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Přílohy: 1. Pozvánka na veletrh OPTA 2011
2. Pozvánka na valnou hromadu SČOO
3. Placená inzerce a informace o odborné literatuře
4. Vstupenka na společenský večer

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro všechny, kteří uvažují o návštěvě veletrhu OPTA 2011, jsou veškeré informace
průběžně aktualizovány na stránkách www.bvv.cz/opta. souhrnný přehled od nás je součástí
první přílohy.

Významnou změnou pro Vás je, že se společenský večer bude na rozdíl od
minulých ročníků konat již v pátek 25. 2. 2011 od 20 hodin v Pivovarské restauraci na
Mendelově náměstí Č. 20. Vstup pro všechny zájemce je zdarma na základě přiložené
vstupenky.

Další vstupenky bude možno získat během pátku na stánku hlavního pořadatele, tedy
SČOO, a jeho partnerů, jmenovitě společností HOYA Lens CZ, New Line Optics (Enni Marco),
CIBA VISION a NEOMED s.r.o. Součástí tohoto večera bude jak slavnostní zahájení veletrhu
OPTA, tak také vyhlášení soutěže Top Opta. Program večera bude takový, aby uspokojil
požadavky návštěvníků všech věkových kategorií (živá hudba, DJ atd.) Je pamatováno i na
občerstvení, a to jak formou teplého, tak studeného bufetu.

Valná hromada bude předcházet tomuto společenskému večeru, proběhne v pátek
od 17 hodin v sále P1 pavilonu P, kde se veletrh koná.

Další novinkou bude afterparty, která proběhne v sobotu po ukončení návštěvních hodin
přímo ve výstavním pavilonu. Až do 23 hodin budete mít možnost se neformálně setkávat se
svými obchodními partnery a přáteli ve všech expozicích a přilehlých prostorech. Součástí
tohoto večera bude také rautové pohoštění, moravská i česká vína, pivo, kulturní programy na
jednotlivých stáncích, hudba. Samozřejmostí bude odvoz návštěvníků autobusy k hotelům
Voroněž a INN.

Jako každý rok bude možno na stánku Společenstva vyřídit nejrůznější administrativní
záležitosti: uhradit v hotovosti Vaše členské příspěvky, nahlásit změny adres, telefonů apod.
nebo si zakoupit tiskoviny (Průkaz odbornosti, Záznam o informovaném souhlasu).



Novinkou je také nedělní program odborných přednášek, za účast na tomto bloku
bude přidělen jeden kredit.

V roce 2011 připravujeme 6. vzdělávací kongres optometrie, zařazený do kreditního
systému, s tím, že tentokrát bude odborný program rozšířen o volitelné semináře zaměřené na
optickou praxi. Tento kongres bude SČOO pořádat ve dnech 17.-18. září. Místo konání a další
podrobnější informace Vám sdělíme koncem února prostřednictvím Optických zpráva našich
webových stránek www.scoo.cz.

Dále Vám chceme podat zprávu o jednání schůze výboru SČOO, konané dne 20.1., které
se zúčastnili zástupci společnosti EXPO DATA. Byli jsme informováni o situaci, která vznikla
během příprav vydání časopisu Brýle+. Ukázalo se, že zájem inzerentů o tento časopis není
takový, aby byly náklady spojené s jeho vydáváním pokryty inzercí, která je jediným zdrojem
financí. Naopak hrozilo rozdělení inzerentů na dvě skupiny, což by mělo vliv na realizaci
časopisu Česká oční optika. Mezi výkonným výborem SČOO a zástupci firmy EXPO DATA
došlo k dohodě o odložení realizace projektu časopisu Brýle+ na příhodnější dobu.

Počátkem roku došlo k avizované personální změně v sekretariátu Společenstva, kde
paní Alenu Šebkovou, která odchází do důchodu, nahradila Blanka Mizerová. Bude Vám
k dispozici denně od 9 do 15 hodin (v pátek do 14 hodin) v kanceláři Společenstva, na pevné
lince, e-mailu a mobilním telefonu. Osobní návštěvu mimo tyto hodiny ohlaste, prosím,
předem. Ke kontaktu s kanceláří doporučujeme využívat především e-mailovou komunikaci.

Těším se na setkání s Vámi na veletrhu OPTA

Beno Blachut
prezident

------------------------------------------ -



Pozvánka

OPTA2011

na 17. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
pořádaný společně Společenstvem očních optiků a optometristů,

BW a partnerem Optická únia Slovenska

Program:

pátek: 17.00 - 18.30
20.00 - 01.00

valná hromada, pavilon P, sál P1
společenský večer v Pivovarské restauraci,
Mendelovo nám. 20, vstupenky k vyzvednutí
na stánku SČOO a jejich partnerů

sobota: 09.30 - 16.30
19.00 - 23.00

firemní prezentace, pavilon P, sál P1
afterparty v prostorách pavilonu P

neděle: 10.00 - 12.45 odborné přednášky, pavilon P, sál P1

Stánek Společenstva

V průběhu veletrhu budete mít na našem stánku jako obvykle možnost
vyřizovat si nejrůznější administrativní záležitosti, platit členské
příspěvky, nahlašovat změny, kupovat tiskopisy
v pátek od 10 do 16.30 hodin
v sobotu od 10 do 19 hodin
v neděli od 10 do 13 hodin.

Součástí stánku bude i prezentační a kontaktní místo časopisu Česká
oční optika a místo pro prodej odborné literatury.

K účasti Vás srdečně zve
Společenstvo českých očních optiků a optometristů



Program firemních prezentací v sobotu 26. února 2011

moderátor Petr Essig, student SZŠ, obor oční optik, Alšovo nábřeží, Praha 1

čas firma přednášející a téma
09.30-10.00 Saggita Bratislava Ostré a bezpečné videnie pri športe s okuliarovými

šošovkami od SAGITTY
přednášející: MUDr. Pavel Lackovič (oftalmolog) a Vojtech
Vizner (Saqitta, spol. s r.o.)

