
Vážené kolegyně a kolegové, příznivci prote cké stomatologie,

 uplynulý rok 2022 byl pro naši odbornou i zájmovou činnost v České společnos  prote cké
stomatologie o poznání radostnější než ten předešlý, neboť pro epidemická opatření byla postupně
rušena. Pracovali jsme dle nových stanov v čele se tříčlenným výborem – H. Hubálková – předseda, R.
Šmucler – vědecký sekretář, L. Vavřičková – hospodář; a revizní komisí zastoupenou J. Charvátem, P.
Bartákem a I. Vobornou.

Ve spolupráci s Klinikou zubního lékařství Univerzity Palackého jsme v Olomouci 1. října 2022
uspořádali  výroční  setkání  členů  ČSPS  formou  odborného  semináře  s názvem  „SNÍMATELNÉ
NÁHRADY V 21. STOLETÍ“. Seminář byl účastníky pozi vně hodnocen a byl provázen bohatou diskuzí
související také s novou právní úpravou zhotovování snímatelných zubních náhrad. Pro kolegy, kteří
se olomouckého setkání  nemohli  zúčastnit,  je jeho obsah podrobně popsán v LKS:  Vavřičková L.,
Hubálková H.: Snímatelné náhrady v 21. stole . LKS, 2023; 1: S 10-11.

Po skončení odborných přednášek se konala členská schůze ČSPS, která navrhla a schválila
program společnos  na další  období, rozpočet ČSPS a projednala další  výhledy odborné činnos .
Současně plénum schválilo stávající výši členských příspěvků: 

Roční poplatek řádného člena činí 1500,- Kč a studenta 300,- Kč.

Výbor ČSPS vás laskavě žádá o zaplacení poplatku na rok 2023 do 28. 2. 2023 na účet společnos :

Banka: MONETA Money Bank      Číslo účtu: 2263709504/0600          Variabilní symbol: rodné číslo

Výbor ČSPS připravuje letošní  výroční  setkání  našich členů na sobotu 27. května 2023 do
Brna, kde se uskuteční odborný seminář na téma:

 „OKLUZE A TMK Z POHLEDU CHIRURGA, ORTODONTISTY A PROTETIKA“. 

Pozvanými přednášejícími jsou např. Jász Máté z Maďarska, V. Machoň, M. Koťová, M. Yurchenko a
další.

Vážené  kolegyně a  kolegové,  přeji  Vám v tomto roce pevné zdraví  a  hodně spokojenos
v pracovním i soukromém životě. Těšíme se na vaše náměty, které pomohou jak osvěžit činnost naší
odborné  společnos ,  tak  i  zkvalitnit  prote ckou  péči,  např.  formou prak ckých kurzů  a  školení.
Děkuji vám všem za práci i čas, který věnujete Prote cké společnos  a těšíme se na setkání v Brně.

Za výbor ČSPS  

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

předseda

Praha, 31. 1. 2023


