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Oční Opt ik v regiOnech

Jako standardní řešení doporučujeme plastové brýlové čočky s antireflexní úpra-
vou, které jsou v současné době finančně velmi příznivé a cenově se od skel příliš 
neliší.
Skla mají oproti plastovým brýlovým čočkám několik nevýhod:

jsou příliš těžká•	
nejsou bezpečná (při rozbití, zejména u dětí)•	
nelze na ně nanést tak kvalitní povrchové úpravy jako na plast•	
propouští více Uv záření než plast•	
většina novinek se ve skle vůbec nevyrábí•	
se sklem máte omezen výběr brýlové obruby•	

Antireflexní vrstvy jsou součástí již standardních brýlových čoček. Jde o vrstvy, 
které způsobují vyšší průchodnost paprsků skrz brýlovou čočku do oka a tím zajiš-
ťují lepší a pohodlnější vidění pro uživatele.
někteří lidé nechtějí antireflex, že se hůře čistí. pokud brýle budete čistit utěrkou 
z mikrovlákna, čištění bude jednoduché. na tvrzené plastové čočky s antireflexní-
mi vrstvami se nanáší také hydrofobní úpravy, které velmi usnadní jejich čištění.

Bifokální brýle jsou brýle, které se dnes již považují za zastaralé. Sloužily ke korek-
ci tzv. presbyopie (po 45 letech života člověk ztrácí schopnost akomodovat a po-
třebuje jinou korekci zraku na různé vzdálenosti), ale korigují pouze dvě vzdále-
nosti, dálku a blízko. Střední vzdálenost zůstává nekorigována. Další nevýhodou 
je viditelný předěl na brýlové čočce, který způsobuje určité problémy i uživateli.
v současné době se presbyopie řeší MULtiFOkÁLníMi BrÝLOvÝMi čOčkAMi, 
které zajišťují vidění na všechny vzdálenosti, plynulý a „neviditelný“přechod a také 
podstatně snažší návyk.

Multifokální brýle se stávají standardní korekcí presbyopie (vetchozrakosti) 
a může je nosit prakticky každý, kdo potřebuje brýle na blízko či střední vzdálenos-
tí, nebo kdo potřebuje brýle na dálku i na blízko, nebo ten, který nosí brýle na 
dálku a na čtení nebo na práci s počítačem si je sundává. Multifokální brýle zajis-
tí komfort pro celodenní nošení. Jelikož jsou tyto brýle nošeny většinou celý den, 
nejsou tolik namáhány a opotřebovávány jako brýle, které střídáte během dne.

předpis nepotřebujete, v optikách, kde se aplikují kontaktní čočky, pracují tzv. op-
tometristé, kteří jsou k aplikaci kontaktních čoček speciálně vyškoleni. Změří vám 
zrak a doporučí nejvhodnější typ kontaktních čoček. Dioptrie, které pak budete 
mít v kontaktních čočkách, se mohou lišít od dioptrií, které máte v brýlích.

Můžete, ale pouze v těch, které byly k tomuto účelu speciálně vyvinuty. některé 
jsou certifikovány pro náhodné přespání, max. 7x do měsíce, ale na trhu jsou do-
konce i takové, ve kterých se dá spát celý měsíc, pak se vyhazují.

ChCi obyčejná skla do brýlí. je 
lepší sklo nebo plast?

bojím se plastu, prý se hned 
poškrábe?

V optiCe mi nabízeli antireflex. Co 
to je?

nosím brýle do dálky a druhé do 
blízka. neChCi je střídat. Co jsou 

bifokální brýle?

mohu mít multifokální brýle, 
i když nenosím brýle na dálku, 

není to zbytečné?

ChCi začít nosit kontaktní čočky. 
potřebuji předpis od lékaře?

mohu s kontaktními čočkami 
spát?

Otázky a Odpovědi

plastové brýlové čočky již nosí 90% našich zákazníků, od skleněných se všeobecně 
upouští. plastová čočka má na povrchu tvrdoelastický lak (tvrzení), který brání 
poškrábání brýlových čoček. při běžné manipulaci nehrozí její poškození. při neše-
trném zacházení se samozřejmě může brýlová čočka poškodit, ale to platí i o sklu. 
každá brýlová čočka má svou životnost, takže i při opatrném zacházení se může 
po několika letech objevit na brýlové čočce (ať už plastové či skleněné) poškozený 
povrch.
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pOdrObné vyšetření zraku je 
přístrOjOvě a časOvě nárOčné.

krok 1 technické proměření zraku přístrojem. přístroj naměří 
objektivní dioptrie, které se nemusí shodovat s dioptriemi, které 
nakonec máte v brýlích. velmi důležité je zjistit subjektivní zrakovou 
pohodu.

krok 2 Měření subjektivní snášenlivosti dioptrií. Dioptrie, 
které naměří přístroj v kroku 1, je potřeba zkontrolovat a vyladit 
podle individuálních potřeb vyšetřovaného. toto probíhá pomocí 
známých „sklíček“ a čtení „písmenek“.

krok 3 vyšetření prostorového vidění. v tomto kroku se 
zkoumá, jak spolupracují obě oči zároveň a jak reagují na trojroz-
měrné objekty. vyšetření probíhá pomocí speciálních testů.

krok 4 Doporučení vhodných skel. v dnešní době je široký 
výběr všech možných typů skel a jejich úprav, což může ve finále 
ovlivnit zrakovou pohodu. Specialista s vámi probere všechny 
možnosti a doporučí vám ta nejvhodnější skla zoptimalizovaná 
podle toho, k čemu je budete nejvíce používat, např. počítač, sport, 
řízení auta, čtení atp.

krok 5 centrace. Usazení vybraných skel do brýlové obruby 
tak, aby bylo dosaženo optimálního vidění.

pOtřebujete 
multifOkální brýle?

vaše paže nejsou dost dlouhé na to, abyste 
mohli číst noviny nebo se vám vaše děti smě-
jí, když navlékáte nit do jehly? vyhledáváte 
pro čtení stále více světla? Jestliže ano, potý-
káte se s prvními příznaky presbyopie. pres-
byopie, neboli česky vetchozrakost, je přiro-
zený proces vidění týkající se každého z nás 
po čtyřicítce. čočka začíná ztrácet na pruž-
nosti, nedostatečně se vyklenuje a oplošťuje, 
čímž je akomodace velmi obtížná. Z toho pak 
vyplývá stále se zhoršující vidění na blízko.

mOžnOsti kOrekce
existuje několik druhů korekčních skel. Má-li 
vám odborník dobře poradit s výběrem skel 
tak, aby splňovala vaše očekávání a vyhovova-
la vaši potřebám, musí se zeptat na vaši čin-
nost, jak profesní, tak i zájmovou. přestože vám 
všechna skla používaná pro korekci presbyopie 

umožňují vidět na blízko jako dříve, nemají stej-
né charakteristiky při pohledu do dálky.

nejideálnější brýlovou čočkou pro korekci 
presbyopie jsou progresivní, neboli „multifo-
kální“ brýlové čočky tyto brýlové čočky s ply-
nule proměnlivou dioptrií bez viditelného 
přechodu jsou plně přizpůsobeny potřebám 
všedního dne tak, aby se brýle ráno nasadily 
a večer sundaly. v průběhu takto stráveného 
dne vám brýlové čočky umožní vidět na 
všechny vzdálenosti, díky optickému povrchu 
dokonale upravenému na základě potřeb vi-
dění a sledování pohybu očí. pohled pomalu 
klouže od vidění do dálky přes vidění na 
střední vzdálenost až po vidění do blízka a to 
vše samozřejmě přirozeně a bez jakékoliv ná-
mahy. Brýlové čočky jsou velmi pohodlné 
a plně respektují vaše návyky vidění. Snadno 
a rychle jim přivyknete.

