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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte, prosím, pozornost Zprávám, které právě dostáváte. Jejich obsah se týká
především 20. ročníku mezinárodního veletrhu OPTA, na který si Vás tímto dovoluji
pozvat spolu s firmami, jejichž pozvánka je součástí Zpráv.

Důležité upozornění se vztahuje ke změně termínu valné hromady, která se, jak
jste již byli informováni v prosincových Zprávách Společenstva, letos nekoná v rámci
veletrhu OPTA, ale na základě usnesení poslední valné hromady je její termín
stanoven na sobotu 22. března 2014 v Hradci Králové. Tato valná hromada bude
volební a je určena výhradně pro členy Společenstva.

S pozdravem
Beno Blachut

Hlavním bodem této valné hromady budou volby do představenstva Společenstva (9 členů) a
revizní komise (3 členové).

Posílejte, prosím, nejpozději do 1. 3. 2014 své návrhy kandidátů. Návrh kandidáta bude
považován za platný pouze v případě, bude-Ii v něm uvedeno jméno a příjmení kandidáta a
emailový kontakt na něj.

Stávající představenstvo pak tyto osoby osloví, zjistí, zda kandidaturu přijímají a získá od nich
jejich Curriculum vitae a dokument vysvětlující důvody, pro které by měli být právě oni zvoleni
a záměry, které při vedení Společenstva mají. Tyto materiály budou dány na vědomí členům
s předstihem před konáním voleb z důvodu zajištění dostatečné předvolební informovanosti.

o podrobnostech konání volební valné hromady Společenstva Vás budeme informovat.



INFORMACE K VELETRHU OPTA 2014

Od pátku 14. února do neděle 16. února se bude v pavilonu B brněnského výstaviště
konat jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a
oftalmologie veletrhu OPT A.

Na veletrhu vás čekají novinky oborů oční optiky, optometrie a oftalmologie, bude
připraven bohatý přednáškový program v pátek i v sobotu v přednáškovém sálu OPTA
FORUM, bude představeno ukázkové zařízení Nestátního zdravotnického zařízení, v
sobotu vás čeká OPTA PARTY přímo ve výstavním pavilonu B.

Slavnostní zahájení veletrhu, spojené s předáváním cen TOP OPTA, se uskuteční v
pátek 14. února v 11 hodin v kongresovém sálu pavilonu E ve 2. patře. Jako hlavní host
vystoupí Vladimír Pikora, hlavní ekonom Next Finance s.r.o.

Páteční doprovodný program v pavilonu E bude pokračovat od 14 hodin ve 2. patře v
sálu E4 dvěma přednáškami s tématy pro majitele, jednatele, společníky a provozovatele
optik, které přednese Mgr. Karel Borkovec, advokát z advokátní kanceláře Křesťanová &
Borkovec.

14.00-15.00 Nový občanský zákoník a jeho dopad na smluvní vztahy v oblasti
prodeje oční optiky
Reklamace a reklamační řízení15.15-16.15

Již dnes můžete na sekretariát posílat Vaše dotazy k uvedeným tématům, předáme je v
předstihu přednášejícímu panu magistru Borkovcovi.

Stánek SČOO:
Jako každý rok Vám budeme v průběhu celého veletrhu na stánku Společenstva k
dispozici, můžete si zde zaplatit Vaše členské příspěvky, objednat si tiskopisy, hlasovat
pro exponáty TOP OPTA, odpočinout si a občerstvit se.

Návštěvní hodiny: v pátek a v sobotu od 10 do 19 hodin, v neděli od 10 do 15 hodin. V
neděli budou mít návštěvníci umožněn vstup na mezinárodní veletrh módy a obuvi Styl a
Kabo, který začíná v pavilonu P.

Vstup pro členy: členové Společenstva jsou od loňského roku držiteli klubové karty
OPTA, která je opravňuje k návštěvě veletrhu zdarma. Noví členové dostanou tuto kartu v
prvním únorovém týdnu zdarma poštou.
Další možností vstupu zdarma je před registrace na webových stránkách Veletrhů Brno.

Doprava: individuální, letos budou do Brna vypraveny autobusy pouze pro účastníky ze
Slovenské republiky.

Ubytování: členové SČOO mají možnost využít zvýhodněné ubytování v hotelu Voroněž,
který leží přímo proti výstavnímu pavilonu. Ceny jsou o 15% nižší než v loňském roce.
Nabídka ubytování je součástí těchto Zpráv.
Všem hostům hotelu Voroněž, kteří zde budou ubytováni v době konání veletrhu, bude
poskytnuta ve všech odbytových střediscích sleva na konzumaci ve výši 20%.



Během party bude zajištěno jídlo formou rautu a základní nealkoholické i alkoholické nápoje zdarma,
zároveň bude možnost využití služeb barů s nabídkou široké palety drinků za přátelské ceny.

F-Our Jazz Band je 13 členná formace špičkových hudebníků ze Zlína, která působí na klubové a festivalové scéně od roku 1994.
Kapela staví na výjimečném projevu zpěvačky, moderních aranžmá jazzových standardů, precizní rytmice a sólistech v dechové sekci. Vystupuje
pravidelně v hudebních klubech po celé republice i na mezinárodních festivalech.

Oj Mackie Messer (Radlo 1) je zakladatel a pionýr české electroswingové scény Dj Mackie Messer je jistota tančírny radosti, jazzu,
swingu a elegance. Jeho večery jsou vkusně ochuceny špetkou tanga, blues, rock n rollu, módního electro swingu nebo méně známého electro
blues. Ve vysílání pražského Radia 1 připravuje oblíbený nekomentovaný noční pořad Swing Imperium.

Mário Bihári je velmi známý slovenský romský zpěvák, klarinetista, akordeonista a klavírista působfcí v Česku - od osmi let nevidomý.
Mnoho let byl členem hudební skupiny Koa, ktená doprovázela autorskou a interpretační dvojici Zuzana Navarová - Iván Gutiérrez.
Nyní hraje se svými kapelami nebo sólově - při OPTĚ vystoupí s DJem Mackie Messerem.
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Program v OPTA FORUM
při veletrhu OPTA2014 [Pavilon Bl

pátek 14.2.

11.45-12.00 přednáška VOŠ pardubice

12.00-12.30 Ze života brněnské optické školy
Václav Fisher, SZŠa VOŠZBrno

12.30-13.00 Porovnání fúzní šířky zjištěné pomocí
prizmatických lišt a synoptoforu
Bc. Iva Naušová, LFMasarykovy univerzity v Brně

13.00-14.00 přestávka

14.00-14-45 Když už brýle nepomáhají...
aneb jak to chodí s bílou holí
(interaktivní představení komplexu služeb
pro nevidomé a slabozraké)
Kristina Čadeni, Bc. Irina Tkačová, Mgr. Iveta Sieben-
biirgerová, MgA. Irena Kocí - TyfloCentrum Brno o.p.s.

14.45-16.00 přestávka

16.00-16.30 Zraková ostrost v dopravě
Bc. Veronika janatová, LF Masarykovy univerzity v Brně

16.30-17.00 Příčiny leukokorle v dětském věku
Bc. Adéla Langrová, LFMasarykovy univerzity v Brně

17.00-18.00 přestávka

18.00-18-45 Když už brýle nepomáhají ...
aneb jak to chodí s bílou holí
(interaktivní představení komplexu služeb
pro nevidomé a slabozraké)
Kristina Čadeni, Bc. Irina Tkačová, Mgr. Iveta Siebenbiir-
gerová, MgA. Irena Kocí - TyfloCentrum Brno o.p.s.

Nezávisle na programu v O PTA Forum přednese v pavilonu E (sál E4)
dvě přednášky Mgr. Karel Borkovec z Advokátní kanceláře Křesťanová
ci/. Borkovec:

14.00-15.00 Nový občanský zákoník a jeho dopad
na smluvní vztahy v oblasti prodeje oční optiky

15·15-16.15 Reklamace a reklamační řízení

sobota 15. 2.

.10.00-10.30 Vícefokální korekce u nás (zatím) nepoužívaná
Kateřina Patočková a Vendula Neprašová
VOŠa SZŠPraha

10.30-11.00 Nestátní zdravotnické zařízení a legislativou
stanoveně podmínky pro poskytování zdravotní
péče lege artis
RNDr.josef Čihák
externí konzultant společnosti ESSILOR-OPTlKAS.r.o
(během soboty bude RNDr. Čihák na stánku Essilor
odpovídat na dotazy)

11.00-12.00 přestávka

12.00-13.00 Panelová diskuse na téma:
Současné možnosti korekce refrakčních vad
moderuje Ing. jiří Michálek, CSc.
Českd kontaktologická společnost O.S.

13.00-14.00 přestávka

14.00-14.30 je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou
technikou pro běžnou optometristickou praxi?
Mgr: Petr Veselý, LFMasarykovy univerzity v Brně

14.30-15.00 Poruchy učení a jejich souvislost s viděním
Mgr. Lucie Křepelová, Univerzita palackého Olomouc

15.00-16.00 přestávka

16.00-16.30 Význam oční dominance při subjektivní refrakci
Petra Kladnická, ČVUTKladno

16.30-16-45 Postupy výroby v předmětu Optické laboratoře
na VOŠZM v Plzni
Vlastimil Klimeš, VOŠZMPlzeň

Ukázkové NZZ

V sousedství stánku SČOO naleznete dvě ukázkové optometrické vy-
šetřovny vybavené přístroji společnosti Essilor, zbudované a zařízené
dle platné legislativy o nestátních zdravotnických zařízeních (NZZ).



Pozvánka vystavovatelů na veletrh OPTA 2014

Rodenstock ČR s.r.o.

Veletrh OPTA je pro český optický trh stejně významnou událostí jako veletrh OPTI pro
sousední Německo. Oční optici zde získávají inspiraci pro své podnikání a seznamují se zde
s novými technologiemi, které mohou dále poskytnout svým zákazníkům, realizovat nový
prodej a obohatit svou nabídku o další typy perfektních brýlí. Společnost Rodenstock letos v
Srně představí např. koncepty "Sunny days" a DNEYE, které umožní očním optikám
rozšíření nabídky o produkty, které dosud v nabídce neměly. Další novinkou budou nové
značky brýlových obrub Rocco a Claudia Schiffer. Cílem všech očních optik je profesionální
servis, který je spojený také s nabídkou stále komfortnějších brýlí s přidanou hodnotou.

Za společnost Rodenstock ČR s.r.o. srdečně zveme všechny oční optiky k návštěvě veletrhu
OPTA 2014 a těšíme se na setkání s Vámi na stánku Č. 032.

Miloslav Řezáč, obchodní ředitel

Wixi s.r.o

Celosvětově oblíbená značka SPY vstupuje letos konečně na český a slovenský trh!

Když se zadíváte na logo SPY, patrně zjistíte, že už jste ho někdy viděli. Značka SPY působí
na světovém trhu již 20 let a proslavila se především na poli brýlí pro extrémní sporty. Ať už
je to cyklistika, surfing, snowboarding, lyžování, motokros, rallye či kanoistika - SPY
představuje dokonalý design a především dokonalý komfort vidění při každém pohybu.
SPY - to jsou moderní brýle pro každou věkovou kategorii a každou příležitost. V porovnání
s ostatními značkami, které jsou u nás dostupné, vyniká SPY skutečně příznivou cenou,
širokou variací modelů vždy podle současných trendů a chytlavými kampaněmi, které osloví
především mladší cílovou skupinu.
V současnosti zažívá SPY velké úspěchy na všech evropských trzích. Navštivte stánek
WIXI s.r.o. a buďte mezi prvními, kteří budou těžit z geniality SPY. .

