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Zdravice prezidenta ČKS

DÁMY A PÁNOVÉ, MILÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
letošní páté číslo Kontaktologických listů je poslední v tomto roce. Přináší aktuální
dokumenty z XXI. výročního sjezdu ČKS, respektive valné hromady, která se konala
v jeho průběhu, dne 8. listopadu tohoto roku.
Jaký byl letošní „Nymburk”? Byl volební, a tak mohl
ovlivnit, respektive nasměrovat další dění v kontaktologické společnosti a její budoucnost. Zároveň měl
ukázat, k jak hlubokému rozkolu uvnitř společnosti
došlo, zejména v souvislosti s projednáváním nového
zákona o zdravotnických prostředcích.
Určité komplikace v jeho přípravě i realizaci přinesla
dlouho toužebně očekávaná rekonstrukce ubytovací
části Sportcentra, takže přímo v místě jednání byla
ubytována jen část účastníků. Nicméně společným
úsilím pracovníků Sportcentra a organizačního výboru se podařilo případné problémy minimalizovat.
Odborný program spolu s výstavkou ﬁrem a jejich
workshopy jasně ukazoval na tradičně dobrou úroveň sjezdu. Té odpovídal i společenský doprovodný
program a sportovní vyžití, ať už v rámci cvičných
setů nebo ostrého soutěžního klání.
A co tedy z průběhu sjezdu vyplynulo?
Opět přijeli Ti, kdo o místu konání a obecně celém
programu nepochybují. Ti, kteří se alespoň trochu
o náš obor a jeho i svůj vlastní rozvoj zajímají.
Ti také rozhodli o složení nové rady ČKS a její revizní komise. Složení rady se změnilo jen částečně,
a to mezi jejími členy – optometristy. Oftalmology,
členy bývalé rady, volby ve funkci potvrdily. Rada si
na svém prvním zasedání za svého předsedu – prezidenta společnosti – zvolila opět mě. Předsedou obměněné revizní komise se stal Dan Szarvas.
Na sjezdu panovala přátelská atmosféra a mezi jeho
účastníky vládla povšechná shoda. V průběhu roku
postupně se prohlubující rozkol nebyl patrný, jakoby
předtím ani nebyl.
V duchu porozumění proběhla tradiční páteční
schůzka rady ČKS s distributorskými ﬁrmami i sobotní pracovní oběd zástupců rady ČKS a představenstva Společenstva českých optiků a optometristů, na
němž dlouhodobě deklarovaná oboustranná spolupráce získala nový rozměr a konkrétnější podobu.
A tak jediné vzrušené momenty přinesla přednáška
JUDr. Krále a navazující panelová diskuse, kde se sice
ještě projevily určité rozdílné názory až animozity,
ale výsledkem bylo dosažení shody v pojmenování

