
11.–12. června 2021
Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53

akademieZveme vás na stomatologický víkend:

„MÉNĚ JE VÍCE!“ – MODERNÍ  
MANAGEMENT FIXNÍ PROTETIKY
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Juraj Rytych

SOBOTA 12. 6. 2021  
•  přímá rekonstrukce sníženého skusu – přímou dostavbou 

nebo injektážní technikou
•  laboratorní příprava pro injektážní techniku
•  adhesivní fixace kompozitních a celokeramických náhrad
•  adhesivní vs. konvenční fixace
•  důvody selhání adhesivní vazby a jak jim předcházet
•  adhesivní protokoly pro kompozitní onlaye,  

celokeramické korunky a fasety
Diskuze účastníků

CENA:
9 190 Kč  plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

vč. ubytování a celého programu
550 Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj
6 890 Kč  cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
7 540 Kč  za osobu bez ubytování vč. celého programu
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

PÁTEK 11. 6. 2021 
•  jak stanovit kvalitní plán terapie
•  fotodokumentace, spolupráce se zubní laboratoří
•  finanční plán – jak nastavit ceny
•  bioemulace – koncept „no post, no crown“
•  wax up, mock up
•  rozhodovací protokoly při sníženém skusu
•  volba materiálu pro distální a frontální úsek – pohled 

lékaře vs. zubního technika
•  moderní protetické adhesivní techniky – IDS (immediate 

dentin sealing), DME (deep margin elevation)
•  postendodontické dostavby, ferrule efekt
•  preparační schémata, preparační mock up pro 

miniinvazivní preparaci
•  management měkkých tkání
•  práce na implantátech 
•  otiskovací protokol, registrace skusu, registrace 

v centrickém vztahu, provizoria
•  výběr barvy, spolupráce lékař – pacient – technik

 VZDĚLÁVÁNÍ 
 RELAXACE 
 ZÁBAVA 
 DÁREK



9.30–10.00 Registrace a občerstvení
10.00–12.00 Zahájení akce, přivítání účastníků 

a přednáška
12.00–13.00 Oběd
13.00–15.00 Přednáška
15.00–15.30 Přestávka, Coffee break
15.30–17.00 Přednáška
19.30–22.00 Společný večer v hotelu Valeč, večeře  

formou švédských stolů, bowling

PROGRAM pátek: 11. 6. 2021

9.00–11.30 Přednáška
11.30–12.00 Přestávka, Coffee break
12.00–14.00 Přednáška

14.00 Závěr a poděkování pořadatele

PROGRAM sobota 12. 6. 2021

Šárka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii 
& Sales manager; Dentál,  
profylaxe, technika; severní 
Čechy a Královéhradecký kraj
M: +420 724 020 620
E: chvojkova@jps.cz

V plné ceně za osobu je zahrnuto: ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji se snídaní | účast na přednáškách vč. propagačních 
materiálů pořadatele | využití wi-fi v hotelu | účast na spole-
čenském večeru | stravování v hotelu dle programu včetně 
nápojů vybraných pořadatelem (večer také pivo a víno 
v ceně) | parkování | dárek.

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, te-
lefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na ad-
rese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě 
námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako varia-
bilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účastnického 
poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi 
pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti, 
jejíž nedílnou součástí jsou Závazné podmínky účasti na akci 
pořádané firmou JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.jps.cz/akademie.

INFORMACE

akademie
JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená 
linka: 800 111 577, e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, 
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Vzdělání

2005–2010 Masarykova Univerzita v Brně, lékařská fakulta, 
obor zubní lékařství

Odborné zahraniční stáže

2005 Odborná stáž Ryde College, Sydney, Austrálie

2008 Odborná stáž University of Malta, Fakulta  
stomatologické chirurgie, Malta

2012 GC Campus, Leuven, Belgie

Odborná praxe

Výuka Preventivního zubního lékařství na VOŠZ 
Merhautova, Brno

od r. 2010 Vlastní dentální klinika Supradent, Brno

Členství

Člen ČSK a České akademie dentální estetiky

MDDr. Ondřej Kříž

Vzdělání

2002–2003 Technická univerzita v Košicích, obor elektro-
technika a informatika

2003–2005 SZŠ Žilina, obor zubní technik, zakončeno  
maturitní zkouškou v roce 2005

Pracovní zkušenosti

2005 DUOTEC s.r.o. – zhotovování snímacích náhrad

2005–2007 Fortuna Tur Dental s.r.o. – zhotovování fixních 
i snímacích náhrad

2007–2015 OSVČ – soukromý zubní technik – zhotovování 
fixních náhrad se specializací na keramické 
systémy a implantáty

2015–dosud Jednatel a majitel firmy Nový úsměv s.r.o. 
Zhotovování fixních náhrad. Vedení týmu 
zubních techniků, který je odpovědný za 
výrobu vysoce estetických a funkčních náhrad 
(pracuje s materiály Initial LiSi, LiSi Press, 
Gradia Plus).

Juraj Rytych

Mgr. et Mgr. Bc.
Petra Bolechová, DiS.
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
region Vysočina a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz


