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Vážení a milí 
čtenáři, 

zima nám pomalu končí a my 

se začínáme probouzet do 

jarních a delších dní. Doufám, 

že jste zimní měsíce prožili 

v pohodě a ve zdraví. Pokud ne 

a přeci jen Vás skolila nějaká 

ta nemoc, tak doufám, že pro 

Vás byl náš magazín alespoň 

inspirací, jak se se zimním splí-

nem a nemocemi vypořádat. 

V aktuálním jarním čísle věnovaném předně Velikonocím jsme 

pro Vás připravili řadu tipů a zábavného čtení. Budeme hovořit 

o tradičních oslavách Velikonoc, nabídneme Vám řešení, jak se 

vypořádat s rozkvétající jarní přírodu v případě, že trpíte alergie-

mi. Dále Vám poradíme s výběrem domácího mazlíčka a pokusí-

me se Vám dodat odhodlání k běhu. 

Přejeme krásné čtení a těšíme se na Vaše reakce a komentáře.  

  

Mgr. Karel Šlegr
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Novinky z Mojí lékárny
Jak funguje poradna na www.mojelekarna.cz?

Určitě jste se s tím již setkali. Máte zdravotní 

potíže, avšak není to nic závažného. A tak Vás 

napadne vyhledat si odpověď přes internetový 

prohlížeč s očekáváním rychlé a kvalitní odpově-

di na svůj problém. 

Existují různé webové stránky s poradenstvím, 

kde je možné vyhledat jak popis zdravotního 

problému, tak i možnosti léčby

Jedním z vyhledávaných internetových portá-

lů jsou i webové stránky www.mojelekarna.cz. 

Cílem poradny je poskytování odborného pora-

denství v oblasti zdravotnictví. V době snadného 

přístupu k informacím chceme našim klientům 

usnadnit orientaci v odborných informacích 

ohledně užívání léků v nejširším smyslu slova. 

Naše poradenská činnost se zaměřuje na dopo-

ručení v rámci samoléčby s důrazem na prevenci 

onemocnění. Poskytujeme pouze relevantní 

a vědecky ověřené informace.

Naše e-poradna je rozdělena do několika základ-

ních kategorií dle toho, co člověka nejvíce a nej-

častěji trápí. 

Poradna poskytuje základní informace o one-

mocněních, můžete zde vybírat ze základních 

a méně závažných diagnóz. Naleznete informace, 

kdy je vhodné vyhledat lékařskou pomoc či svůj 

problém konzultovat v lékárně (zdravotní stav se 

zhoršuje, přetrvávají příznaky, objeví se nežádou-

cí účinky léku apod.)

V popisu diagnózy a následné léčbě příčin jsou 

uvedeny produkty, které vám mohou pomoci při 

úlevě či odstranění příznaků onemocnění. 

Pokud čtenáře po přečtení diagnózy a návrhu 

na následnou léčbu poskytované informace 

zcela neuspokojí, je možno přes formulář na 

www.mojelekarna.cz zaslat dotaz s popisem 

problému. 

Odpovědi na zaslané dotazy zpracovávají 

lékárníci a odborní lékaři. Poradnu mají roz-

dělenou dle jednotlivých témat a závažnosti 

dotazu. 

V reakci na dotaz Vám lékař/lékárník poradí s léč-

bou a doporučením vhodné medikace, případ-

ně posoudí nutnost návštěvy odborného lékaře. 

Odpovědi na dotazy jsou vyhotoveny v co nej-

kratším termínu.

 Věřím, že návštěvou webového portálu 

www.mojelekarna.cz naleznete odpovědi na své 

dotazy a budete se k tomuto portálu vracet, kdy-

koliv budete hledat kvalitní informace k otázkám 

Vašeho zdraví.

Stránky www.mojelekarna.cz nenahrazují po-

radenství lékařů ani lékárníků, ale mohou pro 

vás být zdrojem základních informací.

NAVŠTIVTE www.mojelekarna.cz 
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Trochu historie
Česká alzheimerovská společnost (ČALS) už 

od svého vzniku sídlí v Gerontologickém 

centru v pražských Kobylisích. Jejím cílem 

je pomoc a podpora lidí postižených 

demencí, mezi které řadíme jak samotné 

nemocné, tak i jejich rodinné přísluš-

níky, protože demence postihuje stejně 

těžce obě skupiny. U zrodu společnosti 

v ČR byla také Noreen Siba z Londýna, jež 

přispěla svými zkušenostmi z mezinárod-

ního alzheimerovského hnutí a z činnosti 

britských alzheimerovských společností.  

Česká alzheimerovská společnost se tak 

velmi rychle dostala do kontaktu se světo-

vou asociací alzheimerovských společností 

Alzheimer´s Disease International a také se 

aktivně zapojila do dění evropské asociace 

Alzheimer Europe, kde je respektovaným 

členem. To se mimo jiné projevilo také 

tím, že paní doc. MUDr. Iva Holmerová, 

Ph.D. byla na evropské konferenci a ple-

nárním zasedání Alzheimer Europe zvolena 

již podruhé místopředsedkyní této organi-

zace a předsedkyní její nadace.  

Alzheimerova choroba jako 
prioritní problém EU
Je nutno si připomenout, že Alzheimerova 

choroba a další onemocnění způsobující 

demenci jsou v současné době priorit-

ním problémem Evropské unie, a to na 

základě rozhodnutí Evropského parla-

mentu, jehož písemné prohlášení 80/2008 

bylo schváleno nadpoloviční většinou 

poslanců Evropského parlamentu a stalo 

se tak závaznou normou, ze které vychá-

zejí další usnesení a iniciativy, a to jak 

v oblasti národních strategií boje proti 

Alzheimerově chorobě a jiným příčinám 

demence, tak v oblasti mapování služeb 

pro lidi s demencí (projekt ALCOVE) tak 

i na poli vědy a výzkumu (prostřed-

nictvím tzv. společného programo-

vání – iniciativa JPND). Vláda ČR 

koncem minulého roku schválila 

koncepci, na jejímž základě by 

měl být Plán Alzheimer připraven.

Zástupci České alzheimerovské spo-

lečnosti tuto skutečnost uvítali a připo-

menuli, že Plán Alzheimer by neměl 

být jen deklarací, ale měl by být 

konkrétním strategickým materi-

álem s konkrétními, rea-

listickými a měřitelný-

mi výstupy.  

U nás se ČALS snaží 

o zlepšení informo-

vanosti o proble-

matice demence 

a o prosazení něk-

terých opatření, která 

vedou ke zlepšení živo-

ta jak lidí s demencí, tak 

i jejich rodinných příslušníků. 

Zde je zapotřebí připomenout úsilí 

z počátku minulého desetiletí, kdy ČALS 

usilovala o úhradu kognitiv, ke které došlo 

až po mnoha složitých jednáních poté, co 

ČALS podala podnět Veřejnému ochránci 

práv, který se s jejím návrhem ztotožnil 

a doporučil, aby pacienti s Alzheimerovou 

chorobou nebyli nadále diskriminování 

oproti jiným skupinám pacientů, u kterých 

je používána symptomatická léčba. 

ČALS vydala stanoviska a podklady zabýva-

jící se kvalitou péče a služeb pro pacienty 

s demencí. Jedná se o strategii P-PA-IA 

a systém certifikace „Vážka“ dle kterého 

bylo již certifikováno více než 20 zařízení 

v různých regionech ČR.

Důstojnost a strava 
pro pacienty s demencí
Mezi vzácné hosty konference patřila paní 

Jitka Zgola, kanadská lektorka péče 

o pacienty s demencí, která pro 

ČALS opakovaně přednáše-

la. Hlavním tématem její 

malé série přednášek 

v České republice 

bylo strava pro paci-

enty s demencí. Jitka 

Zgola zdůraznila, že i jíd-

lo pro pacienty s demencí 

je možné připravit tak, aby 

jej pacient mohl jíst sám 

co nejdéle. Aby mohli 

mít jídlo, které je chutné 

a láká i na pohled a ne 

nevzhledně upravené 

či dokonce mixované, 

což se v některých 

zařízeních pro seni-

ory, nemocnicích či 

léčebnách doposud 

bohužel stává. 

Snaha o pochope-
ní a zlepšení posto-

je společnosti k lidem 
s demencí

Letošní konference byla výjimečná 

i tím, že se jí zúčastnily také dvě dámy, 

u kterých byla Alzheimerova choroba dia-

gnostikována ve věku mladším, než je to 

u tohoto typu onemocnění běžné. První 

dáma hovořila o svých zkušenostech 

a o tom, jak s nemocí bojuje a co jí činí 

největší potíže. Zdůraznila, že někdy ani 

Život s Alzheimerovou chorobou
Přinášíme vám krátké ohlédnutí za konferencí

o Alzheimerově chorobě, kterou uspořádala koncem loňského roku 
Česká alzheimerovská společnost (ČALS) při upomínce ke svým 

patnáctým narozeninám.

MUDr. Holmerová
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lékaři nechápou, co lidé s demencí dokáží. 

Díky cvičení paměti a vytrvalé aktivitě se 

jí mnoho věcí daří. Velmi ocenila podpo-

ru manžela, rodiny, přátel a také České 

alzheimerovské společnosti. Přesto však 

zvažuje, že bude v budoucnu potřebovat 

péči některého specializovaného zařízení. 

Upozornila na závažný problém: většina 

zařízení specializovaných na péči o paci-

enty s demencí za svou cílovou skupi-

nu považuje až lidi starší 60 let a více.  

S mladšími pacienty s demencí tato zaří-

zení prostě nepočítají.

Druhá dáma přijela na konferenci až 

z Nového Boru. Pravidelně se zúčastňuje 

„toulek pamětí a duší“, jak začali účastníci 

nazývat svépomocné skupiny pro pacien-

ty s demencí, které se pravidelně konají 

v ČALS v Gerontologickém centru v Praze 

8 a které organizuje psycholožka ČALS Eva 

Jarolímová. Sdělila návštěvníkům konfe-

rence, že díky účasti na svépomocných 

skupinách dostala novou chuť do života. 

Do té doby se bála vystoupit na veřejnosti, 

ale nyní již daleko lépe ví, jak k urči-

tým věcem přistupovat, jak cvičit paměť 

a nakládat s lidmi kolem sebe. Dále se 

svěřila: „necítím se již tolik ztracená a osa-

mělá a už se tolik nebojím.“

 V závěru svého příspěvku vyjádřila, že snad 

nejdůležitější věcí pro lidi s demencí je to, 

jak se k nim chová jejich okolí. Obě dámy 

se shodly na tom, že považují za důležité 

o svém onemocnění mluvit a přispět tak 

k jeho lepšímu pochopení a ke zlepšení 

postoje naší společnosti k lidem s demen-

cí. Obě si zasloužily skutečně bouřlivý 

a dlouhotrvající potlesk.

Materiály laskavě poskytla paní doc. 

MUDr. Iva Holmerová, Ph. D., předsed-

kyně výkonného výboru ČALS a ředitel-

ka Gerontologického centra v Praze 8 – 

Kobylisích

Redakčně upraveno

Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 

inzerce
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„Vytrvalecký trénink je nejjednodušší a nej-

snadnější ze všech lehkoatletických disciplín. 

Na rozdíl od ostatních sportů, nejde při něm 

o nácvik nějakých dovedností, protože běhat 

umí každý člověk,“ napsal v roce 1954 Emil 

Zátopek.

Nebaví mě běhat… Tuhle větu jsem slyšela 

snad stokrát. Od žen, od mužů, od doros-

tenců, ale i od sportovců. Není to tak dáv-

no, co jsem ji taky často říkávala. A věřila 

jsem ji. A dnes? Dnes běhání miluji a každý 

týden bez něj je pro mě utrpení. Běh mi 

dává sílu, působí antidepresivně a pomohl 

mi zvládnout nelehká období. Co se stalo 

a proč taková velká změna? 

Vždy jsem měla potíže s fyzickou vytrva-

lostí, ale chtěla jsem sportovat. V cestě 

k odhodlání stálo hned několik zádrhelů. 

Za celoroční vstupenku do fi tness centra 

zaplatíte klidně i měsíční plat. Do sportov-

ního centra se musíte dopravit, což zabírá 

čas, a pokud zrovna se sportem začínáte, 

necítíte se v obklopení profíků zrovna nej-

lépe. 

Běh je báječný v tom, že se dá praktiko-

vat kdekoliv a téměř za každého počasí. 

Hlavně vás běh v přírodě nestojí skoro nic, 

stačí pouze zainvestovat do kvalitní obuvi. 

Další výhodou běhu je, že působí jako skvě-

lá terapie. Po celém dni v práci může běh 

působit jako výborný nástroj k relaxaci. 

Existují různé skupiny běžců. 
Například ti, co vyrážejí sami, protože chtě-

jí být sami se sebou, užívat si okolí, vnímat 

své tělo, poslouchat svůj dech. Naopak jsou 

skupiny běžců, které běhají v týmech, kde 

ten nejzdatnější tahoun motivuje ostatní 

běžce. Můžete také běhat s hudbou, kde 

naopak hudba motivuje k větším výkonům. 

Na různých internetových serverech si 

můžete stáhnout běhací písně podle vaše-

ho tempa a výdrže. Zkuste zadat do vyhle-

dávače „running music“ a nechte se inspi-

rovat. Každý běžec je individuál a každému 

vyhovuje něco jiného.

Nejtěžší je asi samotné odhodlání 

k běhu. Musíte chtít, musíte cítit, že se 

chcete zlepšovat a musíte být na sebe 

hrdí po každém odběhnutém kilometru. 

Běh je vedle chůze nejpřirozenější pohyb, 

který si můžete dopřát. Bohužel v dnešním 

přemodernizovaném světě, kde se snaží-

me šetřit nohy výtahem, do 

nejbližší večerky skočíme 

autem, protože není čas na 

bezvýznamné procházky, se 

tohle všechno projevuje i na 

naší fyzické zdatnosti.

Jak se připravit k běhu? 
Aby vás první vyběhnutí hned neodradilo, 

zkuste se nejprve malinko více hýbat. Bude-

li to jen trochu možné, choďte a uvidíte, jak 

se vám více osvalí nohy. 

První vyběhnutí bude náročné. Nečekej-

te žádné velké zázraky. I když vám budou 

zkušenější běžci říkat, že běhají 5 nebo 10 

kilometrů, nenechte se odradit. Zpočátku si 

dejte jen malý cíl. Můžete třeba běh kombi-

novat se svěží chůzí, při které se vydýcháte 

a naberete tak síly na další běžecký úsek. 

Ideální je např. 5 minut běhu a minuta 

chůze. Nebo můžete zkusit běžet 10 minut 

a pak se vrátit zpět rychlou chůzí. Postupně 

intervaly zkracujte, prodlužujte čas a uvidí-

te, že chůzi na vydýchání už ani nepotře-

bujete. 

Ideální je začít s 20/25 minutami pohybu, 

kde je započtena i chůze. Tenhle příprav-

ný trénink běhu byste měli absolvovat ze 

začátku dvakrát týdně. Postupem času se 

vám fyzička natolik zlepší, že budete chtít 

běhat každý den. 

Když jsem poprvé vyběhla já, dala jsem si za 

cíl 20 minut běhu. Velmi pomalým tempem 

jsem to zvládla, ale dva dny po tom se mi třás-

ly nohy. Dnes běhám deset kilometrů a v tep-

lém počasí běhám alespoň pětkrát týdně. 

Běh je velice náročná, ale zato odměňující 

aktivita. Člověk se při něm pořádně zapotí 

a tím se organismus pročistí. Je vhodný také 

jako prevence proti onemocnění. Sportovci 

nebývají tak často nemocní jako nesportují-

cí. Navíc během zpevníte všechny svaly v těle 

a spálíte neuvěřitelné množství kalorií. 

Šetřete své tělo
Emil Zátopek, legenda vytrvalostního běhu 

a čtyřnásobný olympijský vítěz právě v té-

to disciplíně napsal, že běhat umí každý. 

To však není tak docela pravda. Ano, běhat 

určitě umí každý, ale stejně jako každý 

řidič není profesionál, tak i u běhu existuje 

správný styl.

Běh není rychlá chůze, a proto vyžaduje 

jiný dopad. Bohužel v dnešní době nám 

výrobci bot se správným dopadem moc 

nepomáhají. Vyrábějí boty, které nás nutí 

k dlouhému kroku a k dopadu na patu. To je 

ovšem špatně. I když se na toto téma vedou 

dlouhé polemiky, tak je zcela zřejmé i lajko-

vi, že přímý dopad na patu či na špičku není 

vhodný pro naše tělo. Takovým přímým 

dopadem trpí nejen naše klouby. 

Pro pochopení dopadu a odrazu při běhu 

je ideální vyzkoušet si běh na boso v trá-

vě. Budete-li běhat na boso, nedopadnete 

ostře na patu, protože by vám to způsobi-

lo tupou bolest, po které byste už nebyli 

schopni se znovu odrazit. V opačném pří-

padě, tedy dopadu přímo na špičku, nebu-

dete schopni odrazu, protože nestihnete 

položit celé chodidlo na zem a nebudete 

tak mít dostatek síly na odraz. 

U běhu se můžete dopustit hned několika 

chyb zároveň. Například špatný předklon 

a záklon nebo nepřirozený pohyb rukou. 

Více informací o správném stylu běhání 

naleznete na stránkách www.bezeckasko-

la.cz. 

Naštěstí i běh se dá natrénovat. Vypiluje-

te-li si svoji techniku, bude se vám běhat 

lépe, efektivněji a ještě navíc šetrněji 

k vašim kloubům. 

Pokud si i po přečtení těchto řádků stále 

myslíte, že vás nic na světě k běhu donutit 

nemůže, protože vaše tělo na to není fyzic-

ky vybaveno, zbývá už jen citovat slova 

autora knihy „Born to Run – Zrozeni k běhu“ 

Chiristophera McDougalla, že: „lidské tělo je 

od přírody vybaveno k tomu, stát se neúnav-

ným běžcem na dlouhé tratě, ultramaraton-

skou mašinou”.  

krecm

6 /  sporty 

Vyběhněte si za kondičkou!

Běh je báječný 
v tom, že se 

dá praktikovat 
kdekoliv
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7 /  rodina

Pes, kočka, morče, králík, papoušek nebo snad 

had? Ať už se rozhodnete jakkoliv, zvažte veške-

rá PRO i PROTI, protože budoucí reklamace jsou 

kruté pro všechny zúčastněné!

Rozhodnete-li se pořídit si přírůstek do vaší 

rodiny, nejprve si ujasněte, co od svého maz-

líčka očekáváte a co mu můžete (nebo nao-

pak nemůžete) nabídnout. 

Připravili jsme pro vás několik otázek, na které 

je nutné zavčas si odpovědět. 

Co byste neměli opomenout, 

jsou také náklady spojené 

s pořízením vašeho nového 

člena domácnosti. Dále jsme pro 

vás zjistili, kde je možné nechat 

si mazlíčka pojistit. 

CO MUSÍTE VĚDĚT, 
NEŽ SI PŘIVEDETE 
DOMŮ NOVÉHO
ČLENA

 Základní otázka – máte vy 

nebo někdo ve vaší přímé 

blízkosti alergii na zvíře, 

které se chystáte si poří-

dit? Pokud ano, je lepší 

zvolit méně alergenního 

tvorečka, protože vzdát se 

někoho kvůli ukvapenému rozhodnutí je 

nefér. Je známo, že Maltézský psík, Jorkšír-

ský teriér a Čínský naháč jsou obecně dobře 

snášeni i mezi alergiky. Nicméně toto není 

univerzálně platné pravidlo. Můžete mít 

alergii také na zvířecí pokožku a ne pouze 

na zvířecí srst. Nechte si poradit od odbor-

níků nebo vyzkoušejte snášenlivost těchto 

plemen v chovných stanicích.

 Má být váš nový přírůstek do rodiny je-

jím plnohodnotným členem? Nebo bude 

plnit pouze roli občasného rozptýlení?

 Pečlivě zvažte své časové možnosti, pří-

padně časové možnosti ostatních členů 

vaší rodiny. I přesto, že někteří domácí 

mazlíčci nevyžadují 24 hodinovou péči, 

tak i kratší nebo časté odloučení pro ně 

může být stresující. 

 Prostor! Pokud se rozhodnete pořídit si 

většího zvířecího kamaráda, bude zajis-

té vyžadovat i více prostoru. Rozhodne-

te-li se pro psího kámoše, prostudujte si 

nejprve rasy, které by pro vás přicházely 

nejvíce v úvahu. Má to být honič nebo 

snad gaučovník? Na webových portálech 

www.pejskar.cz nebo www.vseopsech.cz 

se dozvíte mnoho užitečných věcí. Jaká 

plemena vlastně existují? Která rasa by 

se k vám hodila nejvíce? Jak jsou kteří psi 

časově nároční? Naleznete zde také rady 

a tipy, jak jednotlivé pejsky vychovat 

a také to, jaké prostředí jim nejvíce 

vyhovuje. 

KOLIK VÁS BUDE VAŠE NOVÉ 
PŘÁTELSTVÍ STÁT? 
Zvířátko si pořídíte takřka za jakoukoliv 

cenu. Pejsky a kočky pořídíte v útul-

ku bezplatně nebo za symbolickou 

částku, od chovatelů či z chovných 

stanic za horentní sumy. Vše záleží 

na historii chovné stanice. Bohužel 

však ani zde nemáte jistotu, že zví-

řátko s rodokmenem bude 100% 

zdravé. Pelíšky pořídíte už od 100 

korun a cena krmení se odvíjí od 

jeho kvality. Můžete se klidně 

dostat na částku, kterou utratí-

te průměrně za oběd vy. Kočky 

potřebují navíc suché záchody, 

škrabadla apod. Pejsci i kočičky 

potřebují také spoustu hraček 

nebo si váš příbytek přestaví na 

vlastní hernu. 

Akvarijní rybičky a veškeré 

další příslušenství pořídíte na bur-

ze. Ta největší akvaristic-

ká burza se koná v První 

jazykové základní škole na 

Praze 4. Rybičky pořídíte 

už od 10 Kč a akvárium 

za pár stovek. Dále pak 

potřebujete fi ltrač-

ní systémy, rostlinky, 

vhodný typ osvětlení 

a mnoho dalšího. Pro-

zkoumejte např. web 

www.rybyarybicky.cz. 

Křečka pořídíte za 50 

korun, morče vás bude 

stát malinko víc a krá-

líka pořídíte za pár sto-

vek (například zakrslé-

ho králíka pořídíte už 

za 250 Kč). Snadno je 

koupíte v zoo obchodech a patří k těm méně 

náročnějším kategoriím. 

Andulka vás také nebude stát mnoho a za 

Kakadu palmového z Papuy Nové Guiney 

dáte i půl milionu korun. Pro více informací 

navštivte web www.papousci.chovzvirat.com.

Při výběru želvy se musíte rozhodnout, zda 

si pořídíte želvu vodní (ty stojí pár stovek) 

nebo suchozemskou (ta vás již může přijít 

na pár tisíc). Obecně jsou želvy dlouhověké 

a některé si dokonce můžete v rodině dědit 

z generace na generaci. Všechny želvy jsou 

ohroženy vyhynutím, proto si pečlivě pro-

studujte, zda se o ně budete umět postarat. 

Prodej a koupě je limitována podmínkami 

uvedenými v CITES (viz stránky Ministerstva 

životního prostředí ČR – sekce Příroda a kra-

jina).

Hada pořídíte od 500 korun, záleží na jeho 

velikosti a exotičnosti. Pokud s hady tepr-

ve začínáte, je tou nejlepší volbou užovka 

červená. Dbejte na výběr terária a neex-

perimentujte! Nechte si poradit s výběrem, 

chovem, krmením apod. Na webu 

www.teraristika.chovzvirat.com 

naleznete všechny důležité 

informace. 

NECHTE HO POJISTIT!
I naši milovaní mazlíčci občas 

potřebují navštívit ka-

deřníka nebo dokto-

ra. Toto mohou být 

nemalé výdaje navíc. 

Veterináři si pak účtu-

jí různě vysoké částky. 

Den na klinice vás 

může vyjít i na 1500,- 

a operace na několik tisíc. Je proto 

výhodné se o pojištění zvířete infor-

movat. Například Česká spořitelna, 

ČSOB, Slavia pojišťovna, Česká podni-

katelská pojišťovna nebo Kooperativa 

pojišťovna nabízejí pojištění, které bude krýt 

léčebné výlohy většiny psů a koček. Limitují-

cím faktorem je věk a u psů také váhová kate-

gorie. O možnostech se informujte na webo-

vém portále www.mesec.cz v sekci Pojištění.  

 krecm

Kamarád do rodiny 

Kočka
je autorita

8 kg zvířátko 
v přepravním 

boxu může být 
přepravováno na 

palubě letadla

Pes se dá snadno vycvičit
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Velikonoce jsou nejvýznamnější událostí 

v křesťanském světě. Tento svátek se prav-

děpodobně slavil ještě v době předkřesťan-

ské. Navazoval na svátek židovský – pesach 

(památka vysvobození Židů z egyptského 

zajetí) a později také oslavovali příchod Mesiá-

še. Oproti tomu pohané vítali v této části roku 

jaro a začátek zemědělských prací.

Velikonoce označují zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo tře-

tího dne po jeho ukřižování. Přesné datum je 

však velmi těžké určit a existují různé hypoté-

zy. Isaac Newton propočetl, že k Ježíšově smr-

ti v Jeruzalémě mohlo dojít v pátek 7. dubna 

roku 30 nebo 3. dubna 33 anebo 23. dubna 34. 

Jiné hypotézy tvrdí, že nejpravděpodobnějším 

datem je 7. duben roku 30. Avšak podle vyprá-

vění evangelií je dnem smrti Ježíše 3. duben 

roku 33. Na Velikonocích je nejkrásnější prá-

vě ta myšlenka činu Ježíše Krista. JEŽÍŠ 

NECHTĚL ZMĚNIT SVĚT ZABÍJENÍM, ALE 

TÍM, ŽE SE NECHAL PŘIBÍT NA KŘÍŽ. Jeho 

potupný konec měl znamenat defi nitivní 

vítězství nenávisti a smrti nad láskou a živo-

tem.

Co předchází a co 
následuje v tomto 
ročním čase? 

Vše začíná Popeleční středou, 

kdy se křesťané začínají připra-

vovat na Velikonce. Tato příprava 

trvá celých 40 dní (kromě nedělí) 

a nazývá se postní doba. V té 

době má křesťan pracovat na 

proměně a obnově svého živo-

ta. Někteří křesťané tuto dobu 

využívají pro to, aby si připomněli 

samotnou křesťanskou víru. 

Po Velikonocích nastává 

velikonoční doba, která 

trvá 50 dní do svátku 

Seslání Ducha svaté-

ho.

Známé velikonoční symboly:
BERÁNEK - podle židovské tradice 

představuje Izrael Boží stádo, které 

vede Hospodin. Židé na Velikonoce 

servírují beránka jako vzpomínku na své vysvo-

bození z Egypta. Naopak v křesťanství je berá-

nek jedním ze symbolů Ježíše Krista. Obrazně 

řečeno, podle křesťanské víry je Ježíš beránek, 

který byl obětován za spásu světa.

KŘÍŽ - Kristus byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. Tento trest patřil k tres-

tům nejvíce krutým a ponižujícím.

VAJÍČKO - symbol nového života, 

počátek. Vejce bývá symbolem plod-

nosti, života a vzkříšení. 

KOČIČKY - symbolizují palmové ratoles-

ti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma 

přicházejícího Krista. Tradičním křesťan-

ským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli 

a pálení v příštím roce o Popeleční středě.

ZAJÍČEK - oslavoval příchod jara už 

v pohanských rituálech ještě před 

datováním Velikonoc. 

VELIKONOCE... 
Kde se vzaly a jak se kde slaví

8 /  velikonoce 
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POMLÁZKA - znamená symbol zájmu 

mužů o ženy. Vyšlehaná děvčata dávají 

mužům vajíčka jako dík o jejich zájem. 

Pověst praví, že děvčata mají být vyšlehána, 

aby byla zdravá a plodná. 

Velikonoční (staro)řád 
Škaredá středa – nemračte se! Jinak 

se budete mračit každou středu po 

celý rok.

Zelený čtvrtek – brzké probuzení a je 

třeba se omýt rosou, abychom nebyli 

nemocní. Hospodyně musí zamést dům 

ještě před východem slunce a smetí odnést na 

křižovatku - nebude tak mít v domě blechy.

Velký pátek – jít se umýt do potoka, 

abychom předešli nemocem. Neprat, 

nepracovat v sadu, nepůjčovat!

Bílá sobota - z ohořelých dřívek udělat 

křížek a ten odnést na pole, aby byla 

nova úroda. Doma je zapotřebí uklidit, 

vybělit prádlo, upéct mazanec a beránka, 

uplést pomlázku a ozdobit vajíčka. 

Boží hod - každá návštěva dostane kou-

sek posvěceného jídla. Trochu jídla by se 

mělo zanést na pole, do studny a na 

zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

Velikonoční zajímavosti ze světa
Jiný kraj, jiný mrav. Ať už v Americe nebo 

v Evropě, všude na světě křesťané vzdávají holt 

Ježíši Kristu za jeho činy. 

 Španělsko – pro tuto zemi je tradicí 

pochod městem, většinou v kápích. Účast-

níci pochodu si s sebou nesou sochu Ježíše 

a svatých. 

 Ve Francii, Německu nebo USA je tradicí, 

že děti hledají cukrovinky na zahradě nebo 

v přírodě. Věří, že je tam schoval bílý zají-

ček. Důvod, proč by to dělal, se jen zřídka-

kdy vysvětluje. 

 V Chorvatsku si přiťukávají kraslicemi. 

Ten, komu skořápka zůstane nepoškozená, 

vyhrává. 

 Na Filipínách si někteří věřící nesou kříž, 

na kterém se pak nechají po vzoru Ježíše 

křižovat.  

 V Norsku je tradiční řešit o Velikonocích 

vraždy. Televizní stanice vysílají nejrůznější 

detektivní příběhy a toto téma se objevuje 

rovněž v tisku. 

 Na Ukrajině se na Velký pátek peče tradič-

ní chléb nazvaný pascha. Pascha je rovněž 

označení ruských Velikonoc. Jak upéct pas-

chu najdete v sekci recepty. 

 V Etiopii se slaví Velikonoce až týden po 

našich evropských. Dva měsíce před Veli-

konocemi drží ortodoxní Etiopané půst. 

Nejí maso, mléčné výrobky ani vejce. Na 

velikonoční neděli, kdy půst končí, si chtějí 

všechno to bezmasé strádání vynahradit.

 V asijských zemích se období Veliko-

noc využívá k tomu, aby se asiaté nechali 

pokřtít. Centrem křtění je diecéze v Hon-

gkongu, kde se nechává každoročně 

pokřtít i několik tisíc lidí.

Číňané o Velikonocích navštěvují své zemře-

lé přátele a příbuzné, oslavují přicházející 

jaro a nové začátky. Nejen vajíčka, ale i živá 

kuřátka se barví v duchu jarních barev.

krecm

9 /  velikonoce
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10 /  cestování 

Tento významný křesťanský svátek se dá 

strávit téměř jakkoli. Tradičně i netradičně. 

V poslední době si všímám, že mnoho lidí 

tráví Velikonoce kdekoli, hlavně však ne 

doma. Tak proč to taky nezkusit? 

Jaro nám klepe na dveře a po dlouhé a stu-

dené zimě je načase opět vyrazit někam na 

výlet. Připravili jsme pro vás několik veliko-

nočních tipů, tak snad si vyberete.

Pokud ne, můžete zkusit nav-

štívit webový portál www.

kudyznudy.cz, kde je možno 

vyhledávat události podle místa konání, 

typu akce nebo časových možností. Rovněž 

můžete vyzkoušet různé slevové portály, 

kde naleznete mnoho tipů nejen na výlety 

v nejrůznějších cenových kategoriích. 

Hrad Grabštejn 
Hrad leží v samém srdci Trojzemí, tedy mís-

ta, kde se setkávají hranice tří států - České 

republiky, Německa a Polska. Pro návštěv-

níky se v letošní sezóně nově otevírá  dal-

ší část prohlídkové trasy. Ta je pojata jako 

procházka historií hradu proti proudu času. 

Návštěvníkům bude umožněno nahléd-

nout do různých komnat, například do 

komnaty hraběnky Josefíny Clam-Gallaso-

vé, které kdysi věnoval Ludwig van Beetho-

ven několik skladeb. 

Dne 30. března 2013 se můžete těšit na 

Grabštejnské Velikonoce, kdy u této pří-

ležitosti proběhne koncert a velikonoční 

pobožnost v kapli sv. Barbory.

Velikonoce na zámku 
v Benešově nad Ploučnicí
Zámecký areál je právem nazýván „perlou 

saské renesance“. Jedná se o nevšední kom-

plex dvou samostatných zámeckých celků 

Horního a Dolního zámku, k nimž můžeme 

připojit ještě třetí doklad jedi-

nečné renesanční architektury, 

přilehlý farní kostel Narození 

Panny Marie. O Velikonocích 

se zde můžete těšit na krásně 

vyzdobený zámek ve velikonoč-

ním stylu, na ukázku dobových 

zvyků a na průvodce v kostý-

mech.

Netradiční Tropical Island 
poblíž německého Berlína
Předně děti ocení velikonoční rachtá-

ní v bazénech a na skluzavkách. Tropical 

Island je největší krytý aquapark v Evropě, 

který nabízí svým návštěvníkům mnoho 

atrakcí-procházky v tropickém 

pralese, písčité pláže, vodo-

pády, laguny, sauny, vířivky, 

skluzavku na které je možno 

dosáhnout i 70 km/h, dětská 

hřiště, africkou džungli, tram-

políny a mnoho dalšího. 

Tropical Island ve spolupráci 

se Student Agency připravili 

akci nazvanou Velikonoční výlet s přenoco-

váním. Zpáteční dopravu pořídíte už za 890 

korun, vstupné pro dospělou osobu vás 

vyjde na 24,50 € a přenocování na písečné 

pláži nebo na lehátkách je zcela zdarma. 

Stan včetně snídaně vás bude stát 43 €, 

k dispozici však jsou i chatky nebo hotelo-

vé pokoje. 

Velikonoce v ZOO! 
Pražská ZOO si na Velikonoce připravila 

bohatý program především pro děti. Na 

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu 

budou mít v dílnách u Gočárových domů 

možnost vyrobit si své vlastní velikonoční 

přáníčko, uplést si velikonoční pomláz-

ku, zahrát si společenské hry nebo se jen 

tak projít na chůdách. Velikonoční nadílku 

nedostanou jen malí návštěvníci, ale také 

její obyvatelé. A že se bude na co dívat! 

O Velikonočním pondělí se budou na nadíl-

ku těšit papoušci ara a kakadu, medojed 

a nosálové, pekari, velbloudi a lemuři, losi 

a sloni, velké želvy, vejcožrouti nebo také 

gorily.

Na Mětějskou!
Nejen o Velikonocích, ale kdykoli od 

2. března do 21. dubna 2013 se můžete vy-

dat na Matějskou pouť do pražských Holešo-

vic. Najdete zde stovky nejrůznějších atrakcí 

nejen pro děti. Pro letošní rok budete moci 

vyzkoušet zase nové zahraniční atrakce. Pro-

svištíte se na horské dráze, centrifuze, zatře-

sete se strachy ve strašidelném zámku, za 

břicho se budete popadat v domě smíchu, 

zastřílíte si, povozíte se na řetízkových kolo-

točích, houpačkách, vyřádíte se ve skáka-

cích hradech, houpacích lodích nebo na loch-

nesce.  krecm

Kam na výlet o Velikonocích? 

Dne 30. břez-
na 2013 se 

můžete těšit na 
Grabštejnské 

Velikonoce

Pražská ZOO si 
na Velikonoce 

připravila boha-
tý program pře-
devším pro děti
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 nebo do vyprodání zásob.
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VITAMINY

Pharmaton Geriavit 100 tobolek

1002 Kč *
739 Kč
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K
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m
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. • energie, kterou pocítíte

• proti únavě a stresu

• podporuje fyzickou výkonnost 

a psychickou kondici

• odolnost organizmu

ZNÁTE Z TV

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

RÝMA

Olynth HA 0,1% 10 ml

106 Kč *
89 Kč
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• rychlá a účinná úleva od ucpaného 

nosu

• vhodný při akutní i alergické rýmě

• nástup účinku za 5 minut

• působí rychle a dlouhodobě 

(až 8 hodin)

Olynth HA 0,05% sprej 10 ml, 79 Kč 94 Kč

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

90 Kč *
79 Kč

• PREVENCE A OŠETŘENÍ OPRUZENIN 

U KOJENCŮ

• regeneruje citlivou dětskou pokožku a prsní 

bradavky

• obsahuje D-panthenol a zinek

• dokonale chrání před dráždivými vnějšími 

vlivy

• snadno se roztírá, nelepí a nedráždí ani tu 

nejcitlivější ekzematickou pokožku

BabyPanthen mast 100 g, 149 Kč 170 Kč

ALERGIE

Analergin 10 mg 30 tablet

138 Kč *
123 Kč
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 lá
tk

ou
 C

et
ir

iz
in

. 
K

 p
er

or
ál

n
ím

u
 p

o
dá

n
í.

• přípravek proti alergiím, 

ke zmírnění nosních a očních 

příznaků sezónní a celoroční 

alergické rýmy

• ke zmírnění příznaků 

chronické kopřivky nejasného 

původu

Analergin 10 mg 10 tablet, 71 Kč 80 Kč

KAŠEL

ACC LONG 600 mg 10 šumivých tablet

126 Kč *
115 Kč
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• léčba vlhkého kašle

• uvolňuje hlen 

v dýchacích cestách 

a podporuje tak 

vykašlávání

• dávkování – jen 1 tbl 

denně od 14 let

ACC 200 NEO 200 mg 20 šumivých tablet, 77 Kč 86 Kč

ZNÁTE Z TV

ALERGIE

Livostin oční kapky 0,5 mg 4 ml

166 Kč *
146 Kč
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m
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• účinek se dostavuje velmi 

rychle, nejpozději do 15 minut 

po použití a přetrvává 

až několik hodin

• nezpůsobuje ospalost

• je vhodný i pro řidiče

 Livostin nosní sprej 0,5 mg 10 ml, 146 Kč 166 Kč

ZNÁTE Z TV

NACHLAZENÍ

Sinex Vick Aloe + Eukalyptus nosní sprej 15 ml

100 Kč *
89 Kč
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• pro krátkodobou léčbu 

ucpaného nosu

• při nachlazení a zánětech 

nosních dutin

• úleva během několika 

minut s účinností 

6–8 hodin

• přípravek mohou používat 

dospělí a děti od 6 let

ZNÁTE Z TV

Pharmaton Geriavit 30 tobolek, 219 Kč 319 Kč

BabyPanthen mast 30 g
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Výhodná nabídka s platností 
od 1. 3. do 30. 4. 2013.
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BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

39 Kč *
33 Kč
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• tlumí bolest

• snižuje teplotu

Paramegal 500 mg Galmed 10 tablet, 13 Kč 15 Kč

KRVETVORBA, HEMOGLOBIN

HEMO PLUS + kyselina listová + železo 50 + 10 kapslí ZDARMA

284 Kč *
242 Kč
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• díky vitaminům B2, 

B6, B9 a B12 přispívá 

k tvorbě červených 

krvinek a hemoglobinu

• železo přispívá k přenosu 

kyslíku

• určeno dárcům krve, 

ženám v reprodukčním 

věku, ale i všem ostatním

DOPLNĚK STRAVY

Proenzi 3+ 180 + 45 tablet ZDARMA

883 Kč *
799 Kč
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NACHLAZENÍ

Vicks SymptoMed Complete citron 10 sáčků

202 Kč *
159 Kč
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• zmírňuje příznaky 

nachlazení a chřipky 

jako jsou bolení 

hlavy, bolest v krku, 

bolest kloubů, 

horečka, ucpaný nos

BOLEST V KRKU

Coldrex citron s medem 20 pastilek

76 Kč *
69 Kč
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Coldrex ostružina 20 pastilek, 69 Kč 76 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Prostenal Perfect 60 + 20 tobolek ZDARMA *

488 Kč *
439 Kč
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Prostenal Perfect 30 tobolek, 243 Kč 268 Kč

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

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *
41 Kč

Lé
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í • pro zmírnění bolesti 

a snížení teploty

• při chřipkových 

a revmatických 

onemocněních

ZDARMA MENTOLOVÉ PASTILKY!

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

• trojí účinek: 

odstraňují bolest 

v krku, ničí bakterie, 

tlumí dráždění 

v krku

• pro dospělé a děti 

od 7 let

• glukosamin a chondroitin 

sulfát jsou základní stavební 

složky kloubní chrupavky 

a ostatních pojivových tkání

• vitamin C přispívá k tvorbě 

kolagenu pro normální 

funkci kostí a chrupavky

Život je pohyb, pohyb je Proenzi.

* Balení 60 + 20 tobolek ZDARMA do vyprodání zásob,
  poté k dispozici balení 60 tobolek.

• Saw palmetto pomáhá 

zachovat zdravou prostatu

• Kopřiva dvoudomá pomáhá 

zachovat normální funkci 

močového ústrojí

• Saw palmetto přispívá 

k zachování reprodukční funkce
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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 1. 3. do 30. 4. 2013.NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ
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ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Opticalm Modré kapky 10 ml

131 Kč *
115 Kč

• zanechávají bělmo bělejší 

a duhovku sytější

• navrací zpět jiskru a svěží 

vzhled unaveným očím

• hydratují suché a unavené oči

Opticalm Lipomyst 10 ml, 179 Kč 215 Kč

OČI
Ocutein Brillant Lutein 25 mg 60 tobolek +

oční kapky 15 ml ZDARMA

419 Kč *
372 Kč
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• brilantní péče o váš zrak

• extra velké množství luteinu 25 mg

• přispívá ke kvalitnímu zraku

• vyživuje unavené oči

• doplněk stravy obohacen o přírodní 

lecitin

Ocutein Forte Lutein 15 mg 60 + 15 tobolek ZDARMA,
327 Kč 372 Kč

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Nailexpert sérum + krém 1+1 ZDARMA

299 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Biopron 9  30 + 10 tobolek ZDARMA

233 Kč *
199 Kč
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• komplexní probiotikum 

s prebiotiky

• 9 miliard a 9 kmenů 

bakterií v denní dávce

• při a po použití 

antibiotik

Zinek 15 mg 100 tablet

96 Kč

D
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 p
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í. • přispívá k udržení normálního 

stavu kostí, vlasů, nehtů 

a stavu pokožky

• přispívá k udržení hladiny 

testosteronu v krvi

• přispívá ke správné funkci 

imunitního systému

DOPLNĚK STRAVY

Koňská mast hřejivá 250 ml

130 Kč

• bylinný balzám vyrobený 

z 25 bylinných a rostlinných 

extraktů podle tradiční, 

generacemi prověřené 

receptury

• balzám vyvolává intenzivní 

prohřátí a prokrvení

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Vitamin C 250 mg 30 + 10 tablet ZDARMA

36 KčVitamin C Retard 500 mg 30 + 10 tablet ZDARMA 
(s postupným uvolňováním vitaminu C), 61 Kč

VITAMINY

B-Komplex forte 20 + 10 tablet ZDARMA

35 Kč
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B-Komplex forte 100 + 10 tablet ZDARMA, 103 Kč

• komplex 

vitaminů 

skupiny B

• forte 

hodnoty

VITAMINY

ZNÁTE Z TV

• pomáhá podporovat 

imunitní systém

• napomáhá správné 

funkci nervové soustavy 

a energetického 

metabolismu

• antioxidant, který 

chrání tělesné buňky 

před volnými radikály

Koňská mast chladivá 250 ml, 130 Kč

• sérum na mykotické 

onemocnění nehtů + krém 

na mykotické onemocnění 

kůže ZDARMA

• viditelný účinek již 

po 4 týdnech

• okamžitá úleva od svědění

• komfortní a snadná aplikace

ZNÁTE Z TV
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 nebo do vyprodání zásob.
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Výhodná nabídka s platností 
od 1. 3. do 30. 4. 2013.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

MYKÓZA

Canespor 1× denně sada na nehty

469 Kč *
419 Kč
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Canespor 1× denně roztok, 156 Kč 173 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Calcium 500 mg Galmed 20 tablet

51 Kč *
41 Kč
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• minerální přípravek 

se sladidly

OPARY

Acyclostad Galmed 5 g

134 Kč *
108 Kč
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• ulevuje od bolesti 

a svědění při často 

se opakujících 

oparech rtů

SUNAR

Sunar Nutradefense 2, 3, 4  800 g

324 Kč *
279 Kč

• mateřské mléko je naší inspirací

• jeho ochranná funkce nás 

inspirovala k vytvoření kojenecké 

mléčné výživy Nutradefense

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

Carbo OPTI 300 mg Galmed 20 tablet

60 Kč *
50 Kč
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• podpůrný prostředek 

s obsahem 

aktivního uhlí, 

který napomáhá 

odstranění škodlivin 

z trávicího traktu

DOPLNĚK STRAVY

Espigal 80 mg Galmed 50 tobolek

84 Kč *
70 Kč
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• účinná regulace 

tvorby střevních 

plynů

• jedna kapsle pro 

optimální účinek

BOLEST

Olfen Gel 50 g

90 Kč *
79 Kč
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ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

• vysoce účinná a rychlá 

léčba mykózy nehtů

• komplexní balíček pro 

ošetření napadených nehtů

• aplikace jen 1× denně 

po dobu 2 týdnů

• vhodný i jako doplňková 

léčba při rozsáhlejší mykóze 

nehtů (3 nehty a více)

• možné použití bez porady 

s lékařem k mírnění 

místních projevů bolestí 

zad a k léčbě poúrazových 

zánětů šlach, vazů, svalů 

a kloubů (zhmoždění, 

podvrtnutí, vymknutí)

• přípravek mohou užívat 

dospělí a mladiství od 14 let

Sunar Nutradefense HA 2, 3  600 g, 279 Kč 324 Kč

Sunar Nutradefense Good Night 700 g, 279 Kč 324 Kč
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Tip: 

Toužíte-li se vzdálit o Velikonocích 
na déle než prodloužený víkend 
a dopřát si trochu tepla, zvaž-
te možnost navštívit Jeruzalém, 
kolébku nejen křesťanství. Veliko-
noce v Jeruzalémě jsou opravdu 
pohádkové. Sjíždějí se zde křesťané 
z celého světa a vzdávají hold Ježí-
ši Kristu a celé víře. Potkáte skupi-
ny vystupující na Olivovou horu 
nesoucí kamenný kříž a odříkavají-
cí modlitby. Budete moci vložit své 
přání do Zdi nářků a nasát neuvě-
řitelnou atmosféru tohoto města, 
kde stejnou sílou jako křesťanství 
panuje také islám i židovství.

Nemusíte se do Jeruzaléma vydá-
vat na celý týden, stačí zajet si tam 
na jedno nebo dvoudenní výlet 
z nedaleké Taby v Egyptě. Město 
Taba je výhodně položeno u moře 
a budete to mít kousek jak do staro-
dávného skalního města Petry, tak 
k Mrtvému moři anebo do nedale-
kého Jordánska, kde můžete oku-
sit beduínskou kulturu. 

Skalní dóm - Chrámová hora

Hřbitov

 Jordánské skalní město Petra  Jordánské skalní město PetraKostel všech národů - Getsemanská zahrada

Zeď nářků

Bazilika Božího hrobu
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Alergie je přehnaná reakce vašeho imunit-

ního systému na jinak neškodný podnět. 

Imunitní systém a jeho reakce jsou samozřej-

mě velmi důležité, například při obraně proti 

infekcím. Při alergii však dochází k nežádoucí 

reakci na látky, které jsou pro organizmus 

zcela neškodné (pyl, potraviny). Příčiny vzni-

ku alergie nejsou jednoznačně objasněny. 

Do velké míry hraje roli dědičnost a určitá 

vrozená predispozice, na kterou pak působí 

různé faktory prostředí. Předpokládá se vliv 

znečištění prostředí, vliv infekcí v nízkém 

věku anebo vystavení různým vysoce riziko-

vým látkám (například některým chemikáli-

ím). Mezi nejčastější hypotézy vzniku alergií 

se řadí i tzv. hygienická, která poukazuje na 

velmi vysoký stupeň čistoty a hygieny v pro-

středí, kde žijeme. Děti se pak nedostávají 

do kontaktu s různými bakteriemi, které mají 

vliv na formování a nastavení imunitního 

systému v útlém věku. I proto se uvádí, že 

v rozvinutých oblastech je výskyt alergií 

vyšší než například v rozvojových zemích, 

kde jsou lidé v užším kontaktu s přírodou.

Alergie se může projevovat na velmi širokém 

spektru látek, které se pak nazývají alergeny. 

Některé jsou častější, jako například již uve-

dené pyly, prach nebo roztoče, z potravin 

se může jednat například o arašídy, vajíč-

ka, některé mořské plody a mnoho jiných. 

Alergeny jsou v podstatě mikroskopické bíl-

koviny, které buď přijímáme v potravě, nebo 

se volně pohybují ve vzduchu, který dýchá-

me. Alergie je velmi obecný pojem a může 

být používán v mnoha souvislostech. Často 

se zaměňuje s pojmem atopie, což je po 

odborné stránce pojem užší, přesnější, ale 

v běžné praxi jej lze pro výše uvedené aler-

geny běžně používat. Setkáváme se i s ter-

míny jako atopický ekzém anebo astma, tyto 

nemoci mají s alergickými reakcemi mnoho 

společných mechanismů a v některých pří-

padech se vyskytují u lidí současně (někdy 

v různých obdobích života). Velmi častým 

projevem alergie je pak i alergická rýma, kte-

rou se budeme dále zaobírat podrobněji. 

Rýma je české označení pro zánět nosní sliz-

nice. Může být infekčního původu (způsobe-

ná většinou viry) anebo může být způsobena 

alergenem a v tom případě se označuje jako 

rýma alergická, lidově „senná“. Mezi projevy 

alergické rýmy patří pocit ucpaného nosu, 

vodnatý výtok, kýchání, svědění nosu a pří-

padně i pokašlávání způsobené zatékáním 

hlenu do krku. K alergické rýmě se může 

přidat i zarudnutí spojivek. Alergická rýma se 

může vyskytovat celoročně anebo jen v urči-

tém období roku – sezónně. Mezi celoroč-

ní alergeny patří například roztoči nebo 

domácí zvířata. V případě domácích zvířat 

je nutné vyvrátit zažité tvrzení, že alergie 

vzniká pouze na srst a krátkosrstá plemena 

jsou pro alergiky vhodnější. Není to pravda. 

Alergie vzniká i na části pokožky 

anebo sliny zvířat a problé-

my se tedy mohou vyskytovat 

u všech plemen. Potíže v těch-

to případech obtěžují pacienta 

více méně rovnoměrně po celý 

rok. Sezónní alergickou rýmu 

způsobují pyly travin a obilí, 

jarních stromů a plevele. Pyly 

těchto jednotlivých rostlin se vyskytují pouze 

v určitém období roku a u části lidí se pak 

senná rýma objevuje právě v tomto rozmezí. 

Na druhou stranu se ve vzduchu vyskytuje 

nějaký druh pylu (vyjma zimních měsíců) 

téměř po celý rok a v případě častější, smíše-

né alergie pak sezónní alergická rýma může 

trvat i několik měsíců. Bližší informace ohled-

ně konkrétních rostlin se dají dohledat lehce 

na internetu v podobě různých pylových 

kalendářů.

Alergická rýma je většinou lehce odhali-

telná při návštěvě lékaře a její diagnóza se 

opírá hlavně o popis příznaků pacientem. 

Při počínajícím, lehčím, onemocnění bývá 

často možné odhalit i konkrétní alergen, 

při pokročilejších formách, případně smíše-

ných alergiích toto nebývá vždy možné. Péči 

o alergického pacienta zajišťuje v nekom-

plikovaných případech praktický lékař. 

Je možné zvážit i vyšetření specialistou a to 

alergologem nebo otorinolaryngologem 

(ORL, „krční“). O potřebě těchto dalších náv-

štěv rozhoduje praktický lékař, nebývají však 

nutné u všech pacientů.

Léčba pacientů s alergickou 

rýmou nabízí několik možnos-

tí. Jde o režimová opatření, symptomatic-

kou terapii a v některých případech o tzv. 

specifickou terapii. V případě režimových 

opatření se jedná o přizpůsobení se okolí 

tak, aby nedocházelo ke kontaktu s vyvolá-

vající příčinou. U sezónní pylové alergie to 

znamená omezení pohybu v přírodě v době 

výskytu alergenu, dočasné omezení větrá-

ní, případně intenzivnější úklid. V případě 

déletrvající nebo celoroční alergie je tento 

postup obtížnější, ale pro dosažení opti-

málního výsledku je minimalizace kontaktu 

s vyvolávajícím faktorem velmi důležitá. Na 

alergickou rýmu a alergie všeobecně mají 

vliv i některé nespecifické podněty z okolí, 

jako je znečištěné ovzduší, smog nebo kou-

ření.

CO JE TO ALERGIE 
a jak ji léčit?

Mezi celoroční 
alergeny patří 

například 
roztoči nebo 

domácí zvířata

S příchodem jara a probouzením příro-

dy se u citlivějších lidí mohou objevit 

typické potíže - rýma, pocit ucpaného 

nosu, záněty spojivek (zarudnutí očí) 

a kýchání. Jak jistě víte, jedná se o aler-

gické projevy. Co to ale přesně alergie je 

a jak ji léčit? Pokusíme se vám odpově-

dět v následujícím článku.
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Z léků na alergickou 

rýmu je dostupných 

hned několik mož-

ností. Tzv. nosní 

dekongestiva (obsa-

hují látku oxymet-

hazolin a podobné) 

rychle uvolní nosní 

sliznici a pocit ucpa-

ného nosu, který je 

způsobený zduřením 

nosní sliznice. Tyto 

spreje působí lokál-

ně na cévy, které se 

stáhnou, sníží se tím prokrvení sliznice a její 

objem a uvolní se prostor pro proudění vzdu-

chu. Z uvedeného popisu mimo jiné vyplývá, 

že tyto léky nemají žádný účinek na ovlivnění 

samotné nemoci, potlačují pouze příznaky. 

Jsou vhodné, pokud vám ucpaný nos brání 

například při mluvení nebo spaní. Nesmí se 

užívat dlouhodobě, protože mohou způso-

bit formu „závislosti“, při které vysazení léků 

působí opačně a příznaky rýmy naopak vyvo-

lává (tzv. medikamentózní rýma). Další mož-

ností léčby jsou nosní kapky a spreje s obsa-

hem hypertonického roztoku soli (případně 

mořské vody). Tyto přípravky sliznici zvlhčují, 

napomáhají při čiště-

ní nosu a mohou tak 

pomoci uvolnit ucpa-

ný nos. Nemívají tak 

bezprostřední účinek 

jako nosní dekonges-

tiva, ale jejich jedno-

značnou výhodou je 

naprostá bezpečnost 

při dlouhodobém 

užívaní, v těhotenství 

a jsou také vhodná 

pro děti. 

Z celkově užívaných 

přípravků mají nezastupitelnou roli antihista-

minika. Ty zasahují do imunitní reakce na 

sliznici a brání uvolňování některých látek, 

které pak způsobují zvýšení prokrvení, otok, 

svědění a další příznaky. Při jejich užívání se 

příznaky výrazně mírní. Antihistaminika se 

v průběhu alergické sezóny mohou používat 

dlouhodobě a denně. Předepisuje je lékař, 

který vám doporučí vhodný typ, ale v případě 

nutnosti lze některé zakoupit i volně v lékár-

ně. Tyto léky je dobré mít s sebou například 

i na dovolené, lze je použít jako první pomoc 

při téměř jakýchkoliv alergických projevech 

a také preventivně. Vždy je samozřejmě nutné 

pročíst si příbalovou informaci a zařídit se 

podle konkrétních okolností. 

