
SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE 2007

Milí přátelé čistílci!

Vítejte v roce 2007. 

Pro letošní rok jsme se rozhodli vrátit k písemné zdravici všem našim členům a infor-

movat Vás touto cestou o všem, co se letos chystá ve Společnosti preventivní stomatologie.

Začneme milou povinností ...

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Členské příspěvky zůstávají i na rok 2007 ve stejné výši, tj. 1000,- Kč za zubního

lékaře a 500,- Kč za dentální hygienistku. Jejich zaplacení očekáváme do konce března. Ne

že bychom něco měnili, ale …

číslo účtu: 0204262379/0800

variabilní symbol: DDMMRR 

(den, měsíc a rok narození člena, např. 4. února 1974 je 040274)

Zaplacením členských příspěvků plníte jednu z povinností člena SPS. Druhou povin-

ností (viz stanovy) je účastnit se jednou ročně recallu, takže si můžete vybrat …

... NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT - PLÁNOVANÉ AKCE CHRONOLOGICKY

Uvedené termíny jsou předběžné, pro upřesnění a další informace sledujte web www.zubari.cz !!

AKCE TERMÍN ORGANIZÁTOR

Jarní recall, Skalský Dvůr 20. - 22. dubna Blanka Stojanovičová

Valná hromada, Skalský Dvůr 21. dubna Blanka Stojanovičová

Mezi ploty, Praha 26. května Zora Muzikantová

Letní recall, Skalský Dvůr 24. - 26. srpna Lucie Kalousková

Týden čistých zubů 20. - 24. srpna Hanka Dušková

Vánoční recall, Tichonice 7. -  9. prosince Radek Sekvard

Na akci „Mezi ploty“ je jako každoročně potřeba dobrovolníků z řad lékařů a hygienistek,

kteří budou demonstrovat postupy čištění zájemcům. Neváhejte a hlaste se Zorce. Tel.: 603 780 580.

Jedna akce vždycky trochu vybočuje, ale je také potřeba …

VALNÁ HROMADA

Na valnou hromadu SPS zveme srdečně všechny členy společnosti. Využijte svého

práva a možnosti ovlivňovat chod SPS a přijeïte se podívat, popovídat, zahlasovat! Minimál-

ně by Vás mohlo zajímat, jak SPS nakládá s Vašimi prostředky. Letos nás čeká rozhodnutí,

zda pokračovat v podpoře začínajících zubních profesionálů sponzoringem akce TČZ nebo

hledat i jiné formy uplatnění společnosti. 



BONZÁČEK – JAK NAHLÁSIT ZMĚNU O SOBĚ

Pokud nastala změna jména, adresy (či pohlaví), je nejlepší ji nahlásit emailem

sps@zubari.cz Pokud máte k elektronice odpor, potom písemně na adresu MUDr. Daniel

Černý, Foerstrova 1688, Hradec Králové.

Bazar – co si můžete zakoupit
Máme ve skladu trička s logem společnosti a objednávací kartičky. Jejich distribuce

probíhá obvykle na recallech, ale kdyby někdo měl nějakou urgentní potřebu, napiště opět

na sps@zubari.cz 

Tričko (na obrázku je příklad, jsou i jiná) Cena: 300,- Kč/1 ks

Objednávací kartička s logem SPS Cena: 100,- Kč/100 ks

Web společnosti
Naše webové stránky jsou takříkajíc „NÁROD SOBĚ“. Máte-li nějakou připomínku,

námět, text k uveřejnění, glosu a vůbec cokoliv jiného, dejte vědět zase na sps@zubari.cz .

Každá připomínka dobrá. 

Na jeden dopis až až informací.

Mějte se krásně, nezapomeňte zaplatit příspěvky a někdy letos na viděnou.

Za celý výbor SPS Vaše 

Blanka Stojanovičová

15. února 2007 

Společnost preventivní stomatologie

Na usedlosti 19, 147 00 Praha 4 – Braník

WWW.ZUBARI.CZ


