Zpráva o průběhu konference v Nových Hradech 2013
Ve dnech 25.-29. září 2013 proběhla v Konferenčním Centru Zámku Nové Hrady konference
s názvem STRUCTURE AND DYNAMICS OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES,
společně pořádaná Masarykovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích. Lokální organizaci vedla paní Lenka Říhová a za webové stránky a jejich četné
aktualizace byl zodpovědný pan Rudolf Vohnout, odborný asistent na JČU. Konference
proběhla k naší plné spokojenosti, přičemž nutno vyzdvihnout vřícnost a flexibilitu, se kterou
paní Říhová reagovala na naše potřeby a operativně řešila problémy vzniklé např. průběžně se
měnícím počtem účastníků a s opozdilými přihláškami. Občerstvení během konference bylo
zajištěno z jedné části cateringovou společností Gabriela paní Jandové a panem Petrem
Šímou. Obě firmy se vyznačují opět velkou flexibilitou při reakci na změny během
konference a všichni účastníci se shodli na vysokém ohodnocení poměru kvality k ceně, což
platí ostatně i o ubytování a pronájmu sálů. Centrum má k dispozici sály vhodné a technicky
dokonale vybavené jak k přednáškám (Divadelní sál), tak k prohlídce posterů (Zrcadlový sál,
který byl s pomocí týmu paní Říhové v krátké době uzpůsoben k tanečnímu vystoupení
skupiny « Campanello » jejichž tradiční tance výslovně ocenili zahraniční účastníci v
děkovných dopisech, ve kterých celou konferenci bezvýhradně chválili.
Pro menší konference a workshopy (do 60 účastníků) mohu na základě naší zkušenosti
Konferenční Centrum Nové Hrady vřele doporučit.
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