
4. KONFERENCE ČESKÉ PODOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
 

                    HLAVNÍ PARTNER  

 

 

 
 

Vážení členové České podologické společnosti, vážení firemní partneři, vážení kolegové z oblasti péče o nohu, 
 
 

dovolte, abych Vás pozval na 4. konferenci naší společnosti, která se bude konat dne 14. 10. 2017 v hotelu 

POPULUS, Praha 3, U Staré cihelny 11. Chcete-li se zúčastnit, potvrďte svoji účast e-mailem na adrese 

podologie@seznam.cz dle vzoru: Přihlašuji se na konferenci, Nohová Lucie, členské číslo 123, oběd ano / oběd ne. 

 

Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 30. 9. 2017.  Nezapomeňte uvést, zda si přejete rezervovat oběd! 

 

Partneři České podologické společnosti jsou: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, Česká 

diabetologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, Česká flebologická společnost ČLS JEP, Unie 

fyzioterapeutů České republiky, Unie kosmetiček. 

 

PROGRAM KONFERENCE: 

 

  8.30 -   9.30 registrace účastníků konference 

  9.30 - 10.20 zahájení – Jaroslav Fešar, prezident společnosti: interní informace, zpráva o činnosti                       

a hospodaření - Jaroslava Voláková, Alice Jamečná 

10.20 - 10.40 JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLS JEP – právní okénko 

10.40 - 11.00   Jaroslav Fešar – Vzdělávání v podologii 

11.00 - 11.30   Bc. Richard Vaľa – Bosá chůze (systém Clary Lewit) 

11.30 - 12.00   MUDr. Karel Mencl, CSc.  – Nejen nohy, mykóza a chytrá houba 

12.00 - 12.20   představení sponzorů 

12.20 - 13.00       oběd    
13.00 - 13.30       výstavní stánky 

13.30 - 14.00       Jaroslav Fešar – Onycholýza v podologické praxi                        

14.00 - 14.20   MUDr. Júlia Černohorská – Cévní potíže dolních končetin, ISCHDK 

14.20 - 14.40   Ing. Milada Nádašiová – Subunguální hematom v praxi podologa a pedikéra 

14.40 - 15.20       Mgr. Petra Urbancová – Tradiční čínská medicína, shiatsu a nohy 

15.20 - 15.40   Jaroslava Voláková, DiS. – Vliv nohou na pohybovou soustavu  

15.40 - 16.15   MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. – Etika ve službách péče o tělo 

16.15 - 17.00   udělování podologických titulů, tombola, ukončení konference                        

   

Změna programu vyhrazena.   
 

Při prezenci předkládejte průkaz člena. 

Akce se mohou zúčastnit pouze členové České podologické společnosti s uhrazeným členským poplatkem na   

r. 2017. Vstup na konferenci mají členové zdarma.  
 

Pokud máte zájem rezervovat si oběd, učiňte tak prosím ve Vaší e-mailové přihlášce dle vzoru výše. Z časových 

důvodů bude jednotné jídlo za jednotnou cenu, kterou zaplatíte přímo obsluze v restauraci.  

 

Těšíme se na Vás! 

 

 
Jaroslav Fešar                                   
prezident                            

mailto:podologie@seznam.cz

