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UDĚLEJTE SI JASNO!
Pokud dobře vidíme, náš život je bohatý na zrakové 

vjemy, informace různého druhu. Kvalita těchto vje-
mů ovlivňuje například to, jak se cítíme, jestli roze-
známe tváře na ulici, jak rychle dokážeme reagovat 
na nastalé situace (např. za volantem), jak odhaduje-
me vzdálenost, jak vnímáme barvy a prostor.

Jako optometristka se stále setkávám s lidmi, kteří si 
myslí, že vidí dobře, ale jsou velmi překvapeni, když 
mají možnost srovnání s tím, jaké jejich vidění může 
ve skutečnosti být. Je přirozené, že nehledáme pro-
blémy tam, kde je nemáme, ale pokud neabsolvujete 
přesnou a subjektivně citlivou refrakční diagnostiku 
zraku, tak nebudete mít objektivní srovnání a nebu-
dete mít jasno. O tom jak vidíte, budete pouze spe-
kulovat.

Udělejte si tedy jasno v tom, jak vidíte a položte 
si prosím pár otázek. Jak vlastně vidím? Na základě 
čeho si myslím, že vidím dobře? Není příčinou mých 
potíží s očima, jako jsou zvýšená únava, červené oči, 
bolesti očí a hlavy, nepřesné, zamlžené vidění atd. 
právě to, že se mé oči musí vyrovnávat s nepohod-
lím, které je způsobeno tím, že nevidím tak jak bych 
měl/a? Není to už více než 2 roky, co jsem byl/a na 
kontrole očí? Nezměnilo se za tu dobu moje vidění? 
Řídím bezpečně, když nevím jak vidím? Proč vlastně 
používám brýle jen v autě, když s nimi vidím lépe ve 
všech situacích?

Nechte stranou dojmy a zjistěte, jak to doopravdy 
je. Poznejte a porovnejte úroveň, čistotu, kvalitu a 
pohodlí toho co vidíte s tím co vidět můžete a nevi-
díte, protože považujete za standart kvalitu, ve které 
žijete. Proč vnímat svět jako v mlze, když můžete mít 
jasno?

Přijďte na refrakční diagnostiku do Oční optiky Žil-
ka.

Zároveň Vás zveme na prohlídku a k nákupu nové-
ho zboží, které jsme pro Vás objednali na světové 
výstavě brýlí Silmo v Paříži.

 Těšíme se na Vás.
 Za tým Oční optiky Žilka,
 Barbora Nováková

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech
probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano
naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte
této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob
platí sleva 30% na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! 
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