10.15-10.45 Optimum Novinky v produktovém portfoliu firmy Bausch+Lomb
ořednášeilcl; MUDr. Štefan Marko

11.00-11.30 Essilor Nové výrobky firmy Essilor
přednášející: PhDr. Ján Polda uf

13.00-13.30 Jonhson&Johnson Poslední zdokonalení v měkkých kontaktních čočkách
ACUVUE®
přednášející: Jakub Vrba

14.00-14.30 Omega Optix Exceed patients expectations with newest lens materials
přednášející: Mrs. Dora Plisic, Trade Manager Trivex® lens
material & NXT® Rx lenses

15.00-15.30 Omega Optix Výroba brýlí v EU vs. Čína
přednášející: Frederic Beuasoleil; firma Beuasoleil

16.00-16.30 Česká kontaktologická Společné a rozdílné rysy současných kontaktních čoček
společnost přednášející: InQ. Jiří Michálek CSc.

Program odborných přednášek v neděli 27. února 2011

čas přednášející název přednášky
10.00 -10.30 Vilém Rudolf Vysoký krevní tlak a vidění
10.45 -11.00 Ivan Vymyslický Slevy v optice
11.30 - 12.00 Martina Nováková Rodinná anamnéza a vidění
12.15 -12.45 Beno Blachut Korekce nepravidelného astiqrnatisrnu

Počet přidělených kreditů: 1
Souhlasné stanovisko č. akce SČOO-S-09/2011-01-26

Název akce: Seminář OPTA 2011



Pozvánka

na valnou hromadu Společenstva českých očních optiků a optometristů,
která se koná v pátek 25. února 2011 od 17 hodin

v pavilonu P - sál P1 - v areálu brněnského Výstaviště

Program

1. Zahájení valné hromady - moderátor Ing. Bc. Ivan Vymyslický
viceprezident

schválení programu valné hromady
volba orgánů valné hromady - návrhové komise

2. Zpráva o činnosti za rok 2010 a program na rok 2011 Beno Blachut
prezident

3. Revizní zpráva o hospodaření roku 2010 Antonín Oliva
předseda revizní komise

4. Informace o projektu 100 % Mgr. Vilém Rudolf

5. Diskuse ke zprávám

6. Návrh usnesení a jeho schválení

7. Ukončení valné hromady

Valná hromada je pouze pro členy SČOO a pozvané hosty. U vchodu do sálu budou
k podpisu připraveny prezenční listiny.
Před hotelem Voroněž I. budou od 16 hodin k dispozici autobusy BBV, určené pro
dopravu účastníků k pavilonu P, kde se valná hromada koná.

Představenstvo SČOO se těší na Vaší účast.

Členem SČOO je ten, kdo má uhrazeny členské příspěvky min. do roku 2009 včetně.



Drobná placená inzerce

Vážení optometristé,
trápí Vás administrativa spojená s registrací

NESTÁTNíHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘíZENí?
V Praze a Středočeském kraji Vám nabízíme zajištění administrativního vyřízení všeho,
co je s touto věcí spojeno:

• zhotovení dokumentace prostor vašeho pracoviště
vypracování provozního řádu
v případě potřeby zajištění kolaudace (změny užívání) příslušných prostor
konzultace s hygienickou stanicí a projednání případných stavebních úprav
schválení provozního řádu hygienickou stanicí
registrace NZZ na příslušném krajském úřadě, či magistrátu

•
•
•
•
•
Máme mnohaleté zkušenosti s projednáváním nejrůznějších provozů, novostaveb i rekonstrukcí na stavebních
úřadech, hygienických stanicích a dalších státních orgánech. V současné době se zaměřujeme právě na řešení
optometristických pracovišť.

Cena služby je 10-20tís.Kč (bez DPH) podle rozsahu (rekolaudace, projekt stavebních úprav apod.)

kontakt: Ing.arch.Vít Polák, tel: 777745770, mail: polak@tynska.cz

Hledáme očního optika na plný nebo částečný úvaze k
pro oční optiku ve Zlíně

Kontakt: 731 488 463

Informace o knihovně odborné literatury na sekretariátu SČOO

Seznam odborné literatury, která je k dispozici na sekretariátu, bude během února
zveřejněn na webových stránkách Společenstva.
Zájemci o zapůjčení, především z řad studentů, budou mít možnost si oproti vratné
záloze knihy zapůjčit.
O zápůjčních podmínkách a výši vratné zálohy Vás budeme informovat.



Chcete přilákat víc zákazníků
a prodat víc brýlí?

Moderní a poutavé prostředí přiláká nové zákazníky a vytváří dobrý dojem o
Vaší optice. Představujeme Vám poutavý sortiment vybavení provozoven
oční optiky od německé firmy Concept-S, kterou výhradně zastupujeme.

Nabízíme široký sortiment od samostatných stojanů až po složitější sestavy
včetně nábytku a prodejních stolků. Realizovali jsme v ČRa SR desítky

projektů. Pokud máte v plánu inovovat Vaši optiku, at už jen třeba několik
prezentačních tyčí nebo i celou optiku, najdeme pro Vás řešení. Nechte si

poradit našimi specialisty v rozmístění jednotlivých prezentačních prvků a v
možnostech moderní prezentace brýlí.

Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na nás se svou poptávkou. Na tel. 777
705 055 nebo adolt@obruby.cz.

přijmeme dalšího

obchodního zástupce
pro oblast Moravy a Slovenska

Zájemci nechť si domluví schůzku na tel. 777 705 055.
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