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Máme za sebou skutečně úspěšný rok. Spolu s pokračujícím rozšiřováním projektu 
Dětský úsměv do nových škol a zvyšování počtu zúčastněných, se podařilo zorga-
nizovat, spolu s našimi partnery, více než 20 mimořádných akcí zaměřených na po-
třebu péče o zuby. Patřila mezi ně účast na mnoha akcích pro děti, participace na 
týdnu ústního zdraví, a podobně.

Provedli jsme úpravy pracovních materiálů a pomůcek, vedoucí k lepšímu pocho-
pení odborného výkladu u dětí. Pokračovali jsme v náboru a školení lektorek. Po-
kračuje spolupráce s Českou stomatologickou komorou, která vnímá projekt Dětský 
úsměv jako jeden z klíčových prvků preventivní péče o zuby u dětí. 

Děkujeme všem našim partnerům, v čele s Herbadentem, Dentamedem, AquaLife 
Institutem a Pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. Jejich dlouhodobá podpora nám 
umožňuje koncepční a systematickou práci. Do skupiny sponzorů se v uplynulém 
roce zařadily i subjekty jako Hlavní město Praha.

Věříme, že další roky budou ještě úspěšnější, než ten minulý. Přejeme všechno 
nejlepší týmu, v čele s ředitelkou MUDr. Hanou Zallmannovou, partnerům, i účast-
níkům projektu.

slOvO Předsedy sPrávní rady
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Ing. Jakub sýkora
předseda správní rady

Poslání společnosti

Myšlenka zeleného kříže pochází ze zahraničí. V německy mluvících zemích má 
dlouholetou tradici. Český zelený kříž v České republice působí od roku 1999,  
původně pod hlavičkou nadačního fondu „Český zelený kříž pro preventivní lékař-
ství“. V roce 2008 byla založena obecně prospěšná společnost „Český zelený kříž, 
o.p.s.“, která je pokračovatelkou činnosti nadačního fondu. Cílem Českého zele-
ného kříže je co nejrychlejší uvádění poznatků preventivního lékařství do každo-
denní praxe. Tento proces často zbytečně zaostává a s ním účinná osvěta vedoucí  
k vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví.  





správní rada: 
 

Předseda:   Ing. Jakub sýkora
 Členové:   MUdr. ladislav Korábek, Csc., Mba
  MUdr. Petra Kuchařová

dozorčí rada: 

 Ing. Jakub sýkora / Mddr. lukáš drobný
 Mgr. Ján Kula
 Ing. radka Fialová

lidé v obecně prospěšné společnosti:

 Ředitelka:   MUdr. Hana Zallmannová Čechová
 Asistentka:  MUdr. Miroslava Čechová  
 Koordinátorky:  Mgr. Pavlína sochůrková
                             Zuzana Chmelařová, dis. 
                           vendula Jaklová, dis.

Odborné lektorky:   
 

lIdé v ObeCně PrOsPěšné sPOleČnOstI
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lucie Ovčinikov, dis.
Zuzana Chmelařová, dis.
denisa elsnicová, dis.
vendula Jaklová, dis.
Kateřina Galová, dis.
MUdr. vlasta bobková
veronika Pavlíková, dis.
Zdena Hájková, dis. 
bc. dita Krajáková, dis.
bc. Klára nezvalová
eva šindelářová, dis.
Jana Kalenská, dis.
Gabriela vystavělová, dis.
Žaneta součková, dis.
Ing. Zdenka Karasová
tereza šebková, dis.
bc. Helena Kykalová, dis.
taťjana šuláková, dis.
bc. Zuzana doležalová

Zuzana Musilová, dis.
tereza achsová, dis.
Mddr. Hana velebilová
Marie Glaister
lenka růžičková
Jitka Meriková
šárka litvinová
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Zahraniční zkušenosti 

Při sestavování projektu Dětský úsměv sloužily jako vzor zkušenosti ze Švýcarska, kde 
s touto činností bylo započato v šedesátých letech minulého století. Tehdy se stav 
kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské kam-
paně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém je kladen velký důraz na opako-
vaný nácvik čištění a opakované probírání souvislostí mezi příčinami a vznikem kazu  

a parodontózy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů a jejich 
dásně netrpí zánětem. 

