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stoo neodpovrda za obsah pliiCené ínzerce.

Přílohy:

1. Informace o kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA v Srně
2. Registrační formulář
3. Předběžný program kongresu, výše účastnických poplatků
4. Dotazník - hodnocení veletrhu OPTA 2011
5. Světlo pro svět - informace o možnostech pomoci zrakově postiženým v rozvojových oblastech
6. Drobná placená inzerce a informace ze sekretariátu
7. Placená vkládaná inzerce Alka Tour - zájezd na mezinárodní veletrh Silmo do Paříže
8. Placená vkládaná inzerce Diastav - zájezd na mezinárodní veletrh do Číny
9. Placená vkládaná inzerce PPO Vymyslický - pozvání na seminář refrakce a binokulární korekce

Dobrý den,

ve zprávách, které jste obdrželi, věnujte prosím pozornost zvláště těmto věcem:

Add 1.
Kongres optiky a optometrie, letos v Srně. Jak je patrno, je již nyní možné se na kongres
přihlašovat. Upozornění hlavně platí pro kolegyně oční optičky a kolegy optiky. Letošní
kongres je rozšířen o program, který je speciálně vytvořen pro obor oční optiky.
Doufáme, že i když oční optici nemají za povinnost celoživotní vzdělávání a nemusí
sbírat kredity, využijí kongresu k získání nových informací využitelných v denní praxi.

Add4.
Dotazník týkající se Opty. Věnujte, prosím, několik minut vyplnění dotazníku a zároveň
investujte několik korun do zaslání vyplněného dotazníku na adresu Společenstva. Díky
tomu, že se Společenstvo podílí na přípravě veletrhu, budou informace, které z dotazníku
získáme, sloužit nejen jako podklad při přípravě dalších ročníků Opty, ale i jako materiál,
který by měl pomoci při rozhodování, kam by se měla naše pozornost v budoucnosti upřít
a jak dále postupovat.

Add 5.
Mezi dalšími informacemi naleznete také upozornění na akci, která pod názvem "Světlo
pro svět" představuje projekt, na kterém se podílí vedle dalších zemí i česká pobočka.
Domnívám se, že by bylo vhodné se do tohoto projektu zapojit a využít našeho
potencionálu k získání financí na pomoc lidem, pro které je vidění předpokladem k
přežití. Jsem přesvědčen, že i v osobě prof. Filipce je dostatečná záruka, že se jedná o
projekt smysluplný a korektní. Více o možné spolupráci mezi Společenstvem a "Světlem
pro svět" se dozvíte v následujících zprávách a na kongresu v Srně.



Dále se nám podařilo uskutečnit schůzku na Ministerstvu průmyslu a obchodu, při které
jsme pracovníky ministerstva seznámili se situací na optickém trhu a hlavně s nešvary,
které se vinou nedokonalosti Živnostenského zákona v současné době dějí. Další
schůzka, při které by již se mělo diskutovat o konkrétních krocích, které by měly pomoci
situaci řešit, se uskuteční v srpnu, resp. září.

Další změnou je redesign webových stránek Společenstva. Je to změna, která se bude
realizovat v následujících dnech a měla by konečně nastartovat funkční webové stránky
tak, aby mohly sloužit jako zdroj informací a zároveň jako jednoduchý prostředek ke
komunikaci.

Jak je avizováno na jiném místě, došlo v rámci úsporných opatření k přestěhování
kanceláře do menších, avšak plně vyhovujících prostor. Z důvodu klesajících objemů
financí, které Společenstvo jako spoluorganizátor Opty dostává, se musíme snažit
provozní náklady racionalizovat, proto bude i do budoucna vhodné realizovat zasílání
veškerých informací pomocí internetu. Prosíme proto zároveň o zaslání informace o
připravenosti přijímat informace tímto kanálem.
Každá obálka, kterou takto ušetříme, je dobrou obálkou.

Závěrem Vám přeji hezké léto, bez klíšťat a podobných nehod.

Seno Slachut
prezident



Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2011 - pořádaný SČOO

17.-18. září proběhne v novém Univerzitním Kampusu Bohunice v Brně již 6. ročník
vzdělávacího kongresu, zařazeného do kreditního systému, který však bude poprvé
zaměřen nejen na obor optometrie, ale i na optiku.

