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Optika Bohuslava Krejèí patøí 
k prvním v Tøebíèi. Tisíce lidí z celého 
širokého okolí si zvykly chodit za oèní 
specialistkou, která optice dala i své 
jméno – paní Bohuslavou Krejèí. 
Poboèky najdeme na poliklinice 
Vltavínské, na Modøínové ulici a hlavní 
sídlo na Žerotínovì námìstí. Její dcera 
Alena Falharová se vydala ve šlépìjích 
maminky, je optometristkou. Spoleènì s 
manželem, také optometristou, 
pøebírají optiky v Tøebíèi. Novì 
se jmenují Arte Optik. Pro zákazníky 
se však nic nemìní. Ti, kteøí jsou na paní 
Bohuslavu Krejèí zvyklí, ji budou 
i nadále v optice potkávat. „S mámou 
spolupracujeme už dvanáct let a za 
tu dobu jsme se hodnì sehrály. Nejménì 
dva dny v týdnu nám bude pomáhat, 
takže stálí zákazníci o ni nepøijdou,“ øíká 
s úsmìvem Alena Falharová. 

V èervenci se manželé Falharovi 
pustili do rekonstrukce interiéru 
na Žerotínovì námìstí.  Optika 
s døívìjším názvem Bohuslava Krejèí, 
nyní Arte Optik, dostala modernìjší 
a více funkèní prostory. Zákazníky novì 
uvítá zcela nové prostøedí optiky.  
Falharovi plánují pokraèovat v držení 
trendu nabízet moderní brýle a svou 
odbornou pozornost vìnují své 
specializaci - multifokálním brýlím 
a kontaktním èoèkám.

„V urèitém vìku se totiž objeví kromì

krátkozrakosti nebo dalekozrakosti 
zároveò i vada na ètení, proto jsou 
zapotøebí brýle, které umožní korigovat 
obì vady,“ vysvìtluje Alena Falharová 
a dodává, že právì lidí s tìmito problémy 
pøibývá. 

Pøíèina jejich potíží je 
v okohybném systému, což odhalí právì 
toto speciální mìøení, které provádìjí 
v Arte Optik jako jediní v Tøebíèi. 

Jako jediní v Tøebíèi nabízejí 
zážitkové 3D mìøení zraku

V Tøebíèi jsou pùlroèní èekací doby 
u oèních lékaøù na mìøení zraku. 
V Arte Optik provádìjí mìøení daleko 
rychleji. „Mìøení provádíme každý den 
vèetnì sobot, pokud zákazník pøijde 
jsme mu schopni zmìøit zrak buï 
na poèkání, nebo mu najdeme volný 
termín v øádech nìkolika dnù,“ 
potvrzuje Falharová.

„Nabízíme i speciální mìøení 
binokulárních funkcí, trvá tøi ètvrtì 
hodiny, a specialista díky tomu zjistí, 
jaké má klient prostorové vnímání a jak 
mu pravé a levé oko spolupracuje 
dohromady. Cena je stejná jako 
za klasické mìøení,“ popisuje opto-
metristka Alena Falharová.

Setkává se s pøípady, kdy si lidé stìžují 
na bolest hlavy, slzení nebo dvojité 
vidìní. Bìžné brýle jim nepomáhají 
a mají za sebou i nìkolik návštìv na 
neurologii. 

V poboèce na Modøínové ulici mají 
dokonce zážitkové 3D mìøení .  
„U klasického mìøení si zakryjete levé 
a pak pravé oko. Poté probìhne 
binokulární kontrola a dorovnání obou 
oèí. Naše oèi ale fungují spoleènì 
a výsledný obraz si skládáme z pravého 
i levého oka do prostorového vidìní. 
Klasické mìøení nerespektuje pro-
storové vidìní,“ popisuje Falharová. 

Arte Optik klade dùraz na odbornì 
zdatný personál, proto zde pracují 
specialisté, kteøí svému oboru rozumìjí 
a na prvním místì je spokojenost 
zákazníka. Sledují také trendy a umí 
poradit, které typy brýlí se právì nosí. 

Odborný personál a moderní 
technologie je záruka kvalitní péèe 
o zákazníky

Døíve se pøíliš neøešily nízké vady, tedy 
ètvrt nebo pùl dioptrie. Dnes jsou jiné 
požadavky na náš zrak. „Je to dáno tím, 
že lidé potøebují opravdu velmi dobøe 
vidìt, protože pracují pro zrak 
v nároèném prostøedí, u poèítaèe, 
v umìlém osvìtlení, v klimatizované 
místnosti, øídí vozidla,“ popisuje 
Bohuslava Krejèí. Pøesto, že existují oèní 
centra, která napravují zrak jako 
na bìžícím páse, zákazníkù v optice 
neubývá.

V souèasné dobì jsou populární 
plastové obrouèky s dùrazem na èernou, 
zlatou a støíbrnou barvu.

Brýle nebo kontaktní èoèky pøesnì 
na míru

Každý má jinou potøebu, jinou oèní 
vadu a pracuje v jiném prostøedí. To vše 
musí oèní optik zohlednit, aby 
doporuèil ty nejvhodnìjší brýle nebo 
èoèky.  „Skl íèko v ybíráme vždy 
na základì potøeb zákazníka. Napøíklad 
tomu, kdo hodnì pracuje u poèítaèe, 
doporuèujeme vìtší obrubu, aby vidìl 
dobøe na blízkou a støední vzdálenost, 
a vrstvu skla takovou, která filtruje 
modré svìtlo,“ vysvìtluje Alena 
Falharová.  Pokud máte pot íže 
se zrakem, uvažujete o nových brýlích, 
nebo si chcete nechat pøemìøit zrak, 
zastavte se do Arte Optik. Budete zde 
v dobrých rukou.
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