
02.–03. června 2023
Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53

SOBOTA 03. 06. 2023 
•  Spolupráce lékař – zubní technik
•  Wax up, Mock up – analogově vs. digitálně
•  Moderní protetické přístupy – indikace, preparace
•  Otiskování vs. skenování
•  Fotodokumentace, výběr barvy
•  Protetické materiály – jejich indikace, výhody a nevýhody
•  Protetické ošetření distálního a frontálního úseku
•  Opravy protetiky, záruky a cenové nastavení
•  Klinické případy

CENA:
11 990 Kč  plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

vč. ubytování a celého programu
12 890 Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj
9 990 Kč  za osobu bez ubytování vč. celého programu
Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

PÁTEK 02. 06. 2023 

•  Správná diagnostika a plánování léčby
•  Základní předpoklady pro kvalitní práci  

– zvětšení a suché pracovní pole
•  Bioemulace jako pilíř moderní adhesivní stomatologie
•  Adhesivní protokoly
•  Nové výplňové materiály a jejich užití v praxi  

– modelace výplní všech tříd
•  Artikulace a leštění
•  Bruxismus a jeho (ne)snadné řešení a náprava
•  Postendodontické dostavby
•  Adhesivní lepení kompozitních, hybridních 

a celokeramických materiálů

 VZDĚLÁVÁNÍ 
 RELAXACE 
 ZÁBAVA 
 DÁREK

ADHESIVNÍ STOMATOLOGIE OD A DO Z. 
JAK OBNOVIT MECHANIKU, FUNKCI 
A KRÁSU PŘIROZENÝCH ZUBŮ.

Zveme vás na 
stomatologický víkend:

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž, Marek Mrozovský

Moderní přístup k opotřebovaným 
zubům, sníženému skusu a problematice 
postendodoncie podpořený novými poznatky, 
postupy a materiály v oblasti adhesivní 
stomatologie a laboratorní protetiky.



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,  

večerní grilování

PROGRAM pátek: 02. 06. 2023

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 03. 06. 2023

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

2000–2004 SZŠ a VZŠ Ostrava Vítkovice, obor Zubní technik

Pracovní zkušenosti

2004–2005 Soukromá zubní laboratoř MUDr. Mrozovský 
Andělin – zhotovování Fixní a snímací protetiky

2006–2007 Dental Lab London – zhotovování nadstandart-
ní snímací protetiky

2008–2014 Vedoucí zubní laboratoře se specializací 
ve Fixní protetice

2014–dosud Majitel zubní laboratoře MROZOVSKÝ DENT – 
zaměření na Fixní protetiku a implantáty
Proškolování zubních techniků se specializací 
na vysoce estetické práce ve Fixní protetice
(práce s materiály GC - GC Gradia Plus. LiSi 
Press, Cerasmart 270, Initial IQ ONE SQIN 
a další)

Marek Mrozovský

Radka Kabeláčová
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Vysočina a Pardubický kraj
M: +420 771 228 340
E: kabelacova@jps.cz


