
  
  

  
  

Vážené kolegyně a kolegové, 
 

dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru 
srdečně pozval k účasti na prvním českém kongre-
su věnovanému problematice kolorektálního kar-
cinomu. Tato akce vznikla jako společná iniciativa 
pěti odborných společností ČLS JEP, ale přesahuje i 
do dalších specializací. 
 
Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních 
sekcí (postgraduální kurz a sympozia), doplněných 
o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzem-
ští i zahraniční odborníci v oblasti prevence, dia-

gnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 

Za organizátory 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
Prezident kongresu 
 

Program 
Bohatý odborný program zahrnuje 74 vysoce kvalitních přednášek, které 
jsou věnované novinkám v oboru, referují o získaných praktických zkuše-
nostech a obsahují odborná doporučení. Kongresu se zúčastní přední od-
borníci z České republiky a řada špičkových přednášejících ze zahraničí – 
N. Arber, L. J. W. Bosch, W. Hohenberger, E. Kuipers, B. Molnár, P. Rougier. 
 

Programový souhrn kongresu naleznete na: 
www.crc2011.cz/program  
 

Partnerem odborného programu je ESDO  
(European Society for Digestive Oncology) 

 

Registrace 
Registrujte se, prosím, přes on-line registrační formulář na: 
www.crc2011.cz 
 

• SLEVY PRO ČLENY POŘÁDAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ  
• Obsáhlý tištěný sborník přednášek včetně elektronické verze pro regis-

trované účastníky  
• Zajímavý společenský program 
 

Sponzoři kongresu 
Kongres je podpořen z grantového programu Nadace ČEZ. 
 

 

 

       
 
Kompletní a podrobné informace o akci najdete na webových stránkách 
kongresu www.crc2011.cz 
 

    

Pořádají 
• Společnost pro gastrointestinální  
   onkologii ČLS JEP 
• Česká gastroenterologická společnost  
   ČLS JEP 
• Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 
   sekce koloproktologická 
• Česká onkologická společnost ČLS JEP 
• Česká radiologická společnost ČLS JEP 

 
Organizační výbor 
• prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
   prezident kongresu 
• prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 
• prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. 
• prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 
• prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 
• prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 
• prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

 
Záštita  
Záštitu nad letošním 1. ročníkem národního 
kongresu o kolorektálním karcinomu převzal 
bývalý prezident Václav Havel jménem Na-
dace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. 
 

 (Foto: Alan Pajer) 

 
Technický sekretariát akce 
GUARANT International 
Opletalova 22 
110 00 Praha 1 
Telefon: +420 284 001 444 
Fax: +420 284 001 448 
E-mail: crc2011@guarant.cz 

Web: www.crc2011.cz  

 


