
6. KONFERENCE ČESKÉ PODOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
 

sobota 21. 9. 2019 Praha 
 

 

 

 

       

 
                     

 

                 
 

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

nohu, 
 

dovolte, abych Vás pozval na 6. konferenci naší společnosti, která se bude konat dne 21. 9. 2019 

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 777. 

 

Hlavním partnerem konference je firma CONETA s.r.o. Partnerem konference je firma BIS BIS s.r.o. 

 

PROGRAM KONFERENCE:  

 

  8.30 -  9.30 registrace účastníků konference 

  9.30 - 10.00 zahájení - Bc. Jaroslav Fešar, prezident společnosti: interní informace, zpráva o činnosti                       

a hospodaření - Jaroslava Voláková, DiS., Eva Václavovičová  

10.00 - 10.45 Bc. Jaroslav Fešar - podologie v ČR, certifikovaný kurz podologie a legislativa 

v pedikérské profesi 

10.45 - 11.30 Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. - význam mezioborové spolupráce pro poskytování 

kvalitní podologické péče 

11.30 - 12.10 MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. - pedikérské provozovny z pohledu hygienika, 

sterilizace, zákon 258/2000 Sb., činnosti epidemiologicky závažné, desinfekce, zásady 

osobní hygieny 

12.10 - 12.15   představení sponzorů 

12.15 - 13.15    oběd    

13.15 - 14.00 Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. - nemocní s HIV/AIDS a virovými hepatitidami na 

ošetření nohou 

14.00 - 14.45 MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. - ošetření pacientů s infekčními nemocemi a ošetření 

ran 
14.45 - 15.45    Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - hormonální disruptory v každodenním životě   

15.45 - 16.15 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA - psoriatici na ošetření nohou 

16.15 - 16.30 udělování interních podologických titulů, tombola, ukončení konference 

 

Změna programu vyhrazena.   

 

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

na rok 2019.  Konferenční poplatek je 500,- Kč. Prosím částku uhraďte do deseti dnů od emailového 

potvrzení Vaší účasti a to na účet ČEPOS: 3380867389/0800, VS: členské číslo, do zprávy pro příjemce 

uveďte 6. konference a Vaše příjmení. V ceně poplatku je jednotné obědové menu včetně nápoje a 

občerstvení během konference. 
 

Těšíme se na Vás! 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                      Bc. Jaroslav Fešar                                   

                                                                                                                                              prezident        

https://www.bisbis.cz/cs/home/
mailto:podologie@seznam.cz


 

Dopravní dostupnost: 

 

Snadná dostupnost hotelu je zaručena bezprostřední blízkostí MHD. Zastávka autobusu č. 155 a 133 

(Malešická) se nachází 20 metrů od budovy hotelu. Tímto autobusem se snadno dostanete do centra 

Prahy. 

Pozor: zastávka Malešická je na znamení! 

 

Z metra A (zelená) 

Z metra A vystoupíte na stanici Želivského, přestoupíte na autobus č. 155, kterým dojedete do zastávky 

Malešická. 

Z metra C (červená) 

Z metra C vystoupíte na stanici Florenc, kde přestoupíte na autobus. č. 133, kterým dojedete do zastávky 

Malešická. 

Z Hlavního nádraží 

Metrem C (červená) ve směru Letňany dojedete do stanice Florenc, kde přestoupíte na autobus č. 133 

a pojedete dále až do stanice Malešická. 

Z Nádraží Holešovice 

Metrem C (červená) ve směru Háje dojedete do stanice Florenc, kde přestoupíte na autobus č. 133  

a pojedete dále až do stanice Malešická.  

 

 

                


