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Naše aktivity nás budou naplňovat, pokud je budeme 
vykonávat se zaujetím, pokud je budeme dělat rádi, 

pokud je budeme dělat srdcem. 

milí členové, 
kdo máte zájem, neváhejte a posílejte mailem i písem-

ně veškeré návrhy a náměty na činnost společnosti. 
osobně vítám iniciativu všech, kteří chtějí pomáhat 
s realizací akcí, na veletrhu, podílet se na přípravě  
časopisu podiatrické listy a stát se členy některé  

z komisí při české podiatrické společnosti.
 

děkuji všem, kteří pomohou. 

MUDr. Marie Součková

Práce pro společnost je pro mě srdeční záležitostí  
a vím, že i pro mnohé z Vás.

www.podiatrie.cz 3
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Paní Uršulo, byl to váš sen, stát se herečkou?
nikdy jsem neměla ambice hrát divadlo. mys-
lela jsem si, že budu zdravotní sestra.

Šest let jsem jako zdravotní sestřička pracova-
la v nemocnici a často to nebylo vůbec jedno-
duché. Vážím si všech žen i mužů, kteří tuto 
profesi vykonávají, protože to vůbec není jed-
noduché  povolání. musí být zručné a navíc 
mít srdce na pravém místě. K herectví jsem se 
dostala tak, že jsem nejdříve všemožně vypo-
máhala v  amatérském souboru Kladivadlo 

a později jsem se dostala coby záskok i na di-
vadelní prkna, z nichž už  jsem vlastně nikdy 
neodešla. přišlo to znenadání jako takový dar. 

Film, TV pořady jsou dány předem připravený-
mi scénáři, ale v divadle je každé představení  
v určitém slova smyslu premiérou. Je to tak, že 
doslova nesete svoji kůži na trh?
ano, herecký výkon v  divadle je nejtěžší. 
osobně mě fascinuje ta nejistota, jak to do-
padne, zda diváky zaujmu, po celou dobu 
probíhá napětí a nutnost navázat co nejužší  

Místo narození: nowa ruda
Profese: Herečka
znamení: lev 

Rozhovor

Uršula 
Kluková

Má nejkrásnější smích ve střední evropě - alespoň to o ní tvrdil její herecký kolega 
Miloslav šimek, s nímž několik sezón vystupovala v jeho zábavných programech. 
paní Uršula kluková vystudovala střední zdravotnickou školu v trutnově, poté pra-
covala jako  zdravotní sestra, záhy se začala věnovat divadlu.
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kontakt s divákem, promlouvat k němu, vycí-
tit atmosféru. dobrá hra nemusí vyjít, když se 
dobře nezahraje, obzvlášť těžké je to u kome-
die. Jsem ráda, když vidím, že diváci mají dob-
rou náladu, že se baví a to pro mne znamená 
skutečně moc.

Možná touto otázkou prozdradím něco, co 
čtenáři netuší. Jak dlouho se věnujete vyklá-
dání karet? 
Já jsem se to začala učit asi před deseti lety, 
kdy jsem se seznámila s paní Julií malíkovou, 
která provozovala věštírnu a také vyučovala 
karetní školu, kam jsem se přihlásila. Jezdila 
jsem po poutích a učila se od své učitelky vý-
kladu a pak jsem udělala zkoušky. Také jsem 
zjistila, že mám v sobě schopnost karty vyklá-
dat.

Máte hodně zájemců?
mám. Karty vykládám zájemci hodinu a hodně 
mě to vyčerpává. Když jde někdo na výklad 
karet, tak tam vlastně jde proto, aby se dozvě-
děl, čeho se má vyvarovat a co pěkného ho 
čeká. V kartách je hodně a pár obrázků vyjádří 
celý lidský život, a mnohdy i změny, nemoci, 
atd. Vždycky je dobré říct vše, i to, když dotyč-
ného čeká třeba něco ne dobrého, aby se na to 
člověk připravil, nebo alespoň trošku naznačit. 
musím ale zvolnit. V poslední době se ozvaly 
všechny choroby a nejvíce mě trápí koleno. 
Beru to jako znamení, že bych se měla více za-
bývat sama sebou.

Máte i nějaké praktické koníčky?
praktické moc ne. Je to hlavně péče o mého 
pejska, čivavu Bobíka, a kočičku, která miluje 
vodu a pomáhá mi umývat nádobí. I kdyby 
spala, jak zaslechne cinkot nádobí a zvuk puš-
těné vody, hned je u dřezu a strká tam packy. 
ráda si hraje s pletenou myškou, kterou si při-
nese a do vody upustí, jako kdyby ji koupala.

Máte hodně náročné povolání - divadlo, natá-
čení, fotografování, rozhovory. Zbývá vám vů-
bec čas na nějaký relax, masáž?
nemám ráda, když se někdo dotýká mého ob-
ličeje nebo už si vůbec neumím představit 
aplikaci masky. Jednou jsem absolvovala kos-
metickou masáž a celou dobu jsem trpěla a ří-
kala si, musíš to vydržet a jako na nitkách jsem 
čekala, kdy už to skončí.

A co pedikúra?
doma mám masážní lehátko s  nefrity, každý 
den si na něm poležím a čerpám energii 
a o své nožky si pečuji sama. z dětství si pama-
tuji, jak můj tatínek si každý večer vzal umý-
vadlo, nalil do něho horkou vodu, přidal pár 
kapek olivového oleje a užíval si koupele. Toto 
blaho si užívám i já.

Paní Uršulo, co vzkážete našim čtenářům?
nezapomínejte na své nohy, nosí vás celý ži-
vot.

S paní Uršulou Klukovou si povídala  
MUDr. Marie Součkovákřest knihy Juana Brauna Evita

v pořadu Nikdo není perfektní
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Jaro a sporty 
aneb Hýbejme se v každém věku
 Jaro máme spojené s prvními hřejivými slunečními paprsky a nedočkavě se po dlouhé zimě snažíme 
načerpat energii do dalších dnů pobytem na čerstvém jarním vzduchu. Pohledem na mnohdy pěkně 
zakulacenou postavu se v nás probouzí touha po sportovní aktivitě s úmyslem snížení váhy. Moderní 
věda, která se zabývá také stresem, jeho vznikem a účinky tvrdí, že nad ním můžeme zvítězit, že se jím 
nemusíme nechat ovládat. Je však nutné se naučit relaxovat, cvičit a jíst vhodně vyváženou stravu.
Stále platí: Ve zdravém těle zdravý duch „Mens sana in corpore sano“

Cvičení v přírodě
na čerstvém vzduchu se dá dobře 
posilovat i s vlastní váhou. cvičení 
s vlastní váhou totiž zvládnete kde-
koliv. K základním cvikům, jako jsou 
dřepy, kliky, výpady, chůze do scho-
dů apod. potřebujete jen sebe. po-
kud máte po ruce železnou kon-
strukci podobnou hrazdě (mnohdy 
je to součást různých parků v podo-
bě průlezek apod.), snadno kom-
pletně procvičíte s  vlastní váhou 
zádové svaly, ramena i bicepsy. 

Chůze
nejpřirozenějším pohybem je chů-
ze, zapojíme svaly celého těla. Vydá-
me-li se svižnějším tempem nejen, 
že spálíme dostatek kalorií, ale za-
pojíme svaly dolních končetin, bři-
cha, zad a rukou a přidáme-li k tomu 
ještě hole, pak už je vše dokonalé 
včetně odlehčení třeba našich klou-
bů, kde již hlodá zub času - artróza. 
navíc si dopřejeme poklidnou pro-
cházkou duševní relax a mnohdy se 
podíváme do míst, která neznáme 
nebo si všimneme věcí, které jsme 
až dosud nevnímali.
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nezapomínejme, že pohyb nám sice dělá radost, naplňuje nás energií, ale na druhou stranu 
vystavuje klouby tření a opotřebení.

MUDr. Marie Součková

Běh
mnozí z  nás volí raději běh před 
běžnou chůzí, ale nesmí zapomínat 
na kontrolu své běžecké obuvi, aby 
se po zimě a dobře uložené botě 
s  prvním vyběhnutím do přírody 
neobjevily bolestivé puchýře.
zkontrolujte opatek, je-li poškoze-
ný, zvažte výměnu obuvi nebo při-
lepte tzv. patičku. nezapomínejte 
na správné prodyšné oblečení 
a hlavně na příjem tekutin. při běhu 
se mnohem více potíte a výdej 
potu i kalorií je vyšší.

Brusle
oproti chůzi a běhu se na bruslích 
podíváte mnohem dále, ale také 
budete zatěžovat vlivem mírného 
předklonu více zádové svaly a nohy. 
Je dobré se před bruslením trošku 
zahřát = protáhnout se a rozhýbat. 
nespornou výhodou bruslení je 
menší zátěž na vaše klouby.

Cyklistika
slunečné počasí a příjemné teploty 
jsou pro výlet na kole jako stvořené, 
proto je dobré mít kolo připravené. 
při jízdě na kole nebudete namáhat 
klouby tak moc, jako při běhu a na-
víc cykloturistika je většinou časově 
delší, takže konečný efekt energe-
tického výdaje je významný. z to-
hoto důvodu nezapomínejte nejen 
na dostatek tekutin, ale také na 
menší svačinu, která vám dodá 
energii.
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PONOŽKY
DERMA

Amygdala

Dermaponožky
společnost aMyGdaLa sociaL, s. r. o. v rámci projektu spolufinancováného 
z esf vyvinula inovativní kosmetický produkt dermaponožky. 

ručně šité dermaponožky jsou jednorázové 
ponožky, speciálně vyvinuté k  jednoduché 
a  cílené aplikaci účinných látek do oblastí 
šlapek, nártů a prstů dolních končetin. 
dermaponožky řeší problémy se suchými 
a  popraskanými patami, eliminují nadměrné 
pocení nohou, pomáhají k správnému prokrvení 
a odstraňují pocit studených chodidel.
největší efekt dermaponožek spočívá ve 
výrazném zmírnění, až odstranění otoků 
namáhaných nohou po těžkém dnu, dlouhém 
stání či sportu. 

na základě výše zmíněných potíží a potřeb si 
můžete zvolit dermaponožky, které obsahují 
účinnou substanci přímo určenou k řešení 
daného problému. 
Klient není při aplikaci dermaponožek 
omezen v pohybu ani obutí. ochranné 
papučky, které se na dermaponožky navlékají, 
mají dvojí funkci - zabezpečuji potřebné klima 
pro dokonalé vstřebávání účinné látky do 
pokožky nohou a chrání okolí při chůzi, běhu 
nebo jiných aktivitách proti potřísnění. 

www.amygdalasocial.cz  •  www.dermaponozky.cz

Dermaponožky
7 jednorázové použití
7 hypoalergenní materiál
7 vysoká savost materiálu
7  univerzální velikost vhodná 

pro jakoukoliv nohu
7 vhodné pro jakýkoliv věk
7  určené do provozoven péče 

o tělo nebo do zdravotnických 
zařízení

Druhy dermaponožek
7 parafinové
7 hydratační
7 antiperspirantní
7 hřejivé
7 chladivé