problémů a hlavně, veřejný příslib JUDr. Krále, bezúplatně pomoci při formulování některých paragrafů, které by při novelizaci zákona znamenaly regulaci
prodeje a aplikace kontaktních čoček, a to pouze na
příslušné a potřebně vybavené „kamenné“ provozovny s odborným personálem, případně na povinnou
preskripci čoček. To však lze uskutečnit pouze v úzké
součinnosti všech příslušných odborných společností (ČKS, SČOO, ČOS). Spolupráci zmíněných společností a dohodu o ní a o konkrétních cílech, které je
třeba společně dosáhnout, hodlá zajistit ČKS, která
se k tomu přihlásila mým prohlášením na závěr panelové diskuse.
Celkově tedy sjezd dopadl dobře a přinesl zdánlivý
úsvit lepších časů spolupráce a porozumění.
Základní problémy však přetrvávají. Jsou to zejména současná možnost volného prodeje kontaktních
čoček, tedy nutnost jeho omezení u kontaktních čoček, nutnost zamezení klamavé reklamy na laserové
oční zákroky, potřeba zavedení povinné preskripce
kontaktních čoček, zavedení pojmu „kontaktolog“ do
legislativy, zavedení povinných doškolovacích kurzů
pro začínající oftalmology, kteří se chtějí aplikaci kontaktních čoček věnovat. Vyřešení těchto problémů,
respektive práci na jejich řešení vnímám jako výzvu
nejen pro novou radu, ale pro každého jednotlivého
člena, aby podle veškerých svých možností, ale také
svým přístupem ke každodenní práci přispěl k jejich
řešení.
Dovolte mi, abych vám všem popřál hlavně klid a pohodu do závěru letošního roku a do roku příštího
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů.
Nechť je rok 2015 pro nás všechny ještě úspěšnější,
než byl právě končící rok letošní.
Hezké Vánoce a šťastný celý nový rok!
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Ing. Jiří Michálek, CSc.
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XXI. VÝROČNÍ SJEZD – VALNÁ HROMADA
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS A JEJÍ RADY ZA ROK 2014
Ing. Jiří Michálek, CSc., prezident ČKS
V roce 2014 pracovala rada ČKS ve stejném složení jako v roce 2013, stejně jako
její revizní komise. Činnost rady, jako výkonného orgánu společnosti, nebudu
popisovat chronologicky, ale po jednotlivých tématech. Hlavním tématem se však
v předmětném období staly diskuse a jednání o znění, respektive úpravách nového
zákona o zdravotnických prostředcích. Díky naléhavosti a nutnosti rychlé odezvy se
většina jednání rady odehrála formou elektronické diskuse a hlasování.
V tomto módu se odehrávala i příprava výročního sjezdu.
Spolupráce s vysokými školami, které mají akreditovaný obor Optika a optometrie
Rada opětovně zařadila do programu výročního
sjezdu absolventské příspěvky studentů vysokých
škol oborů Optika a optometrie, řádným studentům
všech těchto škol (Olomouc, Brno, Kladno) nabídla
slevu ze základní výše účastnického poplatku. Soutěže absolventských příspěvků se účastní absolventky
a absolventi všech tří vysokých škol s obory optiky
a optometrie. I letos je naše soutěž propojena s projektem, který organizuje a ﬁnancuje v nadnárodním
měřítku ﬁrma CooperVision. Budou vyhlášeny dvě
ceny, pro nejlepší práce absolventa bakalářského
studia, a to cena CooperVision a cena ČKS, hrazená
účast na XXII. kongresu ČKS v roce 2015.
Spolupráce s ECLSO
Spolupráce s evropskou organizací oftalmologů pro
kontaktní čočky (ECLSO), která nás integruje do
mezinárodních kontaktologických struktur, úspěšně
pokračuje. Naším oﬁciálním zástupcem, tedy zástupcem jak za ČKS, tak za celou ČR, je MUDr. Pavel Rezek, CSc.
Spolulupráce s SČOO
ČKS pokračuje ve spolupráci s SČOO. ČKS je spolu
s SČOO partnerem BVV při pořádání veletrhu OPTA
(nejbližší veletrh v březnu 2015) a smlouva o spolupráci je s BVV uzavřena až do roku 2015.
O další spolupráci jsme jednali na společné schůzce
zástupců představenstva SČOO a rady ČKS.
Spolupráce s ﬁrmami
Rada ČKS pokračuje ve spolupráci s výrobci a dodavateli kontaktních čoček a prostředků péče o ně, pořádá s nimi pravidelná setkání, kontaktní osobou pro
přenos informací mezi ﬁrmami a radou ČKS je pan
Roman Veselý. V uplynulém roce jsme pokračovali

