
 

                                                           

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

srdečně Vás zveme na vědecko-pracovní dny, 

pořádané Společností lékařů sociálního zabezpečení 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 

 

které se uskuteční ve dnech 5. – 6. 11. 2018 

 

v prostorách Hotelu Černigov 

Riegrovo náměstí 1494, CZ - 500 02 Hradec Králové 

 

Vítáni jsou nejen členové naší odborné společnosti, ale všichni, kdo mají 

zájem se této vzdělávací akce zúčastnit.  

Pedagogická akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je 

garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  (ohodnocena kredity)  

jako akce kontinuálního vzdělávání. 
 

Za výbor SLSZ ČLS JEP 

MUDr. Miroslav Bosák 

 

 

 

 

Tematické zaměření vědecko-pracovních dnů: 

 posudkové lékařství 

 funkční dopad onkologických onemocnění  

(Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP) 

 

 poruchy autistického spektra (včetně poznatků z praxe 

klinického psychologa) 

 

 vybraná onemocnění trávicího traktu a onemocnění ledvin 

v posudkové praxi 

 

 a další… 

Podrobný program uveden v příloze. 

 

Věnujte prosím pozornost údajům a přihlášce na 

2. straně.  

 

 
 
 



 

                                                           

 
INFORMACE A POKYNY – PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI 

 

Hotel Černigov se nachází v centru města, nedaleko vlakového a 
autobusového nádraží. 

  
Ubytování je zajištěno přímo v hotelu,  

cena za nocleh včetně snídaně je  

1 050,- Kč za jednolůžkový pokoj,  
1 300,- Kč za dvoulůžkový pokoj.  

Ubytování v hotelu si každý účastník objednává (případně ruší) sám 
přímo v hotelu, nejlépe prostřednictvím e-mailu: 

reception.hchk@cpihotels.com. Do objednávky je třeba uvést heslo 
„SLSZ“. Ubytování rezervujte do 5. 10. 2018. 

Pro informaci pořadateli prosím uveďte, zda si budete objednávat 

ubytování: 

 
☐ objednal/a jsem si ubytování v Hotelu Černigov 

☐ objednal/a jsem si ubytování v Hotelu Černigov společně s  

 

…………………………………………… 

☐ nebudu ubytován/a v Hotelu Černigov 

 

 

Obědy a večeře je možno předem objednat v místě jednání, cena 

125,-/oběd/večeři.  Úhrada stravy bude probíhat při registraci, 

připravte si prosím příslušnou částku. Zájemci, nechť označí, které 
jídlo si přejí objednat:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 11. 2018 oběd 

☐ menu 1 (hovězí polévka s celestýnskými nudlemi, smažený vepřový 

řízek s bramborovou kaší) 

☐ menu 2 (hovězí polévka s celestýnskými nudlemi, rizoto s pravými 

hříbky, liškami a parmazánem) 

☐ nemám zájem o oběd 

 

5. 11. 2018 večeře 

☐ menu 1 (zapečený kuřecí steak s pikantní směsí, smažené krokety 

+ Sachr dort se šlehačkou) 

☐ menu 2 (smažený sýr camembert, vařené brambory, tatarská 

omáčka krokety + Sachr dort se šlehačkou) 

☐ nemám zájem o večeři 

 
6. 11. 2018 oběd 

☐ menu 1 (gulášová polévka, kuřecí medailonky s čerstvými 

žampiony, rýže) 

☐ menu 2 (gulášová polévka, restovaná hlíva ústřičná s bramborovou 

kaší) 

☐ nemám zájem o oběd 

 

Účastnický poplatek v částce 500,- Kč uhraďte prosím nejpozději do 

22. 10. 2018 na účet č.: 500617613/0300, variabilní symbol 2518156. 
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení účastníka konference. 

Doklad o zaplacení předložte, prosím, při registraci. Poplatek není 

možné hradit na místě v hotovosti. 

  
Přihlášky k účasti na akci, včetně vyplnění požadavku na 

stravu,  zašlete, prosím, nejpozději do 5.10.2018 na e-mail: 
dana.chocholata@cssz.cz.  

V případě dotazů kontaktujte paní Danu Chocholatou, tel.: 
257 06 2439.  

Děkujeme a těšíme se na společné setkání. 
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