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Rolls Royce mezi 
podologickými přístroji

PODOLOG NOVA3

profesionální přístroj s medicinálním atestem, 
vhodný pro pedikúru i manikúru

Zveme vás k návštěvě našeho  
stánku na kosmetickém veletrhu  
World of Beauty & Spa  ve dnech  
5. - 6.  9. 2014, Praha - Letňany.



Milí čtenáři, 
dovolené jsou v plném proudu, počasí je slunné, někdy 
s extrémními teplotními rekordy a občas s vydatnými 
dešti, ale přesto se najde možnost načerpat síly do plné-
ho pracovního nasazení.
Redakční rada nezahálela a připravila pro vás další číslo 
Podiatrických listů, kde naleznete mnoho novinek, po-
zvánky na různé akce, kazuistiky a přehledně zpracované 
texty k jednotlivým chorobám, se kterými se v praxi  
setkáváte. Podělili jsme se s vámi o zážitky z relaxu v Čer-
né Hoře, který byl spojen s návštěvou westernového 
městečka, utkáním družstev v bowlingu a získáním infor-
mací o ergonomii pracoviště, nácvikem cviků se zaměře-
ním na přetěžované oblasti pohybového ústrojí v souvis-
losti s pracovním zatížením. Věřím, že se v září setkáme  
na tradičním veletrhu kosmetiky, kde jsem pro vás  
připravila na oba dny zajímavý odborný program.
Těším se na vás
MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti
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Vaše pracovní nasazení je obdivuhodné. Jste skvělý herec, bavič, 
daber, producent a moderátor. Nevyhýbáte se světu show busi-
nessu. Jste kmotrem mnoha knih i songů. Kde berete sílu toto vše 
zvládnout?
Mám dobrého manažera a ten všechno plánuje tak, že to stih-
nu. Mám rád čas i sám pro sebe, a tak se snažím si vyhovět tak 
i tak, ale práce je na prvním místě. Až nebud, tak se budu válet 
doma na gauči a budu koukat na blbosti v telce. 

Za svoji profesní éru jste získal mnoho ocenění. Kterých si vážíte 
nejvíc? (Zlaté desky)
Nejvíc si vážím platícího diváka. Cena je jen cena, i když to člo-
věka potěší. Ale plný sál a pobavený divák je nadevše. Také 
mne potěší a vážím si tabulek sledovanosti pořadů v  TV, ve 
kterých hraju. Myslím, že můj pořad Nikdo není dokonalý měl 
vynikající čísla někdy i přes jeden milion diváků. Na dnešní 
dobu je to po pět set dílech zázrak. 

V Česku máte přezdívku český Belmondo. Dabujete i jiné herce. 
Se kterými jste se osobně setkal a jaké zážitky jste si ze setkání 
odnesl?
Vážím si každé role i v dabingu a Belmondo je moje dabingová 
životní role. Přikládám vyjádření mého manažera Miloše 
Schmiedbergera a dopis od J. P. Belmondy. 

„STÁŘÍ JE STAV MYSLI“

Rozhovor
s Jiřím Krampolem
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Ve filmových rolích vynikáte výbornou fyzičkou a i když léta běží, 
stále jste ve formě. Jak to děláte, že jste stále tak svěží ?
Na každou roli se pečlivě připravuji a když je potřeba, sundám 
i pár kilo. Strašně rád jím a večer u TV dortíčkem neopovrhnu. 
Ale teď jsem se dost krotil. Jinak se umím odpoutat od reality 
a  hodně čtu, a tak se dostávám dle obsahu knihy do jiného 
světa. Cvičím si tak i paměť a neustále hledám všude možně 
staré knihy humoru a knihy ze židovského prostředí. To mne 
hodně inspiruje. Židovský humor je opravdu paráda. 

Jak často docházíte do posilovny?
Posilovna je můj druhý domov. Chodím do obchodního centra 
Palladium a tam je fakt hodně dobrá posilovna Pure Jatomi 
fitness. Jsem tam pomalu každý den, mám tam pracovní 
schůzky s manažerem a v současné době připravujeme s Milo-
šem Schmiedbergerem seriál pro TV Relax, jak cvičit i v důcho-
du. Bude to docela legrace, jak dva dědci blbnou s činkama. 

Kromě cvičení v  posilovně rád plavete a i přes vážné poranění 
kolene také nadále hrajete tenis. Ten klade velký nárok na stabi-
litu a pohyb nohou. Určitě pravidelně chodíte na masáže. Nosíte 
kvalitní obuv, takže vaše nožky jsou jako v  bavlnce. Věnujete 
svým nohám ještě jinou péči? 
Nohám žádnou extra péči nevěnuji. Chodím na pedikúru 
a doma rád chodím bos. Jinak mám poraněné koleno, ale to je 
již dávno. Upadl jsem při představeni v  divadle a následky 
mám dodnes. Doufám, že ve spolupráci s MUDr. Součkovou se 
to snad konečně vyřeší.

Mnohokrát děkuji za rozhovor. Co byste popřál závěrem našim 
čtenářům?
Brát všechno tak, jak to je a hlavně se snažit sportovat, číst, 
moc nehltat nemožné seriály v TV, zajít si na kafíčko nebo na 
jedno a střídmě jíst. A hlavně, držet si stav mysli.

S panem Jiřím Krampolem si povídala Miriam Tejklová
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JIŘÍ KRAMPOL A BELMONDO
Jiří Krampol se bohužel s Jeanem Paulem Belmondem nikdy nesešel. „Pravda je, že jsem setkání plánoval, ale ze zdravotních 
důvodů pana Belmonda se to dodnes nepodařilo. Ale pracujeme na tom dál”. Jirka nadaboval do češtiny snad třicet Bel-
mondových filmů, a tak jsou vlastně skoro jako bratři, protože při dabingu herec - dabér nesleduje jen ústa, ale i herecké vý-
kony kvůli intonaci a při této příležitosti se hrajícímu dostane tak říkajíc pod kůži. Belmondo natočil přes 86 filmů a těžko říci, 
který byl ten nej. První film byl  Moliére a natáčel se v roce 1956 a ten poslední v roce 2008 Muž a jeho pes. Jiří Krampol kdysi 
napsal povídku o dopise, který mu Belmondo sice nikdy nenapsal, ale slavnostně ho přečetl v divadle v Karlíně při udělování 
cen TÝTÝ. Myslím, že pokud se naše setkání s Belmondem neuskuteční, tak mu tento dopis s radostí pošleme. K tomu dáme 
české buchty, pivo 12° Plzeň a vlastnoručně podepsanou fotografii Krampola alá  J. P. Belmondo. Jistá podoba tu asi je. 

Dopis J. P. Belmonda Jiřímu Krampolovi
Milý Jirko, jsem nesmírně rád, že jsi přistoupil na můj návrh, že si budeme dopisovat a kreslit. Mám tě rád, zejména od té 
doby, co jsem u kamaráda podivína - je to takový televizní fajnšmekr /miluje porno a české filmy/ - viděl na videu 15 dílů 
Malého pitavala z velkého města, kde hraješ podporučíka, později poručíka a nakonec nadporučíka Libora Krejcárka. Výlož-
ky tvým ramenům perfektně sluší. Doufám, že to dotáhneš na majora. Jestli je to u vás jako u nás, tak budeš mít právo 
nosit šavli i v civilu. Tu určitě u vás ve frontách na melouny využiješ.
Věřím, že dopisováním s  tebou se pocvičím v  češtině. Rád bych si totiž přečetl Psohlavce v  originále. Ten příběh se mi 
ohromně líbí. Kozina mi připomíná Robina Hooda, akorát, že má místo luku vlčáka. Chtěl bych tuhle story natočit u nás ve 
Francii ve vlastní produkci. Já bych hrál Kozinu, ty jeho přítele a Lomikara... ...no to je jedno. Lomikarů je všude na světě 
dneska dost. Jistě se najde nějaký i u vás, i když uznávám, že jinak je to v ČR samý pevný charakter. Promiň, Jiříku, že jsem 
začal psát hned o práci. Napíši ti raději něco o sobě. V současné době žiju na loveckém zámečku Calais nedaleko Paříže. To 
víš, tak pohodlné jako ve vašem panelovém domě, jehož obrázek mi posíláš, to není. Než projdu chodbou, tak jsem o rok 
starší. To vy máte v buňce všechno hezky pohromadě. Zejména je příjemné, že si můžeš při koupání z vany sáhnout do 
knihovny pro čtení, anebo, když máš trochu delší ruce, což ty máš, i obrátit v kuchyni kachnu v troubě. Jirko, prosím tě, víš, 
že rád nosím něco extra. Ty vaše džíny, cos mi vloni koupil v Kotvě a mají značku Makyta Půchov, už odešly. Proto tě prosím 
o nové. Míry znáš. Moje babička Jaquelline Marie, co tak trochu po večerech fušuje do vědy, sestrojila perpetuum mobile 
a ráda by ho poprvé vystavila na veletrhu strojírenství v Brně. Mohl bys to zařídit? Snad by to šlo. Pokud vím, tak se tam 
stejně většinou vystavují výrobky, které nejdou hned tak do výroby.
A když jsem u té babičky - můj 90ti letý děda se úplně zbláznil do vaší nové škodovky. Dozvěděl se, že v ČR začala řádit vě-
deckotechnická revoluce. Prý jste u škodovky posunuli motor dopředu a kufr dozadu. To dědu úplně fascinovalo. Ještě to 
nikde ve světě neviděl. Pravda je, že už 30 let nevytáhl paty z domu. Zamluv mu, prosím tě, v Mladé Boleslavi rovnou ško-
dovky dvě. Jednu na náhradní díly. Můj sluha nemá čas lítat každý týden k vám do mototechny.

A ještě něco, můj strýček Pierre, zaměstnaný na letišti v Orly, 
prožil letos dovolenou na Kanárských ostrovech, ale protože 
se mu léto zdálo krátké, rád by ještě odjel k moři do Španěl-
ska. Chce se zkrátka hodit marod. Mohl bys mu poslat vaši 
konzervu „hovězí játra na slanině“? Ta prý na žlučník per-
fektně zabírá. Jeden jeho spolupracovník se po požití této 
hovězí dobroty dokonce zbláznil. Ale strýc ji nesní celou.
Promiň, že toho od tebe pořád tolik chci, ale znáš to, tady 
u nás ve Francii, když člověk nemá známé v ČR, tak je ztracený.
Tvůj Jean-Paul Belmondo



kde:  praha 9, výstaviště Letňany,  
veletrh world of Beauty and spa podzim 2014

kdy:  pátek 5. 9. 2014 od 13.00 - 17.00 hodin  
ve velkém salonku - veletrh Letňany

program:
prezence 13.00 - 13.30 hodin - velký sál veletrhu letňany

1. zahájení 5. workshopu - mUdr. marie součková
2. syndrom diabetické nohy - mUdr. miroslav Koliba
3.  péče o diabetika se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci  

vedené diabetologem - mUdr. robert Bém ph.d. - IKem - praha

přestávka 15.15 - 15.30 hodin, občerstvení

4.  postavení vitaminu „c“ v moderní medicíně“, pharmdr. zdeněk procházka,  
edukafarm (aneb c vitamin a jeho vliv nejen na hojení chronických ran)

5.   závěr

přihlášky e-mailem: podiatrie@seznam.cz, pro členy Čps 300,- kč, pro ostatní 500,- kč. 
částku poukažte do 31. 8. 2014 na účet 101 104 39 59 / 5500, jako Vs uveďte své  
ev. číslo, nebo do zprávy pro příjemce napište příjmení bez diakritiky.  
Úhrada je možná i na místě po předchozí domluvě.
přihlášení obdrží vstupenku zdarma v počtu jednoho kusu na osobu s časopisem  
podiatrické listy č. 2 v druhé polovině srpna 2014.

ČPS uděluje za účast 5 bodů.

těšíme se na Vás a věříme, že vás bude zajímat nahlédnutí do činnosti renomovaného  
pracoviště IKem včetně seznámení se s mnoha výzkumy v oblasti syndromu diabetické nohy  
a charcotovy osteoartropatie a rovněž i novinky s aplikací vitamínu c v moderní medicíně.

MUDr. Marie Součková, prezidentka České podiatrické společnosti

5. workshop 
České podiatrické  
společnosti o.s.



Oheň a energie léta
trvá od 15. května do 14. července, dle pentagramu vycházejícího z filozofie Východu symbolizuje element Ohně. 

