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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zprávy, které jste obdrželi, jsou poslední v tomto roce a je proto vhodný čas na
rekapitulaci.

Hlavním tématem posledních měsíců se opět stává ekonomická krize a otázka
evropské či světové budoucnosti a to nejen ekonomické, ale i morální. Stále častěji se
setkáváme s něčím novým, překvapujícím, s něčím, co jsme si ještě před nedávnem
nedokázali představit a to v pozitivním, ale i negativním smyslu.

Je tomu tak i v našem oboru, do kterého stále častěji začínají pronikat noví
podnikatelé, kteří využívají, resp. zneužívají možnosti, které poskytuje stávající
nedokonalá legislativa. Díky tomuto stavu legislativy nejsou v rozporu s právními
normami, čímž svoji činnost zdůvodňují a obhajují, ale neomaleně snižují hodnoty,
kterými by se obor oční optika měl honosit.

Vzhledem k tomu, že se mnozí z Vás stále častěji obracejí na SČOO s upozorněními
a dotazy, týkajícími se právě tohoto problému, je zcela zřejmé, že tato situace je již
neudržitelná a je třeba hledat řešení, která ochrání náš obor a jeho řádné představitele.

Představenstvo SČOO si je plně vědomo nutnosti zasadit se o změnu legislativy,
především Živnostenského zákona, který umožňuje realizovat aktivity, na které Vy,
vážené kolegyně a kolegové, poukazujete. Jedná se hlavně o institut tzv. odpovědného
zástupce (§ 11 zák. Č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V současné době již
podnikáme kroky, které by měly tuto nevyhovující situaci změnit tak, aby v našem oboru
pracovali pouze odborníci s patřičným vzděláním. Musíme si však také uvědomit, že ti z
nás, kteří se stali těmito nájemnými zástupci, mají mnohdy podíl na našich současných
problémech.



Všem je nám jistě jasné, že vzhledem k nynější situaci ve státní správě je proces,
který jsme nastartovali, během na dlouhou trať a bude vyžadovat nejen hodně snahy a
práce, ale i hodnou dávku trpělivosti. Bude nutné získat přístup do Parlamentu ČR, aby
byla možnost dát podnět ke změně zákona.

V horizontu několika týdnů budeme mít připraven právní rozbor a podklady pro
jednání jak na půdě parlamentu, tak i Ministerstva práce a obchodu, kde již jedna
schůzka proběhla. Při další, kterou připravujeme, chceme předložit konkrétní požadavky
vztahující se právě k problematice odpovědného zástupce a potřebných změn s tím
souvisejících.

Pro veškerá jednání bude třeba využít všech dostupných možností. Uvítáme proto i
Vaše podněty a spolupráci, neboť především Vy všichni tvoříte SČOO a nejen činnost
představenstva může pomoci v řešení svízelné situace. Je-Ii mezi Vámi někdo, kdo zná
poslance, který by byl ochoten zasadit se za naši věc, neváhejte a pomozte. Jenom
společným úsilím se nám podaří vymýtit nešvary z našeho oboru a nebudeme si muset
klást otázku v jakých rukách skončí oční optika v České republice.

Na závěr Vám chci jménem představenstva SČOO popřát krásné vánoční svátky,
hodně zdraví a spokojenosti v práci i osobním životě.

Beno Blachut



PLACENÁ INZERCE

Vážení optometristé,
trápí Vás administrativa spojená s registrací

NESTÁTNíHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘíZENí?
V Praze, Středočeském kraji a nově také v Jihlavě a 8rně* Vám nabízíme zajištění administrativního
vyřízení všeho, co je s touto věcí spojeno:
• 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
• 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 pracovišť
optometristů a očních lékařů.

Cena služby je 10-20tis.Kč podle rozsahu (rekolaudace, projekt stavebních úprav apod.)
*Po vzájemné dohodě je možná spolupráce i v ostatních krajích CR.

kontakt: Ing.arch.Vít Polák, tel: 777745770, mail: polak.goia@seznam.cz, www.registrace-nzz.cz

Nabízíme opravy titanových brýlí technickým laserem
ZNZ DENT, s.r.o.
znzdent@post.cz
tel. 603 491 090
www.znzdent.cz

Nabízím do sbírky i pro užívání cca 100 let starou okometrickou
soupravu
v perfektním provedení i stavu, kompletní, funkčně naprosto srovnatelnou
se současnými výrobky, kvalitou a prezentací zřejmě i lepší.
Výrobce: Verres D Essa, Francie
Obsah: konkávní (20+2), konvexní (20+20), cylindrické (konkávní 6+6),
konvexní (6+6) prismatické (9), filtry a spec.(1 O), nasazovací brýle
(naprosto identické se současnými).

Dřevěná kazeta, červené plyšové vyložení.
Foto možné zaslat e-mailem, event. prohlídka (Praha)
Cena dohodou.
E-mail: Rudolfkovar@seznam.cz. tel. 605 782 987
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PLACENÁ INZERCE

Optika - Fibinger, s.r.o
8ělohorská 133/209
169 00 Praha 6 - Břevnov

Nabízíme k odkoupení nábytek oční optiky.
Nábytek byl vyroben firmou Hořejší s.r.o.
Případně je možné odkoupit celé vybavení, včetně strojů a přístrojů.
Možný i pronájem provozovny.

