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DIČ: CZ 62 06 41 26 IČO: 62 06 41 26 č.ú.: 971 4802 524 / 0600 
Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7516 
 

V Pardubicích dne 25.09.2017  

 

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás pozvat na základní školení expertního a informačního systému  

 

Computer Kinesiology 

 
Školení je určeno pro lékaře a fyzioterapeuty. Na školení se seznámíte se systémem Computer Kinesiology a naučíte se pracovat se 

systémem Profi Complex Start a s dalšími novinkami CBG. Účastníci obdrží osvědčení s oprávněním pracovat s programy Computer 

Kinesiology řady Profi Complex Start pro komerční účely. 

 

Datum konání: 20.10. 2017 (pátek) – 22.10. 2017 (neděle) 

Místo konání: Centrum zdraví JONA, K Blahobytu 1596, Pardubice (www.jona.cz ). 

Školitelé: zdravotnická část - Doc. MUDr. Dobroslava Jandová,   

technická část – Ing. Otakar Morávek. 

 

Program: 20. 10. pátek 10:00 seznámení s programem školení, úvod, 

10 :30 vzorová diagnostika a ošetření, Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, 

12 :00 oběd, 

13:00 expertní a informační systémy CK, CBG, instalace, spuštění a obsluha programů, Ing. 

Morávek Otakar, 

14:00 přednáška, teorie CK, indikace, kontraindikace, 

15:00 práce s programem, 

18:00 večeře a dle potřeby volná diskuse. 

 

  21.10. sobota   9:00 praktická část – nácvik testovací části a ošetření, 

    12:00 oběd, 

13:30 práce s programem,  

17:00 vyhodnocování výsledků, příklady, 

18:00 večeře a dle potřeby volná diskuse. 

   

22. 10. neděle  9:00 diagnostika, vyhodnocení výsledků a ošetření pacienta, 

  11:00 archivace dat, dálková kontrola, tisk výsledků,  

12:00 oběd, 

13:00 licenční podmínky, obchodní podmínky, diskuse, 

14:00 ukončení školení. 

 

Program může být změněn podle potřeb účastníků školení. Účastníci školení mohou v dohodnutém termínu pokračovat 

individuálně ve výcviku v Centru zdraví JONA v Praze nebo v Pardubicích.      

Účastnický poplatek:  Cena školení s licencí pro komerční účely je 10 000,- Kč včetně DPH.  

Cena pouze školení (startovací sada bez software) je 5000,- Kč (vhodné pro další zaměstnance 

jednoho pracoviště nebo pro studijní účely). 

 Pro absolventy školení IGA, CBG a CK Studios, sleva 1 500,- Kč,  

Účastníci obdrží: Startovací sadu CK Profi Complex Start.  

Sada obsahuje učební texty, instalační DVD s programem Profi Complex Start 18.1, licenci na 3 měsíce a 

25 použití programu (běžná cena licence je 5 500 Kč).  

Platbu proveďte převodem na účet číslo 9714802524 / 0600 v GE Money Bank v Pardubicích do 17. 10. 2017. Při platbě 

použijte jako variabilní symbol Vaše číslo mobilního telefonu nebo IČO, konstantní symbol 0308. Daňový doklad obdržíte 

na školení. 

Ubytování a stravování: Každý na své náklady. Ubytování můžeme zajistit, požadavek uveďte v přihlášce.  

Informace a potvrzení účasti: do 13. 10. 2017 e-mailem  jona@jona.cz  nebo telefonicky na mobil 724 965 479. 

 

S přáním pěkného dne 

Ing. Otakar Morávek 

jednatel společnosti  
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