
 

 

Odborná konference Krkonoše 
1. 6. – 3. 6. 2023 (čtvrtek až sobota) 

 

Naše konference se tentokrát koná v nejvyšších českých horách v Krkonoších. K ubytování i 

přednáškám jsme vybrali čtyřhvězdičkový hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. Hotel se mj. 

pyšní vynikající kuchyní od týmu šéfkuchaře Jiřího Švestky nebo vlastní vyhlášenou cukrárnou. 

Pokud si zajdeme na drink do restaurace Sky club, která se nachází v 18. patře hotelu, čeká nás 

nádherný výhled na Pec a hory kolem. 

Hlavním programem čtvrtečního odpoledne a pátečního dopoledne budou odborné přednášky 

a workshopy, které jsme připravili s našimi partnery společnostmi GC a Dürr. Čtvrteční seminář 

povede MUDr. Zbyněk Mach. V pátek již budou pouze workshopy pod vedením MUDr. 

Zbyňka Macha, Jiřího Hanka a Ing. Jana Černého. 

Školení budou zakončena tradiční tombolou. Dále už nás čekají jen různé oddychové aktivity. 

V přihlášce prosím označte, kterou jste si vybrali. S jednou skupinou se vypravíme lanovkou 

na Sněžku, pěšky sejdeme na Růžohorky a odtud pojedeme na koloběžkách zpátky do hotelu. 

Kdo nebude mít o koloběžky zájem, může se vydat s doprovodem ze Sněžky pěšky. Pro další 

skupinu bude nachystána střelnice pro laserovou venkovní střelbu na letící terče. 

Páteční večer bude doprovozen hezkou hudbou i bohatým rautem. A v sobotu po snídani se 

rozloučíme. 

 

Čtvrtek: 

Přednáška: MUDr. Zbyněk Mach – 1. část – Inteligentní řešení všech problémů s fixací 

Popis přednášky: 

• Jak vybrat optimální fixační cement. 

• Kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat. 

• Přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací. 

• Nový samoadhezivní pryskyřičný cement pro vynikající vazby na všechny povrchy: 

sklovina, dentin, oxid zirkoničitý, kov, sklokeramika, hybridní keramika. 

 

Přednáška: MUDr. Zbyněk Mach – 2. část – Kompletní řešení přímých výplní ve vaší ordinaci 

Popis přednášky: 

a) Ekonomicky efektivní, dlouhodobá alternativa pro výplně. 

• Biokompatibilní a tolerantní vůči vlhkosti. 

• Pro bulkové výplně a samoadhezivní pro rychlé a snadné umístění. 

b) Vysoce pevný výplňový kompozit. 

• Tvarování a konturování injekční metodou. 

• Tak pevný, že jej lze použít pro každou velikost kavity. 

c) Vlákny zesílený zatékavý kompozit. 

• Náhrada dentinu, která zesílí vaše výplně zevnitř. 

• Snadné zaplnění velkých kavit až do 5,5 mm. 

 

Pátek: 

Workshopy: 

• MUDr. Zbyněk Mach, Jiří Hanek – Jak vybrat ideální fixační cement? / Zhotovení 

výplně II. třídy při použití materiálů s různou viskozitou. 

• Ing. Jan Černý – Dezinfekční plán v zubařské ordinaci – tipy a triky, jak ušetřit. 

 



Přihláška 
 

Závazně se přihlašuji na odbornou konferenci 

v Krkonoších pořádanou ve dnech 1.6. – 3.6.2023. 

 

V případě zrušení přihlášky do 30. 4. 2023 souhlasím 

se storno poplatkem ve výši 50 %. Po tomto datu platí 

storno poplatek ve výši 100 %, z důvodu nutnosti 

uhrazení všech nákladů spojených s touto akcí 

v předstihu. 

 

 

Lékař (jméno) ………………………………………………………………………………… 

 

DIČ …………………………………….. Telefon …………………………………………. 

 

Sídlo …………………………………………………………………………………………… 

 

Doprovod 1 (jméno) …………………………………………………………………………. 

 

Doprovod 2 (jméno) ………………………………………………………………………… 

 

Doprovod 3 (jméno) …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Datum ……………………………… Podpis a razítko ………………………….……………. 

 

Prosím do rámečku napište počet lidí z vaší přihlášky, kteří se zúčastní dané aktivity. 

 

Lanovkou na Sněžku + koloběžkou z Růžohorek do Pece 

 

 

Laserová broková střelnice (Vyberte si buď výlet na Sněžku nebo střelnici.) 

 

Akce je limitována počtem s ohledem na kapacitu hotelu. Upřednostněni budou dříve 

přihlášení. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na níže uvedené kontakty poštou, naskenované 

mailem, ofocené na mobil, faxem nebo předejte svému obchodnímu zástupci. 