Dnes se vyrábějí i tzv. individuální multifokál-
ní skla, která jsou vyrobena na míru přesně 
podle vašich zrakových potřeb.

Jak by mělo vypadat správné vyšetření zraku?

multifokální brýle

text čerpán z www.optia.cz
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společnost a. s. o. p. byla založena 
v roce 1996 jako asociace soukromých 
očních praxí. V roce 2000 začínaly vzni-
kat při očních ordinacích také oční opti-
ky v závislosti na maximálním uspokoje-
ní pacientů.

první oční optika vznikla při ordinaci na poliklinice v kartouzské, 
následovala optika v nákupním centru černá růže. tam každé 
úterý a čtvrtek ordinuje Mudr. imran Zangi a najdete zde také 
největší aplikační středisko kontaktních čoček.

třetí v pořadí vznikla ordinace s oční optikou na poliklinice Smí-
chov v ulici Stroupežnického, kde je mimo jiné také zřízena oxyge-
noterapie. Je vhodná při regeneraci očních tkání, při bolestech 
hlavy, snížené imunitě apod.

v nedávné době byla otevřena čtvrtá pobočka oční optiky a to na 
praze 10 v Malešické poliklinice v plaňanské ulici.

všechny oční ordinace zajišťují veškerou oční péči, (tzn. od stan-
dardního vyšetření a předepsání brýlí přes glaukomatické vyšet-
ření i menší chir. zákroky) dále aplikaci kontaktních čoček. Samo-
zřejmostí jsou smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

v očních optikách nabízíme veškerý sortiment související s tímto 
oborem, konzultace s odborníky při výběru brýlových obrub i čo-
ček je dnes již samozřejmostí.

Brýlové obruby nabízíme tuzemské i od předních světových výrob-
ců pro děti i dospělé všech cenových kategorií. pro věrné zákazní-
ky máme slevu 10 %.

Pfiijìte a uvidíte!

KONTAKT:

Poliklinika Kartouzská
Budova A, 3.patro
Kartouzská 6
Praha 5
Tel.: 257 327 600
 
Poliklinika Stroupežnického
2. patro
Stroupežnického 6/520
Praha 5
Tel.: 257 327 934
 

Poliklinika Plaňanská
Plaňanská 573/1
Praha 10
Tel.: 281 019 264
 
Nákupní centrum Černá růže
Na Příkopě 12
Praha 1
Tel.: 221 014 430

Poliklinika Michnova
Michnova 1622/4
Praha 4, 149 00
Tel.: 267 312 025.
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sluneční brýle slouží především k ochraně před uv zářením. 
neviditelné sluneční ultrafialové záření urychluje stárnutí oční 
čočky a může způsobovat i její další změny. skla absorbující 
ultrafialové záření chrání vaše oči.

nediOptrické
Oční optiky Optia prodávají pouze kvalitní, značkové výrobky s per-
fektní Uv ochranou a vysokou optickou kvalitou, která zaručuje doko-
nalý, nezkreslený obraz.

proč si připlatit za kValitní brýle?
při pohledu přes nekvalitní sluneční brýle vidíme okolí v trochu jiných 
barevných odstínech a obraz je téměř neznatelně rozostřený. v sou-
časné době byly vyvinuty i barvy, které ochrání před oslněním a záro-
veň při pohledu nezkreslují barvy, jen sníží intenzitu světlosti. Levné 
kvalitní brýle vám dostatečnou ochranu rozhodně nemohou poskyt-
nout. v žádném případě nelze doporučit koupi brýlí u stánku nebo 
u benzínové pumpy. kvalitní zboží lze zakoupit pouze u odborných 
prodejců.

diOptrické
vyrobíme vám na míru dioptrické sluneční brýle přesně podle vašich 
požadavků. vyberete si ze široké škály barev skel tu nejlepší pro vás 
a navíc si můžete zvolit další povrchové úpravy. v každé naší optice 
jsou vám k dispozici vzorníky, ze kterých si můžete vybírat a přikládat 
barevná skla přímo k obrubě, kterou vybíráte.

Ochranu před slunečním zářením je možné řešit i tzv. klipem, který se 
připevňuje k vašim klasickým brýlím.

pro ty, kteří nosí dioprické brýle, lze jako nejkomfort-
nější způsob ochrany doporučit samozabarvovací 
brýlové korekční čočky, které se svou barvou neustá-
le přizpůsobují momentální intenzitě světla a Uv 
záření. Jakmile jsou skla vystavena působení Uv pa-
prsků, ztmavnou podle intenzity záření. pokud inten-
zita záření zeslábne, automaticky se zesvětlují, 
v místnosti jsou pak zcela čiré. přechody mezi jed-
notlivými odstíny zabarvení jsou zcela plynulé a oko 
je téměř nevnímá!

pOzOr! nejsou doporučovány jako sluneční brýle 
do automobilu, neboť reagují na stejnou část Uv zá-
ření, která je pohlcována skly automobilu, a potom se 
nebarví v plném rozsahu.

Oční optiky Optia prodávají 
pouze značková vysoce kva-
litní skla transitions, která 
můžete znát z televizní re-
klamy.

sluneční brýle

samozabarvovací brýlové korekční čočky

text čerpán z www.optia.cz

www.optia.cz

Užívejte si perfektní vidění 
se samozabarvovacími brýlovými čočkami Essilor Transitions®!
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Čiré uvnitř Rychlá adaptace Tmavé venku

Kupte1 pár
samozabarvovacích  

brýlových čoček 
Essilor Transitions®

Získejte1pár
slunečních brýlových 

čoček* ESSILOR 

ZDARMA!

samozabarvovacích  +

*Nabídka platí pouze od 1.3.2009 do 30.6.2009 pro všechny brýlové čočky 
ESSILOR Transitions s povrchovou úpravou Crizal. 
Zdarma dostanete sluneční brýlové čočky ESSILOR Orma PhysioTints 
kategorie CE3 v Ø65(+)/70(=); =5D/+5D, cylindr max +2D, bez obruby

Od 1.3.2009 
do 30.6.2009

plakat A1.indd   1 18.2.2009   13:30:45



V našich optikách nabízíme 
odbornou pomoc očních optiků 
a optometristů při výběru 
veškerých typů:

měkkých kontaktních čoček 
i kosmetických 

dioptrických skel a plastů 

brýlových obrub levných 
a praktických 

brýlových obrub luxusních – 
podtrhneme Váš image 

doplňky k brýlím a čočkám 

V Lysé n. Labem k dispozici oční 
lékař na provozovně.

V Benátkách nad Jizerou 
ordinace očního lékaře ihned 
u oční provozovny

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provozovna v Lysé nad Labem

najdete nás:

anna cihlářOvá – Optik – OptOmetrista 

Osvoboz. polit. vězňů 407
294 71 Benátky nad Jizerou ii 
tel.: +420 326 362 100 
www.optika-cihlarova.cz 

pObOčky

Lysá nad Labem
Masarykova ul. 206
tel.: 325 552 174 

Mnichovo Hradiště
Masarykovo nám. 1
tel.: 326 774 714 

Otevírací dOba

Po–pá
9:00–12:30, 13:30–18:00

anna CihlářoVá
Optik – OptOMetriStA
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sluneční brýle

nabízíme průřez aktuálními módními kolek-
cemi předních výrobců slunečních brýlí. 
Zhotovíme vám sluneční dioptrické brýle dle 
individuálních požadavků.
nabízíme špičkové plně nastavitelné spor-
tovní brýle Adidas a Alpina s možností vsaze-
ní dioptrické korekční čočky pro neomezené 
sportovní vyžití. 

kOntaktní čOčky

Aplikujeme a prodáváme měkké kontaktní 
čočky předních světových výrobců Baush & 
Lomb, Johnson & Johnson, novartis ciba vi-
sion. v nabídce máme čočky 

na plánovanou výměnu •	
pro prodloužené nošení (v těchto •	
čočkách lze i spát bez nutnosti je každý 
den sejmout z oka) 
jednodenní čočky (každý den nová – bez •	
údržby) 
torické čočky pro oči s astigmatismem •	
a samozřejmě barevné čočky v široké •	
škále barev a efektů 

nabízíme též roztoky na čištění, desinfekci 
a uchovávání kontaktních čoček. 

dOplňkOvý sOrtiment

na našich provozovnách nabízíme široký 
sortiment 

pouzder na brýle •	
prostředků na čištění a údržbu brýlí •	
šňůrek •	
slunečních předvěsů (standardní, extra •	
tenké, zakázkové zhotovené na míru) 
a roztoků pro péči o kontaktní čočky •	

vedeme též rozsáhlý sortiment lup s možnos-
tí objednávky podle katalogu.

minima  
– hra prO dOspělé
MiniMA jsou francouzské vrtané brýle z tita-
nu o váze pouhých 3 g, které nemají žádný 
letovaný spoj. 
Jejich technické provedení zajišťuje maximál-
ní ochranu dioptrických skel před vyštípnu-
tím v místě uchycení do obrub a je patento-
váno.

