
 
 

Rehabilitační oddělení Nemocnice Třebíč Vás srdečně zve na odborný kurz pro 
fyzioterapeuty a porodní asistentky 

 
 

Diastáza  

Lektorka: Bc. Kristina Bertošová 

  
 

Termín: 11. 3. 2023 

Cena: 

 

3400,- Kč vč. DPH 

 
 
 
Informace o přihlášce na kurz a dalších podrobnostech kurzu jsou k dispozici na FB stránce „Vzdělávací centrum pro 
fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč“ nebo mailem mdobesova@nem-tr.cz. 
 
 
 
 
Vizitka školitelky: Bc. Kristina Bertošová 
 

Absolvovala FTVS UK, obor fyzioterapie a od roku 1999 působí jako odborná asistentka na KTV PF UK. 
Pracuje jako fyzioterapeutka, ale působí také aktivně v oboru fitness a wellness (Získala kvalifikaci jako 
osobní trenérka a školitelka osobních trenérů, je držitelkou certifikátů z oboru fitness v ČR a USA. Je 
autorkou skript a výukových materiálů pro fitness profesionály.). Je lektorkou školení pro porodní 
asistentky a angažuje se jako odborná konzultantka časopisů pro lékaře a porodní asistentky a časopisů pro 
širokou veřejnost. 
 
Specializuje se na moderní přístupy a metody ve sportovní fyzioterapii. Pracuje s pacientkami v těhotenství 
a po porodu. Zaměřuje se na fyzioterapii diastázy u žen, mužů i dětí. 
 
Pořádá a lektoruje kurzy a workshopy pro fyzioterapeuty na téma Diastáza. 
  



 
 

PODROBNÉ INFORMACE O KURZU 

 
Kurz se koná v prostorách Rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč (Purkyňovo nám. 2), Pavilon „M“, 1. n. p. 
 

S sebou psací potřeby, pohodlné oblečení a přezůvky. 

 

Podmínky pro přihlášení 

 

Přihlášku vyplňte přes rezervační systém Reenio přes tento odkaz: 

 

https://nemocnicetrebic.reenio.cz/cs/#/terms/2023-03-11;viewMode=day 

 

Následně obdržíte podklady k platbě. Fakturační adresa je závazná a dodatečně nebude moci ji změnit. 

Přihlášení na kurz je závazné. V případě, že se nebudete kurzu moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. 

Pokud nenajdete ze sebe náhradníka a ani my nebudeme mít v databázi náhradníka, částka zaplacená za kurz 

propadá. 

 

Kontakt pro získání dalších informací:  

 Mgr. Michaela Dobešová: mdobesova@nem-tr.cz (organizační a praktické záležitosti) 

 Mgr. Kateřina Mašková: kmaskova@nem-tr.cz (personální oddělení Nemocnice Třebíč, platby, přihlášky) 

 

Aktuální informace naleznete na FB stránce „Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč“ 

 

 

Strava – v průběhu kurzu bude zajištěno drobné občerstvení. Lze využít nabídky objednání oběda v jídelně 

Nemocnice Třebíč. Cena oběda je 120,-Kč. Máte-li zájem o oběd, prosím, vyplňte v přihlášce. 

 
 

PROGRAM KURZU 

 

sobota 11. 3. 2023 

08:30 -  9:00      Prezence (+ platba předem objednaného oběda v hotovosti) 

09:00 - 12:00     Teoretické část 

12:00 - 13:00     Oběd 

13:00 - 15:00     Praktická část 

15:00 - 16:00     Demonstrace terapie na konkrétním pacientovi 

16:00 - 16:30     Závěr a zakončení kurzu 

https://nemocnicetrebic.reenio.cz/cs/#/terms/2023-03-11;viewMode=day

