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Vážení členové České podologické společnosti, vážení firemní partneři,  
 

dovolte, abych Vás pozval na 8. konferenci naší společnosti, která se koná v sobotu 13. 11. 2021 v hotelu 

POPULUS, Praha 3, U Staré cihelny 11. Chcete-li se zúčastnit, prosím přihlaste se e-mailem na adrese 

podologie@seznam.cz dle vzoru: Přihlašuji se na konferenci, jméno a příjmení, členské číslo. 

 

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

 

PROGRAM KONFERENCE:  

 

  8.00  -  9.00 registrace účastníků 

  9.00  -  9.30 zahájení - Mgr. Jaroslav Fešar, MBA, prezident společnosti: interní informace,  

zpráva o činnosti a hospodaření - Jaroslava Voláková, DiS., Eva Václavovičová  

  9.30 - 10.15 MUDr. Nina Benáková, Ph.D. - Choroby nehtů 

10.15 - 10.45 JUDr. Jan Mach - Medicínské právo a legislativa ve zdravotnictví a službách 

10.45 - 11.30 MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA - Syndrom diabetické nohy a péče o pacienty  

s diabetes mellitus 

11.30 - 12.15    Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. - Pudy a údy 

12.15 - 13.00  představení sponzorů; další činnost výboru 

13.00 - 14.00    oběd    

14.00 - 14.45 Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, CSc. - Je tuk ve výživě přítel nebo nepřítel? 

14.45 - 15.30 MUDr. Alena Fialová - Melanomy na kůži a nehtech 

15.30 - 15.45    VZP ČR - prevence syndromu diabetické nohy a spolupráce s pedikéry 
15.45 - 16.00    Lenka Titová - projekt volny-termin.cz 

16.00 - 16.30    Mgr. Jaroslav Fešar, MBA - výsledky první studie zdravotních komplikací osob 

pracujících ve službách péče o nohy 

16.30 - 17.00 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 2021.  Konferenční poplatek je 500,-Kč. Prosím částku uhraďte nejpozději do 31. 10. 2021 na 

účet č. 3380867389/0800, jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce 

uveďte 8. konference a Vaše příjmení. V ceně poplatku je jednotné obědové menu a občerstvení během 

konference. 
 

Těšíme se na Vás. 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                Mgr. Jaroslav Fešar, MBA                                   

                                                                                                                                              prezident        
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Dopravní dostupnost: 

 

Snadná dostupnost hotelu je zaručena blízkostí MHD. Zastávka autobusu Malešická (pozor, zastávka je na 

znamení) se nachází nad hotelem Populus z druhé strany než je vchod, který je proti čerpací stanici.   

 

Z metra A (zelená) 

Z Želivského - přestoupíte na autobus 146, 155, kterým dojedete do zastávky Malešická (na znamení!) 

 

Z metra C (červená) 

Z Florence - přestoupíte na autobus 133, kterým dojedete do zastávky Malešická (na znamení!) 

Z Hlavního nádraží - metrem C ve směru Letňany dojedete do stanice Florenc, kde přestoupíte na autobus 

133 a pojedete dále až do stanice Malešická 

Z Nádraží Holešovice - metrem C ve směru Háje dojedete do stanice Florenc, kde přestoupíte na autobus 

133 a pojedete dále až do stanice Malešická.  

 

 

         
 

        