Dohoda o ceně jistá
Veškeré dotazy vyřídí Wolfgang Fibinger
na tel. čísle 775 367 148

Nabízím k prodeji
centrovačku INDO Combimax
bezšablonový brus INDO OPTlMA evolution
na náhradní díly.
Přímý prodej od majitele.
Cena dohodou. Tel.č.: 606875491

S novým rokem přichází i mezinárodní veletrh optiky OPTI 2012

· veletrh plný novinek a premiér
· opti' 12 patří k nejdůležitějším událostem roku ve svém oboru
· čtyři plně obsazené haly, nové impulsy a nápady

Právě zde oslaví nové značky svoji premiéru, designéři a návrháři představí nové trendy na
celý rok a všichni, kteří v tomto oboru opravdu něco znamenají, uvedou novinky skel,
kontaktních čoček či obrouček. "Všichni sázeji právě na opti' 2012, aby tak hned na začátku
roku prezentovali své produkty na celý rok", říká Dieter Dohr, šéf vedení společnosti - GHM
Gesellschaft fůr Handwerksmessen mbH.

Ve čtyřech veletržních halách se tak budou moci odborníci z celého oboru optiky seznámit s
novými technologiemi, nápady, s novým designem a vůbec se vším, co s tímto oborem
souvisí. Opti' 12, to je i veletrh poradenství pro odborné návštěvníky, neboť právě zde získají
veškeré informace o brýlích, obroučkách, sklech, kontaktních čočkách, prodejních místech ...

.Návštěvou veletrhu opti'12 bude každý oční optik díky celkovému přehledu výrobků, designu
a trendů skvěle vybaven na celý nadcházející rok", říká Dohr. Chybět nebude ani opti-Forum,
otevřené všem impulsům, co se týče obchodu, marketingu a prodeje. Všechny příspěvky
budou simultánně tlumočeny do angličtiny. Veletrh opti, to je 470 vystavovatelů z 26 zemí, cca
22.700 návštěvníků ze 69 zemí.

Navštivte veletrh opti ve dnech 13. - 15. ledna 2012!
Kompletní servis pro návštěvníky z ČR a SR na www.expocs.cz
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PLACENÁ INZERCE

PRODÁM ZAŘíZENí OČNí OPTIKY

nábytek bílé dřevo, prosklený, osvětlení na zadní stěně - zrcadla,
dále optické přístroje - fokometr, nahřívač obrub, ruční diamantové brusy apod.,
prodáme též černý kancelářský nábytek.
Vše ve velmi dobrém stavu, cena levně - dohodou

Telefonické kontakty:
222 583 399 v pracovních dnech od 13 do 18 hodin
737 845 739 kdykoli

PF 2012
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STANOVISKO SPOLEČENSTVA K AKTIVITÁM
MEZINÁRODNíHO SDRUŽENí OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ

(MSOO)

Vážení,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy týkající se aktivit MSOO (Mezinárodní
sdružení optiků a optometristů o.s.), 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.

Omlouváme se, že tato informace není uvedena v soupisu příloh, zařadili jsme ji pro Vás aktuálně až
během kompletace zpráv.
Děkujeme za pochopení



NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČENSTVA

s potěšením Vám oznamujeme, že po více než rok trvající velmi omezené funkčnosti
našich webových stránek budou v nejbližších dnech na stejné adrese jako dosud, tedy
http://www.scoo.cz/. spuštěny stránky nové.

Problémy s neaktualizací obsahu, s nemožností se přihlásit do extranetu atd. nás
trápily stejně jako Vás, kteří jste na tento problém poukazovali. Proběhlo několik
neúspěšných jednání s dodavatelem, poté došlo k rozhodnutí vypovědět smlouvu a
zadat vypracování projektu jiné firmě. Navázali jsme spolupráci s firmou Yeti studio,
která vytvořila základ stránek, jejichž obsah budeme průběžně doplňovat a
aktualizovat.

Věříme, že nyní už budou stránky plnit svůj účel: informovat Vás v krátkém čase o
všem důležitém, být prostředníky mezi Vámi a námi. Budeme se snažit, aby byly i
Vašimi dobrými společníky. Obsah bude doplňován o vzdělávací akce, v neveřejné
oblasti (tedy po přihlášení) o akce pouze pro členy - nyní např. zvýhodněné ubytování
v hotelu Voroněž, fotografie z akcí apod. Rádi bychom, abyste u nás našli všechny
potřebné informace. Očekáváme samozřejmě Vaše dotazy, náměty, připomínky a
prosíme o trochu shovívavosti při rozjezdu.

Uživatelské jméno je Vaše členské číslo (číslo na členské kartičce, pokud si nejste
jisti nebo je kartička zatoulaná, stačí se ozvat a číslo Vám sdělíme).
Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů vystavit novou členskou kartičku (ztráta,
kartička se starým logem, změna příjmení, adresy apod.), ozvěte se, obratem
pošleme.

