******* Poznamenejte si *******
XIV. výroční sjezd ČKS se koná ve dnech 9. -11. 11. 2007
ve Sportovním centru Nymburk
Součástí tohoto čísla Kontaktologických Listů je pozvánka s předběžnou přihláškou.
Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akreditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo
českých optiků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů.

Tradiční akce:
Odborný program na vysoké úrovni, výstava firem, ústní prezentace firem, společenský
večer, sportovní turnaje. Možnost relaxačního vyžití jako je například vířivka, bazén,
tenis, stolní tenis apod. A v případě pěkného počasí je možno využít přilehlého parku a
cest kolem Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny uvedené akce Vás srdečně
zveme.
V rámci sjezdu se opět se uskuteční Soutěž o nejlepší studentský příspěvek. – Hlavní cenou pro
vítěze bude bezplatná účast na XV. výročním sjezdu ČKS v roce 2008.

Nezapomeňte, že můžete odborný program tématicky obohatit zasláním právě Vašeho
příspěvku.
Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS na jeho přípravě a fokusaci.
Vaše příspěvky do odborného programu očekáváme do 20.7.2007. Abstrakty přednášek
zašlete v elektronické formě na e-mail info@cks.cz
Součástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hromada

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní víkend v Nymburce.
****************************************************************
********Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto firmy:Novartis – CIBA Vision, Alcon,
Geodis, Johnson&Johnson, Neomed, Oculus, Optimum Distribution, Wilens

Členské příspěvky
Členské příspěvky za rok 2007 ve výši 300,- Kč zaplaťte, prosím, přiloženou složenkou nebo
převodem na číslo účtu 162173369/0800. (Složenku obdrží pouze Ti, kteří dosud nemají
příspěvky zaplacené.) Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze
přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS.

INZERÁTY
Prodám brousící automat Briot Accura
rok výroby 1999
pořizovací cena: 905 240,- Kč
prodejní cena: 200 000,- Kč
počet zábrusů: 32 079
Zájemci volejte na tel.: 553 765 901

Nabízíme pracovní místo oční optik / technik
do nové provozovny v centru Brna.
Praxe výhodou.
Kontakt: Bc.Petra Šafránková, mob. 608 152 207
email: safrankova@naseoptika.cz

