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Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

jsme v polovině února, COž znamená, že většina z nás již má jasno o tom, co bude
dělat poslední weekend v měsíci. Veletrh OPTA 2012 je již takřka připraven k
tomu, aby se stal opět místem, které slouží k představení novinek V oční optice a
optometrii. Veškeré potřebné informace nyní naleznete na již opravdu funkčních
stránkách Společenstva: www.scoo.cz.

Domnívám se, že i doprovodný program, který se podařilo připravit, je dostatečně
zajímavý, a vzhledem k tomu, že nedělní přednášky jsou kreditované, bude
vhodné si vzít s sebou i "index".

V sobotu budete mít možnost se seznámit s projektem "Světlo pro svět" a to přímo
na stánku Společenstva. Jak je i patrno ze sobotního programu odborných
prezentací, bude prostor pro bližší seznámení se s tímto projektem, který bychom
jako Společenstvo chtěli za Vaší pomoci podpořit.

Nakonec jedna dobrá zpráva. Na poslední schůzi výkonného výboru došlo k
uzavření dohody o spolupráci se dvěma významnými firmami, působícími na
našem optickém trhu, konkrétně se jedná o firmy ESSILOR - OPTIKA spol. s r.o. a
HOYA Lens CZ a.s. Spolupráce bude zaměřena na podporu vzdělávání optiků a
optometristů a hlavně na propagaci samotných optiků, členů Společenstva.

Závěrem mi dovolte popřát Vám dobrou cestu do Brna a doufám, že nebude třeba
již používat zimní výbavu.

S pozdravem
Beno Blachut



Pozvánka
na tradiční veletrh OPTA v pavilonu B brněnského Výstaviště

pátek: 17.00 - 18.30

sobota: 09.00 - 18.00

19.00 - 23.00

neděle: 09.15 -12.45

Stánek Společenstva

valná hromada SČOO
Press centrum pavilonu E, sál E4, 2. patro
přístup z pavilonu B tubusem

blok nekreditovaných přednášek
přednáškový sál (Lectures Point) v pavilonu B

afterparty v pavilonu B
19.00 - 20.00 OJ Roman Pachta
20.00 - 20.45 hudební překvapení firmy Sagitta
20.45 - 21.00 uvítání návštěvníků pořadateli
21.00 - 24.00 skupina D.U.B.Music/DJ Roman Pachta

Seminář OPTA 2012
přednáškový sál (Lectures Point) v pavilonu B
odborné přednášky, zařazené do vzdělávacího
programu pro optometristy, 1 kredit

V průběhu veletrhu budete mít opět možnost navštívit nás na našem stánku a vyřídit si
nejrůznější členské záležitosti (zaplatit členské příspěvky, nahlásit změny kontaktních údajů),
zakoupit tiskopisy Záznam o informovaném souhlasu.
S výjimkou naší účasti na valné hromadě Vám budeme k dispozici po celou dobu trvání
veletrhu, tedy v pátek a v sobotu od 9 do 19 hodin, v neděli pak od 9 do 14 hodin.

Součástí stánku bude také prezentace časopisu Česká oční optika a NCQNZO (Národní
centrum ošetřovatelsví a nelékařských zdravotnických oborů), kde budete mít možnost
zakoupit Průkazy odbornosti a odbornou literaturu.

Na Vaši účast se těší představenstvo SČOO



OPTA 2012
moderátorka Romana Nejtková, studentka 4. ročníku SZŠ Brno

Program přednášek v sobotu 25. února

čas firma, škola přednášející, název přednášky
09.00-09.45 Lékařská fakulta Masarykovy Mgr. Sylvie Petrová:

univerzity Brno Představení studia optometrie na LF MU Brno
Mgr. Petr Veselý, DiS:
Význam vyšetření barvocitu v optometrii

10.00-10.30 Rodenstock Klatovy CR s.r.o. Bc Petr Ondřík:
Novinky firmy Rodenstock

