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Milí přátelé čistílci! 
 
Po některých obtížně zapomenutelných zážitcích roku 2007… 

 
 
…a po veskrze pozitivních reakcích na loňskou písemnou zdravici členům SPS, je tady pro Vás další 
hrstka informací o Vaší nejoblíbenější odborné společnosti! 
Letos máme některé důležité novinky, tak poslouchejte (čtěte) bedlivě! 

 

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
Na základě usnesení valné hromady (viz www) se změnil způsob výběru členských příspěvků. Členský 
příspěvek je sloučen s platbou za recall. Nová cena činí…  

4000 Kč - lékaři / 3500 Kč - ostatní členové.  
Cena zahrnuje jeden recallový víkend podle volby účastníka.  
Kapacita recallů je dostatečná a obsazení relativně stabilní, takže neočekáváme žádné zemětřesení. 
Kdo chce ale mít jistotu, že se na recall dostane, objedná se co nejdříve. 
Platbu očekáváme nejpozději do 15. března na našem obvyklém místě… 

Číslo účtu:  0204262379/0800 
Variabilní symbol: DDMMRR (den, měsíc a rok narození člena, např. 4.února 1974 je 040274) 
Na základě došlých plateb bude vystaven doklad o zaplacení školení, který bude celý možno uplatnit 
jako náklad do účetnictví. 
Připomínám, že placení příspěvků a účast na recallu je povinností aktivního člena SPS.  

 

..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 
Salima Brno   7. března  Blanka Stojanovičová, Petra Havlíčková  
Jarní recall, Skalský Dvůr 18.-20.dubna  Blanka Stojanovičová, Jiřina Perníčková 
Valná hromada, Skalský Dvůr 19. dubna  Blanka Stojanovičová, Jiřina Perníčková 
Letní recall, Skalský Dvůr 22.-24. srpna  Lucie Kalousková, Ivana Sklenářová 
Týden čistých zubů  18.-22. srpna  Hanka Dušková 

http://www.gradent.cz/
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Kongres SPS?????????  zač. listopadu  Daniel Černý, Katka Seifertová 
Vánoční recall, Tichonice 5.-7. prosince  Jana Vlková, Radek Sekvard 

 

OSLAVA 10. VÝROČÍ SPS – KONGRES? 
Už je to tak – SPS bude letos slavit 10 let existence. To není málo, je to kulaté a tak bude 
třeba to nějak využít. Na jednání výboru před Vánocemi byl přednesen návrh, aby v letošním 
roce SPS uspořádala malý kongres o ústní hygieně a naší společnosti. Zaměřený by neměl 
být pouze vědecky, jako spíše prakticky a tak trochu i oslavně. Měl by shrnout, čeho jsme 
pod hlavičkou SPS dosáhli, co bychom dále chtěli a tak podobně. Očekáváme aktivní účast 
členů společnosti, kteří budou také mít v podstatě poprvé šanci se sejít všichni pohromadě. 
Předběžně se hovořilo o umístění v Hradci Králové, ale nic není dosud rozhodnuto. 
Předpokládaný rozpočet akce a další detaily budou k dispozici nejpozději na valné hromadě, 
kde padne finální rozhodnutí.  
Do té doby očekáváme podněty na tradiční emailové adrese sps@zubari.cz nebo jakkoliv 
jinak, hlavně se ozvěte.   
 

BONZÁČEK – JAK NAHLÁSIT ZMĚNU O SOBĚ 
Pokud nastala změna jména, adresy nebo telefonu, je nejlepší ji nahlásit emailem sps@zubari.cz . 
Pokud máte k elektronice odpor, potom písemně na adresu MUDr. Daniel Černý, Foerstrova 1688, 
Hradec Králové, případně SMSkou na 608300097. 

 

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      1 ks   Cena: 300,- Kč 
Objednávací kartička s logem SPS    100 ks   Cena: 100,- Kč 

 
 

WEB SPOLEČNOSTI 
Nezapomínejte, že máme web, na který je možné umístit informace o nás, naší práci, našich 
pacientech. Připomínky k webu na sps@zubari.cz .   
 
 
 
Mějte se krásně, nezapomeňte zaplatit příspěvky  a někdy letos na viděnou. 
 
 
Za celý výbor SPS Vaše  
 
 
 

Blanka Stojanovičová 
 
4. února 2008  
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