
 
HARMONOGRAM SETKÁNÍ LÍPA XXXVII 

22. – 24. dubna 2016 
Tree of Life  Spa Resort, Lázně Bělohrad 

 
 
Pátek 22.4.   

         17:00-19:00  příjezd a registrace – recepce – Tree of Life 
 19:00-20:00 welcome drink – lobby hotelu, přízemí 

 
 
20:00 společenská večeře 

úvodní slovo:  
Gabriel Eichler 
 
keynote projev na téma:  

“Pokroky medicíny: Co s námi dělají/udělají? 
Máme se radovat či bát” 

 
Petr Jarolím / Medical Director of 
Chemistry and Laboratory Control, 
Brigham and Women’s Hospital and Dana 
Farber Cancer Institute and Professor of 
Pathology at Harvard Medical School 
 
- hotelová restaurace „Romantica“, 

přízemí 
 
Sobota 23.4.  dopoledne  
 

07:00-08:00 snídaně - hotelová restaurace 
„Vernissage“, přízemí  

08:00-08:15 zahájení - kongresový sál (hotelová restaurace 
„Romantica“), přízemí 

 
08:15-10:15  prezentace panelistů na téma: 
 
“Pokroky vědy: Co s námi dělají/udělají? 

Máme se radovat či bát?” 
 

Vladimír Beneš / přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední 
vojenské nemocnice Praha 
Petr Jarolím / profesor patologie, Harvard Medical School 
Jaroslav Petr / výzkumný ústav živočišné výroby, reprodukční 
biologie a fyziologie 
 

- kongresový sál (hotelová 
restaurace „Romantica), 
přízemí  
 

 
10:15-10:45 coffee break – hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 
 
 
 



 
 
 
 
 
10:45-13:00 prezentace panelistů a diskuse  
 
 Petr Kulhánek / profesor aplikované fyziky, fakulta  
elektrotechnická, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České 
vysoké učení technické v Praze 
Jana Ryšlinková / matematik a podnikatel 
Michael Šebek  / vedoucí katedry řídící techniky, fakulta 
elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze 
Zdeněk Strakoš / profesor, matematicko-fyzikální fakulta 
Univerzity v Praze 
Tomáš Těthal / generální ředitel IQ Structures 
 

–  kongresový sál (hotelová 
restaurace „Romantica“), přízemí 

 
13:00-14:30 oběd - hotelová restaurace „Vernissage“, 

přízemí 
 
 
odpoledne  
14:30-16:30  pracovní skupiny - v označených salóncích, 2. a 3. 

patro 
16:30-17:00 coffee break – kongresový sál (hotelová restaurace 

„Romantica“), přízemí 
17:00-18:30 plenární diskuze – kongresový sál (hotelová 

restaurace „Romantica“), přízemí 
   18:30-19:30  volno 

19:30 welcome drink – hotelová restaurace 
„Romantica“, přízemí 

20:00 večeře formou rautu - hotelová restaurace 
„Romantica“, přízemí 

 
Neděle 24.4. 

8:00-09:30 snídaně - hotelová restaurace „Vernissage“, 
přízemí 


