
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
101. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ ČsAS 

Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, 17. až 19. května 2022 
https://www.medlovhotel.cz/ 

Jméno Příjmení Titul 
   
Firma/organizace  
Kontaktní adresa  
Telefony   
e-mail  
Název přednášky 
 
 
 
 
 

Doba pobytu na semináři – zakřížkujte! Způsob úhrady vložného 
17.5. 18.5. 19.5. Vaše poznámka Hotově na místě Převodem 

      
Zde oddělte a zašlete na adresu nebo e-mail sekretariátu ČsAS 

 

Rámcový program 

Út 17.5. 

Od 14.00 Registrace účastníků 
15.30 Zahájení semináře, organizační pokyny 
16.00–17.30 Příspěvky k různým oborům akustiky 
19.30 Individuální konzultace, neorganizované diskuse 

St 18.5. 
08.30–12.00 Příspěvky k novinkám v hlukové legislativě  
13.30–17.00 Příspěvky k  různým oborům akustiky 
20.00 Společná veřejná schůze odborných skupin ČsAS 

Čt 19.5. 
09.00–12.00 Příspěvky k různým oborům akustiky 
12.00  Ukončení semináře 

Termíny 

Nabídka referátu/sdělení do 11. 4. 2022 

Předání úplného textu referátu k otištění ve sborníku do 25. 4. 2022 

Závazná přihláška k účasti do 25. 4. 2022 

Ubytování a stravování – platba v recepci hotelu na místě 

Ubytování si objednávejte individuálně na email: info@medlovhotel.cz nebo tel: 566 619 201, 

heslo: akustický seminář (ceny platí pouze pro účastníky semináře) 

Ubytování (noc) 2 lůžkový pokoj 708,- Kč/os., 1 lůžkový pokoj 1050,- Kč 

Plná penze (dělení podle příjezdu a odjezdu) 620,– Kč 

Vložné – úhrada převodem z účtu nebo na místě 
Přednášející  
Člen ČsAS (nepřednášející) 
Ostatní účastníci  

     0,– Kč 
 600,– Kč 
1000,– Kč 

IČ ČsAS: 00538027: DIČ: CZ00538027, ČsAS není plátcem DPH 

Číslo účtu ČsAS u KB: 17838061/0100: 

Variabilní symbol: 0122 

Komerční banka a.s. 

Dejvická 52, 160 00 Praha 6 

Organizátor. semináře: Ondřej Jiříček    e-mail:   jiricek@fel.cvut.cz  
    .    telefon:  224 352 310(330) 

Přihlášku na seminář a připravený referát k otištění ve sborníku zašlete na sekretariát ČsAS:  

 Česká akustická společnost, z.s. telefon:  224 352 331 
 Technická 2  
 166 27 Praha 6 e-mail:  jerabdan@fel.cvut.cz (přihlášky) 
    brothan@fel.cvut.cz  (referáty) 

 

Aktuální informace o organizaci semináře včetně aktuálního seznamu přednášek najdete na http://www.czakustika.cz 
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