
STORNO POPLATKY
•  Registrační poplatky, ubytování – poplatek Vám bude 

vrácen, zrušíte-li svou účast či přihlášku do 6. 10. 2014, 
od 7. 10. 2014 – storno poplatek 100 % z veškerých plateb.

•  Společenský večer – doprovodná osoba – poplatek 
za společenský večer Vám bude vrácen, zrušíte-li účast 
do 4. 11. 2014.

•  Vrácení poplatků – administrativní poplatek 100,- Kč Vám 
bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude 
vrácena zpět na Váš účet.

Storno bude provedeno na základě Vašeho písemného 
nahlášení (e-mailem, faxem) na firmu BOS. org s. r. o., 
zpětně Vám potvrdíme přijetí storna.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE, 
KORESPONDENCE
Přihlášku k účasti zašlete prosím co nejdříve, 
•  písemně: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 

400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 531 098, 475 207 082
• faxem: 475 205 169
• e-mailem: prihlaska@bos-congress.cz
• on-line: www.bos-congress.cz/orlb2014

Program, přihlášky on-line naleznete na internetových 
stránkách www.bos-congress.cz/orlb2014.

Potvrzujeme přijetí přihlášky zaslané e-mailem a přihlášky 
on-line na www.bos-congress.cz/orlb2014.

V ostatních případech Vás budeme informovat pouze, 
nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

ODBORNÝ PROGRAM
7. listopadu 2014 – pátek
09.00–14.15 hodin  Registrace, ubytování, 

prohlídka výstavy firem
12.00–14.00 hodin Předseminářový „workshop”
14.15–19.15 hodin Odborný program

Otorinolaryngologie – quo vadis?
P. Komínek – ORL klinika, FN Ostrava

Případová studie z Hradce Králové
V. Chrobok – ORL klinika, FN Hradec Králové 

Případová studie z Brna
I. Šlapák – Dětská ORL klinika, FN Brno Černá Pole 

Případová studie z Ostravy
K. Zeleník – ORL klinika, FN Ostrava

Případová studie – miniinvazivní chirurgie
P. Komínek – ORL klinika, FN Ostrava

Případová studie – slinné žlázy
L. Staníková – ORL klinika, FN Ostrava

Případová studie z Prahy
J. Klozar – ORL klinika 1. LF UK Praha-Motol

Gender chirurgie hrtanu
V. Chrobok – ORL klinika, FN Hradec Králové

Případová studie z rinologie
P. Matoušek – ORL klinika, FN Ostrava 

Případová studie – laryngologie
K. Zeleník – ORL klinika, FN Ostrava 

PŘEKVAPENÍ přijde po přestávce

Panelová diskuse:
V. Chrobok, J. Klozar, K. Zeleník, I. Šlapák, P. Matoušek

19.15 hodin Závěr odborného programu
20.00 hodin Společenský večer

8. listopadu 2014 – sobota
08.00–10.00 hodin Snídaně, odjezd

Česká společnost 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP

pod záštitou

ORL kliniky Fakultní 
nemocnice Ostrava

za organizačního zajištění 

BOS. org s. r. o.

pořádá

7.– 8. 11. 2014
Hotel Sepetná 
Ostravice

www.bos-congress.cz/orlb2014

20.
BESKYDSKÝ

ORL DEN
Téma: 
ORL od A do Z... 
(co zde za 20 let nebylo)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání 
a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 
kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského 
předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 
6 kreditních bodů. 

GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI



Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 20. ročník Beskydských ORL dní, 
které pořádá naše odborná společnost a ORL klinika Fakultní 
nemocnice Ostrava.
Jedná se o ročník jubilejní, výjimečný tím, že jen málo odbor-
ných akcí v ČR má tak dlouhou tradici. Jsme pyšní na to, že si 
akce během uplynulých let získala vaši přízeň, o které svědčí 
stále rostoucí zájem o celou akci. Je to nepochybně proto, že 
se organizátorům podařilo najít model odborné akce, který 
ideálně spojuje odbornou část na jedné straně se společen-
skou částí celého večera. To je velmi důležité, zvláště v sou-
časné době, kdy cítíme potřebu se neformálně scházet, pro-
hlubovat vzájemné kontakty a vyměňovat si své zkušenosti 
a názory. 
Tématem našeho jubilejního setkání je představit otorino-
laryngologii „v kostce“, tedy v celém rozsahu. Program se 
proto bude lišit od minulých ročníků, které byly v zásadě 
monotematické. Tentokráte je naším cílem představit to nej-
lepší z uplynulých ročníků, ukázat průřez otorinolaryngologií, 
na kazuistikách poukázat na pokroky, které ORL v uplynulých 
letech prodělala. I letos se budeme pohybovat na hranicích 
jednotlivých odborností a specializací. Je totiž zřejmé, že 
jediný správný přístup při diagnostice potíží ale i při léčbě 
řady nemocí a stavů (ať konzervativní nebo chirurgické) je 
přístup mezioborový.
Cílem organizátorů je, aby prezentovaná odborná sdělení 
a kazuistiky byly přínosné jak pro lékaře pracující v nemocni-
cích, tak pro ambulantní specialisty. Naší snahou je, abyste 
se ale také pobavili a zapomněli na chvíli na tlaky a stres, 
kterým jsme v běžné pracovním procesu vystaveni. 
Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném 
prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová 
přátelství a utužovat stará přátelství. Věřím, že toto setkání 
bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce 
odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších 
medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů se těším 
na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

za organizační výbor
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

POŘADATELÉ
Česká společnost otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

POD ZÁŠTITOU
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
pověřeného vedením FN Ostrava

ODBORNÝ GARANT
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, člen České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem

INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ
BOS. org s. r. o. tel.: 475 531 098, 475 207 082
Kekulova 615/38 fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem e-mail: info@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava: Ing. Šárka Martiníková 
e-mail: martinikova@bos-congress.cz, tel.: 595 136 808

POVINNÝ ÚBOR
Prvek z „prubanu“ (obvazový materiál)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
TERMÍN KONÁNÍ
7.–8.11.2014

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956 
(místo konání shodné s minulými ročníky)

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Součástí semináře bude doprovodná výstava firem.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Včasná platba – platba do 30. 9. 2014 1 000,- Kč
Pozdní platba – platba od 1. 10. 2014 1 400,- Kč
V ceně registračního poplatku jsou:
• Vstup na seminář a výstavu
• Materiály semináře
• Občerstvení o přestávkách
• Objednaný společenský program
• Doprovodný program

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
7. listopadu 2014 – restaurace hotelu Sepetná
20.00–05.00 hodin
Registrovaný účastník obdrží jednu objednanou vstupenku, 
která je v ceně registračního poplatku. Objednávku účasti 
na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Nebude-li 
objednán, účastníkům nevzniká nárok na společenský večer.
Registrovaný účastník v ceně registračního poplatku
Doprovodná osoba 500,- Kč
Uvedené registrační poplatky a společenský večer jsou včetně DPH 21 %.

DOPROVODNÝ PROGRAM
7. listopadu 2014 – relaxcentrum hotelu Sepetná
Pro účastníky zajištěno bezplatné využití hotelového 
relaxcentra (bazén, whirpool, pára).

UBYTOVÁNÍ
Hotel Sepetná, Ostravice 0956
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc) 850,- Kč
Apartmán dvoulůžkový (1 pokoj / 1 noc) 2 600,- Kč
Hotel Ondráš, Ostravice 0956
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc) 725,- Kč
Třílůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc) 480,- Kč
Apartmán dvoulůžkový (1 pokoj / 1 noc) 1 950,- Kč
Penzion Sluníčko, Ostravice 1279
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc) 795,- Kč
Apartmán čtyřlůžkový – 2 ložnice (1 pokoj / 1 noc) 2 200,- Kč
Bungalovy Sepetná, Ostravice 1279
Tří-šestilůžkový bungalov (1 lůžko / 1 noc) 670,- Kč
Dvoulůžkový bungalov deluxe (1 pokoj / 1 noc) 1 850,- Kč
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem.
Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování 
je limitována! Nebude-li platba uhrazena do 30. 9. 2014, 
bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme 
přijímat objednávky dle kapacity ubytování.
Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 15 %.

PLATBY
Platby registračního poplatku, ubytování a vstupenky 
na společenský večer pro doprovodnou osobu proveďte 
prosím nejpozději do 4. 11. 2014 ve prospěch účtu 
BOS. org s. r. o.: UniCredit Bank Czech Republic a. s., 
pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 1002040764/2700 IČ: 64049876
konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ64049876
variabilní symbol: 201418
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 9733.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, 
zde Vám bude předán daňový doklad.

20. BESKYDSKÝ ORL DEN
7.– 8. 11. 2014
Hotel Sepetná, Ostravice