Ingredience: 
10 mrkví, 1 celer, 1 citron, 1 pomeranč, 3 lžíce olivového oleje,  
čerstvé lístky meduňky lékařské

Postup: 
mrkev a celer jemně nastrouháme a zalijeme šťávou z citronu  
a pomeranče. Přidáme olivový olej a vmícháme čerstvou, jemně  
nasekanou meduňku. Salát výborně chutná chlazený  
s celozrnným pečivem.

Mrkvový salát

Na rozdíl od evropského pojetí, dle čínské filozofie se léto dělí na dvě části - na vrcholné, symbolizující element 
Oheň a pozdní, symbolizující element Země, tato období trvají od 15. května do 14. září.

Letní čas

Element Ohně 
7 představuje mládí, ideály a seberealizaci
7 barvou červená 
7  nejvýstižnější symbolikou tohoto období je: srdce,  

láska, slunce, rostliny s červenými květy, ohniště, 
krby, lampy, z tvarů trojúhelník

7  ročním obdobím je samozřejmě léto
7  denní dobou pak poledne a časné odpoledne, tedy doba, 

kdy je slunce nejvýš a je nejsilnější
7  prvek Ohně vnáší do života radost, vášeň, teplo, smích, 

světlo a sex. Je to impulzivní prvek řídící se city a divoký-
mi pudy. Oheň vzplál ze sálajících paprsků rozpálených 
letních dní a dává nám elán do života. Plně jsme nasáli 
energii, jíž nám poskytlo jaro - a teď s ní můžeme hýřit. 
Energie léta pochopitelně směřuje ven, do světa

7  nejaktivnějším orgánem tohoto období je srdce,  
centrum naší emocionální rovnováhy, jeho párovým 
orgánem je tenké střevo

7  slabá energie srdce se projevuje nízkým sebevědomím 
a skleslostí, jeho energická „přeplněnost” zase přehnanou 
emocionálností a podrážděností. Ideální je harmonický 
stav, pro který je typická vřelost, zdravé sebevědomí 
a radostné prožívání života

V létě nám především  
prospívají:
7  éterické oleje - jasmín pravý (Jasminum officnale 

extract), růže damašská (Rosa damascena flower 
oil), růžová palma (Cymbopogon martini), pelargo-
nie (Pelargonium graveolens oil), levandule lékař-
ská (Lavandula angustifolia oil), meduňka lékařská 
(Melissa officinalis oil), máta peprná (Mentha pipe-
rita oil), nerol (Citrus aurantium amara oil), ylang
-ylang (Cananga odorata oil) - vůně ušlechtilých 
květin a bylin harmonizují srdce a emoce s ním spojené.

7  éterické oleje - vavřín ušlechtilý (Laurus nobilis leaf 
oil), rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis oil) 
- velmi dobře poslouží svou stimulující vůní k posílení 
energie Ohně.

7  v horkém létě, kdy jsou extrémně zatíženy cévy, zvedá 
se krevní tlak a s těmito projevy ruku v ruce často stoupá 
podrážděnost, velmi příznivě působí zklidňující koupe-
le, masáže a pravidelné osvěžování těla a pokožky 
aromatickými vodami.

7  je důležité hodně pít (voda, mátový čaj) a tak se 
chladit, a potřebujeme také více hořčin (čaj - PU ERH), 
které stahují energii dolů - to má příznivý vliv na 
emoce, kterých je v létě více.

PodiaTRické listy 2/2014
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Letní talíř pro zdraví
7  v parných letních dnech nám příroda dává vše, co si můžeme přát, ze slunce čerpáme potřebnou sílu a příliš navíc toho nepo-

třebujeme. Tomu by také mělo odpovídat letní stravování. V této době je čas věnovat se více než jindy přítomným okamžikům. 
Proto si i ve stravě bereme jen tolik, kolik je nezbytné. 

7  vhodné jsou nyní lehká studená nebo krátce tepelně upravená jídla. Omezíme mastné a tučné potraviny.
7  v tomto období nám svědčí zejména hořké a ochlazující potraviny
7  ze zeleniny např. červené papriky, čekanka, artyčoky, endivie, růžičková kapusta, ledový salát, červená řepa
7  z ovoce - melouny, jahody, maliny či třešně
7  z obilovin - pohanka a amarant 
7  z luštěnin - drobná červená a oranžová čočka
7  z nápojů - čaj a pivo
7  vhodné jsou i bylinné čaje - z tzv. cévních bylin - jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), bukvice lékařská (Betonica offici-

nalis), kaštan jedlý (Castanea sativa), komonice lékařská (Melilotus officinalis), mařinka vonná (Galium odora-
tum), routa vonná (Ruta graveolens) nebo srdečník sibiřský (Leonurus sibiricus).

Země a pozdní léto
7  trvá přibližně od 15. července do 14. září, 

dny jsou ještě krásně prohřáté sluncem, ale  
ve vzduchu je stále více cítit blížící se chlad 
podzimu.

7  pozdní léto lze přirovnat k našemu  
tzv. babímu létu, toto období je překrásné, 
plné zralých plodů, vůní a barev. 

7  babí léto je krásné období, kdy je k nám 
příroda nesmírně štědrá. V tuto dobu nás 
nejvíce zajišťuje a chrání, je naší pevnou 
půdou. Člověk s kultivovaným prvkem země je 
ochráncem a pevným bodem, o nějž se mohou 
ostatní opřít, tak jako je sklizeň časem,  
ke kterému všichni, kdož jsou závislí  
na plodech země, upínají své naděje. 

Element Země 
7 je zralost, sklizeň a blahobyt
7 barvou žlutá a hnědá
7 chuť sladká
7  denní dobou tohoto prvku je pak pozdní odpoledne, kdy zpočátku 

je slunce ještě silné, ale ke konci se již kloní k obzoru, avšak ještě 
nepřináší tmu. 

7  symbolikou tohoto období je ovoce, zlaté klasy, čerstvé pečivo, 
keramika, cihly, kameny, stabilní a čtvercové tvary. 

7  zemskými symboly bychom se měli obklopit, pokud potřebujeme 
více rozvahy, když příliš poletujeme v oblacích a ucítíme, že potře-
bujeme ,,ukotvit“.

7  nejaktivnějším orgánem tohoto období je žaludek, s energií žalud-
ku souvisí SEBEPOZNÁNÍ, reflexe, empatie nebo-li umění vcítit se 
do druhých a schopnost koncentrace, jeho párovými orgány jsou  
slezina a slinivka.

7  pokud je tento orgán oslabený, projevuje se to přílišnou opatrností 
a častou závislostí na druhých, zatímco přehřátý žaludek se demon-
struje jako přehnaná touha po materiálním blahobytu a vede  
ke spekulativnímu myšlení. Naším cílem by měl být harmonický 
žaludek, protože ten je známkou rozvahy, klidu, soustředěnosti  
a schopnost být druhým pevnou oporou.

Salát z červené řepy s ořechy
Ingredience:  1 větší červená řepa, 200g jogurtu, 100g kysané smetany, česnek, hrst vlašských ořechů,  

2-3 lžíce oleje z vlašských ořechů, jablečný ocet, pepř a sůl.
Postup:  červenou řepu oloupeme a do měkka uvaříme ve slané vodě. Necháme ji vychladnout  

a poté nastrouháme na hrubém struhadle. Smícháme s jogurtem, kysanou smetanou  
a utřeným česnekem. Přidáme vlašské ořechy a podle chuti přidáme trošku  
jablečného octa, osolíme a opepříme. Ideální je, když salát necháme alespoň  
půl dne uležet. Můžeme jej podávat s bílým pečivem. Vynikající je mírně chlazený.
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7  éterické oleje - benzoin (Styrax benzoi extract), kadidlo (Boswellia carterii oil), myrha (Commiphora myrrha oil), 
pačuli (Pogostemon cablin oil), vetiver (Vetiveria zizanoides oil), santal (Santalum album oil), nard (Nardostachys 
jatamansi root oil), fenykl (Foeniculum vulgare oil), koriandr (Coriandrum sativum fruit oil), kardamon (Elettaria 
cardamomum) nebo majoránka (Origanum majorana leaf oil)... všechny tyto esence posilují vnitřní klid, rozvahu,  
stabilitu. 

7  pryskyřičné vůně, zejména santal (Santalum album oil), nard (Nardostachys jatamansi) a kadidlo (Boswellia carterii) 
nám dávají pocítit až mystické aspekty nekonečnosti a uvolňují naši mysl a duši od běžných starostí všedního dne.

7 v tomto období nám velmi prospívají bylinné kúry - podporující a harmonizující zažívání,
7 při trávích obtížích účinně pomáhají - jemné masáže břicha fenyklovým olejem,
7 celkově organismu prospěje relaxace, uvolnění a meditační cvičení - posilující v nás vnitřní klid a stabilitu Země.

V pozdním létě nám především prospívají:

Třezalkový čaj

Použití:  pro posílení nervů, žaludku, jater a žlučníku,  
při nespavosti, bolestech hlavy, na úpravu  
krevního tlaku a při potížích žen spřechodem.

Postup:  1 lžíci sušené řezané nati třezalky vložíme do ½ l studené vody, 
přivedeme k varu, poté hned odstavíme a 15 min louhujeme.  
Čaj pijeme vychladlý, 1 šálek denně. Maximálně jej pijeme  
3x denně, nejméně 3 týdny a nejdéle 3 měsíce.  
Při léčbě se vyhýbáme nadměrnému slunění.

Třezalkový svatojánský olej

Použití:  výborný na popáleniny, opařeniny, opruzeniny, hemeroidy, pohmožděniny 
a špatně hojící se rány, při bolestech zad a ischiatu, při bolestech revmatic-
kých a svalových a při poštípání hmyzem.

Postup:  1 hrst čistých suchých květů třezalky nasbíraných ráno po oschnutí rosy 
za slunečného dne (květy nesmí být mokré) zalijeme olivovým nebo 
kvalitním slunečnicovým olejem (nejlépe lisovaným zastudena) tak, aby 
byly zcela potopené. Necháme stát 14 dní na slunném místě na okně 
a občas protřepeme. Olej by měl mít tmavě červené zabarvení.  
Po dvou týdnech ho scedíme, vymačkáne přes čisté plátenko, slijeme 
do lahvičky z tmavého skla a uzavřeme. Používáme ho zevně k mazání 
na všechny uvedené potíže, na popáleniny ve směsi se lněným olejem.  
Vnitřně se užívá olej nakapaný na kostku cukru pro povzbuzení chuti 
k jídlu, proti bolestem hlavy a na posílení nervů.

www.podiatrie.cz10
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Použitá literatura: Aromaterapie léto 2012, Aromaterapie léto 2009, Aromaterapie pro léčení duše, Gabriel Mojay, Aromaterapie v pediatrii, N. V. Nagornaja, 
Bylinky pro děti a maminky, Magdaléna Staňková-Krohnová, Listy aromaterapie - časopis asociace českých aromaterapeutů - souborné vydání 1999-2003, 
Tajemství krve, Vít Syrový.

Pesto z dýňových semen

Ingredience:  150g dýňových semen, 2 plátky bílého chleba, 100g strouhaného permezánu, 2 lžíce citonové šťávy a 100ml oleje  
z dýňových semen.

Postup:  dýňová semena opražíme na pánvi bez tuku. Z chleba ořízneme kůrku a nakrájíme na větší kostky. Dýňová semena 
s kostičkami chleba, parmezánem, citronovou šťávou a olejem vložíme do vysoké nádoby a mixujeme pyré,  
dokud nevznikne hrubá kašovitá konzistence. Pesto mažeme na čerstvě upečený nebo toustový chléb.  
Tato pochoutka v uzavřené sklenici a v lednici vydrží i několik týdnů.

Pozdně letní talíř pro zdraví

7 nejvhodnějsí kuchyňskou úpravou jída je nyní krátké vaření na vodě a páře.
7 je důležité hodně pít, vhodné jsou čerstvé ovocné šťávy, fenyklový nebo lékořicový čaj. 
7  energii živlů Země, a tedy i energii žaludku, slinivky a sleziny, orgánů, které jsou v tomto čase na vrcholu aktivity  

podpoříme konzumací přirozeně sladkých a vyživujících potravin. Ideální je třeba dýně, smažená cibule, mrkev,  
kedlubny, červené zelí nebo sladké brambory.

7 výborné je pozdně letní ovoce hrušky, švestky a hroznové víno.
7  pitné kůry z tzv. trávících bylin - smetanka lékářská (Taraxacum officinale), čekanka obecná (Cichorium intibus),  

omán pravý (Inula helenium), jestřabina (Galega officinalis), pýr plazivý (Elytrigia repens),  
zlatobýl (Solidago officinalis), pukléřka islandská (Cetraria islandica) nebo fazolové lusky (Phaseolus vulgaris).

