
 
 
Vážené kolegyně, kolegové, 
rádi bychom Vás pozvali na odbornou konferenci ADH ČR, která se koná v rámci 
každoročního Sněmu ADH ČR.  
 
Odborná konference se bude konat v sobotu 8. 4. 2017 od 8:30 do 16:30. 
 
Cena odborné konference: 
– člen ADH ČR (Bc, DiS. a sestry s PSS)  1100 Kč 
– dentální hygienistka (Bc, DiS. a sestry s PSS) 1300 Kč 
– studentky a studenti DH škol     800 Kč 
 
Bude zažádáno o přidělení 4 kreditů u KK ADH ČR a ČAS. 
 
Místem konání bude hotel DUO Praha sídlící na adrese:      
Teplická 492 
190 00 Praha 9 
GPS: Loc: 50°7 35.619"N, 14°29 8.49"E 
http://www.janhotels.cz/duo-hotel-praha                   
 

 
V průběhu odborné konference bude k dispozici občerstvení zdarma. 
V případě zájmu si můžete závazně vybrat a objednat z obědového menu: 
 
Sobota 8.4.2017 
Polévka jednotná: Hráškový krém s máslovými krutóny 
Hlavní chod varianta č.1: Středně pečený hovězí roštěná s pepřovou omáčkou a pečenými 
bramborami 
Hlavní chod varianta č.2: Vegetariánské kari s kokosovým mlékem a basmati rýží 
Dezert jednotný: Domácí lívance s lesními plody a zakysanou smetanou 
Cena jedné porce je 290 Kč. 
 
Pro mimopražské účastníky je v hotelu Duo Praha zajištěna možnost ubytování. Cena za 
jednolůžkový i dvoulůžkový pokoj superior/ noc je 1 550 Kč (ceny zahrnují DPH 15%, veškeré 
manipulační poplatky, internet, snídani formou bufetu, vstup do bazénu, sauny a posilovny). 
K ubytování je nutné se závazně přihlásit. 
 
 
Parkování je v průběhu obou dnů zajištěno v prostorách hotelového parkoviště, cena je 150 
KČ/ den. 
 
Platbu odborné konference, obědů i ubytování proveďte formou bankovního převodu na účet 
ADH ČR, a to na základě závazně vyplněné přihlášky zaslané na emailovou adresu: 
asistentka@asociacedh.cz, případně poštou do sídla ADH ČR. 
Kontaktní osoba: Tereza Kopáčová, tel. +420 776 363 404 
 

http://www.janhotels.cz/duo-hotel-praha


Uzávěrka přihlášek na konferenci, ubytování, jakož i uzávěrka objednávek oběda 
včetně výběru menu a veškerých plateb je 19.3.2017! 
 
 
Věříme, že Vás připravený program zaujme a těšíme na setkání s Vámi. 
 
V Praze dne 3.2.2017 
 
Za vedení ADH ČR  
Michal Kalita, DiS.  
Prezident 

 
 
Partneři a sponzoři: 

                     
 
 

                                            
 
         
                                                                                                     
 
Mediální partneři:    

                           
 

 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.gsk.cz/
http://www.ems-company.com/
http://www.colgateprofessional.cz/
http://www.philips.cz/sonicare
http://www.profimed.cz/
http://www.voco.com/
http://www.orbitklub.cz/
http://www.stomateam.cz/
http://www.dentalcare.cz/