V nabídce pro distribuci  
je i verze dermarukavic.
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V prodejnách obuvi se setkáte s různým číslo-
váním - eU, anglické, francouzské dle výrobce 
obuvi, které se liší velikostně nejen do délky, 
ale také objemu. V  prodejně obuvi by vám 
měli vaše nohy změřit ve stoje a hlavně obě 
chodidla, málokdy máte přesnou velikost 
obou nohou. U dětí je nutné sledovat velikost 
růstu chodidla pravidelně dle věku. U dítěte 
do 6 let pravidelně každé 2-3 měsíce, mezi  
6.-10. rokem věku každé 3-4 měsíce, ve věku 
10.-12. let každé 4 měsíce a mezi 12.-15. rokem 
každých 4-5 měsíců. dítě musí mít obuv řádně 
padnoucí, s ohebnou podrážkou a s nadměr-

kem dle nejdelšího prstce a to 15 mm, dospě-
lému postačuje 10 mm. pamatujme si, že 
máme velkou zodpovědnost za správný vývoj 
dětské nohy.
Vybírejte boty na podporu nohy, pohodlné 
a za účelem, kterému mají sloužit - pro práci, 
volný čas nebo pro speciální činnost. Vhodněj-
ší je nakupovat obuv v odpoledních hodinách, 
kdy i zdravá noha lehce otéká a mírně se vli-
vem únavy svalů prodlužuje. obuv by vám 
měla ihned padnout. nazujte si boty a řádně 
se v  nich projděte. čekat, že se bota časem 
poddá, je špatně. Většinou se noha otlačí a ob-

Jak koupit pro sebe nebo dítě 
správné boty
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jeví se bolestivé puchýře způsobené třením 
a tlakem nepadnoucí obuvi.
nešvarem dnešní společnosti je, že se v práci 
mnohdy nepřezouváme. Všichni, kdo mají prá-
ci s převahou stoje či chůze, by si měli pamato-
vat, že jejich obuv by měla mít vyšší polstrova-
nou podrážku, protože tenká podešev 
poskytuje pouze malou ochranu před nárazy 
při chůzi po tvrdém povrchu a zbytečně přetě-
žuje klouby nohy.
sportovní obuv slouží na sport, který provo-
zujeme a není vhodná na běžné nošení. pro 
chůzi po městě by obuv měla být dostatečně 
pevná, lehká, s  pevným vedením paty ale 
s měkkým opatkem a také s dostatečným pro-
storem pro prstce. mnohdy malý prostor vede 
k tlaku na nehty a pak k jejich zarůstání. obuv 
volte z  přírodních materiálů. Každá noha se 
potí, nejvíce u dětí a pak v období dospívání, 
kdy by se mělo více dbát, aby prostor uvnitř 
boty byl suchý. Bohužel naši dospívající nosí 
obuv celý den a hned ráno ji opět nazují. 
K  čemu to vše vede? K  plísním zprvu na po-
kožce, která následně přechází na nehty. co 
lze udělat, aby tomu tak nebylo? přezouvat se, 

nechat obuv 24 hodin vy-
schnout, používat různé 
spreje nebo filtry do  
obuvi, bavlněné 
ponožky a hlav-
ně dbát na do-
statečnou hy-
gienu nohou.
V některé obuvi je 
od výrobce vložena stélka tzv. komfortní vy-
jmutelná a vy, pokud již vaše noha nemá ide-
ální klenbu, si ji můžete vyměnit za stélku indi-
viduální nebo speciální. nezapomínejte, že 
pokud nosíte stélky, pak musíte vždy vybírat 
obuv s  vyjímatelnou stélkou, nebo obuv tzv. 
neutrální, kde je možno vaši stélku vložit. Je-li 
v  obuvi již stélka výrobcem všita, pak tato 
obuv pro vás není vhodná. Vložení stélky a no-
šení stélky na zapracovanou stélku v  obuvi 
vede k  nástupu bolestí a  nárůstu obtíží i ve 
vyšších etážích pohybového aparátu. Ve své 
praxi podiatra se občas setkávám, že jsou 
v  obuvi pacienta dvě stélky na sobě, po vy-
jmutí potom bolesti chodidla brzy mizí.

MUDr. Marie Součková
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Je velmi obtížné získat statis-
tická čísla k tématu plísňového 
onemocnění nohou a nehtu. 
existuje jen pár nepřesných 
odhadů, které říkají, že je v ně-
mecku plísňovým onemocně-
ním nohou postiženo zhruba 
30 % obyvatelstva. domnívám 
se, že počet postižených je 
znatelně vyšší, neboť plísňové 
onemocnění nohou je jakožto téma spole-
čenské tabu. Jak totiž řekl profesor dr. christel 
müller z Technické univerzity v Braunschwei-
gu: „Každý člověk má ve svém životě alespoň 
jedenkrát něco do činění s plísní na nohou.“ 
příčinou tohoto onemocnění je nefunkční 
kožní bariéra, tedy především porušená nej-
svrchnější vrstva naší pokožky. Ve směrnici 
společnosti pro dermofarmacii (Gd) se jako 
projev poruchy kožní bariéry uvádí nedosta-
tečné množství lipidů nebo zvlhčujících látek 
(jako je např. urea) v takzvané extracelulární 

lipidové matrix - tedy ve vysoce dynamické 
hmotě mezi rohovitými buňkami pokožky. 
Výsledkem je více či méně suchá pokožka 
v závislosti na tom, kolik lipidů nebo zvlhčují-
cích činitelů v ní chybí. Velmi suchou pokožku, 
která je ideální půdou pro zahnízdění plísní, 
definujeme při ztrátě až 50 % extracelulární 
lipidové matrix. V takovém případě se v této 
matrix tvoří velké trhliny, a pokud jsou tyto 
trhliny také na povrchu pokožky, dochází 
k rychlému průniku zárodků plísňové infekce.
plísňové infekce pokožky na nohou jsou 

z  80  % způsobeny dermatofy-
tem Trychophyton rubrum.
z kvasinek hraje jistou roli i Can-
dida albicans. plísňové one-
mocnění nehtů je důsledkem 
infekcí plísňových onemocně-
ní nohou, které nejsou po delší 
čas nijak ošetřovány. zde vypa-
dá spektrum původců trochu 
jinak. nejvíce odpovědní jsou 
zde Trychophyton mentagro-
phytes a opět Candida albicans. 
plísňové infekce pokožky no-

Dvojdimenzionální film s prodyšnou 
technologii, která zachovává 
přirozenou funkčnost pokožky a brání 
před vnějšími vlivy.

Dr. rer. nat. habil. Eckhard Hanisch, Greven:

Plísňová onemocnění  
nohou a nehtu

Korneocyty

živá
epidermis

Struktura Korney

Graphics: neubourg skin care

extracelulární 
lipidová matrix
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hou je třeba ošetřit zpravidla medikamentóz-
ně, protože jiným způsobem tyto původce 
nelze zvládnout. U plísňové infekce nehtu zá-
visí druh ošetření především na míře napade-
ní nehtu. V extrémním případě musí být ne-
het s pomocí 40 % externy obsahující ureu 
odstraněn.
pokud máme zabránit reinfekci pokožky no-
hou po úspěšné léčbě plísňového onemocně-
ní, je potřeba obnovit funkční bariéru pokož-
ky. Gd ve své směrnici k ošetření suché 
pokožky doporučuje vyrovnat deficity lipidů, 
anebo zvlhčujících činitelů pomocí odpovída-
jících preparátů, přičemž je třeba vzít v úvahu, 
že ne všechny lipidy jsou stejné. pro tyto účely 
jsou vhodné zvláště pěnové krémy se svou 
speciální galenikou. emulze typu oleje ve 
vodě se prostřednictvím plynů rozpustných 
v tucích po vytlačení z dózy přemění na pěno-
vý krém bohatý na lipidy. Tento krém má ve 
srovnání s běžnými krémy a mastmi nepřeko-
natelné výhody: tvoří na pokožce dvouroz-
měrnou ochrannou síť, která neovlivňuje při-
rozené funkce pokožky, v meziprostorech 
mezi prsty na nohou ho mohou používat 

i  diabetici, nezanechává na pokožce mastný 
film, takže nevzniká nebezpečí uklouznutí 
nebo úrazu, lze ho nanést zcela rovnoměrně 
(což je u krému velmi obtížné), jeho výtěžnost 
je až dvakrát větší než u běžných krémů nebo 
mastí, a je možné se obléknout ihned po jeho 
nanesení. a to platí i pro kompresní punčochy.
pokud chceme chránit pokožku citlivou na 
plísňová onemocnění před opakovanou in-
fekcí, doporučuje se používat pěnový krém, 
který na jedné straně o pokožku pečuje - např. 
s močovinou a aloe vera - a na druhé straně 
plísňovým infekcím předchází - např. s clotri-
mazolem. clotrimazol je širokospektré  an-
timykotikum, u něhož nejsou známy žádné 
relevantní rezistence. Byl vyvinut na konci 60. 
let ve firmě Bayer aG, je voděodolný a použí-
vá se s úspěchem v mnoha produktech. 

díky kombinaci péče a ochrany před plísňo-
vou infekcí se obnoví kožní bariéra a současně 
se pomocí clotrimazolu účinně předchází re-
infekci.

další informace na www.gps-ofa.cz

Struktura Korney

Graphics: neubourg skin care

Hlavní komponenty ?

1. Cholesterol (~45%)
2. Ceramidy (360 druhů v lidském těle)

Čísla různých organismů na pokožce?

350 druhů bakterii
170 druhů mykóz

Korneocyty

živá
epidermis

extracelulární 
lipidová matrix
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Proč je nutná změna stanov  
České podiatrické společnosti?

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 sb.  občanského  zákoníku k úpravě poměrů 
občanských sdružení od jeho účinnosti.

od 1.1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 sb. nový občanský zákoník, a pro stáva-
jící občanská sdružení to znamená, že se musí změnit jejich právní forma a budou na-
dále existovat jako spolky.

občanské sdružení registrované ke dni účinnosti noz u ministerstva vnitra se tedy 
považuje od účinnosti noz za spolek (viz. ustanovení § 3045 odst. 1 noz) a je povinno 
přizpůsobit své stanovy ustanovením noz do tří let od účinnosti noz - tj. do 1.1. 2017.

spolek je podle noz zařazen mezi prÁVnIcKÉ osoBy, vztahují se na něj přiměřeně 
obecná ustanovení o právnických osobách (tj. § 118 - 209) ve všech záležitostech, kte-
ré nejsou vysloveně upraveny zvláštními ustanoveními o spolcích.

občanské sdružení registrované ke dni účinnosti noz u ministerstva vnitra se považu-
je od této účinnosti za spolek - tj. považuje se za zapsané v příslušném veřejném rejs-
tříku a nemusí znovu žádat, aby bylo jako spolek zapsáno. Je však třeba prověřit sou-
lad stanov dané organizace s  obecnými ustanoveními, protože ustanovení, která 
nejsou s nimi v souladu, pozbudou  platnosti.