Ing. et Bc. Irena Kopecká
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Péči o ruce provází neuvěřitelná dynamika. Pamatuji doby, kdy 
zákaznice po příchodu do salonu obdržela od manikérky odla-
kovač a vatu s úkolem se odlakovat. Nikdy jsem takový postup 
neuznávala, ale je faktem, že to bylo časté. Možná si na to ještě 
některé zákaznice pamatují. 
Nároky na kvalitu služby se během pár let podstatně zvýšily. Péče 
o ruce se stala náročným oborem protkaným mnoha technologie-
mi. Tak jako u oboru Kosmetika je dnes naprosto běžné, že mani-
kérka depiluje, provádí peeling, různé druhy zábalů, užívá biolo-
gicky aktivní látky v  lotionech, krémech, sérech a  podobně. 
Detoxikace a kvalitní masáž je také vyžadována. Při tom všem 
vytváří prostředí, kde se využívají aromaterapeutické mlhy, svíčky 
a jiné příjemnosti, které zákaznicím dělají radost. Zdaleka již ne-

jde pouze o nalakované nehty. Relaxace a pří-
jemně strávený čas je jedním z taháků, 

které dobré mani-
kérky používají 
jako obchodní 

strategii.

K  tomu, aby se manikérka orientovala v  této praxi, je nutné, 
aby neustále sledovala vývoj oboru. Nabídku a sortiment kos-
metických firem a také technologií. Sama vidím, že děvčata 
patřící ke špičce v Evropě na sobě v tomto směru neustále pra-
cují. Vidím je velmi často na našich seminářích a někdy obětují 
i cestu měřitelnou na stovky kilometrů.
Zákaznice jsou stále náročnější a tím roste tlak na schopnosti 
manikérek. Tahat to nějak z rukávu a improvizovat stačí do té 
doby, než zákaznice zkusí něco lepšího. 
Velkou radost mám z děvčat, která měla do nedávna v nabídce 
pouze modeláž. Tlaky od zákaznic je nutí seznamovat se také 
s jinou nabídkou, jako je třeba SPA manikúra. Takových účastnic 
našich seminářů stále přibývá. Ruka musí být ošetřena celá. 
Musí to být vidět. Mnohokrát jsem viděla poměrně dobře nala-
kované nehty, se kterými kontrastovaly vysušené valy, cuticula 
a suché hřbety rukou s pigmentovými skvrnami. Po pealingu, 
zábalu a masáži bývá vidět efekt. Podaří-li se přesvědčit zákaz-
nici ke spolupráci v domácí péči, bývá odměněna hedvábnou 
pokožkou a manikérka spokojeností klientky. 
Někdy je taková proměna opravdu překvapující. Obzvláště 
u žen, které mají od přírody dost pevné nehty. V takových pří-
padech mívají na některých prstech poměrně dlouhé nehty. 
Tento typ nehtů však bývá také suchý a někdy křehký. Jde pou-
ze o to, jak jsou zatěžované. Některé se zlomí. Různé tvary 
a délky vypadají fakt nehezky. Pokud jsou suché nehty, je prav-
děpodobné, že budou vysušeny také hřbety rukou. 
Úprava nehtů na stejnou délku a procedura komplexní péče 
o ruku přinášejí pro zákaznici velmi překvapivý efekt. Lakování 
je pak pouze tou třešničkou na dortu.

Marcela Mořkovská
Soudní znalec v oborech manikúra, pedikúra, modeláž nehtů

Vzdělávací středisko s akreditací MŠMT
Josefská 5, 602 00 Brno, tel.: +420 603 294 495
m.morkovska@sparitual.eu, www.sparitual.eu

Manikúra
není pouze lakování
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13. a 14. června 2014 se v Hradci Králové uskutečnil již 9. ročník MEDsport sympozia, kterého se zúčastnilo celkem 139 zájem-
ců o podiatrii z 8 států. Hlavními partnery byl pořadatelský MEDsport Hradec Králové a významná německá firma Schein, která zde 
předvedla svoje nejnovější produkty (obuv, speciální vložky NovaPED sports), a dále ukázala nejnovější možnosti diagnostiky stoje 
a pohybu - OrthoSense systém a vyšetření tlaků chodidel na posuvném chodníku vč. videoanalýzy. Kongres proběhl pod patronací 
České podiatrické společnosti a UNIFY. Prostředí luxusního kongresového hotelu Tereziánský dvůr i zcela unikátní představení diva-
dla Drak s následnou ochutnávkou vína v muzeu loutek Labyrint zajistily i vysokou společenskou úroveň akce. 
Jubilejní 10. ročník připravujeme na červen roku 2017.  MUDr. Miroslav Havrda

MEDsport sympozium



www.podiatrie.cz 15

PodiaTRické listy 2/2014



PodiaTRické listy 2/2014

www.podiatrie.cz16

Jedná se o nezánětlivé onemocnění jednoho nebo více nervů. 
Postihuje buď nervy somatické (periferní neuropatie) nebo 
autonomní (vegetativní neuropatie). Somatické nervy zajišťují 
vedení citlivosti (senzitivní) a zabezpečují pohyblivost svalů 
(motorické). Autonomní nervy se starají o vnitřní orgány. 
V praxi se pedikérka může u klienta nejčastěji setkat s neuropa-
tií na podkladě diabetes mellitus, alkoholického postižení jater, 
těžkého selhání ledvin, méně často při lymeské borrelióze, 
myastenii gravis, onemocnění žláz s  vnitřní sekrecí, nádoro-
vých onemocněních. Protože ošetření klienta přináší specifická 
rizika a postupy, je nutné znát příznaky neuropatie. 

•  Senzitivní - mravenčení, brnění, píchání, snížené vnímání 
bolesti až ztráta pro dotyk a hluboké čití, pocit chůze po vatě, 
mechu, ztráta rozlišení pro teplotu, bolestivé fenomény: pále-
ní, bolestivý i jemný dotek, noční nesnesitelná ostrá a rýpající 
bolest bránící spánku.

•  Motorické - potíže s udržením rovnováhy, koordinace, s chůzí 
do schodů, se vstáváním ze sedu, zakopávání, potíže s česá-
ním, křeče, svalové záškuby, šilhání, dvojité vidění, padání 
víčka, pokles ústního koutku, není možné vrásčit čelo, se-
špulit rty, syndrom karpálního tunelu (brnění, necitli-
vost, otok a bolest prstů rukou hlavně v noci).

•  Autonomní - zrychlená srdeční frekvence (tachykar-
die), poruchy regulace krevního tlaku, poruchy vy-
prazdňování žaludku (zvracení, nevolnost, nechuten-
ství), poruchy střevní pohyblivosti (průjem, zácpa), 
poruchy vyprazdňování močového měchýře (inkon-
tinence, vyšší riziko infekce), poruchy erekce, poce-
ní (malé až žádné pocení v dolní části těla a zvýše-
né pocení v horní polovině), ztenčení kůže, suchá 
kůže, může se zhroutit nožní klenba.

Alkoholická polyneuropatie
 Vyskytuje se asi u 20% chronických alkoholiků. 
Jedná se o formu senzitivní a motorickou, vzniká 
vlivem nedostatečné výživy a chybění vitamínů 
(hlavně vitamín B1). Obraz je obdobný jako u dia-
betické polyneuropatie. Později se může objevit 

stepáž = při chůzi přepadá špička chodidlo, to dopleskává na 
podložku, proto nemocný zvedá vysoko nohy, tzv. „kohoutí 
chůze“. Spolupráce s klientem bývá obtížná, své onemocnění 
tají, neguje, tvrdí, že příčinu lékaři neznají. Zde lze více než 
u koho jiného zdůraznit nutnost zápisu ošetření do karty klien-
ta, s jeho souhlasem pořídit fotodokumentaci v případě pora-
nění při pedikúře, nebo pokud již s poraněním na ošetření přišel!

charcot-Marie-Toothova neuropatie
 Jedná se o dědičnou poruchu periferního nervstva, postihující 
zejména předloktí a lýtka. Dochází ke ztrátě reflexů, kožní sen-
zitivity a pomalu se rozvíjí také svalová atrofie. Je příčinou tzv. 
„čapí nohy“. Onemocnění probíhá obvykle v dlouhém časovém 
období, nezpůsobuje zkrácení života, ale kvalitativně jej ovliv-
ňuje. Častěji bývá postižena mužská populace. 
 Velmi často jsou přítomny hluboké callusy na ploskách nohou, 
ragády, zarůstající nehty. Protože noha padá, je přetížena příč-
ná klenba nožní a často také paty. Kromě pevné, nejlépe kot-

níčkové obuvi je třeba zvolit dobré 
vložky do bot, zho-

tovené na míru. 

Neuropatie
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Fyzioterapie a lázeňská péče jsou nutností. Pedikérka by měla 
preferovat přístrojovou pedikúru, domácí péči o nohy zaměřit 
na krémy s obsahem urey, naučit jednoduché cviky na posílení 
svalstva nohou. Nelze doporučit oblázky, chůzi naboso v různo-
rodém terénu, balanční plochy apod. - riziko pádu. 

Diabetická neuropatie
Je to nejčastější metabolicko - ischemická komplikace u ne-
mocných s cukrovkou. Na vzniku se podílí v první řadě dlouho-
době zvýšená koncentrace glukózy v krvi (hyperglykémie). Po-
stupně dochází k  nevratnému poškození nervové a cévní 
soustavy, vnitřních orgánů.
Diabetickou neuropatii prohlubuje ischemické onemocnění 
cév, které omezuje dostatečnou výživu nervů. Svoji roli hraje 
také autoimunitní zánět a genetické faktory, alkohol a kouření 
cigaret.

Projevy na nohou:
-  suchá, svraštěná, tenká, až průsvitná kůže, noha se nepotí, 

ztrácí se ochlupení
- kůže může být promodralá, studená (špatné prokrvení)
- snížená až vymizelá citlivost k bolesti, dotyku
- snížená až vymizelá citlivost k teplu, chladu 
-  snížená ochranná funkce kůže - zvýšené riziko 

napadení kůže a nehtů plísní, kvasinkou
-  může být zhroucená nožní klenba, na příč-

né klenbě vzniká velmi tvrdá, lesklá hy-
perkeratóza

-  klient popisuje brnění, pálení, které začíná 
u palců a šíří se dál, může být přecitlivě-
lost na dotyk (vadí i lehká pokrývka 
v noci)

zásady pro ošetření  
(stejné pro všechny typy neuropatie):
•  nesmí dojít k poranění, neboť i drobná 

ranka se velmi špatně hojí, může dojít 
k  jejímu infikování a dalším komplika-
cím

•  při odbrušování hyperkeratóz musí být pra-
covní pole neustále kontrolováno, aby nedošlo 
k  přehřátí a tím k  poranění (klient neupozorní, 
neboť teplo necítí)

•  nehty se nesmí stříhat do obloučku a příliš nakrátko,  
aby nedošlo k zarůstání nebo poranění nehtového lůžka

•  nedoporučuje se pracovat ostrými nástroji (riziko poranění), 
proto je vhodnější přístrojová pedikúra 

•  pokud nalezneme při ošetření jakékoliv poranění na nohách, 
tmavou skvrnu („borůvku“), černě zbarvenou kůži (nekrózu), 
infikované hnisající místo (zarůstající nehet, rána), které není 
v péči lékaře, je nutné klienta poslat na chirurgickou ambu-
lanci a učinit zápis do karty klienta, nejlépe s podpisy pedi-
kérky i klienta 

•  pozor dáváme u kuřích ok v meziprstí, jestliže vykazují obraz 
infekce, odesíláme ihned na chirurgickou ambulanci (kromě 
povrchové infekce může jít také o osteomyelitidu)

•  během ošetření je možno klienta edukovat, jak správně pečo-
vat o nohy, jakou obuv zvolit, je vhodné zásady péče o nohy 
klientovi předat v písemné podobě, neboť si informace nebu-
de pamatovat

•  pokud onemocnění klienta již limituje, bývá v psychické ne-
pohodě, proto se snažíme vyslechnout jeho obtíže, vytvořit 
příjemné prostředí, aby relaxoval 

•  není vhodná masáž nohou od kotníku výše, neboť můžeme 
předpokládat špatný stav cév 

•  je nutné pořídit zápis o ošetření do klientské karty 
•  případné poranění musí být správně ošetřeno, musí být podrob-

ný zápis v klientské kartě, pokud možno s podpisem klienta. 