Wixi S.r.o. - pavilon S stánek číslo 005, www.wixi.cz

FINEST GROUP, s.r.o.

JEDINEČNOST, ORIGINALITA, DlZAJN - to jsou výstižné výrazy pro naše nejnovější
kolekce brýlových obrub značek - Luca Martelli, Roberto Carrer, Effect, La Matta, Kaos a
X-Ide.
V naší nabídce již tradičně najdete i novinky z exkluzívní kolekce značky COCO SONG,
která je inspirovaná nadčasovým dizajnem, barvami, tvary a přírodními materiály
připomínající orient (peří z exotických ptáků, textury hedvábí, pestré květinové motivy,
stříbro, přírodní kameny).
Srdečně Vás proto zveme na veletrh OPTA 2014 do našeho stánku č. 046, kde si budete
moci i vyzkoušet tak jedinečné a zajímavé brýle vyrobené i z těchto nestandardních
přírodních materiálů.

Těšíme se na Vaši návštěvu .•
Andrea Uhráková, Marketing specialist

1
Pozvánka vystavovatelů na veletrh OPTA 2014



SNOW TECHNOLOGY s.r.o.

Red Bul! Racing Eyewear

Dovolujeme si vás pozvat na stánek č. 9 na veletrhu OPTA 2014. Představíme vám
kompletní kolekci zcela nové značky na českém i slovenském trhu - Red Bul! Racing
Eyewear:

• Sluneční i dioptrické brýle
• Moderní a revoluční materiály - karbon, XMP, TR90 (grilamid), NXT (trivex), atd.
• Čočky Carl Zeiss
• Tvary inspirované Formulí 1
•

Kromě zhlédnutí oblíbených brýlí Sebastiana Vettela si můžete zazávodit na naší herní
jednotce Red Bull nebo se posilnit stejnojmenným nápojem.

Ing. Marek Svoják
General manager for Eastern Europe

HNS mechanix s.r.o ..

Firma HNS mechanix s.r.o. v době konání výstavy OPTA 2014 nabídne japonské sety plně
sofistikovaných špičkových brousících bezšablonových automatů TAKUBOMATIC řady E-
920, 950 a 1OOOGPza mimořádné a neopakovatelné ceny.

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY JE PRO OČNíHO OPTIKA VELMI DŮLEŽiTÁ A PŘíNOSNÁ

• Jedinečná příležitost k prohlédnutí a konzultaci při rozhodování o investici do
vybavení optiRy

• Výhodnost mimořádných výstavních slev při investování
• Osobní kontakt očních optiků a optometristů se zástupci firmy
• Informace o novinkách v oční optice

Ing. Bohuslav Honeš

OCULUS,spol. s r.o.

V expozici firmy OCULUS, spol. s r.o. OPTA Brno 2014 pavilon B stánek č. 20 budou vedle
tradičních exponátů jako automatické fokometry, bezkontaktní tonometry,
autorefraktokeratotonomery, LCD optotypy Nidek a zkušební obruby, brýlové skříně Oculus
předvedeny i dvě novinky.

1. Nový topograf OCULUS typ Keratograph 5M
umožňující mimo běžné funkce měření rohovky i zjišťovat slzný film, zčervenání oka a
meibografii slzných cest.

2. Novou řadu autorefraktokeratometrů Nidek ARK-1 umožňující rychlejší a přesnější měření
refrakce a zakřivení oka.

Ing. Zbyněk Siegel
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ARDIX spol. s r.o.

ARDIX spol. s r.o. tímto srdečně zve členy SČOO k návštěvě stánku Č. 030. Krom našich
zavedených značek jako jsou Jean Reno, Ziggy, Eleven, Fresh, Golfstar, Eyemax Vám
představíme 2 nové značky: XVO a Krtek. Krtek je samozřejmě známá postavička z dílny
Zdeňka Milera, proto věříme, že díky značce, kvalitě zpracování, správným tvarům a
designu, budou tyto obroučky zajímavé pro všechny optiky. Navíc na Vás v našem stánku
bude čekat perfektní domácí pohoštění, čepované pivo Pilsner Urquell, víno, slivovička,
whisky aj.

