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KLÍČOVÁ DATA

do 31. ledna 2014 termín pro zaslání abstrakt vč. přihlášky k aktivní účasti
do 15. února 2014 termín pro zaslání přihlášky k účasti a ubytování

(vč. úhrady sníženého registračního poplatku)

Podrobnější informace k ubytování na str. 6 a 7

do 31. ledna 2014 termín pro přihlášení vystavujících společností

Součástí kongresu bude

XX. pracovní setkání sekce sester

Téma: DIABETES MELLITUS
Datum konání: 11. dubna 2014
Místo konání: Společenský dům Luhačovice
Kontaktní osoba: Renáta Říhánková

rihankova@fnplzen.cz

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK 
a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK.

Zdravotní sestry obdrží certifikát s daným počtem kreditů podle vyhlášky
MZČR č. 321/2008 Sb., § 3.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice
Masarykova 950, 763 26  Luhačovice

Datum konání: 10. – 12. dubna 2014

Prezident kongresu
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační a programový výbor
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Organizační sekretariát kongresu
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10 
tel.: 222 518 535
Kontaktní osoba: Hana Středová

e-mail: h.stredova@gsymposion.cz
www.diadny2014.cz
e-mail: registrace@gsymposion.cz

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se
SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají jubilejní

50. DIABETOLOGICKÉ DNY 
10. – 12. dubna 2014, Luhačovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé diabetologie,
Diabetologické dny v Luhačovicích jsou bezesporu nejvýznamnější tradiční odbornou akcí České
diabetologické společnosti ČLS JEP u nás. V letošním roce slaví významné výročí - budou se
konat již po padesáté. Přívlastek "tradiční" je skutečně na místě, protože tento diabetologický
svátek se bez výjimky koná ve stejném koutě naší republiky, téměř v identických prostorách 
a trvale ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností. Od několika desítek nadšenců,
kteří stáli u kolébky tohoto setkání, se počet účastníků podstatně zvýšil a v posledních letech
daleko překračuje tisíc osob. Už jen pamětníci vzpomínají na první setkání, kdy se všichni 
účastníci vešli do jednoho autobusu a vyráželi na výlety do okolí. Půl století v medicíně je velmi
dlouhá doba a pro dynamicky rozvíjející se obor, kterým diabetologie je, to platí dvojnásob. 
Přijeďte s námi oslavit padesáté narozeniny Diabetologických dnů, zavzpomínat na doby 
minulé a zároveň si osvěžit znalosti v oboru, potkat přátele, posedět u sklenky vína, zatančit si
a projít se v krásné přírodě.

Těšíme se na Vás. 

Na shledanou v Luhačovicích.

Za organizační výbor
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP
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REGISTRACE

On-line: www.diadny2014.cz
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

včasná registrace pozdější a na místě
(do 15. 2. 2014 vč. úhrady)

členové ČDS a SDS 600 Kč 800 Kč
nečlenové 850 Kč 1 000 Kč

sestry 350 Kč 500 Kč
doprovodné osoby 350 Kč 350 Kč
studenti 300 Kč 300 Kč

jednodenní účast
lékaři 400 Kč 500 Kč
sestry 250 Kč 400 Kč

ZPŮSOB ÚHRADY REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ

Bankovním převodem na účet: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 82493389
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem nebo poštou současně
s potvrzením registrace.

Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti.
V případě neúčasti na kongresu se registrační poplatky účastníkům nevracejí.

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu kongresu, 
kongresové materiály, obědy a občerstvení o přestávkách, přístup na výstavu
farmaceutických společností.

Doprovodné osoby – registrační poplatek zahrnuje obědy a občerstvení.

V platebním příkazu vyplňte prosím správně variabilní symbol, aby
Vaše platba mohla být správně identifikována.

AKTIVNÍ ÚČAST LÉKAŘŮ A SESTER

LÉKAŘI
Termín pro zaslání abstrakt: do 31. 1. 2014

pouze on-line na www.diadny2014.cz
Předem je nutné se zaregistrovat, poté bude možné zadat abstrakt ústního nebo 
posterového sdělení.

Zpracování:
Max. rozsah 400 slov, záhlaví musí obsahovat název práce, jména autorů (podtrženo 
jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů, text abstraktu 
strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr.

POSTEROVÉ PREZENTACE budou prezentovány pouze v elektronické formě 
(formát PDF) na 5 dotykových LCD obrazovkách.

Podrobný návod ke zpracování posterové prezentace je k dispozici na www.diadny2014.cz.

Přijatá abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem 
v časopise DMEV.

SESTRY
Termín pro zaslání abstrakt: do 31. 1. 2014
Podrobné pokyny pro zpracování abstrakt (přednášky i postery) jsou 
uvedeny na webových stránkách kongresu www.diadny2014.cz.

Zaslání abstrakt: e-mailem jako soubor textového editoru MS Word na adresu:
rihankova@fnplzen.cz

Posterová sdělení: výška 140 cm x šířka 75 cm
Přijatá abstrakta budou publikována ve sborníku abstrakt (nakladatelství GEUM).

UBYTOVÁNÍ

Termín pro přijetí přihlášky k ubytování: do 15. 2. 2014
Ubytování zajišťuje společnost:
LMC - spol. s.r.o.
Solné 1055, 763 26 Luhačovice
Tel: 577 132 448, mobil: 604 281 825
e-mail: lmc@luhacovice.cz, m.semelova@seznam.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Marie Semelová

Termín úhrady ubytování: do 10 dnů od potvrzení společností LMC - spol s.r.o. 