Použitá literatura: Blaha M. a kol. - 
Vnitřní lékařství II. díl,  

IDVPZ, Brno 1999

noha neuropatika
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Anamnéza:
Onemocnění zjištěno v poměrně mladém věku, postižena ještě 
mladší sestra, starší zdravá. Klientka nemá děti. Od mládí pro-
blémy s chůzí, nestabilita, „čapí“ chůze, hyperkeratóza v oblas-
ti pat a příčné klenby, velká bolestivost při chůzi, proto „krčí“ 
prsty - kladívka, zarůstají nehty (opírá se o ně), psychická de-
privace - za nohy se stydí, cítí se „poznamenaná“, myslí si, že 
nemá právo na lásku, zlobí se na otce, z jehož strany je nemoc 
přenesena. Nosí pohodlnou, stabilní obuv, přesto se jí nevyhý-
bají pády, často na veřejnosti, které ji velmi traumatizují. Necítí 
dotyk na plosce nohy, zimu ani teplo. Dosud navštěvovala pedi-
kúru mokrou, nerada mění pedikérky, nechce ukazovat nikomu 
nohy. Stěžuje si, že po pedikúře ji bolí nohy po odstraněných 
keratózách, za 3 dny má stav stejný jako před pedikúrou. Prak-
ticky nezná chůzi bez bolestí. Myslí si, že to tak u tohoto one-
mocnění je normální. Má tendenci zajídat problémy, proto má 
nadváhu.

Ošetření:
Nehty nestříhány, klientka si je sama velmi vystříhává, prove-
deno tedy hned hrubování kuličkou, uvolnění nehtových valů 
palců, poté stažení a upravení tvaru nehtů pomocí válce střední 
hrubosti. Aplikována olejová výživa nehtů. Na mozoly nanese-
na pěna s 25% urey na změkčení. Odstraňování mozolů pomocí 
brusného kloboučku průměr 13, super hrubého, velmi opatrně 
za stálé kontroly, aby se kůže nepřehřívala. Mozoly byly dosud 
trvale skalpelem seřezávány do hran, které nejdou napoprvé 
dobře odbrousit a srovnat do obloučků. Na závěr pěna s 15 % 
urey, lehká masáž nohou. Ošetření trvá téměř 2 hodiny. Kon-
zultujeme domácí péči, klientka se brání krémům, neboť ne-
snese namazané ruce, nemůže si je jít ale po mazání nohou 
umýt, na namazaných nohách neudrží stabilitu. Zkusí tedy 
alespoň pečující spray. Doporučena fyzioterapie, lázeňská péče 
(kterou v první chvíli odmítá, neboť je velmi vytížena v partne-
rově firmě, ukazuje se, že partner ji využívá, ale ona se bojí, aby 
ji neopustil), vložky do bot na míru (po vyšetření na RS scanu). 

Kazuistika

Charcot - Marie - Toothova nemoc
Paní R., 44 let, na přístrojovou pedikúru přichází poprvé ve 42 letech, kdy onemocněla její dosavadní pedikérka
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Zpevnění nohou pomocí protetických pomůcek pouze 
zmiňuji jako možnost při zhoršení stavu, nyní zkusíme 
svaly zpevňovat, pokud to půjde. Klientka odchází spo-
kojená, i když zlepšení stavu viditelně nevěří. Objednává 
se za 3 týdny na další ošetření.

Psychoterapie:
Klientka má velmi ráda červený lak, který používá pouze 
na nehty rukou, ústa si líčí červenou rtěnkou. Na lakování 
nehtů nohou reaguje negativně, nepřeje si na ně upozor-
ňovat. Má veselou povahu, což zjednodušuje komunika-
ci, postupně otevírá téma svého onemocnění, nevěří, že 
se někdy zbaví bolesti při chůzi, mozolů, své tělo odmítá. 
Dostává se jí ujištění, že i když stav nebude ideální, po-
stupně lze mnoho zlepšit. 

závěr:
Po dvou letech, kdy klientka navštěvovala přístrojovou 
pedikúru po třech týdnech, můžeme prodloužit interval 
na 4 týdny. Nohy vůbec nebolí, v  zimě pociťuje chlad, 
musela si koupit nové teplé boty. Noha se jí prodloužila, 
protože ji nebolí mozoly na příčné klenbě, nekrčí tolik 
prsty. Je šťastná, že si mohla koupit nové, o číslo větší 
boty. Nehty na nohách si nechává lakovat červeným la-
kem, pokud lak nemá, cítí nohy jako „nahé“. Do uzavřené 
obuvi nosí vložky zhotovené na míru. Mozoly jsou málo 
znatelné, měkké, paty nepraskají, na ošetřování nohou 
používá krém s ureou, který se aplikuje jako deodorant - 
kuličkou, nedochází tedy ke kontaktu s rukama. Vytvoře-
ný přátelský vztah pomáhá opatrně upozorňovat na 
možnost odmítnutí partnerovi nereálných požadavků, 
spolu se zlepšeným vnímáním vlastního těla se pomalu 
zlepšuje i sebevědomí. Její sestry ji podporují ve snaze 
změnit jídelníček, jíst méně, ale pravidelně, více zeleni-
ny, aby snížila hmotnost. Při pedikúře velmi dobře spolu-
pracuje, při odbrušování keratóz je možné se spolehnout 
i na její subjektivní vnímání tepla, které dříve vůbec ne-
cítila.

Eliška Kopecká 
Foto: E. Kopecká, Z. Vejvodová Projevy na rukou

Mozoly na kloubech palců

Postižení ruky - dlaň
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18. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA opět 
v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

5. a 6. září 2014
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky více než tři 
stovky vystavovatelů zastupujících několik set známých a  prestižních značek profesionální  
kosmetiky s  přípravky pro kosmetické ošetření, wellness, spa, lázeňskou a  hotelovou péči 
i výrobky pro finální spotřebitele. 

Program z oboru Podiatrie
Pro členy České podiatrické společnosti a  všechny, kteří mají zájem o  podiatrickou péči, 
je připraven pro oba dny veletrhu atraktivní program. V  pátek 5. září ve Velkém salonku  
od 13 do 17 hodin bude probíhat 5. celoodpolední workshop věnovaný především tématu 
Diabetické nohy, v sobotu pak od 10 do 14 hodin je salonek věnován dermatologii v podiatrii 
nejen pro začátečníky. Pro odbornou radu bude také k dispozici stánek ČPS číslo A14. 

Členové ČPS mohou obdržet vstupenky na veletrh zdarma.
Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V  několika saloncích i  na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím 
metodám a  anti-aging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče 
o zdraví i vzdělávání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat odborníci 
na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii a další obory. Partnery pro odbornou 
spolupráci jsou největší oborová sdružení jako Unie kosmetiček, Česká asociace wellness,  
Asociace pracovníků v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická 
společnost, Dexter Academy, Česká podiatrická společnost, sdružení pro kosmetiku PROKOS 
a velká řada dalších specialistů. 

Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: především nejlepší 
odborníky připravené zodpovědět jejich dotazy i  poskytnout praktické rady pro pěstění  
půvabu i zdravý životní styl. Patří k němu jako základ duševní pohoda, zdravá seberealizace 
a pozitivní přístup k sobě i okolí.

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2014/2015
Nejznámější kosmetické značky a  trendy budou prezentovány již tradičně v  podání  
vizážistů Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové, Lindy Valsami, stejně tak na podiu 
předvedou své úspěšné kadeřnické show Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková, 
Blanka Hašková, Honza Špilar a jiní. Na módních přehlídkách budou k vidění České miss v čele 
s  Miss ČR Lucií Křížkovou, 2. Vicemiss ČR Veronikou Procházkovou a  Taťánou Makarenko,  
na podiu vystoupí řada dalších tváří show businessu.

K  programu budou nedílně patřit každoroční prestižní České mistrovské soutěže  
v  líčení, účesech, nehtové modeláži, manikúře, soutěž mladých designerů a  nově též  
soutěž v  prodlužování a  zahušťování řas. Nejlepší výrobky budou oceněny v  soutěži 
BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD.

Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto další informace  
pro podzimní veletrh najdete na: www.WorldOfBeauty.cz

Další informace můžete najít i na našich stránkách na Facebooku: 
www.facebook.com/KosmetickyVeletrh



kdy: 6. 9. 2014
kde: praha 9 - Letňany,  
veletrh world of Beauty - podzim 2014 velký sál 

Program:
10.00 - 10.10 - Prezence
10.10 - 12.45 - Dermatologie v podiatrii - MUDr. Iva Žampachová, Homea spol. s r.o.
12.45 - 13.00 - coffee break
13.00 - 14.00 -  firma Sparitual - představení produktů s praktickou ukázkou -  

Veronika Mořkovská

Kurz je určen pro všechny začátečníky v oblasti péče o nohu, je ale také vhodný  
jako refresh pro ty, kteří si chtějí některé vědomosti oživit.
Náplň: anatomie kůže, kožní choroby, zánětlivá onemocnění, infekce chronické  
recidivující, nádory, lymfedém, psoriáza a další kolagenózy, bradavice, kuří oka,  
mykózy atd., kdy použít pouze suchou přístrojovou pedikúru a mnoho dalších  
užitečných informací a rad do praxe.
Přihlášky: písemně na ortopediesouckova@seznam.cz nejpozději do 30. 8. 2014.
Platba: pro členy 1000,- Kč, pro ostatní 1200,- Kč - bankovním převodem  
na účet: Česká spořitelna a.s. : 0334580033/0800 do 15. 8. 2014,  
VS - uveďte členské číslo, ve zprávě pro příjemce: příjmení a jméno bez diakritiky.
Kurz je garantován ČPS, jedná se o intenzivní jednodenní kurz, ohodnocen 5 body.
Garantem odborného programu MUDr. Marie Součková,  
prezidentka České podiatrické společnosti

Dermatologie  
v podiatrii nejen  
pro začátečníky

www.podiatrie.cz22
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carine Haemals (Belgie) - FiP prezident 
Carine byla zvolena dne 10. května 2014 prezidentkou FIP. Více než 
20 let působí jako regionální klinický poradce mezinárodních spe-
ciálních olympiád, Fit Feet Evropa / Eurasie. Zastávala pozici ta-
jemníka a v minulosti byla místopředsedkyní Belgické podiatrické 
asociace. Carine dosáhla titulu Masters of Podiatry  v roce 2012 na 
univerzitě v Brightonu (UK). 
Carine byla členem výkoných rad FIP World Foot Health Awareness 
Month a Special Olympics International committees mnoho let.   
Byla hostujícím profesorem pro modul „Podiatrie a duševní posti-
žení” na 3 univerzitních vysokých školách v Belgii, které poskytují 
podiatrické vzdělání. Je aktivní v místní komunitě dobrovolníků 
různého sportovního a charitativního sdružení. 

Slovo nově zvolené prezidentky FiPu
Je mi velkým potěšením, že jako nová prezidentka FIP mohu pozdravit všechny členy FIP. Chci ve své nové pozici pomáhat nejen 
předáváním rad, ale jsem ráda, že mohu pokračovat ve své práci pro FIP členy a kolegy. 10. 5. 2014 na zasedání  Řádné valné hro-
mady  na Islandu  se konaly volby do tří funkcí, prezident, víceprezident a nový člen řídící rady. Představuji vám Dr. Matt Garoufalis, 
nového  FIP viceprezidenta a Christiana Jerome, nového člena Výkonné rady FIP. Je třeba poznamenat, že pozice generálního tajem-
níka je v současné době bez obsazení. 
Noví členové FIP rady  již tvrdě pracují a práce bude vycházet z činnosti a iniciativy navazující na předchozí  období. V první řadě se 
zaměříme na výsledky. Výsledky zasedání sdíleli delegáti a vše včetně prezentaci je zveřejněno na internetových stránkách FIP, aby 
jste se s nimi mohli seznámit. Jedním z pilířů činnosti FIP je vzdělávání členů.  Novinky naleznete rovněž na našich stránkách. 
Už nyní se připravujeme na Světový kongres podiatrie 2016, který se bude konat 26. - 28. května 2016 v Montrealu (Quebec)  
v Kanadě. Do zahájení akce sice chybí ještě více než dva roky a i když se může zdát, že je to dlouhá doba, množství úkolů na realiza-
ci je obrovské a vyžádá si hodně času. Máme štěstí, že Jayne Jeneroux a Dr. Robert Chelin podílející se na úspěchu světového kongre-
su v Římě 2014, již plně pracují na realizaci této akce. Tito již osobně zhlédli místo konání, zajistili ubytování a mnoho dalších věcí pro 
každého z nás. Stejně tak Vince Hetherington souhlasil, že se znovu stane předsedou  vědeckého výboru. Průběžně budete dostávat 
více a více informací o Podiatrickém světovém kongresu 2016.
Pro tuto chvíli postačí poznačit si toto datum ve svém kalendáři a naplánovat si účast na kongresu v Montrealu. Další řádné zasedá-
ní  Výkonné rady a členských zemí se bude konat 23. 5. 2015 v Aténách v Řecku. Milí zástupci členských zemí, už nyní si naplánujte 
účast na pravidelném ročním zasedání v Řecku.