v jednání v atmosféře porozumění a sblížení názorů,
za což jsem velmi rád.
Mezinárodní průzkum aplikace kontaktních čoček
Naše republika se díky aktivitě rady ČKS ( jmenovitě Bc. Alice Pešinové) každoročně zapojuje do mezinárodního průzkumu aplikace kontaktních čoček
organizovaného panem P. Morganem z University of
Manchester v rámci výzkumu Eurolens.
Rada ČKS, i já osobně, považuje tento průzkum za
velmi přínosný, zejména po zpracování získaných
informací jak na republikové tak na světové úrovni.
Výsledky jsou prezentovány v Kontaktologických listech a vždy přinášejí srozumitelný a užitečný přehled
o vývoji kontaktologie v jednotlivých zemích i ve světovém měřítku. Proto rada ČKS apeluje na všechny
členy společnosti, aby průzkumu věnovali dostatečnou pozornost a svůj čas, nebáli a neostýchali se ho
vyplnit, ať už zcela nebo částečně a hlavně ho včas
odeslali některým z možných způsobů (elektronicky, poštou, prostřednictvím ﬁremních zástupců) do
sekretariátu společnosti. V roce 2014 bylo odesláno
37 dotazníků, což je shodné číslo s rokem předchozím. To opět znamená relativně nízké číslo a je určitým varováním. Jsme na hranici validity statistického
zpracování. Země s takovou kontaktologickou tradicí, jako má naše republika, si zaslouží významně vyšší
podíl návratnosti dotazníků. Rada ČKS děkuje všem,
kteří se vyplněním dotazníků, jejich distribucí a zpracováním zabývali, ať už z řad členů společnosti, nebo
pracovníkům prvododavatelských ﬁrem nebo přímo
členům rady ČKS.
Partnerství a sponzorování výstavy Otto Wichterle
ČKS je jedním z partnerů a sponzorů výstavy Otto
Wichterle, kterou ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. připravila Česká centra.
Výstava vznikla v roce 2011 a od té doby byla opako-
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vaně s úspěchem prezentována v Čechách i v zahraničí. Poptávka po ní stále roste, díky jejím úspěchům
vznikly další projekty propagující českou vědu.
Kontaktologické listy
Kontaktologické listy, které pravidelně dostáváte, vycházejí jako občasník 5 krát do roka. Listy přinášejí
aktuální informace z české i mezinárodní kontaktologie, a zůstávají hlavním informačním kanálem mezi
radou společnosti a její členskou základnou. Rádi
v nich uveřejníme i Vaše příspěvky, komentáře nebo
i inzerci.
Rada se stále zabývá řešením následujících problémů:
• zavedení preskripce kontaktních čoček v podmínkách ČR
• internetovým prodejem k.č.
• informovaností odborníků i laické veřejnosti argumenty proti klamavé reklamě některých laserových
center.
Podněty ze společnosti
Podnětů ze společnosti, od jednotlivých členů, přichází pramálo. Za každý jsme vděčni a rádi budeme
podle nich směrovat další činnost společnosti.

Vzájemná komunikace
Na závěr své zprávy chci apelovat na všechny členy
společnosti, aby nepodceňovali význam a důležitost
vzájemné komunikace. Pokud má naše společnost
být svým členům užitečná, je nezbytné, aby se o její
činnost aktivně zajímali a přenášeli podstatné informace a požadavky na řešení problémů na své centrum, radu ČKS. Je třeba nezapomínat i na zdánlivé
„drobnosti“, jako je třeba oznámení změny adresy,
jména, titulu apod. Vzájemná komunikace je potřebná jak s jednotlivci, tak s ﬁrmami.

Věřím, že závěr roku 2014, stejně jako nadcházející
rok 2015 bude pro Vás všechny úspěšný a bude lepší
než rok uplynulý.
Děkuji Vám za pozornost.
o

Poznámka: Postupu ČKS v jednáních o zákonu
o zdravotnických prostředcích byl věnován samostatný článek v minulých Kontaktologických listech a přímo na sjezdu v Nymburku poslední páteční přednáška a návazná panelová diskuse.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ KONTAKTOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI o.s.
ZA ROK 2013
V roce 2013 celkové hospodaření společnosti účetně skončilo ztrátou 23 480,74 Kč.
Společnost hospodařila s vlastním jměním 181 169,30 Kč.
Daňové přiznání bylo podáno na FÚ pro Prahu 6 v řádném termínu.
stavovatelské poplatky na sjezdu činily 298 tis. Kč,
ostatní výnosy za služby činily 29 tis. Kč.

• Hmotný investiční majetek je odepsán.
• ČKS neevidovala k 31. 12. 2013 pohledávku po splatnosti delší než 90 dní.
• ČKS neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti.
• Stav bankovních účtů k 31. 12. 2013 činil 186 799,82 Kč
• Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2013 byl 13 803,00 Kč
• Společnost hospodařila s výnosy v celkové výši
1 210 tis. Kč.
Na výnosech se podílely příjmy z členských příspěvků ve výši 259 tis. Kč, příjmy ze sjezdových poplatků
ve výši 491 tis. Kč, příjmy z reklam firem na sjezdu
a v kontaktologických listech ve výši 133 tis. Kč, vy-

