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Objekt se nachází na soukromém pozemku, 
který je střežen kamerovým systémem, 
možnost bezproblémového parkování v areálu.

TELEFON: 603 805 066, 775 208 285

E-MAIL: Lenka@memoriasro.com 

E-MAIL: Petr@memoriasro.com 
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ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

JIHLAVA
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 L E N K A   M I C H Á L KO VÁ

KV TINOVÁ VAZBA
  svatební    slavnostní    pohřební vazba    věnce  

smuteční vazba + stuhy s nápisy    dekorace    aranže  

 TELEFON: 775 208 285
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Po domluvě 
dodám po Jihlavě.

22-vaZa

Dnes lidé kteří mají nějakou dioptrickou vadu se mnohdy zabý-
vají myšlenkou na laserovou operaci své dioptrické vady 

Tak jako v celém světě i u nás je nabídka  výkonů  refrakční chi-
rurgie téměř neomezená. Jednotlivé kliniky se předhání v nabíd-
kách slev až  po celoživotní  záruku. Pro reklamu jsou s oblibou 
využívány  prominenti z řad umělců, sportovců.  Takže to vypa-
dá, že pokud tento zákrok neabsolvujete  nejste  in protože musí-
te nosit brýle nebo kontaktní čočky.

Pokud vezmeme v potaz zdravotnické měřítko a naléhavost 
výkonu pak musíme konstatovat,  že  dioptrická vada není nemoc 
a neohrožuje nás na životě. Navíc podle průzkumu v Německu 
byly zjištěny nedostatky především ve způsobilosti klienta k ope-
raci a odhadu rizikových faktorů.  Je to  tedy nutná operace, nebo 
zkrášlující výkon ovlivňující životní styl? Jde o kosmetickou ope-
raci jako je např. zvětšení prsou.    

V minulosti byly  nabízeny různé výkony na které byla v medi-
ích velká reklama a později tiše zmizely ze scény.  Nejde o vzdá-
lenou minulost ale o roky  2007 - 2009. Některá centra  používají 
zastaralé metody s tím,že výkon probíhá zcela bezbolestně a trvá 
jen několik minut.

Průzkum mezi  klienty také ukázal na  velmi špatnou informo-
vanost  klientů těchto center. 

Obsáhlý článek který přeložila z německého originálu prof. 
MUDr  Blanka Brůnová DrSc  jsem  použil k velmi  jednoduché-
mu nastínění problematiky týkající se našeho vidění.

Celý článek  končí  výmluvnou formulací , která nepotřebuje 
komentář.

Pokud vaše povolání závisí na perfektním vidění, měli byste si 
laserovou operaci velice dobře  rozmyslet. Totéž platí také pro 
přehnané očekávání výsledků zákroku.

Perfektní 
vidění  
bez brýlí?

Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava, ww.optik-zilka.cz 
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