Čeští optici na rozdíl od optometristů nepotřebují povinně získávat vzdělávací kredity a
registrovat se s nimi následně na ministerstvu a účastnit se kvůli tomuto kongresů. Věříme
ale, že existuje mnoho oblastí, ve kterých mají optici zájem i potřebu se zdokonalovat.
Provádění optické a optometrické profese se navíc v praxi dosti překrývá a proto jsou
dovednosti a znalosti jedné profese zajímavé a často nezbytné i pro profesi druhou.
Doufáme tedy, že se při kongresu setkáme i s větším počtem optiků.

Letošní akce bude také nově zaměřena více na praktikování obou našich profesí a méně na
získávání teoretických informací. Kongres se uskuteční během soboty a neděle. V sobotu
začne dvěma přednáškami a dále už budou následovat série praktických workshopů, které
budou pokračovat i v neděli dopoledne a program bude zakončen závěrečnou nedělní
přednáškou, diskusním fórem a obědem. Série hodinových workshopů proběhnou celkem
šestkrát a budou z větší části zaměřené rozděleně na optometrii nebo optiku.

V průběhu kongresu bude samozřejmě zajištěn nezbytný catering a v sobotu od 20:00
proběhne také již tradiční společenský večer - party s jídlem, pitím a zábavou.

Podrobnosti o kongresu a registrační formulář naleznete vložené v těchto zprávách.
Aktualizované informace o odborném programu naleznete v průběhu příprav na
WWW.scoO.cz.kde se nachází také on-line registrace.

Registrujte se prosím přes on-line registraci na WWW.scoo.cz - je to jednodušší pro Vás, i
praktické pro nás. Poslední termín možnosti registrace je 26. srpen 2011.

Těšíme se na setkání v Brně!
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REGISTRACE
OPTOMETRIE
OPTIKA 2 011

6. VZDĚLÁVACí KONGRES ZAŘAZENÝ DO I(REDITNíHO SYSTÉMU / 17. - 18. ZÁŘí 2011, BRNO

Poplatek za index - můžete si koupit index pro zápis kreditů --_ .._--_ ..__ __ .__ _ __ _ .

Upřednostňujeme on-line registraci na www.scoo.cz

jméno: . příjmení: titul: .

adresa: .

optik D optometrista D student D
telefon = variabilní symbol pro platbu poplatku: ___ ---''-- -'-- __ --..;, e-mail: .

I,I.,4;t.lll.],]~i:c.g.J:í:.ÚČASTNlcf SE POUZE SOBOTNf PARTVVČ. RAUTU I počet osob: .

lij"ij!!i"t·
Poplatek pro účastníky, členy SČOO i pro studenty zahrnuje: účast na přednáškách a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu)

Studenti optiky a optometrie, jsou pouze studenti denního řádného studia optiky nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity
a při registraci před kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy

Samostatný poplatek za sobotní party (vč. rautu) platí pouze doprovodné osoby účastníků kongresu

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH, v potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno
Poplatek na oba dny nebo pouze na sobotu zahrnuje automaticky i vstup na sobotní party.

400 Kč/ osoba

poplatek celkem: Kč

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem:

název banky:
adresa:

Česká spořitelna a.s.
Vršovické nám. 8.
10100 Praha 10
35-281055349
0800

variabilní symbol: 1 '-- -=-- --'
číslo vašeho telefonu, které uvádíte výše v tomto formuláři

číslo účtu:
kód:

majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

Poslední termín příjmu registrací: 26. srpen 2011
Upřednostňujeme vyplnění a odeslání on-line registrace na WWW.scOO.cz

PavelŠebek
telefon: 777 317 117
optometrieoptika2011 @volny.cz

SČOO
fax: 261341216
Novodvorská 1010/14, 14201 Praha4

stoo Společenstvo českých optiků a optometristů
Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4
telefon: 261 341 216
scoo@scoo.cz, WWW.seDO.CZ

REGISTRACE, DOTAZY A POŽADAVKY ADRESUJTE NA 14·'jl!"mi§'

Při registraci více osob použijte kopie tohoto formuláře



předběžná informace - červen 2011
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OPIIKA (lVICE ~V"~CISIOn arescoo
Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá Generální sponzoři

OPTOMETRIE
OPTIKA 2 O 11

17. - 18. září 2011
Univerzitní Kampus
Bohunice, Brno
poprvé kongres i pro obor "optika"!