Další předností této kolekce je, že se brýle 
sestavují z jednotlivých komponent. výběr je 
z 30 barev nosníků, stranic, šroubků, konco-
vek a klipů a z více jak 300 překvapivých tva-
rů skel, které jsou navrhovány v české repub-
lice v Ateliéru kreativ.
Minima je založena na individualitě, na hra-
vosti a na fantazii.
Její konečná podoba je výsledkem spoluprá-
ce mezi optikem a zákazníkem, ovlivňují jí 
nápady a nadšení obou stran Optik vám ne-
předkládá brýle jako hotový produkt, ale 
dává vám možnost promluvit a přizpůsobit 
je vlastnímu vkusu, povaze a celkové image.

pObOčka tachOv

otevírací doba: 

po–pá:  8:00–17:00 
sobota:  9:00–12:00 
neděle: zavřeno 

pobočka se nachází přímo na tachovském 
náměstí, v přízemí domu naproti potravi-
nám.
tel./fax: +420 374 724 302

pObOčka planá

otevírací doba: 

po, čt:  7:30–16:00 
út, pá:  7:30–12:00 
st, so, ne: zavřeno 

pobočka se nachází v budově plánské 
polikliniky.
tel.: +420 374 793 006

pObOčka bOr

otevírací doba: 

pondělí:  8:00–16:00 
úterý:  zavřeno 
středa:  8:00–16:00 
čt–ne:  zavřeno 

pobočka se nachází v budově borské 
polikliniky.
tel.: +420 374 704 179

 

naše provozovny jsou ve městech tachov, 
planá a Bor.

zhOtOvení brýlí

Zhotovíme vám brýle podle lékařského před-
pisu, vámi sdělených hodnot nebo podle „vy-
šetření zraku“. rádi vám pomůžeme s výbě-
rem nejvhodnější a nejelegantnější brýlové 
obruby z naší široké nabídky. naši odborníci 
– oční optici a registrovaní optometristé – 
vás rádi provedou opravdu širokou nabídkou 
brýlových čoček, poradí a nabídnou nejvhod-
nější varianty, předvedou demonstrační vzor-
ky a barevné vzorníky brýlových čoček. 
Samozřejmostí je možnost úpravy nebo změ-
ny tvaru u vrtaných brýlí. všechny brýle za-
brušujeme sami v našich dílnách s pomocí 
moderní techniky. vaše nové brýle vám pečli-
vě anatomicky upravíme pro pohodlné noše-
ní a kvalitní vidění. následné úpravy a při-
způsobení námi zhotovených brýlí jsou 
samozřejmě zdarma.
provádíme též výměnu brýlových čoček do 
vašich stávajících brýlí. 

vyšetření zraku

naši pracovníci, registrovaní optometristé, 
provedou na moderních přístrojích odborné 
vyšetření zraku, určí přesnou objektivní a ná-
sledně subjektivní refrakci (potřebné dioptrie 
do brýlí) pro co nejlepší vidění do dálky i blíz-
ka. 
poté po zhodnocení životních a pracovních 
návyků zákazníka doporučí nejvhodnější ře-
šení problému s viděním.
na toto vyšetření je vhodné se objednat. 
provádíme je v provozovně tachov 
(tel. +420 374 724 302). 

aplikace kOntaktních 
čOček

naši pracovníci, registrovaní optometristé, 
provedou na moderních přístrojích odborné 
vyšetření předního segmentu oka a určení 
přesné refrakce (potřebná dioptrie) a násled-
ně aplikují nejvhodnější kontaktní čočky pečli-
vě vybrané podle naměřených parametrů. 
poté naučí nositele nasazovat a sejmout kon-
taktní čočky a zaškolí ho v manipulaci a pou-
žívání jeho nových kontaktních čoček. 

při aplikaci kontaktních čoček zákazník obdr-
ží 1 pár plnohodnotných čoček zdarma, 
pouzdro na kontaktní čočky a roztok na čiště-
ní a uchovávání kontaktních čoček taktéž 
zdarma. 
na toto vyšetření je nutné se objednat. 
provádíme je v provozovně tachov 
(tel. +420 374 724 302). 

Opravy

Menší opravy, výměnu drobných dílů a čiště-
ní brýlí ultrazvukem provádíme na počkání. 
vaše zlomené brýle sletujeme do 2–3 dní.
Jsme schopni zajistit také kompletní opra-
vu brýlí včetně nových povrchových úprav 
(galvanické pokovení a barva). 

brýlOvé Obruby

Brýlové obruby ze špičkových materiálů jako 
je titan a jeho slitiny, chirurgická ocel, beznik-
lové slitiny, vrstvený acetáty, tažený nylon, 
také však běžné materiály kovové i plastové, 
všechny pak s dokonalou povrchovou úpra-
vou, to je naše nabídka. 
celoobruby, vázané i vrtané (bezobroučkové) 
brýle zabrušujeme sami v našich dílnách, 
a proto nabízíme možnost úpravy tvaru u vá-
zaných brýlí a úpravy nebo změny tvaru u vr-
taných brýlí. 
naši specialitou jsou vrtané brýle MiniMA 
o váze pouhých 3g. 

brýlOvé čOčky

v nabídce našich provozoven máme všechny 
brýlové čočky dostupné na trhu. 

jednoohniskové, víceohniskové (bifo •	
a trifokální), i progresivní (multifokální) 
sférické i asférické •	
minerální (skleněné), plastové i polykar-•	
bonátové 
čiré, barevné i fototropní (samozabarvo-•	
vací) 
ze standardních materiálů nebo •	
ztenčené (vysokoindexové) 

všechny tyto čočky je možné zhotovit s něko-
lika typy antireflexních vrstev. 