Vyjmuto z teoretického minima k úpravě poměrů  
občanských sdružení od účinnosti NOZ   

Mgr. Alena Hájková

<

<

<

<

<



Pozvánka na sjezd 
České podiatrické společnosti

srdečně zveme všechny členy a další profesionály, kteří nejsou členy naší  
společnosti na sjezd české podiatrické společnosti, který se koná ve dnech 

17.-18.4. 2015 v hotelu olšanka v praze, kde budete mít možnost vyslechnout 
zajímavé odborné přednášky a věřím, že získáte nové poznatky, které budete 

moci využít nejen ve své praxi. Vstupné pro nečlena činí 500 Kč a zahrnuje 
občerstvení s coffee breaky. Vstupné pro studenty a seniory je symbolické 

50 Kč, ale už nezahrnuje občerstvení, coffee breaky.
  

závazné přihlášky do 10.4. 2015  7  e-mailem: podiatrie@seznam.cz
  

po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava firem.  
pro masérskou, pedikérskou a kosmetickou činnost tak budete mít možnost 

zakoupit zboží za výhodné ceny.

podiatrické listy 1/2015
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PáTEK  •  17.4. 2015
8.00 - 9.30 hodin • Prezence

9.30 hodin • Zahájení sjezdu  
uvítání hostů + zdravice hostů 
mUdr. marie součková, prezidentka čps

9.45 - 10.15 hodin • Podiatrické vzdělávání 
v USA a novinky ze Světové podiatrické 
asociace - FiP - Dr. Matthew Garoufalis,  
1. Vice president FIp

10.15 - 10.45 hodin - Vzdělávání  
podologů a pedikérů v německu 
christina Kuberka-Wiese - VDP  
e.V. General Secretary, Germany,  
professional association, FIp member

11.00 -11.30 hodin • Coffee Break

11.30 - 12.00 hodin • Současný stav  
vzdělávání pedikérů v Čr  
Mgr. Zdeněk Pracný, mŠmT,  
zástupce vedoucího oddělení středního  
a vyššího odborného vzdělávání.

12.00 - 12.30 hodin • Diskuze

12.30 - 13.00 hodin • Novinky v ošetření 
zarůstajících nehtů v Polsku  
Magdalena Hafezi-chojecka,  
prezidentka polské asociace pedikérů 

Přednášky budou v anglickém  
a polském jazyce - budou tlumočeny

13.00  - 14.00 hodin • Oběd

14.00 - 14.30 hodin •  Jak udržet  
zdravé nehty (ukázky terapie a dlouhodobé 
péče z kožních ambulancí)  
MUDr. iva Žampachová - MEDicALTEcH s.r.o., 
Homea - pardubice

14.30 - 15.00 hodin • Využití vědeckých 
důkazů v Podiatrii - Dr. Jitka Klugarová, 
mim. doc. zástupce vedoucího - centrum 
vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických 
věd, Univerzita palackého v olomouci,  
zástupce pro kliniku - české centrum evidence- 
Based Healthcare - přidružené centrum 
Joanna Briggs Institute, lékařská fakulta, 
Univerzita palackého v olomouci.

Program 14. sjezdu České podiatrické společnosti o.s. 
ve dnech 17.4. - 18.4. 2015 hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha
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15.00 - 15.30 hodin • MUDr. Jiří Jeřábek CSc. 
Možnosti fyziatrických metod  
v léčbě diabetické nohy 

15.30 - 16.00 hodin • Diskuze

16.00 - 16.30 hodin • Coffee break

16.30 - 18.00 hodin • Transformace  
společnosti na z.s. a s tím související  
změna Stanov, mUdr. miroslav Havrda

18.00 hodin • Závěr prvního dne sjezdu

19.00 hodin •  
Společenský  
večer s rautem  
a kulturním  
programem,  
na kterém vystoupí 
zpěvák a herec radim 
schwab, představitel 
Fantoma opery.  
nebude chybět  
ani hudba a tanec  
v rytmu disco s dj neo.

2. DEn SJEzDU
SOBOta  •  18.4. 2015
zasedání valné hromady

8.00 - 8.45 hodin •  Prezence

8.45 - 9.00 hodin • Zahájení zasedání  
valné hromady - volby skrutátorů, 
návrhové, volební komise, volební řád - 
mUdr. miroslav Havrda

9.00 - 9.25 hodin • Zpráva o činnosti 
společnosti za rok 2014 
mUdr. marie součková, prezidentka  
české podiatrické společnosti

9.25 - 9.45 hodin • zpráva o hospodaření  
za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 
eliška Kopecká, předsedkyně dozorčí rady

9.45 - 10.15 hodin • Diskuze

10.15 - 10.40 hodin • Představení kandidátů 
na prezidenta + volba

10.40 - 11.00 hodin • Coffee break

11.00 - 11.25 hodin • Právní aspekty  
reklamačního řízení se spotřebitelem 
phdr. Vlasta mayerová - tajemnice čoKa

11.25 - 12.00 hodin • Představení kandidátů 
na post viceprezidentů a členů řídící rady

12.00 - 12.20 hodin • Volby

12.20 - 13.00 hodin • Oběd

13.00 - 13.25 hodin • MUDr. Emil Záhumenský 
zlepšení zdravotního stavu  
(Hojení chronických ran) v závislosti  
na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby 
metodou mdm

13.25 - 13.50 hodin • Představení kandidátů 
na členy dozorčí rady + volby

13.50 - 14.15 hodin • J. Rosický, M. Paravan, 
A. Grygar: Silikonové protézy a epitézy po 
amputacích v noze - InG corporation, s.r.o., 
ortopedická protetika Frýdek-místek

14.15- 14.45 hodin • návrh vzdělávání  
a bodového hodnocení členů podologicko- 
pedikérské sekce - Hana Hušková,  
Ivana Kamencová

14.45 - 15.30 hodin • Diskuze 

15.30 - 16.00 hodin • tombola a závěr  
sjezdu, mUdr. marie součková, prezidentka 
české podiatrické společnosti o.s.
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Partneři sjezdu

Bližší informace: www.podiatrie.cz

generální partner

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA CHODIDLA

THE NEXT GENERATION FOOT MASSAGER

PONOŽKY
DERMA

Amygdala

Lékařské podiatrické centrum -  
MUDr. Marie Součková

Manikúra a pedikúra  
Pavla Chadrabová

SUNSET studio s.r.o.

organizátor akce

Děkujeme všem partnerům za vstřícný přístup a významnou podporu při realizaci sjezdu.
MUDr. Marie Součková



Masážní přístroj na chodidla
 z Nového Zélandu

www.oliversfeet.euwww.oliversfeet.cz Tel: +420 299 140 095

Masážní přístroj na chodidla z Nového Zélandu, který díky své technologii efektivně 
stimuluje reflexní body na chodidlech.

V přední části přístroje jsou nafukovací vaky, které přitlačují nohu na otáčející se válce 
s výstupky, díky kterým se velmi efektivně stimulují body na chodidlech bez jakékoliv 

námahy a prokrvují celý organismus. 
Jen si sednete a necháte si masírovat chodidla. 

ZVÝHODNĚNÁ CENA PŘI UVEDENÍ PROMO KÓDU
,,podiatrie’’

- zlepšuje krevní oběh

- úleva od stresu
- kvalitnější spánek

- relaxace

- stimuluje metabolismus a lymfu

Přijďte osobně vyzkoušet na 14. sjezd 
České podiatrické společnosti.
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Kandidáti do vedení společnosti ČPS
MUDr. Marie Součková
Narozena 1953
Lékařka s atestací z ortopedie I. a II. stupně, z veřejného zdravotnictví, lymfolog 
specialista v sonografii, fyzioterapii, ortopedické protetice, držitel licence pro vý-
kon primáře, lektora, Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, od roku 2004 vy-
sokoškolský učitel na IPVZ Praha, Brno, bohatá přednášková a publikační činnost 
v ČR a v zahraničí, v létech 2002-2004 ministryně zdravotnictví ČR, v letech 2012-
2014 primářka v LL Jáchymov a.s., kde se jí podařilo otevřít první komplexní podi-
atricko - ortopedické pracoviště v  lázních, včetně přístrojové pedikúry, t.č. pri-
mářka Lékařského podiatrického centra v Praze. V roce 2014 dokázala zrealizovat 
kurz podiatrie pro lékaře, který bude ukončen v dubnu 2015. 
Členství v organizacích: ČPS, od roku 2012 prezidentkou ČPS, statutární zástupce 
ČR za ČPS ve FIP, ČLK, ČČK, ČLS JEP, člen ortopedické společnosti, rehabilitační a fy-
zikální společnosti, myoskeletální medicíny, člen lymfologické společnosti, člen 
akreditační komise Ministerstva zdravotnictví. Podporuje různé nadace, svazy,  
sdružení a úzce s nimi spolupracuje. V regionech podporuje osobní účastí spolu-
práci pedikér-lékař. Jazykové znalosti: angličtina, němčina, ruština
Cíl: urychlit systém kvalitního vzdělání pedikérek a pedikérů, aby zlepšili své po-
stavení v rámci konkurence, aby profitovali ze svého vzdělání, aby byli vnímáni 
odborníky a veřejností jako profesionálové, aby klient = pacient věděl, že navště-
vuje erudovaného pracovníka. Posílit pravomoci společnosti v jednání s instituce-
mi, zavést jednotné standardy v metodických a technologických postupech pedi-
kúry. „Mnoho z  těchto cílů jsem již započala a protože je chci zdárně ukončit,  
rozhodla jsem se kandidovat do řídící rady na post prezidentky České podiatrické 
společnosti.”

MUDr. Miroslav Havrda
Narozen 1963
Ženatý, 3 synové. Neurolog a podiatr, majitel firmy MEDsport Hradec Králové, 
zakladatel podiatrie v ČR, spoluzakladatel ČPS a její 1. viceprezident. „Od zalo-
žení ČPS v roce 2001 je mým hlavním cílem silná společnost odborníků, kteří 
mají zájem o problematiku nohou. Dále jsou důležité vazby na odborné společ-
nosti v ČR i ve světě a systém celoživotního vzdělání pro naše členy. Jsme členy 
Světové podiatrické federace, máme postgraduální certifikovaný kurz pro léka-
ře, na podzim 2015 bude certifikovaný kurz pro fyzioterapeuty. Rozvoj naší 
společnosti je patrný i na růstu členské základny, pořádání sjezdu v hotelu Ol-
šanka i na celé řadě odborných akcí pro naše členy. Hodlám opětovně kandido-
vat na pozici viceprezidenta, popř. člena řídící rady ČPS.”

kandiduje do řídící rady na funkci  
prezidenta

kandiduje do řídící rady na post  
1. viceprezidenta
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Kandidáti do vedení společnosti ČPS
MUDr. Jaroslav Lux
Narozen 1955
Lékařskou fakultu UP Olomouc vystudoval MUDr. Jaroslav Lux v r. 1980. Po pro-
moci nastoupil jako lékař na chirurgické oddělení nemocnice ve Zlíně a poté 
jako lékař na chirurgickou kliniku  KÚNZ Ostrava. Od r. 1990 zastával funkci ředi-
tele KÚNZ, po provedené delimitaci pak jako ředitel Státní nemocnice s polikli-
nikou a posléze jako ředitel založené Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostra-
vě. Od roku 2000 pracoval jako předseda představenstva a ředitel Vítkovické 
nemocnice blahoslavené Marie Antoníny. V letech 2002 - 2007 působil jako ve-
doucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje. Od r. 2008 do ledna 
2015 pracoval jako náměstek pro léčebnou péči v NsP Havířov, od února 2015 
působí jako ředitel Městské nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Ve své klinické 
praxi se věnuje podiatrii, kde se specializuje na problematiku zarůstajících neh-
tů. Členem podiatrické společnosti je od r. 2012. Jako vysokoškolský pedagog 
působí na Lékařské fakultě OU v Ostravě. Je ženatý, má 3 děti. Cíl: rozvoj ČPS o. s. 
a její začlenění do ČLS JEP, tzn. vytvoření podmínek pro vznik podiatrie jako sa-
mostatného oboru při této společnosti. Podpora užší spolupráce a prohlubování 
vzdělávání terenní pedikérské sítě. Podpora vzniku společných pracovišť 
pedikér - podiatr, s možností začlenění některých výkonů do úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění.