 

Nora, a.s., 

Moskevská 949/86, 101 00  Praha 10 

objednavky@nora-as.cz, www.nora-as.cz 

Tel.: 283 023 160, Fax.: 283 023 161 

 

Termín: 1. 6. – 3. 6. 2023    

Místo konání: Hotel Horizont ****, Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou 

Cena:     Lékař 10.000,- / Doprovod, dítě 9.500,- 

Akční cena: Lékař 7.999,- / Doprovod, dítě 7.499,- (v případě přihlášky do 28.2.2023). 

Akce bude ohodnocena 2 x 3 body od ČSK. 

  

 

mailto:objednavky@nora-as.cz
http://www.nora-as.cz/


Program: 

čtvrtek 1.6.   

13:30 – 14:30 příjezd a ubytování 

14:30  prezence účastníků 

15:00 – 18:00 MUDr. Zbyněk Mach – 

Inteligentní řešení všech 

problémů s fixací ;  Kompletní 

řešení přímých výplní ve vaší 

ordinaci 

19:00  večeře 

 

pátek 2.6. 

8:00  snídaně 

9:00 – 12:30 Workshopy – 3 x 60‘ – dva souběžně konané: 

• MUDr. Zbyněk Mach, Jiří Hanek – Jak vybrat ideální fixační cement? / Zhotovení 

výplně II. třídy při použití materiálů s různou viskozitou. 

• Ing. Jan Černý – Dezinfekční plán v zubařské ordinaci – tipy a triky, jak ušetřit. 

Workshopy: 

9:00 – 10:00 / 10:15 – 11:15 / 11:30 – 12:30 

12:30 – 13:00 tombola  

13:00 – 14:00 oběd 

15:00 – 19:00 výlet na Sněžku, sjezd na koloběžkách, laserová broková střelnice 

20:00  raut a večerní program v hotelu Horizont 

 

sobota 3.6. 

8:00  snídaně a odjezd 

 

 

Doprovod může volného času využít k procházce po okolí horského střediska. Pokud bude chtít 

zůstat na hotelu, je zde zdarma k dispozici bazén, vířivka, sauna i posilovna. Za poplatek pak 

sport a wellness centrum kde jsou kuželky, squashový kurt, ricochet a stolní tenis. Dále jsou k 

dispozici 

masáže a 

wellness 

procedury, 

které 

provádějí 

hoteloví 

maséři 

nebo i 

originální 

Thajské 

masáže, 

prováděné 

rodilými 

Thajkami. 

 

 

 

 



Popis pátečních aktivit: 

 

Ve tři hodiny se sejdeme před hotelem. 

Jedna skupina vyrazí k dolní stanici 

lanovky a přes Růžovou horu vyjede 

tímto dopravním prostředkem až na 

vrchol Sněžky. Až se dostatečně 

pokocháme výhledem z nejvyšší české 

hory, rozdělíme se na dvě skupiny. 

Jedna sejde dolů na Růžohorky, kde pro ni budou 

nachystány silniční koloběžky. Na nich sjedeme dolů 

do Pece až k hotelu Horizont. Jízda na koloběžkách 

bude samozřejmě s potřebným ochranným 

vybavením, dohledem instruktora i s doprovodným 

vozidlem, pokud by si to cestou někdo rozmyslel. 

Byli jsme ujištěni, že jízdu zvládne každý. Druhá 

skupina, která nebude mít o koloběžky zájem, se s 

doprovodem vydá ze Sněžky pěšky zpátky do hotelu 

krásnou cestou Obřím dolem. 

Pro skupinu, jenž zůstane u hotelu bude 

připravena laserová venkovní střelnice, která je 

hned vedle. Laserová venkovní střelba na letící 

terče je v Česku zcela novou zábavou, která má 

však dlouholetou tradici v Anglii. Máte 

možnost vyzkoušet si střeleckou olympijskou 

disciplínu, ve které Česká republika slavila při 

letních olympijských hrách v Tokiu historický 

úspěch v podobě zlaté a stříbrné medaile. 

Jedná se o střelbu na letící terče (imitace 

asfaltových holubů), které jsou vypouštěny z vrhačky. Zbraně jsou v podobě reálných 

brokovnic, které jsou opatřeny laserovým zařízením. Zásah terče je zvukově a světelně 

signalizován, ve stejný okamžik může probíhat střelba z 5 zbraní. Na elektronické tabuli se 

zobrazují aktuální výsledky jednotlivých střelců, což dává možnost různých druhů soutěží. 

Výhody:  

• Střelba bez zpětného rázu vhodná pro všechny, 

tedy i ženy a děti (podmínkou je výška cca 150 

cm pro bezpečnou manipulaci se zbraní). 

• Nedochází k žádné destrukci terčů po zásahu a 

jakémukoliv odpadu či poškození prostoru 

vlivem střelby. 

• Věrná imitace brokové střelby bez použití 

nábojů. 

• Možnost nastavení několika her s důrazem na 

přesnost či rychlost střelby, pořádání závodů. 