Těší se na Vás Radek Adolt a celý tým ARDIX.

SERVIS PODNIKATE~A,s. r. o.

SP OPTIK - komplexný informačný systém pre správu optiky, ktorý predstavíme na vel'trhu
OPTA 2014.

Počítačový program SP OPTIK poskytuje komplexnú evidenci u zákazníkova tovaru, tlač
inventúrnych súpisov, klientskych kariet, vyšetrení a zákazkových Iistov.
Navyše program umožňuje finančné prehl'ady a možnost' prepojiť viaceré prevádzky, pričom
sa nevyžaduje stále pripojenie na internet a teda každá prevádzka je autonómna.

Program pozostáva z niekol'kých modulov:

- skladová evidenci a (evidencia vlastného aj komisného skladu),
- evidencia faktúr a dodacích listov,
- cenník,
- evidencia zákazníkov,
- evidencia vyšetrení,
- predaj tovaru a služieb.

Peter Kotásek

Metzler International s.r.o.

Společnost Metzler International představí na veletrhu OPTA 2014 zcela novou kolekci
Praga.
Ta představuje 11 modelů dámských obrub, které odrážejí atmosféru tohoto elegantního a
charizmatického města, plného překvapujících tvarů, detailů a barevných kombinací.
Snoubí se v ní prvky ojedinělých architektonických a uměleckých stylů, charakteristických
pro Prahu: dekorativní secese a čistá geometrie kubismu.

Přímé linie, 'krystalické a geometrické tvary kubistických staveb, které jsou k vidění pouze v
Praze, i ladné secesní fasády a dokonalé křivky a barevné kombinace Muchových děl
inspirovaly designéry z německého Schwabisch-Gmůndu k vytvoření pěti secesních a šesti
kubistických modelů, vždy v pěti barevných variacích.

Metzler International s.r.o. PAY. B, stánek 025
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REGINA IMPORT, s.r.o.

je exkluzívnym distribútorom slnečných okuliarov a okuliarových rámov svetoznámych ~
značiek Guess, Marciano Guess, Gant, Harley Davidson a Skechers pre Slovenskú aj Ceskú
republiku. Na výstave QPTA 2014 predstavíme absolútne modelové novinky pre sezónu
jar/leto 2014.

Od sezóny 2014 sa spoločnost' REGINA IMPORT, s.r.o. stala výhradným distribútorom
značky slnečných okuliarov Serengeti nielen pre Slovenskú, ale aj pre Českú republiku.
Serengeti sú okuliare s fotochromatickými šošovkami, pričom vačšina modelov z ponuky
disponuje aj polarizačným filtrom. Špecifickou funkčnou vlastnost'ou okuliarov Serengeti je
spektrálny filter, ktorý filtruje modré žiarenie a poskytuje sýtejšie vnímanie farieb. Na výstave
OPTA 2014 odprezentujeme novinky pre aktuálnu sezónu 2014.

Ing. Peter Jančuška, marketing

ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o.

Pro návštěvníky veletrhu OPTA připravila společnost ESSILOR-OPTIKA hned několik
novinek. Exkluzivně budou představeny nové čočky Crizal Prevencia a Varilux E Series, ale
také rozsáhlá nabídka přístrojového vybavení pro optiky. Budete mít možnost si vyzkoušet
brusy Mr.Orange a Mr. Blue, ale také novou generaci měření pro personalizaci brýlových
čoček Visioffice 2. Ve spolupráci s SČOO jsme připravili dvě vzorová nestátní zdravotnická
zařízení vybavená vyšetřovnami z řady Essilor Optometry a k dispozici pro individuální
konzultace bude také odborník na tuto problematiku RNDr. Josef Čihák. Těšíme se na
setkání s vámi.

