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Podzimní setkání ECP a FIP
Členství ve FIPu 
co nám přináší?

Máte pohodlnou obuv?
Rozhovor s odbornicí 
soudní znalec v oboru  
pedikúra a manikúra

Síla přírody



Coneta s.r.o., tř. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691, gsm: +420 603 889 416

e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu

Jsme tady pro Vás 
– korektně, spolehlivě, odpovědně.

Navštivte náš velkoobchodní 
e-shop www.coneta.cz,

www.coneta.eu

Melag 75
horkovzdušný sterilizátor  

profesionální přístroj 
pro manikúru a nehtový design

Promed 3020

Vás
n
Vás
ně.

partner
Jste již přihlášeni v klubu

   Pedikérské   
    křeslo 
     Dita

?

Rolls Royce mezi 
podologickými přístroji

PODOLOG NOVA3

profesionální přístroj s medicinálním atestem, 
vhodný pro pedikúru i manikúru
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Léčebné lázně Jáchymov 

Milí přátelé,  
děkuji Vám za spolupráci  

v uplynulém roce a přeji Vám  
i všem Vašim blízkým  

příjemné prožití  
vánočních svátků,  

úspěšné zakončení roku 2012,  
pevné zdraví, mnoho štěstí, 

spokojenosti,  
hodně pracovních  

i osobních úspěchů  
a bezstarostné vykročení  

do nového roku 2013.

MUDr. Marie Součková 
prezidentka ČPS
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Interview  
s panem 

Radimem  
Schwabem
Milý Radime, máš fenomenální baryton 
a dokážeš během chvilky přejít z opery 
na muzikálové písně. Jsi rodákem z Brna, 
vystudoval jsi herectví na JAMU v Brně 
a zpěv soukromě u profesora Reného  
Tučka na AMU v Praze. Tvé první začátky 
jsou spojeny s Brnem a dnes se setká- 
váme v divadle Brodway v Praze.  
Co tě přivedlo do Prahy?

do prahy mě přivedl muzikál monte  
cristo, dostal jsem nabídku na roli  
edmonda dantese. V té době jsem ještě 
studoval herectví na Janáčkově akademii  
múzických umění v Brně.

Čemu dáváš přednost, hudbě nebo  
herectví?

momentálně pracujeme na desce, máme 
po premiéře rockové opery Klíč Králů 
a zároveň chystáme větší koncert pro 
Fond ohrožených dětí, takže teď zrovna 
hudbě. ale v příští sezóně bych chtěl  
také víc hrát, úspěšné monodrama  
mistero Buffo.

Tvým novým počinem je role krále upírů 
Kela v rockové opeře Daniela Landy,  
Klíč Králů. Bylo to těžké?

Bylo, ale jsem zvyklý pracovat intenzivně, 
ta role mě opravdu hodně baví. navíc 
jsme postavu krále upírů Kela s mirjam 
landou, která představení režírovala, 
velmi dobře nakoncipovali.  
Byla to skvělá spolupráce.

Skloubit herectví a muzikál je značně 
náročné a ještě si i občas zazpívat árii. 
Máš vůbec nějáký voný čas?

zabere to hodně času, jsou to vlastně tři 
profese dohromady... ale baví mě praco-
vat naplno, jinak to nemá smysl. Když 
mám volno, zajdu si do fitka, nebo  
vymýšlíme nějáký další projekt. Kdysi  
jsem někde četl „Když můžete létat jak 
tryskáč, tak proč létáte jak helikoptéra...?” 
snažím se toho držet a je to docela  
dobré motto.



Blíží se Vánoce a s nimi i mnoho bene- 
fičních koncertů. Vím, že spolupracuješ 
s Fondem ohrožených dětí a připravu- 
jete velký koncert. Kdy a kde to bude?

Koncert se jmenuje mr. mUzIKÁl  
bude 16. prosince ve 20.00 hodin 
v divadle Broadway. Vybrali jsme 
ty nejlepší melodie z českých  
a světových muzikálů.  
diváci se mohou těšit i na operní  
zastavení carmen v podání vynikající 
mezzosopranistky elišky Weissové.  
Těším se na Fantoma opery, kterého  
si po dlouhé době zazpívám. navíc  
jsem moc rád, že měsíc před uvedením  
je koncert už téměř vyprodaný.

Co bys závěrem popřál našim čtenářům 
nejen k Vánocům ale i do nového roku?

Hlavně hodně zdraví, vypadá to jako  
otřepaná fráze, ale přišel jsem o dva  
přátele během jednoho roku. 
Jinak kopec pozitivní energie,  
dobré lidi kolem a pořádnou  
dávku dobré hudby.

radim

s Radimem Schwabem  
si povídala  
MUDr. Marie Součková
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14. 10. 2012 v  neděli se konalo v  Kongresovém centru 
v  Glasgow ještě před zasedání FIPu zasedání Evropského  
výboru podiatrie. Ze sdělení bylo jasně patrné, proč tento 
výbor vznikl a co je jeho úkolem.

V rámci EU se nedostává plného uznání kvalifikovaným  pra-
covníkům a v  rámci volného pohybu osob i povolání jim 
mnohdy není umožněno své povolání plně vykonávat či 
uznat při získané kvalifikaci.

ECP je zodpovědný za prosazování zájmů a obecného pově-
domí o Podiatrii při  Evropské komisi, u Evropského parla-
mentu a v Radě. Představuje platformu pro fórum podiatric-
kých organizací, jejichž úkolem je  diskutovat o otázkách 

a stanovit zásady týkající se návrhů a směrnic EU, které mo-
hou mít vliv na vzdělání a praxi evropského pedikéra.
ECP bude zastupovat země organizované v Evropském sdru-
žení podiatrů a jeho úkolem je vyvíjet daleko větší tlak na 
změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005  /36/
ES o uznávání odborných kvalifikací, kde se právě řeší tzv. 
profesní karta a oblast podiatrie či podologie není řádně vy-
definována. Členství v ECP je pro členské země FIPu ročně ve 
výši 60 centů za člena. ČR jako platný člen FIPu se zúčastni-
la řádných voleb a do čela výboru byl zvolen Serge Coimbra. 
Stejně jako měnící se období během roku i ve vedení  FIPu 
proběhly 14. 10. 2012 změny ve vedení řídící rady. Hlavní 
změny.  Bývalá prezidentka paní Janet Mc Innes ve svém 
sdělení zhodnotila celé období svého působení a velmi 

Podzimní  
zasedání  
ECP a FIP  
ve Skotsku 
říjen 2012

Prezidentka ČPS MUDr. Marie Součková a bývalá prezidentka FIPU Janet Mc InnesVýbor ECP, předseda Serge Coimbra (uprostřed)
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Nový prezident  Dr. Joseph Caparusso Setkání se zástupci německé Podiatrické společnosti

významná je změna názvu organizace sjednocením Meziná-
rodní podologické společnosti a Mezinárodní podiatrické 
společnosti v jednu. V důsledku této změny proběhla změna 
loga a webových stránek. Za  dané období byly prověřeny 
i Stanovy a pokud jde o referenční výbor a komisi, byla přija-
ta usnesení s cílem usměrnění činnosti s důrazem na větší 
efektivitu. Ve svém projevu rovněž představila plán své čin-
nosti, nyní v pozici past prezidenta a míru spolupráce se vše-
mi členy řídící rady s nadějí, že nové vedení přinese i nové 
nápady a nové zdroje k dalšímu rozvíjení a zvýšení prestiže 
podiatrie.

Velice nás potěšilo ocenění bývalé prezidentky, která využi-
la skypu a pronesla zdravici na sjezdu ČPS konaném v roce 
2011 v  Pardubicích a doporučila i novému vedení více vy- 
užívat moderní technologie k  užší spolupráci s  členskými  
zeměmi FIPu.

Po úvodní zprávě paní Janet Mc Innes následovaly zprávy  
víceprezidenta, past prezidenta a dalších členů ŘR.

Mezi jednotlivými zprávami proběhly volby do řídící rady. 
Novým prezidentem byl zvolen Dr. Joseph Caparusso.

V rámci celého zasedání se jednalo o vzdělávání v podiatrii, 
oblastech, kde je zapotřebí zvýšit efektivitu činnosti přede-
vším pro evropskou část podiatrických společností. Hovořilo 
se i o diplomech a jejich udělování jako titulu podiatra pou-
ze pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky s  minimálním‚ 
pomaturitním studiem v délce 3 let a o nutnosti sjednocení 
v  této oblasti. Projednávaly se dále zprávy o hospodaření, 
činnostech jednotlivých komisí a proběhlo i sdělení ohledně 
přípravy Kongresu FIPu v Římě.

POSELSTVÍM se stala jeho myšlenka:

“Chceme-li posunout Podiatrii dopředu po 
celém světě, pak jedině  prostřednictvím 
advokacie, vzdělání a strategického jednání, 
a to ve prospěch našich členů a veřejnosti„

Prezident Dr. Joseph Caparusso
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POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ 
KONGRES PODIATRIE

V říjnu 17. - 19. 2013 se bude konat světový 
podiatrický kongres v Římě pod záštitou 
fipu za účasti starých i nových členských 
zemí s předpokladem účasti 40 zemí světa.
kongres se stane místem setkání všech  
pedikérů, podologů i podiatrů z celého 
světa. V rámci přednášek i praktických  
ukázek budete mít možnost se seznámit 
s mnoha novinkami v oboru, včetně  
produktů na výstavě, prodejců a výrobců 
z oblasti související s péčí o nohy.zváni jsou všichni, kteří se profesio-

nálně věnují péči o nohy, rovněž  
i prodejci, výrobci atd.
Vzhledem k místu konání požádáme 
i cestovní kancelář o skromné uby-
tování s  možností prohlídky Říma. 
přesný program a cenu včas přihlá-
šeným sdělíme. Bude-li menší počet 
zájemců, pak je možno využít k ces-
tování osobní automobil s určeným 
počtem volných míst.
při větším zájmu je nutný autobus. 
cena se bude odvíjet od typu bydle-
ní, dopravy a dalších poplatků. Upo-
zornění: jednacím jazykem kongre-
su je angličtina nebo francouzština 
a vzájemný překlad do obou jazyků. 
pokud budeme mít s sebou překla-
datele, je nutné zakalkulovat do 
ceny zájezdu i odměnu za provede-
nou práci překladatele.

Česká podiatrická společnost nabízí všem členům možnost společné účasti na kongresu 
prostřednictvím cestovní kanceláře. koordinátorem je pan MUDr. Miroslav Havrda. 
po zaplacení členského poplatku kontaktujte prostřednictvím havrda@medsport.cz.

Vstupní poplatek činí: pro členy FIPu - 295 Euro, při rezervaci do 28. 2. 2013,  
od 1. 3. 2013 - 395 Euro, pro nečlena FIPu 595 Euro.
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1. přístup na on-line vzdělávání formou kurzů 
na FIp stránkách (nyní existuje 31 kurzů 
on-line přístupných v členské části).

2. příležitost komunikace s pedikéry 
po celém světě.

3. slevy na poplatcích při účasti na 
světových kongresech podiatrie  
pořádané FIpem.

4. čtvrtletně internetový magazín (novinky 
ze světa v oblasti zdraví a péče o nohy).

5. zápisy a přehledy novinek v péči 
o diabetické nohy z Komise diabetické 
nohy při FIpu.

6. Informace o konferencích se zaměřením 
na podiatrii z celého světa.

7. snížená cena předplatného na časopis FooT

8. právní podporu a informace o podiatrii - 
profesní zaměření na místní, národní  
a mezinárodní úrovni.

9. přehled úrovně služeb v oblasti pedikúry - 
rozsah praxe a vzdělání po celém světě.

10. zasílání novinek a událostí v oboru 
podiatrie z celého světa.

Každý člen čps má možnost přesvědčit 
se o výhodách sám na www.fip-ifp.org
Marie Součková, prezidentka ČPS

otázky, na které je třeba odpovědět všem, které to zajímá. Výhody na první 
pohled, které ale, pokud nesurfujeme po stránkách fipu, nevidíme. pokusila 
jsem se je shrnout do deseti bodů. 

Členství České podiatrické  
společnosti ve FIPu -  
co nám přináší? 
Pouze platbu za členství nebo i nějaké výhody?

www.fip-ifp.org
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Ve dnech 13. - 14. října 2012 se uskutečnilo výroční zasedání 
Světové podiatrické federace, které se tentokrát konalo ve 
třetím největším britském městě Glasgow. Skotské Glasgow 
leží na severozápadě ostrova v nejprůmyslovějším pásmu mezi 
zálivy a žije v něm cca 620 000 obyvatel. Městem protéká 
velká řeka Clyde, na jejímž nábřeží je moderní kongresové 
centrum včetně hotelu Crown Plaza, kde proběhlo zasedání.

Akce se za Českou republiku zúčastnila:  
prezidentka ČPS, MUDr. Marie Součková  
a 1. viceprezident, MUDr. Miroslav Havrda.

