


 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

      

      






 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 



  

ČTVRTEK - 17. 10. 2013 

PROGRAM 


 

 




 

 




 



 

PÁTEK - 18. 10. 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přístavní 38, 635 00 Brno – Bystrc 

u přístaviště Brněnské přehrady 

 

Telefon: + 420 546 124 444  

GSM:     + 420 724 053 486 

E-mail: santon@santon.cz 










Lokalita: Jižní Morava, Brno. 

GPS: 49°13'51.15"N,16°31'6.8"E 

 

Vzdálenosti: Praha - 200 km, Ostrava - 180 km,  

Bratislava (SR) - 135 km - na Brněnské přehradě 

 

 Tříhvězdičkový OREA Hotel Santon v příjemném prostředí  

s přátelskou atmosférou na břehu Brněnské přehrady, 

wellness centrum přímo v hotelu - saunový svět  

(4 druhy saun, odpočinková zóna), solná oxyterapie, bazén, 

masáže, fitness, privátní whirlpool  / www.infinit.cz , dvě 

velké parkovací plochy. 

 

Ubytování: 

1 noc - ze 17. 10. 2013,  

případně dle požadavku 2 noci z 16.10. – 18.10. 2013  

                   

Cena za dvoulůžkový pokoj / noc včetně snídaně 

Obsazení 1 osoba   - 1336,- Kč                  

2 osoby    - 1584,- Kč 

 

Reservace bude zajištěna dle údajů v Přihlášce k účasti. 

Platba v recepci hotelu. 






Dálnice Brno - Praha, exit 182 nebo 190 směr Popůvky - Bystrc 

- směrové tabule Hotel Santon.  





Železniční stanice Brno hl. nádraží, dále tramvají číslo 1 směr 

Bystrc – Ečerova, zastávka Přístaviště.  




Ústřední Autobusové Nádraží Zvonařka, autobusem číslo 84  

na Mendlovo náměstí, přestup na tramvaj číslo 1 - zastávka 

Přístaviště  



Účast na konferenci bez úhrady konferenčního poplatku.  

 

Občerstvení včetně společenského večera pro předem 

přihlášené zajištěno.  






 

Certifikát České lékařské komory 

Certifikát České asociace sester (pro SZP)   

Počet přidělených kreditů bude včas upřesněn  a uveden 

v Programu konference. 

 


 

Délka příspěvku do 10 minut.  

Audiovizuální technika: širokoúhlý dataprojektor, 

zpětná projekce, počítačová projekce.  

Prezentaci doporučujeme zaslat elektronicky na mailovou adresu 

sjezd@vnbrno.cz nejpozději do 10. 10. 2013.  

 


 

Součástí konference je doprovodná výstava zúčastněných firem  

v přísálí jednacího sálu hotelu Santon.  

K firemní prezentaci je možno se přihlásit do 10. 10. 2013. 

Instalace prezentačních míst – 17. 10. 2013 od 10 do 12 hodin.  

 


zašlete na adresu: 

aktivní účast  

nejpozději do 30. 8. 2013 

Prosíme vyplnit Přihlášku k aktivní účasti.  

 

Prim. MUDr. Tomáš Brabec 

Vojenská nemocnice BRNO  

Zábrdovická 3 , 636 00 Brno, CZ  

telefon: 541185401, fax: 541185401  

e-mail: tbrabec@vnbrno.cz  

 

Současně prosíme zaslat také na Kongres-takt Brno, 

vojtasova.brno@gmail.com. 

 

Autoři příspěvků budou o zařazení do odborného 

programu vyrozuměni do 17. 9. 2013. 

 

pasivní účast  

nejpozději do 11.10. 2013 

požadavek na nocleh do  30. 9. 2013. 

Prosíme vyplnit Přihlášku k účasti. 

 

firemní účast  

nejpozději do 15. 10. 2013  

Požadavek na prezentační místo do 30. 9. 2013.  

Prosíme vyplnit Přihlášku k účasti firmy. 

 

Ing. Pavla Vojtášová  

Kongres-takt  

Lipská 2, 616 00 Brno  

mobil: 604 230 729  

e-mail: vojtasova.brno@gmail.com  

 

nebo přes internetové stránky www.vnbrno.cz/sjezd  

 

mailto:santon@santon.cz
http://www.infinit.cz/
mailto:tbrabec@vnbrno.cz


 
 

 

SPONZOŘI KONFERENCE
(stav k 8. 7. 2013 ) 

 

ALFA WASSERMANN CZECH s.r.o. 

 

B. BRAUN MEDICAL s.r.o. 

BOEHRINGER INGELHEIM spol.s.r.o. 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER, a.s. 

NESTLÉ ČESKO s.r.o. 

NOVARTIS s.r.o. 

OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o. 
 

BERLIN - CHEMIE / A.  MENARINI Česká republika s.r.o. 

UNOMED spol. s.r.o. 











Vojenská nemocnice Brno 

Interní oddělení 

 

Vojenská nemocnice BRNO 

Zábrdovická 3 , 636 00 Brno, CZ 

telefon: 541185401, fax: 541185401 

e-mail: sjezd@vnbrno.cz 

www.vnbrno.cz/sjezd 

 



 

Okresní sdružení lékařů České lékařské komory Brno – město 

Česká asociace sester 
 


