ČESKÁ VAKUOVÁ SPOLEČNOST
Vás srdečně zve na

LETNÍ ŠKOLU VAKUOVÉ TECHNIKY 2022
ve dnech 30. května– 2. června 2022
v penzionu Rumburak u Vranovské přehrady na jižní Moravě

ZAMĚŘENÍ LETNÍ ŠKOLY:
Letní škola vakuové techniky 2022 se bude zabývat tématem:

„Nanostruktury za nízkého tlaku – příprava, charakterizace“
Letošní téma je volným pokračováním letní školy v roce 2019 v Nových Hradech.
Jednotlivá témata budou přednášena renomovanými odborníky z České republiky a
Slovenska. Škola je koncipována tak, aby podala ucelenou informaci i těm
pracovníkům, kteří v oboru začínají. Stručné anotace přednášek je možné nalézt na
webových stránkách ČVS. Součástí LŠVT 2022 bude i tradiční firemní večer. Bližší
informace o letní škole včetně přihlašování naleznete na webu ČVS www.vakspol.cz .
Penzion se nachází mezi obcí a hradem Bítov nad Vranovskou přehradou. Blízkost
hradu Bítov a Vranovské přehrady nabízení řadu možností na aktivní využití volného
času. Penzion Rumburak je vybaven různými společenskými prostorami, wellness a
fitness, a je také sportovním centrem. Další informace naleznete na webových
stránkách penzionu www.restaurantrumburak.cz .

Odborný program LŠVT 2022
• Antonín Fejfar, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami
• Štěpán Kment, RCPTM, Olomouc
Plasmatická depozice fotokatalyticky a fotoelektrochemicky aktivních tenkých
vrstev a hybridních nanostruktur
• Alexander Kromka, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů
• Jaroslav Bruncko, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
Pulzná laserová depozícia a príprava nanoštruktúr
• Anna Macková, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Řež u Prahy
Iontové mikro/nanostrukturování a komplementární využití iontových
analytických metod pro charakterizaci struktury a složení materiálů
• Andrej Vincze, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS)
• Jan Malý, Přírodovědecká fakulta, UJEP, Ústí nad Labem
Mikrofluidní zařízení a biosensory pro medicínské aplikace
• Lucie Blahová, CEITEC, Brno
Povrchové úpravy polymerních nanovláken

Letní škola vakuové techniky 2022
"Nanostruktury za nízkého tlaku – příprava, charakterizace"
Pondělí 30.5.2022
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ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 30. května až 2. června 2022
v penzionu Rumburak na jižní Moravě.
Ubytování a stravování účastníků je zajištěno od večeře 30.5. do oběda 2.6. Prosíme,
vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce, kterou
naleznete na webových stránkách ČVS – www.vakspol.cz. Závazně se přihlásit a
doručit doklad o zaplacení je nutno do 19. dubna 2022. Po tomto datu nemohou
organizátoři zaručit dostupnost ubytování v penzionu ani v blízkém okolí. Potvrzení o
zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz, popřípadě
poštou nebo faxem. V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových
stránek, vyžádejte si na sekretariátu formulář písemné přihlášky.
Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1300 Kč pro
individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 900 Kč pro
studenty - členy ČVS (potvrzení o studiu), 1200 Kč pro ostatní studenty a 1600 Kč pro
ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka bude
zajištěno ubytování (830 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd
230 Kč, večeře 170 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i
vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).
Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:
ČSOB, a.s., Václavské nám. 2
115 20 Praha 1
č.účtu: 482836803/0300
Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106.
Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na
přihlášce.
V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, zašlete
vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení na adresu:
Česká vakuová společnost
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
IČO:
61381811
DIČ: CZ61381811
WEB stránka: www.vakspol.cz
Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech:
602 951 233 (H. Kacafírková)
22191 2753 (K. Mašek)
E-mail: cvs@vakspol.cz

Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2022

FIRMY, KTERÉ PŘISLÍBILY PODPOŘIT LŠ SVOU ÚČASTÍ:
Activair
Edwards
HVM Plasma

Pfeiffer Vacuum Austria
SPECION
Vakuum servis

PENZION RUMBURAK, BÍTOV
Penzion Rumburak se nachází v klidné části Vranovské přehrady v blízkosti hradu
Bítov na Znojemsku a je vhodný pro milovníky přírody, historických památek, pro
rodiny s dětmi, seniory nebo sportovce. Penzion, restaurace a rozhledna Rumburak
jsou součástí sportovně rekreačního areálu, který nabízí mnoho atraktivních služeb.
Penzion Rumburak Vám poskytne ubytování na jižní Moravě v nejklidnější části
Vranovské přehrady – na samotě u lesa. Přímo v areálu naleznete bohaté vybavení
pro strávení volného času - relaxační i aktivně sportovní. Rumburak Vám jako jediné
zařízení na Vranovské přehradě nabízí veškeré rekreační i sportovní vyžití na jednom
místě.

Adresa:
Rumburak s.r.o.
Bítov 106, 671 10
GPS souřadnice:
48°56'35.999"N, 15°42'50"E

Bližší informace o místě konání letní školy, dopravě a sportovním vybavení naleznete
na webových stránkách ČVS www.vakspol.cz a penzionu Rumburak
www.restaurantrumburak.cz
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Martin Papula
Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová

Karel Mašek
Pavel Hedbávný
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav

