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Uvedené ceny jsou doporučené a mohou se v jednotlivých lékárnách lišit. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.

Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

VLASTNÍ ZNAČKA PRODUKTŮ
ZNÁTE Z TV

VITAMIN B – přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

B-Komplex 30 + 10 tablet ZDARMA

33 %
ZDARMA

34 Kč

• přispívá k normální činnosti nervové soustavy

• přispívá k udržení normálního stavu pokožky • obsahuje vitamin B6

B-Komplex forte 100 + 20 tablet ZDARMA

20 %
ZDARMA

103 KčB-Komplex  forte 20 + 10 tablet ZDARMA, 
35 Kč

Pyridoxin 30 + 10 tablet ZDARMA

33 %
ZDARMA

20 Kč

VITAMIN C – přispívá k udržení normální funkce imunitního systému

Vitamin C 250 mg 100 + 20 tablet ZDARMA Vitamin C 1000 mg 20 šumivých tablet
s příchutí citronu a limetky

20 %
ZDARMA

93 Kč 79 KčVitamin C 250 mg 30 + 10 tablet ZDARMA, 
36 Kč

Vitamin C 500 mg, 20 šumivých tablet 
s příchutí pomeranč, 59 Kč

13 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

Hroznový cukr citron 17 pastilek, 13 Kč
Hroznový cukr jahoda 17 pastilek, 13 Kč 69 Kč

• s vysokým podílem 

jitrocelového výtažku

• s vysokým podílem 

vitaminu C přispívá 

k normální funkci 

imunitního systému

• určen pro děti již od 3 let

Jitrocelový sirup Extra s Vitaminem C

• pastilky z hroznového cukru s vitaminem C

41 Kč

Těhotenský test COMFORT 10 (2 ks)

Těhotenský test 2 ks, 43 Kč

96 Kč

• přispívá k udržení 

normálního stavu 

kostí, vlasů nehtů 

a stavu pokožky

• přispívá 

k udržení hladiny 

testosteronu v krvi

• přispívá k normální 

funkci imunitního 

systému

Zinek 15 mg 100 tablet

130 Kč 229 Kč

• bylinný balzám vyrobený z 25 bylinných 

a rostlinných extraktů podle tradiční, generacemi 

prověřené receptury

• podporuje přírodní cestou správné fungování 

organismu

• přispívá ke správné činnosti zažívacího traktu

Koňská mast chladivá 250 ml Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
50 tobolek + 10 ZDARMA

Koňská mast hřejivá 250 ml, 130 Kč Carbo Medicinalis 300 mg 20 tablet, 50 Kč

Koenzym Q10 30 tablet, 134 Kč
Doplněk stravy
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Vitamin C Retard 500 mg
30 + 10 tablet ZDARMA

33 %
ZDARMA

61 Kč
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• pro včasnou detekci těhotenství u žen

• rychlý jednokrokový test

• vysoký stupeň citlivosti (hCG v moči)

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Vitamin C 100 mg 40 + 10 tablet ZDARMA, 
30 Kč

NOVINKA!

• s postupným uvolňováním Vitaminu C
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OBSAH MAGAZÍNU VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, 
Letošní počasí si z nás dělá 

trochu legraci – v zimních 

kabátech jsme chodili ještě na 

konci dubna, a když už jsme 

si mysleli, že nás čeká hezké 

jaro, přišly deště a s nimi ničivé 

povodně. S nadcházejícím 

létem tak můžeme jen doufat, 

že už nás nic nepříjemného 

nepřekvapí a všichni si budeme 

moci užít zaslouženou dovole-

nou se svými nejbližšími.

Proto jsme pro Vás v novém 

čísle připravili také přehled 

nejrůznějších letních aktivit, ze 

kterých si snadno vyberete tu pra-

vou právě pro Vás, anebo návod, 

jak se správně chránit proti slun-

ci.

Užijte si pohodové léto přesně 

podle Vašich představ!

Přejeme krásné čtení a těšíme se 

na Vaše reakce a komentáře.

Mgr. Karel Šlegr

Protože si přejeme být svým 

čtenářům co nejblíže, neváhejte 

nás kontaktovat v případě, pokud 

budete mít jakýkoliv nápad na 

téma, o kterém byste si rádi 

přečetli v našem magazínu. 

Vaše nápady a reakce 

k článkům pište na adresu: 

magazin@mojelekarna.cz.

Vydavatel: Sanovia a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 28570481 Redakce: KNM Agency s.r.o., 

Zuzana Doupovcová, Mgr. Karel Šlegr, Grafické úpravy: KNM Agency s.r.o., Registrováno pod: MK ČR E 20896 

Kontakt: magazin@mojelekarna.cz Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.laktobacilky.ai 17.6.2013 10:39:48
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4 /  geriatrie 

Svým životem stále naplňují a prosazují své 

postoje a hodnoty. V tomto případě hovoří-

me o autonomních seniorech.  Mnozí lidé 

vyššího věku přijali svou roli „důchodce“ 

a přestali pracovat či se významněji spole-

čensky angažovat, ale stále žijí samostat-

ným životem, nepotřebují pomoc jiných. 

Jedná se o soběstačné seniory. 

Zejména ve vyšším věku, typicky po 80. 

roce života a později, přibývá jedinců, 

jejichž funkční schopnosti jsou do jisté 

míry omezeny, a proto občas potřebu-

jí určitou pomoc s některými činnostmi 

souvisejícími s chodem domácnosti nebo 

péčí o sebe. V tomto případě používáme 

pojem křehký senior, neboť změna funkč-

ního stavu je v naprosté většině případů 

spojena se syndromem křehkosti (fragili-

ty). Tito senioři jsou ohroženi zhoršením či 

ztrátou soběstačnosti při prakticky jakékoli 

zátěži, ať se jedná i o zdánlivě banální one-

mocnění, změnu prostředí, sociální ztrátu 

a podobně. 

Poslední skupinou seniorů jsou senioři

nesoběstační, závislí. Jedná se o skupinu 

seniorů, kteří nejsou schopni zajistit nejen 

péči o svou domácnost, ale ani péči o svou 

osobu a potřebují pomoc svého okolí či 

pomoc profesionálních zdravotnických 

a sociálních služeb. 

Pod pojmem soběstačnost rozumíme 

schopnost žít samostatně v běžném pro-

středí a obejít se bez pomoci druhé oso-

by. K vyhodnocení této schopnosti slouží 

testy, kterými ověřujeme soběstačnost paci-

enta v tzv. instrumentálních a základních 

aktivitách soběstačnosti (aktivitách den-

ního života). Mezi instrumentální aktivity 

denního života patří například nakupování, 

příprava jídla a vaření, vedení domácnosti, 

praní, cestování, nakládání s penězi. Základ-

ní aktivity denního života představují napří-

klad schopnost najedení, napití, oblékání, 

osobní hygieny, použití WC, koupání, chůze 

a přesun v rámci domácnosti. Není-li starší 

člověk schopen vykonávat některé instru-

mentální aktivity denního života, ale je 

soběstačný v aktivitách základních, vystačí 

zpravidla s určitou dopomocí v domácnos-

ti, například pečovatelskou službou. Není-li 

však schopen základních sebeobslužných 

aktivit (základních či bazálních aktivit den-

ního života), zpravidla potřebuje osobní 

a ošetřovatelskou péči.  

Zhoršení soběstačnosti může vzniknout, jak 

jsme uvedli výše, v důsledku změny zdravot-

ního stavu či jiné významné změny, zejmé-

na u křehkých seniorů, u lidí mladšího věku 

vzniká jako následek závažných poruch

zdravotního stavu, které mají chronické 

následky (úrazy). Je však zapotřebí si uvědo-

mit, že většinu onemocnění můžeme a měli 

bychom léčit nejen v mladém a středním 

věku, ale i ve vyšším či velmi vysokém věku. 

Správnou a včasnou zdravotní či jinou 

intervencí je zpravidla možné zabránit 

vzniku dlouhodobé nesoběstačnosti.

Včasné a přiměřené léčení a dostatečná 

rehabilitace je proto u geriatrických i jinak 

křehkých pacientů velmi důležitá. Zane-

dbáme-li čas, kdy jsou léčení a rehabilitace 

nejefektivnější, nastanou zpravidla nevrat-

né následky, nebo bude trvat velice dlouho, 

než se intenzivní léčbou a rehabilitací vrátí 

funkční stav pacienta do původní úrovně. 

Slovníček pojmů aneb … 
Jak zvládat životní situace ve stáří, 

soběstačnost seniorů.
Za nejdůležitější charakteristiku starší populace považujeme skutečnost, že ji paušálně charakterizovat nelze. Jedná se o velkou 

skupinu lidí (cca 15 % naší populace), která je možná ještě různorodější, než populace lidí středního věku. 
Mnozí ze starších lidí začínají s další pracovní kariérou, jsou úspěšnými vědci, sportovci, kteří dosahují významných výsledků. 

V takovém případě hovoříme o elitních seniorech. S mnohými z nich se setkáváme v médiích, aniž bychom si jejich věk 
uvědomovali. Další skupinu seniorů představují lidé, kteří žijí dle svých představ. Nadále například pracují nebo se podílejí na 

různých aktivitách v rámci své rodiny, obce a podobně.

MUDr. Holmerová
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5 /  geriatrie

Dlouhodobá nesoběstačnost je stavem, ke 

kterému by nemělo docházet, pokud lze 

onemocnění léčit a pacienta rehabilitovat. 

V mnoha situacích je možná prevence. Dal-

ším situacím může zabránit včasná a správ-

ná léčba a rehabilitace, proto jsou důležité 

dostupné a odborné zdravotnické služby. 

K dlouhodobému či postupně se zhoršující-

mu stavu nesoběstačnosti by tedy nemělo 

docházet za „normálních“ okolností. Zpra-

vidla k nim dochází u syndromů a onemoc-

nění, která mají nevyléčitelný a progradu-

jící charakter (degenerativní onemocnění 

mozku, demence, Alzheimerova choroba, 

pokročilá stádia Parkinsonovy choroby, 

stavy po opakovaných cévních mozkových 

příhodách, zhoubná onkologická onemoc-

nění s dlouhodobým průběhem a podob-

ně).

Materiály laskavě poskytla paní doc. MUDr. 

Iva Holmerová, Ph. D., předsedkyně výkon-

ného výboru ČALS a ředitelka Gerontologic-

kého centra v Praze 8 – Kobylisích.
inzerce

Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 
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Většina těchto přírodních národů žije v jiho-

západní části země kolem řeky Omo u hra-

nic se Súdánem a Keňou. Za jezery Abaya 

a Chamo leží vesnice Turmi, která je cent-

rem života Hamarů. Ženy z tohoto domoro-

dého národa si z vlasů za použití červeného 

jílu a zvířecího tuku na hlavě splétají speci-

ální copánky. Muži si zase z jílu vytvářejí 

zvláštní čepičky, do nichž si zejména velcí 

bojovníci zapichují černá, ti nejlepší pak 

i bílá pštrosí pera. Hrdinství 

se měří podle počtu zabitých 

zvířat, někdy i lidí.

Právě v Turmi jsem se dozvě-

děl o iniciačním obřadu, kte-

rý se měl uskutečnit v jedné z hamarských 

vesnic beze jména, asi dvě hodiny jízdy 

daleko. Vyrazili jsme pronajatým vozem. 

Jeden z místních lidí, doslova stopař, nás 

k vesnici musel navést. Něco, 

co připomínalo silnici, totiž 

skončilo kousíček za Turmi, 

pak už byla jen jakási polo-

poušť s řídkou vegetací.

Když jsem na místo dorazil, bylo odpoled-

ne. Celá vesnice již žila přípravou slavnosti. 

Hamarové jsou především pastevci a země-

dělci, pěstují sorgum, čirok a teff , což je 

něco jako proso. Právě z této obilniny vyrá-

bějí teplé prosové pivo, které je oblíbeným 

nápojem už u malých dětí. A když je slav-

nost, musí být i hodně piva.