Se srdečným pozdravem Carine Haemels - FIP prezident

Carine Haemels 
Zasedání řídící rady FIP -1O. 5. 2014 - Reykjavík
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Často se setkáváme na pedikúrách s klienty, kteří mají problé-
my s nadměrným hromaděním kůže nejenom na plosce nohou, 
ale i na rukou. Pokožka je vysušená, tvoří se ragády, které zne-
příjemňují klientům život. Při chůzi jsou velmi bolestivé.

Jedná se o keratózu a hyperkeratózu, která má různé příčiny. Je 
způsobena nejen dědičnými vlohami, ale i nesprávnou péčí. Kli-
enti často opomíjejí péči o nohy, které je celý život nosí a jsou 
nejvíce zatíženy. Pravidelná návštěva přístrojové pedikúry není 
jedinou možností, jak tento problém řešit. U keratóz není příliš 
vhodná klasická pedikúra. Rozmáčení a změkčení pokožky po 
uschnutí vyvolává efekt tvrdnutí a keratózy tak praskají. 
V prasklinách, kde je narušená pokožka, je velká pravděpodob-
nost infekce. Plísně v prasklinách pokožky se tak mohou přenášet 
dále, infekce streptokokem může vyvolat onemocnění erysipel.

Pokožka plosek nohou u keratóz je suchá, šupinatá a tvoří se 
ragády. Jednou z možností léčby jsou Keratolytika, která obsa-
hují kyselinu salicylovou, močovinu a tretioin (derivát vitamínu A 
a retinolu). Tyto složky razantně změkčují rohovou vrstvu po-

kožky a narušují soudružnost rohových lamel. Tím zvyšují pro-
nikání různých přípravků do hlubších vrstev. Je třeba dále kůži 
ošetřit krémy nebo pěnami obsahující vlhkostní složky. Jinak 
dochází i nadále k přesušení pokožky, protože samotná Kerato-
lytika tuto složku neobsahují. K hyperkeratóze bývá často při-
družena psoriáza nebo dermamykóza.

Keratózy postihují pouze rohovou vrstvu epidermis (pokožky). 
Skládá se z několika vrstev plochých buněk, které na povrchu 
odumírají a rohovatí, olupují se. Buňky epidermis se mění v ro-
hovou vrstvu (keratinocyty) a tvoří pigment (melanocyty). Plní 
funkci ochrannou. Porušená struktura pokožky vede k obnovení 
rohové vrstvy, která je suchá, lomivá a olupující se. Epidermis 
nemá žádné cévy. K obnově kožních buněk dochází jednou za 
28 dní.

Keratóza je anomálie rohovatění kůže neznámé příčiny, která 
způsobuje velké nánosy kůže nebo šupin na různých částech 
těla. Řadíme ji k dědičným nemocem. Může se tedy objevit 
nejen u dospělých, ale i u dětí.

Složení kůže Kůže je orgán pokrývající celé tělo, v tělesných orgánech přechází ve sliznici.  
U dospělého člověka činí 1,5-2 m2 vážící přibližně 4,5 kg. Je složena ze tří  
základních vrstev:

Pokožka - epidermis
se skládá z několika vrstev plochých buněk, které na povrchu odumírají a roho-
vatí, olupují se. Buňky epidermis se mění v rohovou vrstvu (keratinocyty) a tvoří 
pigment (melanocyty). Plní funkci ochrannou. Porušená struktura pokožky vede 
k obnovení rohové vrstvy, která je suchá, lomivá a olupující se. Epidermis nemá 
žádné cévy. K obnově kožních buněk dochází jednou za 28 dní.

Skára - korium
je složena z vazivových vláken - kolagenních a elastických bílkovinné povahy. 
Udržují pevnost a pružnost kůže. Ve škáře se nacházejí vývody potních žláz, 
chlupové folikuly s vývody mazových žláz, nervová zakončení, smyslová tělíska...

Podkožní tkáň - subcutis
je tvořena lalůčky tukové tkáně, cévní a lymfatické pleteně. Je zásobárnou tuků, 
vody, solí...

Hyperkeratóza a keratóza nohou

ˇ
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Poruchy keratizace - skupina chorob

1. Difúzní keratózy - ichtyózy - hereditární, symptomatické
2. Palmoplantární keratózy
3. Folikulární keratózy
4. Choroby funkční - bez výraznějších patologických změn

Ad 1.:
Ichthyosis Vulgaris
je nejčastější typ ichtyózy. Dědičná. Řada pacientů si není vědoma kožního onemocnění, jen udávají „trochu sušší pokožku“. Kůže 
může být suchá a šupinatá již v novorozeneckém období, ale častější je tvorba šupin až od dvou měsíců nebo ještě později v dětství. 
Vrcholí v pubertě a v dospělosti ustupuje... Šupiny jsou jemné, světlejší, polygonální. Pokrývají hlavně extenzorovou stranu konče-
tin (nejvíce bérce), někdy i trup. U 25 % pacientů je asociace s atopickou dermatitidou. Na dlaních a chodidlech je zvýrazněná 
kresba linií (hyperlinearita dlaní a chodidel).Výsledkem je retenční hyperkeratóza. 
• Ichthyosis Simplex - nápadná suchost kůže, drobné olupování, šedavé zbarvení
• Ichthyosis Nitida - silné hyperkeratotické nánosy pevně lpící na spodině
• Ichthyosis Nogricans - silné nánosy šupin-hnědočerné
• Ichthyosis Serpentina - připomíná hadí kůži
• Ichthyosis Congenita - velmi vzácné onemocnění, začíná po narození projevy erythodermie, olupování, silné nánosy
• Symptomatické I. - provázejí maligní nebo infekční onemocnění (parainfekční - lepra, tuberkulóza, tyfus...)

 Ad 2.:
Palmoplantární keratózy  
hyperkeratoticko-ragadiformní ekzémy, psoriasis pulmoplantaris...
•  Keratosis Palmoplantaris Diffusa Circumscripta - dominantní forma začíná mezi  

1. a 2. rokem života a postihuje dlaně a chodidla (zesílení)
•  Keratosis Palmoplantaris Papulosa Seu Maculosa - dominantní forma, projevuje se 

jako ložiska hyperkeratózy připomínající zapuštěné trychtýře 
•  Keratoma Palmare et Plantare Hereditarium Diffusum Unna-Thost - dědičné one-

mocnění na dlaních a ploskách. Hyperkeratóza je plochá hrubá, nažloutlá až zbarve-
ná do šeda. Má ostře ohraničené okraje, zapálené a zbarvené dočervena. Někdy se 
vyskytují ragády.

•  Keratoma palmare art plantare hereditarium diffusun dissipatum - dědičné onemoc-
nění na dlaních a ploskách. Hyperkeratóza okrouhlého tvaru velikosti čočky. Při vy-
padnutí vznikají hluboké krátery. Vyskytují se mezi 15. až 30. rokem života.

•  Keratosis Extremitatum Hereditaria Progres (Greitherův syndrom) - postihuje lokty, 
kolena a oblast Achilovy šlachy. Začínají se projevovat již v dětství.

•   Keratoma senile se nejčastěji vyskytují na tváři na místech nejčastěji vystavené slu-
níčku (keratosis solaris). Jsou ostře ohraničené, různých velikostí, z počátku žlutavé 
až načervenalé. Později dochází k narůstání krusty zbarvené šedohnědě až šedočerné.
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Aktinické keratózy - Postihují nejčastěji člověka s fo-
totypem I-II. jehož kůže je trvale exponovaná slunci. Objevují se 
žlutavá ohraničená ložiska zbarvená v průběhu let do šedočerné 
barvy. Postupem času dochází ke ztlušťování léze a objevuje se hy-
perkeratotický povrch. Nejčastěji postihuje obličej, nos, uši, hřbet 
ruky a předloktí. Aktinické keratózy dělíme dle klinic. obrazu na hy-
pertrofické, aktrofické, akantolytické, lichenoidní, pigmentované.
•  Dyskeratosis follicularis vegetans - dědičná, porucha rohovatění 

kůže - hnědožluté drobné části s šupinkami - začíná v dětském věku 
nejčastěji na hrudníku, zádech, na sliznicích a občas i na dlaních.

 
Ad 3.:
Folikulární keratózy
nacházejí se nejčastěji v partiích horních a dolních končetin 
•  Dyskeratosis Follicularis - keratóza nahnědlé barvy, náchylné 

k bakteriálním a virovým onemocněním 

Ad 4.:
Zvýšené ložisko rohovatění
mozol (callus), kuří oko (clavus)
Ichtyózy jsou choroby s poruchou rohovatění na genetickém podkla-
dě nazývané také jako keratózy. Společným rysem keratóz je po-
měrnou tvorbou tvoření nánosů rohoviny a šupin a odlučování roho-
vé vrstvy. Rohovou vrstvu lze zesílit dvěma způsoby. Tvorba 
nadměrného množství rohových buněk - proliferační hyperkeratóza 
nebo při narušeném procesu, a to kdy se na povrchu odlupuje málo 
rohových buněk - retenční hyperkeratóza. V procesu diferenciace 
vznikají i kvalitativní poruchy. V epidermis mohou předčasně roho-
vatět jednotlivé keratinocity ve vrstvách pod stratum corneum - dy-
skeratóza, nebo se mohou tvořit rohové buňky, které ještě obsahují 
buněčné jádro i ve stratum corneum - parakeratóza.
Ichtyózy jsou klinicky velmi heterogenní skupina, projevující se su-
chou, hrubou kůží a viditelným olupováním v šupinách, které připo-
mínají často až rybí šupiny (řecky: ichthys - ryba). Podle typu dědič-
nosti, histopatologických nálezů, klinického obrazu a věku, kdy se 
onemocnění projevuje, dělíme ichtyózy do několika typů.
Harlequin ichthyosis: Je projevem nejtěžší vrozené poruchy roho-
vění, která se dědí autozomálně recesivně a je většinou slučitelná se 
životem. Kůže novorozence je tvrdá, hrubá, s hlubokými příčnými 
i podélnými trhlinami v místech ohybů, hladké, šedavé nebo žlutavé 
barvy. Způsobují tlakové deformace tváře a prstů. Na spojivkách 
chemóza zakrývá bulby, na víčkách je ektropium, ústa jsou sešpule-
ná, uši a nos deformované a malé. Vlasy a nehty jsou hypotrofické 
nebo chybějí.
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Collodion baby: Collodion baby je fenotyp, jakým se projevuje při 
porodu mnoho chorob s poruchou rohovění. Je v 60 % případů no-
vorozeneckým projevem.
Postižení novorozenci se rodí většinou nedonošení. Kůže je lesklá, 
napjatá, hladká, hlavně na tváři, což působí deformaci rysů. Brzy po 
narození vlivem pohybů dítěte tato souvislá průsvitná vrstva rohovi-
ny popraská, čímž se zmírní obtíže při dýchání a pití. Průsvitné cáry 
se počínají odlupovat, trvá to několik týdnů.
Lamelární ichtyóza - dědičnost autozomálně recesivní. Po pár mě-
sících od porodu se objevují velké tmavé destičkovité šupiny po ce-
lém povrchu těla, na končetinách i ve flexurách. Postižený je i obli-
čej, dlaně a chodidla. Může být napjatý obličej, snížená potivost.
Bulózní ichtyóza, BCIE - s dědičností autozomálně dominantní. 
První příznaky při porodu se jeví jako difuzní erytém kůže s mnoho-
četnými plihými bulami nebo rozsáhlými obnaženými plochami 
epidermis. Tvorba puchýřů je většinou po prvém roce života dítěte 
vystřídána hyperkeratotickými projevy, kdy se tvoří (hlavně ve fle-
xurách končetin a nad velkými klouby) silné, tmavé, hřebínkovitě 
uspořádané šupiny, které se časem mění až ve verukózní výrůstky, 
připomínající trnovité výběžky. Obličej je postižen mírně, na plos-
kách a dlaních jsou silné hyperkeratózy, nehty jsou dystrofické. One-
mocnění je doprovázeno charakteristickým, nepříjemným zápa-
chem, které působí bakterie, přerůstající v kůži.
Erythrodermia ichthyosiformis congenita, CIE - dědičnost je au-
tozomálně recesivní. Po pár měsících od porodu se objevují destič-
kovité šupiny na končetinách. Obličej, trup i skalp je pokryt jemnými 
bělavými šupinami na zarudlé spodině. Přidružené abnormality 
jsou alopecie, záněty nehtových lůžek, dystrofie nehtů, ektropium 
a neurologická patologie.
Ichthyosis bullosa Siemens, IBS - IBS je zvláštní typ epidermoly-
tické hypekeratózy, kde příznaky jsou podobné jako BCIE, chybí však 
zarudnutí kůže. Puchýřů přibývá v létě, po zapocení.
XRI, Ichtyóza vázaná na pohlaví - je druhý nejčastější typ ichtyózy. 
Dědičnost je recesivní, vázaná na chromozom X, postiženi jsou jen 
chlapci. Počátek onemocnění je obyčejně do dvou týdnů po porodu 
jako jemné olupování nebo zarudnutí kůže celého těla. Do roka se již 
tvoří výraznější šupiny. Pevně lpějící, tmavé, menší i větší šupiny 
jsou hlavně na straně paží, zevně na stehnech, na bércích, na šíji 
a na břiše. Nejnápadnější jsou šupiny po stranách a vzadu na krku. 
Dlaně a chodidla jsou normální. U žen přenašeček se může vyskyto-
vat jemné světlé olupování kůže, nejčastěji na bércích.