• Náklady společnosti činily celkem 1 234 tis. Kč.
Na nákladech se nejvíce podílely náklady na sjezd
ve výši 809 tis. Kč, náklady na běžnou činnost činily
139 tis. Kč, náklady na kontaktologické listy činily
134 tis. Kč.
• Společnost zaměstnávala na dohodu o pracovní činnosti 1 zaměstnance, s osobními náklady 135 tis. Kč.
Na dohodách o provedené práci bylo vyplaceno
16 tis. Kč. Tyto dohody byly vyplaceny za činnost
vztahující se k hlavní činnosti společnosti.
• Všechny jednotlivé činnosti společnosti byly v roce
2013 ztrátové, tudíž výnosy z jednotlivých činností
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nebyly předmětem daně podle § 18 odst. 4 zákona
o daních z příjmů. Pouze příjmy z reklam výrobců
podléhají dani z příjmu. Příjmy z těchto reklam činily 133 tis. Kč.
• Přílohami zprávy, které byly dále předloženy kontrolní a revizní komisi jsou: daňové přiznání, rozvaha a výkaz zisku a ztráty, vyúčtování daně z příjmů
vybírané srážkou fyz. osobám a ze závislé činnosti,

účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha a přehled plateb členských příspěvků.
• Navrhuji valné hromadě, nejvyššímu orgánu společnosti, schválit účetní závěrku za rok 2013 a převedení hospodářského výsledku – ztráty ve výši
23 480,74 Kč, na vrub účtu vlastního jmění společnosti.
o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ KONTAKTOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, o.s.
V OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 10. 2014
Do 31. 10. 2014 byly vybrány členské příspěvky od fyzických i právnických osob ve výši 291 700 Kč.

Stav bankovního účtu k 31. 10. 2014 je 524 976,49 Kč
Pokladní hotovost k 20. 10. 2014 činí 6 975 Kč

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ROZPOČET PRO ROK 2015
Podle výsledků roku 2013 a částečných výsledků hospodaření za rok 2014 navrhuji
tento rozpočet pro rok 2015:
Výnosy
Akce společnosti
Členské příspěvky
Úroky z vkladů
Výnosy celkem

944.000 Kč
280.000 Kč
0 Kč
1.224.000 Kč

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřebované služby
Spoje
Poštovné
Dohody
Mzdy
Zákonná pojištění
Poplatky za vedení účtu
Odpisy
Náklady celkem

100.000 Kč
872.000 Kč
23.000 Kč
42.000 Kč
21.000 Kč
118.000 Kč
40.000 Kč
8.000 Kč
0 Kč
1.224.000 Kč

Hospodářský výsledek

0
o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013
Za revizní komisi: Bc. Jitka Runčíková
• Hlavní činností společnosti je pořádání kurzů
a sjezdu.

• Společnost vede účetnictví podle zákona o účetnictví
č.563/1991 sb.

• Společnost nevykonává žádnou práci výrobní
povahy a nemá žádné zásoby.

• Společnost zaměstnává na dohodu o pracovní
činnosti 1 zaměstnance s osobními náklady 135 tisíc Kč
za rok 2013.

Kontaktologické listy
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• Na dohodách o provedené práci bylo vyplaceno
16 tis. Kč. Tyto dohody byly vyplaceny za činnost
vztahující se k hlavní činnosti společnosti.
• Vlastní jmění společnosti činilo k 31. 12. 2013
181 169,30 Kč.
• Všechny jednotlivé činnosti společnosti byly v roce
2013 ztrátové, tudíž výnosy z jednotlivých činností
nebyly předmětem daně dle § 18 odts. 4 zákona
o daních z příjmů.
• Pouze příjem z reklam výrobců podléhá dani
z příjmů. Příjmy z těchto reklam činily 133 tis. Kč.
• Výnosy z členských příspěvků činily 259 tis. Kč.
• Sjezdové poplatky činily 491 tis. Kč.
• Příjmy z prezentací firem na sjezdu a v kontaktologických listech činily 133 tis. Kč.
• Vystavovatelské poplatky na sjezdu činily 298 tis. Kč.
• Ostatní výnosy za služby činily 29 tis. Kč
• ČKS neevidovala k 31. 12. 2013 pohledávku po splatnosti delší než 90 dní,