10.45-11.15 Hoya Lens CZ RNDr. Alexander Reha, MBA:
Revoluční novinka v centračním a kamerovém
systému dostupná pro všechny optiky

11.30-12.00 ESSILOR-OPTIKA PhDr. Ján Polda uf:
Novinky společnosti Essilor

12.15-12.45 UP Olomouc RNDr. František Pluháček, Ph. O.:
Fixační disparita

13.00-13.30 Ceská kontaktologická Ing. Jiří Michálek, CSc.:
společnost 50. výročí hydrogelových kontaktních čoček - vliv

české na světovou kontaktolooii
13.45-14.15 Bausch+Lomb Vision Care MUDr. Marko Stefan:

Asférická optika u PH2HD
14.30-15.00 VOSZ a SZS Praha Mgr. Václav Mareš:

Současná podoba výuky oboru oční optik na střední
a vyšší škole

15.15-15.45 Johnson&Johnson MUDr. Tomáš Vido:
Oči nositelů brýlí a nositelů kontaktních čoček.
Výsledky 1-leté studie

16.00-16.30 VOS zdravotnická, Zdeněk Trnka:
managementu a Největší rozdíly mezi prací společenstev ve světě a
veřejnoprávních studií Plzeň v ČR a následné dopady na oční optiky a jejich

tržby
16.45-17.15 CVUT Kladno prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.:

Optika a optometrie na ČVUT FBMI
17.30-18.00 SVETLO PRO SVET - Light Mgr. Filip Zoubek, MBA

for the World o. s Boj se slepotou
v

v Africe - společný projekt SČOO a
organizace SVETLO PRO SVET - Light for the
World o. s

"Seminář OPTA 2012" v neděli 26. února

čas přednášející název přednášky
09.15-09.45 Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Právní aspekty činnosti optometristy
10.00-10.30 MUDr. Anna Zobanová Hranové filtry a ieiich užití v oftalmolooii
10.45-11.15 Bc. Martina Nováková, MSc. Rizika refrakční chirurgie
11.30-12.00 Ing. Jiří Michálek, CSc Když se řekne silikonhydrogel. ..

aneb silikonhydrogely známé i neznámé
12.15-12.45 Mgr. Pavel Kříž Korekce anizometropie v praxi očního optika a

ootometrlstv

Počet přidělených kreditů: 1
Souhlasné stanovisko č. akce SČOO-S-1/2012



INFORMACE ČLENŮM

Webové stránky

Naše nové webové stránky WWW.scoO.cz mají za sebou první krůčky, v současné
době Vás především informujeme o blížícím se veletrhu OPTA 2012.
Jak jste sami zjistili, jsou jejich součástí také stránky Ke stažení a Účet.
Stránka Ke stažení obsahuje dokumenty, které jsou přístupné pouze členům
Společenstva. Pro přístup do této oblasti je třeba se přihlásit.

Přihlášení můžete provést v sekci Účet.
Vaše přihlašovací jméno je Vaše členské číslo (toto je neměnné unikátní číslo,
pokud ho z jakýchkoliv důvodů nevíte, obraťte se na sekretariát na všech dostupných
kontaktech, rádi Vám číslo sdělíme).
Vaše heslo pro první přihlášení je Vaše příjmení bez diakritiky, tedy bez .hacku a
carek". Toto heslo si můžete měnit a můžete si také upravit nebo doplnit Váš
uživatelský profil. Prosíme Vás o vyplnění Vaší e-mailové adresy.

Pokud se Vám při navštívení stránek úvodní stránka nezobrazuje správně, ale
avizuje chybu 404, je třeba vyčistit dočasnou paměť Vašeho prohlížeče.
Tip od nás: máte-Ii naše stránky zařazeny do Oblíbených položek, odstraňte je
z nich, znovu je přes Váš vyhledavač najděte a potom opět uložte do Oblíbených.