6. VZDĚLAvAcr KONGRES ZAŘAZENÝ DO KREDITNrHO SYSTÉMU

Kongres je letos poprvé zaměřen i na optiku - více na praktikování obou profesí a méně na získávání teoretických informací.

Kongres se uskuteční během soboty (09.00 - 18:00) a v neděle (09:00 - 14:00). V sobotu začne dvěmi přednáškami a dále
už budou následovat série praktických workshopů pro max 60 účastníků, které budou pokračovat i v neděli.
Hodinové workshopy budou z větší části zaměřené rozděleně na optometrii nebo optiku.

Předběžný program k 20. 6.2011 (může se lehce pozměnit, určitě ale bude doplněn)

Přednášky - společné
Co vše umí a kam směřují obory optika a optometrie - pan Robert Chappell (ECOO, WCO)
Proč potřebují oční lékaří optiky nebo optometristy? - MU Dr. Helena Schwarzová

Workshopy - optometrie
• Úloha hra nových filtrů v oblasti vidění
• Vyšetřování slzného filmu a kontaktní čočky
• Management alergického pacienta
• Využití štěrbinové lampy pro dokumentaci očních nálezů - Bc. Jiří Žaloudek
• Skiaskopie - pan Beno Blachut
• Astenoptické potíže při sledování 3D filmů - Ing. Ivan Vymyslický
• Zdraví a hygiena očí ) . v' •P" k t kt . v vk MUDr. Svatava Háčiková, CSc.
• ec.e o ~n a ni coc y . v v Bc, Jiří Žaloudek
• Astiqmatísmus a kontaktní cocky J k b V b
• Suché oči a u r a

• Celková onemocnění a jejich manifestace na předním i zadním segmentu oka - MUDr. Barbora Bábková
• Jak přistupovat ke korekci malých očních vad? - Mgr. Matěj Skrbek
• Zásady práce s prizmatickými lištami - RNDr. František Pluháček, Ph.D.

a další

Workshopy - optika
• Centrace dětských brýlí a anatomické přizpůsobení dětských brýlí - Bc. Ladislav Najman
• Optik obhajuje multifokály a centrace multifokálních brýlových čoček - pan Pavel Stašek
• Jak a proč nabízet efektivně KČ ve vaší optice?
• Optik radí s pomůckami pro slabozraké
• Přenesení prizmatických korekčních hodnot do optické pomůcky - Mgr. Pavel Kříž
• Jak je pro optika důležitý loajální zákazník? - Ing. Jiří Panenka
• Vliv antireflexních vrstev na vidění

a další

o dalších a doplněných podrobnostech odborného programu Vás budeme informovat během následujících měsíců
prostřednictvím www.scoo.cz.

26. srpen 2011 500 osob

Poslední termín příjmu registrací

strana 1/2



-scoo
Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá

předběžná informace - červen 2011

~.,.,
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Generální sponzoři

OPTOMETRIE
OPTIKA 2 O 11

17. - 18. září 2011
Univerzitní Kampus
Bohunice, Brno
poprvé kongres i pro obor "optika"!

6. VZDĚLAvACf KONGRES ZAŘAZENÝ DO KREDITNfHO SYSTÉMU

On-line registrační formulář a informace o kongresu

naleznete na www.scoo.cz
iuptednostňujeme on-line registrace)

4 kredity / den
(index si můžete ociednat při vyplňování registračního formuláře)

oba dny kongresu (vč. party)
- účastníci:
- členové SČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

3.600 Kč (vč. DPH)
2.400 Kč

800 Kč

pouze sobota (vč. party)
- účastníci:
- členové SČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

2.400 Kč (vč. DPH)
1.600 Kč
500 Kč

pouze neděle
- účastnící:
- členové SČOO:
- studenti optiky a optcmetrie":

1.900 Kč (vč. DPH)
1.200 Kč
300 Kč

party (vč. rautu): 400 Kč
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní kongresu)

• "Studenti optiky a optometrie "jsou pouze studenti denniho řádného
studia optiky nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity
a při registraci před kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

Univerzitní Kampus Bohunice v Brně
Kamenice 5, Brno- Bohunice, www.muni.czJkampus

Nečleni stoo musí platit navíc DPH
v potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno

poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje:
účast na přednáškách a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu)

.Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 26. srpna 2011

název banky: Česká spořitelna a.s.
adresa: 101 00 Praha 10, Vršovické nám. 8
číslo účtu: 35·281 055349
kód banky: 0800

majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

variabilní symbol:
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak je] uvádíte v registračním formuláři

Místo konání sobotní party

bude upřesněno

Registrace, dotazy a požadavky

PavelŠebek
optometrieoptika2011@volny.cz I telefon: 777 317117, fax: 261 341 216

Společenstvo českých optiků a optometristů
Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4,
telefon: 261341216, scoošsscoo.cz I WWW.scoO.cz

Čeští optici na rozdíl od optometristů nepotřebují povinně získávat vzdělávací kredity a registrovat se s nimi následně
na ministerstvu ... věříme ale, že existuje mnoho oblastí, ve kterých mají optici zájem i potřebu se zdokonalovat.
Provádění optické a optometrické profese se také v praxi dosti překrývá a proto jsou dovednosti a znalosti jedné profese
zajímavé a často nezbytné i pro profesi druhou.
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DOTAZNíK PRO OČNí OPTiČKY! OPTIKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Společenstva českých optiků a optometristů se na Vás obracíme s žádostí o
vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který si klade za cíl zmapovat Vaše postoje a názory na
každoročně konaný optický veletrh OPTA. Výzkumné šetření je zcela anonymní. Výsledky
budou využity jako cenný podklad pro pořadatele a členy společenstva v jejich úsilí směřující
ke zkvalitnění programu a celkové organizaci veletrhu.
Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku a jeho doručení na sekretariát SČOO.

Pokud se týká informace o Vaší připravenosti přijímat budoucně Zprávy Společenstva
a nejrůznější informace e-mailem, stačí poslat jednoduchou informaci na
scoo@scoo.cz, s uvedením Vašeho členského čísla a kontaktního e-mailu.

Děkujeme za spolupráci

WSČOO

Instrukce:
Zvolenou odpověď označte zakroužkováním příslušného čísla, případně jinak podle smyslu
otázky.

1. Oznámkujte jako ve škole, prosím, jak celkově hodnotíte optický veletrh OPTA?
(1 - nejlepší známka; 5 - nejhorší známka)
1 234 5

2. Navštěvujete veletrh OPTA v Srně?
a) Ano
b) Ne

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ANO, pokračujte otázkou Č. 3.
V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli NE, pokračujte otázkou Č. 7.

3. Uveďte, prosím, jak jste celkově spokojen(a) s optickým veletrhem OPTA.
a) Velmi spokojen(a)
b) Spíše spokojen(a)
c) Spíše nespokojen(a)
d) Nespokojen(a)

4. Jak často se účastníte veletrhu OPTA?
a) Pravidelně (byl jsem tam pokaždé, případně více než 6x za posledních deset let)
b) Občas (byl jsem tam 3-5 krát za posledních deset let)
c) Jen málokdy (byl jsem tam 1 - 2x)

5. Samotný veletrh trvá 3 dny. Jak dlouho se na veletrhu zdržíte Vy?
a) Celé 3 dny
b) 2 dny - 1x přenocuji
c) Maximálně jeden den, zpravidla pár hodin

1



6. Na číselné škále, prosím, vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky, které se
týkají důvodu Vaší účasti na veletrhu.
1 - velmi (zcela) souhlasím
2 - spíše souhlasím
3 - nevím
4 - spíše nesouhlasím
5 - (velmi) nesouhlasím

Veletrhu OPTA se účastním, protože zde
a) Nakupuji brýle do svého maloobchodu 1 2 3 4 5
b) Nakupuji přístroje 1 2 3 4 5
c) Nakupuji nástroje a dílenské vybavení 1 2 3 4 5
d) Nenakupuji nic, zajímají mě novinky v oblasti oční optiky

1 2 3 4 5

7. Co nejvíce rozhoduje o Vaší účasti!neúčasti na veletrhu OPTA? Lze zakroužkovat
více možností.
a) Termín konání veletrhu
b) Místo konání
c) Finanční náklady (cestovné, ubytování, strava)
d) Doprovodný program veletrhu (módní show, přehlídky, galavečer)
e) Odborné přednášky
f) Účastlneúčast známých
g) Účastlneúčast obchodních partnerů
h) Délka samotného veletrhu
i) Jiné, prosím,

uveďte , , , .