Martina Nečasová (Schmoranzerová)
Narozena 1965 
Absolventka Střední zdravotní školy, obor všeobecná sestra, v roce 1982 úspěš-
ně absolvovala Školu služeb ve Zlíně (Baťova škola) provozuje pedikúru ve spo-
lupráci s lékaři více než 32 let v nemocnici v Mostě. „Považuji klasickou pedikúru 
za základní metodu ošetření, ale rovněž využívám přístrojovou medicinální pe-
dikúru, přeškolení jsem absolvovala u paní MUDr. Chlebníčkové, rovněž mnoho 
dalších kurzů. Své zkušenosti z praxe využívám při školení pedikérek a pedikérů, 
např. výroba silikonových korektorů, tejpování, v  ortonyxii, kde spolupracuji 
s lékařem. Podílela jsem se s Ivou Kamencovou na metodice bodového hodno-
cení vzdělání členů České podiatrické společnosti.
Cíl: chci se zasadit o nastavení kvalitního vzdělání pro všechny pedikérky a pe-
dikéry, včetně zdravotníků, v současné době úzce spolupracuji s prezidentkou 
společnosti MUDr. Marií Součkovou, které věřím a chci ji v  jejím úsilí pomoci. 
Kandiduji na post člena řídící rady.”

kandiduje do řídící rady na post  
2. viceprezidenta

kadiduje na post člena řídící rady
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Jiří Nežádal
Narozen 1970
Národnost česká. Rodinný stav ženatý. Profese fyzioterapeut. Registrován u Mi-
nisterstva zdravotnictví České republiky. Odborné vzdělání: 3 roky. Praxe v obo-
ru: 15 let. Rehabilitace Nežádal s.r.o., soukromá rehabilitační praxe. jazyky: 
Angličtina - plynně, Arabština - základ, Francouzština - základ. VzděIání: obor 
Fyzioterapie, Fakulta ošetrovaťelstva a zdravotnických odborných študií, Slo-
venská zdravotnická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, bude ukonče-
no Státní zkouškou, titul Mgr. Obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Lékař-
ská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika, ukončeno Státní 
bakalářskou zkouškou, titul Bc.  „Úkol, kterému bych se chtěl věnovat po případ-
ném zvolení do vedení České podiatrické společnosti: - vytvoření certifikované-
ho postgraduálního kurzu Podiatrie pro fyzioterapeuty. V současné době spolu-
pracuji s prezidentkou společnosti MUDr. Marií Součkovou a chci ji v její funkci 
na další období podpořit.”

MUDr. Miroslav Koliba
Narozen 1980
Lékař s  atestací z  diabetologie a metabolismu, absolvent interního kmenu,  
lékař s dvouletou praxí na chirurgii, člen ČPS, ČLK, ČLS JEP, ČDS, podiatrické 
sekce ČDS. Pracuje 8 let jako lékař podiatrické ambulance Městské nemocnice 
Ostrava p.o. při akreditovaném diabetologickém centru, má privátní diabeto-
logickou a podiatrickou ordinaci ve Vratimově a Bohumíně, pracuje jako kon-
zultant pro diabetologii v lázních Klimkovice. Od roku 2014 je pořadatel a od-
borný garant konference Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků. Od 
roku 2009 je odborným garantem Konference zdravotníků, kterou pořádá 
Naděje pro každého p.o., s tématikou syndromu diabetické nohy. V rámci své 
odbornosti se zajímá zejména o prevenci syndromu diabetické nohy, pořádá 
edukační přednášky pro pacienty a lékaře v Moravskoslezském kraji. „Kandi-
duji do řídící rady ČPS se zájmem přinést pohled diabetologa s praxí v péči 
o pacienty se syndromem diabetické nohy na celý komplex podiatrické péče. 
Podiatrické společnosti a jejím členům můžu nabídnout své zkušenosti v péči 
o pacienty se syndromem diabetické nohy. S MUDr. Marií Součkovou spo-
lupracuji a plně ji podporuji na post prezidentky ČPS.” 

Kandidáti do vedení společnosti ČPS

kandiduje na pozici člena řídící rady

kandiduje na post člena řídící rady
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Alena Koppanová
Narozena 1965
49 let, středoškolské vzdělání, v roce 1997 absolvovala rekvalifikační kurz u AR-
TIRISU ukončený státní zkouškou, kterou vydala střední škola Schulhofova v Pra-
ze - obor pedikúra, manikúra. „Od té doby provozuji stále klasickou i přístrojovou 
pedikúru, od roku 2001 jsem se stala členkou Asociace pedikérů ČR, po transfor-
maci společnosti jsem se stala členem České podiatrickém společnosti, v které 
jsem dosud. Jsem majitelkou a provozovatelkou studia Arletta v Praze 8, kde 
umožňuji kosmetičkám školní praxi. Cíl: svých zkušeností za léta praxe chci vyu-
žít pro společnost, hlavně v oblasti praktického výcviku v klasické pedikúře, která 
je v  rekvalifikačních kurzech opomíjena, dále pomoci s nastavením systému 
vzdělávání a doškolování pedikérek tak, aby skutečný absolvent byl schopen 
plně samostatně pracovat, ráda se zapojím do školení v klasické pedikúře. Budu 
prosazovat jednotný metodický postup v celé ČR v oblasti provozního řádu a pro-
cesu ošetření. Kandiduji na post člena řídící rady.”

Eliška Kopecká
Narozena 1969
„Vystudovala jsem střední zemědělskou a střední zdravotnickou školu. Pracova-
la jsem 20 let jako zdravotní sestra ve zdravotnických zařízeních. V roce 2009 
jsem absolvovala rekvalifikační kurz pedikúry a nyní šestým rokem v oboru 
pracuji jako OSVČ. Členkou ČPS jsem od roku 2010, od roku 2012 členkou DR 
ČPS. Po celou dobu členství se aktivně vzdělávám, podílím se na chodu a propa-
gaci společnosti, přispívám do odborného časopisu Podiatrické listy.
Moje vize na příští období: chtěla bych se věnovat zlepšení systému vzdělávání 
pedikérek, rozvíjet spolupráci pedikér - lékař a naopak, šířit dobré jméno České 
podiatrické společnosti a propagovat práci jejích členů mezi odbornou i laickou 
společností.”

kandiduje na pozici člena řídící rady

kandiduje do řídící rady na post předsedkyně  
podologicko-pedikérské sekce
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Kandidáti do vedení společnosti ČPS

Ing. Jana Vašková 
Narozena 1960
Dosažené vzdělání: SPŠ Chemická, Zlín - výroba a zpracování makromolekulárních 
látek, Fakulta technologická VUT, Zlín - ekonomika a řízení spotřebního průmyslu - 
technologie výroby obuvi, plastů a pryže. Odborná praxe:  v obuvnickém průmyslu 
ve firmách ZDA, Svit, Baťa, Upman, Leon ORTHOSHOES v následujících oblastech: 
životní prostředí v  obuvnickém průmyslu, vývoj a koordinace výroby speciálních 
typů obuvi (ortopedická, diabetická, komfortní) a stélek, manager marketingu a 
prodeje (tuzemsko, export), hlavní řešitel a koordinátor mezinárodních projektů 
DIASHOE a ORTHOSHOE, přednášková a publikační činnost, školitel prodejního per-
sonálu, vedoucí a oponent řady bakalářských a diplomových prací obhájených na 
Fakultě managementu a ekonomie, Fakultě multimediálních komunikací a Fakultě 
technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Columna centrum s.r.o. - manager 
projektů zaměřených na prevenci funkčních poruch pohybového aparátu (podiatric-
ká poradna - diagnostika nohou a poradenství v oblasti obouvání, přednášky a po-
radenství pro diabetiky - diabetická obuv a prevence syndromu diabetické nohy). 
Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou obuvnickou a kožedělnou 

asociací na řadě českých i mezinárodních projektů zaměřených především na vývoj a konstrukci nových typů obuvi, progra-
my zvyšování kvalifikace pracovníků v obuvnickém průmyslu, školitelskou činnost a na preventivní programy pro veřejnost 
(děti, dospělí, diabetici) - podiatrické vyšetření a diagnostika nohou, poradenství v oblasti zdravotně nezávadného obou-
vání a péče o nohy.
Kandidatura do vedení ČPS - Klimatické podmínky a civilizovaný způsob života nás donutily chodit obutí. Proto musíme 
brát nohu jako biomechanický celek, který tvoří noha - bota - stélka. K zajištění komplexní péče o nohy je tak nutná spolu-
práce a následně zpětná vazba mezi zákazníkem - pacientem a jednotlivými odborníky (lékař - fyzioterapeut - pedikér - 
obuvník - protetik). Abychom naplnili hlavní poslání České podiatrické společnosti, musíme zajistit nejen propojení a úz-
kou spolupráci odborníků všech jmenovaných profesí, ale rovněž jejich vysokou profesionalitu vytvořením kvalitního 
systému vzdělávání. Mým cílem je spolupráce s ostatními členy společnosti na aktivitách cílených k odborné i laické veřej-
nosti, za účelem dlouhodobého snižování počtu obyvatel trpících problémy nohou a pohybového ústrojí, a to především: 
dosažením akreditace oboru podiatrie a vytvořením komplexního systému vzdělávání v podiatrii, zvýšením úrovně znalos-
tí veřejnosti o dané problematice a zlepšením informovanosti o možnostech prevence, diagnostiky i terapie, zlepšením 
spolupráce a provázanosti odborných lékařských pracovišť s pracovišti péče o nohy (pedikúra, rehabilitace apod.) a s pra-
covišti zajišťujícími výrobu ortotických a protetických pomůcek (obuv, stélky, ortézy apod.). Své znalosti a zkušenosti mohu 
uplatnit při zajišťování a realizaci projektů v dané oblasti, jako např. vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřej-
nost, preventivních programů (diagnostika, poradenství...) pro veřejnost, rovněž v  předškolních a školních zařízeních, 
školení prodejců obuvi apod. v úzké spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, Svazem diabetiků a ostatními 
odbornými organizacemi a úřady státní správy. Uvedené aktivity m.j. cíleně podpoří zvyšování povědomí veřejnosti o vý-
znamu slova podiatrie a zajistí lepší a účinnější propagaci jednotlivých pracovišť členů společnosti. Pojďme společně ve 
stopách Baťovské tradice, kdy již před více než 80 lety výrobce obuvi úzce spolupracoval s lékaři a pedikéry a držme se slov 
J. A. Bati, který v proslovu k zaměstnancům, prodavačům a pedikérům řekl: „Pokrok v naší práci, zlepšení našich příjmů 
může začít pouze u jednoho: u nohou zákazníků. Vždyť na zdravých nohou závisí celá jejich existence, všechen jejich pří-
jem, a tím i možnost, aby byli našimi zákazníky.“

kandiduje na post člena řídící rady
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Kandidáti do vedení společnosti ČPS