Kolem vesnice tančily tanečnice ozdobe-

né na rukou a nohou kovovými kroužky, 

speciálními chrastítky z broučích krovek, 

troubily na malé trumpetky. V tu chvíli se 

ze sporé vegetace vynořilo několik desítek 

dalších lidí, celých rodin z okolí, kteří se na 

obřad přišli podívat. Ke vstupu do vesnice 

však museli mít povolení. S kalabašem, plo-

dem lahvovníku, plným teplého piva, pak 

jednotlivé skupinky obchá-

zela nejstarší žena z vesnice 

a zvala je na slavnost. Ve ves-

nici se rázem ocitlo několik 

stovek lidí, ani nevím, kde se 

vzaly.

6 /  cestování 

ETIOPIE
země
návratů

Etiopie je 
překvapivě 

zelená, úrodná 
a šťavnatá

Etiopie je překvapivě zelená, úrodná a šťavnatá. Velká část úze-

mí totiž leží na Etiopské vysočině, ploše, která má rysy náhorní 

plošiny ve výškách od dvou do zhruba čtyř a půl tisíce metrů nad 

mořem. Vždyť hlavní město Addis Abeba leží ve dvou tisících třech 

stech metrech. Právě zmíněná výška dělá Etiopii mezi africkými 

zeměmi snesitelnější, protože je tam chladněji. 

V čem vidím největší bohatství tohoto afrického státu, jsou lidé. V zemi 

žije několik desítek kmenů, které mluví svým vlastním jazykem. Mezi 

sebou si často vůbec nerozumějí, mají své zvyky, jejich kultura je napro-

sto specifi cká, přímo fantastická. Ani vláda v Addis Abebě nemá často 

ponětí o počtech lidí v těchto kmenech, a proto je při sčítání lidu větši-

nou jen odhaduje. Kvůli neustálé migraci řada vesnic, kde žijí Mursiové, 

Surmové, Hamarové, Karové, Konsové či Gelebové ani nemá jméno.

Měřítkem 
jejich krásy, 

jsou zkrvavená 
záda
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Při obřadu, který se chystal, se z chlap-

ců stávají muži. Podstatou je opakovaně 

vyskočit a přeběhnout po hřbetech býků 

postavených za sebou, říká se mu Bull jum-

ping (Přeskok přes býky). Chlapci před tím-

to rituálem nesmějí jíst nic jiného než maso 

a pít kozí či ovčí mléko. Kromě zmíněné 

několikadenní masové „diety” musejí být 

chlapci na iniciační slavnost také důklad-

ně vyzdobeni. Starší muži proto zájemce 

o tento obřad rituálně malují červenými 

a bílými barvami po celém těle.

Přítomnost mnoha cizích mužů a chlapců 

z jiných vesnic využívají dívky k seznámení. 

Způsob, jakým to dělají, je však velmi ori-

ginální. Pro Evropana naprosto nevšední 

zážitek. Dívky své protějšky doslova pro-

vokují. Měřítkem jejich krásy 

a důkazem, že je o ně sku-

tečně zájem, jsou zkrvavená 

záda. Náklonnost dívce totiž 

chlapci dávají najevo tím, že ji 

proutkem několikrát švihnou 

přes záda. Když jsem to viděl, 

zamrazilo mne. Mnohé dívky měly záda 

úplně rudá od krve řinoucí se z ran a při-

tom žádná z nich nehnula ani brvou. Něk-

teré se ještě smály. Vždyť ta s největšími jiz-

vami je nejžádanější. Často i v pokročilém 

věku sedávají hamarské ženy na tržištích 

s odhalenými zády. Předvádějí se. Jako by 

říkaly: „Vidíte všichni, za mlada jsem bývala 

skutečně žádaná kráska!” Pozorovat ruch 

ve vesnici bylo neuvěřitelné. Jako běloch 

jsem většině věcí ani nerozuměl. Všechno 

bylo strašně hektické a jakoby neuspořá-

dané. Pobíhal jsem po vesnici a fotil všech-

no, co bylo možné. Viděl jsem z blízka, jak 

si někteří domorodci nadojili mléko, pili 

jej a polévali se s ním. Proč, to se mohu 

jen domnívat, jistě to ale nedělají jen tak. 

Pach alkoholu, potu, pečeného masa, ohně 

a krve pomalu ohlašoval iniciační rituál.

Ani jsem při pobíhání mezi domorodci 

nepostřehl, že všechno je již připraveno. 

Uprostřed malého náměstíčka stálo neuvě-

řitelných deset býků v řadě za sebou. Mla-

dík, který se hodlal stát mužem, měl neleh-

ký úkol. Musel vyskočit na prvního býka 

a přeběhnout všem deseti zvířatům po 

hřbetě. Zvládnul to na jedničku a pak ješ-

tě čtyřikrát za notného povzbuzování celé 

vesnice. Úkol byl splněn, mohlo se oslavo-

vat. Vnořil jsem se do davu. Všichni pili pivo 

z kalabaše a veselili se.

V tom se z davu vyloupl jeden z místních 

bojovníků, asi jeden z nejúspěšnějších, 

protože z jílového kloboučku na jeho hlavě 

trčelo bílé pštrosí pero. Podíval se na mne. 

Nevěděl jsem, co se bude dít, ale nakonec 

se ukázalo, že má z mé přítomnosti radost. 

V historii vesnice se prý ještě nestalo, aby 

bílý muž ve vesnici s domorodci jedl, pil 

a dokonce přespal. Uznávaný bojovník se 

jmenoval Lále a na ráno mně přislíbil sku-

tečné překvapení.

Když se rozednilo, vtrhl ke mně do stanu. 

Viděl jsem, jak tahá kozla za rohy. Než jsem 

se stačil rozkoukat, zvíře podřízl a nabí-

dl mi „teplý ranní nápoj“. Zdvořile jsem 

odmítl. On a jeho spolubojovníci se s chutí 

napili ještě teplé krve. Lále pak naporcoval 

maso, kousky napíchl na klacky a upekl je 

nad ohněm. Když jsme se společně do této 

bizarní snídaně pustili, maso bylo tuhé 

a silně zapáchalo – byl to děs. Naštěstí se 

kolem začali slétat draví ptáci, což pro mě 

bylo vysvobození. Snažili se nám ukrást 

maso přímo z rukou. Byla to šance, jak se 

„chutné snídaně“ nenápadně zbavit.

Lále nebyl jen tak nějaký bojovník. Pozdě-

ji jsem zjistil, že na jeho kontě je kromě tří 

zabitých lvů, sedmi slonů a patnácti buvolů 

také sedm lidí z nepřátelských kmenů.

Etiopie je země, kterou jsem si zamiloval. 

Země, do které jsem se již podruhé vrátil 

a v budoucnu sem opět rád přijedu. Země 

návratů...

Jiří Kolbaba

www.theworld.cz 

7 /  cestování

pokud si 
diagnózou nejste 

jistí, poraďte se 
s lékařem

Lále naporcoval 
maso, napíchl na 
klacky a upekl je 

nad ohněm 
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EXPERTI NA CESTY!

Bezplatná infolinka 800 17 16 17

www.valosun.com

Vytvořte si svůj cestovatelský balíček a získejte jistotu, že Vám nepříjemné zdravotní komplikace nezkazí dovolenou!
Přípravky koupíte v lékárnách nebo na  www.valosun.com. Stanete-li se členy klubu Můj Valosun, získáte 30 % slevu na celý nákup!

Biopron® FORTE doporučujeme:
� při akutních průjmech, účinná látka 

je vysoce efektivní a velmi dobře tolerovaná při užívání v případě 
urputných průjmů často postihujících turisty

� k obnově optimální střevní mikrofl óry

� dospělým a dětem již od 6. měsíce věku

NECHTE SE SVĚTEM DOJÍMAT, NE PROJÍMAT!

Biopron® Forte

Odbíháte častěji „na malou“ a vyprazdňování je spojené s řezáním 
a pálením? Máte obavu, že se s podobnými obtížemi setkáte na Vaší 
dovolené po koupání v moři? 

V případě takovýchto potíží mohou brusinky představovat přírodní a šetr-
nou pomoc. Doplněk stravy UROVAL® manosa AKUT obsahuje brusinko-
vý extrakt s vysokou koncentrací účinné složky. 

Navíc obsahuje D-manosu, která působení brusinek podporuje a doplňuje. 
Výrobek je čistě přírodní, nemá žádné nežádoucí účinky, je vhodný i pro 
těhotné a kojící ženy. 

PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH POTÍŽÍCH!

Uroval® manosa AKUT

„Na cestách se vždy chovejte zodpovědně nejen k  okolním krásám, 
ale i k sobě samým. K tomu Vám pomohou probiotika z řady Biopron.“ Jiří Kolbaba, fotograf a cestovatel
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9 /  sporty

PLAVÁNÍ
Snad nejtypičtějším letním sportem je pla-

vání, které může provozovat téměř každý 

bez rozdílu věku a pohlaví. Jeho nespor-

nou výhodou je také skutečnost, že k němu 

nepotřebujete žádné nákladné vybavení 

a obejdete se pouze s plavkami. Takže sta-

čí vyrazit třeba k nejbližšímu rybníku nebo 

bazénu. 

Při plavání do pohybu zapojujete téměř 

všechny svaly na svém těle. Právě díky tomu 

pro Vás bude plavání vhodné i v případě, 

že patříte mezi ty, kteří si naříkají na bolesti 

zad. Ne nadarmo bývá pla-

vání často doporučováno 

i jako doplněk rehabilitač-

ních cvičení. Pomůže Vám 

obzvláště tehdy, je-li Vaším 

problémem vadné držení 

těla, které bývá způsobeno 

mimo jiné i ochablým zádovým svalstvem. 

Při plavání si totiž právě toto problematické 

zádové svalstvo posílíte. 

Na rozdíl od běhání se u plavání nemusíte 

obávat zátěže kloubů, kolen a kyčlí, takže 

i lidé s nadváhou nebo s problémy s klou-

by, kteří si na mnohé jiné pohybové aktivity 

musí nechat zajít chuť, se mohou do plavá-

ní pustit směle a bez obav. 

TRÉNUJTE
Samozřejmě, že i zde platí heslo „žádný 

učený z nebe nespadl“! Je potřeba mys-

let na to, že špatně prováděný cvik Vám 

nejen neprospěje a nebude mít ten správ-

ný účinek, ale naopak Vám může i uškodit. 

A u plavání to platí samozřejmě také. 

Prvním krokem je překo-

nat strach z vody a nebát se 

ponořit hlavu. Dalším kro-

kem pak je naučit se při pla-

vání dýchat do vody, což Vám 

umožní správné držení hlavy 

a odvrátí tak případné bolesti 

za krkem. Ty jsou způsobeny nesprávným 

zakláněním hlavy, které bývá důsledkem 

obav z ponoření se pod vodu. 

Není tedy nic jednoduššího, než si dýchání 

do vody v klidu natrénovat ještě předtím, 

než si vyrazíte zaplavat. Vybavte se pla-

veckými brýlemi, aby Vás neznervózňovala 

voda v očích, a klidně i speciálním kolíč-

kem na nos, abyste zabránili vtékání vody 

do nosní dutiny. A trénujte v bazénu, nebo 

i doma ve vaně. Prostě kdekoliv. Můžete 

samozřejmě trénovat sami, ale také můžete 

vše nechat na odbornících, kteří Vám vše 

vysvětlí, předvedou, a jestliže s plaváním 

teprve nezačínáte, dost možná Vás zbaví 

celoživotních zlozvyků a Vy se konečně 

naučíte plavat správně. 

NAKOUKNĚTE POD HLADINU
Potápění je další činností, kterou si můžete 

užívat jen v létě (tedy odmyslíme-li si výle-

ty do teplých krajin), a která rozhodně stojí 

za to. Třeba jen jako nevšední 

zážitek na dovolené u moře. 

Když zvládnete správnou 

techniku plavání, nebude 

Vám nic bránit pokročit na 

další úroveň a zkusit cíleně 

nahlédnout přímo pod vodní 

hladinu. Většina rekreačních plavců vystačí 

s jednoduchou variantou potápění, ke kte-

ré nepotřebují nic jiného kromě šnorchlu. 

Ta Vám ale dovolí nakouknout pod hladinu 

jen zlehka a vždy jen na chvíli. 

Pokud se budete chtít pustit do potápě-

ní v pravém slova smyslu, budete muset 

do této aktivity investovat nejen čas, ale 

i peníze. Abyste se mohli pod vodu podívat 

na delší dobu, tak potřebujete dýchací pří-

stroj. A abyste jej mohli bezpečně používat, 

budete muset absolvovat potápěčský kurz. 

Zážitek z potápění stojí za to, ale rozhodně 

nestojí za to jej uspěchat, nemuselo by se 

Vám to totiž vyplatit! 

Letošní nepříjemně dlouhá zima je nenávratně ta tam, a přestože milovníci zimních sportů z příchodu léta velkou radost 

nemají, většina z Vás teplé počasí a sluneční paprsky vítá s nadšením. A to nejen díky nadcházejícím dovoleným, ale také kvůli 

nepřebernému množství pohybových aktivit, které právě v létě můžeme provozovat. Stačí si jen vybrat tu pravou přesně pod-

le Vašich možností a schopností. 

A trénujte 
v bazénu, nebo 
i doma ve vaně. 
Prostě kdekoliv.

Zážitek z potápě-
ní stojí za to, ale 

rozhodně nestojí 
za to jej uspěchat
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POZOR! Takzvaná dekompresní 

nemoc je jednou z věcí, kvů-

li které je potřeba přistupo-

vat k potápění s dostatečným 

respektem. Hrozí Vám v přípa-

dě, budete-li se vynořovat příliš 

rychle. V takové situaci by totiž 

došlo k uvolňování dusíku ve for-

mě miniaturních bublinek zpátky 

do tělního oběhu rychleji, než je 

tělo schopno jej dost rychle zpra-

covat. Pokud tato situace nastane, 

Vaše tělo se bude potýkat s problé-

my. Nejmírnějšími komplikacemi 

jsou vyrážky, bolesti kloubů, břicha 

nebo hlavy. Mnohem závažnější pak 

jsou bolesti na hrudi nebo srdeční pro-

blémy, ale také trombóza nebo opravdu 

nebezpečná embolie.

Kurzy potápění najdete v každém přímoř-

ském letovisku, ale běžně probíhají i u nás 

v krytých bazénech. 

PROJEĎTE SE NA KOLE
V horkém počasí sice vodu vítáme zejmé-

na kvůli osvěžení, ale ne každý rád plave. 

Pokud máte raději trochu rychlejší pohyb, 

který Vám dá větší volnost, zkuste cyklisti-

ku, která patří dlouhodobě mezi nejoblíbe-

nější letní sporty. 

Její výhodou je, že je vhodná pro celou 

rodinu a takový výlet na kole je rozhodně 

zajímavější a akčnější, než pěší túra a snad-

no na něj nalákáte i děti. Navíc Vám umožní 

stihnout toho víc za stejnou dobu a záro-

veň Vás opravdu rozhýbe. 

Podobně jako je tomu u plavání, ani cyklis-

tiky se nemusíte bát, pokud máte problémy 

s klouby, nebo máte nadváhu a při pohybu 

svému tělu potřebujete spíše ulehčit. 

Pokud jde o posilovací efekt jízdy na kole, 

logicky při ní nejvíc posílíte svalstvo dolních 

končetin. Stejně jako u všech sportovních 

aktivit, i tady platí, že pravidelnou jízdou na 

kole a postupným zvyšováním náročnosti 

tras, si nejen posílíte nejvíce zatěžované 

partie, ale postupně si také zlepšíte kon-

dičku i celkovou výkonnost, takže Vám už 

nebude dělat takový problém například 

popoběhnout na autobus nebo vystou-

pat deset pater do schodů. 

IN-LINE BRUSLE
Zatímco při jízdě na kole posilujete 

především nohy, při jízdě na kolečko-

vých bruslích je do pohybu nutné zapojit 

prakticky celé tělo, což ocení především ti 

se sedavým zaměstnáním. 

Tento sport svým základem vychází z led-

ního bruslení, což je sport, který někdy 

vyzkoušela většina z nás. In-line brusle 

oproti nim mají velkou výhodu – nemusíte 

se omezovat pouze na místa s ledovou plo-

chou, právě naopak – projet 

na bruslích se můžete téměř 

na jakémkoliv povrchu. 

Samozřejmě i u kolečkových 

bruslí existuje řada různých 

typů a brusle je tak potřeba 

vybírat nejen podle Vašich 

zkušeností, schopností a stylu jízdy, ale 

také podle povrchu, na kterém budete jez-

dit nejčastěji. 

Brusle se liší v prvé řadě velikostí koleček, 

přičemž obecně lze říct, že zde platí jedno-

duché pravidlo – čím větší kolečka budou 

Vaše brusle mít, tím rychlejší jízdu Vám 

umožní. Proto se začátečníkům doporučuje 

vybírat z takzvaných fi tness bruslí s malý-

mi kolečky (velikost od 78mm), které jim 

poskytnou nejlepší stabilitu. 

DO AKCE!
Pokud Vás láká akčnější styl jízdy, zaujme 

Vás asi spíš rychlobruslení, skoky na ram-

pě (takzvané aggressive), pozemní hokej, 

nebo brusle, které jsou vybaveny jen dvě-

ma velkými širokými kolečky umístěnými 

o něco dál od sebe. Ty jsou určeny pro jízdu 

náročným terénem (například lesem). Stačí 

si tedy vybrat dle libosti!

Při jízdě na „inlajnech“ samozřejmě posi-

lujete hlavně dolní končetiny a hýžďové 

svaly, ale díky komplexní povaze pohybu si 

na nich procvičíte také svaly trupu a rukou. 

Jako při každém sportu, i brusle Vám při-

nesou zlepšení celkové výdrže, podporu 

kardiovaskulárního oběhu (a tedy posí-

lené srdce), budete také spalovat kalorie 

a v neposlední řadě také můžete docílit 

ztráty pár kil navíc!

Léto je co do pohybových aktivit nejpes-

třejším ročním obdobím, proto neváhej-

te a řádně využijte možnosti sportu na 

čerstvém vzduchu!  -ZD-

TIP:
Pokud se chcete jen lehce odre-
agovat, zkuste FRISBEE neboli 
létající talíř. Je to pomůcka, 
kterou s sebou můžete vzít na 
každou vycházku, a se kterou se 
přitom dokonale zabaví všech-
ny generace. Jeho velkou výho-
dou je navíc fakt, že si s ním 
můžete házet skoro kdekoliv, 
kde najdete dost místa – ať už 
v parku, nebo třeba na pláži! 

Tento sport svým 
základem vychází 

z ledního 
bruslení

10 /  sporty 
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12 /  zdraví 

Jednou z prvních věcí, která se nám 

vybaví ve spojení s létem, jsou sluneč-

ní paprsky. Těm chtě nechtě při pobytu 

venku vystavujeme své tělo. A i když 

slunce příjemně hřeje, rčení „dobrý slu-

ha, ale zlý pán“ u něj platí beze zbytku. 

Jak tedy minimalizovat špatné následky 

jeho působení? 

Hlavní „styčnou“ plochou se zevním pro-

středím je lidská kůže. Její stav je do jisté 

míry indikátorem zdraví každého člově-

ka. Většina lidí má touhu vypadat krásně, 

svěže a přitažlivě. Nicméně vzhled pokožky 

podléhá módním trendům, které se vůbec 

nemusejí shodovat s ideálem zdraví. K nim 

řadíme zejména snědou pleť. Touha po je-

jím získání vyhání každoročně miliony lidí 

k jezerům, mořím i oceánům. Opalování se 

vytrvale již desítky let stává náplní volného 

času pro řadu rekreantů, a to i těch, kte-

ří pigmentační schopnost své kůže zcela 

postrádají. Důsledky takové činnosti na 

sebe nenechají dlouho čekat! Patří k nim 

bolestivé popálení pokožky až do puchýř-

ků. K těm závažnějším však patří dlouhodo-

bé pozdní efekty, jako například předčasné 

stárnutí kůže a kožní nádory. Proto hlav-

ní důraz musí být kladen na preventivní 

opatření - tzn. efektivně se před škodlivými 

účinky UV záření chránit.

Není-li možné vystavení se slunečnímu UV 

záření vyhnout, je žádoucí ochrana proti 

jeho škodlivým účinkům pomocí UV fi ltrů. 

Škála těchto přípravků je poměrně široká. 

Patří sem několik typů chemických organic-

kých sloučenin a organické i anorganické 

pigmenty. Ne všechny jsou 

ale stejně účinné, stabilní 

a bez potenciálních dalších 

vlivů na organismus.

Móda opalování je typická pro bílou evro-

americko-australskou populaci. Jenže 

zrovna bílá populace neobsahuje zpravi-

dla dostatek přirozeného ochranného fak-

toru - melaninu. Se zvyšující se frekvencí 

a dobou vystavení se UV záření proto právě 

u bělošské populace dochází v posledních 

desetiletích k alarmujícímu nárůstu výsky-

tu nádorových onemocnění kůže. Patří sem 

nezhoubný bazaliom, spina-

liom a zhoubný melanom, 

který se vyskytuje častěji na 

pokožce vystavované sluneč-

ním paprskům. Proti mela-

nomu vás ale i sebelepší krém 

ochrání jen zčásti, je tedy tře-

ba používat přípravky, které mají dostateč-

nou ochranu i v UVA oblasti. Tím se sice sníží 

intenzita “opálení“, ale zajistí lepší ochranu 

vaší kůži. Míru ochrany kůže před slunečním 

UVB zářením u těchto přípravků udává hod-

nota SPF, která označuje, kolikrát delší dobu 

je možné strávit na slunci bez nebezpečí spá-

lení. Ochranu proti UVA udává hodnota PPD 

jako podíl ochrany proti UVB. 

Používané UV fi ltry se dělí na:
a/  Chemické, rozpustné, organické 

 UV fi ltry a minerální

b/  anorganické, nerozpustné UV fi ltry

c/  organické nerozpustné pigmenty

Nejlepší je kombinace chemických rozpust-

ných UV fi ltrů (vstřebávají se) a nerozpust-

ných minerálních UV fi ltrů (nevstřebávají 

se). Tvoří bílý fi lm na pokožce a jsou vhod-

né zejména pro děti.

V mnoha zemích včetně Spojených států, 

Austrálie a Nového Zélandu už patří termí-

ny jako „blokace slunečního záření“, „voděo-

dolný“ nebo „odolný proti potu“ minulosti, 

protože jsou přinejmenším matoucí, ne-li 

přímo zavádějící. Žádný krém totiž nedo-

káže opravdu blokovat sluneční záření 

a žádný přípravek stoprocentně neodolá 

vodě ani potu!

Kůže v létě
TYPY SLUNEČNÍHO
UV ZÁŘENÍ: 

UV záření slunečního spektra se roz-
děluje do 3 základních typů:
Nejvíce energetické je UVC. Tato část 
spektra je nejničivější, ale je téměř 
kompletně absorbována ozónovou 
vrstvou atmosféry.
Druhou částí slunečních UV paprsků 
je UVB. Tyto paprsky jsou biologic-
ky velmi účinným vyvolavatelem 
tzv. erytému, neboli červeného 
zabarvení kůže způsobeného záně-
tem. Způsobují také převážnou část 
„spálení od slunce“, tedy akutních pro-
jevů, počínaje zarudnutím pokožky až 
po případnou tvorbu puchýřů. Částeč-
ně vyvolávají i pigmentaci pokožky.
Třetí část představují UVA paprsky, 
které se používají jak v soláriích, tak 
i například v dermatologické fotote-
rapii. Je to hlavní část spektra vyvo-
lávající pigmentaci pokožky. Tato 
část slunečního UV záření nepůsobí 
sice akutní reakce, ale může pronikat 
hlouběji do kůže než UVB, a tím je tak 
zodpovědná za větší část chronického 
poškození pokožky.

Při slunění je 
doporučováno 

pít větší množství 
tekutin
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13 /  zdraví

Pro zdravé 
opalovaní je 

důležité používat 
kvalitní opalovací 

prostředky 

13 / zdraví

Pro zdravé 
opalovaní je

důležité používat 
kvalitní opalovací 

prostředky 

Po slunění 
je vhodné 
používat 

přípravky 
k zotavení kůže, 

které zvlhčují, 
promazávají, 

mírní nepříjem-
né šupení kůže, 
a které obsahují 

antioxidanty

Typologie pleti
Zde je vhodné se zmí-

nit o typech pleti, kte-

ré se dělí podle snad-

nosti opálení a sklonů 

ke spálení, barvy vla-

sů, či barvy očí

1. pleť velmi citlivá, 

dětská, lidé s aler-

gií na slunce, lidé 

s velmi světlou pokožkou, s pihami 

 a rezavými vlasy

2.  pleť citlivá, světlá pokožka, občasné 

pihy, středně hnědé vlasy

3. pleť méně citlivá, světlá až tmavá 

pokožka, bez pih, blond a hnědé vlasy

4.  nízká citlivost pleti, lehce hnědá až oli-

vová pokožka, bez pih, tmavě hnědé 

vlasy

Opalovací prostředky, tipy 
a doporučení pro opalování
Pro zdravé opalovaní je důležité 

používat kvalitní opalovací pro-

středky - např. Anthelios od fi rmy 

La Roche-Posay, Ladival, Captail 

Soleil od fi rmy Vichy, DAYLONG, 

Photoderm od fi rmy Bioderma. 

Dle srovnávacích studií z loňské-

ho roku se nejlépe umístil právě 

opalovací přípravek od fi rmy La Roche-

Posay Anthelios, na druhém místě se umís-

til přípravek Ladival, např. dětské mléko 

s UV faktorem 50 200 ml, Ladival sprej pro 

děti s UV faktorem 50, 200 ml. 

Prevence je základ!!! 
Velmi důležité je preventivní užívání beta 

karotenu. Při některých fotodermatozách 

(akutních kožních onemocněních vzniklých 

vlivem slunečního záření) až 50 mg denně. 

Doporučuje se používání beta karotenu již 

měsíc před pobytem na slunci, a to oby-

čejně 1 tobolku denně - např. Beta karoten 

Galmed 12 000 IU.

Po slunění je vhodné používat přípravky 

k zotavení kůže, které zvlhčují, promazá-

vají, mírní nepříjemné šupení kůže, a které 

obsahují antioxidanty - vitamín C a E, pan-

thenol nebo aloe vera. Na již vzniklé spále-

niny je vhodné použít Panthenol forte 9% 

s aloe vera ve formě pěny nebo Panthenol 

forte 9% s aloe vera mléko. Na poškozenou 

pokožku je též výborný 100% Rakytníkový 

olej v kapkách, 30 ml - zvyšuje pružnost 

a vitalitu pokožky, chrání a regene-

ruje pokožku, dokonce ji i vyživuje. 

Obsahuje totiž již zmiňovaný beta 

karoten a vitamín E. K regenera-

ci podrážděné pokožky poškoze-

né suchem, sluníčkem, vodou, ale 

i větrem a mrazem je možno použít 

mast Calcium Pantothenicum Gal-

med anebo RevitGal  Galmed mast 

s vitamínem E. Vhodná jsou též 

různá mléka po opalování od fi rem 

vyrábějících opalovací přípravky 

a která mají doporučené složky na 

regeneraci pokožky, jenž jsou uve-

deny výše (panthenol, vitamín E, 

aloe vera a další). 

Při slunění je doporučováno pít větší 

množství tekutin než obvykle – tzn. 2 – 3l 

vody, ovocných džusů, či neslazených čajů, 

především ovocných nebo bylinkových. 

Budete-li se při pobytu na slunci a při 

opalování držet našich rad, užijete si 

léto bez zbytečných šrámů na kůži, což 

rozhodně stojí za to. 

Dr. Darina Šrolová

OBECNÁ DOPORUČENÍ NA
OPALOVÁNÍ A OCHRANU 
PŘED UV 
- použít opalovací přípravek nejlépe 

20 minut před sluněním
-  ustavičně se mazat, aplikace ochran-

ného krému se má opakovat klidně 
každou hodinu, pokud se člověk po-
tí nebo chodí do vody

-  použít vhodné opalovací prostřed-
ky dle fototypu a místa, kde člověk 
na slunci pobývá

- malé děti nevystavovat intenzívní-
mu záření vůbec a používat krémy či 
mléka celý den

- nepobývat na přímém slunci mezi 
11 hod. až 14 hod.

- nosit oblečení spíše tmavé barvy - 
lépe vstřebává UV záření

- nové oděvy, hlavně bavlněné, mají 
být před nošením vyprány 

- polyester obvykle poskytuje lepší 
ochranu
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DIVADLO
Shakespearovské slavnosti

Oblíbený letní divadelní festival v letošním 

roce dospěl ke svému devatenáctému 

ročníku a zájem diváků o zhlédnutí některého 

z představení je tradičně obrovský. 

Běžná divadla mají přes léto prázdniny, 

ostatně ve většině divadelních budov by 

v horkém počasí nebylo zrovna dvakrát 

příjemně. O to větší radost lidé mají 

z představení venkovních, a když se to navíc 

spojí s hrami jednoho z největších dramatiků 

historie – Williamem Shakespearem – je 

úspěch zaručen. A protože jeho hry zná 

většina z nás už ze školních lavic, tedy 

minimálně ty nejznámější, sejdou se pod 

pódiem obvykle nejen lidé, kteří i v průběhu 

sezóny do divadel chodí pravidelně, ale také 

takzvaní sváteční návštěvníci. 

Přestože se letos koná ročník devatenáctý, 

historie festivalu sahá až do roku 1990, kdy 

s nápadem takové akce přišel sám Václav 

Havel, úspěšný dramatik a tehdejší prezi-

dent, když chtěl lidem zpřístupnit Pražský 

hrad. Také proto se první ročník konal právě 

na Pražském hradě a dodnes je jeho nádvoří 

pravidelným místem jejich konání. 

Program

V letošním roce se můžete za Shakespearem 

vydat do Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy a na 

zámek Zvolen. Vše vypukne 25. 6. a skončí 

7. 9. Všechna představení začínají vždy 

v 20:30h. 

Zahajovací představení proběhne na 

Pražském hradě a bude jím letošní 

premiérová hra festivalu – Sen noci sva-

tojánské – bláznivá komedie o lidských 

vztazích a jejich vývoji, kde hlavní roli hraje 

poblouznění letní noci. V hlavních rolích se 

v této hře představí David Prachař a Vanda 

Hybnerová.  

FILM
Letní filmová škola Uherské Hradiště

Milovníci filmu se každoročně těší nejen na 

světoznámý karlovarský filmový festival, ale 

také na opačný konec republiky. Na jihu 

Moravy se totiž už po devětatřicáté sejdou 

milovníci filmu, kteří si zde budou moci 

vybrat z programu celkem devíti promítacích 

míst – sedmi vnitřních filmových sálů a dvou 

otevřených venkovních letních kin. 

Cílem tohoto filmového festivalu není žádná 

soutěž mezi jednotlivými promítanými 

snímky, jako tomu u většiny podobných 

akcí bývá. Jeho primárním cílem je přinést 

zájemcům o filmovou kulturu kvalitní filmy 

(ať už z široké veřejnosti, nebo z řad studentů 

filmových oborů vysokých škol). Festival má 

vždy několik okruhů, kterým se věnuje. Letos 

mezi nimi bude kinematografie Portugalska, 

dílo jednoho z nejvýznamnějších japonských 

filmařů Kaneto Šindó, v programu najdete 

také díla z oblasti polského historického 

velkofilmu, nebo snímky z období 20. až 50. 

let 20. století – tedy z období takzvané zlaté 

éry Hollywoodu a další. 

Festival proběhne na různých místech 

Uherského hradiště od 26. 7. do 3. 8. 2013.

HUDBA
Každoročně se po celé republice v průběhu 

letních měsíců koná celá řada větších či 

menších hudebních festivalů. Podle 

účinkujících nebo lokace si vybere každý 

příznivec hudby.

Kam se vypravit v létě?
Aktivní odpočinek nám prospívá fyzicky, ale protože zejména v létě existuje skoro nekonečná řada kulturních akcí – hudeb-

ních, divadelních, fi lmových festivalů, byla by škoda nějaký z nich nenavštívit. Podle svého vkusu si může vybrat každý. My 

jsme pro vás sestavili seznam akcí na různých místech republiky, takže můžete vybírat události v blízkosti svého bydliště, 

nebo jejich návštěvu spojit třeba do příjemného víkendového výletu. 

14 /  dovolená 

Roman Zach (Petruchio) a Táňa Vilhelmová (Kateřina), 
Zkrocení zlé ženy 2011, zdroj: © AGENTURA SCHOK, 

foto: Viktor Kronbauer

DALŠÍ PROGRAM

Praha 

Pražský hrad: 

 29. 6. a 1. 7. - 16. 7. (vždy mimo neděle), 

20. 7., 25. - 28. 8., 30. 8. - 1. 9. a 4. - 7. 9. 

– SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 

 22. - 27. 7. a 6. - 16. 8. – RICHARD III.

 18. - 23. 8. – VESELÉ PANIČKY WIND-

SORSKÉ

 29. - 31. 7. – DVAJA PÁNI Z VERONY

 2. - 4. 8. – MARNÁ LÁSKY SNAHA

HAMU: 

 3. - 20. 7. – ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

 10. - 16. 8. – VESELÉ PANIČKY WIND-

SORSKÉ

Brno - Nádvoří hradu Šplberk: 

 18. - 20. 7. – VEČER TROJKRÁLOVÝ

 22. - 24. 7. – ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

 25. - 27. 7. – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

 29. - 31. 7. – RICHARD III.