8. Vyjádřete, prosím, míru souhlasu s výroky, které se týkají ubytování; doprovodného
programu; odborných přednášek; soutěží; společenského večera na veletrhu OPTA.
(1=zcela souhlasím, rozhodně ano; 2=spíše souhlasím; 3=nevím; 4=spíše
nesouhlasím; 5=rozhodně nesouhlasím)

A) Ubytování
a) Jsem spokojena s nabídkou ubytování na OPTĚ 1 2 3

b) Cena za ubytování na OPTĚ je příliš vysoká 1 2 3

c) Radši pojedu domů, než abych využil možností ubytování na OPTĚ

123

4

4

5

5

4 5

Kulturní program a soutěže
a) Zábavné programy jako módní show, přehlídky patří k veletrhu

1 234 5
b) Účast na kulturním programu volím dle pořadatele

1 234 5
c) Upřednostňuji kulturní programy konané mými obchodními partnery

1 234 5
d) Uvítal bych větší množství soutěží, možností vyhrát zajímavé ceny z oboru

1 2 3 4 5
e) Uvítal bych soutěže s možností vyhrát zajímavé ceny bez ohledu na obor (zájezdy,

hmotné dárky, certifikáty)
1 2 3 4 5
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8) Odborné přednášky
a) Uvítal bych, kdyby účast na odborných přednáškách na veletrhu byla hodnocena

kredity
1 2 3 4 5

b) Odborné přednášky na veletrhu jsou pro mě přínosem
1 2 3 4 5

c) Odborných přednášek se na veletrhu neúčastním
1 2 3 4 5

C) Společenský večer
a) Společenského večera se zpravidla účastním bez ohledu na další okolnosti (ceny,

místo)
1 2 3 4 5

b) O mé účasti na společenském večeru se rozhoduji podle ceny vstupného
1 2 3 4 5

c) Společenského večera se účastním, pokud se domluvím se skupinou kolegů a přátel
1 234 5

d) Nezajímám se o společenský večer pořádaný OPTOU
1 2 3 4 5

D) Veletrh
d) Upřednostnil bych, kdyby se veletrh konal v jiném městě (Uveďte )

1 2 3 4 5

e) Uvítal bych, kdyby veletrh trval dva dny 1 2 3 4 5

f) Uvítal bych, kdyby veletrh byl jednodenní 1 2 3 4 5

g) Uvítal bych menší počet vystavovatelů 1 2 3 4 5

h) Cením si možnosti setkat se na veletrhu s mezinárodními vystavovateli
1 2 3 4 5

i) Veletrh je pro mě dobrým místem pro získání kontaktů v oboru
1 2 3 4 5

j) Účast zahraničních vystavovatelů mi přijde zbytečná
1 2 3 4 5

k) Domnívám se, že by moji obchodní partneři peníze ušetřené z neúčasti na OPTĚ
mohli využít efektivněji ve prospěch svých zákazníků

1 2 3 4 5

I) Považuji veletrh OPTA za prestižní a společenskou záležitost
1 2 3 4 5
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Demografické údaje:

1) Věk: Kolik je Vám let?
1. 20 - 24
2. 25 - 29
3. 30 - 34
4. 35 - 39
5. 40 -44
6. 45 -49
7. 50 a více

2) Pohlaví:
1. muž
2. žena

3) Vzdělání: jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní
2. střední
3. vyšší odborné
4. vysokoškolské

4) Kompetence v optice
1. Majitel/spolumajitel optiky
2. Zaměstnanec s poradním hlasem o nákupech a rozhodnutích
3. Zaměstnanec bez poradního hlasu o nákupech a rozhodnutích
4. Pedagog nebo student v oboru
5. Jiné - uveďte: .

