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III. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY 
pod záštitou 

Doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA 
zastupujícího ředitele FN Ostrava 

 

Moravskoslezského kraje 
 

Prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc.  

rektora Ostravské Univerzity 

Kardiovaskulární oddělení a kardiochirurgické centrum 
Fakultní nemocnice Ostrava  a 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
 

pořádá 



Úvodní slovo předsedy organizačního výboru 

      Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, 
      
      setkáváme se po roce na v pořadí již III. Kardiovaskulárních dnech          
      zaměřených na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii. 
      Toto odborné setkání si každým rokem získává více příznivců 
      a v tomto roce jsme již program rozšířili na dva dny. Doufám,    
      že i III. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným  
      přínosem pro  každodenní práci lékařů na jejich pracovištích. Zároveň 
      bych si přál, aby tyto III. Kardiovaskulární dny svým společenským  
      rozměrem umožnily neformální setkání odborníků s plodnou diskusí 
      nejen na odborných polích.  
      
      Přeji příjemně a plodně strávené 2 dny na  
      III. Kardiovakulárních dnech. 
 
        MUDr. Miroslav Homza, MBA 
        primář kardiovaskulárního oddělení FNO Ostrava 

 
 

 



Témata: 

 
 

 srdeční selhání 

 arytmiologie 

 kardiochirurgie 

 angiologie 

 ischemická choroba 

srdeční 

 

 

 



Místo a datum konání: 

 30. – 31.října 2014 zahájení od 8.45 hodin 

 V  Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 
700 30  Ostrava 

 

 
Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity, účastníci obdrží 
Certifikát. 

 

Registrace bez poplatku. 

 
Registrace : do 25.10.2014 na www.kardiokongresy.cz 

                  30.října 2014 – od 8.00 -8.45 hod v místě konání 

         31.října 2014 – od 9.00 -9.30 hod v místě konání 

 

Všeobecné informace 

http://www.kardiokongresy.cz/


 Nabídka ubytování v místě konání akce:  

    Clarion Congress hotel Ostrava 
     Zkrácená 2703/84, 700 30  Ostrava 

     www.clarioncongresshotelostrava.com 

 

 Jednolůžkový pokoj zvýhodněná cena  1.590,- Kč/ 1 noc včetně snídaně 

 Dvoulůžkový pokoj zvýhodněná cena  1.990,- Kč/ 1 noc včetně snídaně 

 

   V případě zájmu rezervace možná na : reservation.ccho@clarion-hotels.cz  

    nebo telefonicky u Pavlíny Sekerášové         Phone.:  +420 596 702 807 
              Fax:   +420 596 702 860 
              Mobile.:  +420 736 628 307  

 

Vizuální zobrazení místa konání akce a ubytování je v přiložené prezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 Ubytování:  
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 Dne 30.října 2014 od 17. hodin bude v prostorech 
Clarion Congress hotel Ostrava připraven pro 
účastníky kongresu společenský večer. 

 Při rezervaci nahlaste prosím účast na společenském 
večeru. 

Společenský večer 



Organizace 

Organizační výbor: 

 MUDr. Miroslav Homza, MBA 

 MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA 

 Mgr. Ludmila Klemsová 

Pořadatelský výbor: 

 Pavel Žůrek 

 Pavla Chodorovská, DiS. 