Hana Fabiánová

Zdroj: http://www.solen.cz/pdfs/der/2009/02/02.pdf (MUDr. Štěpánka Čapková  
cit. 13.11. 2011), Záruba František - Vosmík František, Diferenciální diagnostika 
kožních chorob Praha, Avicenum 1988, Dermatovenerologie Praha Karolinum 1999,  
Mudr. Jan Lippert  Dermatovenerolická klinika Praha-Lékařské listy 19/1.11.2010
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Akantóza - rozšíření pokožky v důsledku ztluštění jedné z vrstev
Alopecie - plešatost, ztráta vlasů
Autozom - chromozom, který se v tělesných buňkách vyskytuje v páru
Autozomální -  dědičnost znaků, jejichž geny jsou umístěny na autozomech  

a jejichž dědičnost není ovlivněna pohlavím
Bulózní - charakterizovaný tvorbou velkých puchýřů
Congenitalis - lat. vrozený
Cornu - latinsky roh. Část orgánu rohovitého tvaru
Difuzní - rozptýlený (postihuje celý orgán)
Dystrofie - porucha výživy či látkové výměny buňky, tkáně nebo orgánu.
Ektropium -  ochablost dolního víčka, při níž dochází k vyvrácení očního víčka od oka.  

Je provázeno nadměrným slzením.
Epidermolýza -  stav charakterizovaný nápadnou křehkostí pokožky, která se snadno  

poškodí (např. tvorba puchýřů) i při vystavení malému tlaku
Erytém -  červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením.  

Vzniká často v důsledku zánětu, alergie či tepla.
Fenotyp -  pozorovatelný vzhled jedince, který je výsledkem jeho dědičných vloh  

a působení prostředí. Často i ve smyslu projevů choroby.
Folikul - dutinka, uzlík, váček, vlasový míšek
Hereditární - dědičný
Chemóza - otok a zduření spojivky, obvykle zánětlivého původu
Ichtyóza -  skupina kožních onemocnění s poruchou rohovění, u nichž vzhled kůže  

připomíná rybí šupiny (řecky Ichtys = ryba)
Lichen - lišej. Vyznačuje se zhruběním kůže
Palma - latinsky dlaň
Papula - latinsky puchýř
Pigment - nerozpustné barvivo, barevná látka
Planta - latinsky chodidlo, ploska nohy
Proliferace - bujení, novotvoření, růst
Recesivita - neschopnost projevit se v přítomnosti genu dominantního
Retence - zadržení, zpomalení, zástava
Simplex - latinsky jednoduchý, prostý, nekomplikovaný
Stratum - latinsky vrstva
Symptom - příznak

Slovníček latinských pojmůSlovníček latisnkých pojmů
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Milé členky a členové České podiatrické společnosti a všichni ostatní, 
kteří alespoň občas pečujete o svou tělesnou schránku, a třeba i ti, 
kteří Podiatrické listy vezmete prvně do rukou a zjistíte, že jsou pro 
vás profesně i lidsky blízké.
V řádcích tohoto snad do budoucna i pravidelného sloupku bych vás 
chtěl seznámit trochu zábavnou formou o věcech vážných, jaké jsou 
například ochrana vašeho zdraví, života a ochrana vašeho majetku. 
O  vašich možnostech chránit si svůj pracně nabytý majetek, který 
máte mnohdy tzv. „volně ložený“ ve svých provozovnách, salonech 
a v prostorách, kde se denně pohybujete. Jaké jsou vlastně současné 
možné technické, mechanické, ale i právní možnosti ochrany před 
jeho odcizením neznámou osobou a jaké jsou třeba i pojistné mož-
nosti zajišťující finanční ochranu věcí, které si někdo, říkejme mu 
třeba pachatel, od Vás odnese?
V tomto úvodním sloupku si vysvětlíme obecné a v dalších později 
rozebereme již specifické, zúžené právní normy a zákony České re-
publiky, které jsou zde právě pro vás a pro ochranu vašeho zdraví 
i majetku. Obecně platí, že jakýkoliv právní předpis nesmí být v roz-
poru s dobrými mravy. Každý má právo na ochranu svého života, 
zdraví, důstojnosti a soukromí, včetně svého majetku. To nebylo slovo 
Boží, ale krátká citace zákona. Obě to jsou určité normy, ta vyšší Boží 
i ta lidská, zákonná by vlastně měly být ve shodě, ale tisíce pachatelů 
nejrůznějších trestných činů nás denně přesvědčují o tom, že ke sho-
dě budeme muset ujít ještě kus cesty. A tak na jejím začátku se o svůj 
majetek prostě musíme starat, a pokud to jde, ho i ochraňovat. Hned 
na začátku je nutno si připomenout, že začít musí každý sám u sebe, 
protože jedna ze zásad ochrany zdraví a majetku je promyšlená pre-
vence, kterou oceňují jak orgány činné v přípravném řízení, to jest 
Policie ČR, tak všechny pojišťovny svými službami vedoucí k  finanční 
ochraně vašeho majetku pojištěním, za které zaplatit musíte zase VY. 
A tak hned na začátku si řekněme, že obecně stále platí, co platilo za 
dob První (Masarykovy) republiky, že právě ona příležitost dělá zlo-
děje. Proto je nutno si uvědomit, že především my sami jsme ti, kdo 
by se měli ke svému zdraví a majetku chovat zodpovědně a nepone-
chávat cennosti či dokonce finanční hotovost na místech volně pří-
stupných. O  „majetek“ nás totiž mohou připravit i osoby známé, či 
dokonce blízké, které do vašich „salonů“ pravidelně dochází, a kteří se 
ocitli třeba i náhle a dočasně ve finančních problémech, které zákon 
označuje jako tíseň, a rádi si tak přivlastní vaši tisícikorunovou ban-

kovku volně položenou za 
vašimi zády na vašem pra-
covním stole. Ale o tom, jak 
„uchovávat“ bankovky na 
vašich provozovnách jak 
v  pracovní, tak po pracovní 
době, až trochu později. Zá-
kladní pravidlo právní 
ochrany je pro nás pro všechny OBČANSKÝ ZÁKONÍK z.č.89/2012 Sb. 
novelizovaný k 1. 1. 2014, který již předpokládá, že každá svéprávná 
osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou 
péčí a opatrností. Nabádá nás, že každé ustanovení soukromého prá-
va lze užívat pouze ve shodě s Listinou základních práv a svobod 
a  ústavním pořádkem vůbec. Na tyto základní zákonné normy 
v ochraně zdraví a majetku navazují další zákony, z nichž uvedu pro 
naše účely asi nejzajímavější, tzn. TRESTNÍ ZÁKONÍK z.č.40/2009 Sb., 
a TRESTNÍ ŘÁD z.č. 141/1961 Sb. i ve znění svých pozdějších novel 
a ZÁKON O PŘESTUPCÍCH z.č. 200/1990 Sb., které nás ochraňují před 
nenechavci. 
Pro dnešek se rozloučíme poznáním, jaká je vlastně finanční výše 
kvalifikace mezi přestupkem a trestným činem. Kvalifikační částkou 
je 5.000,- Kč. Pod ní se jedná o přestupek proti majetku, nad ní se 
jedná o trestný čin krádeže.V prvním případě pachatel skončí před 
správní komisí příslušné obce, nebo města a v případě druhém se již 
může ocitnout u příslušného okresního či krajského soudu. Jsou však 
i jiné hranice. Např. při loupeži (kde musí jít o souběh pohrůžky či 
užití násilí) si například stačí vzít i 10,-Kč a můžeme se ocitnout mís-
to před komisí před Okresním soudcem. Podobné to je i při vloupání - 
třeba do té vaší provozovny - kdy postačuje použití násilí pro překo-
nání překážky a opět stačí si vzít zmiňovaných 10,- Kč a opět se jedná 
o věc trestní a o trestný čin. Ale tím není nutné si zatěžovat hlavu. 
Postačí, když vám vznikne škoda na majetku, volat pokud možno 
ihned po jejím zjištění tísňové volání Policie ČR - 158 a ta vám zajistí 
v případě nutnosti potřebný servis a pomoc. 
Přeji hezké dny a zase příště, v příštím sloupku, třeba trochu o tom, 
jakým způsobem je možné si provozovnu zajistit v době pracovní 
i mimopracovní a jaká jsou základní kritéria českých pojišťoven pro 
plnění pojistné události vzniklé třeba onou krádeží či vloupáním. 

Vr. komisař Přemysl Maixner

Něco o bezpečnosti aneb  
Sloupek o ochraně života,  
zdraví a majetku

Sloupek bezpečí

zapomenuté klíče ve dveřích

peněženka bez dohledu
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Problémy se zarůstajícími nehty (lat. Unguis incarnatus) patří 
k velmi častým onemocněním nohou. Dle statistiky postihuje 
10 - 15 % populace. 
Naše pracoviště se specializuje na řešení tohoto problému, 
a to unikátní polskou patentovanou Metodou Arkady. Unikát-
nost metody spočívá v tom, že dovede ve většině případů bě-
hem jednoho zákroku řešit mnohdy dlouholeté chronické 
stavy, často komplikované záněty a deformitami. Stále častěji 
nás také vyhledávají klienti, kteří si nevědí rady s komplikace-
mi po opakovaných chirurgických či laserových zákrocích (ab-
lace, semiablace nehtových plotének) a po nejrůzněji prová-
děných plastikách.
Metoda Arkady umožňuje provádět rekonstrukce i různě defor-
movaných nehtových plotének. Ty se vyskytují velmi často prá-
vě jako důsledek výše uvedených zásahů či traumat na neh-
tech, nehtovém lůžku i v zárodečné oblasti nehtu.
V důsledku snahy řešit dlouhodobý problém se zarůstajícími 
nehty nás vyhledávají i klienti odkázáni na několikaletou pra-

videlnou pedikérskou pomoc. U chronicky zarůstajících nehtů 
s jejich komplikacemi (máme např. ve své kartotéce mladíka 
s asi 4 roky trvajícím hnisavým zánětem obou palců) i po ná-
pravě nehtu Metodou Arkady zůstávají v 1 - 3 % případů po 
zhojení měkké tkáně palců hypertrofovány tak, že se již ne-
vrátí do původního stavu. Tvoří pak vysoké riziko recidiv, zvlášť 
z laterální strany, tlakem II. prstce a v případě nošení nevhod-
né obuvi (např. s úzkou špičkou) i ze strany mediální. Tehdy 
indikujeme a provádíme doplňující plastiku nehtových valů 
halluxu, která eliminuje nebezpečí výskytu recidiv.
Se svými zkušenostmi se rádi podělíme na kursech k provádě-
ní Metody Arkady.  Problematické stavy nehtů lze konzultovat 
na e-mailu: sluzby.medicia@centrum.cz

Školení organizuje a distribucí nástroje „Kostky Arkady“ 
včetně příslušenství a kosmetiky provádí  
firma Atlas Trade s.r.o., tel.: 777 703 500,  
www.metodaarkady.cz 

MUDr. Jaroslav Lux, Centrum zdraví Medicia Ostrava

Náprava zarůstajících 
nehtů Metodou Arkady



Osvědčuje se používání séra po provedení ošetření zarůstajících nehtů Metodou Arkady  
a v ostatních případech, kdy je kůže suchá a nehty tenké, matné a křehké. Nejlepších výsledků 
se docílí při aplikaci séra nejméně 2x denně. Přípravek se nanáší kapátkem a vklepává  
do nehtové ploténky, kořene nehtu nebo do nehtového valu.
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NOVINKA

distributor pro čr: Hevea - raymond Bláha 
U Vršovického nádraží 14, 101 00 praha 10, tel.: 271 746 655, 777 024 970, gehwol@gehwol.cz, www.gehwol.cz

Vše pro blaho nohou

Příjemný lotion na krásné, dobře udržované nohy, 
po jehož aplikaci se budete cítit lépe



Luxus v péči o tělo
„Hedvábí bylo vynalezeno, aby ženy 
mohly v šatech chodit nahé“, říká jedno 
arabské přísloví. Tím je vyjádřeno, že 
hedvábí je víc než jen drahá látka. Je to 
také mimořádně hladivý pocit - pro po-
kožku i pro duši. Často totiž není možné 
rozlišit, kde končí látka a začíná kůže. Už 
tisíc let vyráběné hedvábí má svůj původ 
v Číně. Odtud se dostalo hedvábnou ces-
tou do Evropy. Hedvábí je přírodní neko-
nečné vlákno, které vytváří housenky 
bource morušového. Pro kosmetické 
účely se získává z  hedvábného vlákna 
hedvábný protein (tzv. fibroin). Jedná se 
o protein hedvábného vlákna s dlouhým 
řetězcem, který se podobá svou stavbou 
lidské pokožce. Proto pokožka hedvábí 
tak dobře snáší. Hedvábné proteiny mo-
hou uložit vlhkost až 300 násobku své 
hmotnosti a zajistí tak vynikající dávku 
svěžesti. Propůjčují pokožce mladistvě 
hladký a hebký vzhled. Kromě toho se 
pokožka lehce třpytí, protože hedvábné 
proteiny vytvoří jemňounkou strukturu, 
která zanechává typicky hedvábný lesk.

