
VALNÁ HROMADA 2006     22.4.2006 
 
Byla zahájena Dr. Stojanovičovou blahopřáním Dr. Sedelmayerovi k jeho významnému 
jubileu a poděkováním pí Duškové za to, že nikdy nezklame. Dr. Stojanovičová rozdala 
k doplnění seznam mailových adres. 
 
Dalším bodem programu byla „Zpráva o hospodaření společnosti“. Dr. Muzikantová zprávu 
nemohla přečíst, protože je paní Rybářová dlouhodobě nemocná a nemohla zprávu dodat. 
Zpráva bude uveřejněna na webu, taktéž zpráva revizní komise. Ve výboru se uvažovalo o 
eventuální změně daň. Účetní.  
 
Dalším bodem programu byla volba nového výboru společnosti a revizní komise. 
Návrh: 
Předseda  Dr. Stojanovičová 
Místopředseda  Dr. Kalousková 
Jednatel  Dr. Perníčková 
Hospodářka  Dr. Muzikantová 
 
Doplňující osoby: Dr. Schwestr, Dr. Černý, Dr. Havlíčková, Dr. Šúhová, Dr. Horáková 
 
Revizní komise: 
Předseda Dr. Benárová, dále Dr. Koukalová, Dr. Kadlecová 
 
Návrh složení výboru byl 72 hlasy odsouhlasen, 4 se zdrželi. 
Návrh složení revizní komise byl 74 hlasy odsouhlasen, 2 se zdrželi. 
 
Dr. Ziegfriedová navrhla Dr. Kaňu, který však bohužel požadoval funkci, která ve výboru 
neexistuje. 
Dále se navrhly dvě varianty pomoci studentům stomatologie příspěvkem na TČZ, ale zatím 
není jasný stav konta. Ve společnosti je asi 280 členů, z toho zhruba jedna polovina aktivních. 
Padl návrh zvýšení ceny recallu, nebo příspěvku. 
Konstatovala se nevalná platební disciplína členů společnosti. Dr. Perníčková vyprávěla 
otřesný zážitek ze Salimy a nechtěla přerušovat, chválila iniciativu milých kolegů ze 
Slovenska. Dr. Kalousková navrhla písemné obeslání neplatičů. Dr. Černý informoval o 
inovaci Databáze členů dle informací z jednotlivých recallů. Prostřednictvím Foxnetu budou 
neplatiči upozorněni, že nesplněním podmínek se ze společnosti vyřadí. 
Dr. Kalousková navrhla, aby po TČZ, nebo objevení se nového místa v databázi, automaticky 
obdrželi členové CERTIFIKÁT event. Stanovy.  
 
Bude-li při vyhodnocení příjmů a výdajů nedoplatek, budou členové společnosti požádáni o 
zvýšení ceny recallu. 
 
Proběhlo hlasování o zaplacení TČZ 10ti vylosovaným studentům. Odsouhlaseno 70ti hlasy, 
4 se zdrželi, 2 proti. 
 
Dr. Sedelmayer vylosoval 10 studentů, kterým společnost zaplatí TČZ: 

1. MUc Strmeňová Marta 
2. MUc Kostečková Ivana 
3. MUc Žáková Kateřina 
4. Kraubová Inka 



5. Filová Jana 
6. Mercová Markéta 
7. Mahelová Jana 
8. Sychrová Kamila 
9. Kvalita Michal 
10. Myšák Jaroslav 

 
Náhradníci: 

1. náhradník Soldman Martin 
2. náhradník Roučová Bára 

 
Vylosovaní budou zveřejněni na webu a do konce července se nahlásí paní Duškové, pokud 
ne, sáhne se po náhradníkovi.  
 
Dr. Černý přečetl dopis Asociace dentálních hygienistek. Předsedkyně Lucie Ovečkinová 
žádá o navázání komunikace se SPS, bude sepsána oficiální odpověď a vše na webu 
zveřejněno. 
 
Příspěvek Dr. Sedelmayera o činnosti a jedinečnosti společnosti nás ubezpečil, že opakování 
je matka moudrosti a že chceme být stále lepší a lepší až budeme nejlepší. 
 
Otázka webových stránek byla vcelku vyřešena. Při případných nedostatcích si Dr. Černý 
posype hlavu popelem. Objednávací kartičky jsou kj mání v množstvím neomezeném. 
Zmínka o publikaci Dr. Kovalové, kterou se Dr. Černý pokusí nechat přeložit a bude pro ni 
žádat množstevní slevu. 25 členů by mělo zájem o publikaci. Slovenští kolegové chtěli 
publikovat čumkarty profesora Sedelmayera, ale ten je odbyl slovy: „Urobím si to sám!“ 
 
Dr. Sekvestr nás informoval o úžasné akci Zdravý zoubek 2005. Dr. Perňa chce vracet 
cedulky a nepoužité prezervativy. 
 
Poslední týden v květnu se koná akce Mezi ploty a zároveň přednáška o „zlatě“ a proto byli 
členové osloveni aby ti co nejdou na přenášku vypomohli na akci v Bohnicích. Hledá se 
dobrovolník, který by oslovil paní Duškovou, zda by přeložila před.nejlépe nějaký pohledný 
kolega.  
 
Dr. Vejmolová sedí v akustickém stínu. 
Dr. Havlíčková konstatovala, že Salima byla výborná, ale je zapotřebí, aby se zúčastnilo více 
lidí ze společnosti. Na tyto akce se hlásí stále stejní lidé. Dr. Perničková na vaše černé 
svědomí, hlaste se Dr. Muzikantové.  
Hlasování o tričkách neproběhlo, domluví se na recallu. Trička jsou velmi slušivá a tak se 
těšte. 