Výročnímu zasedání FIP předcházelo (11. - 13. 10. 2012) 
100. (!!!) zasedání britských chiropodů a podiatrů (SCPOD) 
včetně výstavy a doprovodných akcí.

Večer 13. 10. byla v centru města slavnostní večeře odstupující 
prezidentky FIP Janet Mc Innes a následující den bylo v hotelu 
Crown Plaza volební zasedání Světové podiatrické federace. 
Volil se prezident, viceprezident, člen výboru a pokladník, 
který měl nahradit odstupující pokladnici Diamanto Maliotou-
Papasavva z Kypru, která čeká miminko. 

Nově byli do FIP přijati Chile, Brazílie a Polsko, které se po 
České republice jako druhá země bývalého „východního“ bloku 
stalo členem FIP. Bohužel nebyli zástupci Polska osobně 
přítomni, takže spolupráci na nejvyšší úrovni budeme moci 
navázat až později.

Asi nejbizardnějším zážitkem, a to opakovaným, byly velmi 
zevrubné a dvojité kontroly osob a cestovních zavazadel na 
letištích. Každý pochopí kvalitní letištní kontrolu při nástupu 

do letadla v Praze a v Glasgow, ale to, co se dělo při 
mezipřistání v tranzitním prostoru na londýnském letišti 
Heatrow, nemělo obdoby. 

Pečlivě srovnaná příruční zavazadla byla úředně vysypána, 
kontrolovali se nejenom PC, hygienické potřeby, ale i nabíječky, 
zvlášť se prověřoval prázdný kufr, pasažéři byli foceni a jenom 
chyběli otisky prstů a výtěr z konečníku. Bezpečnost je jistě 
důležitá, ale s podobnými praktikami jsem se v tranzitním 
prostoru ještě na žádném jiném letišti nesetkal.

Další světové zasedání FIP bude v rámci Světového kongresu 
17. - 19. října 2013 v Římě v konferenčním centru hotelu 
Sheraton.

Po osobních zkušenostech z minulého sjezdu v Amsterdamu 
doporučuji navštívit akci všem aktivním českým podiatrům 
a využít nejnižší tarif kongresových poplatků do února 2013. 
Na své si přijdou lékaři, fyzioterapeuti i pedikéři. Součástí 
akce je i velká výstava firem a mnoho doprovodných akcí. 
Předesílám, že další světový kongres bude již tradičně až 
za 3 roky, a to v kanadském Montrealu.

Kdo chce vědět, co je to světová podiatrie a kam se vyvíjí, 
má jedinečnou možnost se podívat do Říma. Důležitým 
předpokladem je však alespoň základní znalost cizích jazyků 
a to především angličtiny a také obětování času, pohodlí 
a nemalých finančních prostředků pro absolvování světového 
kongresu. Já osobně si tuto akci ujít rozhodně nenechám!

Informace: www.fipworldcongress.org a www.fip-ifp.org

MUDr. Miroslav Havrda, 1. viceprezident ČPS

Výroční zasedání FIP V GlasGow
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V letech 1939 - 1945 až do roku 1950 vypadala 
situace v pedikérských službách v plzni asi tak-
to. největší provozovna pedikérských služeb 
byla ve zbrojnické ulici v hlavní prodejně firmy 
Baťa a.s. Bylo zde 7 kabin a v nich pracovaly 
pedikérky v počtu 4 až 5. zdejší pedikérky 
měly jednoměsíční pedikérský kurz ve zlíně.

další provozovna byla v městských lázních, je-
jichž šéf pan Jaroslav čeněk, státně zkoušený 
pedikér a ortoped pracoval se svými pracovní-
ky ve dvou kabinách a současně docházel do 
místností parních lázní, kde se prováděla pedi-
kúra v odpočívárně na lůžkách. V provozně 
pana čenka se vyráběly i speciální lehké celo-
kožené vložky do bot pro příčně ploché a plo-
ché nohy na míru dle sádrových odlitků. s pa-
nem čenkem pracovala pedikérka Květa Kal-
vodová a měl ještě tři učně, mne Karla Kučeru, 
marušku levovou a Vlastu rokosovou. Učení 
trvalo tři roky, navštěvovali jsme pokračovací 
školu v plzni a skládali jsme závěrečné zkoušky 
před členy společenství masérů a pedikérů ze 
Živnostenské komory.  po vyučení v roce 1946 
jsem odešel k firmě Baťa s.p., kde jsem v mos-
tě, v Karlových Varech a v plzni pracoval jako 
vedoucí pedikúry. po nástupu na vojenskou 

službu jsem byl 
přijat do Vojen-
ské letecké aka-
demie, vystudoval jsem ji a 32 let jsem létal 
jako vojenský pilot - důstojník. ale pedikúru 
a masáže jsem příležitostně prováděl po celý 
život, až do mých 75 let, pak už jsem si na skal-
pely netroufal... Třetí pedikérská provozovna 
byla v pasáži pojišťovny slaVIe na náměstí re-
publiky, kterou vedl pan Kalivoda, měla rov-
něž dvě kabiny a pracoval zde s jednou pedi-
kérkou a učnicí. o žádné jiné provozovně, kde 
by prováděli pedikúru nevím.
dnes v roce 2o12, v době, kdy se v různých pe-
dikérských kurzech vyškolilo hodně pediké-
rek, je v plzni mnohem více pedikérských pro-
vozoven, velmi hezky zařízených v duchu sou-
časné techniky. a mnohé z dnešních pediké-
rek jsou velmi dlouhou praxí anebo absolvo-
váním různých nových kurzů, seminářů či ško-
lení skutečnými odbornicemi v péči o nohy. 
rovněž nová technika na suchou pedikúru, 
nový způsob léčení zarostlých nehtů a kuřích 
ok je v rukou mnohých pedikérek s opravdo-
vou odborností na vysoké úrovni. a také pro 
zajímavost: v roce 1944 stála pedikúra 10-12 
protektorátních korun. za bývalého režimu, 
kdy byla cena služeb podceněna, stála pedi-
kúra bez masáže nohou asi 30,- Kčs, dnes se 
v  průměru s doko-
nalou technikou 
zařízení a při vyso-
ké odbornosti pe-
dikérek dostává na 
250 až 350 Kč. 

s Karelem Kučerou 
vzpomínala  
Ivana Staňková  
(květen 2O12)

Pedikérské služby ve  
válečných a poválečných 
letech v Plzni

Karel Kučera
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Kdy jste si naposledy kupovali boty? Jak vám 
padly? Byly pohodlné? Jak dlouho vám trvalo, 
než jste si je vybrali? Vybrali jste si je proto, že 
se vám líbily, anebo proto, že byly pohodlné? 
Jak se vám v nich chodí teď, když už je nějakou 
dobu nosíte? netlačí vás někde?    
možná, že by se dalo tázat ještě mnohem více, 
podstatné ale je, že kupovat boty není vůbec 
jednoduché, jak by se zdálo. a najít správnou 
velikost je téměř jako hledat cestu labyrintem. 
Jak najít správnou velikost?
rozměry chodidla se mění v závislosti na čty-
řech základních situacích - jiné jsou v sedě, ve 
stoje, při pohybu a také má svůj vliv teplo 
a  zima. nezatížená velikost chodidla je tvar 
chodidla v sedě. statická velikost chodidla je, 
když stojíme, kdy se v této pozici mění jak veli-
kost, tak i tvar. Funkční velikost chodidla je ve-
likost při pohybu - v dynamice - když jdeme, 
běžíme, skáčeme nebo sportujeme. 

za těchto okolností se mění velikost, tvar 
a  rozměry jednotlivých částí nohy. poslední 
změnou tvaru a velkosti co se objemu týče je 
vliv horka nebo zimy, kdy se může objem nohy 
zvětšit nebo i  zmenšit cca o 5 %. při výběru 
obuvi je třeba nejen znát délku chodidla, ale 
i  šířku a také počítat s nadměrkem, který by 
měl být od 1o-15 mm dle typu délky prstců. 
Jistě se vám stalo, že jste si zkoušeli boty, které 
se vám líbily, a zjistili jste, že jsou těsné nebo, 
že i maličko tlačí a prodavačka vám řekla: 
„Ty boty se roztáhnou!“ po několika dnech, co 
je začnete nosit, litujete. a končí to kuřím 
okem, zarostlým nehtem nebo vbočeným pal-
cem. nikdo z nás nemá obě nohy úplně stej-
ného tvaru, stejných rozměrů a funkční cha-
rakteristiky, takže bota, která dokonale odpo-
vídá naší větší noze, nebude zcela přesně od-
povídat té druhé.
pokud chcete zjistit, kde vás boty tlačí, pro-
hlédněte si některé boty starší, obnošené 
a  hned zjistíte, že často v oblasti pat či pod 
prvním palcovým kloubem jsou nejvíce opo-
třebené a v druhé části prakticky netknuté. 
znamená to, že bota v některých místech ne-
odpovídá potřebám vaší nohy.

Máte pohodlnou obuv??
  „každý nejlépe ví, kde ho bota tlačí.“

podpatek

patník

nárt

stélka

podešev

Části obuvi - dámské
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pro pohodlí je důležité i šněrování, kterým 
můžeme měnit šířku boty v nártové oblasti.  
máte-li širší nohu, pak je pro vás vhodný der-
bový střih, kdy jsou v nejnižším bodě dílce od 
sebe vzdáleny na rozdíl od nártového střihu, 
kde jsou v dolní části pevně ukotveny. obuv 
s příliš těsným nártem pak tlačí patu proti pat-
ní části a dává vznik mnoha bolestem v oblas-
ti dorsální části paty.
Ženy mají v oblibě vysoké podpatky, jednak 
kvůli tomu, aby byly vyšší, dále i proto, že vy-
soké podpatky jsou elegantní, vypadají  v nich 
lépe, protože žena má ladnější chůzi a změní 
i linii.
Vysoké podpatky, ale mění držení těla, posou-
vají těžiště, vedou k hyperlordoze v bederní 
páteři a vlivem vyrovnávání změny osy těla, 
následně ke zkrácení svalů, tvorbě varixů, 

k  bolestem  nohou a k nástupu změn tvaru 
chodidel či prstců. Ideální výška podpatku je 
3-4 cm. Určitě jsou situace, kdy je nutné vzít 
i podpatek vyšší, ale mělo by to být jen na ne-
zbytně nutnou dobu a neměly by ženy ve vy-
sokých podpatcích chodit celý den.
z tohoto krátkého rozboru je jasné, že chce-
me-li si vybrat obuv správné velikosti, musíme 
tomu věnovat čas. Kvalitnější obuv také může 
být dražší. pro vaše pohodlí a dokonce i zdraví 
je však obuv velmi důležitá. při koupi obuvi 
nespěchejte. Buďte trpěliví, pamatujte na nad-
měrek, nepodléhejte módě a nezaměřujte se 
jen na vzhled obuvi. Kvalitně padnoucí obuv 
znamená nejen blaho pro Vaše nohy ale i zlep-
šení vaší kondice a v neposlední řadě i pohy-
bového stereotypu.

Halina Mičková

rámpodešev

nárt
nártový šev podpatek

špička

jazykový zámek

stélka

zadní dílec

Části obuvi - pánské

Šněrování

nártový střih

Typy šněrování

derbový střih



Paní Mořkovská, jste 
již několik let soudním 
znalcem v oboru pedikú-
ra. Můžete přiblížit blíže 
svoji činnost znalce?

Znalcem jsem byla jmenována před 8. lety.  
Jako každý znalec posuzuji celou problematiku 
týkající se daných oborů. K tomuto jmenování 
je třeba splnit mnoho předpokladů, které posu-
zuje krajský soud. Je pravdou, že např. pedikúra 
je protkaná širokým spektrem medicinálních 
oborů. Proto při vytváření posudku oslovuji 
experty v této rovině a jejich vyjádření prezen-
tuji v komplexně zpracovaném posudku. 
Vzhledem k faktu, že pedikúra patří z hygienic-
kého pohledu k epidemiologicky závažným 
činnostem, doporučuji absolutní soulad se 
všemi normami. Zejména s tzv. Provozním 
řádem. Z každé činnosti totiž vyplývá pracovně- 
právní zodpovědnost. Je logické, že pokud 
z neznalosti či úmyslně poškodíte klienta na 
zdraví, nesete stejnou zodpovědnost jako např. 
pokrývač, který nezabezpečil střešní tašky, tak, 
aby nemohly spadnout na ulici. Tato zodpověd-
nost provází všechny lidské činnosti. Znalec 
může vypracovat posudek na objednávku jaké-
koliv instituce či osoby. Je kompetentní a záro-
veň zodpovědnou osobou, jejíž závěry jsou 
akceptovány. Je kompetentní posoudit i neade-
kvátní terminologii, která může budit dojem, 
že pedikérka provádí jiné činnosti, které jí 
nepřísluší. Také technologie, které by mohly 
ohrozit lidské zdraví a podobně. 