Hana Hušková
Narozena 1956

Absolventka obchodní školy, v roce 1981 abslolvuje první pedikérský intenziv-
ní kurz ve Zlíně, a od té doby se výhradně věnuje pedikuře a péči o nohy, a po-
stupně rozšiřuje své vzdělání, vědomosti a dovednosti. V roce 1990 absolvuje 
v SRN kurz přístrojové pedikury, kterou jako první uvádí v České republice. Zá-
roven ve spolupráci s firmami pořádá předváděcí akce a přednášky, zúčastnuje 
se výstav doma i v zahraničí, a dálkově studuje v SRN medicinální pedikuru 
a podologii. V roce 1994 zde skládá úspěšně zkoušky a získává profesní a tech-
nický diplom. Na tomto základě jako první v republice přeškoluje klasické pe-
dikérky na přístroje, a zároven se stává i poradcem této technologie. Navazuje 
spolupráci s lékaři a odborníky z různých oborů v návaznosti na podologii ne-
jen zde, ale i  na Slovensku. Stále se zdokonaluje ve své profesi, ale zároven 
získává vědomosti v oblastech managmentu a marketinku. V roce 1996 zaklá-
dá Asociaci pedikérů ČR, která jako první zaštitovala zájmy a potřeby pedikérek 
a pedikérů, stává se její prezidentkou a tuto organizaci vede úspěšně do roce 
2001. Asociaci pomáhá přetransformovat na nynější Podiatrickou společnost, a předává ji novému vedení s širokou 
členskou základnou i finančním ziskem. Po svém návratu ze zahraničí provozuje opět živnost medicinální pedikury 
spojenou s poskytováním podiatrických služeb. V roce 2008 kandiduje do ČPS a stává se 2. víceprezidentem. Zde má 
na starosti především vzdělávání v oborech pedikura, podologie a podiatrie. Dále spolupracuje s lékaři, věnuje se 
publikační a přednáškové činnosti, a je též individuálním školitelem. V roce 2012 prezentuje na volebním sjezdu 
valné hromady návrh podologického vzdělávání pro naší republiku. Ve volbách získává pozici člena řídící rady. „Na 
loňském sjezdu byl po mnoha letech odsouhlasen valnou hromadou vznik podologicko-pedikérské sekce, o kterou 
jsem dlouhodobě usilovala, ale bohužel nebyl zvolen její lídr, který se bude výhradně starat o chod této sekce a její 
prioritní zájmy, k čemuž bude třeba kromě jiného písemné pověření pro mnohá jednání, a též i pravomoci, také je 
třeba pro tuto pozici hlas v radě. Bez toho by to byla pouze pozice, nic víc. Jak známo, v demokratických společnos-
tech je běžné, že jsou zde lidé i s jiným, či opačným názorem, též i oponenti. Základem je společný cíl, dosažení cíle 
však může být rozdílné. Já jsem zatím spíše oponentem, co se týče vzdělávání, nicméně věřím, že se to brzy změní. 
Mým stěžejním cílem již od prvopočátku dob Asociace pedikérů je získání č. oboru pro pedikuru-podologii, které 
mimochodem na Slovensku již mají a fungují tu i dvě školy, státní i soukromá. Zde máme co dohánět. Dále chci 
koordinovat spolupráci mezi lékaři a zdravotníky s pedikérkami a nezdravotníky. Vytvářet cílené programy osvěty 
pro lékaře a zdravotníky v týmové spolupráci, a tyto pak cíleně prezentovat. Kandiduji na pozici vedoucí manager 
pedikérsko-podologické sekce, kde věřím, že mohu být přínosem. Pokud získám Vaši důvěru a zmíněný post, nezkla- 
mu Vás.” 

Děkuji a těším se s Vámi na setkáních, Hušková Hana

kandiduje do řídící rady na post předsedkyně  
podologicko-pedikérské sekce
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Kandidáti na člena dozorčí rady ČPS
MUDr. Vladimír Holoubek
Narozen 1954
Absolvent Lékařské fakulty, atestace v oboru ortopedie, rehabilitace, soukromý 
lékař s letitou praxí v oboru ortopedie, rehabilitace a podiatrie, školitel, realizá-
tor kurzů, ředitel lékařského centra Columna centrum Brno, realizátor projektů 
z fondů EU, člen rady ČOKA, bohatá přednášková činnost,  t. č. 2. víceprezident 
ČPS a šéfredaktor časopisu Podiatrické listy. Byl první, kdo se vzdělával v orto-
nyxii v  Německu, v  jeho týmu nechybí pedikérka, pořádá pravidelná školení 
v ortonyxii, v posledních letech realizuje Sympozia v Brně. Cíl: „Chci pokračovat 
v započatém trendu mezinárodní působnosti společnosti, prezentovat formou 
grantu za přispění EU činnost podiatrie pro širokou veřejnost. Kandiduji na post 
předsedy dozorčí rady.”

Pavla Chadrabová
Narozena 1965
„Jsem absolventkou Obchodní školy v Praze, pracovala jsem jako vedoucí pro-
dejen. V roce 2009 jsem absolvovala kurz pedikúra, nehtová modeláž, přístrojo-
vá pedikúra. Od roku 2010 jsem členka České podiatrické společnosti. Kandidu-
ji do dozorčí rady. Moje vize je podporovat a zároveň informovat o podiatrické 
společnosti mezi širší veřejnost. Chci pomoci rozvíjet vzdělání nejen ostatních 
pedikérek, ale také informovat o pedikérské práci s ohledem na moderní tech-
nologie, personál a klienty v domovech pro seniory, zájemce z řad veřejnosti. 
Dlouhodobě spolupracuji s paní MUDr. Marií Součkovou a ve volbách ji podpo-
řím na post prezidentky ČPS. Kandiduji na člena dozorčí rady.”

Radovana Hroníková
Narozena 1970
„Milý členové, od roku 2010 pracuji v oboru, který se zabývá péčí o nohy. Čle-
nem ČPS jsem se stala v roce 2012. Zde se zúčastňuji vzdělávacích kurzů, díky 
nimž mohu nabízet širší spektrum služeb pro své klienty. Ráda bych v této spo-
lečnosti podporovala a ovlivňovala vzdělávací program, se kterým jsem dopo-
sud spokojená a v budoucnu bych svým působením napomáhala a zvyšovala 
odbornou úroveň našeho oboru. Chtěla bych být spojovacím článkem v komu-
nikaci mezi pedikéry a lékaři. Doufám, že vás svou prací přesvědčím o důležitos-
ti týmové práce. Dosažené vzdělání: 1984 - 1987 Střední odborná škola obor - 
hodinář, 2010 Rekvalifikační kurz - Pedikúra Manikúra a modeláž nehtů. 
Kandiduji do dozorčí rady.”
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Kandidáti na člena dozorčí rady ČPS
Mgr. Monika Kadeřábková
Narozena 1969 
Praxe 7 let v oboru Podiatrie, absolventka Vysoké školy zdravotnictva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, obor: Sociální práce; studijní program: sociál-
ní práce - edukátor pro klienty s Diabetes mellitus (DM). Od roku 2010 ve výkon-
né radě spolku DIAKTIV (aktivity diabetiků - pro aktivní život s diabetem), který 
se snaží o vzdělávání této cílové skupiny na pořádaných edukačních pobytech 
v rámci odborných seminářů. Od roku 2012 členka dozorčí rady České podiatric-
ké společnosti. Od roku 2013 členka redakční rady časopisu DIAstyl, který je 
zdrojem aktuálních a odborných informací pro diabetiky, jejich rodinné přísluš-
níky, lékařskou veřejnost a pro všechny, kdo se o diabetes zajímají. Cíle: I nadá-
le se podílet na spolupráci s řídící radou na vzdělávání členů a rozkvětu společ-
nosti ČPS, včetně vybudování jejího profesionálního postavení v České republi-
ce. Kandidatura: Dozorčí rada ČPS

Halina Mičková
Narozena 1952
Pedikérka a manikérka, člen SONS, absolventka školy Zdravotně hygienických 
služeb v Gottwaldově, školitel, letitý odborník s více než čtyřicetiletou praxí se 
stále zachovalým provozem klasické pedikúry, ale rovněž přístrojové a dalších 
metod 21. století - včetně ortonyxie, nehtové protetiky atd., člen Asociace pedi-
kérů, od roku 2001 členka dozorčí rady ČPS. Cíl: „Jsem připravena pomoci se 
vzděláváním pedikérů a chci využít zkušeností a znalostí k praktické výuce, ze-
jména v oblasti klasické pedikúry a na základě správného technologického po-
stupu. Velice ráda pomohu s vypracování osnov vzdělávání. Chci nadále praco-
vat v dozorčí radě České podiatrickém společnosti, pomáhat při realizaci akcí.” 

Jaroslava Trzaskaliková
Narozena 1972
V roce 2011 absolvovala rekvalifikační kurz pedikúry, včetně nehtové modeláže. 
V roce 2012 si jako OSVČ otevřela svou provozovnu v Karviné, kde pracuje jako 
pedikérka. Od roku 2012 je členem ČPS, dále se vzdělává v různých centrech. 
Specializuje se na ortonyxii a péči o diabetickou nohu. „Velkým přínosem je pro 
mě spolupráce s  lékaři, které se mi dostává a tím mě posouvá nahoru. Moje 
vize: aby pedikérky, které procházejí rekvalifikací, byli řádně proškolovány a po 
kurzech netápaly jako doposud. Přála bych si, aby ve společnosti pracovali 
všichni, a ne jen jedinci. Uvítám větší spolupráci „lékař-pedikérka“, která je vel-
kým přínosem nejen pro klienty, ale i pro samotné pedikérky. Spolupráce s ČPS 
mě obohacuje. Kandiduji do dozorčí rady.”
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V časopise podiatrické listy a na akcích české podiatrické společnosti budete průběžně  
informováni o vývoji zákonné povinnosti elektronické evidence tržeb.
dnes přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy.  Jako prezidentka české podiatrické spo-
lečnosti jsem písemně požádala mFčr o vyjádření k oblasti služeb v pedikúře, která spa-
dá do oblasti drobného řemesla, stejně jako např. kadeřnice. Jak se pan ministr andrej 
Babiš vyjádřil, tato povinnost by se neměla uplatňovat od 1.1. 2016. Jakmile obdržím 
odpovědi, budu vás informovat.