S) V jak velkém městě se nachází Vaše oční optika?
1. Do 10 tisíc obyvatel
2. 10-20 tisíc obyvatel
3. 20-50 tisíc obyvatel
4. 50-100 tisíc obyvatel
5. Nad 100 tisíc obyvatel

6) Ve kterém kraji se nachází Vaše oční optika?
1. Praha
2. Středočeský
3. Jihočeský
4. Karlovarský
5. Ústecký
6. Liberecký
7. Královéhradecký
8. Pardubický
9. Vysočina
10.Jihomoravský
11. Olomoucký
12.Moravskoslezský
13. Zlínský
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Darujte zrakjen za 800 korun!

"Slepota v rozvcjových zemích vzniká v důsledku chudoby. Devět z deseti nevidomých lidí ž.te
právě zde. Většina přišla o zrak jen proto, že nemají přístup klékařskému ošetření nebo si ho

nemohou dovolit.
Zrakově íjinak postiienv člověk se dostává na okraj společnosti a často bcjuje o své přežití.
Díky SVETLU PRO SVET podporujici etiopské a rwandské oční kliniky se daří tuto nepříznivou

bilanci mírnit.

Pomoci můžete i vy!
Děkujeme. n ,-~4 =79ue-

Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Předseda představenstva 5VÉTLO PRO SVt'T - Light forthe World, o. s.
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SVĚTLO
PRO sVĚT

UGHT FOR THE WORlO

SVĚTLOPRO SVĚT podporuje nevidomé a osoby se zrakovým čijiným postižením žijícív nejchudších oblastech naší planety.

SVĚTLOPRO SVĚTje česká nevládní organizace, která je součástí mezinárodní sítě organizací
Light for tne World. Hlavním cílem je prevence a léčba slepoty a systémovápodpora osob s postižením.

SVĚTLOPRO SVĚTdbá o udržitelnost svých projektů.
Napojuje je na existující struktury, maximálně využívá potenc1ál místních partnerů a systematicky ho rozvijí.

SVĚTLOPRO SVĚT pomáhá těm, kterým by se jinak pomoci nedostalo.

Projekty podporované v Etiopii a ve Rwandě
Oční klinika v Zeway (region Oromia). Klinika slouží pro
600000 obyvatel. V roce 20~O bylo 600 000 obyvatel. V roce
20~0 bylo na klinice vyšetřeno ~2.650 pacientů a provedeno
celkem 680 operací.
Prevence trachomu v regionu 5ilti. Preventivním poskyto-
váním tetracyklinu se zabraňuje vzniku trachomu. V roce
20~O byl tetracyklin podán přibližně 826.~57 osobám.
Rehabilitace dětí s postižením v Gondaru. V roce 20~O byla
zajištěna rehabilitace pro 3~9 dětí.
Oční klinika Kabgayi, Rwanda. Z celkové počtu očních ope-
rací je 85% prováděno právě zde. Klinika v Kabgayi je záro-
veň jediným místem, kde je možné provádět oční operace
dětí.

H~IW~~'~
žijí v etiopských horách. Muzazo nikdy neviděla
svou šestiměsíční vnučku, protože před 4 lety ztra-
tila zrak. Díky organizaci SVĚTLO PRO SVĚT, která
podporuje etiopské oční kliniky, mohly být Muzazo
a Woyzite operovány a spatřit tak svou vnučku Inalu-
sh, Jejich radost byla nezměrná.

Příčiny slepoty v rozvojových zemích
• Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty.

Při operaci se zkalená čočka vymění za novou
a pacientovi je tak navrácen zrak. Tato operace
trvá jen loSminut a náklady činí pouze 800 Kč.

• Trachom je infekční onemocnění, kterým jen
v Etiopii trpí 9 milionů dětí. Velmi bolestivě
a nezvratně dochází ke ztrátě zraku. Akutní zánět
lze léčit antibiotiky a bolest oka zmírnit pomocí
operace.



