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MUDr. EVA GREGOROVÁ
oční lékařka

Jmenuji se
Eva Gregorová a pocházím
z Brna. V roce 2006 jsem ukončila své
studium na Lékařské fakultě Masarykovy
univerzity a ve stejném roce jsem nastoupila
do Fakultní nemocnice u sv. Anny na oční kliniku
nemocí očních a optometrie. Zde jsem působila
až do léta 2013. V současné době pracuji na oční
klinice v Bourgoin –Jallieu ve Francii.
Oči jsou důležitou součástí lidského těla, díváme
se díky nim na svět okolo sebe. Pokud máme
zrak poškozený či nemáme správně nastavenou
korekci, může být tento pohled velmi mlhavý
a mnohdy i bolestivý. Stala jsem se oční lékařkou, abych mohla svým pacientům umožnit
dívat se na svět ostřeji, bez bolesti a pomoci jim
být šťastnější.
V poslední době se věnuji i refrakční chirurgii
a laserovým operacím. Jedná se o výbornou
variantu především pro vybrané pacienty
a pacienty se závažnými onemocněními a jinými
zrakovými obtížemi, které jim ztěžují život.

I přestože je laserová terapie účinná, není
všemocná a bez rizika. Je nutné mít na paměti,
že i když podstoupíte takovýto zákrok, neznamená to, že již nikdy nebudete potřebovat
brýle. Naopak si myslím, že brýle mají stále
své významné místo a jsou pro většinu lidí tou
nejlepší možnou pomocí. Já sama nosím brýle
a nosím je velmi ráda. Jsou pro mne doplňkem
a život bez nich si dokáži velmi těžko představit. S brýlemi mohu proměnit svou vizáž podle
potřeby. V kombinaci s kontaktními čočkami
mám pak jedinečnou šanci být, jak se říká,
ženou tisíce tváří.
Protože jsem oční lékařka, chci mít svůj zrak
změřený profesionálně. Pravé odborníky jsem
našla v Očním studiu Aleše Žejdla. Zrak mi vždy
změří důkladně a to jak pro brýle, tak pro kontaktní čočky. Navíc zde panuje velmi přátelská
atmosféra, takže se pro mne obyčejné vyšetření
stane příjemnou návštěvou a pokaždé se sem
ráda vracím. A co vy? Už máte také svého
optometristu?
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V prodejnách kvalitních očních
optiků provádíme měření zraku
– optometrii na profesionálním
vybavení, s využitím nejnovějších
vědeckých poznatků a s garancí
správného, pohodlného vidění.
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Znáte tu situaci? Venku sychravo a chladno,
vejdete do budovy a Vaše brýle se zamlží.
Na oběd Vám přinesou horkou polévku
a při první lžičce se Vám brýle zamlží. Pečete
doma v kuchyni a otevřete troubu, uniklá
pára Vám zamlží brýle. Sportujete v zimě
a Vaše brýle se zamlží. Vyzkoušeli jste mnoho
různých sprejů a nikdy jste nebyli spokojeni
s jejich účinkem.
Zamlžené brýle snižují pohodlí a komfort
každodenního života především v chladném
a zimním počasí.

Původně byla technologie proti zamlžování
vyvinuta NASA pro vojenské účely ochranných štítů armádních zařízení. Postupně byla
celou řadou ﬁrem rozvíjena a dnes je k dispozici pro běžné používaní nositelů brýlí.
Nová speciální utěrka Fog Free je napuštěna látkou, která se obyčejným otřením
brýlových čoček dostane na jejich povrch.
Díky mimořádným vlastnostem této látky
získá povrch brýlové čočky vlastnosti
odpuzující vodu a zamezující možnost
srážet kapky vody na jejím povrchu.

Na povrchu brýlové čočky se také méně drží
nečistoty a prach.
Takto upravenou utěrku je možno nyní
i s demonstrací účinku získat v našich
optikách.

SEBEVĚDOMÍ LIDÉ

NOSÍ BRÝLE
KDO Z VÁS NA TO MÁ ODVAHU?

Časy, kdy byly brýle pouze nutným zlem, jsou již dávno pryč.
S rozrůstajícím se výběrem a možnostmi se naopak staly módním
doplňkem, který dotváří naši image. Mnoho úspěšných a sebevědomých osobností jak ve světě, tak i u nás, se nebojí odpoutat
od stereotypu a prezentovat se ve velmi zajímavých a poutavých
brýlích.

které budou více šperkem než optickou pomůckou. Ve světě to už
ví, tak se k nim pojďme připojit i my.
Pro inspiraci jsme pro vás připravili obrázky z těch nejzajímavějších kolekcí brýlí, připravených na našich prodejnách pro zimní
sezónu. Přijďte si k nám vylepšit svůj vzhled a staňte se sebevědomými a úspěšnými. S brýlemi od nás nejen uvidíte, ale budete
i viděni.

Nebojíte se ukázat, co ve vás je a chcete být
také jedním z nich? Potom se s námi pojďte
podívat, jaké jsou módní trendy nejen ve světě
brýlí na nadcházející zimu 2013/2014.
V oblasti módy budou hrát prim úzké kalhoty
či legíny, volné svetry a masivní, vysoká obuv.
Pro letošní zimu bude vše laděno do odstínů
světle růžové a krémové. Naopak kabáty a
saka budou v barvách námořnické modré,
doplněné výraznými kožešinami. Velkou
oblibu si v poslední době ve světě získává
punkový a rockový styl oblečení, který je univerzální jak pro muže, tak pro ženy. Proto
se můžeme těšit na děrované punčochy, šněrované boty a kožené svršky. Velmi moderní
bude i tartan, kostkovaný vzor, připomínající skotské kilty, ten bude vidět na kabátech,
šatech a dokonce i na kabelkách. Večerní róby
budou oplývat elegancí a luxusem, chybu rozhodně neuděláte šaty s živůtkem, zdůrazňující ženské křivky, které budou lehce objímat
vaše boky a poté se rozšíří do skládané sukně.
K tomu všemu se vám dozajista bude hodit
péřové boa.

Benicio Del Toro
London, November 2012

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl, neměli
byste zapomenout na doplňky. A že budou tuto
zimu opravdu vidět! U brýlí, ať už slunečních
nebo dioptrických, to platí dvojnásob. Hitem
budou velké, výrazné obroučky, které umožňují výrobcům uplatnit na nich pestrobarevné
vzory. Z materiálů se do popředí dostává dřevo
kombinované s kovem, které působí přírodně
a zároveň velmi elegantně. Již druhým rokem
jsou trendy i retro brýle, které snoubí atmosféru padesátých a šedesátých let s extravagancí a svůdností současnosti.
Nebojte se být IN a pořiďte si takové brýle,
Aaron Taylor-Johnson
London, November 2012
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V Očním Studiu Aleše Žejdla Vám nabízíme téměř deset
tisíc originálních a aktuálních modelů brýlí. Vybírat
můžete z různých stylů, tvarů, barev, velikostí, materiálů,
cenových relací i značek. Rádi Vám pomůžeme zorientovat
se v tak široké nabídce.

BRÝLE PRO
OPRAVDOVÉ
OSOBNOSTI
V naší nové kampani jsme se rozhodli jít jinou cestou
a ukázat některé z našich zákazníků. Úspěšnou modelku
tak vystřídaly osobnosti, které Vám mohou být bližší. Nejen
svým přirozeným vzhledem, ale také svou hrdostí,
se kterou nosí brýle. Jedná se o triatlonistku, studentku,
střelmistra, oční lékařku, projektového managera, herečku
a herce – každý má svůj příběh a každý je něčím výjimečný.
Všichni zúčastnění dokazují, že v brýlích je možné se cítit
dobře, že v Očním Studiu Aleše Žejdla jsme schopni najít
individuální řešení opravdu pro každého. Pohodlné vidění
totiž znamená kvalitní život, a tak je pro nás na prvním
místě Vaše spokojenost, což je vidět i na počtu těch, kdo
se k nám opakovaně vracejí. Nemáme potřebu nutit Vám
nevyhovující výrobky, nechceme Vás předělat podle svých
představ. Díky průzkumu víme, že každý pátý Brňan vidí
díky nám lépe, a to nás motivuje neustále se učit, zdokonalovat se a poskytovat Vám to nejlepší.
Rádi Vám dokážeme, že pohodlné a přesné vidění je radost,
vypadat perfektně v brýlích je možnost a být spokojený
se svou optikou je samozřejmost.