Je z Vašeho pohledu při provozování pedikúry 
důležitá délka praxe?

 Během svého působení jsem se mnohokrát 
přesvědčila, že délka praxe zdaleka není to 

nejdůležitější. Znám mnoho manikérek a pedi-
kérek, které po roce od absolvování našeho 
kurzu sbíraly nejcennější vavříny na mistrov-
ství ČR v manikúře nebo pedikúře. Stejně je 
tomu i u Jany Hádlíkové, současné mistryně ČR 
v pedikúře. Také loňská šampiónka Evropy ve 
SPA manikúře pracovala v oboru pouze čtyři 
roky před ziskem trofeje a doživotního titulu. 
Mohla bych jmenovat dlouhou řadu mladých 
a úspěšných děvčat, které sice nemají za sebou 
20let, přesto jsou velmi šikovné.  Sama vedu své 
absolventky k tomu, aby dokázaly jít se svou 
kůží na trh. Jedině tak lze profesně růst.  
Je nutné neustále sledovat vývoj oboru. Absol-
vovat různé semináře, jezdit na odborné vele- 
trhy a také soutěžit. Hlavní důvod účasti  
v soutěžích vidím jako jeden z prostředků,  
jak si změřit síly s ostatními. 

V České republice se konají ročně soutěže  
v manikúře a pedikúře. Mnoho pedikérek  
se do soutěží nehlásí, ač jsou ve svém oboru 
výbornými profesionály. Jak si to vysvětlujete?

V případě, že tato konfrontace dopadne dobře, 
máte plusový bod u svých zákaznic. V případě, 
že špatně máte důvod se zamyslet, co lze vylep-
šit. Soutěže přinášejí zkušenosti, které se dají 
následně zhodnotit. Bohužel může zvítězit 
pouze jedna a mnoho dalších to může odradit. 
Je to tedy také test morálních kvalit cílevědo-
mosti a vytrvalosti. Mnohokrát jsem slyšela 
vyprávět příběhy, jak se na poháry balí klien- 
tela. Je to fakt a zákaznice to vyhledávají. Tyto 
příběhy důvěrně znám a mohu potvrdit. Také 
jsem několikrát dostala dotaz, zda si myslím, 
že majitelka zlatého poháru je ta nejlepší.  
Samozřejmě z těch co měli odvahu měřit síly 
a také se vystavit eventuálnímu neúspěchu, 

ROZHOVOR SE SOUDNÍM 
ZNALCEM V OBORU  
PEDIKÚRA A MANIKÚRA
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je rozhodně nejlepší. Ty co sedí v koutě, nejsou 
vidět v dnešní době nemají šanci se důstojně 
uživit. Mám ještě jednu tezi, jak rozlišit dobrou 
pedikérku od špatné. Ta dobrá má plnou klien-
telu. To ale nepřijde samo. Mnoho klientů je 
v obraze a dokážou identifikovat co je dobré.  
To co stačilo, minulý rok k získání titulu evrop-
ské šampiónky ve SPA manikúře, by v tomto 
roce nestačilo na žádné z hodnocených míst. 
Úroveň fakt stoupá. Navíc se zde objevilo mno-
ho vietnamských salonů, které sice nedodržují 
mnoho důležitých aspektů, ale určitá skupina 
českých zákazníků je přesto navštěvuje. Jedinou 
možnou odpovědí je zvolit jinou nabídku. 
Výrazně kvalitnější a hlavně korektnější k orga-
nizmu. Sama se intenzivně snažím všem kole-
gyním vytvářet prostředí, kde si mohou měřit 
síly. Již mnoho let organizuji, hodnotím a také 
sponzoruji různé soutěže. Je možné, že předešlé 
věty některé z Vás neoslovily. Pak, ale nepatříte 
do skupiny ctižádostivých a toužících nejen po 
odborném, ale i ekonomickém úspěchu. Tyto 
věci jsou totiž neodlučně spojeny. Proto dopo-
ručuji, pracujte na svých znalostech a doved-
nostech, perte se o svůj úspěch a hlavně se na 
něj poctivě připravujte. 

Paní Mořkovská, na jaké úrovni jsou z Vašeho 
pohledu služby u nás poskytovány? 

Je to samozřejmě velmi různé. Před pár lety 
měly některé pedikérky problémy s nejzáklad-
nějšími hygienickými pravidly. Někde se oprav-
du nedezinfikovalo, nesterilizovalo, nemasíro-
valo. U manikúry si zákaznice samy odlaková-
valy nehty. Stříhala se cuticula (ochranná kožní 
řasa). Lakovalo se acetonovými laky bez pod-
kladu. Odlakovávalo se acetonem atd. Netvr-
dím, že se to do dnes někde neděje. Abych však 
řekla pravdu už ani nepamatuji, kdy jsem se 
s takovým diletantizmem setkala. Na druhé 
straně se vytvořila skupina velmi erudovaných 

odbornic, které na sobě průběžně pracují. Zde 
je úroveň jednoznačně jedna z nejlepších na 
světě. 

Domníváte se, že stále platí o Češkách, že jsou 
všestranné?

Jsem přesvědčena, že je to dáno do jisté míry 
geografickou polohou. Díky minulému zřízení 
bylo obvyklé, že česká žena uměla šít, háčkovat, 
vařit, drhat, zavařovat atd. Muži kutili ve svých 
garážích a vyměnit pneumatiku, nebo vyčistit 
karburátor nebylo nic neobvyklého. Amerika 
a západ byl již zahlcen technickými prostředky 
a nastal proces tzv. manuální degenerace. Po-
hyb, motorika a zručnost se pomalu začínají 
v civilizovaném světě redukovat. Přes tyto nové 
fenomény si mnoho mladých Češek zachovává 
tyto vlastnosti na dobré úrovni. Ve světě pak 
září. Nemusíme jít daleko od našich hranic. 
Např. Velká Británie je typická degenerací do-
mácího stravování. Jen málo žen dokáže doma 
něco poživatelného vytvořit. Polotovary a mik-
rovlnka se staly normou. Nerada paušalizuji, 
ale Češky jsou na tom zatím velmi dobře. Asi 
bych neměla problém k některým z nich zajít 
na pedikúru či manikúru. 

Je důležité, aby byla pedikérka řádně pojištěna 
na odpovědnost při výkonu povolání?

Odpovídám jednoznačně ano. 

V jaké výši? 

Čím zodpovědnější a ve všech rovinách kvalit-
ně proškolená pedikérka, tím nižší pojištění 
a naopak. 

Zdraví a čeká na Vaše dotazy 
Marcela Mořkovská 

Se soudní znalkyní v oboru pedikúra  
si povídala MUDr. Marie Součková,  
prezidentka ČPS        
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Síla přírody
V dnešní uspěchané době si lidé začínají 
uvědomovat, že na tento styl života není 
tělo stavěné. Svědčí o tom mimo jiné zvý-
šená konzumace potravinových doplňků 
a zájem o wellness pobyty. Moti-
vem tohoto jednání je dodat 
organismu něco, co se domní-
váme, že mu chybí. Už od pra-
dávna lidé pomáhají svému zdraví 
produkty, které okolní příro-
da nabízí. Tedy účinnost 
aktivních látek z přírod-
ních zdrojů je mnohale-
tou tradicí prověřena 
a tyto látky jsou velmi 
dobře snášeny. 
Přírodních extraktů  
a silic je využíváno i při 
formulaci kosmetických 
přípravků. Zde je však 
jeden zásadní moment, 
pro potřebnou kvalitu 
výrobků je nutné použí-
vat aktivních látek 
v účinných koncentra-
cích. Pro výrobky Top 
Gold a Topderm je kva-
lita prioritní záležitostí. 
S tímto vědomím jsou 
všechny výrobky vyvíje-
ny. Pro výrobky na ošet-
ření nohou je esenciální 
bylinou Arnika horská. Tato vysokohorská 
bylina napomáhající prokrvení nohou,  
má léčivé účinky na různé odřeniny, kožní 
defekty a pohmožděniny a napomáhá  
rehabilitaci pohybového aparátu.

V deodorantech na nohy proti pocení, 
pachu a plísním jsou zastoupeny extrakty 

šalvěje, dubové kůry, měsíčku a čajovníku. 
Obsahují látky stahující póry, ústí potních 

kanálků a omezující tak vylučování 
potu. Zároveň mají deodorační 
a antimikrobiální účinky. Touto 
kombinací se podařilo dát deo-

dorantům unikátní vlastnosti, 
které svým uživatelům pomo-

hou od nepříjemných potí-
ží s nadměrnou potivostí 

a potenciálním zápachem 
nohou. Arnikové balzámy 

se používají na unavené 
nohy, bolavé klouby a na 

svalové úpony. Proto jsou 
vyrobeny z extraktů kašta-

nu koňského, kostivalu, 
šalvěje, řepíku, třezalky 

a jehličí. Silice máty pepr-
né má lokálně anestetické 
účinky a působí chladivě. 

Vyjmenované přírodní 
zdroje zvyšují odolnost 

vlásečnic a zlepšují žilní 
tonus. Současně působí 

protizánětlivě a urychlují 
vstřebávání otoků, krev-
ních podlitin a modřin. 

Účinné jsou i na artritidy.
Mimořádnou pozornost zasluhuje pokož-
ka diabetiků zejména na nohách, kde do-
chází ke zhoršení zásobení tkání bérce 
živinami, nohy se stávají těžkými, otoky 
jsou trvalé, kůže je tenká až pergamenová. 
Vhodné je užití pěstících speciálních nepar-
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femovaných přípravků se zvláčňujícími 
a hlavně hydratačními účinky. Výrobkům 
řady Topderm tyto vlastnosti dodávají 
pšeničné klíčky, avokádový olej a allantoin, 
látka obsažená hlavně v kostivalu lékař-
ském. Těmito ingrediencemi je podporo-
váno hojení pokožky a zacelování kožních 
defektů. Důležitá je stabilizace membráno-
vých struktur a upravení propustnosti 
membrán pro malé molekuly. Účinnost 
zvláčňující emulze byla klinicky ověřena 
na I. dermatovenerologické klinice Fakult-
ní nemocnice u svaté Anny profesorem 
Záhejským. 
Oslabená zanedbaná pokožka nejen diabe-
tiků se ještě více tenčí a stává se velmi 
snadno zranitelná. Snadno praská, je suchá 
a svědí. Tento fyziologický stav nahrává 
osídlení patogenními mikroorganizmy. 
Mikrobiální infekci je nutné předcházet 
vhodnou péčí o používanou obuv a po-
nožky. Snadná je aplikace deodoračních 
antimikrobiálních sprejů do obuvi, který-
mi se pravidelně jednou denně používaná 
obuv a ponožky ošetří. Častým místem 
výskytu zejména plísní a kvasinek je nehet 
a nehtová ploténka. Plíseň nehtů je úporná 
a těžko se léčí. Ideální je těmto potížím 
předcházet, nebo je řešit v počátcích. Raná 
stádia indikuje zažloutlé zbarvení a zhru- 
bělost nehtů, struktura rohoviny se nepo-
dobá zdravému nehtu. K uvedeným úče-
lům bylo vyvinuto sérum Top Gold  

Mykos 130. Antimikrobiální vlast-
nosti mají aktivní látky obsažené 
v extraktech arniky šalvěje tře- 
zalky a v čajovníkovém oleji. 
Z výše uvedeného je patrný 
přístup vývojových pracovníků, 
kteří aktivní látky hledají v pří-
rodních zdrojích. Ve výrobcích 
společnosti Chemek laboratoře 
jsou desítky bylinných extraktů 
a silic. Uplatňují se například 
ještě v koupelových solích, 
peelinzích, krémech a gelech  
na pokožku nohou. 
www.chemek.cz 
tel.: 724 195 095, 602 377 626

Chemek  
Laboratoře  
spol. s r.o.
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Ohlédnutí za veletrhem profesionálů...