Drobná placená inzerce

Přenechám optiku na Praze 3 a Praze 8.
Vhodné i pro optometristu
Zn.: Končím
Tel.: 603 843 078

Nabízíme opravy titanových brýlí technickým laserem
ZNZ DENT, s.r.o.
znzdent@post.cz
tel. 603491 090
www.znzdent.cz

Nabízíme k odprodeji zařízenou prodejnu oční optiky
v Praze 4, Křejpského 1531, nejlépe pro optometristu
cena dohodou
tel. 267 915 916

Informace ze sekretariátu SČOO

Stěhování kanceláře
V pondělí 20.6. proběhlo v rámci úsporných opatření stěhování kanceláře do
menších prostor v rámci budovy, veškeré kontakty tedy zůstávají stejné.
Z technických důvodů jsme byli do čtvrtečního dopoledne bez internetového spojení
a bez pevné linky. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.

Uzavření kanceláře z důvodu dovolené
Od 4.7 do 17.7. bude kancelář uzavřena. Veškeré Vaše záležitosti budeme opět
vyřizovat od pondělí 18.7.
E-mailová pošta nebude přesměrována, naléhavé záležitosti lze operativně řešit
nejlépe sms zprávou na tel. 603 180 444.
Děkujeme za pochopení.

Zprávy Společenstva Č. 3/2011



CESTOVNÍ KANCELÁŘ j4[!ta Tour 2011
Masarykova 31,60200 Brno, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

Tel./fax.: 542221 563, 542221 585, mobil: 603 889 154, 602 535 189
alkatour@volny.cz www.alkatouLcz www.autopujcovnabmo.cz skype: karel.alkatour

S,
...• ~.

Program:

1. den: Odjezd z Brna v 6:00 od lázní ul. Kopečná, z Prahy v 8:15 od st. metra Zličín, z Plzně z parkoviště u
autobusového nádraží v 9:30, přes Rozvadov, SRN, večer příjezd do Francie, nocleh v Metách + večerní
prohlídka historické části města.

2. den: V 7:00 odjezd z hotelu, odjezd do Paříže - prohlídka města s průvodcem: náměstí Bastily, Opera,
chrám Sv. Magdalény, náměstí Svornosti, Vítězný oblouk, Eiffelova věž (výjezd výtahem do 3. patra),
královské sídlo Versailles - prohlídka zámku a zahrad, nocleh.
3. den: Výstava a veletrh, možnost prohlídky města s průvodcem: moderní čtvrt La Défense s možností
nákupu, Vojenská akademie, kde studoval Napoleon, lnvalidovna - největší muzeum zbraní na světě a
hrobka Napoleona, Pantheon, Sorbonská univerzita, Latinská čtvrť, Lucemburský palác a zahrady, večerní
Montmartre - bazilika Sacre Coeur, náměstí Pigalle, kabaret Moulin Rouge, náměstí malířů Place du Tertre,
projížd'ka historickou Paříží, náměstí Trocadero s pohledem na Eiffelovu věž, nocleh.
4. den: Výstava a veletrh, možnost prohlídky města s průvodcem: Forum Les Halles, kulturní středisko
Centre G. Pompidou, Městská radnice, bazilika Notre Dame, Policejní prefektura, Justiční palác, Královská
kaple, bývalé vězení Conciergerie, návštěva muzea Louvre, večerní projížďka lodí po Seině historickou částí
města, v 20:00 odjezd z Paříže, Remeš - večerní prohlídka katedrály, kde byli korunováni francouzští
králové.
5. den: Příjezd do Plzně, Prahy a Brna v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: vstupenku na výstavu v před registraci, 3x nocleh v hotelu F1 ve 3lůžkových pokojích,
dopravu a technického průvodce.

Příplatky: 2lůžkový pokoj 600 Kčl1 os./ 3 noci, lIůžkový pokoj 1.800 Kč/1 os./3 noci,1 snídaně 140 Kč.
Cena nezahrnuje: Dóm invalidů - Napoleonova hrobka + vojenské muzeum 8,5 €, Eiffelova věž (3patro
13,10 €, 2 patro 7,5 €), zámek Versailles 13,5 €, (zahrady 3 €), Rodinovo muzeum 6 €, (zahrada 1 €), muzeum
Orsay 8 €, Louvre 9,50 €, projižd'ka lodi po Seině 6 €, metro 1,6 €o Osoby EU ve věku do 26 let mají muzea
Louvre, Dům invalidů a muzeum Orsay zdarma. [Vstupenka včetně zpátečniho Iistku metrem RER do
Disneylandu 67 €, děti do 11 let 57 €J. Doporučené kapesné 60 €.