MUDr. Marie Součková

Andrej Babiš: 
Deset odpovědí k elektronické  
evidenci tržeb 12. března 2015

Elektronická evidence tržeb zasáhne daňové poplatníky, kteří v rozporu se 
zákonem nevykazují všechny tržby. Nelze se tedy divit, že navrhovaný sys-
tém je pod soustředěným tlakem a řada informací publikovaných v médi-
ích je nesmyslná. rád bych odpověděl na 10 otázek, které trápí poctivé 
daňové poplatníky.
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Proč zavádíme elektronickou evidenci tr-
žeb? protože stát selhal a od nepoctivců už 
léta není schopen vybrat žádnou daň. poctiví 
podnikatelé nemohou konkurovat. a proto 
těm nepoctivým chceme vzít jejich „konku-
renční výhodu“. To je důvod, proč zavedení 
elektronické evidence tržeb podporují podni-
katelské svazy.

Zatížíme podnikání další administrativou? 
nezatížíme. odeslání datové zprávy o tržbě a 
tisk účtenky budou stejně „složité“, jako je plat-
ba běžnou platební kartou.

Kolik to bude stát? Většinu podnikatelů, kteří 
platí daně, to nebude stát nic. náklady na po-
řízení softwaru si totiž odečtou od daně z pří-
jmů.

Vyženeme podnikatele na úřad práce? ad-
ministrativa ani náklady spojené s elektronic-
kou evidencí tržeb na úřad práce nikoho nevy-
ženou. objevuje se argument, že právě „vyšší“ 
daně (tedy ty, které se mají podle zákona od-
vádět) povedou k likvidaci podnikatelů.

argument, že máme daně vysoké, a je tedy 
správné je neplatit, považuji za absurdní. po-
kud máme daně nastavené příliš vysoko, je 
nutné daně snížit. Také proto jsme navrhli 
změny daně z přidané hodnoty u restaurací 
z 21% na 15%. platit rozumné daně je normální.

Co když nepůjde internet? nestane se nic. 
zákon s touto možností počítá. pokladny bu-
dou dál vydávat účtenky, zákazníci budou 
v klidu nakupovat a data se odešlou, až inter-
net naskočí. pokud bude daňovému poplatní-
kovi vypadávat internetové připojení mno-
hem častěji než ostatním ve stejné ulici, 
daňová správa se na to podívá.

Co když se to nestihne? Tak se nic zásadního 
nestane. elektronickou evidenci tržeb lze za-
vést kdykoliv k prvnímu dni měsíce. Když ne-
bude systém spolehlivě vyzkoušený k 1. lednu 
2016, jeho spuštění o pár týdnů posuneme.

Už dnes hrajeme na nervy těm, kteří tržby ne-

přiznávají. Těm chytřejším se už v roce 2015 
začíná v podnikání více dařit, aby skok v trž-
bách evidovaných v roce 2016 nebyl tak ná-
padný. Vědí totiž, že daňové povinnosti lze 
kontrolovat několik let zpátky.

co si počnou drobní řemeslníci, kadeřnice 
ad.? povinnost elektronicky evidovat tržby 
budeme zavádět postupně. zatím byly navr-
ženy restaurace a maloobchod. další sektory 
budeme přidávat výhradně na základě riziko-
vé analýzy daňové správy. U každého sektoru 
zvážíme přínosy a náklady. na drobné řemesl-
níky, kadeřnice ad. se elektronická evidence 
tržeb vztahovat nebude.

Kolik to vlastně přinese? Hodnotu spravedli-
vého a rovného podnikatelského prostředí 
snad ani nelze vyčíslit. a navíc získáme desítky 
miliard korun do státního rozpočtu.

Jak se to bude kontrolovat? chceme změnit 
očekávání podnikatelů i jejich zákazníků. Vy-
stavit účet by mělo být normální. Když se  
budou vystavovat účty, kontrola nebude po-
třeba. Když účty někdo úmyslně vystavovat 
nebude, daňová správa zasáhne. 

nasloucháme připomínkám, a z návrhu záko-
na proto odstraníme povinnost zákazníka 
účtenku převzít. Když zákazník vystavenou 
účtenku nechá na pokladně, systém to nijak 
neohrozí, neboť data již budou odeslána.

Je to všechno skutečně potřeba? můžeme 
vybírat daně jako dřív. nepoctivý podnikatel 
drtí cenou bez daně poctivého podnikatele 
a státní rozpočet s tím roky žije.

Vždy, když státu chyběly daňové příjmy, zvýšil 
daně zaměstnancům. Tyto daně totiž vybere 
zaměstnavatel, zaměstnanec příjmy neschová 
a pro daňovou správu je to jednoduché. Vybí-
rat daně jako dřív mi však nepřipadá spraved-
livé.

ZDROJ:  
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2015/ 
andrej-babis-deset-odpovedi-k-elektronic-20825
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Ve dnech 13.-14.3. 2014 se konal tradiční vele-
trh World of Beauty and spa jaro 2014 v letňa-
nech. česká podiatrická společnost pro své 
členy a sympatizanty připravila systém vzdělá-
vání formou 6. workshopu a na sobotní dopo-
ledne seminář nejen pro začínající profesioná-
ly v péči o nohu. obě akce se potkaly s velkým 
ohlasem. Bylinkářka Hanka pohovořila o nut-
nosti očisty organismu s odkazem na jarní mě-
síce a po zimním období i nutné odkyselení 
organismu. Vynikající byla přednáška dr. rer. 
nat. habil. eckhard Hanische z německa, věd-
ce a mikrobiologa, který velice poutavě vy-
světlil princip kožních onemocnění, ztrátu 
elasticity a proč je vhodné aplikovat různé 
pěny oproti krémům. přislíbil samostatný člá-
nek, na který se všichni velice těšíme. obrov-
skému zájmu se těšila diskuze ohledně vzdělá-
vání a bodového hodnocení členů české 
podiatrické společnosti. Velice milým překva-
pením byla aktivita zapojení se do práce v této 
oblasti z řad členů, kterou nesmírně vítám.
na sobotní dopoledne byla pozvána podia-
trická sestra p. Vladimíra Bušková - firma loh-
mann & rauscher s.r.o. Ve své prezentaci hovo-
řila o práci sestry v  podiatrické ambulanci, 

zdůraznila nutnost týmové spolupráce v  du-
chu, který budujeme v rámci české podiatric-
ké společnosti. nabídla i možnost spolupráce 
hlavně při nutnosti ortonyxie, kterou tyto po-
diatrické sestry neřeší. zajímavá byla ekono-
mická analýza stanovení si ceny práce, minu-
tové režie, profitabilita z prodeje a postup, jak 
motivovat sama sebe k  zlepšení finančního 
příjmu. Účastníci měli dále možnost seznámit 
se s  ojedinělou technologií zhotovení stélek 
s  centrací laserového paprsku na osu cho- 
didla, bérce a celé končetiny, ve správném  

Jarní veletrh v Letňanech

Bylinářka Hanka pečlivě vysvětluje jarní očistuIva hovoří o návrhu vzdělání

Dr. Eckhard Hanisch a pan Wieland hovoří o mykóze
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Pan Bláha o profitabilitě salonuPaní Boušková pohovořila o práci podiatrické sestry

nastavení pak na nezatíženou nohu a za po-
mocí vakuové pumpy vytvořit individuální 
vložku, odpovídající plně potřebám chodidla 
a celého pohybového aparátu. V  čr existuje 
pouze jedno pracoviště, které vlastní americký 
přístroj Fitpod od firmy superfeet - lékařské 
podiatrické centrum praha, maiselova 4. cena 
takto zhotovené revoluční vložky je 2.000 Kč. 
přítomni byli informováni o zákonu elektro-
nické evidence tržeb, jeho přípavě, platnosti, 
úskalích, finanční náročnosti na zavedení do 
práce atd. a prezidentka společnosti mUdr. 
marie součková sdělila, jaké dotazy byly smě-
řovány na ministerstvo financí. o výsledku 
projednávání zákona bude průběžně informo-
vána celá členská základna.
ani náš stánek nezahálel, naopak se těšil  
velkému zájmu z řad pedikérek, které využily 
příležitosti a přihlásily se do společnosti.  
návštěvnící měli možnost konzultovat své 
problémy a dotazy, potenciální členové získat 
odpovědi na možnost vzdělávání a mnoho 
dalších dotazů nezůstalo bez  odpovědi. na 
hlavním pódiu byla v  pátek dopoledne pre-
zentována činnost společnosti a metody ošet-
ření ve 21. století. 
Kosmetický veletrh worLd of BeaUty & 
spa 2015 přinesl navzdory chladnému před-
jarnímu počasí nepřeberné množství svěžích 
jarních trendů, přípravků, kadeřnických, vizá-
žistických i módních show, odborně i publicit-

ně laděných seminářů, workshopů a soutěží.  
návštěvníci, jichž bylo přes dvě desítky tisíc, od-
cházeli plni zážitků, námětů i předsevzetí pro 
úspěšnou a pohodovou jarní a letní sezónu. 
letošní jarní sezóna bude ve znamení lehkých 
makeupů přirozeného vzhledu. Hodně natu-
rální look bude podpořen jemným líčením očí 
bez tvrdých kontur. použité barvy mají navo-
dit svěží a fresh look. Barva rtů bude balanco-
vat mezi světlými neutrálními tony až po  
výraznější růžovo-oranžové barvy různých 
textur. V létě ovládne pleť bronzový nádech 
pleti s tekutými a gelovými bronzery. 
pro všechny účastníky i ty, kdo jarní veletrh 
zmeškali, máme datum podzimního worLd 
of BeaUty & spa: 4. a 5. září 2015 opět na 
shledanou v pražském veletržním areálu v let-
ňanech!

