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Vážená paní, Vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na krátké  

SPOLEČENSKO VZDĚLÁVACÍ ODPOLEDNE 

do nového bytového domu pro seniory ZÁTIŠÍ v Praze 4,  

které pořádáme v úterý 28. dubna 2015 od 15.30 hodin.  

 

Společným jmenovatelem tří krátkých přednášek budou 
 

MOŽNOSTI KOMPLETNÍ REHABILITA ČNÍ PÉČE PO ÚRAZE ČI OPERACI 
se všemi psychologickými aspekty, které tyto situac e přinášejí  

a 

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ČI UDRŽENÍ FYZICKÉ KONDICE VE VYŠŠÍM VĚKU  
včetně moderních trend ů 

 

Celé odpoledne bychom Vám rádi zpříjemnili nabídkou prohlídky společných prostor 
i bytů v Zátiší a samozřejmě malým občerstvením na terase v zahradě. 

 

Program  

15.30 – 16.00 začátek akce, individuální prohlídka domu 

16.00 – 17.00 přednáškové bloky (jeden přednášející cca 15 – 20 minut) 

17.00 – 18.00 malé občerstvení, individuální prohlídka domu  

 

Neformálním odpolednem bude provázet ředitelka Zátiší Sabina Rychta říková , 
která Vám současně představí celý koncept moderního bydlení pro seniory.  

 

Těšíme se, že nás poctíte svou návštěvou!  

 

Svou účast prosím potvrďte na info@zatisi.cz nebo telefonicky na čísle 222 532 700.  

 

 

 

Přednášet budou 

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., přední odborník v oblasti funkční anatomie a 
kineziologie. V rámci zdravotnického zařízení THERAP-TILIA poskytuje konziliární služby u 
nemocných s funkčními poruchami a po složitých operačních výkonech pohybového aparátu. 
Paří mezi světově uznávané specialisty zaměřené na obor vývojové anatomie. V současné 
době je zástupcem vedoucího katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI 
ČVUT v Praze. 

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., specialista na obor vnitřního lékařství, zejména na 
choroby spojené s postižením pohybového aparátu. Již déle než 25 let se zajímá o možnosti 
využití laseroterapie jako metody vedoucí zejména ke snížení bolesti a urychlenému hojení 
ran a poškozených tkání. V současné době je viceprezidentem Mezinárodní akademie pro 
využití laseru v medicíně a v chirurgii se sídlem v italské Florencii. Je vedoucí lékařem 
zdravotnického zařízení THERAP-TILIA a vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany 
obyvatelstva FBMI ČVUT v Praze. Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.  

Mgr. Monika Donevová, vysokoškolská pedagožka, působí na Fakultě biomechanického 
inženýrství ČVUT v Praze, kde přednáší psychologii a didaktiku. Má mnohaleté zkušenosti 
v oblasti speciální pedagogiky. 
 

„ … profesor Dylevský je zkušeným pedagogem, který dokáže s lehkou dávkou pro něho 

typického humoru vysvětlit i nevysvětlitelné…“  

„ … profesor Navrátil patří v  mezi první lékaře, kteří u nás začali s laserem pracovat…“  

„ … magistra Donevová má bohaté zkušenosti z terénu a rozumí křehkosti duše…“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZÁTIŠÍ, Urešova 1757, Praha 4  www.zatisi.cz      telefon 222 532 700, 702 026 046  

spojení BUS 177 a 193, zastávka U Kunratického lesa 