Zklidňující a adstringentní péče
Perfektním doplňkem k hedvábí v péči o 
pokožku představují extrakty z leknínu 
(bílý leknín  „nymphaea alba L“). Rost-
lina, která symbolizuje krásu a čistotu se 
skládá ze zářivě bílého květu, listů a od-
denku. Kosmetický průmysl přitom vyu-
žívá jeho mnohých pozitivních vlastnos-
tí: Třísloviny obsažené v jeho oddenku 
(taniny) působí adstringentně, tzn. sta-
hují a zmenšují póry. Díky tomu se zase 
zjemňuje povrch pokožky. Kromě toho 
jsou ceněné antibakteriální a hojivé 

účinky leknínu. Jeho éterický olej zklid-
ňuje pokožku podléhající nepříznivým 
vlivům a také unavené nohy. Sekundární 
rostlinné látky (flavonoidy) navíc slouží 
jako pohlcovače radikálů a mají antioxi-
dační vlastnosti. Proto podporují extrak-
ty z leknínu současně i anti-aging a při-
spívají k mladistvému vzhledu.

Dodání vlhkosti unaveným 
nohám
Další novinku představuje kombinace 
extraktu z  řas, bohatého na minerály, 
a speciálně upraveného hyaluronu. Také 
ona zajišťuje osvěžující dodání vlhkosti, 
neboť výtažky z červené řasy „palmaria 
palmata“ aktivují mikrocirkulaci kůže 
a  odstraňují tak nepříjemný pocit těž-
kosti. Hyaluron má schopnost vázat vel-
ké množství vody. Proniká do hlubších 
vrstev pokožky a intenzivně tam ukládá 
vlhkost. Navíc tato účinná látka podně-
cuje přirozenou regeneraci buněk. Vý-
sledkem je hladká a vypnutá pokožka.
Další účinné látky  obsažené v  tělovém 
lotionu doplňují dobrý pocit vašich zá-
kazníků. 

Patří k nim avokádový olej, vitamín  
E-acetát, který kromě jiného díky zvlášt-
ní schopnosti vitamínu E zachycovat  
radikály rovněž výraznou měrou přispí-
vá k  ochraně pokožky. Vitamín E tak 
např. působí proti stárnutí pokožky pod-
míněnému působením světla. Avokádo-
vý olej zásobuje pokožku esenciálními 
mastnými kyselinami a reguluje přiroze-
ný poměr vody a lipidů. Olej působí proti 
suchým, popraskaným, loupajícím se 
a svědícím nohám.

Nová receptura
V novém lotionu GEHWOL FUSSKRAFT 
Soft Feet jsou poprvé použity obě účin-
né látky - hedvábí a leknín - ve snadno 
aplikovatelné podobě. Doplňujícími 
účinnými látkami jsou především hya-
luron, a také extrakt z červené řasy „pal-
maria palmata“. Gehwol Fusskraft Soft 
Feet Lotion doplňuje osvědčené příprav-
ky z řady péče o nohy Gehwol Fusskraft 
Soft Feet. Patří k nim peeling s bambu-
sem a jojobou a krém s mlékem, medem 
a hyaluronem.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion

Hedvábí a leknín

Osvěžující péče pro nohy 
Nové mléko na nohy GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion obsahuje speciální osvěžující kombinaci leknínu, 
hedvábí a hyaluronu. Nový lotion z úspěšné řady Soft Feet se okamžitě vsakuje, osvěžuje a dodává nohám 
a chodidlům hedvábně hladký vzhled už okamžitě po aplikaci. 
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Víkendový relaxačně vzdělávací pobyt členů a sympatizantů se 
uskutečnil ve dnech 6. - 8. 6. 2014 v Černé Hoře. V městečku, 
kterému od 2. poloviny 13. století vévodil hrad, jenž byl pozdě-
ji přestavěn na zámek. Objekt je v současné době nepřístupný, 
je využíván jako domov důchodců. 
Je pátek, tři hodiny odpoledne a všichni stojíme před penzio-
nem Sladovna. Den jako vyšitý. Slunce hřeje a my se odebírá-
me s průvodkyní na prohlídku světoznámého pivovaru v Černé 
Hoře. Pivovarnictví je s naší malou zemí spjato snad od nepa-
měti. Je nám zde zábavnou formou odhaleno tajemství vaření 
poctivého českého piva, díváme se na zařízení, jako jsou cylin-
drokónické tanky a jdeme do míst, kde pivo patřičný čas kvasí 
na otevřených spilkách a následně zraje v  ležáckých tancích. 
Dle listiny ze 16. července 1298 byl komoří Matouš z Černé 
Hory svědkem templářského obřadu, kdy se Eberhard ze Stein-
dorfu zříká svých práv na statky v Dobřínsku a Petrovicích a po-
stupuje část svých majetků templářskému řádu na Templštej-
ně. Při tomto obřadě postupování kostelního práva se pilo 
takové pivo, jež svými povozy dopraviti nechal Matouš z Černé 
Hory. Tudíž pivem černohorským byl obřad stvrzen.

Červen 2014
Relaxační víkend České podiatrické společnosti

čekání na prohlídku pivovaru

vůz na rozvoz piva

wellness

účastníci relaxačního víkendu před vstupní branou  
do zámku Lysice 7. 6. 2014 pivovar Černá Hora 1355

v Černé Hoře  
u Blanska
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Do pivovarské templářské historie se zapsal nejenom Matouš 
z Černé Hory, ale i templář Hartleb II z Boskovic, který byl paso-
ván roku 1308 templářem a který svému řádu přinesl hrad 
Černá Hora a pivovar věnem. Proto byl Pivovar Černá Hora své-
ho času pivovarem templářským BRAXATORIUM TEMPLARIO-
RUM IN MONTE NIGRO. 1. dubna 2010 se pivovar stává jako 
sedmý pivovar v pořadí součástí ryze české pivovarnické skupi-
ny Pivovary Lobkowicz, jejímž hlavním cílem je zachovat tradi-
ci vaření poctivého piva v českých a moravských regionálních 
pivovarech.
Procházíme i provozem známé sodovkárny a těšíme se na vel-
kou ochutnávku piva sedmi druhů, kterou si dopřejeme při 
společné večeři. Čas běží jako o závod a my se odebíráme rela-
xovat do exkluzivního wellness centra (saunový svět, bazén, 
whirlpool, masáže) a někteří z nás si kromě půlhodinové masá-
že užívají nezapomenutelnou pivní lázeň. Jiní brázdí vnitřní 
bazén vybavený masážními tryskami a protiproudem, teplota 
vody je 28°C.V těsné blízkosti bazénu je umístěn whirlpool pro 
4-6 osob a odpočinková zóna s lehátky.
Ochutnávku piva ke skvělé večeři jsme zvládli na půl, zítra je 
také den a nás čeká rozdělení do družstev a sportovní zápolení 
v bowlingu o ceny. Se sportem vyhládne a nikdo z nás nepo-
hrdne chutným marinovaným kolenem a tataráčkem. Máme 
se co činit. Mládež nám předvádí nádherné koulení a bodové 
skóre. Půlnoc je tu. Na prvním místě se umístilo družstvo:  
Pavla Chadrabová, Miriam Tejklová, Helena Dočekalová, Lenka 
a Petr Pleschingerovi. Nádherná cena 3 lahve archivního vína 
Spielberg. Předávají se diplomy a ceny pro další družstva. Užili 
jsme si hodně zábavy a legrace, jdeme na kutě. No, uvidíme 
ráno, co na to řeknou naše ramena.
Sobotní slunné ráno přímo stvořené k pěší turistice. Posilněni 
vydatnou snídaní se vydáváme pěšky na nedaleký zámek Lysi-
ce. Kupodivu si nikdo na bolest ramene nestěžuje. Putujeme 
malebnou krajinou přímo k  zámku, resp. směřujeme do zá-
mecké zahrady k trošce odpočinku po našem výšlapu.
Unaveni cestou si mnozí z nás chladí nožky v jezírku. 

LySická záMecká zAHRADA
Lysická zahrada představuje jednu z nejvýznamnějších pamá-
tek historické zeleně na Moravě. Její základní architektonická 
struktura je pozdně renesanční a zřetelně vystupuje pod náno-

zámek Lysice - pohled ze zahrady

myslivecký salonek

chvilka koncentrace a první místo je jisté

doktore, kam s tou koulí???
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sem několika mladších úprav. K tomuto renesančnímu jádru 
byla v polovině 18. století připojena na jižní straně plocha vy-
sušeného zámeckého rybníka a několik menších teras, zbudo-
vaných z bývalé štěpnice, na straně východní. Návštěvník pro-
jde všechny terasy zahrady včetně unikátního ochozu, který 
mu umožní pohled na zahradu z ptačí perspektivy, přičemž 
může obdivovat složité ornamenty květinových záhonů, typic-
ké pro 19. století. 
A nyní hurá na prohlídku zámku! Nádherná květinová nezapo-
menutelná výzdoba. A ty interiéry!
První nepřímá zmínka o Lysicích je z roku 1308, v souvislosti 
s Heraltem z Lysic a Kunštátu. Pánové z Kunštátu drželi Lysice 
postupně ve třech větvích. Od roku 1745 patřilo lysické panství 
Janu Jiřímu z Piati. Po Janu Jiřím se ujal panství v roce (1762) 
neblaze proslulý Emanuel z Piati - za něj vypukly na pansví 
v  roce 1774 selské nepokoje, jejichž příčinou byly nelítostné 
a bezohledné robotní povinnosti. Urputný a spravedlivý zápas 
lysických a poddaných za práva (udělená jim v roce 1514 
Bočkem z Kunštátu a potvrzená a rozšířená Vojtěchem z Pern-
štejna před rokem 1529 a dokonce Ferdinandem III. v roce 
1652) neutichl ani po vydání patentu o zrušení nevolnictví 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku císařem Josefem II. v listo-
padu 1781. I nadále trvající robotní povinnost vyhrotila situaci 
do té míry, že se v lednu 1783 sedláci postavili proti vrchnosti 
se zbraní. Povstání bylo za pomoci narychlo přivolaného vojska 
utopeno v krvi. Vůdcové, kteří nepadli přímo v boji, byli pak 
ještě dlouhá léta žalářováni. Není tedy divu, že jméno Piati má 
v lysických dějinách hořkou příchuť. Brzy po těchto událostech 
(1807) vymřeli Piatiové z Drnovic po meči. Jedinou dědičkou se 
stala Antonie (1773 - 1843), provdaná Dubská. Tak přešly Lysi-
ce do držení jejího manžela Františka hraběte Dubského z Tře-
bomyslic (1750 - 1812), který krátce před smrtí dosáhl ještě 
pro sebe i své potomky dědičného hraběcího titulu. Po druhé 
světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů ze-
státněn. Od roku 2002 je celý objekt Národní kulturní památka.
Před vstupní branou se všichni už skutečně jen na malou chvil-
ku zastavujeme na společné foto a úprkem se řítíme do zámec-
ké restaurace k obědu. Francouzská česnečka se sýrovými kru-
tony zmizela z talířů okamžitě. Čas je neúprosný, už na nás 
čeká autobus.

