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Vážené kolegyně a kolegové,
i přes těžkosti dnešních dnů a určitou nejistotu v organizaci budoucích vzdělávacích 
akcí, věříme v lepší zítřky a proto bychom vás rádi pozvali na letošní 28. Výroční kon-
ferenci ČAVLMZ. Poprvé v historii se na tuto jedinečnou vzdělávací a společenskou 
událost můžete přihlásit za velmi výhodných podmínek se slevou 25% už nyní. Velmi 
časná registrace probíhá od 31. března do 30. dubna 2020. 
Magnetem letošní konference jsou opět světově proslulí profesionálové, včetně na-
šinců dobře obeznámených se specifiky české veterinární praxe, výstava s účastí va-
šich každodenních obchodních partnerů a společenský večer plný zábavy.
V sobotu bude hlavní součástí programu zaměřeného na zobrazovací diagnos-
tiku    Dr.  Marta Schmidhalter (Pekárková),  která je absolventkou naší brněnské 
univerzity a nositelkou titulu diplomate evropské college veterinární zobrazovací dia-
gnostiky. Dále pro vás bude také přednášet Prof. Gilles Dupré, současný vedoucí 
oddělení chirurgie na klinice malých zvířat Veterinární univerzity ve Vídni a zároveň 
světově proslulý specialista na chirurgii měkkých tkání. Jeho přednášky budou za-
měřeny především na chirurgii dýchacích cest. 
Pro internisty jsme letos připravili možnost náhledu do budoucnosti veterinární gast-
roeneterologie a to v podobě přednášek amerického přednášejícího Dr. Jana Sucho-
dolskeho. Dr. Suchodolski patří mezi největší veterinární světové odborníky na střev-
ní mikrobiom. V současnosti výzkum symbiotického megasystému zažívá neuvěřitelný 
boom, jsme téměř každodenně svědky neuvěřitelných objevů a souvislostí. Jan navíc 
o mikrobiomu umí velice poutavě vyprávět a patří mezi ty vyvolené, jejichž přednášky 
si uchováte v paměti možná po celý život. 
Sobotní program završí samostatný stream zaměřený na oftalmologii vedený  
Dr. Barbarou Braus DECVO a Dr. Terezou Zavadilovou. 
K naší velké radosti přijali Dr. Schmidhalter, Dr. Braus a Prof. Dupre i naší nabídku na 
pořádání pátečních prekongresových workshopů, takže se určitě máte na co těšit.
Neděle je zejména dnem streamů našich sponzorů. V rámci Laboklin streamu se Vám 
představí Dr.Petr Šrenk, kterého v našich končinách určitě nemusíme představovat a 
společně s ním Prof. Kaspar Matiasek, profesor Klinické a srovnávací neuropatologie 
LMU v Mnichově, který patří mezi nejvýznamnější evropské neuropatology. 
Dalším naším věrným sponzorem je společnost Royal Canin, která si pro Vás jako 
sladkou tečku do nedělního programu pozvala Dr. Ruth Gostelow. Ruth je držitelkou 
titulu diplomate americké a evropské college interní medicíny malých zvířat a specia-
lizuje se zejména na diabetes mellitus. V neděli nás tedy bude navigovat po přesla-
zených cestách ke kýženému cíli dobře vedeného cukrovkáře (psa i kočky) a podělí se 
s námi o novinky a výhledy ve veterinární diabetologii.
Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že si z naší konference opět odnesete nejen 
mnoho odborných poznatků, ale také společenských zážitků.
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