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Mandala-Liga proti kazu – preventivní program pro děti ZŠ olomouckého kraje 

                                trvání od roku 2010 dosud ( řešitel Arak o.p.s.) 

Mezinárodní konference „ Víme jak na zubní kaz „ Společná odborná konference 
lékařů, dentálních hygienistek, sester, techniků a studentů zubního lékařství – unikátní 
akce v rámci ČR v oblasti celoživotního vzdělávání celého zubařského stavu 

Základy preventivní stomatologie pro pedagogy – nepovinný předmět 

                               pro studenty Pedagogické fakulty UP Olomouc 

                               ( Arak o.p.s. + Katedra antropologie a zdravotní 

                                výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc)  trvání od 2010. 

Olomoucká Arakiáda – naučně – sportovní program pro děti a rodiče 

 

Vychutnejte si seniorská léta – preventivní program pro seniory 

                                                        (řešitel Arak o.p.s. Klinika zubního lékařství  

                            UP a FN Olomouc , DONASY s.r.o.- Akademie trénování          

                            paměti Brno 

 

Projekty Arak o.p.s. 
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zubní kaz 

HBSC 



{ 

 

Partneři 



Liga proti kazu 

2010 - 1200 dětí    2011 – 1500 dětí    2012  - 2500 dětí 



Projekt Liga proti kazu je součástí projektu Mandala společnosti  
Arak o.p.s. Probíhá od roku 2010. 

 Zaměření projektu na děti 3 -10 let 
 
 

Projektové dny realizované na mateřských a základních školách jsou 
hlavní klíčovou aktivitou projektu naplňující celkový cíl. 
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 Pořadatelé 
Arak o.p.s.  * UP Olomouc     

ZOO Sv. Kopeček u Olomouce 
 

Hlavní partner 
Olomoucký kraj  * LISTERINE 

 
Partneři 

Sdružení studentů stomatologie ČR  * LIFTEC s.r.o.  * COLGATE 
Dentunit  *  Nadšení moravští záchranáři 

ZŠ Dvorského  *ZŠ Hálkova  * katedra rekreologie FTK UP  Olomouc 
  Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty UP Olomouc 
 

Mediální partner 
Radio HANÁ * TV ZIPP  *Natur Design * Pisture4you 

 
Sponzoři 

MULTIGATE a.s.  * MICROCHEM a.s.  *  COCA COLA 



{ 

Upoutávka v tisku  Právo  2.6.2012. 
 



Co se dělo…… 
 
 
Děti i rodiče měly možnost ověřit si své vědomosti v péči o chrup 
v K.A.Z kvízu, dentální týmy studentů stomatologie  návštěvníkům 
ukazovaly na modelech zvířátek jak se starat o zuby, tým záchranářů 
předváděl nácvik první pomoci, děti  pod dohledem studentů – 
budoucích učitelů malovaly a vystavovat své výtvory na téma „ Chci 
mít zdravé zuby“, v areálu měli své stanoviště i karikaturisté a 
malíři obličeje, ve stáncích partnerů si mohli návštěvníci zakoupit 
vše pro péči o chrup.  Na akci měly svá stanoviště školy zapojené do 
projektu Mandala -Liga proti  kazu společnosti Arak o.p.s. 
Olomouc. 
          

1600 ůčastníků 



 
 
 

Základy preventivní 
stomatologie pro 

pedagogy 
 

nepovinný předmět C na Pedagogické fakultě  
UP Olomouc 

 

 
 

              Spolupráce Arak o.p.s. – Pedagogická fakulta 

 UP Olomouc 

  

 Školní rok 2010 -2011       30 studentů 
 Školní rok 2011 -2012     100 studentů 



Spoluúčast zástupců Arak o.p.s. na Mezinárodní konferenci 

 
Antropologicko-psychologicko-sociální 

aspekty podpory zdraví a výchovy ke 
zdraví  

Olomouc 24. – 25.10 2012 
 
 

spoluorganizace odborného semináře 

Preventivní programy ve 
stomatologii 



                            
          

Partner projektu 

„ Víme ,jak na zubní kaz“ 
Společná konference zubních lékařů,  

dentálních hygienistek, sester, zubních techniků 
a studentů zubního lékařství 



 
 
 
 

Projekt MANDALA  
Konference s mezinárodní účastí 

Víme, jak na zubní kaz 
2011 

 
Olomouc 

  
 

     



160 ůčastníků 
28 odborných přednášek 

10 vystavujících firem 

2011 



{ 

Galerie konference 
    OLOMOUC   11.11.2011 – 12.11.2011 



{ 

Galerie konference  OLOMOUC   11.11.2011 – 12.11.2011 



{ 

Společenský večer pro účastníky konference 

Hotel Flora Olomouc 



Projekt MANDALA 
Konference s mezinárodní účastí 

Víme, jak na zubní kaz 
2012 

přednášející 
Švýcarsko, USA, Slovensko, ČR 

Olomouc 
 23.11. – 24.11.2012 

 
 

     



 
 
 
 
 
 
 

Spokojený pacient 

Dentální 
hygienistk

a 

Zubní 
lékař 

Student 
zubního 
lékařství 

    

sestra Zubní 
technik 

účastníci 



220 ůčastníků 
37 odborných přednášek 

9 vystavujících firem 

2012 



{ 



{ 

Slavnostní zahájení     
zprava MUDr. Ladislav Korotvička- president konference,MUDr. Michael Fischer-náměstek hejtmana olomouckého 
kraje,Ing.Jiří Rozbořil – hejtman Olomouckého kraje, Doc.MUDr. Roman Havlík,PhD.-ředitel FN Olomouc,  
Doc.MUDr. Květoslava Nováková CSc. – vědecký sekretář konference, prof.MUDr.Milan Kolář,PhD. – děkan LF UP 
Olomouc, 
Doc.MUDr. Miloš Špidlen,PhD. – přednosta kliniky zubního lékařství FN a UP Olomouc – vícepresident konference 