ČKS neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti.
• Stav bankovních účtů k 31. 12. 2013 činil 186 799,82 Kč,
stav pokladní hotovosti byl k 31. 12. 2013 13 803 Kč.
• Náklady za rok 2013 1 234 tis. Kč. Na nákladech
se nejvíce podílely náklady na sjezd ČKS ve výši
809 tis. Kč, dále náklady na běžnou činnost činily
139 tis. Kč. Náklady na kontaktologické listy byly
134 tis. Kč.
• Výnosy za rok 2013 činily 1 210 tis. Kč.
• Celkové hospodaření společnosti účetně skončilo
ztrátou 23 480,74 Kč (na vrub účtu vlastního jmění
společnosti).
• Kontrolou daňového přiznání za rok 2013, rozvahy
a výkazu zisku a ztráty, vyúčtování daně z příjmů
vybírané srážkou fyz. osobám a ze záv. činnosti,
účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy
a přehledu plateb členských příspěvků bylo zjištěno,
že účetnictví je vedeno správně a pečlivě.
• Navrhuji valné hromadě revizní zprávu o hospodaření ČKS ke schválení.
o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ČLENŮ ČKS, o.s.
Na Valné hromadě ČKS, o. s. dne 8. 11. 2014 v Nymburce
bylo přijato 12 nových členů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bc. Eliška Hedbávná, Praha
Bc. Šárka Dragounová, Bělá pod Bezdězem
Ing. Pavel Novák, Klatovy
Ing. Taťána Fenclová, Praha
Mgr. Pavla Schveinerová, Cheb
Dipl. opt. Mária Tereková, Prešov

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dipl. opt. Ľudmila Kačengová, Košice
Bc. Sabina Nadhajská, Chrudim
Mgr. Klára Záleská, Moravany
Radek Hejl, Lásemice
Vladimír Petr, Smečno
Jaromír Kijonka, Praha

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SEZNAM VYLOUČENÝCH ČLENŮ ČKS, o.s.
Na Valné hromadě ČKS, o. s. došlo k vyloučení 26 členů z důvodu neplacení
členských příspěvků za rok 2012 a 2013 v řádných i náhradních termínech.
Tímto porušili hrubě a opakovaně stanovy společnosti a naplnili tak podle Statutu
České kontaktologické společnosti, o.s. podmínky pro vyloučení člena ČKS.
1. Černá Michaela, Hlučín
2. Bc. Drongová Lucie, Olomouc

3. Bc. Fingerland Tomáš, Praha
4. MUDr. Gabalcová Soňa, Ústí nad Orlicí
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andělová Petra, Praha
Bc. Beranová Kamila, Neratovice
Klicnarová Barbora, Praha
Bc. Mc Clean Jana, Poděbrady
Bc. Mužíková Kateřina, Brno
Bc. Koželuhová Eva, Praha
Petrovská Beáta, Prešov
MUDr. Petrovská Beáta, Prešov
Mgr. Picková Marcela, Brno
Skryjová Jarmila, Opava
MUDr. Slavíková Andrea, Hradec Králové

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Mgr. Bramborová, DiS. Simona, H.Králové
Ing. Stejskal Bohuslav, Praha
Bc. Stixová Lenka, Brno
Svoboda Aleš, Praha
Bc. Svobodová Zuzana, Jablonec n.N.
Bc. Šafránková Petra, Brno-Žabovřesky
MUDr. Šetková Eva, Kopřivnice
Šípková Jana, Hradec Králové
Bc. Vespalcová Pavla, Brno
MUDr. Vrkoč Jaroslav, Praha
Bc. Vystrčilová Ema, Brno

o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ ČKS, o.s.,
KONANÉ DNE 8. LISTOPADU 2014
Dne 8. 11. 2014 se v rámci XXI. výročního sjezdu ČKS, o. s. v Nymburku sešla
valná hromada společnosti v počtu 63 přítomných členů a 12 ﬁremních.

Valná hromada
1) vzala na vědomí zprávu o činnosti rady za období
uplynulé od poslední valné hromady, tj. od 16. 11.
2013 do 8. 11. 2014

Body z diskuse:
1) Valná hromada dále pověřuje radu ČKS provést
změnu sídla společnosti na adresu Heyrovského
nám. 2, 162 06 Praha 6.

