
CO S DÍTĚTEM…

Záštitu nad akcí převzal 
primátor statutárního  

města Olomouce  
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

vzdělávací akce nejen
o zdraví vašich dětí

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
9:00 Zahájení 

PŘIPRAVOVANÁ TÉMATA
 ❱ psychické a výchovné problémy u dětí – doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.

 ❱ dětská neurologie – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

 ❱ stravování a zažívání u dětí – MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

 ❱ dětská gynekologie a urologie – MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

 ❱ očkování – MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

PŘIPRAVOVANÉ WORKSHOPY
 ❱ zdravé přebalování – Martina Michalová

 ❱ masáže miminek – Mgr. Dagmar Tečová

 ❱ první pomoc u dětí – MUDr. Olga Klementová, Ph.D. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
 ❱ přebalovací a kojící koutek
 ❱ dětský koutek
 ❱ kosmetický koutek
 ❱ prodejní výstava partnerů akce 
 ❱  baby cvičení s Mišpulí + cvičení na hluboký svalový systém –  

Mgr. Michaela Nováková, DiS.

 ❱ a další…

17:00 Předpokládaný závěr

Drazí rodiče  
a vychovatelé dětí,

srdečně Vás zveme na 
vzdělávací akci  
Co s dítětem… nejen 
o zdraví vašich dětí.  
Ta se uskuteční 2. února 
2017 v Olomouci. 
Zajímají Vás otázky 
týkající se zdraví 
a psychologie dětí?  
Máte chuť si vyzkoušet 
cvičení CORE, šátkování 
dětí či první pomoc 
u dětí a to vše z úst 
odborníků?  
Hlídání dětí, doprovodný 
program a občerstvení 
po celý den zajištěno. 

Datum konání: 2. února 2017 od 9.00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
Registrace: emailem na info@cosditetem.cz nebo na www.cosditetem-akce.cz
Registrační poplatek: při registraci předem 250 Kč, na místě 300 Kč
Pořadatel: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, Olomouc, 77900 
Organizační zajištění: Mgr. Hana Kaprálová, kapralova@solen.cz , +420 777 557 411
Výstavní plochy: Mgr. Kristina Šafářová, safarova@solen.cz,  +420 724 984 452

Více informací na www.cosditetem-akce.cz / přihlášky k účasti: do 13. ledna 2017

Na konferenci je nutná registrace předem přes přihlašovací formulář na  www.cosditetem-akce.cz

2. ÚNORA 2017

CLARION CONGRESS  
HOTEL OLOMOUC

více informací 
www.cosditetem-akce.cz

Aktuální program  
bude dále upřesňován.