 
Záštita

Česká stomatologická komora opět udělila projektu Dětský úsměv svoji pečeť. Pro-
jekt rovněž probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR, České spo-
lečnosti pro dětskou stomatologii a Švýcarské nadace pro školní instruktorky péče  
o chrup (SZPI).

dětsKÝ ÚsMěv

Projekt „dětský úsměv“ 

Děti v ČR mají 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Vzhledem 

k uvedenému zjištění, a zároveň k prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou 

preventivní péčí, byl pro školní děti připraven a do praxe uveden projekt, jehož cílem je situaci u nás zlepšit. 



Průběh projektu na školách

Projekt Dětský úsměv je záměrně realizován v prostředí školních tříd, kde můžeme 
děti vést ke správné péči o zdraví a zdravé zuby. Tato činnost nemůže být vykonávána 
v potřebném rozsahu během návštěv v ordinaci zubního lékaře (frekvence návštěv 
dětí u stomatologa je 2x ročně – hrazeno zdravotní pojišťovnou). Navíc je pro řadu 
rodičů teprve náš projekt impulsem k návštěvám dětského zubního lékaře.

Během pravidelných setkání v rámci školního rozvrhu představí odborná 
pracovnice projektu dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi 
účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Nejdůležitější částí každé 
návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku 

školního roku zubní kartáček, se kterým nácvik provádějí. Zahraniční zkušenosti 
ukazují, že právě opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných 
akcí. 

Systematičnost výuky je podpořena pěti na sebe navazujícími pracovními sešity, 
které ilustroval Miloš Nesvadba.

Pro učitele, vychovatele v dětských domovech a rodiče dětí připravujeme každý 
rok informační materiály, ve kterých představujeme projekt a uvádíme praktické rady.
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Zhodnocení činnosti za školní rok 2018/2019
Projekt Dětský úsměv byl ve školním roce 2018/2019 realizován  

v základních školách,  mateřských školách a dětských domovech v těchto městech a obcích:
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Města a obce: 
praha
středočeský kraj: 
  řež
  bakov nad Jizerou     
  sedlčany
Jihočeský kraj:
  dlouhá ves
  nedabyle
  České budějovice
  bujanov
Královehradecký kraj:
  Malé svatoňovice
  Pardubice
Jihomoravský kraj:
  boskovice
  deblín
  Ostrovačice
  Ochoz u brna

Liberecký kraj:
  liberec
  rokytnice nad Jizerou
  lomnice nad Popelkou
Moravskoslezský kraj:
  Ostrava
  Frenštát pod radhoštěm
Kraj vysočina:
  třebíč

Český zelený kříž

Do projektu bylo zapojeno  2 453 dětí v období od září 2018 do června 2019. 

České Budějovice

Sedlčany

Praha

Praha-východ

Bakov 
nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou

Dlouha Ves

Boskovice

Bujanov

Pardubice

Malé Svatoňovice

Liberec

Ostrava

Lomnice
nad Popelkou

Frenštát 
pod Radhoštěm

Třebíč
Brno-venkov
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POděKOvání 
Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří svojí podporou umožňují realizaci projektu Dětský úsměv. 

Dárci: 

rOdIČe ZaPOJenÝCH dětí

Zdravé město boskovice, Obec Husinec, Město rokytnice nad Jizerou

Oblastní stomatologická komora České budějovice, 3dK s.r.o., MUdr. Jiří Krug, Ph.d.

Generální partner:

Hlavní partneři:

partneři: Mediální partner:



Český zelený kříž, obecně prospěšná společnost
Haštalská 6, 110 00 Praha 1

Český zelený kříž


