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Organizovat první konferenci, zaměřenou na určitou problematiku, je vždy ošidné. Všichni, kdo se 
na jejím uspořádání podílí, věří, že zakládají tradici a v pravidelných časových intervalech se bude 
k jejich vnitřnímu uspokojení a radosti opakovat. Bude přibývat jejich účastníků, kteří se budou na 
tuto akci těšit, a termín jejího konání budou mít dlouho ve svém diáři zatržený červeně. Úspěch 
této tradice však záleží nejen na řadě šťastných okolností, na vytrvalé „mravenčí“ práci jejích 
organizátorů, ale i na dalších skutečnostech. 

Vyjmenujme alespoň některé:  
• vhodně zvolený termín, který nesmí kolidovat s jinými akcemi ani se školním rokem či 

státními zkouškami a ne těsně před státními svátky;  

• organizátoři musí zvolit taková témata, která jsou netradiční a zaujmou;  

• pozvaní přednášející musí být známí jako vynikající řečníci, přinášející nové poznatky;  
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• musí být vytvořen dostatečný prostor k diskuzi;  

• z konference musí být výstup, který přinese body do RIV;  
• lokalita, ve které se bude konference konat, musí být přístupná bez několika přestupů 

mezi vlakem, autobusem a nakonec městskou dopravou;  

• důležité je příjemné prostředí, ve kterém akce probíhá;  

• neméně významnou roli hraje kvalita ubytování i stravování;  

• je nezbytné získat dostatek sponzorů  

• a konečně se musí sejít kolektiv lidí, kteří si rozumí.  
 
Úkoly, které stojí před organizátory, nejsou určitě snadné, a o to více je nutné obdivovat ty, kteří 
se pustí do jejich zdolávání. Pevně věřím, že tomu tak bude i při této konferenci, která by měla být 
výměnou a vzájemným poznáním názorů lékařské a zdravotnické nelékařské veřejnosti. V takovém 
duchu se vždy nesly a nesou radiobiologické konference, těsná spolupráce lékařů a zdravotníků je 
i na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Jsem přesvědčen, 
že tato synergie se přenese i na naši konferenci a mohu Vás tedy pozvat na její II. ročník v roce 
2012. 
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