Existují i další, méně časté léky, které jsou 

určeny pro těžší formy onemocnění, a přede-

pisuje je vždy lékař. V případě některých kon-

krétních alergií (například alergie na trávy, 

případně včelí bodnutí) existuje i tzv. speci-

fická terapie, při které se pacientovi podává 

v průběhu několika let podle určitého sché-

matu uvedený vyvolávající alergen v přes-

ně stanovených koncentracích. Ten postup-

ně alergickou reakci „vyčerpá“ a potíže pak 

mohou odeznít definitivně. Tato terapie není 

možná u všech pacientů a její vhodnost vám 

doporučí lékař.  MUDr. Boris Oniščenko

Budeme potřebovat:

500 g hladké mouky (může být i polohrubá či smíchaná), 100-120 g cukru, 

100-120 g tuku (máslo nebo Hera), 2 žloutky, 40 g droždí (kvásek- do tro-

chy vlažného mléka s trochou cukru rozdrobíme droždí, mírně posypeme 

moukou a necháme vykynout), 1/8 l mléka, sůl, vanilkový cukr, rozinky, 

nakrájené oloupané mandle, špetku muškátového květu, citronovou kůru, 

rozšlehané vejce s trochou mléka (na potření hotového mazance), nakrá-

jené či plátkové mandle (na povrch) 

Jak na to: 

Mouku s cukrem, vanilkovým cukrem, citronovou kůrou, solí, mušká-

tovým květem, rozinkami a mandlemi dobře promícháme. Žloutky 

rozmícháme v mléce, přilijeme do důlku v mouce, přidáme změklý 

tuk, trochu promícháme a na závěr přidáme vzešlý kvásek. Vše dobře 

promícháme a hněteme, nejlépe rukama. Dle potřeby přidáváme mléko, těsto musí mít tuhou konzistenci. 

Když je těsto příliš řídké, přisypeme mouku a dáme pod utěrku kynout někam do tepla. To může trvat i dvě 

hodiny. Těsto po vykynutí vyjmeme, na vále utvoříme bochánek, ten pak přeneseme na plech pokrytý 

pečícím papírem a ještě chvíli necháme odpočinout. Poté ostrým (nejlépe mokrým) nožem vytvoříme 

hlubokým řezem uprostřed kříž. 

Mazanec potřeme rozšlehaným celým vejcem smíchaným s trochou mléka a ozdobíme mandlemi. Vložíme do vyhřáté trouby (asi 200 stupňů). Po 10 až 

15 min. teplotu zmírníme a pečeme dozlatova. Pokud nám mazanec na povrchu rychle tmavne, můžeme ho přikrýt pečícím papírem nebo alobalem. 

Zkoušku upečení provádíme propíchnutím špejlí - pokud na ní nejsou zbytky těsta, je mazanec hotový. 

VELIKONOČNÍ RECEPTY
13 /  recepty

 Mazanec 

TIP: Mazanec lze uchovat 
i několik týdnů, dobře 
se proleží. Je třeba jej 

zabalit do papíru či 
utěrky, vložit do mikro-
tenového sáčku a uložit 

v chladnu či v lednici. 

Alergií v naší populaci v posledních letech 

přibývá. Stále více lidí tak bohužel pociťuje 

její příznaky, například ve formě zmíněné 

alergické rýmy. Je vhodné závěrem zdů-

raznit, že léčba alergie nejčastěji probíhá 

pouze formou kontrolování a potlačování 

příznaků. Pro správné zvládnutí těchto 

postupů je mimo návštěv lékaře nutná 

i dostatečná informovanost každého paci-

enta o této problematice. Pevně věříme, 

že tento článek vám v základní orientaci 

pomůže a že i díky němu dokážete prožít 

příjemné a rýmou nerušené jaro.
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Budeme potřebovat:

1 kg tvarohu (5 - 20%), 200 g másla, 5 vajec, 200 g cukru, 1 kávovou lžíci vanil-

kového cukru, 400 ml smetany (10 - 20%), 100 g ořechů, 100 g kandovaného 

ovoce, 100 g rozinek

Z tohoto množství surovin připravíte 2 paschy o výšce asi 10 cm a prů-

měru asi 12 cm.

Jak na to: 

Tvaroh propasírujeme přes síto nebo pomeleme v mlýnku na maso. 

Přidáme změklé (ne rozpuštěné) máslo a promícháme. Vejce ušleháme 

s cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme smetanu a promícháme. Hmotu 

na mírném ohni uvedeme do varu a vaříme tak dlouho, dokud nezačne 

hmota houstnout. Poté ji necháme zchladnout. Ořechy a kandované 

ovoce nasekáme nadrobno. Rozinky propláchneme, osušíme a smícháme 

s tvarohem. K tvarohu přidáme vaječnou hmotu a vše promícháme.

Nemáme-li speciální formu na paschu, můžeme použít nový květináč 

nebo cedník. Vyložíme je gázou (5 vrstev) tak, aby její okraje visely přes 

okraj formy. Naplníme tvarohovou hmotou a postavíme do misky, neboť 

bude vytékat syrovátka. Okraje gázy poskládáme nahoře. Hmotu zatížíme 

závažím (např. třílitrovou zavařovačkou naplněnou vodou) a na 12 hodin 

postavíme do ledničky.

Po vyklopení nazdobíme např. kandovaným ovocem.

Budeme potřebovat:

200 g čočky, 200 g krup, 1 cibuli, 4 lžíce olivového oleje, sůl

Jak na to: 

Kroupy den předem namočíme. Druhý den je v téže vodě uvaříme 

doměkka. Čočku si také namočíme (pokud možno alespoň na 2 hodiny) 

do vody a poté ji povaříme. Po cca 15 minutách vaření vodu slijeme, čočku 

propláchneme a zalijeme vodou tak, aby byla potopená, a dovaříme ji 

doměkka. Pozor ať se nepřipálí. Nadrobno nakrájenou cibuli orestujeme 

na rozpáleném oleji. Když jsou čočka i kroupy měkké, smícháme je dohro-

mady, přidáme orestovanou cibulku, osolíme a podáváme.

Budeme potřebovat:

2 litry vývaru z uzeného masa, 0,5 litru smetany na vaření, 2 lžíce hladké mouky, 

2 bobkové listy, 4 vejce, posekaný kopr, ocet, česnek

Jak na to: 

Vývar přivedeme do varu. Rozmícháme smetanu s moukou, přilijeme do 

vývaru a necháme provřít. Přidáme bobkový list, česnek a trochu octu. 

Do vroucí polévky přidáme rozbité vejce tak, aby se bílek neoddělil od 

žloutku. Vaříme ještě asi 10 minut. Přidáme nasekaný kopr a můžeme 

servírovat.  

   Kočičí tanec (kočičí svatba)

  Tvarohová pascha

    Bílá velikonoční polévka

krecm 

VELIKONOČNÍ RECEPTY
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ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH
800 72 72 72

www.hemoplus.cz

Bezplatná linka

Vyrábí: TEREZIA COMPANYCOMPANY

100 % zdraví z prírody

HEMO     PLUS
KYSELINA LISTOVÁ

Přípravek obsahuje složky bohaté na přírodní 
vitaminy a minerály, zejména vinnou révu, černý 
bez, ostružník křovitý a další. Díky obsahu 
vitaminů B2, B6, B9 a B12 přispívá k tvorbě 
červených krvinek a hemoglobinu a díky obsahu 
železa přispívá k přenosu kyslíku. 

s hroznovým vínem 

BRA TE SE CHUDOKREVNOSTI

Únava, vyčerpání, pokles tělesné výkonnosti, bledost kůže a sliznic, 
zadýchávání se při námaze a zrychlená srdeční činnost. Všechny tyto 
projevy jsou známkou chudokrevnosti, kterou bychom určitě neměli 
podceňovat a s návštěvou lékaře neměli otálet. 

p írodní cestou 

PODPO TE KRVETVORBU

Důležitým krokem je určení příčiny anémie 
a  teprve poté nasazení cílené léčby. Anémii 
je možné vystopovat i za běžnými stížnostmi 
jako jsou nekvalitní lomivé nehty nebo vypa-
dávání vlasů. Tady byste ji možná vůbec ne-
hledali.

Kde vzniká problém?
Transport kyslíku mají na  starosti červené 
krvinky, v  nichž se váže na  červené krevní 
barvivo, které se nazývá hemoglobin. Máte-li 
anémii, krev obtížně získává dostatek kyslíku 
a nemůže jej pak distribuovat do mozku, sva-
lů a dalších orgánů. Moderní strava, spojená 
s  konzumací průmyslově připravovaných po-
travin, bývá často nevyvážená, a  ze střeva se 
pak nevstřebávají potřebné látky pro výstavbu 
červených krvinek a dochází k nutriční anémii, 
která je spojena s nedostatkem železa, jenž je 
základní složkou hemoglobinu. Existuje ještě 
řada dalších příčin chudokrevnosti, které jsou 
součástí mnoha jiných poruch či nemocí. 

Už víte, co vám chybí?
Po tom, co jsme si řekli o příčinách anémie, je 
logické, že jejímu vzniku předejdeme pestrou 

stravou obsahující optimální množství železa, 
dále kyseliny listové, vitaminů  B12, B2 (ri-
bofl avin) a B6 (pyridoxin). Udržovat krvinky 
zdravé pomáhají i  vyšší dávky vitaminu  C, 
který přispívá také ke snížení únavy a je uni-
verzálním klíčem k odolnosti organizmu.  

Vezměte si na pomoc rostliny 
Proti chudokrevnosti můžeme použít také 
sílu rostlin. Dodávají tělu látky podporující 
tvorbu červených krvinek, díky nim také lépe 
využijeme železo a další minerální látky přijí-
mané z potravy.  
Vinná réva se sama obhájí jako zdroj vi-
taminů, minerálů, bílkovin, organických 
kyselin včetně aminokyselin. Krvi prospívá 
díky obsaženým vitaminům skupiny B a vi-
taminu C. Některé vitaminy a minerály pří-
tomné v  hroznech příznivě ovlivňují tvorbu 
červených krvinek. Kromě toho jsou bohaté 
také na biofl avonoidy. Vitamin C má přízni-
vý vliv na tvorbu kolagenu, který je důležitý 
pro zdraví i  těch nejtenčích cév – vláseč-
nic.  Za zmínku stojí také třísloviny obsažené 
ve vinné révě, které mají také prospěšný vliv 
na pevnost vlásečnic. Některé obdobné látky, 

které obsahuje vinná réva, 
najdeme například v  čer-
ném bezu. Jsou to opět fl a-
vonoidy, třísloviny, silice, vi-
taminy skupiny B a vitamin  A, 
který podporuje metabolismus 
železa a  funkce imunitního systé-
mu. Příroda obdařila biofl avonoidy 
i ostružiník křovitý, kde opět můžeme těžit 
ze vzájemně se posilujících účinků antioxi-
dantů i vitaminu  C. Ostružiny obsahují také 
draslík, hořčík, železo, vlákninu a kyselinu 
listovou. 
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„Průmysl dává a průmysl bere. Hollywoodská 

továrna na sny stvořila dívku snů. Mohla se 

probudit do skutečnosti? Co to vlastně je, sku-

tečnost? Mohla žít za hranicí snů?“ (Norman 

Rosten, básník a dlouholetý přítel Marilyn)

Kde se vzala?

Kdyby Marilyn Monroe, původním jménem 

Norma Jeane Baker Mortenson, žila v době 

největší slávy starověkého Řecka, bezpochy-

by by ovládla celou říši (nebo alespoň všech-

ny její vládce).

Co se vzhledu týče, nebyla nijak zvlášť krásná. 

Ani tehdy a dost možná by nebyla ani dnes. 

Byla sice vyznamenána ojedinělým titulem 

Nejvíce sexy herečka všech dob, ale to bylo 

spíše tím, jak působila, než jak skutečně 

vypadala. Nevypadala jako vychrtlá modelka, 

ani jako anděl. Měla své kouzlo, kterému neo-

dolali ani samotní bratři Kennedyové a její 

kouzlo tady zůstává dodnes. 

Pocházela z velmi ne-

tradičního prostředí. 

Neměla téměř žádné 

rodinné zázemí, pro-

šla si mnoha sirotčinci 

a zakusila žití v několi-

ka pěstounských rodi-

nách. Důležitým mez-

níkem v jejím životě byl 

fakt, že neznala totožnost svého otce. Svými 

smyšlenými příběhy dokonale zmátla širo-

kou veřejnost a nakonec ve svém životopise 

uvedla, že otec je neznámý. Drsné, zato však 

výstižné. Samotných kandidátů bylo mnoho, 

ale sporů a dohadů ještě víc. 

Pohádková!

Přesně taková byla. Pohádková! Ošálila svým 

kouzlem všechny kolem sebe. Bylo o ní na-

psáno opravdu mnoho knih, jeden příběh 

zajímavější než druhý. S jejich pravdivostí to 

však je už těžší. Stejně jako v případě nejas-

ných příčin jejího úmrtí, jsou i o jejím životě 

vedeny různé fámy. Tyto však nejsou pouze 

výtvorem novinářů lačnících po neuvěřitel-

ných příbězích, ale sama Marilyn se na jejich 

šíření značně podílela.

Nejznámější kniha o Marilyn se jmenuje prá-

vě „Bohyně“ a napsal ji Anthony Summers. 

Po jejím vydání se autor knihy několikrát při-

znal, že to bylo dílo nelehké. Marilyn si totiž 

po celou tu dobu tak trochu vymýšlela. Byl to 

zkrátka její styl. Fantazírovala a měnila fakta. 

Doktorka Valérie Shikvergová, konzultující 

psychiatrička, považuje  Marilyn za jasnou 

kandidátku toho, co se nazývá „mezní osob-

nost“. Taková osobnost kolísá na hranici mezi 

psychotikem a neurotikem. Původem této 

poruchy je problematické rané zázemí, které 

Marilyn bezpochyby měla. Mezní osobnost 

má sklon k citové nestálosti, je výbušná, vel-

mi často se mění z anděla na dračici. Miluje 

obdiv, nesnáší osamělost. Pokud věci ne-

jsou dle jejich představ, je schopna svému 

okolí vyhrožovat. Přesně takhle vypadala 

životní dráha Marilyn Monroe.

Konkurz na manžela

Marilyn se poprvé provdala jen pár dní po 

svých šestnáctých narozeninách za kluka 

odvedle jen proto, aby se nemusela stěho-

vat z pěstounské rodiny zpátky do sirotčin-

ce. Poté, co se o ní začaly psát první titulky 

a zahalila ji sláva, požádala o rozvod.

Od té doby se soustředila na známější jména 

svých ctitelů a budoucích manželů. Dokon-

ce se traduje, že režisér, herec a producent 

Robert Slatzer sám stvořil fámu o sňatku 

Tak trochu jiná BOHYNĚ…  

z Ameriky…
Marilyn 

Monroe, 

původním 

jménem Norma 

Jeane Baker

Mortenson

© Annenkov69 | Dreamstime.com
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s Marilyn, který trval pouhé tři dny v říjnu 

roku 1952. Tímto činem si zaručil nevídanou 

publicitu. Jeho tvrzení nebylo podloženo 

žádným důkazem, avšak nepodařilo se jej 

ani úplně vyvrátit.

Následovalo další manželství s hvězdou 

Ameriky a uznávanou legendou baseballu 

za New York Yankees, Joem DiMaggiem. 

Toto manželství mělo opět krátké trvání 

a po roce Marilyn žádala o rozvod. Důvodem 

byly neustálé hádky a žárlivé scény.  Joe jí 

však byl věrný až do svého samotného kon-

ce. Krátce před její smrtí ji opět prosil, aby 

si ho vzala, ona však odmítla. Jeho poslední 

slova před odchodem na onen svět (téměř 

30 let po smrti své lásky) byla: „konečně se 

zase uvidím s Marilyn“.

Dalším kandidátem na vzorného manžela 

byl dramatik Arthur Miller. Kvůli němu 

herečka dokonce konvertovala k židovství. 

Po pěti letech se však manželství opět roz-

padlo. Rozvod si Marilyn přála rychlý, a proto 

tak bylo učiněno v Mexiku, kde jsou zákony 

těmto rychlým zvratům příznivě nakloněny.

V této době se Marilyn ocitá ve vážném 

psychickém rozpoložení, utrpěla nechtěný 

potrat, problémy na pracovním poli, žaloby 

od natáčecího studia Century-Fox a také se 

zamotala do vášnivých afér s bratry Ken-

nedyovými. Dopovala se uklidňujícími léky, 

vymetala večírky a snažila se zapomenout. 

Na konci kapitoly

Na sklonku svého života se Marilyn potýkala 

s lecčím. Byla vyčerpaná a v mnoha rozho-

vorech přiznala, že jediné po čem oprav-

du touží, je spánek. Když světem prolétla 

zpráva, že Marilyn Monroe zemřela, ihned 

vznikly různé tábory, které zastávaly roz-

dílné názory o příčině její smrti. Byli takoví, 

kteří věřili, že to byla její vlastní vůle. Byli ale 

i tací, kteří byli přesvědčeni o tom, že Mari-

lyn byla zavražděna na objednávku bratrů 

Kennedyů nebo tajné policie. Okolnosti její-

ho úmrtí se však nepodařilo vyjasnit ani po 

sérii výslechů a pátrání. Jedno bylo jasné… 

5. srpna 1962 přišel svět o nenahraditelnou 

ženu. Fanynky plakaly, protože je opustila 

jejich módní ikona, muži ztratili svůj taj-

ný sen, Hollywood přišel 

o hvězdu, tisk byl nucen 

vyhledávat jiné skandály 

a po velmi vyčerpávají-

cím životě přišla do nebe 

neobyčejně mladá, 36 letá 

Norma Jeane Baker Mor-

tenson Marilyn Monroe.

Každý tady máme svůj úkol. Někdo ho 

zkrátka splní dřív. Jiní ho nesplní nikdy. 

Bohužel. Takový je svět a nikdy se nez-

mění.

 

Ošálila svým 

kouzlem

všechny kolem 

sebe

© Tatouata | Dreamstime.com
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LUŠTĚTE S NÁMI!
Získejte jedno z 10 balení doplňku stravy OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg 30 tob. OCU-
TEIN® BRILLANT Lutein 25 mg 30 tob. obsahuje více luteinu (pro maximální a rychlejší 
nástup účinku), zinek a vitamin A pro udržení kvality normálního zraku. Přípravek je obo-
hacen o přírodní lecitin (zdroj fosfatidylcholinu a dalších fosfolipidů), kyselinu listovou 
(B9), Karotenoid complex (lutein, zeaxanthin, vitamin A) a Antioxidant complex (zinek, 
měď a selen). 

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 30.4.2013 e-mailem na: 
krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML4-tajenka), nebo na adresu vydava-
tele. Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové 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  
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Olfen® Gel
 Diclofenacum natricum

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8
www.teva.cz

Olfen® Gel, diclofenacum natricum. Léčivý přípravek pro zevní použití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD BOLESTI ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

  Zbavte se bolesti
     rychle a účinně

 rychle se vstřebává
  nezanechává mastný film
 nelepí

  nezanechává skvrny na oblečení
 neobsahuje parfém

K LÉČBĚ
  bolesti zad
  poúrazových zánětů šlach
  poúrazových zánětů kloubů

ČIRÝ GEL S PŘÍJEMNÝMI KOSMETICKÝMI VLASTNOSTMI

HYDROFILNÍ GEL S ORIGINÁLNÍM ABSORPČNÍM SLOŽENÍM

Olf-INZ_OlfGLOBUS_210x285_010.indd 1 22.02.13 11:46
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Váš průvodce zdravím

 WWW.GALMED.CZ

Omeprazol 20 Galmed
tob 14x20mg, omeprazolum

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

• obsahuje léčivou látku omeprazolum
• snižuje obsah kyseliny, která se tvoří v žaludku 
• používá se při pálení žáhy
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