Specialisté
v
oboru
optometrie
Vám
pomocí
nejmodernějších vyšetřovacích postupů a počítačové
techniky přesně stanoví a změří Vaši oční vadu. Díky našim
dlouholetým zkušenostem Vám navrhneme individuální
řešení pro pohodlné vidění do dálky, na čtení, na počítač,
pro řízení automobilu.
V Očním Studiu rovněž zakoupíte krásné sluneční brýle
i v dioptrickém provedení a barevné škále dle Vašeho
přání. Sledujeme aktuální módní trendy a právě sluneční
brýle jsou nejen ochranou zraku před škodlivým UV
zářením, ale i dokonalým doplňkem Vašeho outﬁtu.
Jedině u nás si můžete vybrat sportovní brýle značky
Adidas v největším Adidas in shopu na Moravě, který Vám
nabízí možnost vyzkoušet si ty nejvhodnější brýle pro různé
druhy sportů – golf, běh, lyžování, horolezectví, jachting,
cyklistiku atd. Přesvědčte se v Očním Studiu Aleše Žejdla
na ul. Nádražní 10/12, Brno a ul. Veveří 111, Brno.

V KAŽDÉM VĚKU
MŮŽETE BÝT SEXY

Skalní příznivci značky Oakley si jistě vyberou z široké
nabídky slunečních, sportovních nebo dioptrických brýlí,
které Vám představíme v Očním Studiu Aleše Žejdla
na ul. Veveří 111, Brno. Zhotovíme také plavecké
a potápěčské dioptrické brýle.

v Brně, v Očním Studiu Aleše Žejdla na ul. Nádražní 10/12,
Brno. Zde Vás také překvapí široká nabídka meteostanic,
mikroskopů, optických zvětšovacích pomůcek a digitálních
zařízení pro slabozraké.

Aplikujeme a prodáváme všechny typy kontaktních čoček
pro vidění do dálky i do blízka, čočky pro astigmatické vady.
Díky našim skladovým zásobám jsme schopni Vám zajistit
dostupnost kontaktních čoček v co nejkratší době
a za nejnižší ceny.

V každém Očním Studiu Aleše Žejdla najdete přes 200
modelů dětských brýlí, včetně slunečních. Specializovanou
prodejnu dětských brýlí najdete na ul. Nádražní 10/12, kde
Vám odborně vyškolený personál poradí při výběru toho
nejlepšího pro Vaše ratolesti.

Pro nákup dalekohledů různých speciﬁkací, od hobby
po profesionální, navštivte jediný showroom tohoto druhu

Dáme Vám svůj čas. Dejte ho i Vy svým očím.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ s 0% navýšením
VĚRNOSTNÍ SLEVY stálým klientům
POJIŠTĚNÍ BRÝLÍ
BEZPLATNÝ SERVIS u nás zakoupených brýlí
pouzdro a čistící sada k novým brýlím

PO - PÁ
SO

8:30 - 19:00
9:00 - 12:00

Veveří 111

Nádražní 10

Křenová 71

Štefánikova 1

administrativní budova Platinium

centrum města vedle CK Čedok

oční lékař a ambulance

světelná křižovatka Štefánikovy
a Národní třídy

Brno

Brno

přímo
v budově

naprotiti

Brno

přímo
řříí

Hodonín

tel.: 533 133 237
brno2@ocnistudio.cz

tel.: 542 216 201 optice
brno@ocnistudio.cz

tel.: 543 213 209 v budově
brno3@ocnistudio.cz

tel.: 518 342 499
hodonin@ocnistudio.cz

PO - PÁ
SO

PO - PÁ
SO

PO - PÁ

PO - PÁ
SO

8:30 - 19:00
9:00 - 12:00

ocnistudio.cz

8:30 - 19:00
9:00 - 12:00

8:30 - 18:00

8:30 - 17:30
9:00 - 12:00

tel.: 542 216 201
info@detskaoptika.cz
www.detskaoptika.cz
parkování zdarma
slevy, splátky
klimatizace
bezbariérový přístup

nápoj zdarma
oční ambulance
dětská optika

detskaoptika.cz
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pro své oči s kontaktními čočkami?