Kateřina Ševcová

Marketing and Product Manager
Czech and Slovak Republic
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OPTA2014
jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky,
optometrie a oftalmologie
14. - 16. února

Veletrh OPTA 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 PRO ČLENY SČOO - včetně snídaně
(ceny nižší o 15% oproti roku 2012, v hotelu Voroněž II nižší o 190-250 Kč za lůžko oproti roku 2013)
Ubytovaní účastníci veletrhu budou mít kromě toho slevu na konzumaci v hotelu ve výši 20%.

Hotel Voroněž I. cena/pokoj kateqorie cena za osobu
A iednolůžkovv pokoj 1.820 Kč standard 1.820 Kč
B iednolůžkový pokoj 2.235 Kč superior 2.235 Kč
C dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.000 Kč standard 2.000 Kč
D dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.465 Kč superior 2.465 Kč
E dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.560 Kč standard 1.280 Kč
F dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 3.010 Kč superior 1.505 Kč
G dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.440 Kč standard 1.147 Kč
H apartmá pro 1 osobu 3.945 Kč 3.945 Kč
I apartmá pro 2 osoby 4.690 Kč 2.345 Kč

Hotel Voroněž II
.

cena/pokoj kategorie cena za osobu
J dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 1.600 Kč standard 1.600 Kč
K dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.020 Kč standard 1.010 Kč
L dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 2.420 Kč standard 807 Kč

OBJEDNÁVKOVÝFORMULÁŘ

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

datum, podpis

Objednávku zasílejte pod heslem SPOLEČENSTVO (sleva):
Hotel Voroněž I: rezervačníoddělení, Křížkovského 47,60373 Brno

tel.: 543 141 377,543141 280, fax: 543 141 371
e-mail: info@voronez.cz

Hotel Voroněž II. recepce, Křížkovského 49,60373 Brno
tel.: 543 142 030, 543 142020, fax: 543211 966
e-mail: voronez2@voronez.cz



PLACENÁ INZERCE

Vážení optometristé,
nabízín;e Vá~ vyřízení všech náležit~stí !lutných pro získá,ní v

OPRAVNENI K POSKYTOVANI ZDRAVOTNICH SLUZEB
• zhotovení dokumentace prostor vašeho pracoviště
• vypracování provozního řádu
• zajištění kolaudace (změny užívání) příslušných prostor
• konzultace s hygienickou stanicí a projednání případných stavebních úprav
• . schválení provozního řádu hygienickou stanicí
• vyřízení oprávnění na příslušném krajském úřadě, či magistrátu

Našich služeb již ke své spokojenosti využila řada vašich kolegů z celé České republiky.
Cena za vyřízení oprávnění je 10-20 tis. Kč podle rozsahu (rekolaudace, projekt stavebních
úprav apod.)

kontakt: inženýrská kancelář GOIA, Ing.Vít Polák,
tel:777745770, mail: polak.goia@seznam.cz, www.rekolaudace.cz.

Prodám RVTerminál firmy Zeiss ve vynikajícím stavu. Cena k jednání 80.000 Kč.
Kontakt: vysetrovna@optika-nemec.cz

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Nabídka tiskopisů Záznam o informovaném souhlasu

Nabízíme vám i nadále za zvýhodněnou cenu "balíček" 4 kusů těchto formulářů za cenu
120 Kč včetně poštovného. Platba pro členy SČOO je osvobozena od DPH.

Můžete nás navštívit na stánku, tiskopis si prohlédnout a objednat. Můžete také objednávat
na sekretariátu, nejlépe e-mailem, s uvedením počtu "balíčků" a fakturační adresy. Vaši
objednávku vyřídíme obratem.

Výměr členských příspěvků na rok 2014

Výměr členských příspěvků pro členy, kteří odebírají tištěné Zprávy Společenstva, je
součástí těchto Zpráv.

Členové, na které máme e-mailový kontakt, dostanou elektronický výměr členských
příspěvků do 7. února.

Zprávy Společenstva č. 1/2014