ZPŮSOB ÚHRADY UBYTOVÁNÍ 

Bankovním převodem na účet: 35 – 7771110277
Kód banky: 0100 
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol pro úhradu ubytování Vám bude zaslán současně 
s potvrzením ubytování společností LMC - spol. s.r.o.



- 07 -- 06 -

Informace k 50. diabetologickým dnům v Luhačovicích budou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách kongresu www.diadny2014.cz.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

1) Ubytování v soukromí se snídaní 
v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 400 Kč do 800 Kč za osobu.
Cena snídaně 120 – 180 Kč za osobu

2) Ubytování v soukromí bez snídaně 
v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 400 Kč do 800 Kč za osobu.

3) Penziony se snídaní 
v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 500 Kč do 1.000 Kč za osobu.
Cena snídaně 120 - 180 Kč za osobu

4) Penziony bez snídaně 
v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 500 Kč do 1.000 Kč za osobu.

5) Hotel Luha – Jurkovičova alej 858 (www.hotelluha.cz)
jednolůžkový pokoj business – 950 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj business – 700 Kč/os/noc
jednolůžkový pokoj standard – 1090 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj standard – 750 Kč/os/noc

6) Lázeňský penzion Forst – Zatloukalová 247 (www.lazneluhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – není k dispozici
dvoulůžkový pokoj – 720 Kč/os/noc

7) Lázeňský penzion Riviera – Pod Kamennou 401 (www.lazneluhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – 915 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 670 Kč/os/noc

8) Vila Pod lipami – Lázeňské náměstí 95 (www.lazneluhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – není k dispozici
dvoulůžkový pokoj – 700 Kč/os/noc

9) Garni hotel Jestřabí – Leoše Janáčka 238 (www.lazneluhacovice.cz
jednolůžkový pokoj – není k dispozici
dvoulůžkový pokoj – 765 Kč/os/noc

10) Hotel Vyhlídka – Pozlovice 206 (www.vyhlidka.eu)
jednolůžkový pokoj – 1.190 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 600 Kč/os/noc

11) Orea Hotel Fontána – Jurkovičova alej 857 (www.hotelfontana.cz)
jednolůžkový pokoj – 1.040 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 640 Kč/os/noc

12) Dům B. Smetany – Lázeňské náměstí 308 (www.lazneluhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – 1.335 Kč/ Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 970 Kč/os/noc

13) Lázeňský hotel Miramare – Bezručova 338 (www.miramare-luhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – 1.560 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 980 Kč/os/noc
dvoulůžkové apartmá Valaška – 1.800,-Kč/os/noc

14) Wellness hotel Pohoda – Václavíkova 203 (www.pohoda-luhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – Kč  1.890 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – Kč  1.245 Kč/os/noc

15) Lázeňský hotel Palace – nám. 28. října 441 (www.lazneluhacovice.cz/palace)
jednolůžkový pokoj – 1.945 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 1.405 Kč/os/noc
dvoulůžkové apartmá – 2.330 Kč/os/noc
čtyřlůžkové apartmá – 1.785 Kč/os/noc

16) Wellness hotel Jurkovičův dům – Lázeňské náměstí 109 
(www.lazneluhacovice.cz/jurkovic)
jednolůžkový pokoj – 2.035 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 1.480 Kč/os/noc
dvoulůžkové apartmá – 2.440 Kč/os/noc

17) Vila Alpská Růže – Lázeňské náměstí 170 (www.lazneluhacovice.cz)
dvoulůžkové apartmá – 2.330 Kč/os/noc

18) Lázeňský a wellness hotel Niva II. – Antonína Václavíka 336 (www.niva.cz)
jednolůžkový pokoj – není k dispozici
dvoulůžkový pokoj standard – 1.310 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj executive – 1.610 Kč/os/noc

19) Wellness hotel Ambra – Solné 1055 (www.hotel-ambra.cz)
jednolůžkový pokoj – není k dispozici
dvoulůžkový pokoj – 1625 Kč/os/noc
apartmán 2 osoby – 1825 Kč/os/noc

20) Spa & wellness hotel Alexandria – Masarykova 567, Luhačovice
(www.lazneluhacovice.cz)
jednolůžkový pokoj – 2.450 Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj – 1.930 Kč/os/noc

Storno pobytu provedeno: Výše stornovacího poplatku v %
30 dnů a více bez stornovacího poplatku
29 – 14 dnů před příjezdem 50% z celkové částky
13 – 0 dnů před příjezdem 100% z celkové částky

V případě, že bude hotel dle Vašich preferencí obsazen, dovolíme si Vám nabídnout jiný.
Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.
Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou.

VÝSTAVA FIREM

Součástí kongresu bude výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné
literatury, která bude probíhat po celou dobu kongresu v prostorách Městského
domu kultury ELEKTRA.
Termín pro přihlášení vystavujících společností: do 31. 1. 2014

DOPROVODNÝ PROGRAM

Presympozia farmaceutických společností: od 9. 4. 2014
Plenární schůze ČDS: 10. 4. 2014
Jednání valné hromady Občanského sdružení ambulantních diabetologů:
bude upřesněno
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