Často se ve své praxi setkávám s překvapením
nad tím, že bychom se svým očím s kontaktními čočkami měli věnovat. Čas a poplatek
za kontroly některé dokonce i pobouří a nejsou je
ochotni akceptovat. Pozastavíme se ale nad tím,
když nám stejné kontroly nastaví třeba náš autoservis? Stejně tak nám nepřijde divná opakovaná
návštěva u kadeřnice či kosmetičky. Kdybychom
dali na misky vah argumenty pro a proti, jistě
si každý kdo nechce na kontroly chodit, najde více
argumentů proti, a opačně.

Rozhodli jste se pro nošení kontaktních čoček (dále jen KČ) sami? ...............ANO / NE
Byla první aplikace KČ v aplikačním středisku? .............................................ANO / NE
A zůstali jste mu věrni?....................................................................................ANO / NE
Chodíte na pravidelné kontroly (nejméně 1x za rok)? .....................................ANO / NE
Víte, jak se vaše KČ jmenují? ...........................................................................ANO / NE
Víte, jak se jmenuje váš roztok na KČ? ............................................................ANO / NE
Víte, proč používáte právě tento roztok?..........................................................ANO / NE
Jste informováni o kvalitě vašeho slzného ﬁlmu?...........................................ANO / NE
Víte kdy, jak a proč použít zvlhčující kapky? ....................................................ANO / NE

Zkuste si nyní
pro zajímavost
odpovědět na pár
otázek.

Víte, kdy je nejvhodnější použít denní KČ? ......................................................ANO / NE
Víte, kdy je nejvhodnější použít měsíční KČ?...................................................ANO / NE
Víte, kdy vůbec nesmí KČ do očí? ....................................................................ANO / NE

Kolekce JAGUAR SPIRIT evokuje pocity
řidiče vozu i ve chvílích, kdy zrovna
nesedí za volantem.

To, co značka JAGUAR představuje v oblasti sportovních vozů – dynamiku, spolehlivost, estetickou
dokonalost, to znamenají v oční optice brýlové obruby
a sluneční brýle JAGUAR.

Kolekce brýlových obrub JAGUAR
jsou určeny pro sebevědomé muže,
kteří vědí, co chtějí, a dokáží své cíle
a předsevzetí uskutečnit navzdory
jakýmkoli překážkám. Brýlové obruby
JAGUAR jsou synonymem elegance
a spolehlivosti a díky nadčasovému
designu nepodléhají žádným módním
výstřelkům ani úletům.

Nová kolekce brýlových obrub JAGUAR, vytvořená
pro tento podzim a zimu špičkovými designery
německého výrobce společnosti MENRAD s téměř
stodvacetiletou tradicí, odráží jedinečnou eleganci
a elán sportovních vozů JAGUAR. Kolekce je charakteristická přenesením typických designových prvků
z automobilů na brýle, a to detaily z uhlíkových
vláken, dřevěným žilkováním a materiály interiéru.
Kolekce JAGUAR PERFORMANCE představuje
vášnivý mužský design díky výraznému tvaru skel
a značkám po obou stranách brýlí.

Můžete s KČ do bazénu? ..................................................................................ANO / NE
Můžete s nimi do sauny? .................................................................................ANO / NE
Víte, zda můžete nosit KČ, nebo již potřebujete brýle na blízko?....................ANO / NE
Víte, na koho se obrátit, když budete mít potíže s KČ? ...................................ANO / NE
Víte, proč se nesmí přenášet KČ? ....................................................................ANO / NE
Máte ke KČ i brýle? ..........................................................................................ANO / NE
Pokud nosíte měsíční KČ, víte vždy, který den je máte vyměnit? ..........................ANO / NE

