
 
 

Vážené kolegyně, 

vážení kolegové, 

milí přátelé, 

 

Olomouc je nejen krásné historické město s tradicí, ale zároveň i město univerzitní, kde obor 

Stomatologie a Zubní lékařství LF UP mají dlouholetou tradici.  

Tradice pořádání vzdělávacích akcí pro lékaře v klinické praxi byla započata v osmdesátých letech 

minulého století cyklem přednášek "Olomoucké stomatologické dny", jako reakce na potřeby zvyšování 

znalostí v oblasti pedostomatologie. Tento cyklus pokračoval jako "Pedostomatologické dny" konajícími se 

střídavě v Olomouci a v Plzni. 

Pro velký zájem z řad praktických lékařů o přednášky na stomatologická témata došlo před více jak 

deseti léty ke vzniku konference "Víme, jak na zubní kaz", která byla pořádána neziskovou organizací Arak 

s.r.o. ve spolupráci s Klinikou zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci.  

 

 Jako odborné a výukové pracoviště Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice 

v Olomouci jsme nechtěli přerušit tradici pořádání "stomatologických konferencí" v Olomouci, proto se v září 

roku 2020 konal velmi úspěšný první ročník konference Dens Sanus Olomucensis.  

 

S chutí a vervou jsme se pustili do realizace druhého ročníku konference 

 

„DENS SANUS OLOMUCENSIS“ 

konference 2021 
 

která se bude konat 

 

5. a 6. 11. 2021 

 
v prostorách Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, ulice Hněvotínská. 

 

Dvoudenní akce má širokou odbornou náplň pro stomatologickou veřejnost se sekcemi pro lékaře a 

studenty, pro sestry a dentální hygienistky i pro zubní techniky.  

 

Tímto bychom Vás velice rádi pozvali na druhý ročník konference 

 „Dens Sanus Olomucensis“  

pořádané Klinikou zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci. 
 

http://www.denssanus.cz/ 

https://www.facebook.com/denssanus.cz  
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 V rámci konference je možné využít služeb hotelu Flora v Olomouci v rámci zvýhodněných podmínek 

ubytování. Rezervace je možné v hotelu Flora čerpat pod heslem „Dnes Sanus Olomucensis“ do 5.10.2021 

emailem hotelflora@hotelflora.cz nebo telefonicky na čísle 585 422 200, rezervace není možné provést přes 

webové stránky hotelu či jiné rezervační systémy. 

 

V rámci konference se můžete také těšit na společenský večer „Dens Sanus Olomucensis“. 

Večerem vás bude provázet DJ Dentist, který se postará o skvělý hudební doprovod. Vy budete mít možnost 

oddechnout si od každodenních starostí, zatančit si na „parketě“, nebo se můžete po pracovním týdnu zastavit u 

skleničky, dát si něco dobrého na zub a pobavit se s kolegy a přáteli.  

Můžete se těšit na bohatý kulturní doprovodný program, skvělé občerstvení a společenské vyžití.  

 

Těšíme se na Vás 

5. 11. 2021 od 18.00 hodin v hotelu Flora v Olomouci 
Věříme, že si užijete přátelské atmosféry společenského večera, který se pro Vás stane skvělým zakončením 

pracovního týdne a příjemným doplněním konference. 

 