World of beauty & spa 2012 podzim

1. místo, paní Zuzana Myšíková Černá ze SlovenskaSoutěžící

Ve dnech 7.- 8. 9. 2012 se konal ve veletržních 
prostorách v Letňanech tradiční veletrh kosme-
tiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu 
v ČR -WORLD OF BEAUTY & SPA 2012 POD-
ZIM, kterého se zúčastnila i ČPS. Vůbec poprvé 
se konal 1. workshop  ČPS s velmi dobrou účas-
tí z řad členů zcela zdarma včetně občerstvení, 
se získáním výrobků firmy Kneipp a hlavně cen-
ných informací v oblasti dalšího vzdělávání 
v ČPS i jiných aktualit. Účastnící získali v rámci 
vzdělávání za účast 5 bodů. V pátek odpoledne 
7. 9. 2012 proběhla mezinárodní soutěž Nej-
krášnější nohy 2012 s novými pravidly bez ma-
lování obrazců. Soutěž měla téměř 100 % nárůst 
účastnic v porovnání s rokem 2011. Soutěžící 
zápolily v profesionálním ošetření nohou na vy-
soké úrovni při ukázce suché a mokré pedikúry. 
Mezi modely bylo možné i uvítat zástupce muž-
ské populace, což celou soutěž velmi oživilo. Na 
1. místě se umístila paní Zuzana Myšíková Čer-
ná ze Slovenska. Stánek České podiatrické spo-
lečnosti byl navštěvován nejen členy a profesio-
nály jiných oborů, ale i zájemci z řad široké ve-
řejnosti, kteří uvítali odborné informace posky-
továné po celou dobu veletrhu z řad lékařů, po-
dologů a pedikérů. Účast lékařů na stánku ČPS 

měla kladné ohlasy ze strany nejen veřejnosti, 
ale i členů, kteří měli možnosti prokonzultovat 
některé problémy z praxe. Někteří bývalí členo-
vé obnovili členství a potěšením pro nás je vstup 
nových členů. Informace o společnosti, činnos-
ti, směřování, výhodách členství  byly prezento-
vány i v rámci doprovodného programu veletr-
hu na hlavním podiu v prezentaci prezidentky 
ČPS MUDr. Marie Součkové.

Výsledky soutěže
World of Beauty & Spa 2012 podzim 

NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 

1. Zuzana Myšíková Černá

2. Eva Vondráčková

3. Petra Bobáková

4. Elena Esaulenco

5. Anna Čalová

6. Jitka Tinková

7. Veronika Frýdková

podiatrické listy 3/201218



NEJVĚTŠÍ 
MEZINÁRODNÍ  

VELETRH 
KOSMETIKY, 

KADEŘNICTVÍ, 
ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÍHO STYLU, 
WELLNESS A SPA

PRAHA 9 – LETŇANY

1. – 2. 3. 2013
6. – 7. 9. 2013

• Mistrovství České Republiky 
NAIL ART a MANIKÚRA

• CREATIVE IMAGE TEAM 2013
• FOTO MAKE-UP 2013
• Kadeřnická soutěž 

INSPIRACE 2014
• Finále KALIBR CUP 
• Módní trendy předních 

kadeřníků a vizážistů
• Program a semináře pro 

podiatry

www.WorldOfBeauty.cz

ZA KOSMETIKOU DO LETŇAN 

1. – 2. března 2013

15%
 SLEVA P

RO

VYSTAVOVATELE Č
PS
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2. WoRkSHoP
České podiatrické společnosti o.s.  
Březen 2013
Místo konání: 
praha - veletrh Letňany - world of Beauty and spa kongresový salonek

kdy: 1. 3. 2012 - pátek 
kde: kongresový salonek označený logem Čps
V kolik:  od 13.00 - 17.00 hodin

program:

1. enzymoterapie u syndromu diabetické nohy   13.00-13.45 hodin
2. prezentace firmy coneta  13.45-14.30 hodin
3. mrsa v podologické praxi, hyg. opatření 14.30-15.15 hodin
Coffee break 15 minut
4. onychomykosa - TeVa pharmaceutical 15.30-16.15 hodin
5. prezentace obuvi Joya  16.15-17.00 hodin

za účast na workshopu bude členům započteno 5 bodů do systému vzdělávání 
v  čps. pro členky čps po prokázání zaplacení členského příspěvku na rok 2013 
vstup zdarma, pro neplatící i nečleny vstupné 200,- Kč.

přihlášky:  podiatrie@seznam.cz

Jako obvykle bude na veletrhu  stánek čps, kde budeme poskytovat informace 
a poradenství, bude i možnost úhrady členského poplatku či vstupu do čps, zakou-
pení pl a  mnoho dalšího. odpovídat na dotazy z  řad veřejnosti budou lékaři -  
členové čps. Vystavující firmy nabízí slevy na koupi produktů v rámci veletrhu.

Na Vaši účast se těší MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

P O Z VÁ N K A



Ohlédnutí za veletrhem profesionálů...

Prezidentka ČPS Marie Součková a Halina MičkováNavštívila nás operní pěvkyně Eliška Weissová

Bývalý víceprezident pan Kloud a členka Halina Mičková
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Ve dnech 26. 10. - 27. 10. 2012 jsme společně s Hankou Huškovou jednaly s panem sach-
sem, prezidentem zFd (Bavorská podologická společnost) a s paní Gerstner. pohovo-
řili jsem na téma podologie a podiatrie, probrali možnosti spolupráce, která se jeví 
hlavně v oblasti vzdělávání - např. účasti našich německy mluvících členů na kurzech 
pořádaných touto společností, dále i účasti na seminářích pořádaných v rámci veletr-
hu v mnichově.
naše spolupráce bude velmi úzká při uznávání kvalifikací, výměny časopisů der Fuss 
a podiatrických listů a pan sachs přijal pozvání na sjezd čps, který se koná jako obvyk-
le v pardubicích dne 11. 5. 2013 v domě techniky. pan prezident bude hovořit na téma 
systému vzdělávání v oboru pedikér a podolog v německu.
Hanka Hušková navázala spolupráci s centrem vzdělávání v Bavorsku v oboru podolo-
gie s paní Gerstner. Jejich jednání bude navazovat na osnovy oboru podolog a pedikér 
v německu a s jejich ev. provázaností na 
obory v české republice.
rovněž jsme se dohodli na účasti němec-
kých pedikérek v  mezinárodní soutěži 
nejkrásnější nohy - podzim 2013 pořáda-
né čps v rámci veletrhu World & Beauty 
v letňanech.
 
MUDr. Součková Marie

beauty forum  - münchen

Prezidentka ČPS MUDr. Marie Součková a prezident německé 
podologické společnosti pan Sachs

Prezidentka ČPS MUDr. Marie Součková, prezident německé 
podologické společnosti pan Sachs a členka řídící rady  
Hanka Hušková
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OznámeníOznámení
Vážení členové! Již z několika zdrojů se k nám dostávají dost závažné in-
formace v tom smyslu, že se příští rok nebude konat sjezd podiatrické 
společnosti v pardubicích, společnost nebude pořádat žádné odborné 
semináře, a bude pokračovat vydávání podiatrických titulů na soukro-
mých výukových střediscích.

co se týče sjezdu, bude opět v květnu 2013 v pardubicích, avšak na zákla-
dě jednání rady je možné, že sjezd bude dvoudenní, takže termín bude 
upřeněn během ledna spolu s předběžným programem, který bude jako 
vždy  bohatý na odborné bloky a mnoho jiných zajímavostí... sjezd bude 
organizovat opět Hanka Hušková tak, jako předešlé ročníky, a budou 
s námi i hosté ze zahraničí, kteří nám předběžně již přislíbili účast.

také se již s předstihem plánuje relaxační víkend, který bude opět v ně-
kterém červnovém termínu příštího roku.

Jak jistě víte, titul podiatr není oficiální v České republice, takže podiatric-
ká společnost pozastavila vydávání podiatrických titulů včetně titulování 
v podobě dip. 

odborné semináře jsou již nyní v nabídce, jsou rozesílány i e-mailem 
a  budou pochopitelně i nadále. stále budou udělovány body za účast 
v systému vzdělávání Čps, dle počtu absolvovaných seminářů. na zákla-
dě požadavku pana fešara bude provedena změna sídla České podiatric-
ké společnosti. telefonní linka zůstává stejná, adresa bude uvedena na 
stránkách Čps. nové prostory jsou nyní v jednání.

Děkujeme za pozornost Redakční rada
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Podiatrický seminář 

V polovině měsíce října 2012 se uskutečnil v Praze 4, v salonku restaurace Domyno, již II. Podiatrický 
seminář.  

Tato akce byla uspořádána ve spolupráci České podiatrické společnosti, firmy Preditest, s.r.o., která 
se zabývá diagnostickou činností a Belgické firmy RsScan International, která vyrábí footscan® systém  
- speciální měřící plošiny pro měření rozložení  tlaku a speciální programové hodnocení naměřených 
výsledků.  

Vlastní průběh semináře byl naplánován na pátek 12. října s pokračováním v sobotu 13. října. 
Důvodem pro volbu tohoto času byla obvykle velká pracovní zaneprázdněnost  potencionálních 
účastníků v průběhu běžného pracovního týdne.  

Celkem se semináře zúčastnilo po oba dny programu 32 účastníků, zejména z oblasti podiatrie a na ni 
navazujících profesí. Z tohoto semináře je zpracováván sborník přednášek v elektronické podobě. 

V následujícím přehledu přednášek chceme poněkud blíže informovat odbornou veřejnost o 
jednotlivých tématech, která dávají průřez o odborném zaměření průběhu semináře. Celkem bylo 
předneseno 10 odborných přednášek s bohatou navazující diskuzí, či doplňující informace k danému 
tématu. 

Přehled přednášek: 

MUDr. Holoubek: Nejčastější ortopedické vady nohou a možnosti jejich kompenzace (aktivní, pasivní) 
Mgr. J. Urbanová: Aktivní metody korekce a kompenzace (spirální dynamika) 
PhDr. Vondrašová, PhD.: Valgózní postavení nohou u dětí - terapeutické možnosti 
MUDr. Toppischová: Noha jako celek (Nové pohledy na Halux valgus) 
MUDr. Šnoplová: Jenom deska nestačí (Kinesiologický rozbor funkce nohy) 
Ing. Jana Vašková: Zásady zdravotně nezávadného obouvání 
Jempi Wilssens: Užitečné informace získané z měření na desce footscan®, Využití systému footscan® 
pro vrcholové sportovce  
MUDr. Hostýn: Využití výsledků z měřící desky footscan® v práci podologa a tělovýchovného lékaře 
MUDr. Matějíček: Vliv tuhosti obuvi na stereotyp chůze dítěte 
Ing. Radim Kocourek: Problematika tlumení nášlapných sil spodkovými dílci obuvi 

Celkově lze hodnotit průběh semináře jako velmi úspěšný s přínosem zejména nových praktických 
poznatků v oblasti podiatrie. Lze ocenit i významnou praktickou stránku využití měřících desek - 
footscan® - které firma Preditest nabízí , ve svém širokém sortimentu, pro odborné pracovníky 
v tomto oboru.  
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Podiatrický seminář

V polovině měsíce října 2012 se usku-
tečnil v Praze 4, v salonku restaurace 
Domyno, již II. Podiatrický seminář. 

Tato akce byla uspořádána ve spolupráci 
české podiatrické společnosti, firmy pre-
ditest s.r.o., která se zabývá diagnostic-
kou činností a Belgické firmy rsscan  
International, která vyrábí footscan®  
systém - speciální měřící plošiny pro  

měření rozložení tlaku a speciální progra-
mové hodnocení naměřených výsledků. 

Vlastní průběh semináře byl naplánován 
na pátek 12. října s pokračováním v so-
botu 13. října. důvodem pro volbu toho-
to času byla obvykle velká pracovní za-
neprázdněnost  potencionálních účast-
níků v průběhu běžného pracovního 
týdne. 