Heslo pro první přihlášení je Vaše příjmení (malými písmeny, bez diakritiky).

Po prvním přihlášení si v sekci "Účet" můžete změnit Vaše heslo, zapsat Váš
kontaktní e-mail, na kterém jste dostupní a na který chcete v případě Vašeho
rozhodnutí přijímat Zprávy Společenstva a různé novinky, zapsat Vaše webové
stránky, uvést údaje o sobě.
V políčku "Rozšiřující informace" můžete označit Váš souhlas s přijímáním zpráv
elektronicky.

Plánovaná dovolená na sekretariátu v prosinci 2011
sekretariát Společenstva bude uzavřen v těchto dnech:

pátek 23.12.
úterý 27.12. - pátek 30.12.

V případě nutnosti můžete volat na mobilní telefon 603 180444.

Budeme se na Vás těšit od úterý 2. ledna 2012
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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Loučím ses Vámij ,přáteléP1j1í,
stisk ruky YáJll'lliŽ:dn'ésrtemoh1:i ,(:lát,

srdce lilidotlóuKlo,~ptchlý šíly,
měl jsem Vás všechny cipravdu rád.

---

Se zármutkem Vám oznamujeme, že nás dne 13. listopadu 2011 ve věku 76 let opustil
pan Miloš Matějka.
Miloš Matějka, zvaný mezi kamarády jako Čenda, byl dlouholetým vedoucím provozovny
Oční optiky s.p. v Moravské Třebové.

PROSBA STŘEDNí ZDRAVOTNí ŠKOLY

Vážení optici,
máme na Vás velkou prosbu. Určitě by se někde v koutku Vaší optiky při
předvánočním úklidu našly nějaké přebytečné minerální čočky, o kterých víte, že je už
asi těžko použijete a nám by pomohly při výuce studentů - vašich budoucích
zaměstnanců.
Pokud byste našli i nějaká řezací kolečka či lžičky, materiál na okluzory, kleště a jiné -
bylo by to senzační.
Na veškeré pomůcky poskytujeme samozřejmě potvrzení o sponzorském daru, který
si odečítáte z daní.
Při hledání si zavzpomínejte na svá studentská léta, samozřejmě na to veselejší, a
hned budete mít hezčí den. A k tomu přidáme i naše poděkování.

Miroslava Stieranková
asistentka oboru oční optik
VOŠZ a SZŠ
Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha 1
tel.: 603 572 087
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18. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

OPTA2012
24.- 26. února

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 kategorie cena za osobu
A iednolůžkovv 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
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 jméno a příjmení dalších osob:
datum, podpis

Objednávku zasílejte do 15.1.2012 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 49,60373 Brno
tel.: 543 142030, 543 142 020, fax: 543 211 966
e-mail: voronez2@voronez.cz



"VANKA K

Online vstupenky
objednávejte na
www.expocs.cz



. "OBJEDNAVKA SLUZEB
www.expocs.cz • fax: 545 176 159

CENY VSTUPENEK (KATALOG ZDARMAV CENĚ)
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Veletrh je povinně registrovaný, je nutné uvést jména osob, pro které jsou vstupenky objednávány.
Registrovat se můžete buď na www.expocs.cz anebo na www.opti-munich.com.
Zaregistrovanínávštěvníci od nás obdrží mailem online vstupenku, která platí jako vstupenka
s přímým vstdiJ,em na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu.

POPTÁVKA ZÁJEZDU NA VELETRH OPTI 2012 Naše CKje pojištěná pro případ úpadku
podle zákona C.159/1999 SB.

Naše CK má více než 10-ti letou zkušenost s organizováním zájezdů do Mnichova, nabízíme

skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování zájezdu na veletrh, jednodenní anebo

dvoudenní s přenocováním v Mnichově, zašlete nám vaše požadavky, sdělíme vám celkovou cenu

včetně pojištění. Kontakt: koci@expocs.cz

POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNí UBYTOVÁNí Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 15 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

Termín ubytování od do Počet nocí
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1. Ubytování v jedri'Óduchych penzionech v okolí výstavišté: ceny od cca 25 EUR osoba!~oc. Jedná se o vicelůžkové pokoje,
2. Střední kateg-orie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr potoha-cena-rozsah služeb; cena 41-70 EUR osol:Ja(npc.
3. Ubytování v peosionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště. cena od ccac55 EUR jednolůžkový/noc = -

4. Luxusní hotely.a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a.pohodli; ceny od cca 90 EUR pokoj/noc,
5. Jiná kategorie - upřesněte prosím vaše požadavkytelefonicky na tel. +420 545176 16.0 ~

VYPLŇTE PRosíM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

Firma: Kontaktní osoba:.............................................................................................................................................................................

.... ~~i.~~.: ~?~: ~~~~?: .

Pevná linka: IČD: DIČ:.............................................................................................................................................................................

....~~~!~: ~.~~!,!i.l.: .

Fax: www: ,.............................................................................................................................................................................

.... ~?~.~~.~~X: .

.............................................................................................................................................................................

Navštivte obrazovou databázi nabízených hoteLů na www.expocs.cz
Kontakt: kocifdexpocs.cz


