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Na symposiu zazní přednášky z těchto oblastí:
• Zdravotní a fyziologické aspekty účasti českých sportovců
na ZOH 2018 Pyeongchang (klimatické podmínky, časový
posun, podmínky v místě Her, atp.)
• Sportovní ortopedie a traumatologie
• Sportovní výživa a pitný režim
• Léčebná rehabilitace při sportovních poraněních
• Fyzioterapie ve vrcholovém sportu
• Fyziologie a patologie ve sportu
• Lékařské sportovní prohlídky
• Antidoping, rozbor zajímavých kasuistik
• Psychologie ve sportu
• Nové metody a postupy v praxi vrcholového sportu
Přednesena budou sdělení jak ze servisních odborných
pracovišť, tak z akademické sféry. Bude otevřen prostor pro
sdělení z tréninkové i soutěžní praxe. Přednáškový čas bude
poskytnut také firmám, jejichž nabídka by mohla být využitelná
ve vrcholovém sportu. Bude vytvořen prostor pro posterovou
sekci.

Informace pro účastníky je uveřejněna na nových stránkách
Symposia www.sport-sympozium.cz, Českého olympijského
výboru www.olympic.cz, Medicínského týmu české sportovní
reprezentace www.mtcsr.cz, Sportklinik www.sportklinik.cz,
Centra pohybové medicíny www.cpmchodov.cz a Centra
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
www.czzsr.cz.

Administrativní a technické
zajištění včetně ubytování,
konzultujte
s Ing. Adamem Jelínkem
adam.jelinek@sportklinik.cz
+420 777 851 405

Počítáme s možností publikovat v prestižním časopisu Fakulty
tělesné kultury UP Olomouc Acta Gymnica (podrobné
informace na http://gymnica.upol.cz) a s udílením kreditů
za účast pro lékaře a fyzioterapeuty.
Za účasti vynikajících sportovců a předních trenérských
osobností. Pod záštitou České lekařské společnosti J. E. Purkyně.

Hlavní pořadatelé:

Za organizační výbor:
PhDr. Michal Botek, Ph.D.				
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Jaroslav Větvička
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Komu je symposium určeno:
• Lékařům, fyzioterapeutům a masérům působící ve vrcholovém
sportu, zvláště členům realizačních týmů a sportovních klubů

Pod záštitou
předsedy České unie sportu

•

Symposium přinese řadu témat z oblasti zdravotního
zabezpečení vrcholového sportu a z dalších odborností
nezbytných při zajišťování potřeb české sportovní reprezentace.

Pokud uvažujete
o publikaci sdělení v Acta
Gymnica, zašlete tyto podklady
také PhDr. Michalu Botkovi,
Ph.D. z Fakulty tělesné kultury
UP Olomouc
michal.botek@upol.cz
+420 777 277 086

Vystavovatelé a přednášející
firemní přednášky se mohou
obracet
na MUDr. Jiřího Neumanna
dr.neumann@tiscali.cz
+420 604 935 240
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zasíláme Vám pozvánku na V. ročník Symposia sportovní
medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu, které se orientuje
na vrcholový sport, českou sportovní a olympijskou reprezentaci,
které se bude konat pod záštitou Českého olympijského výboru
tentokrát od pondělí do středy 27.–29. 3. 2017, na novém místě
v Kongresovém centru Jezerka, Seč – Ústupky (www.jezerka.cz).

• T
 renérům a dalším spolupracujícím odborníkům realizačních
týmů
• Odborníkům z akademické sféry a servisních pracovišť
působících ve vrcholovém sportu
• Studentům sportovních oborů a škol
• Dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti
• Sportovcům samotným

ČESKÁ LÉ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Pro přihlášení Vaší
přednášky nebo posteru
a ev. konzultaci k aktivní účasti
kontaktujte
MUDr. Jaroslava Větvičku
jaroslav.vetvicka@uvn.cz
+420 777 781 026
Uveďte název, autory, pracoviště a krátkou
anotaci (abstrakt). v běžném textovém
editoru (MS Word) v rozsahu
do 2 700 znaků.
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