
 
 

 
17. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ  

a 
41. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ  

 
 

Milí přátelé, 

je pro mne potěšením vás pozvat na náš každoroční seminář, který je v posledních letech 

spojen s českým sjezdem patologů, letos již 41. V pořadí. Setkání je tak jako každoročně pořádáno 

Fingerlandovým ústavem patologie LF UK a FN Hradec Králové. 

Akce probíhá pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP a české sekce IAP, záštitu 

opět převzali také děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc. a ředitel 

Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D. 

Sjezd se bude konat ve dnech 11. - 12. 4. 2014 (pátek - sobota) v areálu zámeckého 

pivovaru v Litomyšli.  

Seminář bude slavnostně zahájen v pátek ve 12,00 hod. a ukončen v sobotu cca v 16 hod. 

Programové schéma semináře zůstane totožné jako v minulých letech – na páteční odpoledne jsme 

zařadili tradiční sklíčkový seminář (demonstrované případy budou veřejně přístupné na internetu na 

adrese smp.fingerland.cz) a blok sdělení věnovaný jednomu tématu - letos to bude oblast patologie 

GIT. Jde o problematiku, která pro většinu z nás představuje nemalý díl každodenní diagnostické 

praxe, proto jistě oceníte shrnutí moderních trendů a novinek v klasifikaci, které se za poslední roky 

v této oblasti objevily. Řečníci, kteří přislíbili účast, jsou – tak jak je to v Litomyšli již tradicí - naprosto 

špičkoví a představují záruku kvality – posuďte sami: 

Cord Langner (Graz, Rakousko) 

Michael Vieth (Bayreuth) 

Ilja Tachecí (Hradec Králové) 

A. Ferko (Hradec Králové) 

Naši hosté přednesou sdělení o novinkách v diagnostice i terapii onemocnění GIT z různých 

úhlů – řeč bude o klinické problematice z pohledu diagnostika (I. Tachecí) i operatéra (A. Ferko), 

novinkách v klasifikaci pilovitých lézí (M. Vieth), diagnoastice Barettova jícnu (M. Vieth) i o 

zánětlivých onemocněních tlustého střeva (C. Langner).  

http://smp.mikroskopy.cz/


Večerní páteční program bude věnován kromě již zmíněných odborných aktivit také 

tradičním zpestřením našich setkání – fotografické soutěži, kvízům, přírodovědně-fotografické 

přednášce o exotických krajích, neformálnímu společenskému večeru a možná opět i promítání filmu 

z hradeckých ateliérů Fingerland's Unlimited. Během soboty bude po ranním bloku přednášek 

mladých patologů probíhat workshop s prezentací sklíčkových případů lézí GIT; jednotlivé případy 

budou opět s předstihem zpřístupněny formou virtuálních preparátů na internetu, abyste si je mohli 

prohlédnout z pohodlí svých pracoven. Virtuální slidy budou k dispozici také po ukončení semináře. 

Stejně jako loni budou na programu i dvě vyzvané přednášky pro letošní laureáty Hlavovy a 

Lamblovy ceny. Ty uděluje výbor společnosti a jejich předání je spojeno s vyzvaným sdělením 

na téma, za které byla cena udělena. V letošním roce jsme do odpoledního sobotního programu 

zařadili rovněž plenární schůzi naší odborné společnosti. 

Registrace 

Registrace bude probíhat výhradně on-line na adrese akce  smp.mikroskopy.cz.  
Abychom dostáli myšlence, že seminář je prioritně určen pro mladé patology, pokračujeme i letos 
v trendu poskytování významné slevy z registračního poplatku pro všechny přihlášené účastníky ve 
věku do 30 let (včetně). Mladí tak zaplatí o 500,- Kč nižší poplatek. Více informací je na na webu. 
Termín pro časnou registraci je do 25. 3. 2014, po tomto datu je poplatek vyšší. Platba na místě 
bude rovněž navýšena, proto všem doporučujeme včasnou registraci včetně zaplacení sjezdového 
poplatku. Vyhnete se tím rovněž riziku plného obsazení semináře, k čemuž došlo opakovaně 
v minulých letech. 
Jedinou výjimku představují účastníci ze zahraničí (zejména ze Slovenska), kteří se registrují za stejné 
ceny jako domácí; abychom jim nekomplikovali život placením bankovních poplatků, mohou zaplatit 
bez navýšení částky až na místě. Registrace však musí proběhnout standardním způsobem!  

Upozorňujeme také, že počet seminárních preparátových sad je omezený, a proto budou 
rozesílány výhradně na pracoviště přihlášených účastníků.  
 