Možnost elektronického odběru Zpráv

Společenstvo má více než 600 členů, kteří v současné době odebírají Zprávy
Společenstva v klasické "papírové" podobě běžnou poštou. Všem, kteří budou mít
zájem, zajistíme přechod na elektronický odběr. Možnost odběru Zpráv tak, jak jste
na ně zvyklí, zůstává samozřejmě zachován. Elektronický odběr bude možnost, nikoli
povinnost.
V případě, že budete mít zájem o e-mailovou komunikaci s námi a o odběr Zpráv
Společenstva elektronicky, je nezbytné zadat Vaši platnou e-mailovou adresu a
zaškrtnout políčko E-mailová komunikace

Vyjádření SČOO k úhradám pojišt'oven a zvýšení DPH

O změnu úhrad pojišťoven vztahujících se ke zvýšeným nákladům, vzniklým vinou
nedávných změn výše DPH nebo inflace, mohou požádat pouze výrobci a
dodavatelé brýlových čoček (při jednání musí doložit výrobní a logistické náklady).
SČOO jako profesní organizace o tomto s pojišťovnami sice může jednat, ale
požádat o možnost navýšení ceny o patřičnou částku nemůže.

Vyjádření VZP a možnost stažení číselníku najdete na našich stránkách:

http://scoo.cz/novinky/vyjadreni-scoo-k-uhradam-pojistoven-a-zvyseni-dph
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INFORMACE ČLENŮM

Stanovisko SČOO
k aktivitám Mezinárodního sdružení optiků a optometristů (MSOO)

Vážení,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy týkající se aktivit MSOO, můžeme pouze
sdělit, že Společenstvo není na tomto projektu jakkoliv zainteresováno. V případě, že
si někdo z Vás spojuje osobu paní Urválkové s časopisem Brýle+ a tím se
Společenstvem, je pravdou, že byla v minulosti Společenstvem pověřena realizací
tohoto časopisu, ale po vyhodnocení úrovně a hlavně vinou tomu, že došlo
k nedodržení smlouvy týkající se distribuce časopisu směrem k laické veřejnosti byla
další spolupráce s paní Urválkovou ukončena. Veškeré její další aktivity jsou pouze
její soukromou iniciativou.
Vzhledem k tomu, že Společenstvo vlastní ochrannou známku na časopis Brýle+,
došlo u časopisu, který vydává paní Urválková, ke změně názvu na Brýle&Móda.

Informace k seminářům SPŽ ČR

Seminářům, které dosud pořádalo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, nebyly
přiděleny kredity, nebylo o ně ze strany Sdružení zažádáno a zpětně je přidělovat
nelze.

Doporučujeme zájemcům o jakékoli vzdělávací akce, aby si předem ověřili, zda je
akce kreditovaná, zda Společenstvo pořadateli vydalo souhlasné stanovisko.
Všechny akce, kterým uznávací komise Společenstva doporučila kredity, budeme
zároveň s vydáním souhlasného stanoviska zveřejňovat na našich webových
stránkách
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OPTA2012
24.- 26. února 4

orlO
18. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

Veletrh OPT A je jedinou možností v České republice a na Slovensku, jak na světové
úrovni prezentovat a shlédnout novinky oborů oční optiky, optometrie a oftalmologie! Svým rozsahem
a kvalitou je nejvýznamnější oborovou prezentací oční optiky, optometrie a oftalmologie v regionu
střední Evropy. Veletrh OPTA není pouze přehlídkou nejnovějších brýlových obrub, brýlových a
kontaktních čoček či technologických přístrojů, ale slouží i jako centrum vzdělávání, v jejím průběhu se
koná řada odborných přednášek a seminářů.

