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Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rád bych Vás pozval na letošní hlavní akci naší odborné spo-
lečnosti – 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 
Akce proběhne ve dnech 7.–9. 11. v hotelu Thermal v Karlo-
vých Varech. 

Bloky postgraduálních přednášek budou ve čtvrtek zaměřeny 
na problematiku kolorektálního karcinomu, terapeutické en-
doskopie a ulcerozní kolitidy. Pátek bude věnován endosko-
pickým výkonům, nespecifi ckým střevním zánětům a motilitě. 
Sobotní program bude věnován atraktivní problematice krvá-
cení do zažívacího traktu.

Ve spolupráci s hepatologickou společností byl vytvořen post-
graduální blok zaměřený na tuto oblast, součástí kongresu 
bude nově monotematická konference zaměřená na hepato-
celulární karcinom.  

Náplní kongresu však nebudou pouze odborná témata. Kon-
gres bude i společenskou událostí a večer bude řada příleži-
tostí k relaxaci. Doufáme, že se Vás podaří vytrhnout z mírně 
pochmurné listopadové nálady. 

Každý večer bude probíhat řada společenských akcí.

Uvítací recepce pro všechny účastníky kongresu proběhne 
ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 19:30 v prvním patře hotelu Ther-
mal.

Součástí večera bude koncert Vladimíra Mišíka od 20:30 
v Kongresovém sále.

A protože hotel Thermal je výborně vybaven promítací tech-
nikou, v pátek 8. 11. 2013 proběhne od 18:00 ve Velkém sále 
hotelu Thermal promítání fi lmu, který bude zvolen dle Vaše-
ho výběru. 

Hlasování probíhá na:

http://www.gastrokongres2013.cz/spolecensky-program/fi lm/

Na výběr jsou následující fi lmy: 

Argo, Ve stínu, Nespoutaný Django

Těším se na Vaši hojnou účast 

Váš doc. MUDr. Radan Keil Ph.D.

VLADIMÍR MIŠÍK

Vladimír Mišík (*1947) je jed-
nou z nejvýraznějších osob-
ností české populární hudby 
již od 60. let 20. století. Čes-
ký rockový zpěvák, sklada-
tel, textař, svými spoluhráči 
a přáteli už léta mírně ironic-
ky, avšak právem přezdíva-
ný „Legenda“. Svou tvorbou 

ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či 
literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali 
vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes 
mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. le-
tech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & 
ETC 10 řadových alb a několik dalších kompilací. 

7.–9. 11. 2013 | 8. 11. 2013

HOTEL THERMAL – KARLOVY VARY

WWW.GASTROKONGRES2013.CZ

TĚŠÍME SE NA VÁS!

http://www.gastrokongres2013.cz/spolecensky-program/film/
http://www.gastrokongres2013.cz/
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Jícnový vyjímatelný stent 
Léčba jícnových průsaků a perforací
Optimální délka a expanzní síla
Odolný silikonový potah
Speciální anti-migrační design

ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504, 
500 06 Hradec Králové

tel:  +420 495 279 111
fax:  +420 495 265 655
e-mail:  info@ellacs.eu
web:  www.ellacs.eu

Advancing the Art of Endoscopy...

Bližší informace na www.olympus.cz.

KALENDÁŘ DOMÁCÍCH AKCÍ

Říjen

XV. pražský pracovní podzimní gastroenterologický den 

– Refrakterní tvary onemocnění trávicího traktu

Datum konání: 3. října 2013
Místo konání: Modrá posluchárna UK

20 let urgentní endoskopie ve FN Motol

Datum konání: 22. října 2013 od 10.00 do 15.00 
Místo konání: Fakultní nemocnice Motol 

Listopad

5. kongres Gastroenterologické společnosti

Datum konání: 7. až 9. listopadu 2013 
Místo konání: Hotel Thermal, Karlovy Vary

3. pankreatologický den IV. interní kliniky VFN 

a 1. LF UK Praha

Datum konání: 27. listopadu 2013 
Místo konání: IV. interní klinika VFN

XVIII. moravský gastroenterologický den s onkologickou 

tématikou

Datum konání: 29. až 30. listopadu 2013 
Místo konání: hotel Kraví Hora, Bořetice

Prosinec

12. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Datum konání: 5. až 6. prosince 2013 
Místo konání: Kongresové centrum IKEM, Praha
 

KALENDÁŘ DOMÁCÍCH AKCÍ 2014

Pracovní den KAZUISTIKY 2014

Datum konání: 27. února 2014 
Místo konání: Modrá posluchárna UK Praha

1st European Therapeutic Drug Monitoring Congress

Datum konání: 28. až 30. srpna 2014 
Místo konání: Diplomat Hotel Prague

ESGE Live Demonstration 2014

Datum konání: 12. až 13. září 2014 
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

13. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny

Datum konání: 4. až 6. prosince 2014 
Místo konání: Hotel Thermal, Karlovy Vary
 

ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých od-
borných společností se vede centrálně v sekretari-
átě ČLS JEP. Zájemce o řádné členství v ČLS JEP 
i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku 
řádného člena České lékařské společnosti J. E. Pur-
kyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti 
k projednání výboru odborné společnosti.
On-line přihláška k dispozici ZDE.

http://www.cgs-cls.cz/prihlaska/cgs-cls.html