Přehled přednášek:

1.  MUDr. Holoubek: nejčastější ortopedické vady nohou a možnosti jejich 
kompenzace (aktivní, pasivní)

2. Mgr. J. Urbanová: aktivní metody korekce a kompenzace (spirální dynamika)

3.  PhDr. Vondrašová, PhD.: Valgózní postavení nohou u dětí - terapeutické 
možnosti

4. MUDr. Toppischová: noha jako celek (nové pohledy na Halux valgus)

5. MUDr. Šnoplová: Jenom deska nestačí (Kinesiologický rozbor funkce nohy)

6. Ing. Jana Vašková: zásady zdravotně nezávadného obouvání

7.  Jempi Wilssens: Užitečné informace získané z měření na desce footscan®, 
Využití systému footscan® pro vrcholové sportovce 

8.  MUDr. Hostýn: Využití výsledků z měřící desky footscan® v práci podologa 
a tělovýchovného lékaře

9.  MUDr. Matějíček: Vliv tuhosti obuvi na stereotyp chůze dítěte

10.  Ing. Radim kocourek: problematika tlumení nášlapných sil spodkovými 
dílci obuvi
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celkem se semináře zúčastnilo po oba dny 
programu 32 účastníků, zejména z oblasti  
podiatrie a na ni navazujících profesí. z tohoto 
semináře je zpracováván sborník přednášek 
v elektronické podobě.
V následujícím přehledu přednášek chceme 
poněkud blíže informovat odbornou veřej-
nost o jednotlivých tématech, která dávají 
průřez o odborném zaměření průběhu semi-
náře. celkem bylo předneseno 10 odborných 
přednášek s bohatou navazující diskuzí, či 
doplňující informace k danému tématu.
celkově lze hodnotit průběh semináře jako 
velmi úspěšný s přínosem zejména nových 
praktických poznatků v oblasti podiatrie. lze 
ocenit i významnou praktickou stránku využi-
tí měřících desek - footscan® - které firma pre-
ditest nabízí, ve svém širokém sortimentu, 
pro odborné pracovníky v tomto oboru. 
aplikace měřících programů s uživatelsky 
jednoduchým ovládáním umožňuje rychlé 
vyšetření pacienta s problémy nohou, kolen, 
páteře apod. samostatnou kapitolu tvoří vy-
šetření vrcholových sportovců s cílem zlepšit 
jejich výkon.
systém je doplněn i programovým vybave-
ním pro návrh funkčních individuálních orto-

pedických vložek d3d (dynamic 3 dimensio-
nal), které jsou zhotovovány na základě dyna-
mického měření chůze (běhu). Jde o další 
programový produkt firmy rsscan Internatio-
nal, který firma preditest nabízí českým a slo-
venským zákazníkům. 
Vzhledem k výraznému pokroku v oblasti 
měření tlaků pod chodidly, zejména při dyna-
mickém namáhání nohou, jsou získávány 
další informace o možnosti zlepšení chůze 
pro pacienty, u nichž dochází k bolestem no-
hou a páteře po určité době. naše firma proto 
nabízí potenciálním klientům možnost pro-
měření chůze a případný návrh korekce  
s cílem zlepšení stavu a odstranění  
důsledků špatných návyků chůze.
obchodní zástupce pro českou republiku 
a slovensko: PREDITEST s.r.o.,
novodvorská 1010/14,  
142 00 praha 4 - Lhotka,  
tel.: +420 261 341 807, 725 818 772 
e-mail: eva.svobodova@preditest.cz 
www.preditest.cz
Zpracoval Ing. Václav Svoboda 
Preditest, s.r.o., Praha

Aplikace měřících programů s uživatelsky jednoduchým ovládáním umožňuje rychlé vyšetření 
pacienta s problémy nohou, kolen, páteře apod. Samostatnou kapitolu tvoří vyšetření vrcholových 
sportovců s cílem zlepšit jejich výkon. 

Systém je doplněn i programovým vybavením pro návrh funkčních individuálních ortopedických 
vložek D3D (Dynamic 3 Dimensional), které jsou zhotovovány na základě dynamického měření chůze 
(běhu). Jde o další programový produkt firmy RsScan International, který firma Preditest nabízí 
českým a slovenským zákazníkům.  

 Vzhledem k výraznému pokroku v oblasti měření tlaků pod chodidly, zejména při dynamickém 
namáhání nohou, jsou získávány další informace o možnosti zlepšení chůze pro pacienty, u nichž 
dochází k bolestem nohou a páteře po určité době. Naše firma proto nabízí potenciálním klientům 
možnost proměření chůze a případný návrh korekce s cílem zlepšení stavu a odstranění důsledků 
špatných návyků chůze. 

Obchodní zástupce pro Českou republiku a Slovensko: PREDITEST s.r.o., 
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Aplikace měřících programů s uživatelsky jednoduchým ovládáním umožňuje rychlé vyšetření 
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českým a slovenským zákazníkům.  

 Vzhledem k výraznému pokroku v oblasti měření tlaků pod chodidly, zejména při dynamickém 
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KURZ K PROGRAMU VÍTKOVA CHODNÍKU       
termíny : 24.11.2012, 13.4.2013 

  

Zveme vás na jednodenní kurz, který je rozdělený do tří částí a má sedm 
vyučovacích hodin. Měl by Vám usnadnit spolupráci s pedagogy v MŠ, 
naučit se sestavit cvičební bloky k základní variantě Vítkova chodníku a 
jak nejlépe děti zaujmout. 

Program: 
8.30 - 9.00 prezentace 
9.00 – 10.30 MUDr. Kateřina Švejdová – neurologie, rehabilitace, 
podiatrie  
(ontogeneze nohy a z ní vyplývající vrozené vady, aktuální stav dětské 
nohy v české populaci, korelace s dalšími nálezy v kinesiologickém 
rozboru, možnosti léčby vč.. Naše zkušenosti s plošným screeningem 
problémů s pohybovým aparátem, jejich terapie vč. zavedení RHB do 
základních a mateřských škol) 

10.45 – 12.15 Ivana Kamencová – pedikérka 
(část teoretická obsahuje seznámení s Vítkovým chodníkem, zkušenosti z praxe, jak sestavit cvičební 
jednotu jako doplněk k chodníku. Praktická část – sami si vyzkoušíte, co nabízí chodník a návazná 
cvičení.) 

12.15 – 13.00 přestávka 
13.00 – 15.15 Blanka Burocková DiS – fyzioterapeut  

(Noha jako součást celého těla, stabilita paty – pasivní nastavení a podpora aktivním cvičením 
úchopová funkce nohy a odrazová fáze kroku)  

15.15 – 16.30 Dotazy, rozdání diplomů, ukončení akce 
 

Místo konání: Praha 10, poliklinika Petrovice, Ohmova 271 
Co si vzít s sebou: oblečení na cvičení, boty na přezutí, oběd, pití (káva a čaj budou k dispozici) 
Cena: 1000,-Kč pro členy ČPS , 1200,-Kč pro nečleny.  
Přihlášky: i.kamencova@seznam.cz, tel: 728 069 005 
 

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že kurz nebude naplněn, může být zrušen. O zrušení kurzu 
budete informováni nejpozději tři dny před jeho konáním. Pokud se nebudete po přihlášení moci kurzu 
účastnit, oznamte to co nejdříve. 
 
Těšíme se na setkání s vámi! 
 Mudr. Kateřina Švejdová – neurologie, rehabilitace, podiatrie 
Blanka Burocková - DiS – fyzioterapeut 
Ivana Kamencová – pedikérka a autor Vítkova chodníku 

 
zdravá  
detská nohaˇ

pořádaný k programu 
Vítkova chodníku

Kurz se uskutečnil 24. 11. 2012 v poliklinice Petrovice, na pra-
covišti  Rehaplus s.r.o.  Účastnice se sjely opravdu ze všech kou-
tů Česka a přijela i jedna zástupkyně ze Slovenska. Také byly 
různých profesí, pedagogové od MŠ po střední školu, fyziotera-
peuté, cvičitelé, pedikéři. Navštívila nás i prezidentka ČPS 
MUDr. M. Součková, která se svými komentáři zapojila do pro-
gramu a informovala přítomné o nadcházejících akcích v ČPS. 
Celou akci odstartovala přednáška MUDr. K. Švejdové na téma 
ontogeneze nohy, anatomie, vrozené vývojové vady nohy 
v  přehledu. Čas věnovala i screeningovým vyšetřením žáků 
z mateřských a základních škol. Efekt terapie, včetně skupino-
vého rehabilitačního cvičení. Následoval úvod k  základní va- 
riantě Vítkova chodníku, kterého se ujala Ivana Kamencová. 
Všichni, si mohly vyzkoušet ve zkrácené formě, co chodník na-
bízí. V první teoretické části se účastnice dozvěděly, jak chodník 
vznikal a zkušenosti z MŠ, kde chodník provozují. Druhá část 
byla zaměřena na přípravu cvičebních bloků, které na základní 
variantu navazují. V  závěru si účastnice mohly na chvíli opět 
stát dětmi a vyzkoušet si jeden takový blok zacvičit. Po přestáv-
ce se slova ujala fyzioterapeutka Blanka Burocková, která čerpá 
z bohatých pracovních zkušeností, které má nejen s dětmi. Po-
mocí soft míčků, overballů apod. účastnicím přibližovala funkci 
a postavení paty, úchopovou funkci nohy, odrazovou fázi kro-
ku... Každá si mohla jednotlivé postupy sama na sobě vyzkou-
šet. Na závěr nám přítomné děti, spolu s přednášející, předved-
ly pár zajímavých cviků, které B. Burocková při cvičení s dětmi 
ráda zařazuje. Ukončení kurzu předcházelo předání certifikátu 
o jeho absolvování. Věříme, že si každá účastnice kurzu, odvez-
la alespoň jeden zajímavý podnět pro svoji práci v  prevenci 
zdraví dětské nohy.

Ivana Kamencová



BÝT VIDENˇ
Úspěšně jste ukončila rekvalifi-
kační kurz, blahopřejeme a stá-

váte se pedikérkou snad slyšel(a) 
každý z nás. Začnete se těšit, jak to bude 

super mít vlastní živnost. A co teď, jak vše zařídit? Projít si ad-
ministrativou úřadů dle návodů v kurzu. Nahlásit se i s garan-
tem na ŽÚ v místě bydliště, na FÚ, OSSZ, zdrav. pojišťovnu. Za-
řídit nebo pronajmout si pedikúru dá hodně práce a stojí spous-
ta peněz. Pronájem prostorů je snazší cesta, protože jednání 
z úřady zajišťuje částečně pronajimatel objektu, ale musíte po-
čítat s tím, že si bude diktovat, jak cenu, tak podmínky za kte-
rých Vás nechá ve svých prostorách podnikat. Bude to pro Vás 
první náklad v podnikání. Pokud si budete zařizovat vlastní 
provozovnu, hledejte nejenom vhodný prostor, ale i místo 
k podnikání. Je to moc důležité být viděn. Ti co chodí na pedi-
kúru mají problémy s nohama, proto je třeba hledat prostor 
v přízemí tak, aby všichni Vaši klienti měli k Vám dobrý přístup. 
Vaše služby budou využívat, jak mladí s deformacemi vznikají-
cí nošením špatné obuvi, tak především starší generace, která 
už péči o své nohy fyzicky nestačí. Pokud si budete zařizovat 
vlastní prostory mějte na paměti, že je třeba dodržovat nějaké 
předpisy a postupy. Musíte mít vybavené prostory nejen dle své 
potřeby, ale i podle nařízení místní hygieny, která schvaluje 
Váši provozovnu a pracovní řád. Další schvalování probíhá na 
stavebním úřadě v místě provozovny, kde je třeba doložit sou-
hlasné stanovisko hygieny, PO, udělat revize plynu, elektriky, 
elektrických zařízení, hasicího přístroje, předložit projektovou 
dokumentaci a v případě více vlastníků i souhlasné stanovisko 
majitelů v případě příbuzenského vztahu i nájemní smlouvu. 
Pokud jste doteď byli evidováni na úřadu práce, máte ještě 
možnost zažádat o nevratný příspěvek cca 20 tis. Kč na 
nákup třeba přístroje pro pedikúru. Ale pozor vztahuje 
se vždy, pokud jste v evidenci ÚP. Vzhledem k tomu, že 
po Vás budou všude požadovat ŽL je třeba si jej založit 
a v ten den okamžitě živnost přerušit, pokud si jej je-
den den založíte a druhý den odhlásíte příspěvek se na 
Vás nevztahuje. K žádosti je třeba doložit potvrzení 
o  bezdlužnosti od OSSZ, ZP, FÚ, Celní správy, přiložit 
pracovní řád, založit si Podnikatelský účet v bance, 
zpracovat Podnikatelský záměr, lékařské potvrzení, že 
jste zdráv, tedy zatím než Vás to položí. Žádost a přílo-
hy je nutné odevzdat vždy do 15. měsíce. Příspěvek 

projde schvalovacím řízením a vy jste povinni jej utratit do tří 
měsíců, což asi pro nikoho z nás, kteří začínáme podnikat není 
problém. Pokud skončíte s podnikáním do 6 měsíců, příspěvek 
musíte vrátit. Máte možnost po zahájení podnikání zažádat 
nejpozději do měsíce o druhý příspěvek např. na režijní provoz, 
opravy pokud jste vlastník nemovitosti. Je to pěkný kolotoč, ale 
když se Vám vše podaří máte celkem dalších cca 10 tis. Kč po 
dobu 5 měsíců tj. 2 tis. měsíčně, kde jste po uplynutí doby po-
vinni předložit doklady požadované ÚP a z poloviny máte vy-
hráno. Úřady, schvalování a jejich dotace jsme úspěšně zvládli. 
Pokud jste vedeni na ÚP máte ještě možnost zažádat o příspě-
vek na rekvalifikaci v době než nastoupíte na kurz, mějte ale na 
paměti, že ÚP potřebuje nějakou dobu na uvolnění finančních 
prostředků. A pokud si to dobře spočítáte máte možnost ušetřit 
cca 45 tis. Kč dle výše ceny rekvalifikačního kurzu. Teď Vás čeká 
ta druhá a horší část tj. jak “nalákat” nové klienty, je třeba dát 
o sobě vědět. Zařídit si provozovnu je jedna věc, ale rozjet živ-
nost věc druhá a mnohem složitější. Musíte být vidět. A k tomu 
nám slouží reklama. Můžete se rozhodnout ji svěřit odborní-
kům a pořádně ji nechat zaplatit a nebo zviditelnit se a přitom 
ušetřit. Je potřeba si zařídit masívní reklamu. V dnešní době je 
reklama velký byznys. Využívají ji hlavně nadnárodní společ-
nosti, které do reklamy investují nemalé finanční prostředky. 
Reklamní agenti jsou dobře a pravidelně školeni ve své profesi, 
aby byli schopni Vás „nalákat do svých sítí”. Taková reklama je 
pro začínající nebo malé živnosti méně vhodná už z  důvodu  
jejich finanční náročnosti. Vy sami jste schopni se klientům zvi-
ditelnit, aniž byste vynaložili příliš mnoho finančních prostřed-
ků. V kostce bych to jednoduše shrnula takto:
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Přímá reklama - investice: logo, reklamní tabule, reklama 
v tisku, letáčky, vizitky

Bez investic: www.stránky, zdarma katalogy firem

Nepřímá reklama bez investic: kvalitní služby, množství 
nabízených služeb, kontakty, odborné poradenství, doporučení 
od zákazníků, pravidelné akce, navázání kontaktů v lékárnách, 
odborných pracovištích, domovech důchodců, u firem jejichž 
výrobky jsou potřebné k Vaši práci.