 2. a 3. 8. – DVAJA PÁNI Z VERONY

 4. - 6. 8. – VESELÉ PANIČKY WINDSOR-

SKÉ

Ostrava: 

 22. - 24. 7. – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

 26. A 27. 7. – DVAJA PÁNI Z VERONY

 29. - 31. 7. – VESELÉ PANIČKY WIND-

SORSKÉ

  5. - 8. 8. – MARNÁ LÁSKY SNAHA 

Bratislava:  

 3. - 16. 7. (mimo 8. 7.) – VEČER TROJ-

KRÁĽOVÝ

 19. - 24. 7. – DVAJA PÁNI Z VERONY

 27. - 31. 7. – RICHARD III. (slovenská 

inscenace)

 2. a 3. 8. – VESELÉ PANIČKY WINDSOR-

SKÉ

Zvolen:

 29. - 31. 7. – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

 3. - 5. 8. – RICHARD III. (slovenská 

inscenace)

Alexander Bárta (Vévoda z Buckinghamu), Robert Roth 
(Richard), zdroj: (c) Agentúra JAY Production s.r.o., 

foto: Peter Frolo
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DEZINFEKCE A HOJENÍ

Bepanthen Plus Krém 30 g + DÁREK dětské náplasti

153 Kč *

135 Kč
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KOSMETIKA
altermed SUN Baby SPF 30 (200 ml) 

a altermed SUN Family SPF 25 (400 ml)

• Při zakoupení altermed 

SUN BABY sprej SPF 30 

(200 ml) nebo SUN Family 

sprej SPF 25 (400 ml) 

ZDARMA Panthenol Forte 

10% sprej (150 ml)
+

DÁREKZDARMA
• napomáhá hojení 

povrchových poranění kůže 

(odřeniny, drobné řezné rány, 

oděrky, škrábnutí a praskliny 

pokožky)

• ošetřuje kůži po epilaci, 

depilaci, tetování a laserových 

kosmetických zákrocích

• vhodné i pro děti

ZAŽÍVÁNÍ

Rennie 96 tablet

192 Kč *

173 Kč
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Rennie 48 tablet, 97 Kč 108 Kč

• rychlá a bezpečná 

úleva při zažívacích 

potížích, pálení 

žáhy, pocitu plnosti 

a překyselení žaludku

• úleva již po 5 minutách

ZNÁTE Z TV

ALERGIE

Analergin 10 mg 10 tablet

80 Kč *

71 Kč
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• přípravek proti alergiím, 

ke zmírnění nosních 

a očních příznaků sezónní 

a celoroční alergické rýmy

• ke zmírnění příznaků 

chronické kopřivky 

nejasného původu

REPELENTY

Repelent Predator Forte sprej 150 ml

99 Kč *

88 Kč
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• aerosolový repelent proti 

komárům, klíšťatům, muchničkám

• aplikace na pokožku i oděv

• zvýšený obsah účinných látek 

(DEET 24,9 %)

• vhodné pro děti od 2 let

• doba účinnosti 6 hodin

• dermatologicky testováno SZÚ 

Praha

Repelent Predátor Junior sprej 150 ml, 113 Kč 127 Kč

V NABÍDCE 
TAKÉ 

REPELENT 
PREDATOR 

MAX 
A REPELENT 
PREDATOR 
SPREJ 16%

ANALGETIKA

Panadol Extra 30 potahovaných tablet

90 Kč *

69 Kč
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• potahované tablety proti 

mírně až středně silné bolesti 

hlavy včetně migrény, zubů, 

menstruačním bolestem, 

neuralgiím, bolestem zad, 

svalů, kloubů a bolesti v krku

• snižují horečku

ZNÁTE Z TV

PRŮJEM

Imodium 2 mg 20 tobolek + DÁREK vlhčené ubrousky Carefree

185 Kč
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• rychlá a účinná léčba 

průjmu, úleva často už 

po 1. dávce

• k léčbě akutního 

i chronického průjmu

• neovlivňuje přirozenou 

střevní fl óru

• pro dospělé a děti 

od 6 let

VLHČENÉ UBROUSKY CAREFREE V HODNOTĚ 
54 Kč ZDARMA!

ZNÁTE Z TV

MYKÓZY

Exoderil kožní roztok 10 ml

129 Kč *

103 Kč
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• trojí účinek – proti 

plísni, bakteriální 

infekci, zánětu při 

postižení nehtů 

a kůže

• léčivý přípravek 

k vnějšímu použití

• dávkování dle 

příbalové informace

Exoderil krém 15 g, 93 Kč 109 Kč

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

DĚTSKÉ NÁPLASTI 
V HODNOTĚ 20 Kč

ZDARMA!
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RÝMA

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

87 Kč *

70 Kč
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• léčba záchvatovitě nastupující 

rýmy s vodnatou sekrecí

• zmírnění a odstranění zduření 

nosní sliznice

BOLEST

Brufen 400 mg 100 tablet

142 Kč *

109 Kč
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• potlačuje bolest, snižuje 

horečku, poskytuje 

úlevu při chřipkových 

onemocněních

Brufen 400 mg 30 tablet, 43 Kč 55 Kč

ORIGINÁL

DOPLNĚK STRAVY

Rakytníkový olej 100% Galmed 60 tobolek

323 Kč *

250 Kč
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• rakytníkový olej je cenným 

zdrojem polynenasycených 

omega 3, omega 6 a vzácných 

omega 7 mastných kyselin

• obsahuje vitaminy A, B1, B2, 

B3, C, D, E, K, kyselinu listovou, 

beta karoten, fl avonoidy, 

organické kyseliny, třísloviny 

a minerální soli

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *

40 Kč
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í. • pro zmírnění bolesti 

a snížení teploty

• při chřipkových 

a revmatických 

onemocněních

OPARY

Zovirax  krém 2 g

212 Kč *

172 Kč
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• zasahuje účinně ve všech 

stádiích oparu, od prvního 

příznaku až po puchýřek

• zkracuje dobu hojení

• rychle proniká do kůže 

(díky patentované 

formulaci)

ZAŽÍVÁNÍ

Hylak forte 100 ml

150 Kč *

135 Kč
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• při nadýmání, průjmu nebo 

zácpě

• při poruchách trávení, 

trávicích obtížích spojených 

s užíváním antibiotik

• při obtížích spojených se 

změnou podnebí a stravy

DOPLNĚK STRAVY
Biopron Forte 60 tobolek + 5 sáčků rehydratačního roztoku 

ZDARMA

391 Kč *

343 Kč
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• probiotikum pro obnovu 

zdravého trávení i při cestování

• obsahuje Saccharomyces 

boulardii

• vhodný pro dospělé a děti již 

od 6. měsíce věku

• nyní akce: rehydratační roztok 

NAVÍC!

DOPLNĚK STRAVY

488 Kč

D
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y.
 K

 p
er

o
rá

ln
ím

u
 

p
o

d
án

í.

• Saw palmetto 

pomáhá zachovat 

zdravou prostatu

• Kopřiva dvoudomá 

pomáhá zachovat 

normální funkci 

močového ústrojí

• Saw palmetto přispívá k zachování 

reprodukční funkce

30 TOBOLEK 
ZDARMA!

Prostenal Perfect 60 tobolek + dárek balení 30 tobolek ZDARMA

Výhodné dvojbalení do vyprodání zásob.
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Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.

Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností 
od 10. 7. do 31. 8. 2013.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

Lactobacilky 20 + 10 tablet ZDARMA

147 Kč

D
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y.

DOPLNĚK STRAVY

N OV I N K A!!!

ZAŽÍVÁNÍ

Omeprazol 20 Galmed 14 tobolek

103 Kč *

89 Kč
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• snižuje obsah kyseliny, 

která se tvoří v žaludku

• používá se při pálení žáhy

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Diclofenac Galmed emulgel 120 g

131 Kč *

111 Kč
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• k lokální léčbě bolestí pohybového systému

• při poranění pohybového ústrojí (zhmožděniny, výrony, namožení svalů)

• mírní příznaky zánětu

Diclofenac 60 g, 60 Kč 71 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Espigal Galmed 80 mg 50 tobolek

84 Kč *

70 Kč
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• účinná regulace 

tvorby střevních plynů

• jedna kapsle pro 

optimální účinek

DOPLNĚK STRAVY

Urinal Akut New 10 tablet

222 Kč *

199 Kč
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• TIP pro vaši cestovní 

lékárničku

• 423 000 mg brusinek 

v 1 tabletě

• účinný od prvního dne užívání

Urinal Akut New 20 tablet, 361 Kč 391 Kč

PRODUKT CENA

C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl 59 Kč

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl 134 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek 13 Kč

Hroznový cukr citron 17 pastilek 13 Kč

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek 13 Kč

Zinek 15 mg 100 tbl 96 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml 130 Kč

Koňská mast chladivá 250 ml 130 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem cps 50 + 10 229 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg 50 Kč

Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA – NOVINKA 147 Kč

PRODUKT CENA

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA 103 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA 35 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA 34 Kč

C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA 30 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA 93 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 36 Kč

C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 61 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA 20 Kč

Sirup jitrocelový EXTRA 325 g 69 Kč

Těhotenský test 2 kusy 43 Kč

Těhotenský test Comfort 10 2 kusy 41 Kč

C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl 79 Kč

ZÁCPA

Laktulosa Sandoz 500 ml

159 Kč *

143 Kč
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• volně prodejný lék pro léčbu 

příznaků zácpy

• dávkování: dospělí a dospívající 

nad 14 let věku 1–3krát denně 

15–45 ml

Laktulosa Sandoz 200 ml, 76 Kč 85 Kč

• komplex 

laktobacilů 

a bifi dobakterií 

pro děti

• 5 kmenů / 

1 miliarda 

mikroorganismů

• určen pro děti již 

od 3 let
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností 
od 10. 7. do 31. 8. 2013.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Ellen probiotické tampóny: Mini 14 ks, 243 Kč 273 Kč
Normál 12 ks, 210 Kč 236 Kč
ECO Normál 22 ks, 299 Kč 337 Kč
Super 8 ks, 189 Kč 210 Kč

OPARY

Acyclostad Galmed 5 g

134 Kč *

108 Kč
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PÉČE O NOHY

Compeed a Neutrogena – řada Péče o nohy

Při zakoupení jakéhokoliv výrobku Compeed nebo Neutrogena z řady
péče o nohy, pemza zdarma.

ÚSTNÍ HYGIENA

Parodontax Extra Fresh 75 ml

91 Kč *

69 KčParodontax Fluorid 75 ml, 69 Kč 95 Kč

PÉČE O TĚLO

Wartner tužka na bradavice 1,5 ml

310 Kč *

269 Kč

• jednoduchá a snadná 

aplikace

• účinný již během 1. týdne

• klinicky ověřená účinnost

• pro děti od 4 let

Wartner tužka na kuří oka 4 ml, 269 Kč 310 Kč

Wartner Bradavičník 2. generace 50 ml, 449 Kč 510 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Carbo OPTI Galmed 300 mg 20 tablet

60 Kč *

50 Kč
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DĚTSKÉ ČAJE

LEROS BABY Dětský čaj Citrónek 20 × 2 g

43 Kč *

39 Kč
LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka 20 × 2 g, 39 Kč 43 Kč

LEROS BABY Dětský čaj Malinka 20 × 2 g, 39 Kč 43 Kč

SUNAR

Sunar complex 2, 3 a 4  600 g

248 Kč *

216 KčV nabídce více druhů!

INTIMNÍ KRÉM A TAMPÓNY

Ellen Probiotický intimní krém 15 ml

• ulevuje od bolesti 

a svědění při často 

se opakujících 

oparech rtů

• podpůrný prostředek 

s obsahem aktivního 

uhlí, který napomáhá 

odstranění škodlivin 

z trávicího traktu

NOVINKA!• pomáhá zastavit 

krvácení dásní

• pomáhá předcházet 

zánětu dásní

• přináší dlouhodobý pocit 

svěžesti

• pro každodenní použití

• sušená mléčná výživa 

pro kojence a malé děti

• přirozeně mléčná chuť

• obsahuje prebiotika 

a beta-palmitát, přirozeně 

přítomné v mateřském mléku

• vápník a vitamin D pro zdravý 

růst kostí

DÁREK 
PEMZA 

ZDARMA!

• kvalitní čaje 

pro děti od 

ukončeného 

9. měsíce

• bez chemických 

přísad, bez 

přidaného 

cukru

ZNÁTE Z TV

304 Kč *

270 Kč

• obnova rovnováhy vaginální 

mikrofl ory a ochrana před 

vaginálním diskomfortem 

a infekcí močových cest

• obsahuje směs probiotických 

kmenů Lacto Naturel
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ZNÁTE Z TV
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Každý hudební festival je přitom něčím 

jedinečný – některý se pyšní zvučnými jmény 

na soupisce účinkujících, některý zase poutá 

pozornost na místo svého konání. 

Festival Okoř, který se letos uskuteční 17. 8., 

v sobě spojuje obojí – už potřinácté se koná 

v podhradí středočeského hradu Okoř, což 

mu dodává speciální atmosféru. Na sezna-

mu účinkujících pak najdete takové hvězdy 

české i slovenské hudební scény jako Kryštof, 

Tomáš Klus, Nightwork, Miro Žbirka, Xindl X, 

Vypsaná fixa a další. 

Pro milovníky drsnější hudby je tu už 

pojedenácté Masters of Rock, který proběhne 

v termínu 11. - 14. 7. ve Vizovicích.

Třináctým ročníkem Sázavafestu se od 1. - 3. 

8. rozezní Světlá nad Sázavou.

Ani letos nebude chybět tradiční Trutnov 

Open Air festival, u jehož počátků stál 

i samotný Václav Havel, který se jej také rád 

účastnil. Letos se uskuteční v termínu 15. 

- 18. 8. 

Z trochu jiného soudku pak bude vyhrá-

vat Dechovkový sraz Kubešova Soběslav. 

Přestože na většině akcí převládá spíše pop-

ulární, rocková nebo folková hudba, neza-

pomínáme ani na akce určené milovníkům 

hudby dechové. Mezi takové patří například 

mezinárodní festival dechových hudeb, 

který se už od roku 1995 pravidelně 

koná vždy o třetím červencovém víkendu 

v Soběslavi v jižních Čechách. Letošní ročník 

tedy proběhne 20. 

- 21. 7. a zúčastní se 

jej mimo domácích 

souborů také soubory 

z Německa, Rakouska 

nebo Švýcarska. 

HRADY A ZÁMKY
Návštěvy hradů a zámků jsou jednou z ob-

líbených náplní letních víkendových výletů. 

Aby ne, když jsou vhodné pro celou rod-

inu a Česká republika má v tomto ohledu 

rozhodně co nabídnout. 

Mnohé hrady a zámky během letní sezóny 

hostí rytířská klání a další dobová představení, 

probíhají zde i výjimečné večerní nebo noční 

prohlídky, takže si stačí vybrat podle toho, 

jak daleko se chcete vypravit a co všechno 

chcete vidět. 

Karlštějn, hrad nacházející se asi 30 kilometrů 

jihozápadně od Prahy, je rozhodně jedním 

z českých hradů, který by alespoň jednou 

měl navštívit každý. Všichni jsme se o něm 

učili už na základní škole a víme, že byl 

postaven v roce 1348 a patří do bohatého 

odkazu Karla IV. Málokdo jej nezná z fil-

mu Noc na Karlštejně, ale vidět všechno na 

vlastní oči je dočista něco jiného a určitě to 

stojí za návštěvu, však taky ne nadarmo nese 

označení Národní kulturní památka. 

Pernštejn je jedním z nejnavštěvovanějších 

moravských hradů a najdete ho v obci 

Nedvědice (severozápadně od Brna). Tento 

hrad je také velice oblíbeným místem filmařů 

z řady zemí, kteří se sem často vracejí zejmé-

na kvůli natáčení pohádkových příběhů. 

Proto Vám už při příchodu bude Pernštejn 

povědomý. 

Lednicko-Valtický areál

Jižní Morava je oblíbená nejen jako vinařská 

oblast, ale také díky tomuto skvostu, který je 

už od roku 1996 zapsán na seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. Areál je rozlehlý, 

takže si na jeho návštěvu rozhodně vyhraďte 

minimálně celý den, protože se rozkládá na 

území Lednice a Valtic a míst k návštěvě je tu 

požehnaně. Největším lákadlem je samozřejmě 

zámek Lednice, který najdete v obci Lednice, 

jen kousek od Mikulova. K zámku patří i zah-

rady, rybníky. Najdete tu i nejstarší rozhlednu 

na našem území, 60 metrů vysoký Minaret. 

Určitě jej navštivte! 

Období letních prázdnin je samozřejmě 

hlavní turistickou sezónou na všech hradech 

a zámcích, stačí jen zapíchnout prstem do 

mapy a vybrat ten pravý. 

ZA ZVÍŘATY 
Pokud potřebujete nápad na zábavu na celý 

den, a hlavně pro celou rodinu včetně těch 

nejmenších, pak z oblasti kultury a sportu 

přejděte třeba do oblasti poznávání přírody 

kolem nás. Vaše děti budou určitě nadšeny 

z výpravy do zoologické zahrady, kde uvidí 

zvířata, která znají jen z televize nebo 

z obrázkových knížek. A vězte, že i tady je 

z čeho vybírat: 

ZOO PRAHA 

Zoologická zahrada v pražské Tróji je jed-

nou z nejoblíbenějších zahrad u nás. Najdete 

tu snad všechna zvířata, která Vás a Vaše 

děti napadnou – lvy, tygry, slony, žirafy, 

tučňáky, medvědy (i ty lední), hrochy, 

nosorožce a spoustu dalších. To všechno 

v moderních výbězích, které simulují jejich 

přirozená prostředí. V letních měsících tu 

každé pondělí budou probíhat komentovaná 

krmení různých zvířat. Mimo to se zde bude 

konat např. Sloní den (21. 7.), den s antilopou 

Derbyho (28. 7.), den hmyzožravců (4. 8.) 

a další. Chcete-li zažít nevšední prohlídku 

zoo, nenechte si ujít noční prohlídky, které 

proběhnou 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. 

a 31. 8. 2013.

TIP: ADRENALIN

Abychom nezůstali jen u kul-
turních zážitků, přidáme také 
nějakou tu typicky mužskou 
záležitost. Tou je rozhodně 
motorismus, i když samozřej-
mě netvrdíme, že mezi jejími 
fanoušky není i velké množství 
žen. Ale přece jen - při zvuku 
burácení motoru spíše zaplesá 
mužské srdce. 

A zaplesá dvojnásob, když se 
v létě přiblíží k brněnskému 
Masarykovu okruhu, kde se už 
tradičně vždy koncem srpna 
koná Mistrovství světa silnič-
ních motocyklů – letos se sem 
milovníci motorek sjedou 23. 
– 25. 8. Jestli mezi ně patříte, 
rozhodně si tuto událost, se 
kterou jsou spojeny i další akce 
v centru města, nenechte ujít!  

Ani letos nebude 
chybět tradiční 
Trutnov Open 

Air festival
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ZOO OSTRAVA

Zoologická zahrada v Ostravě se stejně jako většina ostatních zahrad 

aktivně zapojuje do několika programů na záchranu ohrožených 

druhů. Zoologické zahrady tak nepřinášejí jen možnost se na jednom 

místě seznámit s exotickými zvířaty, mezi které patří lev indický, 

panda červená, zebra Grévyho, nebo žirafa Rothschildova, z méně 

exotických, byť neméně zajímavých, například sloni, hroši, lemuři, 

medvědi, tygři, zebry, ale dělají také záslužnou činnost. Každý den 

tu máte možnost shlédnout komentovaná krmení šimpanzů, vyder, 

medvědů, hrochů a pand. 

ZA DINOSAURY

V zoologických zahradách potkáte nepřeberné množství zvířecích 

druhů, ale protože dinosauři patří mezi ty, které už dávno vyhynuly, 

můžete se za nimi vydat jen prostřednictvím televize. V případě, že 

chcete trochu reálnější zážitek, navštivte některý z dinoparků, kde tyto 

vyhynulé ještěry najdete v jejich životních velikostech. Zejména děti 

budou určitě nadšeny z toho, že se budou moci dinosaurům doslova 

a do písmene podívat na zoubek! Dinopark najdete ve Vyškově (30 

km jihovýchodně od Brna), v Ostravě, Praze, v severočeském Liberci 

a v Plzni. Takže si snadno vyberete Vám nejbližší. 

-ZD-

TIP: 

Zajímají se Vaše děti skutečně o zvířata? To by 
se jim určitě líbilo mít možnost dozvědět se od 
odborníků detailnější informace o zvířatech 
a také, jak to v zoologické zahradě chodí tam, 
kam běžný návštěvník nevidí. Přidejte soutěže 
a Vaše děti budou určitě nadšeny. „ZOOŠKOLA“ 
se koná 11. - 12. 7., 18. - 19. 7., 25. - 26. 7., 8. - 9. 
8., 15. - 16. 8. a 22. - 23. 8. 

leros.ai 19.6.2013 10:36:35
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Díky přírodním extraktům z heřmánku

a měsíčku lékařského řeší FLOCETA

rychle a efektivně problémy podrážděné kůže:

při přecitlivělosti 
pokožky,
např. při slunění

po bodnutí 
hmyzem

při malých 
domácích 
nehodách

při otocích 
způsobených 
vyvrtnutím B
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Vybavení lékárničky na cesty záleží 

především na Vámi zvolené a navštívené 

lokalitě. Jsou přípravky, které nesmí 

chybět v žádné lékárničce. Na našem 

trhu si můžete vybrat z různých vari-

ant léků. Důležité je, na co jste zvyklí, 

které přípravky preferujete a na dalších 

faktorech. Nezapomeňte si také doplnit 

lékárničku o léky denní potřeby, bez nichž 

se neobejdete ani na dovolené. 

K vybavení patří především léky na boles-

ti různého typu - bolest hlavy, zubů, zad, 

nohou, kloubů atd. Těmi jsou například Brufen 

4OOmg tbl., Ibuprofen 400 mg Galmed tbl., 

Nalgesin tob., atd. Je dobré přibalit také 

krém či gel na bolesti svalů a kloubů, popř. 

na podvrtnutí (např. Diclofenac Galmed, 

Voltaren emulgel, Dolgit gel, krém). 

Vhodné jsou léky na teplotu - 

např. Paramegal tbl., Acylpyrin 

tbl., Paralen tbl., Panadol tbl., 

Paralen čípky, Nurofen čípky 

nebo sirup. Čípky a sirup jsou 

pak vhodné obzvlášť pro děti. 

Chybět by rozhodně neměly léky proti 

průjmu - např. Imodium 20 tob., kdy je 

úleva často po první dávce, Loperon 20 cps. 

k léčbě akutního i chronického průjmu nebo 

živočišné uhlí - Carbomedicinalis 300mg 20 

tablet.

Případně přibalte i projímadlo - např. Guttalax 

kapky či tablety. Vhodné je přibalit i oční 

kapky - např. Visine nebo Ophthalmo-

Septonex gtt. Léky na alergii - třeba volně 

prodejný Analergin tablety, Xyzal tablety 

atd. 

Především v případě, když cestujete 

s dětmi, tak nezapomeňte před cestou 

pořídit léky proti nevolnostem - Kinedryl 

tbl., léky na ošetření po poštípání hmyzem 

- Fenistil gel, Fenistil roll-on. 

Při cestování s malými dětmi 

vezměte s sebou též mast na 

opruzeniny (Bepanthen nebo 

BabyPanten).

V žádném případě by ve Vaší 

lékárničce před jakoukoliv 

cestou neměla chybět náplast s polštářkem 

i bez polštářku, sterilní obvazy, nůžky či 

pinzeta (např. na tahání klíšťat), elastické 

obinadlo, obvaz hotový, tro-

jcípý šátek, zavírací špendlíky, 

gáza a vata.

Další důležitou složkou je 

desinfekční přípravek. Je 

dobré vyzkoušet si několik 

druhů a vybrat si ten nejlepší, 

protože různé druhy mají 

různé užitečné vlastnosti. 

Může se použít peroxid 

vodíku, který se dá aplikovat i na důkladné 

vyčištění zašpiněné rány a zamezit tak jejímu 

zanícení. Dále pak Jodisol, který je ve formě 

spreje nebo malé tinktury v peru. Ten je 

vhodný nejen k běžné desinfekci, ale i na des-

infekci ranky po přisátí klíštěte. V praktických 

lahvičkách ve formě spreje s dlouhou trvanli-

vostí je také Septonex sprej.

Pokud víte, že na dovolené nebudete moci 

stoprocentně dodržovat hygienické zásady, 

použijte desinfekční mýdlo Dettol, který je 

i v gelu, a pro rychlé očištění poslouží zejmé-

na ve formě vlhčených ubrousků.

Jedete-li k moři či jinam k vodě, nezapomeňte 

přibalit repelentní a opalovací přípravky 

a přípravky po opalování (např. Panthenol 

10% Swiss Premium, tělové mléko, a Panthe-

nol forte 9% s aloe vera, pěna). Velice účinným 

repelentem je Predátor Max, Predátor forte 

sprej, Predátor sprej 16%. Vhodné a kvalitní 

přípravky na opalování jsou třeba Ladival 

pro děti i dospělé, Anthelios firmy La Roche-

Posay nebo Captail Soleil od firmy Vichy.

S takto detailním seznamem to sice vypadá, 

že na lékárničku Vám nebude stačit jen malá 

taštička, že budete potřebovat spíše další 

kufr, ale po zralé úvaze lékárnička opravdu 

zabere jen část v zavazadle a v případě nouze 

se určitě vyplatí jí to místo obětovat! 

Dr. Darina Šrolová

Cestovní lékárnička aneb co 
s sebou na cesty?

ZKRATKY POUŽITÉ 
ČI NEPOUŽITÉ:

Chybět by
rozhodně neměly 
léky proti průjmu 
- např. Imodium

Jedete-li k moři 
či jinam k vodě, 
nezapomeňte 

přibalit repelent-
ní a opalovací 

přípravky 

Ung.- mast
Crem.- krém
Sol.- roztok
Tbl.- tablety
Spr.- sprej
Gtt.- kapky
Drg.- dražé
Sir.- sirup

Sol.- roztok
Eff .- rozpustné
Opht.gtt.- oční 
kapky
Cps,tob,- tobolka 
želatinová
Lotion - mléko
Supp.- čípky

Cestovní lékárnička
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DÁRKOVÝ 
SET 

DĚTSKÝCH NÁPLASTÍ ZDARMA!

DEZINFIKUJE + HOJÍ

MIMOŘÁDNÁ AKČNÍ NABÍDKA
Akce platí do vyprodání zásob.

Bepanthen® Plus
+ dětské 
náplasti 

ZDARMA

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lék k vnějšímu použití. Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum a dezinfekční 

látku chlorhexidini dihydrochloridum. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. 

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
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V České republice se odhaduje počet 

alergiků na 2,5 milionů, z toho je regis-

trováno kolem 15 % postižených alergic-

kou rýmou, 10 – 12 % s různými projevy 

alergických kopřivek, 10 % široce aler-

gických forem ekzému a asi 500 000 ast-

matiků. Méně časté, ale o to závažnější, 

jsou těžké anafylaktické reakce (po apli-

kaci léků, po bodnutí hmyzem, reakce na 

některé potraviny apod.). Alergické one-

mocnění je příznakový komplex řady 

chorobných jevů alergického charak-

teru: souhrn příznaků kožních a dýcha-

cích.

V posledních letech přicházejí pacienti do 

ordinací lékařů čím dál dříve, než tomu 

bylo v minulosti. Zatímco ještě nedávno 

propukala pylová sezona ve vysloveně 

jarních měsících, dnes není výjimkou, že 

díky klimatickým výkyvům v přírodě, hlásí 

alergici potíže už v polovině února. Pře-

stože jsou dnes léky kvalitnější a cíleněji 

působící, nepodařilo se plně vyloučit jejich 

nežádoucí účinky. Dlouhodobé používá-

ní antihistaminik, a především kortikoi-

dů, může vést nejen 

k oslabení imunitního 

systému ve smyslu tlu-

mení vlastních obran-

ných mechanismů, ale 

může způsobit i závaž-

né změny v úrovni 

metabolismu. 

Léčba alergií je založena na aktuálních 

příznacích alergika, ale je potřeba zhod-

notit osobní i rodinnou anamnézu každé-

ho pacienta už od narození. Ruku v ruce 

s tím jde celá řada režimových opatření, 

jako je úprava jídelníčku apod.

Máte alergii? 
Příznaky alergie: plný nos, časté smrkání, 

vodnatá rýma, zvýšené slzení, průjem, kop-

řivka, oteklé víčko, svědění kůže, svědění 

oka, řezání oka, ucpaný nos, bolest bři-

cha, kýchání, ekzém, otok, obtížné dýchá-

ní, oteklé rty, jazyk. Jestli se u Vás některý 

z těchto problémů objevuje, je možné, že 

máte nějakou alergii.

Co se odehrává v těle, do 
něhož se dostane alergen?  
Alergen vždy pochází z vnějšího 

prostředí. Je-li patologická imunitní 

reakce namířena proti částem vlast-

ního těla, pak se hovoří o autoimu-

nitních chorobách. Projevy alergie mohou 

být sotva znatelné, ale mohou nemocného 

i výrazně obtěžovat, až ohrožovat na živo-

tě. Záleží na tom, jak silně je alergie vyvi-

nutá, jakou cestou a v jakém množství do 

těla alergen vstoupí. Potencionálními aler-

geny mohou být např. pyly, prach, roztoči, 

bakterie, plísně, látky obsažené v potravě 

a v léčivech. Dále bílkoviny tvořené boda-

vými hmyzem a živočišné jedy.

Aby mohla vzniknout alergická reakce, 

musí se imunitní systém s cizorodou čás-

ticí nejprve seznámit a rozhodnout o její 

škodlivosti. Toto rozhodnutí je zcela zásad-

ní, neboť na jeho základě částice už nikdy 

nebude obyčejnou částicí, ale vždy aler-

genem. Vznik přecitlivělosti na tuto částici 

se nazývá senzibilizace a celý proces trvá 3 

týdny. Dle způsobu vstupu alergenu do těla 

vznikají pak reakce místní nebo celkové.

Vyšetření provádí alergolog, který paci-

entovi do předloktí podkožně aplikuje 

zředěné alergeny a po cca půl hodině 

zhodnotí kožní reakce na konkrétní aler-

gen.

Léčba
Léčba alergií je založena na několika 

základních pilířích:

a/ pokus o identifi kaci příčinného alergenu

b/ pokus o eliminaci příčinného alergenu

Někdy je to možné a dostatečné, hlavně 

u alergií na potraviny, léky, zvířecí alerge-

ny. Jindy je alergen v prostředí příliš široce 

nebo obecně zastoupen, a proto možnost 

eliminace alergenu je tak značně omezena 

(pyly travin, stromů, plevelů, vzdušné plís-

ně, roztoči apod.).

ALERGIE - nemoc 21. století
K nejčastějším onemocněním lidské populace patří bezesporu alergie.

Poslední výzkumy potvrzují, že více jak 60 % veškeré populace v sobě nejspíš nese geny pro možný rozvoj alergického 

onemocnění. Vliv interakce mezi touto genetickou dispozicí a zevním prostředím vyúsťuje v současnosti k projevu alergií 

asi u 25% populace. 

V České 
republice se 

odhaduje počet 
alergiků na 
2,5 milionů
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Farmakoterapii alergií pak dělíme na farma-

koterapii protizánětlivou, na léčbu úlevo-

vou od příznaků, na specifi ckou alergeno-

vou imunoterapii (podávání alergenových 

vakcín) a biologickou léčbu. 

K protizánětlivé léčbě se 

používají především korti-

kosteroidy, systémová antihistaminika, 

případně biologická léčba.

Nejčastěji používanou lékovou skupinou 

jsou antihistaminika, která se uplatňují jako 

úlevové léky. Nejnovější generace už mají 

i významné protizánětlivé účinky. Mohou 

se tedy používat i jako preventivní léky.        

Jako v léčbě jakéhokoliv jiného onemoc-

nění, tak i zde je velice důležitá spolupráce 

pacienta, čili pozorujete-li na sobě některý 

z výše uvedených příznaků, raději navštiv-

te lékaře. S velkou pravděpodobností Vám 

pomůže zbavit se, nebo alespoň značně 

eliminovat některé nepříjemné problémy, 

s nimiž se potýkáte, a zároveň zabránit 

například vzniku chronické rýmy, astma-

tu, chronických zánětů nebo atopického 

ekzému. 

Antihistaminika 
1. generace 
(např. Dithiaden, Tavegyl,  Fenistil, Prothi-

aden, Prothazin; jsou vázána lékařským 

předpisem) se používají jako úlevové léky 

zmírňující svědění, pálení sliznic a kůže, 

ale mají sedativní účinek, a proto se užívají 

především na noc.

Antihistaminika 2. generace 
mají minimální sedativní účinek. Je však tře-

ba počítat s individuální vnímavostí. Patří 

sem například Zyrtec tablety i kapky, Clari-

tin tablety. To jsou originální přípravky. Čet-

né jsou i generické výrobky - Zodac, Alerid, 

Letizen, Analergin tablety, dále Flonidan, 

Loratadin atd. V této skupině jsou zastou-

peny i volně prodejné léky -  např. Zyrtec 7  

i 20 tablet, Claritin 7 i 10 tbl., Zodac 7 i 10 

tbl., Analergin 10 tbl. apod. Tato skupina 

má i významné protizánětlivé účinky.

Antialergika např. Aerius, Xyzal, Cezera, 

Zenaro, Volnostin, Ewofex - mají silný pro-

tizánětlivý účinek a ještě silný antihistamí-

nový a antialergický účinek.

Antihistaminika jsou k dispozici jed-

nak k perorálnímu (ústy), systémovému 

použití ve formě kapek, roztoků či tablet, ale 

i k lokální aplikaci ve formě očních kapek či 

nosních sprejů - např. Allergodil gtt., Livos-

tin kapky a sprej nebo kožní gel - Fenistil 

gel a roll-on. Lokálně (místně) aplikované 

formy se používají hlavně 

jako přechodně úlevové léky 

nebo jako léky preventivní. 

Výhodou je jejich rychlý úči-

nek, který se projevuje do 

několika minut po aplikaci. 

Celkově podávaná antihista-

minika se mohou použít také jako úlevové 

léky - nárazově podávané jen při potížích. 

Ale výhodnější je kontinuální, pravidelné 

podávání u sezónních potíží - např. 

u pylové alergie v průběhu celé 

pylové sezony - sníží se tím čet-

nost a intenzita alergických 

projevů. Při léčbě alergické 

rýmy se často používají 

kombinované přípravky 

antihistaminik s degon-

gestivy (látky, které 

způsobují oplasknutí 

sliznice) např. Disophrol 

tablety (pouze na recept), 

Vibrocil kapky a gel (vol-

ně prodejné), Spersalerg 

kapky (jen na recept), 

Sanorin - analergin 

kapky oční i nosní (vol-

ně prodejné), Clarinase 

tablety (jen na recept), 

Nasivin, Olynth kap-

ky nebo sprej (volně 

prodejné). Nově jsou 

olejové kapky do nosu 

Prevalin, které zabraňují 

vniku alergenů do nosu.

Kortikosteroidy, podávány systémo-

vě či lokálně (vázány na recept). Jedná se 

například o tablety Prednison, Hydrocor-

tison, Solu-Medrol inj, Medrol tbl. V topic-

kých formách se především objevují masti, 

krémy, oční kapky, roztoky a hlavně inha-

lační aerosolové či práškové formy k aplika-

ci do průdušek nebo do nosu. Pak jsou dal-

ší lékové formy, které se používají k léčbě 

dalších příznaků alergických onemocnění 

(vázány jen na recept). Například inhalační 

kortikoidy v léčbě průduškového astmatu 

(Ecobec, Pulmicort, Alvesco), kortikoste-

roidy v léčbě alergické rýmy - nosní spreje 

(Beclomet, Nasobec, Tafen, Rhinocort 50 

mcg, volně prodejný, Nasofan, Nasonex, 

Avamys spray atd.). Podávají se 1x denně.

Další skupiny jsou vázány na recept - např. 

účinná látka montelukast, přípravek Sin-

gulair, Kromony (farmakologická skupina 

léků): Cromohexal, Cromobene, Allergo-

crom ve formě očních kapek a nosního 

spreje.

Úlevovou léčbou u průduškového astma-

tu jsou krátkodobě působící spreje - např. 

Ventolin, Ecosal, Buventol, Bricanyl, což jsou 

inhalátory s dávkovacím aerosolem.

Léčba počínající anafylaktické reakce 

(selhávání dechu, oběhové selhávání) - je 

třeba rozkousat 2 tbl. kortikosteroidu (Pred-

nison, Medrol tbl. a 2 tbl. antihistaminik). 

