
ČVRS schůze 15/9/2017, Brno 
 
Přítomni: Ernest, Hejsek, Chrapek, Kolář, Němec, Veith, Vysloužilová 
Omluveni: Fišer, Rejmont, Rusňák 
Zapisovatel: Němec 
 
Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz 
(adresa, která rozešle zprávu všem členům výboru) 
 

1) Program schůze  
 

2) Kongrese Mikulov 
a) Organizace zůstává zatím na výboru – nebude organizační 

agentura 
b) Témata jsou daná – koordinace určena pro jednotlivé osoby. 

1. Odchlípení sítnice (Kolář) 
2. DME a DR (Ernest) 
3. Chirurgie VR rozhraní (Němec)  
4. Nové trendy diagnostiky (Chrapek) 
5. Sekundární glaukom (Marešová, Gla-společnost) 
6. Varia  

c) Pozvaní hosté Doc. Pitrová, prof. Karel 
d) Personál do registrace – zajistí Petr (3 lidé, 1 pokoj) 
e) Deadline do 15 října na aktivní účast 
f)    Přednášky k Petrovi K. – konzultuje s jednotlivými 

koordinátory bloků k sestavení def. programu 
g) nároky na ubytování 13 pokojů + kapela (pouze z pátku 

na sobotu – 9 lůžek) 
 

 
3) Příští kongres – Brno? 

a) Termín pro kongres, 16-17/11/2018 
b) Místo konání: Brno, Voroněž 
c) Honza ER. má původní plány a nároky rozmístění firem pro výstavní 

prostory – domluví se s Petrem, kolik budeme potřebovat metrů 
kapacitně. 

d) Otázka – zprostředkování a organizace firmou? Otázka cenové 
nabídky – musíme zvážit, zda nebudeme znovu kongres organizovat 
sami. 

e) Návrh fixních míst (třeba Brno – Praha) a mezi nimi fluktuující místa 
dle doporučení a vyzkoušení (návrhy jednotlivých členů výboru) 

f)  
 

4) WWW stránky 
a) Zprovozněny 
b) Doladit registraci na kongres 
c) Na stránkách uveden kontaktní mail: cvrs@gmail.com (komu jde 

tento mail? – tento mail je prý napsán Meditorialem – musíme 
nahradit funkčním mailem na ČVRS. 

mailto:cvrs@gmail.com


d) Kalendář služeb, kalendář akcí a i další položky na internetu musí 
být přístupné adminovi!!! Do kalendáře se nelze dostat!!! 

e) Otázka vylepšení stránek – všichni členové výboru se podívají na 
stránky a navrhnou, co by na stránkách mělo být – guideliny (a jejich 
upgrady), kalendáře akcí, kontakty na aplikační centra, atd. 

f) Příspěvky poslat Oldovi, schvaluje Petr K. A pak směřuje na stránky 
 

 
 

 
 
 
Další schůze výboru: v rámci ČVRS kongresu v Mikulově 2017 