A jako samostatnou kategorii bych zařadila samovzdělávání. 
Tam je potřeba pravidelně nějaká investice, kterou si ovšem 
můžete rozplánovat dle Vašich možností. Někomu se bude 
zdát, že to do reklamy jako takové nepatří, ale opak je pravdou. 
Klient vždy ocení Vaše znalosti.

PříMá a nEPříMá REklaMa
Pro reklamu často používají firmy logo k upoutání a odlišení se. 
Zvolte si jednoduchý název lehce zapamatovatelný. Já jsem 
zvolila SALON HANKA (dle mého jména), napřed nám to bylo 
k smíchu, ale pak jsme si řekli proč ne. Pravda, není zde na prv-
ní pohled zřejmé jaké služby poskytuji, proto jsem vždy necha-
la v nabídce připsat náplň služeb. Tak název už bychom měli 
a teď je třeba si zvolit jednoduchý, ale výrazný motiv. Nechala 
jsem si poradit od odborníka na reklamu z obrázků, které jsem 
si oficiálně zakoupila za cca 
500,- Kč k výrobě reklamní ta-
bule. Zakoupené obrázky Vám 
ve vysokém rozlišení nahrají 
v  reklamní agentuře na CD 
a vy je můžete už kdykoliv po-
užít. To byla další placená, ale 
dobrá investice. Čistá linie je 
prý nejlepší, neruší Vaše 
smysly a je lehce zapamatova-
telná. Opravdu se mi ta rada 
vyplatila. V logu mám krásně 
upravené ruce a nohy s bílou 
Francií a ostře fialovou orchi-
deí. Zákazníci dnes už jinak 
neřeknou než, že jdou k Hance 
nebo k orchidei, protože ná-
zev pedikúra je dnes na kaž-
dém rohu. Ale jaká, čí vlastně 
pedikúra. S vlastním logem a názvem jsem mohla zahájit útok 
na všech frontách. Na provozovnu jsem nechala zhotovit velkou 
reklamní tabuli pro lepší orientaci klientů a malou na dveře pro 

kontrolní úřady. Zadala jsem placenou reklamu v místních re-
klamních novinách tak, aby se širší část obyvatelstva o mě do-
zvěděla. Tam musím říci, že poměr peněz a efekt výsledné reak-
ce nebyl pro mne uspokojivý. Odhadovala bych to tak na 10 %. 
Pokud se budete prezentovat v tisku zvolte raději místní měst-
ské informační noviny, ty lidé čtou a občasná reklama, která se 
tam objeví je spíše zaujme. Dobrá investice byla do barevných 
letáčků velikostí A5, které už nelze přehlédnout, musíte si 
ovšem najít kvalitní a levnou tiskárnu. Je třeba smlouvat o ceně 
a nabídnout jim možnost zhotovení větší zakázky tj. i vizitek, 
které budete později moc potřebovat. Letáčky je vhodné umís-
tit, jak do domácností, tak hlavně do čekáren odborných léka-
řů, lékáren, informačních středisek, domovech důchodců a ji-
ných organizací působících ve Vašem bydlišti. Zároveň můžete 
navázat cenné kontakty, které Vám pomohou k Vaší práci.  
Nebojte se s nabídkou oslovit lékaře i na odborných pracoviš-
tích, lékárny, rehabilitační zařízení... i odborníci musí o Vás  
vědět. Je třeba být přece viděn.

Jedna a spolehlivá možnost je využít reklamu zdarma, což kaž-
dý z nás přivítá. Nejlepší a nejrozšířenější reklamou je v dnešní 
době internetový portál. Ze své zkušenosti vím, že po zaregis-
trování samozřejmě vždy v nabídce zdarma a to je třeba si dob-
ře ohlídat, můžete vložit svoji vizitku. Na internetu je Vás 
schopno vyhledat více než 50 % potencionálních zákazníků. 

V  dnešní době má každá domác-
nost PC, který užívají nejen mladí, 
ale i senioři. Je nesmyslné využívat 
placené reklamní nabídky. Každá 
korunka je do začátku podnikání 
pro pedikérku důležitá a klient si 
Vás na neplacených internetových 
stránkách vždy vyhledá. Stalo se 
mi, že po čase u jedné firmy, jenž 
jsem zadala reklamu zdarma, mi 
přišla faktura k zaplacení a později 
i  výhružný mail. Firmu jsem kon-
taktovala mailem. Ostře jsem se 
ohradila nad jejím přístupem 
a sdělila jsem jim, že nemám o pla-
cenou reklamu zájem. Čekala jsem, 
že mě ze svého portálu odstraní 
a  ejhle stále tam mám reklamu,  
výhružné maily přestaly.

Zdarma je možné vytvořit si také www stránky na kterých se 
budete prezentovat a s klienty komunikovat. Stačí najít nabíd-
ku www stránky zdarma. V praxi to vypadá asi takhle: zadáte si 
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na těchto stránkách adresu www. váš název. příponu, kterou 
Vám dají vybrat (já mám kvalitne).cz, je lehce zapamatovatel-
ná. Pokud je za Vaším názvem vždy tečka a pak následuje pří-
pona, jsou Vaše stránky zdarma. Jedná se o doménu druhé ka-
tegorie. Existují podobné nabídky ovšem placené. Jediný rozdíl 
je v uspořádání názvu. Po založení stránek dostanete mailem 
přístupovou cestu a je na Vás, jak si je vytvoříte. I na nich se pro-
kazujte svým logem. Samozřejmě Vám odborné firmy zhotoví 
a budou spravovat www stránky, ale pak musíte počítat s něko-
lika tisícovou investicí a stálým poplatkem.

A pak nejlepší reklamou je vždy spokojený zákazník. Ale tato 
reklama přichází jako poslední, ale funkčně je nejvytrvalejší. Vy 
jim ovšem musíte vytvořit prostor pro tuto reklamu. Jednou 
z možností jsou slevové akce, množství služeb pod jednou stře-
chou a samozřejmě kvalitní práce s množstvím odborných rad, 
které získáte v dalších vzdělávacích kurzech. Ovšem pečlivě vy-
bírejte, kam dáte svou investici. Opět zvažujte poměr ceny 
a  kvality kurzu. Při vlastním vzděláváním se nikdy nesmíte  
zastavit, ale jen pouze zpomalit a nadechnout se. Uvidíte, jak to 
Vaši zákazníci ocení. V kvalitní práci, množství nabízených  
služeb, vytvoření příjemného prostředí, slušných cen a množ-
ství odborných rad je největší síla Vašeho úspěchu. Zákazníci 
se k Vám budou rádi vracet a doporučovat Vás s pýchou svým 
známým.

A nakonec se vyplatí dobře poslouchat Vaše klienty. Hodně ná-
zorů, námětů a inspirací jsem získala od nich. To jsou také cen-
né rady zdarma. Klienti jsou zvídaví a navštěvují spoustu slu-
žeb, porovnávají si je mezi sebou. A pak slyšíte:  „Jó paní když 
začínala, udělala si akci 1+1 a měla plno.” Zkusila jsem to. Na 
jeden měsíc jsem dala tuto akci tj. každý nový nebo stávající kli-
ent si přivede nebo doporučí Vaši provozovnu dostanou malou 
slevu. Nikdy byste nevěřili, že to opravdu funguje. Ten měsíc 
jsem měla neuvěřitelně plno. Zákazníci se mi vraceli a vy tak

máte předem práci zajištěnou. Je také dobré při první návštěvě 
klienta mu podrobně popsat co děláte a proč, plně se mu věno-
vat a občas udělat malinkou službičku navíc nebo darovat re-
klamní vzorek třeba krému, kterým Vás jiná firma obdaruje. Ne-
snažte se nikdy sklouznout pod svoji nastavenou laťku. Jako, 
když přišla jedna klientka na pedikúru a chtěla udělat pedikúru 
jako u bývalé své pedikérky, jak říkala „šupšup”. Pokud na to při-
stoupíte je to začátek Vašeho konce. Vy se prezentujete svou 
kvalitní prací na trhu. Takže se nemusíte bát vysvětlit klient-
kám, že takovou práci neděláte, ba naopak to zase ocení a věř-
te nebo ne, klientka se mi vrací pravidelně. A nad slovíčkem 
„šupšup” se už jen obě smějeme. Přivedla mi do salonu spous-
tu nových klientů se slovy: „Paní to dělá kvalitně”. Klient má 
problémy s deformacemi dolních končetin? Zjistěte si kdo ve 
Vašem regionu dělá kvalitní stélky do bot, pokud je nezhotovu-
jete sami. Kontaktujte jej a zajistěte si spolupráci. Bude to další 
možnost rozšíření Vašich služeb, i když ji neprovádíte sami. Je to 
další Vaše nepřímá reklama. Klienti budou mít pocit, že kdyko-
liv se na Vás obrátí s problémem, pomůžete jim ho vyřešit, aniž 
byste tuto službu přímo poskytovali.

A na závěr. Neplaťte víc než musíte, vše si ověřte a dobře pro-
myslete. I v dnešní době není třeba utrácet příliš mnoho finanč-
ních prostředků za reklamu a rozjezd provozovny.

Přeji Vám Všem mnoho úspěchů ve Vaší nelehké, ale krásné práci.

Hana Fabianová
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Již několikrát jsem byla dotázána na to, 
co zaznělo na minulém sjezdu a to, kdo 
a co je vlastně ta autorizovaná osoba, 
a kde to vzniklo, neboť naše členská zá-
kladna o tom nebyla nikdy informována, 
ani nebylo nic prezentováno v našich 
podiatrických listech.
protože i já sama jsem se k informacím 
dostávala úplně z jiných oborových 
okruhů, pokusím se zde shrnout vše, co 
je mi známo od vzniku až po současnost.
někdy v únoru jsem obdržela od mUdr. 
Havrdy přeposlaný e-mail slečny Herre-
ry, která požádala o dobrozdání k aplika-
ci UV gelů na nehty nohou. mUdr. Havr-
da odpověděl, že on sám proti nic nena-
mítá, ale že to lépe posoudí odborníci, 
kteří se věnují ošetřování nohou denně 
a  mají více zkušeností. materiál jsem 
prostudovala a na základě především 
svého názoru a s přihlédnutím k dalším 
již odborným posudkům, jsem rozeslala 
krátké vyjádření. na tomto základě jsem 
pak obdržela prvotní materiál o sektoro-
vé radě a další.
Takže, nevím kdo, ale pravděpodobně 
na popud Unie kosmetiček vznikla sek-
torová rada, která měla řešit kompetent-
nost zkoušejících osob pro obor pedikú-
ra (autorizovaná osoba). do čela sekto-
rové rady, řešící významnou věc pediku-
ry byla postavena kosmetička!!! Jsem 
přesvědčena, že je vysoce kompetentní 
v oblasti kosmetiky, avšak obory pedikú-
ra, manikúra jsou samostatné obory, 
které mají svoji problematiku zcela od-
lišnou od kosmetiky. Toto sama slečna 
menzelová potvrdila na přímý dotaz jed-
noho z přítomných, a to, že se necítí být 
kompetentní k posuzování oboru pedi-

kúra!!! dále i paní christopová, soudní 
znalec oboru kosmetika řekla, že by ne-
byla schopna problematiku pedikúry 
posuzovat, neboť to je obor, kterému 
vůbec nerozumí!!! V radě byla jediná od-
bornice na obor pedikúra a to paní moř-
kovská, která je i soudní znalkyní pro 
tento obor s doprovodem svého manže-
la. na základě informace, že i naše orga-
nizace byla oslovena k ůčasti na této 
radě, jsem poslala písemný dotaz Jardo-
vi Fešarovi, kdy a kým byla naše organi-
zace oslovena, a kdo byl delegován. zá-
roveň jsem zavolala slečnu Herreru, kte-
rá byla též přítomna na této radě, a ta mi 
řekla, že si myslí, že čps oslovena byla, 
ale neví proč se nikdo ze společnosti ne-
zůčastnil. Taktéž slečna menzelová mi 
potvrdila, že jsme osloveni byli, ale ni-
kdo zde za společnost nebyl, a ona neví 
proč. zároveň i paní mořkovská mi sděli-
la, že přímo na sektorové radě zaznělo, 
že o názor k této problematice byla po-
žádána i čps, ale neví, zda a kdo byl oslo-
ven. protože mi Jarda Fešar ani po 2 týd-
nech neodpověděl, na můj písemný do-
taz, zavolala jsem mu, a on mi sdělil, že si 
na něco takového pamatuje, ale už si 
moc nevzpomíná a nepřikládal tomu 
velkou důležitot!!!
podotýkám, že v té době jsem měla pí-
semné pověření tehdejší řídící rady k za-
stupování vedení společnosti ve věci 
jednání s orgány rezortu zdravotnictví, 
školství a služeb na úrovni čr i států eU 
pro obory pedikúra/podologie a vzdělá-
vání v oblasti péče o nohy.
snažila jsem se tedy dopátrat, co tedy 
vlastně vzniklo, a v jakém znění, bohužel 
mi žádné materiály nebyly poskytnuty, 