Dále inhalační úlevový lék (Ventolin, Bero-

tec). V případě oběhového kolapsu ihned 

aplikovat nitrosvalově adrenalin (Epipen).

Komplikace 
neléčené alergie: 
zhoršování příznaků - např. 

původní občasná rýma se 

mění v rýmu chronickou 

a ta nakonec v astma. 

Dále se rýma může zvrh-

nout v chronické záněty 

spojivek, nosních dutin 

nebo dokonce záně-

ty středouší. Jako

 komplikace se může 

vyvinout i atopický 

ekzém. 

Dr. Darina Šrolová

Dále se rýma 
může zvrhnout 

v chronické 
záněty spojivek
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Silné 
alergeny 

produkují 
i některá zví-
řata - napří-
klad kočky.
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LETNÍ KUCHYNĚ
Každá roční doba je ve spoustě věcí specifi cká, což platí, i pokud jde o vaření a to nejen kvůli sezónním surovinám. Zatímco 

v zimě je naše tělo promrzlé a snese i klasická česká těžká jídla, v létě většinou vyhledáváme a oceňujeme spíše osvěžení 

a dáváme přednost o něco lehčím jídlům. Vedou tedy saláty, studené polévky, ryby, zmrzlinové dezerty. Přece jen zaplácat 

si žaludek kachnou se zelím a se šesti knedlíky není v třicetistupňovém vedru zrovna to pravé ořechové. 

V létě kuchařské inspirace často přicházejí z přímořských oblastí, kde moc dobře vědí, jak se výborně najíst, 

ale zbytečně se nepřecpat. 

Tento nejslavnější salát Vám nabídnou snad v každé restauraci 

kdekoliv na světě a bude mít mnoho podob. Můžete se setkat 

s verzí s kuřecím masem i bez něj. To hlavní na jeho složení 

však jsou kvalitní římské saláty, křupavé krutony, nezaměni-

telná zálivka a strouhaný parmazán. Zkuste jeho klasickou 

verzi!

 SALÁT CAESAR
Ingredience:

1 hlávka římského salátu

kvalitní bílý toastový chléb

parmazán

olivový olej

2 vejce (žloutky)

francouzská hořčice

ančovičky

vinný ocet

česnek

cukr

pepř

sůl

Postup: 

Nejprve si připravte zálivku, kterou před podáváním důkladně 

vychlaďte. Ančovičky a česnek nakrájejte co nejjemněji a odložte. 

Smíchejte žloutky ze dvou vajec, s jednou lžící vinného octu, lžič-

kou cukru, lžičkou hořčice, osolte a mírně opepřete. Během šlehání 

postupně přilijte olivový olej, ke konci přidejte připravený česnek 

a ančovičky a ještě jednou promíchejte. 

Bílý chleba nakrájejte na malé kostičky a opečte na pánvi tak, aby 

byly kostičky křupavé. 

Poté již zbývá jen omýt salát a pokrájet jej na menší kousky, promí-

chat s vychlazenou zálivkou, přidat opečené kostky chleba (kruto-

ny), nastrouhaný parmazán a můžete podávat. 

 GAZPACHO
Ingredience:

1 kg rajčat

1 salátová okurka

1 chilli paprika

1-2 stroužky česneku

1 cibule (nejlépe červená)

2-3 plátky bílého chleba

5 lžic olivového oleje

lžička vinného octu

sůl 

pepř

lístky bazalky

Postup:

Omytá rajčata spařte ve vroucí vodě, poté je zbavte slupky a jader 

a vložte do většího mixéru. Přidejte omytou chilli papriku, nakráje-

nou cibulku, rozmačkaný česnek a oloupanou okurku nakrájenou 

na menší kousky a bílý chleba. 

Suroviny zakápněte octem, zalijte olivovým olejem, mírně osolte 

a opepřete, přidejte i pár listů čerstvé bazalky a vše rozmixujte 

(směs nemusí být úplně hladká, drobné kousky rozhodně nebu-

dou na škodu).  Připravenou polévku uložte do lednice a důkladně 

vychlaďte. Podávejte ozdobené bazalkou. 

Osvěžte se chladivou polévkou inspirovanou jižním Španěl-

skem.

JAK NA PITNÝ REŽIM?

 Kromě zařazení lehčí stravy do jídelníčku je v létě velice důležité dbát především na poctivé dodržování pitného režimu. Každému je 

jasné, že se stoupající venkovní teplotou, a tedy i zvýšenou námahou a pocením, bychom měli tekutiny doplňovat o něco více, než 

jsme zvyklí. Oproti běžným 2 - 2,5 litrům denně bychom v létě měli vypít alespoň 3 litry.

 Nejvhodnější je úplně obyčejná voda, omezit bychom naopak měli sladké nápoje a také kávu, která odvodňuje, stejně jako černý čaj. 

Místo nich si raději dejte kousek šťavnatého ovoce nebo zeleniny.

 Hlavně u starších lidí je třeba dát si pozor na rozdíl mezi pocitem žízně a potřebou těla doplňovat tekutiny! Ty se často značně 

liší, lidé pak pijí velice málo, protože nemají žízeň a snadno tak může dojít k dehydrataci organismu a následně ke kolapsu!

22 /  recepty 
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 KUŘECÍ V BYLINKOVO–HOŘČIČNÉ 
 MARINÁDĚ
Ingredience: 

kuřecí prsní řízky

olivový olej

sójová omáčka

francouzská hrubozrnná hořčice 

česnek

bazalka

sůl

pepř

Postup: 

Kuřecí maso opláchněte, očistěte a nakrájejte na asi centimetr 

tlusté plátky. 

Připravte si mísu a v ní smíchejte 5 lžic olivového oleje, 2 lžíce hoř-

čice, lžíce sójové omáčky, podle chuti rozmačkaného česneku (3-

4 stroužky), špetku soli, podle chuti pepře a několik posekaných 

lístků bazalky. 

Důkladně promíchejte a vložte do směsi maso, které ideálně 

necháte přes noc uležet. 

 GRILOVANÝ HERMELÍN 

Vyberte si sladkou nebo slanou variantu

Ingredience: 

hermelín

plátkovaná anglická slanina

olivový olej

pepř celý

pepř mletý

bazalka

mletá sladká paprika

Postup:

Připravte si dostatečně velký čtverec alobalu a vytvořte z něj tvar 

podobný misce. V misce smíchejte několik lžic olivového oleje 

spolu s pepřem, špetkou sladké papriky a bazalky. V této marinádě 

namočte hermelín. Připravené alobalové misky vyložte plátkem 

slaniny a na ni položte hermelín. Hermelín pak ještě zakápněte lží-

cí připravené marinády, alobal zamotejte, aby z něj nemohlo nic 

vytékat a umístěte na pár minut na gril. 

Podávejte s opečenou bagetou.

 

NA GRILU
Léto a období dovolených je také ideální příležitostí pro otestování Vašich schopností, jakožto šéfkuchařů s grilovacím náči-

ním v rukou. Nejrůznější druhy masa jsou grilovací klasikou, ale ideální je takovou gril party s přáteli ozvláštnit třeba grilo-

vanými sýry, ovocem nebo zeleninou. Grilovat zkrátka můžete téměř cokoliv. V každém případě by měly být samozřejmostí 

kvalitní a čerstvé suroviny. 

JAK SPRÁVNĚ NA GRIL?

Aby Vaše grilované maso bylo lahodou pro Vaše chuťové buň-

ky, je potřeba držet se několika pravidel:

 maso na gril by nemělo být ani příliš tlusté ani tenké – tenké 

plátky masa se rychle vysuší a nezůstanou šťavnaté, stejně tak by 

mřížka neměla být příliš blízko žhavým uhlíkům

 pro grilování postačí žhavé uhlíky, v žádném pří-

padě maso neumísťujte přímo nad plameny, ty by 

masu přivodily spíše nepříjemnou pachuť a vysu-

šily by jej

 mřížka na gril by měla být čistá a během grilování 

ji pravidelně potírejte olejem, aby se na ni kousky 

grilovaného jídla nepřichytily

 na gril vybírejte maso libové, tučnější maso grilujte 

  v alobalu, abyste zabránili odkapávání tuku do uhlí-

ků

 nejlépe se griluje maso kuřecí, nejnáročnější je naopak 

maso hovězí, u kterého je těžší správně odhadnout chvíli, 

kdy není maso upečené ani moc ani málo. 

Slaninu můžete nahradit 
například kompotovanými 

brusinkami a vyzkoušet 
tak sladkou variantu 

tohoto pokrmu.

TIP: ANANAS GRILOVANÝ V MEDU

Ananas nakrájejte na plátky a zalijte rozpuštěným medem. Nech-

te uležet alespoň půl hodiny a grilujte pár minut z každé strany. 

Podávejte ještě teplý jako přílohu ke grilovanému 

masu, nebo samostatně jako dezert. Podobně můžete 

připravit i žlutý meloun – nakrájejte jej na stroužky, namoč-

te ve směsi medu a trochy limetkové šťávy. Grilujte rovno-

měrně z každé strany. Podávejte čerstvé. 
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POMOC I PREVENCE

OBSAH KMENŮ 
PROBIOTICKÝCH 

BAKTERIÍ LACTO NATUREL® 

108 CFU/g KRÉMU

Trápí Vás pocit

diskomfortu,
svědění nebo suchosti v zevní intimní oblasti? 
Trpíte opakovanými kvasinkovými

nebo bakteriálními infekcemi
pochvy či močových cest ?

 řešení 2 V 1
INTIMNÍ KRÉM NEBO TAMPÓN

+ PROBIOTIKUM (LN®)

Tampóny ellen®, vhodné pro všechny
menstruující ženy, pro obnovu rovnováhy

vaginální mikrofl óry a ochranu
před vaginálním diskomfortem.d vaginálním dpřed

Intimní krém, speciálně vyvinut pro ženy,
pro zajištění pocitu svěžesti, hydratace

tkání poševního vchodu
a vytvoření ochranné bariéry před

nežádoucími bakteriemi.

www.ellen-krem.cz         www.ellen-tampony.cz        
Žádejte ve své lékárně.

ellen Krem-Tampony-Inzerce-210x285-20670.indd 1 28.05.13 13:48
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25 /  luštění

LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte jedno z 10 balení probiotických tamponů ellen® normal 12 tampónů.  

Probiotické tampóny ellen® – zdravotnický prostředek s dvojím účinkem. Probi-
otické tampóny ellen® osahují pečlivě vybranou směs tří kmenů Lacto-Naturel®, 
které pozitivně ovlivňují vaginální mikrofl óru.

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 31.8.2013 e-mailem na: 
krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML4-tajenka), nebo na adresu 
vydavatele. Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketin-
gové účely. 

Výhru získá 10 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou 
korespondenční adresou, na kterou mu bude výhra odeslána. 
Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz 

Probiotické tampóny ellen® 
           – prevence i léčba
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 SUDOKU             SUDOKUDoplňte zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se každá číslice v každém sloupci, řád-
ku, a v každém z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky vyskytovala pouze jednou.

řešen
í su

d
o

ku
:

 OMALOVÁNKY PRO DĚTI

 PŘESMYČKA
Dle legendy doplňte základní slovo, ze základního slova 
vytvořte a doplňte přesmyčku. Tajenka je ve vybarvených 
kamenech a čte se shora dolů. Je v ní ukryto slovo vyjadřu-
jící stav dobré fyzické, psychické a sociální kondice (expr.).

26 /  luštění 
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Volně prodejný lék. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. K dostání ve Vaší lékárně. 

• tlumí horečku
• zmírňuje bolest a zánět různého původu
• užívá se k léčbě revmatických onemocnění
• užívá se při horečnatých a chřipkových onemocněních
• užívá se při poranění měkkých tkání (pohmoždění, podvrtnutí apod.)

Okamžitá a osvědčená úleva od bolesti

Ibuprofen
400mg GALMED
tbl 30x400mg, ibuprofenum

www.galmed.cz
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