Víte, kdy je termín vaší příští kontroly?............................................................ANO / NE
Hodnocení: za každé ANO si přidělte 3 body, za každé NE 1 bod

8

60 – 48
Pokud jste dosáhli na tento počet bodů, gratulujeme! Pro své oči s KČ děláte maximum.
Přejeme mnoho let úspěšného nošení.
47 a méně
Měli byste se zamyslet nad dalším pokračováním. Pravdou je, že klienti, kteří na pravidelné
kontroly nechodí, u kontaktologa většinou stejně
skončí. V tomto případě ale ne z důvodu prevence, ale pro vzniklé potíže. Je také pravděpodobné, že s aplikací KČ skončíte dříve než se vám
bude líbit, a budete nuceni se vrátit k brýlím.

OČI PRO ŽIVOT / Magazín ZIMA 2013
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MULTIFOKÁLNÍ
BRÝLE

Začínáte zjišťovat, že při čtení novin máte najednou krátké ruce
a abyste je mohli pohodlně přečíst, musíte tištěný text posunout trošku
dál, než jste byli zvyklí? Je pro vás obtížné navléct nit do jehly nebo
se dostavily problémy při práci na počítači? Vyhledáváte při pohledu
na blízké vzdálenosti dobré osvětlení a přesto jsou vaše oči stále
unavené a čtení není tak pohodlné jako bývalo? Bohužel se dostáváte do věku, kdy oční čočka začíná ztrácet svou pružnost a snižuje
se akomodační schopnost oka. Počínaje čtyřicátým rokem dochází
u nás všech ke zhoršování vidění a zejména to začneme vnímat
při zaostřování na blízké vzdálenosti. Tento jev se nazývá presbyopie.
Světoví výrobci známých optických značek, jako je ESSILOR, HOYA,
CARL ZEISS, RODENSTOCK, se neustále snaží tento typ brýlových skel
zdokonalovat, aby uspokojili i ty nejnáročnější požadavky na vidění.
MULTIFOKÁLNÍ SKLA nabízí praktickou, jednoduchou a pohodlnou
alternativu k brýlím na čtení. Na rozdíl od čtecích brýlí je ale není
třeba po každém dívání na blízko sundávat, neboť umožňují vidění na
všechny vzdálenosti. Tyto brýlové čočky mají plynule proměnlivý nárůst
dioptrií, takže si můžete po celý den vystačit pouze s jedněmi brýlemi.
S nimi můžete nerušeně pozorovat, co se děje kolem vás, řídit auto,
sledovat vše v dálce a až se budete potřebovat podívat do blízka (číst,
psát...), stačí jen sklopit zrak a pohodlně se bez výměny brýlí můžete
věnovat dívání na krátké a střední vzdálenosti.

Multifokální brýlové čočky navíc vypadají v brýlích na pohled stejně
jako běžná brýlová skla. K úplné dokonalosti jim ještě chybí odstranění drobných omezení, se kterými při jejich nošení musíte počítat.
Je to hlavně zúžené zorné pole na střední a blízké vzdálenosti.
U některých lidí je třeba trochu trpělivosti při návyku na tyto brýle,
ale určitě není třeba se jich obávat. Pokud jsou optimálně vyměřené
dioptrické hodnoty vašich očí a brýle s multifokály správně zhotoveny,
tak vaše dívání bude určitě po pár dnech návyku komfortní a nekomplikované. Co vás potěší asi nejméně, je určitě cena. Ta se může zdát
relativně vysoká. Je ovšem třeba si spočítat, že pokud budete potřebovat brýle na každou požadovanou vzdálenost, budete s sebou nosit
dvoje nebo troje brýle a neustále je mezi sebou vyměňovat, což bude
určitě dost nepohodlné a cenově se náklady úplně vyrovnají.
Často se setkáváme s názorem: “Já si na tyto brýle nezvyknu, půjčoval/a jsem si je od kamaráda/ky a přes to, že máme stejné dioptrie,
nic jsem přes ně neviděl/a.” Na tomto místě je potřeba zmínit,
že v běžném životě všem našim potřebám odpovídají různé velikosti,
(šaty, boty). S brýlemi to není jinak, i ony mají své parametry, ke kterým
přihlížíme při zapracování a centraci multifokálních skel. Nezapomínejme, že každý z nás má jiné parametry obličeje (šíře nosu, rozestup očí, apod.). Proto není možné, aby brýle, které jsou zhotoveny
pro konkrétního člověka, splňovaly očekávání někoho jiného.
„Vy jste originál, a Vaše brýle budou v optice nastaveny individuálně
právě pro Vás a Vaše potřeby.”