[ze dokoupit komplexnl pojištěni (úraz, storno, léčebné výlohy) 27 Kč/ den a místenku na konkrétni sedadlo
v autobusu ti 100 Kč. Piiplatek za samostatné dvousedadlo 1.500 Kč.



THE24tn CHINA lNTERNATfONAL OPT1CS FArR(CrOP2Q11)
~=-+-lmiiJ1fl·jilw~ll.~íI~~

CIOF - CHINA INTERNATIONAL OPTICS FAIR 2011
Více na: http://www.ciofcn/eng/main.php

V ážení přátelé,
Dovolte nám Vás pozvat na jednu z největších výstav optiky v Číně. Tato výstava je velmi
preferovaná a přiláká více než 50.000 tisíc obchodníků a odborných návštěvníků z Číny a
mezinárodního optického průmyslu.
Mezinárodní veletrh optiky 2011 bude událost, kde můžeme sledovat nejnovější optická zařízení
a produkty pro komunikaci s předními dodavateli v tomto odvětví.
24. čínský mezinárodní veletrh optiky 2011 je největší veletrh tohoto typu v Číně.

exponáty na 24. veletrhu optika 2011 budou zahrnovat:
• Brýlové obruby, sluneční brýle, sportovní brýle, dětské brýle, brýle na čtení,kontaktní

čočky, skleněné optické čočky, plastové optické čočky, lupy, objektivy, Sun klipy,
progresivní čočky, samozabarvovací čočky, příslušenství pro kontaktní čočky,
bezpečnostní brýle, pouzdra na brýle a příslušenství

TERMÍN: 11.9. - 20.9.2011
CENA: 38.000,- Kč

V ceně je zahrnuto: letenka - Praha-Peking-Praha
7x ubytování se snídaní v hotelu Sun World Hotel Beijing ****
program uvedený v příloze
vstupenka na veletrh
transfery
pojištění
průvodce - česky hovořící - čeká na letišti v Pekingu
vízum do Číny
Příplatek za jednolůžkový pokoj - 6.000,- Kč

V ceně není zahrnuto :

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a budeme moci společně podniknout tento
nezapomenutelný zájezd, který obohatí Vaše profesní znalosti ohledně optických novinek a dále
si zpříjemníte pracovní pobyt oddychem ve městě, které poskytuje mnoho zážitků.
Vzhledem k rezervaci letenek je potřeba v případě zájmu potvrdit účast nejpozději do 15.7.2011

Eva Starostová
Diastav, s.r.o.
Skalní 342
252 62 Statenice - Černý Vůl
tel. 602 144 773
e-mail : starostova@diastav.cz

Naše cestovní kancelář je pojištěna ve smyslu zákona č.159/99
Č.pojistní smlouvy 805-89559-18 u České pojišťovny



První Poradenská Optická
Vymyslický

Prosím přečte si pozorně

Když se to nenaučíte na tomto kurzu, tak už nikdy

děláte refrakci a nejste si svým výsledkem jisti?
potřebujete získat více informací o binokulární korekci?
nemáte špičkovou techniku, a přesto chcete dělat dobrou refrakci?
teorie je jasná, ale praxe pokulhává?
co vyžaduje Nestátní zdravotnické zařízení

Pokud jste se v některých těchto bodech poznali tak je zde pro Vás připraven ojedinělý
seminář refrakce a binokulární korekce

Termíny: 15 -17.8. 2011 letní termín pro ty, kteří chtějí využít klid v optikách
12 - 14. 9. 2011
24 - 26.10. 2001
28 - 30.11. 2011
10 -11.10.2011 speciální BINO korekce pro ty, kdo to skutečně myslí vážně

Počet kreditních bodů pro optometristy: 3 x 4 celkem 12

Přednášející Ing. Bc. Ivan Vymyslický, optik optometrista, soudní znalec oboru
absolvent studijních kurzů refrakce institutu Karlsruhe a v Mníchově

Věřím, že absolvováním semináře získáte nejenom větší jistotu v refrakci, ale především
nové a spokojené zákazníky, kteří rádi chodí tam, kde je někdo kdo rozumí jejich obtížím
s viděním.

Doplňující údaje a přihlášku najdete na WWW.ppO.CZ

Vymyslický.

(placená inzerce)