Autorizovaná osoba...aneb?
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byla jsem však ujištěna, jak slečnou 
menzelovou, tak i slečnou Herrerou, že 
vše je zatím v návrzích, dále se bude jed-
nat a že budou se mnou rádi spolupra-
covat. o něco později jsem se opět z ji-
ných okruhů dozvěděla, že vše je již 
schváleno a že mě tedy všichni lhali. ne-
zbylo mi tedy nic jiného, než alespoň 
tento bod krátce zařadit na program 
sjezdu, aby přímo slečna Herrera vysvět-
lila podstatu. a teprve při uvádění toho-
to bodu vystoupil Jarda Fešar s tím, že 
on delegoval slečnu Herreru na sektoro-
vou radu, takže jsem nevěřila vlastním 
uším, protože zde mi vlastně veřejně při-
znal, že mi lhal. Jako mnohé jiné věci 
i  toto mělo nejdříve projít řídící radou, 
kdo nás bude zastupovat, ale opět jako 
mnohokrát bylo rozhodnuto bez vědo-
mí celé rady. Tím, že nemám k dispozici 
příslušný materiál, uvádím zde pouze to 
co mám k dispozici. požadavky na od-
bornou způsobilost autorizované osoby 
jsou především postavené na výši dosa-
ženého vzdělání, je zde i  délka praxe, 
nicméně v mnohých případech je délka 
praxe více na papíře a v některých přípa-
dech cituji, je pouhým důkazem toho, že 
člověk již není nejmladší s  čímž plně 
souhlasím. Hlavním kritériem by zde 
měl být celý komplex otázek, vyplývající 
z jednotné koncepce a hlavně každý ze 
zkoušejících by měl prokázat, že sám 
ovládá všechny požadované dovednosti 
a znalosti. Bohužel v okruzích otázek 
chybí požadavky týkající se vědomostí 
z oblasti dermatologie, anatomie, fyzio-
logie a částečně i  hygieny. přiměřené 
znalosti zmíněných oborů provázejí 
obor pedikúra od počátku a na vypraco-
vání učebních osnov se vždy podílely 
týmy fundovaných odborníků a lékařů.

zde se však nevěnuje pozornost výuce 
a její obsahové náplni platné pro území 
naší republiky. Bez tohoto není vhod-
ným řešením zkouška. proto je nUTnÉ 
dosáhnout uznání oboru podologie, 
která naplňuje veškerá kritéria pro vyso-
kou úroveň pedikúry, řemeslnou živnost 
a stávající výtvor ponechat pro volnou 
živnost pedikúra. Jen ještě pro upřesně-
ní uvádím, že v tomto materiálu je znač-
ná část věnována UV gelům s použitím 
na nehty nohou. V názvosloví se prolína-
jí dva samostatné obory. Je zde uveden 
požadavek na úpravu nehtů pomocí UV 
metody na francouzskou manikúru. co 
k  tomu dodat, jen když se to otočí, tak 
bychom mohli dát požadavek na prove-
dení pedikúry na rukou, a možná by-
chom vymysleli další absurdity. Je mi to 
líto, ale já osobně z toho mám neblahý 
dojem, že se tato státní zkouška stane 
dobrou výdělečnou činností pro vyvole-
né, kteří sice mají nějakou praxi a vzdě-
lání s maturitou, ale o pedikúře, podolo-
gii a podiatrii, vědí spíše z různých mate-
riálů. skutečnými odborníky s denoden-
ní dlouholetou praxí nejsou. Ti, kteří jsou 
skutečnými odborníky, ale nemají, pro-
tože ani nemohou mít k tomuto středo-
školské vzdělání s maturitou (v té době 
to neexistovalo) budou na vedlejší kole-
ji a jejich celoživotní práce a láska k této 
práci, jakožto i vzdělávání, aby vše moh-
li předávat dalším nástupcům půjdou 
vniveč, ale hlavně je to bude bolet. ne-
chám na každém z Vás, aby si utvořil 
vlastní názor, předpokládám, že se zde 
v příštím čísle vyjádří i dotčení výše jme-
novaní, ale hlavně bych ráda znala Vaše 
názory, tak nám je prosím napište, aby-
chom věděli, kam Vy, jako členská zá-
kladna chcete dojít.

Děkuji Hušková Hana
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Měkká a jemná kůže je synonymem mládí a  při-
tažlivosti. Vaši mladší i starší zákazníci o ni usilují ste-
jnou měrou. nový přípravek GEHWol FUSSkRaFT 
Soft Feet Creme je pro všechny věkové skupiny ideál-
ním prostředkem, po němž se cítí krásní a spokojení. 
Díky své jedinečné nové kombinaci účinných látek 
pečuje o  mladou i zralou kůži, aby byla sametově 
hebká a pěstěná. Svěží moderní vůně se líbí i mladým 
spotřebitelům.

 GEHWol FUSSkRaFT Soft Feetnový GEHWol - Produkt

Pro uživatele přípravků pro péči o nohy 
hraje aspekt příjemných pocitů při ošet-
ření důležitou roli. Jistě by si přáli mít 
ošetřené nohy. Nepříjemné problémy, 
jako jsou  nepěkná zrohovatělá místa, 
šetrně odstranit, ale navíc se při péči cítit 
pohodlně a uvolněně. Péče o  nohy je 
z tohoto důvodu také částí rituálů, který-
mi si děláte dobře.
Produkty pro péči o nohy musí být tedy 
koncipovány tak, jak se to podařilo u no-
vého přípravku GEHWOL FUSSKRAFT 
Soft Feet s jeho celkovou ošetřující re-
cepturou a svěží vůní. Kromě toho se 
snadno nanáší a dobře se vstřebává. Tato 
moderní kosmetika přesvědčí také obsa-
hem znovuobjevených látek, u nichž 
jsou prověřeny osvědčené účinky.
Obsažené moderní látky
Nový krém z vývojových laboratoří firmy 
Gerlach v sobě spojuje v poslední době 
nejžádanější složky, jako jsou výtažky 
z mléka a medu nebo kyselinu hyaluro-
novou s delší kosmetickou tradicí: např. 
mléko prožívá v přípravcích pro péči 
o  pokožku renesanci. Již Kleopatra se 
v něm koupala a už tehdy ji kde kdo ná-

sledoval. V  krému GEHWOL FUSSKRAFT 
Soft Feet Creme se mléko vyskytuje 
v kombinaci s výtažky z medu, zajišťuje 
vázání vody v horní vrstvě kůže a chrání 
před vysušením, neboť obsažené mléč-
né proteiny vytvoří na kůži jemný, jako-
by hedvábný film. Celková receptura pří-
pravku Soft Feet je doplněna kyselinou 
hyaluronovou, která také váže velké 
množství vlhkosti a přispívá tak k  péči 
o suchou kůži.
Osvědčené složky
Obsažena je rovněž urea, která je schop-
na vázat vlhkost v kůži  a  změkčit tak 
zrohovatělou kůži. Pro každého uživate-
le přípravku FUSSKRAFT znamenají pří-
nos  účinky urey proti mikrobům a proti 
svědění. Působení urey podporuje glyce-
rin, neboť tato kombinace má lepší účin-
ky než jednotlivé látky samostatně. 
V případě suché kůže ale samotný přísun 
vlhkosti nepomůže. V celkové receptuře 
proto působí avokádový olej, který má 
vysoký podíl nezmýdelnitelných složek, 
takže vyhlazuje suchou a šupinatou kůži. 
Pozitivní účinky má především obsažený 
vitamin E - acetát.

Snadná cesta  
k ošetřeným nohám

Výčet všech výhod:

 Kosmetické účinky a příjemný pocit 
díky svěžímu a modernímu parfe-
mování

 Lehce mastný krémový základ s pe-
čujícím avokádovým olejem a vita-
mínem E-acetátem, které kůži vy-
hlazují

 Hyaluron, urea a glycerin váží velké 
množství vody a chrání před příliš-
nou tvorbou zrohovatělé kůže

 Výtažky z mléka a medu se zvláště in-
tenzivními účinky jsou přírodními 
faktory pro udržení vlhkosti v kůži
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Trpaslík s šancemi nebo riziky?
ať už v lacích, oděvech nebo v opalovacích krémech - nanočástice jsou už dnes 
obsaženy v mnohých věcech každodenního života, všichni o nich vědí a na veřejnosti 
se o malých částečkách často diskutuje. odborníci zdůrazňují jejich obrovský poten-
ciál, budou moci lépe dopravit účinné látky do cílových vrstev těla třeba v kosmetice. 

Nanočástice jsou malinké. Měří méně 
než 100 nanometrů, a jsou tak asi 50 000 
menší než průměr lidského vlasu. Název 
nanočástice je odvozený z řeckého „na-
nos“, což znamená něco jako „trpaslík“ 
nebo „trpasličí“. Nanočástice vděčí své 
velikosti za to, že chemicky a fyzikálně 
působí silněji než větší částice. Navíc se 
hodí jako transportní prostředky, aby 
přiváděly do těla účinné látky. Mohly by 
být využity i v kosmetice, aby zlepšily 
penetraci ošetřujících přípravků v horní 
vrstvě pokožky. Společnost pro dermo-
farmacii zdůrazňuje například šanci, že 
účinné látky aplikované v nanočásticích 
by se mohly dostávat do kůže kontrolo-
vaněji, rychleji a ve větším množství, než 
je tomu u běžných složení. 

Vědecky sporné
K nanočásticím, které jsou dnes nejzná-
mější, se řadí nanočástice stříbra. Jsou 
považovány za (biocidní) substanci hu-
bící choroboplodné zárodky a už dnes se 
používají v mnoha různých oblastech: 
především v balení potravin, kuchyň-
ských potřebách, sportovním oblečení, 
pračkách, nátěrech a ve farmaceutických 
obkladech na rány a mastech na rány. 
Ale mezitím se nanočástice stříbra zača-
ly využívat i v deodorantech a příprav-
cích k ošetření nohou. Ovšem vědci se 
v současné době ještě neshodují v tom, 
zda příslušné nanočástice působí v kos-
metice pouze tak, jak je žádoucí - totiž 
k ošetření a ochraně pokožky. Pokud se 
přípravky s nanočásticemi používají 
dlouhodobě, považují mnozí kritikové za 
možné, že některé částice proniknou 
kůží úplně a usadí se nakonec v buňkách 
nebo orgánech. U sprejů mohou být na-

víc přímo vdechnuty. Tato systémová 
dispozice by mohla mít za následek ne-
žádoucí účinky, zdůrazňuje Spolkový in-
stitut pro posuzování rizik (BfR), což by 
jasně odporovalo kosmetickým zása-
dám. Kromě penetrace se při posuzování 
rizika použití nanočástic přihlíží přede-
vším k chemickým vlastnostem jednotli-
vých substancí. Proto se posuzuje bu-
něčný jed jako stříbro úplně jinak než 
například esenciální stopový prvek zi-
nek. 