FirMA ALexAnDrA DrA nkOvÁ ad–optik
Firma Alexandra 
Dranková – AD–OPTIK 
byla založena roku 1992 
a od té doby poskytuje 
kompletní služby 
v oborech: 

oční optika

optometrie

kontaktologie

reGion

Plzeňský 
kraj
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naše služby
široký výběr brýlových •	

obrub, slunečních 

a sportovních brýlí

značková brýlová skla•	

měření zraku•	

zhotovení brýlí na •	

lékařský poukaz, ale 

i bez něj

aplikace a prodej •	

kontaktních čoček

zákaznické karty výhod •	

pro naše zákazníky

opravy brýlí•	

velký výběr doplňků – •	

pouzdra, čistící 

prostředky aj.

optia ZnAčkA kvALitní     pÉče O vÁŠ ZrAk
OPTIA v současné době 
zahrnuje 28 očních optik 
a 14 aplikačních středi-
sek kontaktních čoček 
v celé České republice. 
Příjemné prostředí jed-
notlivých provozoven je 
zárukou Vašeho pohodlí 
a spokojenosti. Odborně 
zaškolený personál Vám 
poradí ve všech otázkách 
týkající se korekce 
a ochrany zraku. Jednot-
livá pracoviště využívají 
nejmodernějších 
poznatků v péči o zrak 
a spolupracují s odbor-
nými pracovišti v České 
republice i v zahraničí.

jihočeský kraj
Optika Šůs & Zusková spol. s r. o. 
kanOvnická 5

370 01 české Budějovice 
tel./Fax: 386 353 029, Mobil: 604 208 948
e-mail: suszuskova@optia.cz
na sadech 23 (pOliklinika sever) 

370 01 české Budějovice
tel.: 387 312 621

OPTIKA NOUZOVÁ
barbara nOuzOvá 

Sladkovského 994, 530 02 pardubice
tel.: 466 614 445
e-mail: optikanouzova@optia.cz
  b.nouzova@quick.cz

ÚsteCký kraj
NATÁLIE OPTIK s. r. o.
jarOslava budská 

Teplická 221/8, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 491
Budovatelů 2957, 434 01 Most
tel./Fax: 476 708 482
Poliklinika J. E. Purkyně 270, 434 01 Most
tel.: 476 173 591

OPTIK NOVÁK
Edisonova 1185, 430 01 chomutov,
tel.: 474 447 586
Kostelní 47, 431 11 Jirkov,
tel.: 474 654 141, Fax: 474 653 125
APLIKAČNí STřEdISKO: 
Kostelní 40, 431 11 Jirkov, 
tel.: 474 682 234

OPTIK PRUDKÝ
Mgr. petr prudký, 
Terezínská 205, 410 02 Lovosice, 
tel.: 416 532 648
Nám. 5. května 612, 411 17 Libochovice, 
tel.: 416 591 509 
e-mail: optikprudky@optia.cz 

OPTIKA ŘEŽÁBKOVÁ 
Masarykova 86, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 211 668 
e-mail: optika.rezabkova@tiscali.cz

OPTIKA SKÁLOVÁ s. r. o.
Masarykova 53, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 211 352 
e-mail: optikaskalova@optia.cz 

OPTIK MEZÍRKA
Mgr. Zdeněk Mezírka
tř. t. Bati 751, 760 01 Zlín
tel./Fax: 577 210 509 
e-mail: optikmezirka@optia.cz 

zlínský kraj
OPTIK ČECH

Masarykova 137, 
763 26 Luhačovice
tel.: 577 131 106
ul. Smetanova, pasáž 1007, 755 01 vsetín
tel./Fax: 571 429 182
Zarámí 444, 760 01 Zlín
tel./Fax: 577 431 701, 577 213 839 
e-mail: info@optikcech.cz

pardubiCký kraj
Oční optika Irma Nováková 
pernerOva 71, (kubíčkOva vila)

565 01 choceň
tel.: 725 523 501 
kOmenskéhO 94/iv,

566 01 vysoké Mýto
tel.: 465 635 657, Mobil: 737 460 674
e-mail: irma.n@centrum.cz

moraVskoslezský kraj
SF OPTIC s. r. o. 
ul. 28. října 35, 702 00 Ostrava
tel.: 596 111 520
e-mail: sfoptic@optia.cz

praha
OPTIKA HORUS s. r. o.

Bělehradská 128, 120 00 praha 2
tel./Fax: 222 514 760, 777 250 084 
Komunardů 10, 170 00 praha 7
tel./Fax: 220 800 871, 777 250 086
Starostrašnická 40, 170 00 praha 10
tel.: 233 380 720, 777 250 089
Ohmova 271, 109 00 praha 10
tel.: 271 075 238, 777 250 087 
e-mail: info@optikahorus.cz 

středočeský kraj
DIENST OPTIK

Smetanova 764, 280 02 kolín
tel.: 321 726 823
e-mail: optik@optik.cz
www.optik.cz

jihomoraVský kraj
CMC, s. r. o., 
Jungmannova 1, 690 02 Břeclav
tel.: 519 327 138
e-mail: cmc@optia.cz

králoVéhradeCký kraj
OPTIKA IVA DLOUHÁ

gočárova třída 1000, 
500 02 hradec králové
tel.: 495 536 814
e-mail: optikadlouha@optia.cz

karloVarský kraj
OMNIA OPTIK

jarOslav červený 

Jaltská 15, 360 01 karlovy vary
tel.: 353 585 555 
e-mail: omniaoptik@optia.cz 

www.optia.cz

NATALIE OPTIK OPTIKA IVA dLOUHÁ OPTIK ČECH
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přehled služeb
Měření zraku na nové refrakční jednotce 
s novým autorefrakto-keratometrem a forop-
terem, na které jsme nyní schopni provést 
všechny používané oční testy. termín změře-
ní vašich očí  telefonicky, nebo osobně. 

noá službau - poradenství s výběrem obruby 
a brýlových čoček pomocí unikátního zaříze-
ní visureal, což je nový nástroj pro video cen-
traci brýlových čoček.

Díky tomuto zařízení dokážeme s maximální 
možnou přesností centrovat např. multifokál-
ní brýlové čočky, což je vedle správně změře-
né refrakce základní předpoklad pro rychlý 
návyk na jejich nošení. Zároveň vás tímto za-
řízením vyfotíme v několika obrubách a vy si 
máte možnost na obrazovce vybrat tu nej-
vhodnější. Jsme schopni vám ukázat, jak 
vám bude vybraná obruba slušet s tmavšími 
skly všech nabízených odstínů s různou inten-
zitou zabarvení a jaký rozdíl bude, když dáme 
skla bez a s antireflexní úpravou. vaši výsled-
nou fotografii s vybranými obrubami i s od-
stínem barvy vám můžeme vytisknout a vy si 
můžete vše v klidu doma rozmyslet.

Během tří let od uvedení visurealu na evrop-
ský trh se již prodalo více než 1000ks systé-
mu, jsme tedy velice rádi, že i naše optika 
vám může nabídnout zpracování vaší zakáz-
ky na tomto unikátním zařízení.

Zároveň vám pomůžeme s výběrem nejvhod-
nějšího provedení skel do vámi vybrané ob-
ruby pomocí počítačového programu hoya 
vision care center, jehož pomocí vám také 
vysvětlíme vaši oční vadu a možnosti jejího 
korigování brýlovými nebo kontaktními čoč-
kami.

umístění Oční Optiky, 
dOstupnOst prO zákazníky
 v  centru města.

péče O zákazníky
na brýle zakoupené na naší provozovně po-
skytujeme po předložení zakázkové karty po 
dobu 3 let bezplatný běžný servis, tj. čištění 
ultrazvukem, dotažení šroubků a drobné 
srovnání obrub. Servisní prohlídku doporuču-
jeme alespoň 1x za 6 měsíců.

Úhrada:
hrazení lékařských předpisů od všech zdra-
votních pojišťoven

prOdej OptickéhO sOrtimentu
značkové kvalitní obruby giotto, Arrow, •	
t. Lamborghini, trussardi, enrico coveri aj. 
levnější plastové i kovové obruby •	
v cenách již od cca 230,- kč (kovové od 
350,- kč) 
v současné době se naše optika stala •	
obchodním partnerem firmy hoya, 
nabízíme celý sortiment skel a hlavně 
plastových čoček této firmy, ručíme za 

jejich mimořádnou kvalitu a zároveň 
vám je poskytneme za nejnižší možné 
ceny. v případě vyplnění registrační 
karty navíc získáváte kromě dalších 
výhod i 5% slevu na nové brýle.

přehled služeb
nabízíme kompletní sortiment a služby oční 
optiky, zaměřujeme se i na poprodejní servis, 
kdy každý půlrok provádíme bezplatný servis 
na u nás zakoupené brýle. tuto službu naši 
zákazníci rádi využívají. v předem dohodnu-
tých termínech měříme zrak na moderním re-
fraktokeratometru s následným dokorigová-
ním. Zákazníkům, kteří potřebují brýle na 
blízko, nabízíme novinku – pomocí zkušebních 
multifokálních čoček mají zájemci možnost 
tato skla vyzkoušet a získat představu, zda by 
jim multifokální skla vyhovovala. Zároveň jim 
na základě jejich požadavků poradíme, které 
provedení by pro ně bylo nejvýhodnější.

umístění Oční Optiky, 
dOstupnOst prO zákazníky
najdete nás v historickém centru středověké-
ho města Lokte a v 1. patře městské tržnice 
v Sokolově.

péče O zákazníky
poukázky SODexO a UniŠek •	
možnost úhrady brýlí ze sociálního fondu •	
zaměstnanců Sokolovské uhelné, a. s. 