2) schválila zprávu o hospodaření za rok 2013
a období od 1. 1. do 31. 10. 2014

2) Valná hromada rovněž pověřuje radu ČKS
přizpůsobit stanovy úpravě podle nového
občanského zákoníku (zákon 304/2013sb.) tak,
aby případné změny mohla schválit příští VH
za přítomnosti notáře, a provést změnu názvu
společnosti na „zapsaný spolek“, tj. Česká
kontaktologická společnost, z.s.

3) vzala na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
4) schválila 12 nově přijatých členů ČKS, o.s.;
hlasování: 74 pro a 1 se zdržel hlasování.
5) vyloučila 26 členů z ČKS, o.s. (seznam na sekretariátu ČKS, o.s.) jednomyslně
6) zvolila na další období radu společnosti ve složení:
Ing. Jiří Michálek, CSc.
63 hlasů
MUDr. Anna Topinková
63 hlasů
MUDr. Antonín Pitaš
65 hlasů
MUDr. Pavel Dvořák
54 hlasů
Bc. Jitka Runčíková
67 hlasů
Mgr. Jitka Bělíková
63 hlasů
Mgr. Pavel Beneš
62 hlasů
MUDr. Ilona Pilečková
48 hlasů
- revizní komisi společnosti ve složení:
Svatopluk Graca
Bc. Daniel Szarvas
Bc. Kateřina Morávková

71 hlasů
63 hlasů
67 hlasů

V Nymburce dne 8. 11. 2014
Za návrhovou komisi:
Bc. Marian Němec
Bc. Tereza Jeřábková

Co nejvíce pracovních
úspěchů a štěstí
v osobním životě
přeje redakce

7) schválila roční příspěvky ve výši 500 Kč pro fyzické
členy a 7.000 Kč pro právnické osoby

Kontaktologické listy

Členské příspěvky | fotosoutěž

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2014
Členské příspěvky za rok 2014 ve výši 500 Kč můžete platit převodem na
číslo účtu 162173369/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích a za rok
2013 (ze dne 4. 6. 2014) nechť zaplatí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2014. Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2014) již zaplacené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.
o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VELKOOBCHOD SE SLUNEČNÍMI
A DIOPTRICKÝMI BRÝLEMI, KONTAKTNÍMI
ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM

KDE VÍME, CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ.

VÁNOČNÍ AKCE

FOTOSOUTĚŽ 2014

SOLOCARE AQUA 90 ML
69 Kč bez DPH (83,49Kč s DPH)

Letošní ročník výročního sjezdu ČKS v Nymburce byl opět doplněn výstavou fotograﬁí, do které se přihlásili čtyři soutěžící. Účastníci sjezdu v sobotu odpoledne rozhodli o vítězném snímku, kterým se stala fotograﬁe
Terezy Jeřábkové.
Vítěznou fotograﬁi si můžete prohlédnout na titulní straně tohoto čísla.
Ostatní fotograﬁe budeme postupně zveřejňovat v dalších číslech Kontaktologických listů. Budeme rádi pokud se necháte inspirovat a příštího
ročníku fotosoutěže se také zúčastníte.
o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

21. mezinárodní veletrh oční optiky,
optometrie a oftalmologie
se koná ve dnech 20.–23. 3. 2015
na Výstavišti v Brně

SOLOCARE AQUA 360 ML
165 Kč bez DPH (199,65 Kč s DPH)

015
Do nového roku 2zd
ě raví,
Vám přejeme hodních úspěchů
spokojenosti, osobní spolupráci.
a těšíme se na dalš

ČKS je partnerem veletrhu OPTA 2015

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Termín
XXII. výročního sjezdu
České kontaktologické společnosti o.s.
je 6.–8. 11. 2015

Wixi s
s.r.o.
ro
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady
e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052
VOLEJTE ZDARMA 800
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Fotopříloha

Fotopříloha

předání Čestného kachle panu Zdeňku Vanďurkovi

z kongresového sálu

z kongresového sálu

Kontaktologické listy

Fotopříloha

předávání ceny vítězce soutěže absolventských prací

ze zahájení sjezdu

ze zahájení sjezdu
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Fotopříloha

sportovní klání

zábava z pátečního večera

záhájení slavnostního večera

rozdávání cen za sportovní výkony

Kontaktologické listy