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
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Artróza
 nejčastější kloubní onemocnění
V lidském těle je více než 100 kloubů. Kloub je 
popsán jako pohyblivé spojení minimálně 
dvou kostí umožňující pohyb. Kloubní plocha 
je pokryta chrupavčitou vrstvou - hyalinní 
chrupavkou, pojivovou tkání, která se skládá z 
buněk a mezibuněčné hmoty obsahující vlák-
nitý a amorfní podíl. Vláknitý podíl, který je 
zastoupen ve větším množství, je tvořen pře-
devším kolagenem. chrupavka musí odolávat 
velkým nárazům. při běhu či skoku dosahují 
zatížení až několika set kilogramů na 1 cm2. při 
opakovaných nárazech vznikají v chrupavce 

mikrotrhlinky, které jsou příčinou poškození 
chrupavky a kolagenu. 
Vlastní kloub je zasazen v kloubním pouzdře, 
které je upnuto na jejich okraji. Kloubní pouz-
dro je vystláno synoviální blankou - membrá-
nou, která téměř souvisle vystýlá vnitřní po-
vrch kloubu. membrána nekryje kloubní 
chrupavky ani disky a menisky - pokud jsou 
v  kloubu přítomny. Hlavní funkcí synoviální 
membrány je produkce synoviální tekutiny, 
což je čirá, bezbarvá nebo jen mírně nažloutlá 
viskózní tekutina, která snižuje tření kloubních 
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ploch a zvyšuje přilnavost jednotlivých částí. 
synoviální tekutina - „kloubní maz“ je dialyzá-
tem krevní plazmy a produktem buněk tvoří-
cích synoviální membránu. K dialýze dochází 
přes stěnu kapilár, které probíhají těsně pod 
povrchem synoviální membrány, přes kterou 
se tekutina dostává do kloubní dutiny. Buňky 
synoviální membrány (synovialocyty) synteti-
zují kyselinu hyaluronovou. složení i množství 
synoviální tekutiny v kloubu je velmi proměn-
livé. U velkých kloubů končetin se množství 
tekutiny odhaduje na 2 - 4 ml. Kyselina 
hyaluronová produkovaná synovialocyty je 
vázána na bílkoviny synoviální tekutiny, s ni-
miž vytváří obrovské molekulární komplexy 
a  vytváří tenký film oddělující třecí povrchy 
kloubních chrupavek. patologické procesy 
(např. záněty), které mění její složení, vede ob-
vykle k poškození chrupavek. za fyziologic-
kých podmínek se kloubní plochy po sobě 
pohybují s třením, které odpovídá tření dvou 
kousků ledu.
synoviální tekutina má v kloubu tři klíčové 
funkce: zabezpečuje výživu bezcévných 
kloubních chrupavek (disků a menisků), zvy-
šuje a udržuje pružnost chrupavek, a snižuje 
tření kloubních ploch, čímž snižuje jejich opo-
třebení. nedostatek synoviální tekutiny vede 
k  nedostatečné výživě a regeneraci kloubu 
a zapříčiňuje omezenou funkčnost a odolnost 
kloubů a následně bolestivá onemocnění, kdy 
nejrozšířenějším onemocněním kloubů je os-
teoartróza.

Artróza je degenerativní  
kloubní onemocnění
Jedná se o poškození kloubní chrupavky vzni-
kající z opotřebení. při běžném každodenním 
pohybu dochází k zatížení  a drobnému opo-
třebovávání kloubů. schopnost obnovy 
chrupavčité tkáně se věkem snižuje, vrstva 
v kloubu se ztenčuje a kloubní plochy se začí-
nají odírat o sebe. artróza zasahuje celý kloub, 
mění se rozsah pohybu, vazy a svaly začínají 
ochabovat. obtíže ještě zhoršují a rozvíjí se za-
čarovaný kruh.

nosné klouby poměrně často trpí artrózou, ale 
může být postižen kterýkoli kloub v těle. sta-
tistiky udávají, že 80% populace starší 50 let 
trpí artrózou, častěji jsou to ženy. s artrózou se 
setkáváme při genetických predispozicích, po 
zánětlivých onemocněních, u psoriázy, u dny, 
u metabolických poruch, po úrazech, po zlo-
meninách a hlavně opotřebováním věkem. 
Významným rizikovým faktorem je nadváha, 
která vede k nadměrnému zatěžování kloubů. 
z pohledu podiatra se na vzniku artrózy podílí 
rovněž nestejná délka končetin, poruchy klen-
by, změny osy a  zakřivení páteře, stavy po 
cmp a jiné neurologické choroby.

Jaké příznaky provázejí artrózu?
Je to výrazná bolest kloubů, na začátku star-
tovní, ráno, pak postupně i v klidu, v noci. po-
stupně tato bolest omezuje pohyb, objevují se 
náplně - výpotky v  kloubech, ochabuje sval-
stvo a mnohdy s vyšším stupněm se mění celá 
osa kloubu, deformity a s ním i končetiny s ná-
stupem pocitu nejistoty, nestability.
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Co dělat, když se artróza začne  
projevovat?
nejlépe je pár dní klidu, dávat na hlásící se 
kloub priessnitzké zábaly a pokud je to nutné, 
malé dávky analgetik nebo nesteroidních an-
tirevmatik. Tato jsou výborná při náhlé bolesti, 
kterou tlumí. po zmírnění začít pozvolna kloub 
zatěžovat. nedojde-li ke zmírnění obtíží, vy-
hledat lékaře. možností je mnoho - lékař pro-
vede vyšetření, rentgen, ultrazvuk a rozhodne, 
co je pro vás v onu chvíli nejdůležitější. může 
nabídnout rehabilitaci, fyzikální terapii, přede-
psat ortézu, doporučit francouzské hole, ob-
střik, aplikaci léku do kloubu, plazmu, anebo 
operativní řešení. rehabilitace není mnohdy 
plně využívána a je to škoda. mnoho fyzikál-
ních procedur velmi rychle zmírní bolest a má 
příznivý efekt. nejdůležitější je cvičení, kdy se 
fyzioterapeut zaměří na vyšetření svalových 
skupin, uvolní postupně ty, které jsou v napě-
tí, ve spasmu a mobilizační technikou mnohdy 
uvolní kloubní blokády. pravidelný režim vede 
k zlepšení rozsahu hybnosti, zlepšení svalové 
síly a zmírnění obtíží. Vyšším stupněm rehabi-
litace je lázeňská léčba s využitím přírodního 
místního zdroje od peloidů přes minerální 
prameny až po radonovou vodu.

Postačí jen doplňky stravy?
V  mnoha případech je dobré začít užívat při 
prvních projevech artrózy nebo u II. a III. stup-
ně artrózy doplňky stravy, ale mnohdy déle 
než 3-6 měsíců - tzv. sysadoa (symptomatic 
slow acting drugs in osteo-arthritis) artrózu 
sice nevyléčí, ale dokáží zmírnit bolesti a poza-
stavit progresi onemocnění. Jejich hlavní slož-
kou je glukosamin nebo chondroitin sulfát 
s různým množstvím kolagenu.

Má smysl aplikace různých léků  
do kloubu postiženého artrózou?
Když jsou bolesti, otoky a výpotky, většinou 
se aplikuje do kloubu analgeticky působící 
kortikoid, který zmírní bolest a tvorbu výpot-
ku - např. diprophos nebo depo-medrol. čas-

tá aplikace ale vede k  poškozování zbylé 
chrupavky a snižování obranyschopnosti 
kloubu proti možné infekci. pro zlepšení funk-
ce kloubu se aplikují tzv. viskosuplementy 
(preparáty sloužící „k promazání“ resp. snížení 
tření kloubních ploch) kloubu. Jedná se o pre-
paráty příbuzné s  látkami obsaženými 
v chrupavce a kloubním mazivu, jejichž zákla-
dem je kyselina hyaluronová. Výhodou je až 
6 měsíční efekt a malý počet aplikací. nevýho-
dou je působnost pouze na dotyčný kloub.

Jak je to s plazmou?
poslední dobou se objevily postupy s aplikací 
plazmy obohacené krevními destičkami, která 
se získá odběrem a zpracováním vlastní krve 
pacienta. Výhoda: aplikuje se látka tělu vlastní, 
nehrozí alergická reakce, působí analgeticky, 
protizánětlivě právě díky krevním destičkám. 
nevýhodou je složitost přípravy a cena.

Kdy přichází v úvahu operace?
pokud již nevede konzervativní léčba ke zmír-
nění obtíží, kloub je destruován a bolí ve dne 
v  noci, pak nastupuje řešení operativní. mi-
niinvazivní jsou různé typy artroskopických 
operací s tzv. shavingem chrupavky - obrouše-
ním a následně aplikací preparátů kyseliny 
hyaluronové do daného kloubu. další mož-
ností jsou osteotomie, které změní osy zátěže, 
nebo náhrada jedné poloviny kloubu - tzv. 
unilaterální náhrady. Trvalou úlevu ovšem při-
náší kompletní náhrada kloubu - totální endo-
protéza. Tyto operace se u nás provádějí již od 
70. let minulého století a dlouhodobé studie 
prokazují více než 20 let tzv. životnosti Tep. exi-
stuje velké množství kloubních náhrad. Větši-
nou se jedná o kovové slitiny nebo titan, pro 
alergiky na kovy se aplikuje keramika, druhou 
část tvoří velmi odolný polyetylén. náhrady se 
upevňují kostním cementem, ale pokud je 
kvalitní vlastní kost, tak necementované, které 
se jakoby do kosti zašroubují. Funkční výsle-
dek je velmi dobrý a prakticky po 6 týdnech je 
pacient schopen téměř plné zátěže.

MUDr. Marie Součková
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produktová řada s aktivním 
extraktem ze Spirulina řasy

Pharmalink s.r.o., Cejl 32, 602 00 Brno, www.pharmalink.cz

Kvalita
oceněná Německou dermatologickou společností 

Bezpečná 
péče bez vlivu na zdravou pokožku

Přírodní produkty
přirozená inhibice mikrobů
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Spirularin®
aktivní kosmetika pro pokožku a nehty s poškozenou funkcí ochranné bariéry

Pokožka je největším lidským orgánem a chrání nás od vlivů 
vnějšího prostředí. Lidé by nepřežili bez mechanické a imuno-
logické bariéry, kterou pokožka zajišťuje. Nebezpečné mikro-
organizmy, jako jsou bakterie, plísně a viry, by nás totiž mohli 
nekontrolovaně napadat a ničit celý organismus.
Přechodné nebo chronické zhoršení funkčnosti kožní bariéry 
vede k řadě onemocnění pokožky a nehtů, například u diabe-
tiků bývá tato bariéra poškozena díky nedostatečnému prokr-
vení nohou. Pokožka vysychá, je popraskaná. Proto byla fir-
mou OceanPharma GMbH se sídlem v Reinbeku vyvinuta nová 
aktivní kosmetická látka, která napomáhá organizmu obnovit 
stabilní ochrannou bariéru pokožky.

Spiralin®: nová alternativa pro aktivní kosmetiku
Určité kmeny mikroskopických řas si vyvinuly sebeochranné 
mechanismy proti nepřátelským mikroorganismům, jež jsou 
využity k  přirozené podpoře a stabilizaci poškozené lidské 
pokožky v nové přírodní produktové řadě Spirularin®. Jedná se 
o inovativní výrobky s aktivním ochranným extraktem z řasy 
rodu Spirulina.
Modrá-zelená jednobuněčná řasa Spirulina (i když je to vlast-
ně sinice nebo také cyanobakterie) je pojmenována kvůli své-
mu spirálovitému tvaru. Vyskytuje se v čistých jezerech mír-
ného až teplého klimatu a je unikátní tím, že tvoří buněčnou 
stěnu bez obsahu celulózy, což ji činí pro člověka stravitelnou 
až z 95%. Spirulina se na zemi vyskytuje již půl miliardy let 
a obsahuje látky, jež jsou pro lidský organismus velmi cenné. 

Je bohatá na bílkoviny, vitamíny, minerály, esenciální mastné 
kyseliny (gama linoleové kyseliny), karotenoidy a anti- 
oxidanty, které pomáhají chránit buňky před poškozením.
Díky vývoji speciálního procesu zpracování a extrakce aktiv-
ních látek z  vybraných druhů těchto řas se podařilo získat 
účinnou látku Spiralin®, který má velmi silný antibiotický 
i antivirotický účinek potvrzený v klinických studiích. Účinný 
je zejména u pokožky postižené bradavicemi nebo plísněmi, 
ale také u problematické pokožky pacientů diabetes, atopic-
kou dermatitidou nebo u starých pacientů. 