Úhrada:
hrazení lékařských předpisů od všech zdra-
votních pojišťoven

prOdej OptickéhO sOrtimentu
Máme pro naše zákazníky široký sortiment 
brýlových obrub, kvalitní a cenově výhodná 
skla od předních dodavatelů na našem trhu, 
kontaktní čočky i širokou škálu doplňkového 
sortimentu.

optika eva hasmanová optik hasman

reGion

Karlovy
Vary

reGion

Karlovy
Vary

kOntaktní Údaje

Optik hasman
Staroměstská 347
357 35  chodov
www.optikhasman.cz
tel.: 352 67 52 82

Otevírací dOba

po–pá:
9:00–12:30, 13:30–18:00

sběrna tOužim
nám. Jiřího z poděbrad 104 
(budova bývalé polikliniky)

Otevírací dOba 

každé pondělí od 9:00 do 12:00
měření zraku do 11:30. 
ve spolupráci s očním lékařem odečítáme 
částku hrazenou zdravotní pojišťovnou.

sběrna nejdek
Budova polikliniky, ii. patro, č. dveří 303

Otevírací dOba

každý čtvrtek 9:00–12:00, 13:00–16:00 h

kOntaktní Údaje

Oční Optika – eva hasmanOvá
t. g. Masaryka 91/29
357 33  Loket
tel.: +420 352 684 727 
Mobil: +420 602 292 104 

Otevírací dOba:

po–St, pá: 9:00–12:00, 14:00–16:00 
čt: 9:00–12:00, 14:00–18:00 
So (2. v měsíci) 9:00–12:00

Oční Optika – eva hasmanOvá 

rooseveltova 254, 356 01  Sokolov 
tel.: +420 352 623 981 
Mobil: +420 602 829 867 

Otevírací dOba:

po–pá: 9:00–12:00, 14:00–17:00 
So: 9:00–12:00 

www.ocni-optika-eva-hasmanova.firmy.cz
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multifOkální brýle

Řešení pro všechny, kteří potřebují brýle na 
blízko i do dálky. konec neustálému střídání 
brýlí. Díky speciální sklům uvidíte ostře na 
všechny vzdálenosti, vždy přirozeně a bez ja-
kékoliv zbytečné námahy. nechte si poradit 
našimi odborníky.

vychutnejte slunce  
bez Obav
Originální polarizační brýle vám nabízejí ně-
kolik výhod: Dvojí optimální ochrana zraku: 
eliminují až 99 procent nepříjemných odles-
ků slunečního záření, pohlcují 100 procent 
škodlivého Uv záření Lepší kvalita vidění: os-
trost kontrastů, viditelnost detailů, věrnost 
barev větší pohodlí i při delším nošení: lehké 
materiály skel Bezpečí: skla jsou opatřena 
speciálními vrstvami proti poškrábání a roz-
tříštění navíc jsou všechny kovové části slu-
nečních brýlí polaroid pokryty speciální vrst-
vou snižující výskyt alergických reakcí u lidí 
s citlivou pokožkou. to je jedna z dalších 
předností, kterými se sluneční brýle polaroid 
liší od ostatních. 

dětské sluneční brýle 
pOlarOid nabízejí:

100% ochranu před nebezpečnými Uv pa-
prsky, filtraci slunečních odlesků (především 
od silně reflektujících ploch jako vodní hladi-
na nebo sníh), zachování kontrastů a věrnos-
ti barev, lehký materiál odolný proti poškrá-
bání a roztříštění,speciální povrchovou vrstvu 
zabraňující alergickým reakcím na nikl. Dět-
ské sluneční brýle polaroid dostanete v mno-
ha veselých barvách a tvarech pro kterouko-
liv dětskou věkovou kategorii. A navíc: 
sluneční brýle polaroid s originálním polari-
začním filtrem jsou k dostání i pro dospělé! 

transitiOns skla

Skla transitions jsou koncipována pro všechny 
světelné podmínky. nabízí vašim očím v kaž-
dé situaci perfektní komfort. ve světle, nebo 
stínu, uvnitř, nebo venku. Světelným podmín-
kám se přizpůsobíte v rekordně krátkém čase. 
věci které vám zpříjemní život: rychlost:ztma-
vují se ve vteřinách. Bezpečnost: nabízí opti-
mální ochranu před Uv – zářením: 100% filtr 
pro záření UvB a přes 99% filtr pro záření 
UvA. Lehkost: Jsou z organického materiálu, 
a proto dvojnásobně lehčí než původní mine-
rální sklo. robustnost:Jsou vysoce pevná proti 
rozbití, protože jsou z organického materiálu. 
vrstvy jsou vytvořeny v jednom pracovním 
procesu, což zaručuje vysokou odolnost vůči 
poškrábání. přizpůsobivost: Skla transitions 
se hodí nejenom pro všechny dioptrie, nýbrž i 
pro všechny na trhu dostupné obruby. 

vaše Oči a pOčítač

S rostoucím významem moderní techniky se 
mění požadavky na kvalitu a přesnost vidění. 
Místo velké tělesné námahy se stále častěji 
setkáváme s psychickou zátěží a obrovským 
množstvím informací, které musíme vnímat. 
tyto přijaté informace stále častěji zpracová-
váme pomocí počítače, tím klademe nesmír-
né nároky na naše oči. Zrak tedy začíná hrát 
velmi důležitou roli. 

nikdo si nemusí dělat starosti, že by z mo-
derních počítačů mohlo vzejít nějaké nebez-
pečí nebo dokonce poškození našeho zraku.
přesto práce u obrazovky klade na oči vysoké 
nároky. Denně musí naše oči zvládnout až 
30 000 změn pohledu, přitom dále musí 
zvládat rozdílné vzdálenosti mezi rukopisem, 
klávesnicí a ještě se musí přizpůsobovat růz-
nému stupni jasu a kontrastu. pokud je pra-
coviště u monitoru správně uzpůsobeno, pak 
uživatel namáhání zraku lépe zvládne. Samo-

zřejmě nemalou roli zde hrají i osobní dispo-
zice, např. individuální výkon zraku. 

kOntaktní čOčky

Aplikace kontaktních čoček. vyzkoušejte si 
v našich aplikačních střediscích kontaktní 
čočky. Můžete je nosit jako vhodný doplněk 
k brýlím na dovolenou i sport nebo jimi brýle 
zcela nahradit. nechte si poradit naším od-
borným personálem. 