Ubytování 
Přihlášení účastníci si volí typ a cenovou kategorii ubytování sami podle svých nároků a 

finančních možností - na termín akce jsme zarezervovali naprostou většinu ubytovacích kapacit 
v Litomyšli (hotely Dalibor, Zlatá Hvězda, Aplaus a Sofie, penziony). Doporučujeme ubytování 
rezervovat co nejdříve, budete si moci vybírat z širší nabídky. Kompletní seznam ubytovacích kapacit 
je na konci tohoto dokumentu. 
 
Aktivní účast – odborná sdělení 
Zájemci o aktivní účast vyplní název přednášky či posteru (s uvedením, o jaký typ sdělení má autor 
zájem) ve webovém registračním formuláři. Přijetí sdělení bude následně potvrzeno e-mailem. 
Délka přednášky 10 min., zajištěna projekce z počítače (MS PowerPoint).  
Velikost posteru (v/š) je 180x100 cm. 

http://www.smp.mikroskopy.cz/


 Fotografická soutěž 
Tak jako každoročně, vyhlašujeme ve spolupráci s naším věrným dlouholetým hlavním 

sponzorem – firmou Nikon - tradiční fotografickou soutěž „Jak se vám líbí?“, s obdobnými pravidly, 
jak je znáte z minulých let. Výherci na prvních 3 místech získají hodnotné ceny.  
Do soutěže budou přijímány fotografie v digitální podobě. Může se zúčastnit každý registrovaný 
účastník semináře (každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 3 obrázky). 
Soutěžní snímky doporučujeme zasílat s předstihem pomocí formuláře na www stránkách semináře, 
alternativně je lze přivézt až do Litomyšle a odevzdat při registraci. 
Fotografie budou anonymně posuzovány všemi účastníky semináře - hlasování jako při volbách do 
parlamentu (tajné, rovné, přímé). Hodnocen bude zejména estetický dojem a nápaditost. 
 
Pokud budete mít jakékoli dotazy organizačně-technického charakteru, obracejte se prosím na: 
Jana Hůzová 
tel: 49 583 2611 
e-mail: zakovmic@gmail.com  
 
Ohledně programu, přednášek, apod. se můžete obracet na: 
MUDr. Markéta Nová 
tel: 49 583 2461 
e-mail: nova.marketa@seznam.cz  
 
Případné jiné dotazy rád zodpoví: 
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 
tel: 49 583 3748   
e-mail: ryskaale@fnhk.cz  

 
Další informace je možné získat na  smp.mikroskopy.cz 
 
Na závěr ještě krédo našich litomyšlských setkání:  
Srdečně jsou zváni všichni patologové, ať už mladí věkem, duchem či obojím! 
 
Těšíme se na setkání v Litomyšli, za tým organizátorů z Fingerlandova ústavu:   
 
 
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.    Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. 
 
MUDr. Markéta Nová     Zdeňka Fejglová 
 
 

 
a na závěr: 10  důvodů, proč se včas zaregistrovat 

 
1. Navštívíte současně Seminář mladých patologů  i Český sjezd patologů – tzv. 2 v 1! 
2. Přednášky předních odborníků z různých oborů! 
3. Sklíčkový seminář se zrádnými lézemi, se kterými se ale můžete setkat kdykoli ve své běžné praxi! 
4. Získáte kredity za odborné vzdělávání v patologii! 
5. Seznámíte se s novinkami na stáncích našich sponzorujících firem! 
6. Přátelská atmosféra - setkejte se s těmi, se kterými se nestihnete vidět během celého roku! 
7. Vynikající gastronomické pochoutky připravené týmem kuchařů hotelu Zlatá hvězda! 
8. Ochutnávka vín z celého světa! 
9. Šance vyhrát hodnotné ceny v soutěži "Jak se Vám líbí?"! 
10. Můžete se těšit na cestopisnou přednášku  - a možná i něco navíc…!  

mailto:zakovmic@gmail.com
mailto:nova.marketa@seznam.cz
mailto:ryskaale@fnhk.cz
http://www.smp.mikroskopy.cz/


Seznam ubytovacích možností: 
 
Hotel Dalibor 

tel.: 461619006, fax: 461616108  
info@hoteldalibor.cz 
 
Hotel Zlatá hvězda 
tel.: 461615338, fax: 461615091 
zlata.hvezda@lit.cz 
  
Hotel Sofie 
tel.: 222539539, fax: 483515291 
sofia@lit.cz 
  
Penzión Petra 
tel.: 777613061 
info@pension-petra.cz 
 
Penzión Pod Klášterem 
tel.: 602712703, 461615901 
penzion@podklasterem.cz 

 

Penzión Kraus 
tel.: 461614823, 602474647 
info@pension-kraus.cz 

 

Penzión Bludička 
tel/fax: 461619115, 602846907 
info@bludicka.cz 
 
Hotel Aplaus 
tel. 461614900 
recepce@hotelaplaus.cz  
www.hotel-aplaus.cz  
 

Přehled všech dalších ubytovacích kapacit je k dispozici na webu města Litomyšl – www.litomysl.cz . 
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