{ 

Dr.med.dent.,Dr.h.c. Michal Čierny  ( Zurich)– honorální konzul SR ve 
Švýcarsku 



{ 

Alice Barbara Laurent – dentální hygienistka USA 



{ 

prof. MUDr. Neda Markovská,CSc. – Hlavní odborník pro stomatologii SR 
Lékařská fakulta Košice 



{ 

prof.MUDr.Zdeněk Broukal,CSc. –člen výboru European Association for Dental Public Health 
Ústav klinické a experimentální stomatologie,1.LF UK Praha a VFN 



{ 



{ 

Téma společenského večera 2012 

ZUBAŘ V AKCI 
Program 

koncert Ivy  Kevešové  –  Chanson  &  Jazz 
taneční vystoupení vítězek soutěže 

Olympia hledá talent 
kreslířská schow karkaturistů 

Dj. Grandfather 
 



{ 



{ 

Mediální výstupy 



. 

Pilotní projekt 2012 

Vychutnejte si seniorská léta 
Význam orálního zdraví 

v seniorském věku 
100 účastníků 





Pilotní projekt  
 

zařazeny Domovy pro seniory Zikova ul. Olomouc a Domov pro 
seniory Hrubá voda 

Celkem 100 účastníků včetně personálu 



           
         
         DONASY s.r.o. 
  

Akademie trénování paměti 
  

    

ŘEŠITELÉ 



{ 

 

Partneři 



Záměrem projektu 
  
je smysluplné propojení několika oblastí péče o 
seniory, které s ohledem na systém zdravotní 
péče, budoucí demografický vývoj, stav 
veřejných rozpočtů a vývoj důchodového 
systému z dlouhodobého hlediska může 
napomoci ke zlepšení orálního zdraví a 
posilování kognitivní kondice této cílové 
skupiny. 



{ 



{ 









Projekt nabízí dlouhodobé řešení  
 
Aktuální informace o problematice a produktech 
Praktické proškolení personálu i klientů 
Rozšíření možností kvalitní zdravotnické zubní péče 
pro zájemce z řad seniorů 
Zapojení studentů zubního lékařství do ošetřování seniorů již 
během studia 
Rozšíření zájmu o tuto problematiku mezi další zubní 
lékaře – síťování projektu 
Z pohledu financování je z hlediska zdravotní zubní péče z 
velké časti samofinancovatelný – veřejné zdravotní pojištění 

 

















Jak 
postupovat  

při zájmu o ošetření 
na našich 

pracovištích ? 
Klinika zubního lékařství 

UP a FN Olomouc 

Zubní praxe 
MUDr. Ladislav Korotvička 



A. Projevíte písemně zájem o registraci v některém z pilotních 
zdravotnických zařízení 
 

B. Vyplníte zdravotní dotazník před zubním vyšetřením 
 

C. Objednáte se na některém s uvedených telefonních čísel nebo osobně 
 

D. Obdržíte od ředitele Vašeho sociálního zařízení objednací lístek s logem 
projektu 

  
E. Při první návštěvě lékaře odevzdáte vyplněný dotazník 

 
 

 



MUDr. Ladislav Korotvička                                              Klinika zubního 
lékařství  



Projekt  MANDALA 4. ročník 
2. olomoucká Arakiáda 

cílová skupina – děti z dětských domovů 
 

Mezinárodní konference stomatologů 
„ Víme jak na zubní kaz“ 

4.ročník 
Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP Olomouc 

 
Projekt „ Vychutnejte si seniorská léta“ 

síťování projektu na kraj Olomouc 
 

Praktická aplikace Národní zprávy o zdraví a životním 
stylu školáků (HBSC studie ) v projektech Arak o.p.s. 

spolupráce s  HBSC týmem ČR  
 
 
 

2013 



{ 

2. Olomoucká Arakiáda 
RANČ POSLUCHOV 

8.6.2013 



{ 



{ 

ZAHÁJENÍ 



{ 

KONĚ A KOPYTA 



{ 

KOŇE A ZUBY 



{ 



{ 

DĚTI A ZUBY 



{ 



{ 



{ 

DOVEDNOSTNÍ 
DISCIPLINY 



{ 



{ 



{ 

ZÁBAVA 



{ 



{ 



{ 



{ 



{ 



{ 



{ 

Práce se dřevem - totem 



{ 

Hotový totem 



{ 

KARIKATURISTÉ 



{ 



{ 

ZÁCHRANÁŘI 



{ 



{ 



SOUTĚŽ 
K.A.Z.  kvíz 

 

KONĚ a ZUBY 



{ 

Vyhodnocení K.A.Z. kvízu 



{ 



{ 

MEDIALIZACE 

MEDIÁLNÍ PARTNER – TV ZIPP 



{ 

PATRON AKCE 

Václav Vydra 



{ 



{ 



{ 



Projekt MANDALA 
Konference s mezinárodní účastí 

Víme, jak na zubní kaz 
2013 

přednášející 
Polsko,Slovensko, ČR 

Olomouc 
 23.11. – 24.11.2012 

 
 

     



160 ůčastníků 
42 odborných přednášek 

7 vystavujících firem 

2013 
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{ 
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