Oxid zinečnatý - nanočástice?
Esenciální stopové prvky jako například 
oxid zinečnatý jsou obsaženy i v různých 
přípravcích GEHWOL - mimo jiné 
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN. Přitom se 
rovněž jedná o substance, které ve své 
původní formě představují nejmenší 
částice. Oxid zinečnatý má však tu vlast-
nost, že se jednotlivé částečky v průběhu 
celé receptury spojují ve větší aglomerá-
ty. Podle Spolkového institutu pro posu-
zování rizik (BfR) je tedy rozhodující, zda 
se nanočástice v přípravku vyskytují vá-
zané nebo nevázané. Zvláště volné, ne-
vázané nanočástice mohou díky své 
malé velikosti, svému tvaru, své vysoké 
mobilitě a vysoké reaktivitě vyvolat ne-
žádoucí reakce. „Mikronizovaný neutrál-
ní oxid zinečnatý, který používá 
GEHWOL, se naproti tomu vyskytuje 
v aglomerátech. To znamená, že je váza-
ný ve stabilních seskupeních částic. Ta 
jsou o asi 2.000 nanometrů větší než na-
nočástice, které musí být v penetrační 
formě menší než 100 nanometrů“, vy-
světluje Dr. Johannes Jacobs,  vedoucí 
oddělení jakosti ve výzkumné laboratoři 
GEHWOL. Oxid zinečnatý je důležitou 

antimikrobiální látkou v přípravcích 
Gehwol FUSSKRAFT GRÜN, v masti proti 
prasklinám GEHWOL med Schrunden-
Salbe nebo v deodoračním krému na 
nohy GEHWOL med Fuß deo-Creme. 
Kromě jiného zabraňuje aktivitě bakterií 
v potu, které vytvářejí zápach a chrání 
před infekcemi, jako jsou například plís-
ně nohou. Podle Spolkového institutu 
pro posuzování rizik (BfR) ukázaly dosa-
vadní toxikologické výzkumy, že do kůže 
pronikne jen minimum těchto částeček, 
že se udržují ve svrchní vrstvě pokožky 
a po několika dnech jsou v důsledku re-
generace pokožky opět vyneseny na po-
vrch. Pro spotřebitele tak nebylo zjištěno 
žádné zdravotní riziko.  

Rozhodující je celková receptura 
Zda vůbec a jak pronikají nanočástice do 
kůže, závisí na jejich velikosti a na dal-
ších faktorech. Společnost pro dermo-
farmacii zdůrazňuje v této souvislosti 
především význam celkové receptury 
a použitých emulgátorů. To platí stejnou 
měrou pro všechny obsažené látky. Pro 
efektivní účinnost je potřebný vhodný 
přenosový systém, který přepravuje 
účinné složky a ve správný okamžik je 
uvolní na správném místě v kůži nebo na 
kůži. Přípravky. GEHWOL jsou kosmetic-
ké přípravky spíše na bázi vodní emulze 
bez speciálních pomocných látek posilu-
jících penetraci. V jejich případě se účin-
né látky uvolní bezprostředně po nane-
sení, takže se jejich účinek může rozvi-
nout především na povrchu pokožky 
a v její horní vrstvě. Oxid zinečnatý je na-
víc těžko rozpustná substance. Jeho  
nedostatečné hydrofilní a lipofilní vlast-
nosti ztěžují hlubokou penetraci. 

Účinné nanolátky v kosmetice
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dne 8. 11. 2012 se v Golfo-
vém resortu Kunětická hora 
uskutečnila podzimní odborná 
konference na téma diagnos-
tika a zdravý životní styl. akci 
pořádala česká asociace well-
ness, která požádala prezident-
ku čps o účast. prezidentka čps 
mUdr. marie součková vzhle-
dem k místu konání požádala 
1. víceprezidenta mUdr. Havr-
du, aby  v odborném programu 
vystoupil s přednáškou “podia-
trie ve světě a v české repub-
lice. podiatrická diagnostika 
a léčba”.

Teze z přednášky: první specialisti, kteří se zabývali problematikou nohy se objevili 
koncem 19. století v evropě a v Usa. převážně se jednalo o pedikéry a chiropodisty. po-
diatrie/podologie jako obor vznikla na začátku 20. století a např. ve Velké Británii v říjnu 

2012 oslavili 100 let trvání podiatrie. 
V české republice byla založena česká  
podiatrická společnost v roce 2001. 
V roce 2011 jsme vstoupili do světové 
podiatrické federace (FIp). podiatrie 
u nás prožívá bouřlivý rozvoj a rychle 
dohání svět.

následovaly teoretické ukázky podiat-
rických vyšetřovacích a terapeutických 
metod. po přednášce si mohli nechat 
zájemci vyšetřit nožní klenby na po-
doskopické desce. ohlas u posluchačů 
byl velký.

MUDr. Miroslav Havrda

Diagnostika  
a zdravý životní styl



35podiatrické listy 3/2012

sobota 6. dubna 2013
Výstaviště praha - Holešovice v rámci veletrhu kosmetiky  

interbeauty prague 2013

Tato soutěž vznikla s cílem zdůraznit význam oboru pedikúra, jako velmi potřebné nedílné 
součásti celkové péče o tělo a zdraví. 
popularizací péče o chodidla, tak často podceňované a opomínané služby, jde o další rozvoj, 
podporu, zkvalitnění a vyzvednutí vysoce náročné profese a práce pedikérek.

PRoFI PEDICURE CUP 2013
soutěž je vedena výhradně aktivními odborníky - porotci provozujícími aktivní praxi v oboru, 
bez vnějších zásahů a individuálních zájmů obchodních firem.
Firmy obchodující s produkty pro pedikéry se mohou aktivně zapojit pouze do sponzoringu 
mistrovství a ocenit svými produkty zúčastněné odborné soutěžící, aby tak prezentovali své 
zboží, které nabízejí na trhu a představují na svých stáncích v rámci Interbeauty prague. Jedině 
tak je zachován regulerní průběh soutěže. soutěžíci mohou pracovat s libovolnými produkty 
a pomůckami, se kterými jsou zvyklí pracovat. používání příslušné značky zásadně nemá vliv na 
hodnocení porotou. podstatný je výsledek a provedení odborné práce.
spolupráci přijala česká podiatrická společnost www.podiatrie.cz

Jana Petřinová, odborná porotkyně, Profinail s.r.o.

3. Mistrovství ČR

Profi Pedicure 
Cup 2013



Léčebné lázně Jáchymov jsou stále vyhledáva-
ným zdrojem zdraví, který je založen na uni-
kátní metodě radonových koupelí.
Tato panenská radonová voda je pro účely 
balneoterapie čerpána z bývalého uranového 
dolu a potrubím je rozváděna do balneopro-
vozů lázeňských sanatorií Léčebných lázní Já-
chymov. Během lázeňské kůry pacient dochá-
zí šestkrát týdně na koupel 36°C teplé a trva-
jící 20 minut s následným desetiminutovým 
suchým zábalem. Při koupeli působí na kožní 
povrch pacienta alfa záření, emitované rado-
nem. Právě toto měkké záření alfa představu-
je onu energii, která v organismu vybuzuje bi-
ologické rezervy pro regeneraci tkání, stimu-
luje imunitu se vzestupem protibolestivých 
a protizánětlivých látek, například endorfinů 
a hormonu kortisolu. Nastartuje se také akti-
vace antioxydačních pochodů, které eliminu-
jí z organismu následky nejrůznějšího civili-
začního zamoření: léčiv, chemických a kon-
zervačních součástí průmyslově vyráběných 
potravin, kouření, saponátů a podobně. Buň-
ky se stávají odolnější proti působení potenci-
álně karcinogenních látek. Analgetický efekt 
třítýdenní radonové kůry, doplněné o další 

léčebné procedury, přetrvává průměrně po 
dobu 8 - 10 měsíců po léčbě.
To, že v Jáchymově radioaktivní záření neško-
dí, ale pomáhá, je způsobeno opakovanou apli-
kací malých dávek záření alfa. Jde o jakýsi druh 
otužování organismu. Analogicky i saunování 
posiluje opakovaným prohříváním a ochlazo-
váním těla.
Bolest je dominujícím příznakem u všech di-
agnóz, týkajících se onemocnění pohybového 
aparátu. Bolestivý je jakýkoliv zánět, tím spíše 
zánět revmatického původu. Bolestivý je ar-
trotický kloub. Bolestivě reagují i svalové 
a  páteřní struktury u vertebrogenních syn-
dromů. Neurologické diagnózy se projevují 
bolestí u kořenových útlaků, zánětů perifer-
ních nervů, úžinových syndromů, jako je zná-
mý syndrom karpálního tunelu. To všechno 
a  mnoho dalších jsou typické potíže našich 
„jáchymovských pacientů“. I laikovi musí být 
jasné, že pokud má bolest tolik různých pří-
čin, nelze ji vyléčit jedním postupem - napří-
klad pouze podáním nějakého medikamentu. 
Přístup musí být komplexní: zklidnění záně-
tu, odstranění nedokrevnosti tkání, uvolnění 
bolestivého spasmu svalu, uvolnění útlaku 

Léčba bolesti 
radonovými 

koupelemi
MUDr. Lenka Draská, primářka  

Lázeňského centra Agricola

podiatrické listy 3/201236
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bolestivé struktury a především pokud mož-
no obnovení správné funkce kloubu, páteře, 
svalového aparátu. 
Velký problém vidíme v tom, že pacient 
k nám přichází často velmi vyčerpán chronic-
kým bolestivým průběhem svého nemocně-
ní. Jeho regenerační rezervy jsou již značně 
oslabené, na běžné postupy ambulantní reha-
bilitace nebo zákroky v centrech pro chronic-
kou bolest nereaguje. Pak vidíme rychlé 
a efektivní řešení v „dobití baterek“. Radono-
vými koupelemi se doplní energie do organis-
mu a spustí autonomní regulace, které utiší 
bolest a napomohou k obnovení porušené 
funkce těla. 
Jisté je, že chronicky bolestivý pacient bývá 
depresivní. Lázeňské prostředí, empatický 
a vlídný personál, individuální přístup, navá-
zání přátelských vztahů se spolupacienty, 

dobré jídlo, kulturní zážitky - to vše jsou dal-
ší faktory, které pomáhají léčit chronickou 
bolest. Pozitivní naladění mysli pacienta 
a  příjemné emoční prožitky výrazně zvyšují 
práh pro bolest. 

 slevy pro pacienty na Komplexní 
léčebnou péči v 1.Q.2013

 ideální zimní dovolená v Krušných 
horách 

 hotelové ubytování a rautové stravování
 relaxace v bazénu, sauně a solné jeskyni
 wellness procedury a kulturní program

Tel.: 353 833 333
E-mail: info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
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Informace k platbě  
členského poplatku  
na rok 2013

Členský poplatek zůstává i na rok 2013 ve výši 550,- kč, 
plaťte v období 1. 1. - 28.  2. 2013
neplaťte poplatek před skončením roku 2012. použijte prosím poš-
tovní poukázku typu a, která je přílohou čísla 3/2012 podiatrických 
listů. nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, kterým je vaše členské 
číslo, do zprávy pro příjemce uveďte svoje příjmení a jméno. pokud 
nemáte ještě členské číslo, pak napište do této kolonky rodné číslo.

členský poplatek můžete uhradit bezhotovostním převodem pro-
střednictvím bankovního převodu ve prospěch účtu: 

101 104 39 59/5500
I zde prosím uveďte svoje členské číslo a ve zprávě pro příjemce pří-
jmení a jméno.

platí-li členský poplatek za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, uveď-
te do zprávy pro příjemce svoje příjmení a jméno i členské číslo, aby-
chom mohli vaši platbu správně přiřadit.

pokud se Vám nepodaří uhradit členský poplatek do 1. 3. 2013 a bu-
dete se chtít zúčastnit 2. workshopu či vzdělávání v ortopedii, ortoti-
ce a protetice v podiatrii v rámci veletrhu World and Beauty v letňa-
nech, pak jej bude možnost uhradit v hotovosti  na stánku čps. Infor-
mace pro členy čps - firmy, dovozce, vystavovatele.

V rámci veletrhu v letňanech (jaro i podzim) prezidentka čps mUdr. 
marie součková dohodla pro členy čps - firmy, dovozce  či vystavova-
tele slevu ve výši 15 % z platby za pronájem stánku. Jedná se o vý-
znamnou změnu, pro rok 2012 byla 10 %. sleva platí po celý rok 2013 
a bude uplatněna po prokázání se potvrzením o zaplacení či znám-
kou na rok 2013.

Jaroslav Fešar, tajemník ČPS 



zdraví
Uklidňující příroda 
Krušných hor, 
profesionální hýčkání 
a čistě přírodní zdroj 
radonové vody 
vás vrátí do dob, 
kdy péče o vlastní zdraví 
byla tou nejdůležitější věcí 
na světě.

www.laznejachymov.cz

voda

• Léčebné lázně Jáchymov 
   jako první v republice poskytují 
   služby ortopedické ambulance 
   garantované atestovaným 
   ortopedem a podiatrem 
   v jedné osobě!
• unikátní léčba pohybových 
   obtíží radonovou vodou
• týdenní a třídenní 
   wellness pobyty
• načerpání energie 
   z čistě přírodního zdroje

tel.: +420 353 833 333



akce a kurzy ČPS

18. 1. - 20. 1. 2013   |   Uvolňující techniky nohy, mobilizace a kinesiotaping

16. 2. 2013   |   dornova metoda v podiatrii

1. 3. 2013   |   2. workshop Čps

1. 3. - 2. 3. 2013   |   world of Beauty & spa 2013

2. 3. 2013   |   ortopedie, protetika a ortotika

13. 4. 2013   |   kurz k programu Vítkova chodníku

foto CzechTourism