prOvOzOvna jirkOv:
Kostelní 47, 431 11 JIRKOV, tel.: 474 654 141 
prOvOz Od–dO  Od–dO

pondělí 8:00–12:00 14:00–17:00
Úterý 8:00–12:00 14:00–17:00
Středa 8:00–12:00 14:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 14:00–17:00
pátek 8:00–12:00 14:00–17:00

kOntaktní čOčky:
Kostelní, 431 11 JIRKOV, tel.: 474 682 234

pondělí 09:00–13:00
Úterý 09:00–12:00 13:00–17:00
Středa 09:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 09:00–12:00 13:00–17:00
pátek 09:00–13:00

prOvOzOvna chOmutOv:
Edisonova 1185, 430 01 CHOMUTOV, tel.: 474 447 586

pondělí 08:00–12:00 13:30–16:30
Úterý 08:00–12:00
Středa 08:00–12:00
čtvrtek 08:00–12:00
pátek 08:00–12:00

optik noVák
kOmpletní 
služby 
v Oblasti 
Oční 
Optiky

Zhotovení brýlí a dalších korekčních •	
pomůcek 
Servis a poradenství •	
Brýlová skla a plasty tuzemské výroby •	
i značkové 
Brýlové obruby z celého světa •	
prodej lup a pomůcek pro slabozraké •	
Mikroskopy, dalekohledy, kukátka, •	
barometry, teploměry a další optické 
příslušenství 
Sluneční a sportovní brýle •	
veškeré optomeristické služby (měření •	
autorefraktorem) 
Aplikace měkkých i tvrdých kontakt-•	
ních čoček 
Barevné kontaktní čočky •	
veškeré typy očních protéz •	

reGion

Ústecký 
kraj

reGion

Liberecký 
kraj

vÁM nABíZí

široký výběr dioptrických, slunečních  
a sportovních brýlí

značkové brýlové čočky

meření zraku

bezbariérový přístup + dětský koutek

uspokojíme nenáročné i nejnáročnější zákazníky

OkULÁriUM =  prOFeSiOnÁLní pÉče  
O vÁŠ ZrAk

Oční optika 

Okulárium

okulárium 
Krajířova 481
511 01 Turnov
Česká republika
GSM: +420 602 295 037
E-mail: skeletor@mujmail.cz
www.brylejinak.cz

oteVíraCí doba:

po–čt: 9.30–12.00 13.30–16.30
pá: 9.30–12.00 13.30–16.00

Turnov
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nabízíme kontaktní čočky jednodenní, •	
čtrnáctidenní a měsíční  
(i pro nepřetržité nošení).

naši dOdavatelé: 

přehled značek partnerů společnosti Optix.

přehled služeb
veškeré služby v oboru optik•	
největší výběr obrub v kraji•	
vyšetření zraku•	  – při zakoupení obrub 
zdarma
pravidelná obměna zboží•	
aplikace a prodej •	 kontaktních čoček
Vyřízení zakázek do 24 hodin•	
expres do 1 hodiny•	

Otevírací dOba

pondělí–pátek 9:00–11:00, 12:00–17:30 
Sobota 8:00–11:00 

umístění Oční Optiky, 
dOstupnOst prO zákazníky

centra měst, atraktivní lokality v historické 
části.

Úhrada

hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven.

prOdej OptickéhO 
sOrtimentu
v těchto provozovnách najdete vše, co obor 
oční optiky nabízí:

Dioptrické brýle: Stále sledujeme nejno-
vější trendy ve světě brýlových obrub a nabízí-
me tak kolekce, které jsou schopny uspokojit 
i toho nejnáročnějšího zákazníka. Brýle vybírá-
me z využitím moderní počítačové techniky. Do-
kážeme vám fundovaně poradit a ulehčit vám 
tak nelehký výběr ze široké palety výrobků. 

Sluneční brýle: Stále více důrazu se ve svě-
tě módy klade na detaily a doplňky, v nichž sa-
mostatnou kapitolu tvoří právě sluneční brýle. 
Jejich výběru by měla být věnována největší po-
zornost, protože podobně jako brýle dioptrické, 
na první pohled charakterizují svého majitele. 
v naší optice klademe důraz na výběr slunečních 

kolekcí, smažíme se dokonale skloubit zdraví 
a krásu. tak jako u ostatních produktů by mělo 
být vodítkem ke správnému výběru nejen estetic-
ké a zdravotní hledisko, ale i příležitost, pro kte-
rou budete sluneční brýle hlavně používat. 

Sportovní brýle. při sportu musíme oči chránit 
nejen proti slunci a Uv záření, ale také před ne-
bezpečným poraněním, ke kterým při sportu 
může dojít. nepodceňujte ochranu zraku při 
sportovních aktivitách ať už máte refrakční 
vadu či nikoliv. 

DětSké brýle: při výběru dioprických i slu-
nečních brýlí u dětí musíme dbát hlavně na bez-
pečnost, lehkost a pohodlnost. Obruby se vyrá-
bějí z lehkých kovových slitin, ideální je titanflex 
s tvarovou pamětí nebo plast. Obruba musí 
hlavně dobře sedět. pokud vyberete dítěti obru-
bu, která nemá pérové stranice za uši, není pro-
blém je dodat. tím docílíte, aby brýle seděly 
pevně, neklouzaly a dítě je mohlo klidně použí-
vat i na tělocvik. 

Speciálně broušená Skla : Broušená 
skla různých tvarů i rozměrů. 

brýlové čočky

nabíDka kontaktních čoček:

věnujeme se individuálnímu poradenství •	
a doporučení.
pro dalekozraké, krátkozraké i astigma-•	
tiky.
Bifokální i multifokální.•	
Barevné.•	

reGion

Vysočina

kOntaktní Údaje
Centrála Jihlava
Oční studio Optix
Kateřina Šlíglová
Masarykovo náměstí 52, Jihlava
tel.: 567 215 466 

Pobočka Pelhřimov
palackého 61
tel.: 565 382 044 

Pobočka Humpolec
na kasárnách 414
tel.: 565 383 595

e-mail: info@optix.cz
www.optix.cz 

Jsme špičkou v oboru 
optiky. Jsme největší 

oční optika na Vysočině. 
Navštivte nás a poznejte 

naši sílu v nabízeném 
sortimentu. Milujeme 
svoji práci a Vy si 

nás také zamilujete.

shOck

nejmladší značka vyvinutá společností Sa-

gitta. návrhem designu obrub vychází Sa-

gitta vstříc dlouhodobým požadavkům zá-

kazníků na vzhled, barevnost a styl 

v oblasti cenově výhodné kategorii brýlo-

vých obrub. 

menrad
pro široký okruh zákazníků je značka Men-
rad pojmem pro charakter a styl. tvarové 
linie ukazují na čistotu a lehkost, skloubené 
s mimořádnou krásou. Firma menrad již dva roky vyrábí brýlo-

vé obruby a sluneční brýle francouzské 
značky mOrgan. 

jOOp!

Modernost a provokativnost, použití špič-

kových materiálů, uplatnění osobitého de-

signu a věnování mimořádného důrazu na 

kvalitu a užitné vlastnosti.

Brýlové obruby charmant, pro které je 
typická láska k preciznímu zpracování de-
tailů, dokonalá kvalita, průkopnická práce 
při vývoji a prosazení titanových obrub do 
běžné optické praxe. 

esprit: značka původně určena pro zá-

kazníky a zákaznice ve věku 20–45 let. 

nová filozofie spojená s touto značkou říká: 

„eSprit nosí lidé bez rozdílu věku.“ Lidé se-

bevědomí, přirození, moderní. kteří chápou 

módu ne jako záležitost věku, ale jako život-

ní postoj. 

Modely kolekce esprit sports, které se vy-
značují sportovním designem a jsou nabity 
emocemi a espritem. kolekci spOrt tvoří 
15 slunečních brýlí a 3 lyžařské brýle ve čty-
řech až šesti barevných kombinacích.

kolekce korekčních brýlových obrub němec-

kého výrobce ecOline, kde se snoubí vy-

soká kvalita s příjemnou cenou. 