Produktová řada Spirularin® byla oceněna Německou dermatologickou společností jako nejlepší produkt roku 
2013 a je tvořena pěti produkty:
Spirularin VS krém - péče určená pro pokožku se sklonem k tvorbě bradavic 
Spirularin sérum na nehty - péče určená na nehty s aktivním ochranným extraktem z řasy
Spirularin gel -  intenzivní péče s aktivním ochranným extraktem z řasy určená pro suchou pokožku a pro péči  

o nohy diabetických pacientů
Spirularin HS krém - péče určená pro pokožku se sklonem k tvorbě herpetických oparů
Spirularin pěna - intenzivní péče s aktivním ochranným extraktem z řasy určená pro velmi suchou pokožku
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Delikátní problém  
potivých nohou
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zpocené nohy se svým typickým odérem 
umějí svým majitelům připravit perné chvilky 
a navíc kůže vystavená vlhku a teplu je živnou 
půdou pro bakterie a plísně. proto při ošetření 
takové pokožky je důležité použít produkty, 
které zmírní pocení, zahubí zárodky mykóz, 
ale zároveň nechají pokožku dýchat a nevysu-
ší ji. Tento koktejl ideálních vlastností najdete 
v řadě produktů allpresan 5, určených pro po-
tivé nohy.
plantární hyperhidróza může mít mnoho pří-
čin, od stresu, obezity a hormonálních změn, 
přes různá onemocnění - neurologická, nádo-
rová, diabetes, zvýšená funkce štítné, až po 
užívání určitých farmak (např. antidepresiva) 
či nošení nevhodné obuvi. nicméně průvodní 
jevy potivých nohou jsou stejné. zvýšená pro-
dukce potu, rychlý rozklad bakterií ve vlhkém 
prostředí, doprovázený nepříjemným zápa-
chem, narušená ochranná vrstva pokožky 
a  zvýšené riziko mykóz. potivé nohy klasicky 
poznáme podle zbytnělé, do běla zabarvené 
pokožky, zápachu a bradavic na chodidle.

Zacílená péče
Kosmetika allpresan řady 5 do boje proti zvý-
šené potivosti nohou nasazuje účinné přírod-
ní výtažky z dubové kůry a šalvěje. Třísloviny 
obsažené v dubové kůře stahují póry a záro-
veň tkáň pokrývají antibakteriální vrstvou, 
která brání množení virů, bakterií a plísní. Šal-
věj má podobné účinky, působí protizánětlivě, 
baktericidně a svíravě. struktura a složení kré-
mové pěny allpresan 5 umožňuje rychlé vstře-

bávání účinných látek do pokožky, a také se 
postará o zvláčnění kůže a její výživu. důleži-
tou vlastností této krémové pěny je, že neza-
náší póry a  nechává ošetřenou pokožku dý-
chat. neobsahuje žádné sloučeniny hliníku.
péči o potivé nohy je dobré podpořit deodo-
rantem s obsahem mentolu a oleje z čajovní-
ku australského, který pokožku osvěží, odstra-
ní bakterie způsobující nelibý odér a opět 
ochrání chodidla před množením mikrobů 
a plísní.

Jen pár bodů
Věnujte svým nohám každý den chvilku po-
zornosti a odměnou vám bude nejen zdravější 
pokožka, ale hlavně spokojenější já.
•  Pravidelně ráno a večer nohy ošetřujte  

produkty allpresan řady 5 - především  
krémovou pěnou 

•  Střídejte často obuv a nechávejte ji  
vyschnout, vnitřek bot můžete ošetřovat 
sprejem allpresan 7 proti plísním

•  Často nohy omývejte, nejlépe studenou 
vodou

• Kdykoli můžete, choďte bosí
•  Noste stélky s obsahem skořice, působí  

proti zápachu
•  Choďte v prodyšných botách (kožených), 

v létě noste sandály
•  Používejte bavlněné ponožky nebo ponožky 

s přídavkem stříbra

 Více informací o celé produktové řadě kosmetiky Allpresan získáte 
u výhradního dodavatele pro český trh, firmy G.P.S. Ofa  

www.gps-ofa.cz.
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Místo konání:   Konferenční místnost firmy Ipsos s. r. o.
         ve Slovanském domě v Praze na adrese 
         Na Příkopě 22, vchod E, Praha 1.

Účastnický poplatek   
VARIANTA A     Seminář + stélky na workshop
700,- Kč při přihlášení do 10. 04. 2015 / 1000,- Kč při přihlášení po 10. 04. 2015
cena zahrnuje účast na semináři včetně občerstvení a 1 páru stélek Formthotics 
pro workshop

VARIANTA B        Seminář + stélky na workshop + obuv DUX Clog
1200,- Kč při přihlášení do 10. 04. 2015 / 1500,- Kč při přihlášení po 10. 04. 20151200,- Kč při přihlášení do 10. 04. 2015 / 1500,- Kč při přihlášení po 10. 04. 2015
cena zahrnuje účast na semináři včetně občerstvení, 1 páru stélek Formthotics 
pro workshop a 1 páru obuvi DUX Clog v hodnotě 700,- Kč. Na přihlášku je třeba 
uvést požadovanou velikost a barvu obuvi. Nabídku naleznete v našem 
intenetovém obchodě www.polojasno.cz.

Pro vytvarování stélek na místě Vám doporučujeme si vzít vhodnou 
(sportovní, plnou) obuv.

Vaše dotazy rádi zodpoví:
Kristýna Petrová, Jan Wieland
Tel.: 251 642 165
Mobil: 777 210 099
Email: info@gps-ofa.cz

G.P.S. Ofa s. r. o., Fügnerova 1244, Černošice

Předpokládaný konec semináře: 17:30 - 18:00 hodin

Společnost G.P.S. Ofa s. r. o. Vás srdečně zve na 
seminář Formthotics system, 

který se koná 
24. dubna 2015 ve 14.00 hodin 

ve Slovanském domě v Praze

Seminář Formthotics System

Témata semináře   • Poruchy postavení nohy a jejich vliv na pohybový aparát
           • Technologie výroby a funkčnost ortopedických 
            stélek Formthotics
           • Six TestsTM – vyšetření nohy
                               • Six StepsTM – individuální úprava stélek na základě vyšetření
                                

Přednášející: MUDPřednášející: MUDr. Karel Mašek
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Milí členové a sympatizanti,
v  měsíci červnu ČPS tradičně pořádá rela-
xační víkend. Tentokrát se vydáme do nád-
herného prostřední jižních Čech. Ubytováni 
budeme v penzionu Sigma v Dolním Žďáru, 
který budeme mít celý jen a jen pro sebe.
V pátek se vydáme na prohlídku Jindřicho-
va Hradce se zastávkou na jediné fontáně 
v Evropě ve sv. Floriánu, dále bude následo-
vat prohlídka staré městské části, zámku 
a hradu, prohlídka gobelínky a muzea Jind-
řichova Hradce (s expozicí Krýzovy jesličky). 
Pokud nám to čas dovolí, pokusíme se ještě 
stihnout prohlídku Muzea letectví. Večer si 
pochutnáme na grilovaných specialitách 
v příjemném prostředí penzionu.
V sobotu navštívíme město Třeboň, vyplu-
jeme parníkem po rybníku Svět, procház-
kou se vydáme k hrobce Schwarzenbergů, 
navštívíme historické centrum a samozřej-
mě pivovar Regent s ochutnávkou piva.
Odpoledne se vydáme na Staňkov, na rybí 
speciality a budeme mezi sebou soutěžit 
v  chytání ryb. Pak si uděláme procházku 
kolem rybníků. Stojí za to. Večer si v penzio-
nu Sigma uděláme společenský večer při 
country hudbě s posezením u táboráku.
V  neděli dopoledne, pokud nás sobotní  
večer neunaví, podnikneme výlet na zá-
mek Červená Lhota, kde se točila pohádka  
Zlatovláska s  hercem Ladislavem Peškem 
a dalšími.

Zájemci, hlaste se písemně mailem  
podiatrie@seznam.cz nejpozději  
do 10.5. 2015 a současně uhraďte  
na účet České podiatrickém společnosti 
(č.ú.: 1011043959/5500) částku 2.990,- Kč 

za člena, 3.490,- Kč za rodinného 
příslušníka nebo sympatizanta,  
VS = ev. číslo, do poznámky napište svoje 
příjmení bez diakritiky + slůvko relax. 
Řádně přihlášení obdrží podrobný program.
Těšíme se na vás a věřím, že si příležitost 
prožít víkend v malebném prostředí 
s nesčetnými vodními plochami,  
nenecháte ujít.

MUDr. Marie Součková, prezidentka společnosti

Relaxační víkend
od 12. - 14.6. 2015
v krásném prostřední jižních 
Čech v krajině rybníků  
a nezapomenutelných 
historických pamětihodností

www.podiatrie.cz 41



Polohovatelná křesla bezdrátově ovládaná a otočná o 360°
Unity propojené s ovládáním křesla

Efektivní a bezpečné ošetření
Kompaktní přenosný laser

• Postup při zákroku je bezpečný, bezkontaktní

• Není třeba žádná anestezie

• Bez vedlejších účinků

• Po ošetření nevzniká žádné viditelné poškození
  nehtů ani okolní kůže

Po ukončení léčby začínají dorůstat zdravé nehty.

Medicínské 
certifikované 
podologické  

stanice

UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
PODOLOGICKÝCH KŘESEL A UNITŮ

LaSer Na oNYchoMYKózY 
FOX III 1064 nm

Medicaltech s.r.o. | kontaktujte nás: tel.: 733 129 696 | info@medicaltech.cz www.medicaltech.cz

více na www.podologicka-kresla.cz





14. 4. 2015 - Praha 
Jak odborně prodávat dětskou obuv

17.-18.4. 2015 - hotel Olšanka, Praha 
14. sjezd České podiatrické společnosti s mezinárodní účastí

20.4. 2015 - Brno 
Jak odborně prodávat dětskou obuv

15.5. 2015 - Plzeň, Cukrovarská 18 - firma ORtOP - ortopedická protetika s.r.o. 
Vliv funkčních vad nohou na pohybový aparát a vyšetření nohou  

nejen na podoskopu

18.5. 2015 
Nový občanský zákoník, novela zákona o ochraně spotřebitele a jejich  

dopady na reklamační  řízení v roce 2015 

23.5. - 24.5. 2015 - Praha 1, Maiselova 4 
Uvolňující techniky nohy, mobilizace a kinesiotaping

23.5. 2015 - Hradec Králové 
Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem Podocam

24.5. 2015 - Hradec Králové 
Zhotovování termoplastických vložek firmy Schein (německo) 

25.5. 2015 - Praha 
Nový občanský zákoník, novela zákona o ochraně spotřebitele  

a jejich dopady na reklamační  řízení v roce 2015

25.5. 2015 - Hradec Králové 
Práce s vložkami Vasyli Medical (austrálie)

12. 6. - 14.6. 2015 - penzion Sigma Dolní Žďár, Jindřichohradecko 
Relaxační pobyt v jižních Čechách 12.-14.6. 2015

Podrobnější informace na 

www.podiatrie.cz - akce, kurzy

Akce a kurzy ČPS na II. čtvrtletí 2015