jezdecké umění

nádherné představení sličných dam

Halince se indiáni moc líbili

Pavla s Marcelou čekají na první zvuky country
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Vyjíždíme směr  
WeSTeRNOVÉ MĚSTeČkO u BOSkOVic
Mládež a děti Elišky se nemohou dočkat, těší se na atrakce,  
indiány, zvířátka. Areál parku se spoustou zákoutí je nezkla-
mal. Ostatně ani nás dospělé, kteří spíše okukujeme místní 
saloony. Mnozí se vydali na program jezdeckých klubů, včetně 
scének z 19. století v dobových kostýmech. Nechyběli ani Indi-
áni, show s práskáním biče a ukázka jezdeckého umění. Někte-
ří navštívili indiánskou vesnici, lanové centrum, nebo se vydali 
za pokladem a rýžováním zlata.
Blíží se večer a s ním návrat do Penzionu Sladovna, kde nás 
v mysliveckém salonku čeká velice chutný pivovarský gulášek 
a  k  tomu další ochutnávky piva. Spěcháme se po večeři pře-
vléknout do country oblečení, a kdo je nemá, má alespoň klo-
bouk. Hurá do autobusu a zpátky do Westernového městečka, 
kde máme přímo v nejstarším saloonu z roku 1870 rezervová-
no několik společných stolů.
Výměna peněz za dolary a už si objednáváme whisky and 
Coca-Cola. První tóny country kapely a mnozí z nás jsou už na 
parketu. Ani pánové nebyli pozadu. Čas plyne jako voda a je 
půlnoc, bál končí a my jedeme zpátky do Černé Hory.
Je neděle a po vydatné snídani se ubíráme do konferenčního 
sálu. Paní Ing. Jana Vašková nás seznamuje s obuví pro diabeti-
ky, s novou kolekcí Orthoshoes, potřebnými náměry pro stano-
vení velikosti a sděluje i další dobré rady v obouvání do praxe. 
Máme možnost si obuv řádně prohlédnout i vyzkoušet. Násle-
duje přednáška k tématu Ergonomie pracoviště. Paní Mgr. Jana 
Urbanová nenechává nic náhodě, hned nás rovná na židlích 
a cvičíme, protahujeme ruce, krk, záda i nohy, cvičíme s over-
bally a už nás vede na další cvičení do bazénu. No prostě super.
Vracíme se příjemně osvěženi zpět do sálu, kde to voní a oči se 
pasou na výrobcích firmy Sparitual. Veronika Mořkovská nás ve 
své prezentaci informuje o vzniku francouzské manikúry. Prak-
tická ukázka celé wellness manikúry a trpělivé vysvětlování, 
který produkt co znamená v dané péči, co obsahuje. Klobouk 
dolů. Veronika to zvládá hravě, ale abychom to neměli tak jed-
noduché, zasypává nás otázkami a kdo dobře odpovídá, dostá-
vá dárkem lak Sparitual. Pro každého účastníka připravila fir-
ma Sparitual, která byla generálním sponzorem akce, dárky. 
Předávání diplomů, společný oběd a loučení. Víkend tak rychle 
uběhl. Ani se nám nechce domů, ale nedá se nic dělat. 
Všechno jednou končí.
Ale kdo ví, možná, že se sem vrátíme...

MUDr. Marie Součková

Veronika v akci

předání diplomů a dárků od firmy Sparitual

praktické cviky do praxe

cvičení v bazénu
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Neustále roste počet pedikérek, které se věnu-
jí přístrojové - suché pedikúře, často nespráv-
ně označované jako „medicinální pedikúra“. 
Bez ohledu na název pedikúry je zřejmé, že 
mnoho pedikérek, které používají při své práci 

podologický přístroj, nebylo na žádném školení, ani se nene-
chalo někým zkušeným proškolit, jaké frézy na který úkon pou-
žít. To někdy může mít za následek, že pedikúra není příjemná 
a ani efekt potom není takový, jaký by měl být.
Ráda se s Vámi podělím o své zkušenosti z dlouholeté praxe.
Pracovní postup je v zásadě jednoduchý, neboť postupujeme 
směrem od prstů k patě. Začínáme dezinfekcí celé plosky nohy 
a jako nevhodnější a nejúčinnější z mé zkušenosti je Incidin 
M extra spray. Je vhodný i pro diabetiky.
Po zaschnutí pokračujeme zkrácením nehtů a to buď pomocí 
kleští na nehty Coneta Becker 1749 nebo Coneta Inox 7211.
Poté pokračujeme frézami Coneta Busch. Pokud jsou nehty 
ztluštělé, je vhodné je nejprve zbrousit za pomoci frézy 1037, 
poté zastřihnout a následně pomocí diamantové frézy 3205 
dohladit. Pokud jsou nehty zdravé a nepříliš dlouhé, můžeme 
stříhání vynechat a zabrousit pomocí diamantové frézy 3209 
a 3401.Takto postupujeme u všech nehtů, poté ošetříme kůžič-
ku kolem nehtů frézou 3238 a na závěr nehty vyleštíme a kůžič-
ku dohladíme pomocí silikonové frézy 4202 nebo leštičkou 
z mikrovlákna 9006.
Nyní se můžeme pustit do odstraňování mozolů 
a zrohovatělé kůže. To provedeme frézou 2021 
nebo 2022. Tyto dvě frézy jsou určeny na odstra-
nění velmi silných nánosů zrohovatělé kůže. 
Práce s jejich pomocí je velmi rychlá a efektivní. 
Poté je třeba použít diamantovou frézu ze sou-
boru 3501, 3001. Mají různé tvary a je třeba si 
vybrat pro určité umístění mozolu tu správnou. 
Po odstranění mozolů přejdeme k případnému 
odstraňování kuřích ok či zarostlých nehtů.
Kuří oka - po odstranění vrchní vrstvy pomocí 
frézy 1036 pokračujeme dutou frézou 1072, 
1074 nebo1076. Pracovat musíme velice opatr-

ně, neboť je to nástroj velmi ostrý a vyžaduje určitou zručnost a 
zkušenost s jeho používáním. Na dokončení a dočištění může-
me použít malé, kulovité ocelové nebo diamantové frézy, dle 
velikosti kuřího oka 1003 nebo 3214. 
Zarostlé nehty - zde je situace ještě komplikovanější, protože 
zarostlý nehet má mnoho podob. Nejčastěji se setkáváme se 
zarostlými nehty na palcích, ale mohou se vyskytovat i na 2. až 
4. prstci. Dají se s úspěchem použít jak frézy ocelové - kulové 
1001, 1003, 01005, 1007, frézy s příčným sekem 1012, 1017, 
fréza špičatá s příčným sekem 1021,1023. Potom je třeba pou-
žít na zahlazení diamantové frézy ze souboru 3230, 3605. Vý-
běr vždy záleží na stavu zarostlého nehtu.
A pokud se nám podaří odstranit i tyto bolístky, můžeme svou 
práci dokončit například pomocí frézy 3501 nebo smirkovými 
kloboučky 5011 + 5012, 50013 a dále 5001+5002, 5003. Tyto 
smirkové kloboučky slouží ke konečnému vyhlazení kůže, aby 
byla hedvábně jemná. Na závěr přistoupíme k  nejpříjemnější 
fázi, masáži pomocí krémů, dle výběru a stavu pokožky nohou. 
Já používám osvědčené přípravky značky Peclavus. Ta má uce-
lenou řadu přípravku na každý typ pokožky. Nástrojů pro ošet-
ření pomocí přístrojové pedikúry je mnoho. Seznamte se s nimi 
blíže v některém kurzu nebo školení. Můžete si je vybrat ve 
velkoobchodě www.coneta.cz.

Přeji mnoho úspěchů ve vaší práci.
Pedikérka a podiatr 1. st Míla Kovácsová

POMOCÍ ROTAČNÍCH FRÉZ 
    OD FIRMY CONETA-BUSH

PRACOVNÍ POSTUP  
PŘI PŘÍSTROJOVÉ (SUCHÉ) PEDIKÚŘE
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FUSS 2014 - FORUM 
FÜR PODOLOGIE 
UND FUSSPFLEGE

Kdy: 10. - 11. 10. 2014
Kde: Stadthalle, Kassel

V průběhu let se z kongresu stalo centrální komunikační fórum pro odborníky v péči o nohy. 
Kongres je vnímán jako jediné speciální fórum pro pedikéry a podology v celém Německu. 
Kongres navštíví ročně v dnech konání na 2800 odborníků a jsou mezi nimi stále lidé, kteří 
pracují v souvisejících zdravotních profesních povoláních. Odborníci si zde vyměňují komplexní 
informace a nastavují multioborovou spolupráci. Kongres nabízí rovněž prostor pro vystavo-
vatele produktů s praktickými semináři na téma péče o nohy. Akce nabízí dva dny optimálního 
přehledu o nových a osvědčených produktech a metodách léčby, ošetření, současné trendy 
a vývoj, stejně jako rozsáhlý program dalšího vzdělávání.
Máte možnost zhlédnout více než 100 firem, včetně vedoucích společností v průmyslu a setkat 
se se zástupci všech ucelených aktivit v péči o nohy.
První kongres byl realizován v roce 1995 a letos bude se spoustou novinek již jubilejní dvacátý.
Milí členové, ti kteří máte zájem zažít skutečnou atmosféru setkání profesionálů v péči o nohy, 
vydejte se do Kasslu. 

Bližší informace: www.fuss2014.de.

MUDr. Marie Součková
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Dne 14. srpna 1370 propůjčil císař Karel IV. Karlovým 
Varům tzv. loketské městské právo, privilegium s výsa-
dami královského města podle vzoru nedalekého Lok-
te. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po ná-
hodném objevení termálních pramenů jeho loveckou 
družinou.  
Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i boha-
tých měšťanů už v 16. století. Většina architektonic-
kých památek pochází z 18. a 19. století, kdy město za-
žívalo „období hojnosti“.  Karlovy Vary mají světový 
unikát v počtu 15 léčivých horkých pramenů na světě.   
Karlovy Vary navštívil i československý prezident To-
máš Garigue Masaryk. Do roku 1933 v lázních násled-
ně pobýval celkem osmkrát. Nejraději přebýval v hote-
lu Sawoy-Westend, na kterém je dnes umístěna 
pamětní deska.
Villa Charlotte z konce 19. století stojí uprostřed zele-
ně, pouhých 10 minut chůze od centra Karlových 
Varů a lázeňské kolonády. Všechny pokoje mají vlastní 
koupelnu se župany a toaletními potřebami. Jsou vy-
bavené satelitní TV a minibarem. Ve vstupní hale je 
zdarma k dispozici Wi-Fi. Za 1 minutu dojdete pěšky 
na zastávku autobusu číslo 4 - U jezírka. Na autobuso-
vé a vlakové nádraží Karlovy Vary je to 1,5 km. Děti 
jsou v hotelu vítány. 

Pozvánka

Relaxační víkend v Karlových Varech 
ve dnech 7. 11. -  9. 11. 2014

Srdečně vás zveme na relaxační pobyt spojený s wellnessem. Ubytováni budeme v hotelu Villa Charlotta, 
kde máme možnost využít wellness centra, zažít masáže a mnoho dalších relaxačních procedur. Sobotu 
věnujeme společně prohlídce lázní s profesionálním průvodcem, navštívíme podzemí nejznámějšího pra-
mene Vřídla, ochutnáme léčivé prameny a také zavítáme do muzea Becherovky a večer změříme síly na 
bowlingu. Na vítěze čeká zajímavá odměna. Nebude chybět ani diskotéka. Nedělní dopoledne tradičně 
věnujeme vzdělávání.

Přihlášky e-mailem: podiatrie@seznam.cz, člen České podiatrické společnosti uhradí 2.990,- Kč,  
ostatní 3.500,- Kč. Po odeslání přihlášky nejpozději do 25. 10. 2014 uhraďte výše uvedenou částku  

na účet společnosti: 101 104 39 59/5500. Podrobný program obdrží každý řádně přihlášený mailem. 
Věřím, že tak jedinečnou nabídku na víkendový pobyt ve světoznámých lázních využijete.

Moc se na vás těší MUDr. Marie Součková

Karlovy Vary 

Foto Jan Makovička, internet