Brýlové obruby elle 

optix
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umístění Očních Optik
centra měst v atraktivních lokalitách 

přehled služeb

prodej oční optiky, kontaktních čoček •	
a slunečních brýlí, dalekohledů, meteo-
stanic
Měření zraku-zkušení optometristé vám •	
pomocí nejmodernější počítačové 
techniky přesně stanoví a změří vadu 
vašeho zraku s garancí spokojeného 
vidění.
výběr pomocí počítače a kamery – po-•	
mocí speciálního počítačového programu 
vám ukážeme, jak budete vypadat 
s brýlemi včetně barevného odstínu 
dioptrických skel. ideální možnost pro 
všechny, kteří se nevidí při výběru obrub.
expres servis – zhotovení brýlí do •	
1 hodiny
Doplňkový sortiment – dalekohledy se •	
špičkovou optikou i pro náročné 
zákazníky (zn. Bresser, nikon, Meade, 
Simmons, vanguard, eschcenbach).
Divadelní kukátka, astronomické •	
dalekohledy, přístroje pro noční vidění.
Meteostanice.•	

péče O zákazníky
každé Oční Studio je plně klimatizováno. 
k dispozici je káva zdarma a nápojový servis.
Současně je v každém Očním Studiu dětský 
koutek pro vaše nejmenší.
Svým klientům Oční Studio poskytuje splátko-
vý prodej s 0% navýšením, stálým klientům 
pak věrnostní program. k zakoupeným brý-
lím poskytujeme bezplatný servis + pouzdro 
a čistící sadu. 
všechny prodejny mají bezbariérový přístup.

Úhrada
hrazení lékařských předpisů od všech zdra-
votních pojišťoven. 
Možnost platby poukázkami: vitalpass, Flexi-
pass, Unišek, Unišek plus, ticket Multi, atd..

prOdej OptickéhO 
sOrtimentu

diOptrické brýle
výběr z více jak 7000 druhů brýlí•	

Oční Studio Aleše Žejdla vám nabízí výběr 
z tisíců brýlových obrub, od jednoduchých 
obrouček až po luxusní obruby nejznáměj-
ších světových designerů.
exklusivní značkové obruby nemodernějších 
trendů. Značky: Daniel Swarovski, tAg heu-

reGion

Jihomorav-
ský kraj

reGion

Jihomorav-
ský kraj

Oční Opt ik v regiOnech
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er, Momo Design, porsche Design, Jaguar, 
Davidoff, esprit, elle, tom tailor, Dolce & 
gabbana, vogue, versace, eshchenbach, 
Bogner, JOOp!, rodenstock, Adidas, ray Ban 
a další.

„expres servis 1 hodina“, tj. zhotovení •	
brýlí do 1 hodiny 
Široký sortiment brýlových obrub od •	
250 kč 
Brýle hrazené zdravotními pojišťovnami •	
Ucelená kolekce českých brýlí Okula •	
potápěčské dioptrické brýle •	

sluneční brýle
velké množství značkových slunečních •	
brýlí vám nabídneme v: 
dioptrickém i nedioptrickém provedení •	
polarizačním provedení •	
sportovní sluneční brýle: Adidas, rudy •	
project i v dioptrickém provedení

dětské brýle
dětské oddělení •	
specializovaná nabídka dětských obrub •	
včetně odlehčených a tenčených •	
brýlových čoček

v každém Očním Studiu najdete více jak 200 
druhů dětských brýlí, pro děti od třech měsí-
ců, speciálně vyškolené oční optiky pro práci 
s dětmi. 

pro vaše děti nabízíme odlehčené a tenčené 
plastové čočky. např.: plastové tenčené čočky 
s antireflexní úpravou od 350 kč 

kOntaktní čOčky
všech typů pro vidění do dálky i do •	
blízka, multifokální čočky, čočky pro 
astigmatismus, čočky ve kterých můžete 
spát, barevné kontaktní čočky 
komplexní odborné vyšetření a aplikace •	
kontaktních čoček včetně zácviku 
a manipulace. 
při první aplikaci zkušební čočky zdarma. •	
skladem všechny druhy kontaktních •	
čoček:
Acuvue true eye, Acuvue Moist, Focus •	
Daillies Agua, Acuvue Oasys, Acuvue 
Advance, Surevue, Air Optix Aqua. 

tipy prO vaše pOhOdlné 
vidění

tip 1
brýlové čočky pro práci s počítačem. tyto 
brýlové čočky vám umožní plynulý pohled na 
čtení (pohledová vzdálenost 35–45 cm), sou-
časně na monitor počítače (pohledová vzdá-
lenost 55–90 cm) a dokonce i kousek do 
místnosti (cca 2 m) tyto brýlové čočky jsou 
jedinečné řešení pro každého, kdo má pro-

blémy se zrakem do blízka a musí často mě-
nit vzdálenost na kterou se dívá.

tip 2
používejte multifokální brýlové čočky.Multifo-
kální brýlové čočky vám umožní pohodlně 
vidět na všechny vzdálenosti bez nutnosti vý-
měny brýlí. to znamená, že můžete současně 
vidět na čtení, na střední vzdálenost (počí-
tač, palubní deska v autě) a také do dálky.

cílem Studia Aleše Žejdla a jeho očních opti-
ků a optometristů je, aby zákazníkům nové 
brýle nebo kontaktní čočky sloužily k maxi-
mální spokojenosti.

kdykOliv budete mít pOtřebu 
řešit vaše zrakOvé prOblémy, 
zavítejte dO našehO OčníhO 
studia!

Oční Studio Aleš Žejdl
největší optika v české republice – veveří 111, Brno
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oční optika falhar
Poštovní 23, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 596 117 713

Opavská 6192, 700 30 Ostrava Poruba
Tel.: +420 596 911 917

Poštovní 515, Studénka
Tel.: +420 556 402 813

Komenského nám. 77, Fulnek
Tel.: +420 556 740 512

optika triumph milan žáček
Alšovo nám. 694, Ostrava Poruba
Tel.: +420 596 911 329

Obch. stř. Špalíček, dr. Martínka 1590 / 8, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 596 711 451

Francouzská 6177 / 5, Ostrava Poruba
Tel.: 596 910 586

ordinace očního lékaře:
Tel. / fax: +420 596 910 542

Kosmonautů 837 / 70, 734 01 Karviná
Tel.: +420 596 313 063

Kaufland, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: +420 558 436 218

optika jakešoVá, s. r. o.
Zdr. zařízení, 28. října 139, 702 00 Moravská Ostrava
Tel. / fax: 596 635 845

diagnostické centrum, Sokolská 49, 728 65 Moravská Ostrava
Tel.: 597 349 205

Poliklinika Mizerov, Žižkova 2379, 733 01 Karviná
Tel.: 596 349 921

Hotel Steel, Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Tel.: +420 558 339 753, www.optikajakesova.cz

Staroměstská 583, 739 61 Třinec 
Tel.: 606 788 815

Polikl. Školní 388, 739 91 Jablunkov
Tel.: +420 558 359 836

tomik, spol. s r. o.
8. května 504/25, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 225 511

šárka dlouhá ny troVá
ZÁMECKÁ OPTIKA, Zámecké nám. 48,  
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 633 743

BRYLEX
T. G. M. 2299, 73 801 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 627 699

BRYLEX
Poliklinika – přízemí,  
738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 900 173

BRYLEX, Nám. Míru 6,  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Tel.: +420 556 835 414

fokus optik
denisova 10, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 223 190, 585 227 982

Horní nám. 1, 772 00 Olomouc 
Tel.: 585 221 752

Centrum Olympia, 777 77 Olomouc 
Tel.: 585 310 308

Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov 
Tel.: 582 337 199

Šířava 17, 750 02 Přerov 
Tel.: 581 202 505

Malé nám. 98, 738 02 Frýdek Místek,  
Tel.: 558 647 764

Fibichova 23 / 228, 736 21 Havířov,  
Tel.: 596 818 048

nám. T. G. Masaryka 24, 733 01 Karviná 
Tel.: 596 342 101

Ostrožná 32, 746 01 Opava,  
Tel.: 553 610 135

Bieblova 2, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 125 054, 596 121 783