PRVNÍ MOŽNÉ PŘÍZNAKY
PORUCHY VIDĚNÍ U DĚTÍ
Čím dříve dojde u dětí k odhalení
poruchy vývoje vidění, tím lépe
je možné ji řešit a vyvarovat se tak
pozdějšímu trvalému snížení vizu
u jednoho nebo obou očí.

Stejně jako zubní prohlídky by
i kontrola očí měla být součástí
preventivní péče o zdraví vašich dětí.

Děti potřebují častější oční vyšetření, protože se s růstem
jejich zrak mění. Doporučujeme minimálně každé dva roky
navštívit dětského očního lékaře. I přesto, že zrak dítěte je
plně vyvinut až v 8 letech, vyšetření lze provést ještě před
započetím školní docházky.

Rodiče se přirozeně snaží pečovat o celkové zdraví svého
dítěte, ať už pomocí pestré stravy, fyzické aktivity,
otužováním, nebo rozhodnutím co si vezme na sebe. Pokud
jde však o dětský zrak, je to oblast, která je v rámci preventivní péče rodinou velmi často opomíjena.

Děti tráví venku mnoho času a stejně jako jejich kůže
i oči potřebují ochranu před UV zářením. Vyvarovat se
nebezpečnému škodlivému záření lze použitím slunečních
brýlí. Bez dobrého zraku může být narušen sociální vývoj
a vzdělávání dítěte.

Stáčení jednoho oka k nosu nebo k uchu, šilhání.
Nepřímé postavení hlavy.
Nadměrné mnutí očí, mračení či mhouření očí.
Opakované začervenání nebo slzení očí.
Zakopávání a narážení do blízkých předmětů.
Zvýšená citlivost na světlo.
Sezení velmi blízko u televize či sledování předmětů v těsné
blízkosti obličeje.
Poruchy chování nebo soustředění ve škole, špatná koordinace
ruky a oka.
Stížnosti na zamlžené nebo dvojité vidění, také na opakované
bolesti hlavy s neznámou příčinou.

Už jsi je vyzkoušel/a?
Máme v nabídce NOVÉ
jednodenní silikon hydrogelové
kontaktní čočky
®

MyDay

Zapomeneš, že je nosíš
Nepřekonatelná rovnováha výhod
Nový unikátní silikon hydrogelový materiál
čoček MyDay nabízí vyváženou kombinaci
pohodlí, prodyšnosti a velmi snadné
manipulace, jakou nenajdete
u žádných jiných jednodenních
kontaktních čoček.

Zdravě prodyšné
Čočky poskytují dostatek kyslíku pro
zdravější a bělejší vzhled vašich očí.
Po dvou týdnech nošení měli uživatelé čoček
MyDay méně začervenalé oči než s nyní
nejprodávanějšími jednodenními čočkami.1

Výhody,
kterým můžete
věřit
Úžasně pohodlné
Čočky jsou tvořeny více jak z poloviny vodou
a nevyžadují žádné další zvlhčování.
9 z 10 uživatelů čoček MyDay bylo
spokojeno s pohodlím, které nabízejí.1

Více na www.coopervision.cz

Se snadnou manipulací
Čočky jsou dostatečně jemné, ale ne
tolik, aby se obtížně nasazovaly.
V hodnocení manipulace s
čočkou uživatelé dávali přednost
čočkám MyDay oproti nejčastěji
používaným čočkám v poměru 5:1.1
1
Zdroj: Studie CooperVision: MyDay™ oproti 1-DAY ACUVUE® MOIST® –
(100 účastníků, dva týdny křížového používání, dvoustranná, dvojitě maskovaná studie)