NABíDKA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVÁNí V HOTELU VORONĚŽ

Hotel Voroněž I. cena/pokoj kateqorie cena za osobu
A iednolůžkový pokoj 2.140 Kč standard 2.140 Kč
B jednolůžkový pokoj 2.630 Kč superior 2.630 Kč
C dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.350 Kč standard 2.350 Kč
D dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.900 Kč superior 2.900 Kč
E dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 3.010 Kč standard 1.505 Kč
F dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 3.540 Kč superior 1.770 Kč
G dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.050 Kč standard 1.350 Kč
H apartmá pro 1 osobu 4.640 Kč 4.640 Kč
I apartmá pro 2 osoby 5.520 Kč 2.760 Kč

Hotel Voroněž II cena/pokoj kategorie cena za osobu
J dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.180 Kč standard 2.180 Kč
K dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.650 Kč standard 1.325 Kč
L dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.070 Kč standard 1.024 Kč

OBJEDNÁVKOVÝFORMULÁŘ

jméno a příjmení
název firmy
bydliště vč, pse
telefon nebo e-mail
obiednávárn variantu A B e O E F G H I J K L
v termínu od - do
počet nocí
var. E, F, G, I, K, L jméno a příjmení dalších osob:
datum, podpis

Objednávku zasílejte pod heslem SPOLEČENSTVO (sleva):

Hotel Voroněž I: rezervační oddělení, Křížkovského 47,60373 Brno
tel.: 543 141 377, 543 141 280, fax: 543 141 371
e-mail: info@voronez.cz

Hotel Voroněž II. recepce, Křížkovského 49, 603 73 Brno
tel.: 543 142 030, 543 142 020, fax: 543211 966
e-mail: voronez2@voronez.cz



PLACENÁ INZERCE

PRODÁME

MAXIMA+COMBIMAX
INDO, INDUSRTIAS OE OPTICA

Bezšablonový brusný automat. Barevná grafická obrazovka s vysokým rozlišením.
Součástí - externí zařízení Combimax - snímání tvaru obruby, centrování, blokování,
automatické upnutí obruby.
Kontrolován pouze autorizovaným servisem firmy Indo.

Cena dohodou.

Podrobnější informace rádi poskytneme.
Optika LOOK s.r.o., Tel.: 777737787 , E-mail: info@lookoptik.cz

Koupím starší "Lišty oční vyšetřovací" vyráběné dříve národním podnikem
Pharming s.p. - WZ Kroměříž
Oční optika Hana Stárková
Karlovo nám. 22
28002 Kolín
tel: 321 721 888
starek@kolin.cz

SMUTEČNí OZNÁMENí

Na žádost firmy Aglaja s.r.o. zveřejňujeme toto smuteční oznámení:

Dne 28.1.2012 zemřel ve věku 66 let náš bývalý kolega, pan Pavel Jindřichovský.

V oboru pracoval v letech 1992 - 2008 jako
obchodní zástupce ve firmách Vidi Vici s.r.o. a
Airline Optik Group s.r.o.
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-scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH
OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ

Předpis úhrad členských příspěvků
Společenstva českých optiků a optometristů

na rok 2012

případně doplatku příspěvků
za rok 2010 O
za rok 2011 O

Člen SČOO: ---------------------------------------

Váš variabilní symbol (členské číslo): _

Číslo účtu SČOO: 281 055349/0800, konstantní symbol 0308

Předpis výše ročních členských příspěvků:

zaměstnanec (oční optik, optornetrista) 500 Kč
OSVC (oční optik, optometrista) 2.000 Kč
právnická osoba do 10 zaměstnanců 5.000 Kč
právnická osoba nad 10 zaměstnanců 10.000 Kč

Platbu, prosím, proveďte do 31. 3.2012.

V případě, že máte neuhrazené příspěvky za uplynulá období, prosíme o platbu
nejpozději do 20.2., tak abychom Vám platbu stačili připsat a Vy jste se mohli jako řádný
člen zúčastnit valné hromady na veletrhu OPTA dne 24.2.2012.

Pokud byste chtěli platit příspěvky za více členů najednou, domluvte se, prosím, na
sekretariátu, aby byla platba správně připsána (každý člen má svůj variabilní symbol).

Předem děkujeme za příspěvky pro Vaše Společenstvo.

www.scoo.cz

adresa: Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4, Cl, tet/řax +420 261 341 216
e-mail: scoo@scoo.cz.č. ú.: 0281055349/0800, dič: Cl45773092, ič:45773092