28. října 23, 700 00 Ostrava,  
Tel.: 596 117 790

M
o

ra
va

Avion Shopping Park, Rudná 114,  
700 30 Ostrava-Zábř., Tel.: 597 499 881

TESCO, Sjízdná 2, 722 00 Ostrava,  
Tel.: 596 628 940

Jeremenkova 17, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel.: 596 614 025

Koperníka 1156, 739 61 Třinec,  
Tel.: 558 330 138

Osvobození 1311, Orlová
Tel.: 596 512 838

GrandoptiCal
HANÁ, Kafkova 8, 771 27 Olomouc
Tel.: 585 319 390

OLOMOUC CITY, Pražská 41, 772 00 Olomouc 
Tel.: 585 710 326

FUTURUM, Novinářská 3178 / 6a,  
702 00 Ostrava
Tel.: 596 612 972

Avion shopping park, Rudná 114, Ostrava
Tel.: 595 782 170
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Lesbos
Ostrov Lesbos patří mezi severovýchod-
ní ostrovy Egejského moře a je po Krétě 
a Evii třetím největším ostrovem Řec-
ka. Lesbos byl velmi oblíbeným cílem 
už starých Římanů, ostrov Lesbos pře-
zdívali zahradou Egejského moře. Roz-
sáhlé piniové lesy na jihu a sady olivov-
níků naleznete na ostrově dodnes. 
V roce 1462 se však zmocnili ostrova 
Turci, obyvatele zotročili a ostrov zpus-
tošili. Na Lesbosu bylo několik ničivých 
zemětřesení, které dílo zkázy dokonči-
ly. Díky zemětřesení a sopečné činnosti 
můžeme však na ostrově Lesbos pozo-
rovat velmi zajímavý fenomén, který je 
v Evropě jedinečný – zkamenělý les. Na 
poměrně rozlehlém území je postupně 
odkrýván mohutný zkamenělý les, kte-
rý svědčí o bohatství tehdejší krajiny 

a lesů. Tímto tématem se zaobírá zají-
mavé muzeum v Sígri. Na ostrově Les-
bos se narodila jedna z nejvěhlasnějších 
básnířek – Sapfó. Narodila se v šlech-
tické rodině ve Skala Eresou, kde na-
leznete její památník. Tato emancipo-
vaná žena uctívala se svými družkami 
antické Múzy a bohyni lásky Afrodité. 
Její život byl velmi bohatý, byla uctívá-
na jako další Múza. I její smrt je opře-
dena romantikou. Na ostrově Lefkada 
se zamilovala do mladíka Faóna a z ne-
šťastné lásky se vrhla z lefkadského 
útesu na jihu ostrova do moře. Toto 
místo bylo známo ve starověku jako 
vstup do Hádovy podzemní říše.
Na ostrově Lesbos je mnoho dalších za-
jímavostí. Několik velmi pozoruhod-
ných klášterů, starobylé vesnice, pří-
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mořské osady s oblázkovými, ale 
i s písečnými plážemi, malebné přísta-
vy a úchvatné hlavní město, které míst-
ní jmenují Mitilini. V Mitilini nalezne-
te rozsáhlý rybí trh s nejroztodivnějšími 
rybami a orientální bazar. V městě je 
impozantní hrad, archeologické muze-
um a byzantské muzeum.
Cestovní kancelář Viamare nabízí uby-
tování ve třech menších osadách Moli-
vos, Petra a Anaxos.

každé z těchto 
míst má svoji 
jedinečnost.
Molivos je starobylé městečko se za-
chovalými barevnými domy tureckých 
bohatých měšťanů a dnes již opravenou 

rozsáhlou benátskou pevností, která se 
stává centrem kultury. Je pod ochra-
nou UNESCO. Molivos má také maleb-
ný přístav, kde si můžete vychutnat 

lahodný nápoj a překrásné výhledy na 
moře a na městečko.
Petra je malé přímořské městečko, 
které vzniklo kolem vysoké skály, kte-
rá vystoupila z moře. Místní obyvatelé 
do skály vytesali schody a na vršku po-
stavili kostel, který je zasvěcen Panen-
ce Marii. Každý rok okolo 15. 8. se zde 
konají slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie, na které se sjíždějí lidé z blízka 
i z daleka.

Anaxos je původně malá bezvýznamná 
vesnička, která se však přetvořila v mo-
derní letní prázdninové letovisko. Není 
divu, protože místní písečná pláž je 
opravdu krásná a můžete si zde vy-
zkoušet i vodní sporty.
Taverny, kavárny, cukrárny a obchody 
naleznete ve všech třech místech. Vý-
hodou těchto tří míst je, že jsou propo-
jeny místní autobusovou dopravou 
a můžete z jednotlivých míst snadno 
navštívit místa další.
Lesbos, jak jsme již uvedli, je rozlehlý 
ostrov. Doporučujeme Vám pronájem 
auta. Poznáte tak další zajímavá místa 

jako je Plomari, které je proslavené 
výrobou nápoje ouza (říká se, že se na 
Lesbosu vyrábí více jak 50 druhů toho-
to nápoje), velmi tradiční a nejkrásněj-
ší horskou vesnici Agiásos se svatyní, 
kde je vzácná ikona, jež prý namaloval 
sám sv. Lukáš. Další velmi pozoruhod-
né místo je rybářská vesnice Sikami-
nia, odkud můžete pozorovat pobřeží 
Malé Asie. Na malém náměstí je velká 
moruše a na vyvýšeném pahorku kos-

telík. Je to opravdu kouzelné místo. 
S cestovní kanceláří Viamare se může-
te dostat na ostrov Lesbos letecky od 
května do října.
Procestujte tento pozoruhodný ostrov 
a užijte si typickou řeckou atmosféru 
tohoto tradičního ostrova.
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RHODOS 
– ostrov boha Hélia
Rhodos je omýván z východní strany Středozemním mořem a ze 
západní strany Egejským mořem. Svou rozlohou 1398 km2 je nej-
větším z ostrovů Dodekanského souostroví. Od severu k jihu měří 
cca 75 km a ve své nejširší části 35 km. 

Na svazích hor ostrova se pěstuje proslulá vinná réva, z které 
se vyrábí vynikající vína, známá po celém světě. Na východním 

pobřeží se rozprostírají roz-
lehlé písečné i oblázkové 
pláže, které jsou střídány 
malými zátokami. Na nejjiž-
nějším výběžku ostrova Pra-
sonissi je v písečné úžině ráj 
surfařů. 

Z mnoha zajímavostí ostro-
va si jistě nenechte ujít hlavní 
město Rhodos, Údolí motýlů 
(Petaloudes) a pravděpodob-
ně nejatraktivnější památku 
ostrova, vesnici Lindos. Nad 
vesnicí se tyčí zbytky dávné 
Akropole s chrámem bohyně 
Athény, který pochází ze 4. 
stol. př. n. l. 

V hlavním městě Rhodos 
máte možnost porovnat krásy 
starobylého a nového moderního města. Do tváře Starého Města 
se výrazně zapsali Johanité – rytíři řádu sv. Jana (později řád Mal-
tézských rytířů), kteří ostrov dobyli v r. 1309. Staré Město má neo-
pakovatelnou atmosféru. Úzké uličky střídají širší ulice se stylový-
mi obchůdky, malá náměstíčka s platany a s kavárnami zvou 
k posezení. Určitě si nenechte ujít návštěvu Paláce Velmistrů, 
dnes muzeum Johanitů, Suleymanovu mešitu, elegantní Sokrato-
vu ulici, Hippokratovo náměstí, knihovnu, turecké lázně a samo-
zřejmě přístav Mandraki.

Ostrov Rhodos je vyhledávaný pro svoji bohatou minulost, 
moderní současnost, rozmanitost přírody a průzračné moře 
s krásnými plážemi. Své si zde najdou jak milovníci klidné dovo-
lené, tak i ti, kteří mají rádi zábavu, sport a výlety na okolní ost-
rovy.

www.viamare.cz
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