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TIPY na lehčí

vánoční mlsání

Veletrh

Senior Praha 2012
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tipù jak
ušetøit

Vánoční jarmarky
Pojďme zkusit vyměnit předvánoční frmol
za dovolenkovou pohodu.

Vaše MOJE LÉKÁRNA:

NOVINKY z Mojí lékárny
Tip na vánoční DÁREK
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lékárna

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další
číslo magazínu Moje lékárna.
V tomto předvánočním čase
plného shonu a stresu jsme
pro Vás připravili pro navození pocitu pohody a klidu hned
několik článků s vánoční tématikou. Poradíme, jak vybrat
a koupit dárky pro Vaše blízké, jak připravit lehké vánoční
pohoštění a přitom si báječně
pochutnat. Při večerní pohodě
si trochu potrápit hlavičky při vyplňování křížovky a vyhrát v soutěži velmi lákavé a zajímavé ceny.
A jaké je to nejlepší vánoční přání? Co by si člověk měl přát, aby to
bylo výjimečné, originální a neopakovatelné? Ať už je to k Vánocům, k Novému roku nebo jen tak, jako první nás napadne staré
dobré a osvědčené „přání zdraví a štěstí“. Celá redakce magazínu
Moje lékárna Vám tedy přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady, nadhledu a radosti ze života.
Vše nejlepší Mgr. Karel Šlegr

Vydavatel: Sanovia a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO:
28570481 Redakce: Knm Agency, pavla Krečmerová, Mgr, Karel Šlegr, Grafické úpravy:
Knm Agency Registrováno pod: MK ČR E 20896 Kontakt: magazin@mojelekarna.cz
Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.
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geriatrie

Evropský rok aktivního stárnutí
Dovolte mi, paní docentko, navázat na
náš rozhovor z minulého čísla, jež se
setkal s velkou odezvou u našich čtenářů. Hovořili jsme o tom, že obce jsou místem s přirozeným prostředím a většina
lidé preferuje žití zde. Co se týče oblasti
péče o seniory, na co by se obce měly
zaměřit?
Spolupráce s obcemi a vytvoření návodu dobré praxe probíhá v rámci projektu
FRAM financovaného z programu Evropské
unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu
PROGRESS (2007-2013).

Snažíme se vytvořit jakýsi manuál, jež
mohou obce využít v případě, chtějí-li
zlepšit životní podmínky pro seniory, ale
samozřejmě i pro ostatní obyvatele. Jedná
se o soubor tipů a námětů, jež vznikly
na základě průzkumu. Z něj vyplývá, že
k hlavním nedostatkům většiny obcí patří
bezbariérový přístup na mnoha místech
a celkově zhoršená mobilita a dostupnost.
Doporučujeme odstranění bariér vytvořením třeba cyklostezek nebo širokých chodníků, kam mohou bez problémů vjet i lidé
na invalidních vozících. Když jsem u těch
vozíků – ty u nás mají stále nádech neštěstí,
zdravotního postižení. Málokdo si ale uvě-
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domuje, že ve stáří se často vyskytují taková
nepříjemná onemocnění, jako je artróza,
nedostatečnost vazů, slabost některých
svalů – pak je velmi výhodné mít k dispozici takovýto „skútr“ trojkolku, jež vypadá
dobře a je velmi praktický. Za naší západní
hranicí jsou tyto dopravní prostředky velice
běžné, u nás jsou však ještě stále vzácností.
A jedním z důvodů, proč se u nás nepoužívají, jsou právě bariéry, chodníky bez nájezdu a podobně.
Pak je také důležitá městská doprava, která
objíždí pro seniory důležitá místa. Tímto
autobusem se mohou pochlubit například
v Horních Počernicích. Z dalších měst, jež
se zapojila do projektu Města bez bariér, můžeme jmenovat Nový Bor, Hlučín či
Uničov. Příkladů dobré praxe je mnoho a je
také mnoho příkladů individuálních.
Mluvili jsme také o Evropském roku
aktivního stárnutí. O zdraví, které je
důležitým východiskem a předpokladem aktivního stárnutí, jak důležité je
okolí a prostředí. Co byste ještě chtěla
zdůraznit v této souvislosti?
Osobně se mi velice líbí, že Evropský rok
aktivního stárnutí zmiňuje také solidaritu
mezi generacemi. To je dle mého názoru
velmi důležitá věc. Bohužel, ne každý má
to štěstí, že se může dožít vysokého věku
v dobrém zdravotním stavu. Tito lidé potřebují solidaritu ze strany mladších generací.
Důležitá je ale také solidarita ze strany seni-

orů, a to jak v rámci rodin, obcí a podobně.
Souvisí to i s tím, jak jsme na tom v České
republice se vztahem ke stáří. V nedávné
době jsem o tom často hovořila na různých
místech. Když se podíváme na oficiální
výsledky Eurobarometru, které najdeme
přímo na oficiálních stránkách Roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi,
pak nás může hrůza omývat. Česká republika patří mezi země, kde se lidé dívají na
starší lidi (starší znamená v tomto případě
55 let a více) skoro nejvíce negativně. Celé
dvě třetiny dotázaných takto vnímají starší
lidi – na rozdíl od jedné třetiny v průměru
v ostatních zemích Evropské unie. To je
určitě alarmující poměr a myslím si, že na
tom má lví podíl mediální obraz seniorů
v našich médiích. Ale dost. Nebudeme si
stěžovat. Já sama si myslím, že Češi možná
nemají mnoho „národnostních“ rysů, ale
mezi ty skutečné patří skeptičnost a nevěřícnost, nedůvěra v sebe samé a sklon
nahlížet na všechno spíše pesimisticky

Jsme na tom opravdu tak
špatně?
Myslím si, že většina z nás postrádá zdravé
sebevědomí a že nejsme dost hrdí na to,
co děláme dobře, ať je to již naše práce
nebo zábava. V současné době pracujeme
na jednom projektu, který se zabývá právě
problematikou aktivního stárnutí, sbíráme
příklady dobré praxe z jednotlivých obcí,
snažíme se o této problematice psát, přednášet a překvapuje nás, kolik příkladů dobré
praxe u nás je, jak jsou lidé pracovití, jak se
obce starají, jak si lidé umí pomáhat. Je to
balzám na duši zejména po tomto divném
létě, kdy na povrch vyplavalo tolik špíny
z naší společnosti a média se zabývala tolika skandály. To ale neznamená, že v Česku
si lidé nepomáhají. Naopak. Jenom o tom
tolik nemluví. Češi nemají tendence pyšnit
se tím, že jsou dobrovolníky, i když by si
právě to společenské ocenění velmi zasluhovali. Při pročítání dopisů z měst a obcí,
ale také od mnoha lidí, kteří mě v poslední
době oslovili, jsem si uvědomila, že u nás
neexistuje příliš mnoho organizovaných
dobrovolnických aktivit. Na druhou stranu
je mnoho lidí, kteří pomáhají ve svém okolí,
aniž by se za dobrovolníky považovali.
Zrovna včera jsem dostala dopis od jedné
čerstvě šedesátileté dámy, která (a to její
veškeré aktivity zdaleka nestačím popsat)
se kromě pomoci ve své vlastní rodině stará
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navazují. To platí zejména pro generaci
stávajících seniorů, kteří ještě velmi dobře
pamatují různé formy sdružování, do kterého byli víceméně nuceni, nabubřelé prezentování pracovních úspěchů a nakonec
mnoho z nás pamatuje povinnou účast
v prvomájovém průvodu. Taková generace se asi nebude příliš hrnout do nějakého spolkaření. Pokud se jednotlivci věnují
dobrovolnictví, tak spíše jen tajně a bez
snahy o ocenění. Myslím si, že se i tyto
postoje budou měnit s příchodem nové
generace seniorů, která prožila již mnoho
let ve zcela jiném společenském prostředí.
Nečekejme však, že tato změna bude nějak
zvlášť rychlá.

MUDr. Holmerová

o jednu starou paní, chodí na angličtinu
a učí se esperanto. Moc mě to potěšilo
a uvědomila jsem si jednu důležitou věc.
Naše společnost je přece jen poznamenaná desetiletími totality, nitky od čilého
spolkového života první republiky či dříve
byly spolehlivě zpřetrhány a jen těžko se

Často používáme pojem
senior. Co si pod tím vlastně
máme představit?
Já sama tento pojem používám. V odborné
literatuře se jedná o technický termín označující člověka staršího 65 let. Nemyslím si
však, že se jedná o jakousi nálepku, je-li
pojem senior používán mimo odborné prostředí. Podle mého názoru je smysl slova
senior – starší, stejně tak jako junior – mlad-

ší. Takže v rodině je Jan senior a Jan junior,
mezi společníky stejného jména to může
být obdobné. Já však preferuji to české
starší člověk, protože se v názvu nevyskytuje pouze starší, ale i člověk. Myslím si, že
dnes je již pojem senior velmi blízký stále
užívanému pojmu důchodce. Tento termín
je oblíbený zejména u našich politiků. Ti se
jím snaží naznačit, že se jedná o jakýsi jiný
druh člověka, člověka potřebného eventuálně obtížného – a tímto směrem by se
česká společnost rozhodně neměla ubírat.

Ale existují organizace jako
Svaz důchodců, Rada seniorů,
Veselý senior, Senzační senior.
Ano, to je otázka vývoje společnosti. Dříve
jsme také říkávali invalidé a přestárlí, což už
snad dnes nepoužíváme. Některé organizace vznikly dříve a tomu odpovídají i názvy.
Nedávno jsme se však v radě projektu
Senzační senior (Nadace Bariéry) shodli, že
budeme prosazovat ten původní latinský
význam slova senior, tedy starší. Budeme
se snažit najít mezi námi starší lidi, kteří
mohou být v různých ohledech příkladem
jak svým vrstevníkům, tak mladším lidem.

www.alzheimer.cz

Výše uvedené pomůcky jsou k zakoupení v České alzheimerovské společnosti. Podrobné informace najdete na www.alzheimer.cz , kde si sady a knížky můžete objednat.

alzheimer.indd2 210
1 285.indd
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Ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, jejímž cílem
je pomoc občanům postiženým
demencí a jejich rodinám, jsme pro
Vás připravili nabídku pomůcek v
péči o pacienty s kognitivní poruchou. Pro velký zájem už jsou sice
rozprodané všechny staré „Sady pro
kognitivní trénink“. Dobrou zprávou
však je, že Česká alzheimerovská společnost za podpory firmy Lundbeck
vydala nové a ještě krásnější sady,
které jsou tentokrát ve dvou krabicích v praktické tašce.
Sada pro kognitivní trénink II.
obsahuje řadu různě složitých pomůcek, které jsou vhodné k aktivizaci
lidí v jednotlivých stádiích demence. Práce s nimi spočívá v nácviku
a vylepšování kognitivních funkcí,
které jsou onemocněním mozku
často narušeny a cvičení napomáhá
zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí
např. soustředění pozornosti, myšlení, paměť (zraková i sluchová), čtení,
psaní apod.

5.9.2012
1.11.2012
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PRO CELKOVÉ ZDRAVÍ ÚSTNÍ DUTINY
Obsahuje všechny 4 složky přírodních silic
typické pro značku LISTERINE®
1: cineol (eukalyptol)
2: thymol
3: methyl-salicylát
4: menthol

1

Ničí až 99% bakteriálních kmenů,
které vedou k tvorbě zubního
povlaku (in vitro).

2

4

Jemnější příchuť bez alkoholu

5

Obsahuje 220 ppm (0,05%) ﬂuoridu
pro zvýšenou ochranu zubní skloviny.

3

Chlorid zinečnatý pomáhá chránit
před zubním kamenem a udržuje
tak zuby přirozeně bílé.

Pro dlouhotrvající svěží dech.

6

Nová varianta bez alkoholu v řadě LISTERINE® TOTAL CARE
CU_201208072
mojelekarna 2 210 285.indd
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Vánoční nálada
a vánoční trhy

UŽ JE TO TADY! VÁNOCE SE BLÍŽÍ! ADVENT NÁM POMALU KLEPE NA DVEŘE A MY
JEŠTĚ ZDALEKA NEMÁME UKLIZENO, NAPEČENO A ANI PROMYŠLENO, JAKÉ
VÁNOČNÍ DÁRKY LETOS NAJEŽIT. PROSTĚ ZASE NESTÍHÁME. V TOMTO STYLU SE
BOHUŽEL NESE PŘEDVÁNOČNÍ NÁLADA VĚTŠINY ŽEN. POJĎME ZKUSIT VYMĚNIT
PŘEDVÁNOČNÍ FRMOL ZA DOVOLENKOVOU POHODU.

Vánoční úklid je sice fajn, jsou ovšem i jiné
příležitosti, kdy vygruntovat celý byt. Co takhle
zkusit to projednou o Velikonocích či na prvního
máje? A vůbec, neuklízely jste právě přednedávnem? Ušetřete si čas a udělejte jen to, co je
potřeba.
Co se týče vánočních nákupů, udělejte si seznam
v průběhu obědové pauzy. Zamyslete se nad
tím, kdo si z vašich blízkých v nedávné době
postěžoval nad chybějícím čímkoliv. Budete-li
vědět, o co se jedná, nákup neodkládejte na
půlku prosince, protože pak na vás mohou
zbýt pouze předražené hlouposti. Přivádí-li vás
navíc davy lidí k šílenství, je nákup vánočních
dárků nyní tím nejlepším řešení. Navíc, jste-li
pod tlakem, můžete koupit nevhodnou věc či
strávit nakupováním hodiny a hodiny. Čas se dá
využít mnohem příjemněji.
Nepropadejme davové panice a dojmu, že přípravy na Vánoce musejí být hektické. Takže,
úklid i nákupy již máme vyřešeny a advent může
začít.
Advent znamená očekávání oslavy narození
Ježíše a jeho druhého příchodu na konci času.
Adventní trhy jsou tak výborným místem pro
tuto událost. Spolu s přáteli zde můžete slavit
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a očekávat Vánoce každý den. Pro tyto oslavy
máte vyhrazeny celé čtyři týdny, využijte je tedy
ke klidu a odpočinku. Každý z nás si zaslouží ke
konci roku zvolnit tempo a odměnit se za celoroční úsilí výborným svařeným vínem či horkou
medovinou. Uspořádejte na trzích rodinný sraz
či s přáteli vyrazte slavit tam, kde jste vánoční
jarmark ještě nezažili! Děti vezměte s sebou,
neboť na většině trhů se nacházejí dětské atrakce s programem.
Nevyberete-li si z následující nabídky, nebo
vám nevyhovuje lokalita, zkuste zabrousit na
webový server České výlety. Zde si velmi snadno
vyberete vhodnou lokalitu nebo událost, kterou
byste rádi navštívili. Více o vánočních jarmarcích
najdete zde: http://www.ceskevylety.cz/vanocni-trhy-jarmarky.php

vánoce

Dále můžeme nasát vánoční atmosféru na
náměstí Jiřího z Poděbrad nebo na Palackého
náměstí a ani to není zdaleka všechno. Můžeme
zde zažít tak trochu jiné vánoční trhy. Ne na
náměstí, ale na statku - stačí navštívit Vánoce
na statku na Toulcově dvoře, kde se například dozvíte, kdo byl sv. Ambož a jak se dříve
zdobil stromeček. Tuto akci ocení zejména děti,
protože si zde budou moci sami vyrobit svíčku
z včelího vosku, ozdobit perníčky apod.

Hrady, zámky a Kuks:
Od začátku prosince si můžete vychutnat kouzelnou atmosféru na nádvoří Strakonického
hradu. Ta se nese v duchu historie, jíž si hrad
prošel. Nedivte se tedy, až vám budou prodávat
tradiční výrobky opravdoví pekaři, kováři nebo
hrnčíři. Můžete se přitom i ledascos přiučit.
Například jak se paličkují krajkové ubrusy nebo
jak upéct pravé vizovické pečivo. Vánoční atmosféru podtrhne vůně svařeného vína či jiných
tradičních specialit. Pro ty nejmenší z nás jsou
připraveny divadelní vystoupení a pohádky.
Tradiční vánoční trh můžete navšívit ve dnech od
30. listopadu do 2. prosince 2012.
Zámek Slavkov - vzpomínkové akce k 207.
výročí Bitvy u Slavkova. Při příležitosti výročí
bitvy budou pro návševníky přichystány netradiční kostýmové prohlídky zámku, ohňostroj,
vánoční, ale i řemeslný jarmark a samozřejmě
nebude chybět ani rekonstrukce bitvy v dobových uniformách.
Na akci se můžete přijít podívat ve dnech od
1. prosince do 2. prosince 2012.
Vánoce na Kuksu! Tak trošku netradiční, ale
zároveň stylově tradiční vánoční trhy v Českém
farmaceutickém muzeu Kuks trhly loni návštěvnický rekord. A nejen to. Kusk se zárovň
pyšní svým osobním návštěvnickým rekordem
při příležitosti 5. muzejní noci. Můžeme tedy
předpokládat, že i letos bude o co stát. Jako
místo jarmakru pořadatelé zvolili špitální jídelnu
Hospitálu, která je za normálního provozu veřejnosti nepřípustná.
Na předadventní jarmark se můžete přijet podívat
už 17. a 18. Listopadu 2012.

KAM VYRAZIT ZA PRAVOU
VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU?
Praha
Začněme v hlavním městě - kolik vánočních
trhů jen Praha má! Největší a nejznámější z nich
každoročně probíhá na Staroměstském náměstí.
Další pak na Václavském náměstí či na náměstí
Míru pod impozantní kulisou kostela sv. Ludmily.
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vánoce
V Krakově je vánoční trh pořádaný na Starém
rynku, pod známou budovou Sukiennice. Zde
najdete zde nepřeberné množství vánočních
dekorací, ale hlavně zde můžete ochutnat místní
speciality. Doporučuji ochutnat tradiční klobásy,
křupavá pečená selátka nebo prejt, bramboráčky, ryby či smažený ovčí oštěpek a jako nápoj
tradiční pitný med (podobné naší medovině).
Pozor však, takový opojný slaďák snadno pocítíte v žilách.
Výhodou je, že Krakov je neokoukaný a ve srovnání s tradiční vánoční Vídní i docela levný. Za
nocleh pro dva zaplatíte už od 500 korun. Zkuste
globální vyhledávač www.booking.com, kde
můžete vyhledávat podle typu ubytování (hotel,
apartmán, lokality, ceny apod.) Doporučuji se
poohlédnout právě po apartmánu, protože
vyjdou levněji a bývají daleko prostornější, což
můžou ocenit rodiny s dětmi.

Zahraničí:
Skanzeny:
Rožnov pod Radhoštěm - když se řekne skanzen, většině z nás se vybaví právě ten v Rožnově.
Tento největší skanzen se nachází v lázeňském
parku a je výjimečný svou členitostí. Najdete zde
tradiční dřevěné městečko, Valašskou dědinu
i Mlýnskou dolinu. Nedaleko se nachází areál
Pusteven, rovněž ve správě muzea. Od 15. prosince se v areálu Valašské dědiny bude konat Vánoční
jarmark, kde budete moci ochutnat tradiční
vánoční pochutiny, zkouknout draní peří nebo
koledování, a to vše v přítomnosti oživených
expozic.
Vánoční trhy v Zubrnicích – vánoční stromeček vás přivítá ozdobený jablky, oříšky a perníkem. Nechte se inspirovat tradiční výzdobou
- mikulášské čerty, polazy, vrkoče aj., rovněž
se pokocháte tradiční vánoční výzdobou a jarmark provoní vůně domácích vánoček. V místní
hospůdce si můžete vyzkoušet vyrobit ozdobu
z perníku nebo si domů odnést lokální vizovické
pečivo. Nemáte-li ještě dárky pod stromeček,
můžete něco sehnat u řezbáře, včelaře nebo
hrnčíře. Pravý vánoční jarmark zažijete o víkendu
15. a 16. prosince 2012 vždy od 9:00 do 16:00
hodin. Na sobotu je přichystáno vystoupení
folklórního souboru Dykyta z Krásné Lípy a divadelního souboru DRAK s vánoční pohádkou Ve
stodole. Na neděli je pak naplánováno loutkové
divadlo nejen pro děti. Divadlo Antonína Štěrby
Skaláček vám zahraje pohádkou „Honza, čert
a kašpárek“.

a 16. prosince 2012 vždy od 10:00 hodin. Můžete
zde vyzkoušet punč, který je namíchán dle místní tajné receptury. Podorlický skanzen nabízí
mnoho stálých expozic od staveb, jako jsou
kočárovna a mlýn přes funkční žentour a nesmíme zapomenout něco pro pány – budete mít
příležitost zkouknout zachovalé veterány.

Krakov
Novinkou posledních let jsou vánoční trhy v polském Krakově. Stále více nadšenců se vydává do
sousedního Polska za vánočními nákupy a dobrým pohoštěním. Krakov je místo s ohromnou
historií a tak na vás bude v místních uličkách
a putykách dýchat tradice a hlavně zdobnost.

Pokud plánujete vyrazit na trhy někam dál, zkuste Mozartův romantický Salzburg. Rovněž historický Regensburg, kde probíhá několik trhů
najednou, je velice zajímavý. Můžete zabrousit
na zámecký jarmark na nádvoří zámku Thurnů
a Taxisů. Vánoční Paříž je dalším překrásným
místem, kde můžete, třeba v kavárně u Notre
Dame, popíjet kafíčko a kochat se přenádherně
vyzdobeným břehem Sieny. V Londýně můžete
ochutnat všechny kultury světa, zažít koncerty
na proslulém Trafalgar Square a třeba si i zabruslit na kluzišti v Hyde parku.
Všechny hlavní města nabízí nezapomenutelné předvánoční okamžiky. Buďte spontální a naplánujte letošní advent tak trochu
jinak.
pavla krečmerová

Podorlický skanzen Krňovice - vraťte se v čase
a zažijte Vánoce, jaké bývaly v minulosti. Tuto
vánoční atmosféru můžete přijít nasát ve dnech 15.
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Představujeme Vicks,
novou řadu léčivých přípravků
pro rychlou a účinnou úlevu
od příznaků chřipky a nachlazení.
Spojili jsme účinné léčivé látky
s dotekem přírody.

www.vicks.cz

Před použitím si pozorně přečtěte příbalové informace léků. Vicks SymptoMed Complete citrón, prášek
pro přípravu perorálního roztoku, zmírňuje příznaky nachlazení a chřipky včetně kašle. Lék k vnitřnímu užití. MedExpecto
Vicks sirup med a zázvor, guaifenesinum, usnadňuje vykašlávání. Lék k vnitřnímu užití. MedDex Vicks pastilky na
suchý kašel s medem, dextromethorphanum. Lék k vnitřnímu užití. Sinex Vicks aloe a eukalyptus 0,5 mg/ml,
nosní sprej, oxymetazolini hydrochloridum, úleva od ucpaného nosu. Lék k aplikaci do nosu.
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Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
www.teva.cz
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dieta

DIETY
pod

lupou

V DNEŠNÍ DOBĚ SE TÉMĚŘ VŠICHNI ZAJÍMÁME O TO, JAK ZHUBNOUT. SPOUSTA Z NÁS
SÁHNE PO PRVNÍM ČASOPISU, KDE SE NA TITULNÍ STRANĚ PÍŠE, JAK ZHUBNOUT
5 KILO ZA MĚSÍC ANEBO SI V ČEKÁRNÁCH STÁLE DOKOLA A DOKOLA PROČÍTÁME
ZARUČENÉ TIPY NA DIETY. DOMA SI PAK AMATÉRSKY SESTAVUJEME JÍDELNÍČKY
PODLE SLAVNÝCH, KTERÉ SI DLE VLASTNÍ POTŘEBY UPRAVUJEME. NEJPOPULÁRNĚJŠÍ JSOU SAMOZŘEJMĚ TY DIETY, JEŽ SLIBUJÍ ZHUBNUTÍ NĚKOLIKA KIL V RÁMCI
PÁR DNÍ. JE NUTNO MÍT NA PAMĚTI, ŽE DIETY MAJÍ JEPIČÍ ŽIVOTNOST.
Vyzkoušíme-li například Hollywoodskou ovocnou dietu neboli dietu modelek, při které máme
po dobu 3 dní konzumovat pouze ovoce, tak
se možná na krátký čas připravíme o nějaké
to kilíčko, ale náš organizmus bude po této
radikální proceduře natolik v šoku, že se nám
po skončení přísného režimu náležitě odmění
v podobě několika kil navíc. A nejen to. Tyto
diety jsou, jak už sám název napovídá, určeny
hercům, kteří potřebují v krátkém čase shodit
pár kil, například před natáčením. V průběhu
natáčení jsou pak v takovém časovém a fyzickém vypětí, že jim váha může klesnout ještě víc.
To stejné platí i u modelek, které tyto diety aplikují před důležitou přehlídkou. Pro ně je důležitá váha v tu danou chvíli a to, co se děje pak, je
už druhořadé. Navíc, modelky jsou zvyklé na
tyto výkyvy a jejich pracovní nasazení je úplně
odlišné od našeho pracovního dne. Většina
z nich tráví hodiny a hodiny ve fitness centrech,
kde na sobě musejí tvrdě pracovat, aby byly na
trhu žádanější. Musíme si být vědomi toho, že
za to, jak vypadají, jsou placeny. Podívejte se na
to takhle, my navštěvujeme kurzy v práci, abychom jsme postoupili o úroveň výš, modelky si
platí dietology či fitness trenéry, aby je v jejich
pracovní branži rovněž posouvali o úroveň výš.

Úspěch při trvalé redukci váhy
spočívá z 80 % ve změně stravování.
Novodobý trend:
BÝT STÁLE NESPOKOJEN/A
Někdy se mi zdá, že trendem dnešní doby je
být věčně nespokojen se svou váhou, výškou
či osobností. Je na nás vyvíjen nesmírně vysoký tlak ze všech možných mediálních zdrojů. Televize nás válcují dokonalým vzhledem,
časopisy ukazují vyhublé modelky nebo perfektně vypracovaná mužská těla a my pak pla-
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tíme neskutečné peníze za fitness centra, kde
ani nestíháme chodit. Nakonec se dostaneme
do spirály neustálých výčitek: „proč jsem spořádal/a celý balíček sušenek, když jsem zrovna obědval/a“ nebo vyhledáváme na každém
rohu sladkou Coca Colu, abychom se alespoň
trochu nabudili na odpolední pracovní schůzku. Tyto a další námi oblíbené zlozvyky ohrožují
předně naše zdraví, což možná pro tuto chvíli
nepociťujeme, ale taky nám to kazí snahu shodit těch pár kilo, která jsme nabrali v průběhu
loňské zimy.

Diety mají jepičí životnost.
Bohužel, v dnešní hektické době nám ani nedochází, jak moc našemu tělu touto životosprávou ubližujeme. A co hůř, většině lidí nepřijde
tento způsob stravování nijak zvláštní, protože
jej vidíme téměř všude. V rámci úspory času
na pracovišti vyhledáváme levné fastfoody,
cestou na schůzku narychlo polkneme bagetu
anebo si zajdeme na rychlo-smažák. V těchto
případech tělu nedopřáváme žádnou pořádnou stravu, která by nám usnadnila pracovní
den. Odbudeme-li se takovou stravou, dříve
či později se vyskytnou zdravotní problémy
jako zvýšený cholesterol (vlivem vysokého příjmu nezdravých tuků) anebo zvýšená hladina
cukrů (častá konzumace sladkého), protože při
špatném stravování pociťujeme nedostatek
energie či ospalost a to nás pak nutí vyhledávat cukry na každém kroku.
Existují však i jiné formy špatných stravovacích návyků. Ti z nás, co v průběhu pracovní
doby drží takzvaný krátkodobý půst, protože
oběd zkrátka nestíhají, tíhnou k tomu, že večer
doplní veškerou postrádanou energii najednou. Tento zlozvyk je velmi nešetrný k našemu
tělu. Lidské tělo nefunguje jako velbloudí zásobárna. Energii, kterou v průběhu dne

nezpracuje, zkrátka uloží hluboko naspod.
Předně ženy jsou náchylnější k tomu, že hlavně cukry tělo uloží do nejvíce problémových
partií. Po velké večeři si navíc nedopřejeme
klidného spánku z toho důvodu, že naše tělo
musí vynaložit mnoho energie na to, aby spořádané množství jídla zpracovalo. To znamená,
že v době, kdy si myslíme, že tělu dopřáváme
oddych, náš organizmus pracuje na nejvyšší
obrátky, aby vše do rána stihnul. Ráno se pak
probudíme s obdobným pocitem jako při usínání, že se do nás už ani kousíček nevejde. Po
celé dopoledne pociťujeme únavu a jsme-li
vůbec schopní do sebe něco málo v průběhu
dne vpravit, je to výhra. Bohužel, tento rituál se
opakuje. Náš organizmus dopřežije do dalšího
téměř obžerství v nočních hodinách. Při tomto
nešetrném stravovacím zlozvyku máme jen
malé šance na to, upravit si váhu a cítit se lépe,
natož tak sportovat.

Při špatném stravování
pociťujeme nedostatek energie, to nás pak nutí vyhledávat cukry.
Pryč se sebe-zničujícími
zlozvyky! Konec DIET!
Pro začátek je nezbytně nutné si uvědomit, že
dieta je jednorázový akt. Může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Tak či onak, je vždy
časově omezená a to, co přijde po dietě, se
nám vůbec nemusí líbit. Nesprávně dodržovaná dieta může být rovněž zdraví škodlivá. Může
při ní dojít k odepření si celé škály potřebných
látek či vitamínů, které naše tělo ke správnému
fungování potřebuje. Dieta má za cíl redukovat
váhu, ale nic na světě neumí zastavit opětovný
nárůst hmotnosti, vrátíme-li se zpět ke starému
způsobu stravování. A právě ten je pro nás
nejdůležitější.
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Změníme-li celý systém stravování, máme
téměř vyhráno a to hned na několika frontách. Úspěch při trvalé redukci váhy spočívá
z 80 procent ve změně stravování a zbytek tkví
v pohybu. Bohužel se jedno bez druhého neobejde. Spousta lidí se vydává vstříc tyranským
dietám a zapomíná při tom na své tělo, jeho
každodenní potřeby a budoucí dopad hladovícího nebo nesprávně zaměřeného stravování.
Navíc hladovky mohou mít nepříznivý vliv na
naše orgány a mohou být příznakem některých
onemocnění.

Dieta je jednorázový akt.
Pár příkladů za
(ne)zdařené diety:
Já sama jsem v životě vyzkoušela kde jakou
dietu. Vesměs všechny zabraly, všechny mi
pomohly snížit mou tělesnou hmotnost.
Vyzkoušela jsem ovocnou dietu, při které se
po tři dny dodržuje přesný časový harmonogram a množství ovoce, které konzumujete.
Výsledkem v mém případě bylo, že jsem sice
shodila 1,5 kilogramu, ale měla jsem natolik
podrážděný žaludek ze všeho toho ovoce, že
dodnes nemůžu kiwi ani vidět. A navíc jsem po
skončení této hollywoodské diety měla neu-
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věřitelnou chuť na něco pevného, například
tyčinky, oplatky, chipsy apod. I přesto, že se
účinek dostavil takřka přes noc, zanedlouho
jsem byla zpět ve starých kolejích a navíc jsem
si z toho odnesla nepříjemné zážitky.
Zkoušela jsem rovněž metodu počtu kalorií
na den. V různých článcích se dočtete, že ženy
průměrného vzrůstu a váhy hubnou při příjmu
nižším než přibližně 1500 kalorií. Číslo se dá
vypočítat tak, aby bylo úměrné vašemu věku,
váze a výšce. Toto číslo udává počet kalorií, které
spálíte za den klasickým fungováním vašeho
organizmu a nazývá se „bazální metabolismus“.
BMR se snižuje s věkem a ztrátou svalové
hmoty. Naopak se zvyšuje díky kardiovaskulárnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty. Nemoc,
konzumované jídlo a nápoje, teplota prostředí
a množství stresu může ovlivnit klidový energetický výdej. (Poradna pro výživu.cz)
Můžete si jej spočítat orientačně bez ohledu
na věk, výšku a pohlaví, když vynásobíte vaši
váhu 25x.
Přesnější BMR si můžete spočítat třeba na tomto
webovém portálu Poradny pro výživu: www.
poradna-pro-vyzivu.cz/kalkulacky-a-tabulky/
vypocet-bazalniho-metabolismu
Já jsem ve svém případě vsadila na nižší energetický příjem než 1000 kalorií denně. Když
jsem se rozhodla, že si dám tehdy můj oblíbený

dieta

McDonald McFlurry s lentilkami a čokoládovou
polevou, který má zhruba 450 kalorií, tak mi už
moc jídla do 1000 kalorií na večer nezbývalo.
Výsledkem bylo, že mě neustále bolela hlava
a měla jsem permanentní hlad. Byla jsem však
ráda, že se mi podařilo shodit nějaké to kilo.
V případě, že jsem nehřešila jako se zmrzlinou,
tak jsem jedla cokoli sice nízkokalorického, ale
pro tělo nevýživného. Jídlo sice nízkokalorické,
ale pro tělo nedostačující.

Systém stravování je klíčový.
Navíc jsem se necítila moc dobře, a tak si
uvědomila, že tento způsob stravování je pro
mě nevhodný. Vrátila jsem se do zaběhnutých
kolejí a kalorie šly stranou úplně. Tahle má
rezignace na dietu způsobila, že jsem si přestala uvědomovat co vlastně jím a jedla jsem,
jak a co se mi zrovna chtělo. Váha mi okamžitě
letěla nahoru a já se strašně divila, jak je to
vlastně možné. Na odpověď jsem si musela
chvíli počkat. Dnes už vím, že není kalorie jako
kalorie a že systém stravování je klíčový pro
mé zdraví a váhu.

Není kalorie jako kalorie.
pavla krečmerová
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Filtrujte si do
bandasky
Bandasky se opět vracejí do módy! Jsou
nejen úsporné, ale i zábavné. Naučíteli se doma pít filtrovanou vodu místo
balené, nejenže ušetříte pár kaček, ale
také vaše zdraví ocení tuto změnu. Navíc
šetříte naši planetu Zemi od spotřeby
jednorázových plastů a již nikdy více se
nebudete muset tahat s těžkými kartony
vody z obchodu. Z ušetřených peněz si
můžete pořídit třeba Soda Stream, jež
funguje na bázi starého dobrého sifonu.
Můžete s ním rovněž vykouzlit ochucené
minerálky. Bandasek je na trhu nepřeberné množství a je také možné vybrat si
z velké škály dětských motivů. Filtrační
konvičku pořídíte už od 349,- korun.
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Těsnící páska je k dostání za pár korun v kde jakém
obchodě pro kutily. Udělejte si čas a oblepte jí vchodové dveře. To samé udělejte na svých oknech, máteli pocit, že gumičkové těsnění již nemá dostatek síly.
Máte-li okna dřevěná, vyplatí se nechat je seřídit,
popřípadě obrousit a rovněž zatěsnit páskou.
Záleží na vaší individuální potřebě, ale obývací pokoj
a pracovna by měly mít 21 stupňů, v ložnici postačí 19
stupňů a v koupelně je ideální mít 23 stupňů. Pokud
budete schopni snížit teplotu v domácnosti o jeden
stupeň, ušetříte tak 6 % spotřebované energie.
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Nosní spreje
na ucpaný nos mohou i uškodit
Ucpaný nos je snad tím nejméně příjemným příznakem, který provází rýmu. Jako
první pomoc můžete vyzkoušet zázvorový čaj s medem, dobře poslouží také eukalyptový olej v aromalampě nebo v koupeli. Pokud jste ale příznivcem modernějších
metod, pravděpodobně sáhnete do domácí lékárničky nebo se vydáte do lékárny
pro nosní sprej. Na trhu je přípravků na ucpaný nos opravdu velký výběr. Z televize,
billboardů, časopisů i rádia se na nás valí reklamy na nosní spreje, které problém
v okamžiku vyřeší. Je to ale skutečně tak jednoduché? Věděli jste, že nesprávným
používáním nosních sprejů si můžete uškodit?
JAK VZNIKÁ UCPANÝ NOS?
Ucpaný nos potrápí čas od času
každého z nás – v noci se probudíte,
nemůžete dýchat nosem, při dýchání ústy zase nedokážete usnout.
Usilovné smrkání nepomáhá a bezesná noc na náladě nepřidá. Co se
v nose vlastně děje?
Nosní sliznice je protkána cévami,
které citlivě reagují na vnější podněty.
Ucpání nosu je přirozenou obrannou
reakcí v případě, kdy do nosu pronikne cizorodá látka, tedy chemikálie,
alergen nebo jsme-li ohroženi infekcí.
Při takovém podráždění se cévy naplní krví, objem nosní sliznice se zvětší, nosní průduchy jsou zablokovány
a my nejsme schopni dýchat nosem.
NOSNÍ SPREJ NA UCPANÝ NOS
Nejjednodušším řešením při ucpaném nosu je aplikace nosního spreje.
Přípravky na ucpaný nos můžeme rozdělit do dvou skupin – jsou to nosní
spreje s obsahem přírodní mořské vody a chemické nosní spreje.
Chemické nosní spreje všichni dobře
známe z masivních reklamních kampaní, málokdo si však uvědomuje, že
jejich nesprávné používání může mít
závažné nežádoucí účinky. Chemické
nosní spreje způsobují zúžení cév
v nosní sliznici, tím se zmenší otok
a nos se uvolní. Účinkují zpočátku
velice rychle a uvolnění nosu vydrží
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až několik hodin. Jejich užívání je
však určeno jen pro řešení akutního
problému a tyto chemické přípravky by se rozhodně neměly používat
déle než několik dní. Výrobci obvykle
doporučují týden, u dětí pouze tři
dny. Při častějším a delším užívání
chemických nosních sprejů postupně
účinek na cévy slábne a pocit ucpaného nosu se vrací stále rychleji. Pro
dosažení efektu je třeba stále častějších a větších dávek. Navíc může dojít
k nevratnému poškození nosní sliznice. V tomto případě hovoříme o tzv.
medikamentózní rýmě. Léčba medikamentózní rýmy patří do kompetence odborného lékaře – otorinolaryngologa – a nebývá vždy jednoduchá.
V krajním případě může zahrnovat
i chirurgický zákrok.
SOLNÉ ROZTOKY - ŠETRNÉ ŘEŠENÍ
PRO UCPANÝ NOS
Jako šetrnou alternativu chemických nosních sprejů můžete vyzkoušet v lékárně běžně dostupné nosní
spreje s obsahem přírodní mořské
vody. Mořských vod ve spreji existuje mnoho druhů, ne každý sprej
ale vyřeší problém ucpaného nosu.
K uvolnění nosu jsou určeny solné roztoky hypertonické, které mají vyšší
obsah soli. Nejvyšší koncentraci mořské soli na trhu má přípravek Quixx.
Hypotonické a izotonické roztoky

s nižším obsahem soli na ucpaný nos
neúčinkují, jsou určeny pro každodenní péči o nosní sliznici. Informaci
o druhu roztoku vám ochotně podá
lékárník nebo ji naleznete na obalu.

Solné roztoky nepůsobí na cévy, jejich
účinek je fyzikální. To znamená, že
očišťují a zvlhčují nosní sliznici, podporují její přirozenou obrannou funkci a pomáhají ji chránit například před
poškozením v důsledku nesprávného
užívání chemických nosních sprejů.
Nabízejí tedy šetrný a bezpečný způsob, jak uvolnit ucpaný nos. Mohou je
bez problému používat děti a těhotné nebo kojící ženy.

11.10.2012
1.11.2012

119 59
44 34
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V hlavní roli RYBA!
Ryby obsahují vysoké množství vitamínů a omega 3 mastné kyseliny, které snižují tuk v krvi
a zmírňují sklon ke kornatění cév. Podle obsahu
tuku dělíme ryby na tučné, polotučné a libové
druhy. Tučné ryby obsahují přes 10 procent
tuku a do této kategorie patří slaneček, makrela
či úhoř. Prostřední skupina má od jednoho do
deseti procent tuku a patří zde pstruh, tuňák
a losos. Libové ryby jsou tresky a platýsi a obsahují méně než jedno procento tuku.
Zvláštností je, že právě tučné ryby obsahují vyšší
procento omega 3 mastných kyselin. Nicméně
libové ryby jsou rovněž bohaté na vitamíny
a bílkoviny. Velmi zdravý je olej z tresčích jater či
sardinek, a to díky vysokému obsahu mastných
kyselin EPA a DHA.
Aby však řeč nezůstala jen u teoretické nauky,
pojďme se něčemu kulinářskému přiučit.

protože vzduch proudí ze všech stran. Dejte
pozor na teplotu trouby. Opět by měla být na
středně mírném stupni.
Další vhodnou úpravou ryb je pečení v pečícím
papíru. Při této úpravě jsou rovněž zachovány
výživné prvky. Výhodou je, že takto můžeme
upravit jakoukoli rybu. Doporučuji použití pergamenového papíru pro zabalení ryby. Takto
zabalenou rybu potřeme máslem, popř. olejem.
Do zapékací misky nebo pekáče vložíme na
dno mřížku a podlijeme vodou. Poté zabalenou
rybu položíme na mřížku, následně vložíme
do předem rozehřáté trouby. Trouba musí být
dostatečně horká. Pečeme podle velikosti ryb
od 15 do 30 minut.

Jak s rybičkou na talíř?

Už od mala nás nutili jíst ryby. Pamatuji si,
jak jsme ve školce dostávali bílou, prazvláštní rybu. Dodnes nevím, jaký druh to byl
a mrzí mě, že jsem si na několik let vybudovala nechuť k tomuto výbornému a hlavně
zdravému pokrmu. Něco mi říká, že jsem
v tom nebyla sama…
Rybí maso by mělo být zahrnuto do našeho
jídelníčku alespoň dvakrát týdně. Přiznejte se,
kolik z vás to nezvládá ani jednou? Chyba!
Většina Čechu do svého jídelníčku rybu zařadí
pouze příležitostně, doma ji téměř nepřipravuje
a co hůř, mnoho z nás ani neví, jak rybí maso
upravit. Přitom je to tak jednoduché.

Proč zařadit ryby do svého
jídelníčku?
Ryby jsou přirozeným zrdojem jódu, který naše
tělo potřebuje. Jeho nedostatek může vést
k závažným onemocněním. U dětí a dospívajících může způsobit zvětšenou štítnou žlázu,
která se dá mimo jiné odhalit zvýšenou únavou. Větší dávku jódu by měli příjmat nejen
mladiství, ale také těhotné ženy, které tím
ovlivňují vývoj plodu dítěte.
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Když rybu, tak jedině čerstvou. Není vhodné
ryby zamrazovat a následně rozmrazovat, ztrácí
pak svoji typickou chuť. Jste-li však nuceni ji
rozmrazit, dělejte to pomalu. Nejlepší je nechat
rybu přes noc na teplejším místě v lednici. Ryba
potřebuje čas její a její maso je nejchutnější, je-li
připravené těsně před konzumací.
Máme-li rybu opláchnutou a stále zapáchá rybinou či v horším případě bahnem, použijeme
kouzelný citrón. Ten způsobí, že se sůl dostane
snadněji do masa a odstraní zápach. Ryba je pak
křehčí. Solit se doporučuje pořádně a s dostatečným předstihem. U typických „baheních“ ryb
maso vykoupeme v mléce, nebo jej můžeme
před přípravou nechat na pár hodin odpočinout
v mléčné lázni v chladu.
Co se týče koření, to je zcela na vaší chuti. Ale...
Co platí u soli, neplatí u koření. Kořenit by se
mělo pouze symbolicky. Na rybu můžete použít
takřka cokoli – pepř, bobkový list, bylinky, pažitku, nové koření, česnek, pórek, ale také houby
anebo pro zpestření (a to nejen u vaření) zakápnout vínem či koňakem.
Všechny ryby je možno upravit na desítky způsobů. Vaření klasicky, vaření na modro, pečení,
smažení, grilování, dušení a nebo úprava alá sushi.
Nejlepší je úprava dušením, neboť jsou zachovány vitamíny a živiny v té nejvyšší kvalitě. Při dušení dbejte na kvalitu másla nebo oleje. Dusíme
v pečlivě zakrytém hrnci na mírném ohni, aby
se maso nepřipeklo. Samotné dušení u sladkovodních ryb trvá asi 15 minut a u ryb mořských
o něco méně. Dušení v troubě trvá o něco déle,

Ryby můžeme smažit, nebo grilovat. Smažíme
na kvalitním oleji, popř. másle. To však má tu
nevýhodu, že se rychle připaluje a spotřebujeme jej opravdu hodně. Na grilování jsou
vhodnější celé ryby s kůží, aby nám nepropadly
do ohně. Můžeme je rovněž zabalit do pečícího
papíru a postupovat obdobně jako při pečení
v troubě. Ryby je možné upravit na roštu alá
živáňská pečeně – v alobalové misce. Do misky
můžeme dát cokoli - předem uvařené brambory
či zeleninu. Je nutné pokrm lehce podlít, dno
potřít olejem a dobře zabalit, aby se nepřichytil.
Doba pečení záleží na intenzitě ohně, nejméně
však hodinu.
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Ochutnávka Japonska
SUSHI neboli Suši je stále více pronikající novinkou na českém trhu. Suši je forma úpravy pokrmu z Japonska. Je všeobecně známo, že japonská kuchyně má příznivý vliv na zpomalení
stárnutí člověka a že působí proti vzniku různých
civilizačních chorob. Pro spoustu z nás se pod
pojmem suši vybaví čerstvá syrová ryba a rýže.
Nic zvlášního. Nicméně půvab suši je mnohem
hlubší. Tradičním milníkem je, že základem suši
je čerstvá ryba. Není to pravda, můžeme mít
i bezmasé suši.
Pro výrobu tohoto pokrmu je zapotřebí rýže
nazvaná nishiki. Nishiki se uvaří a ihned po
uvaření se do ní vmíchá omáčka sushinoko.
Součástí suši bývá mořská řasa, pasta z křenu
wasabi, zelenina, sýr a ryba. Existují různé druhy
suši. Např. sashimi, což je pokrm ze syrových
ryb naaranžovaných na talíři spolu s různými
dipy. Dalším druhem suši je temaki sushi - rolka
z mořské řasy plněný rýži a surovinou dle vašeho výběru. Oshi, nigiri, gunkan, sushi uramaki
– nebojte, nemusíte se to učit zpaměti, jedná se
o další obdoby suši.
Než se však pustíte do domácího přípravy suši,
zaskočte si na ochutnávku do suši restaurace.
Počítejte s tím, že za tento pokrm pořádně

mojelekarna 2 210 285.indd

16

zaplatíte. Technika přípravy suši je velice složitá,
časově náročná a suroviny musí být opravdu té
nejvyšší kvality. Předně maso musí být čerstvé,
to může být na mnoha místech problém.
Za 8 ruliček, což je asi jedna porce zaplatíte od

250,- (ty jednodušší) až po 600,- korun. Některé
luxusnější restaurace nabízejí speciální set pro
dva, kde můžete ochutnat od každého druhu.
Zde se cena pohybuje okolo 1 250,- korun.
pavla krečmerová
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Veletrh Senior Praha
a festival Senior Fest 2012
při příležitosti Mezinárodního dne seniorů
Seniorské míle. V rámci tohoto závodu
proběhly i doprovodné závody a všechny překonaly rekord v počtu účastníků
oproti loňskému roku. Oblíbenou aktivitou
byla tzv. Minimíle, která představovala běh
seniorů s vnoučaty. Novinkou v programu
byla Procházka Královskou oborou pro
seniory a jejich doprovod.
I když počasí v pátek nebylo příznivé, sobotní obloha byla jako malovaná. Patronkou
závodu se stala paní Dana Zátopková,
která hlavní závod odstartovala. Kondice
a vytrvalost některých zúčastněných byla
leckdy až překvapující, mnozí lidé v produktivním věku by jim mohli jejich nasazení závidět.

Letos na podzim proběhl již druhý ročník úspěšného veletrhu Senior Praha,
v rámci kterého proběhl rovněž festival Senior Fest na pražském výstavišti
v Holešovicích. První víkend měsíce října
jako datum uskutečnění nebylo zvoleno
náhodně, jelikož na tento den připadá
svátek Mezinárodního dne seniorů.
Veletrh byl uskutečněn pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a Hlavního města Prahy. Realizátorem byla
firma Střechy Praha s.r.o., která je úspěšným organizátorem také dalších známých
festivalů, například Střechy Praha, Solar
Praha či zmíněného festivalu Senior Praha.
Festivalu Senior Fest se zúčastnilo mnoho
známých osobností českého šoubyznysu, jako Eva Pilarová, Karel Štědrý,
Pavlína Filipovská, Květa Fialová, Naďa
Konvalinková, Eva a Vašek či Václav
Postránecký.
Veletrh navštívilo přes pět tisíc nadšenců
ze všech koutů republiky. Některá města
dokonce zorganizovala pro své obyvatele
autobusovou dopravu až do místa konání
akce, a zvýšila tím jak zájem, tak účast
seniorů.
V roli prezentujících se ocitlo na 70 subjektů, jež poskytovaly informace o lázeňských
městech a místech, bydlení pro seniory,

mojelekarna 2 210 285.indd

18

seniorských aktivitách, technice usnadňující stárnutí a v neposlední řadě zde byly
prezentovány lékárenské výrobky. Stánek
Moje Lékárna bylo možno navštívit také,
byl umístěn na takzvaném hlavním tahu.
Součástí festivalu byl bohatý doprovodný
program. Návštěvníci měli možnost zúčastnit se odborných přednášek na různá
témata – účastníci festivalu se tak mohli
dozvědět praktické informace o hradech,
které je možno v naší republice navštívit,
nebo například o asistenci při bezvědomí,
rovněž měli možnost shlédnout praktické
ukázky zacházení s mobilním přístrojem či
počítačem. Festival nabízel cvičení na speciálních trenažérech, informoval o sportovní aktivitě zvané Nordic Walking, kterou si
návštěvníci mohli rovněž vyzkoušet, poskytoval ale i informace o aktivním stárnutí,
cvičení na židlích nebo o rehabilitačních
cvičeních.

Díky úspěšnosti minulého ročníku se
organizátoři rozhodli uspořádat závod

Vítězem hlavního závodu se stal prof. Jan
Pirk, který v tomto závodě drží už několikanásobné prvenství. Nejstarším účastníkem byl pan Borek Srdečný, slavící
v ohromné kondici v den Seniorské míle
neuvěřitelné 93. narozeniny. Velký obdiv
patří rovněž nejstarší závodící ženě, paní
Jiřině Hanibalové. Přestože nebývá zvykem prozrazovat věk ženy, její nebývalá
kondice k jeho prozrazení doslova vybízí.
Paní Hanibalová se stala nejstarší soutěžící
ženou ve věku 84 let.

Moje Lékárna
- součást festivalu
Jelikož byla Moje Lékárna partnerem
veletrhu, byla přítomna u různých akcí,
jako například předávání cen. Už při příchodu do hlavní haly jste mohli vidět náš
stánek, jenž byl doslova obklopen řadou
návštěvníků. Sympatické slečny nabízely
informační letáčky, které byly vytvořeny
ve spolupráci s Českou gerontologickou
a geriatrickou společností. Letáky měly
za cíl informovat o aktuálních tématech
dnešní doby, se kterými se senioři ve stáří
potýkají. Informovaly například o nemocech, jako jsou Alzheimer, demence, osteoporóza, ale i deprese, porucha polykání potravy ve stáří, oslabení sluchu či
inkontinence moči.
Ti z vás, kteří si nestihli letáčky vyzvednout,
nebo se v nejbližší době do Moje Lékárna
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Lékárna Vám rád zodpoví Vaše dotazy. Zde
se rovněž můžete svěřit se svými zdravotními problémy a požádat o radu.
Vraťme se ale k veletrhu. Účastníci si mohli
zdarma odnést ze stánku Moje Lékárna
vzorečky náplastí, dětského čaje, rakytníkových gumových bonbónů a Vitamínu C
s grepovou příchutí. K dostání bylo i první
číslo našeho magazínu, včetně informací
o aktuálních novinkách společnosti. Moje
Lékárna také vystavovala produkty dceřiné společnosti Galmed, jako Ibuprofen
400mg, bylinkové pastilky s netradičními
příchutěmi – lišejníku, rakytníku, šalvěje,
jitrocele a spoustou dalších. Tyto produkty vzbudily na veletrhu ohromný zájem
a z řad publika byly slyšet kladné odezvy,
za což jsme samozřejmě nesmírně rádi.
Za tým Moje Lékárna velice děkujeme.
nedostanou, si je mohou dodatečně prostudovat na webovém portálu mojelekarna.
cz - http://www.mojelekarna.cz/o-projektumoje-lekarna/pro-seniory.html
Letáčky neměly za cíl informovat pouze
o tíživých nemocech, poskytovaly rovněž
rady a tipy na zdravý životní styl ve stáří,
přičemž pozornost byla kladena na dostatek pohybu. Tým Moje Lékárna se prostřednictvím toho letáčku snažil vyvrátit mýtus,
že cvičení je vhodné jen pro mladé a že
stáří je spojeno s nemocí a oslabením. Opak
je v tomto případě pravdou. S nemocemi,
se kterými jsme úspěšně bojovali v mládí,
můžeme úspěšně bojovat i ve stáří. Je nutné
si uvědomit, že zdravý životní styl a pest-
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rá vyvážená strava nám usnadní stárnutí.
40% mužů a žen ve věku 65 až 74 let nemá
v dnešní době dostatečnou sílu a pohyb.
Díky tomu jsou pak tito lidé náchylnější
k nemocem a úrazům. Proto je důležité
poslouchat své tělo, věnovat mu dostatečnou péči. Tělo potřebuje především naši
vlastní pozornost, abychom měli stárnutí
pod kontrolou. Je třeba pravidelně sledovat
svůj zrak, pečovat o své nohy, necítíte-li se
dobře, informovat o tom své okolí, rodinu,
přátele. Nevíte-li si rady s léky a dávkováním, nebojte se zeptat. Pokud Vám je cokoli,
co se týče vašich léků, nejasné, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Vyškolený
tým v lékárnách označených logem Moje

Rozloučení s veletrhem
Závěr veletrhu se nesl ve vskutku pohodové atmosféře. Venku před výstavištěm probíhal koncert Evy a Vaška a všichni účastníci, vystavovatelé i organizátoři byli dobře
naladěni. Přestože únava byla na každém
znát, veletrh jsme si užili od počátku až
do samého konce. Když se v sobotu večer
zavřely dveře za posledním návštěvníkem,
organizátoři si mohli navzájem poblahopřát. Byl to opravdu příjemně strávený
víkend ve společnosti velice aktivních
a zvídavých seniorů. Už teď se těšíme na
další ročník tohoto poučného festivalu.
pavla krečmerová

foto: Jiří Štarha pro Život 90, o. s.
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Tajemství ŽENŠENU
ŽENŠEN. JEHO SKVĚLÉ LÉČIVÉ ÚČINKY JSOU ZNÁMY JIŽ VÍCE NEŽ ČTYŘI TISÍCE LET.
POUŽÍVÁ SE PŘI LÉČBĚ ČI PREVENCI NEJRŮZNĚJŠÍCH CHOROB. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ
BYL ALE V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ NESMÍRNĚ CENĚN JAKO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
„KRÁLOVSKÁ“ LÉČIVÁ ROSTLINA.
Na Dálném východě byl ženšen považován
vždy za univerzální lék. Královskou rostlinou je ženšen nazýván proto, že napomáhá
předcházet řadě onemocnění. Jeho účinek
v některých směrech předčí i účinky extraktů z rostlin, jako jsou např. zázvor, lékořice
či schizandra.
Do Evropy byl ženšen podle jednoho pramene přivezen již v 10. století, podle jiných
údajů ho dovezli až Holanďané v roce 1610.
Na dvoře Ludvíka XIV. – tedy v 17. století
– pili extrakt z kořenů ženšenu pod názvem
„pentao“. Avšak později, tedy až do 20. století, ženšen nenalezl v Evropě uplatnění,
neboť se zpochybňoval jeho profylaktický a terapeutický účinek. Bylo to ale jen
z důvodu neznalosti aktivních účinných
složek. Teprve moderní analytické metody
spolu s metodami identifikace chemických
struktur odhalily tajemství farmakologicky
účinných látek ženšenu. A v roce 1976
se ženšen dostal do Mezinárodní červené
knihy rostlin ohrožených vyhynutím.
Jenže on není ženšen jako ženšen. Existuje
mnoho druhů ženšenu patřících do čeledi
Araliaceae. Nejznámější je takzvaný pravý
ženšen – Panax ginseng, česky nazývaný
všehoj lékařský nebo všehoj ženšenový.
Ten obsahuje největší množství účinných
složek (ginsenosidů). Dalším ze známých
druhů ženšenu je Panax quinquefolius
(pětilistý) ze Severní Ameriky. Ten má ale
jen třetinové množství ginsenosidů. A další
Panax pseudoginseng, takzvaný nepravý
– pochází z Vietnamu a Indie – má jen
nepatrné množství ginsenosidů.
Kolik těchto účinných látek bude obsahovat vypěstovaná rostlina, záleží na péči
při pěstování. Přísloví Číňanů říká: „Snazší
je vycvičit divokého tygra, než vypěstovat
rostlinku ženšenu.“

Výtažky z ženšenu jsou určeny
širokému okruhu lidí:
osobám, které požadují zlepšení tělesnéi duševní kondice
osobám, které si chtějí udržet svou
vitalitu
těm, kteří cítí úbytek sil, elánu
těm, kteří mají problémy s koncentrací
všem osobám staršího věku, které
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Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Měkké tobolky.
Přípravek se užívá např. při stavech vyčerpání, únavě,
snížené koncentraci a duševní vnímavosti, pro posílení celkové odolnosti, pro zmírnění obecných příznaků
stárnutí a jiné – viz příbalová informace. Před použitím si přečtěte pečlivě příbalovou informaci! Výdej
léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.
Vánoční obal pouze k přípravku Pharmaton® Geriavit
100 tob. Distribuce vánočních obalů pouze v lékárnách a v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012.

Pharmaton® Geriavit
ENERGIE, KTEROU POCÍTÍTE!
V luxusním vánočním balení!
odolnost organismu
proti únavě a stresu
psychická kondice
fyzická kondice

trpí obecnými potížemi souvisejícími
s věkem
těm, kteří trpí nevyváženou výživou
sportovcům, neboť pravý extrakt neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu dopingových látek
Jaké látky vlastně ženšen v sobě skrývá?
Především je to velké spektrum aminokyselin, peptidů, polysacharidů, daukosterin
a vitaminy. Ale hlavní jeho složkou jsou
glykosidy, které se nazývají ginsenosidy.
K tomu, aby se získal nejvyšší obsah ginsenosidů z rostliny, je nutné dodržovat přesné
podmínky kultivace rostliny, sklizně, selekci, zpracování i dané podmínky uskladnění
kořenů. Přitom nejbohatší výskyt ginsenosidů je v pátém až šestém roce vývoje
rostliny. Ženšen je skvělým prostředkem
především proti únavě, nesoustředěnosti,
apatičnosti. V řadě klinických studií bylo
prokázáno, že snižuje hladinu laktátu, což
je ukazatel únavy. Dále významně zvyšuje
příjem kyslíku při zátěži a jako adaptogen umožňuje posilovat organismus vůči
škodlivým zevním vlivům. Velmi významný je jeho stimulační účinek na buněčný

imunitní systém. Ženšen napomáhá zvyšovat nespecifickou odolnost organizmu,
zlepšovat krátkodobou i dlouhodobou
paměť, zvyšovat soustředěnost a pozornost, přispívá ke zlepšení procesu učení,
ke zlepšení psychické a fyzické kondice.
Výhodou ženšenu je, že je možno ho užívat
dlouhodobě preventivně. Je proto doporučován jako doplněk při rekonvalescenci po
těžkých infekčních chorobách či při bakteriálních a chemických intoxikacích. Přitom
výtažky z něj jsou bezpečné a nenávykové.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Měkké
tobolky. Přípravek se užívá např. při stavech vyčerpání, únavě, snížené koncentraci
a duševní vnímavosti, pro posílení celkové
odolnosti, pro zmírnění obecných příznaků
stárnutí a jiné – viz příbalová informace.
Před použitím si přečtěte pečlivě příbalovou informaci!
Výdej léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.
Boehringer Ingelheim, spol. s r. o., Na
Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel.: +420
234 655 111, e-mail: infocz@boehringer-ingelheim.com
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Novinky z Mojí lékárny

Tip na vánoční dárek – produkty pro chvíle zimní pohody
při nákupu potravinových doplňků a ostatních
produktů v lékárně, kde byl poukaz vystaven.

razítko lékárny
částka

platnost
evidenční číslo

A koho by nepotěšil hezky
zabalený a kvalitní dárek!
V předvánočním čase jsme
pro vás připravili malou
odměnu v podobě dárkových
papírových
tašek. Žádejte ve své
lékárně!
V minulém čísle našeho magazínu byly představeny nové výrobky značky Moje lékárna, které
je možno zakoupit pouze v lékárnách, jež jsou
součástí sdružení mojelekarna.cz. Tyto produkty
za velmi výhodné ceny byly přijaty s pozitivními ohlasy a velmi dobrou prodejností.

zlepšení fyzické i psychické kondice, který je také
vhodný k posílení srdce a imunitního systému.
Dle tradiční receptury byla rovněž připravena
Koňská mast, vhodná při bolestech kloubů,
svalů a páteře. Dále pomáhá při obtížích s otoky
kloubů a revmatickými stavy.
Pro naše nejmenší (také však pro sportovce
a všechny ty, kdo chtějí či potřebují načerpat
síly a nabrat okamžitě energii) jsme připravili
cucavé pastilky z hroznového cukru s ovocnou
příchutí.

pavla krečmerová

CENA

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA

102 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA

35 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA

33 Kč

Vitamin C 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA

29 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA

92 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

36 Kč

Vitamin C retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

60 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA

20 Kč

Jitrocelový sirup EXTRA 325g

7 Kč
73
K

66 Kč

Test těhotenský 2kusy

42 K
Kč

38 Kč

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ ŘADA PRODUKTŮ ZNAČKY
V NABÍDCE BĚHEM LISTOPADU A PROSINCE

V tomto zimním čase přichází Moje lékárna na
trh s novými výrobky. Jedná se o produkty, jež
podporují obranyschopnost organismu a celkové imunity v chladných zimních dnech. Tyto
produkty mohou také posloužit jako vánoční
dárek, který nejen potěší, ale také přispěje ke
zlepšení zdraví a pohody vaši rodiny a blízkých.
Mezi nové výrobky značky Moje lékárna patří
Šumivé tablety s vitamínem C (s příchutí citronu, grepu či limetky), Koenzym Q10 pro
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Pokud patříte mezi ty, co se nedokážou rozhodnout a neustále váhají nad vhodností vánočního
dárku, či snad mezi ty, co nakupují dárky na
poslední chvíli, nevěste hlavu, máme pro vás připraven Dárkový poukaz. Ten je možno zakoupit
v lékárnách sítě Moje lékárna. Hodnotu tohoto
poukazu si určíte sami a je možné jej uplatnit

Vitamin C 1000 mg citron a limetka 20 tbl

78 Kč

Vitamin C 500 mg pomeranč 20 tbl

59 Kč

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl

133 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

13 Kč

Hroznový cukr citron 17 pastilek

13 Kč

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek

13 Kč

Zinek 15mg 100 tbl

95 Kč

Koňská mast hřejivá 250ml

129 Kč

Koňská mast chladivá 250ml

129 Kč
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jako

dárek
50 dní užívání NAVÍC

Mega Lecithin 1325 mg
Mega dávka sojového lecithinu nejvyšší kvality

Viaderm
Complete
Darujte krásu,
darujte Viaderm

jako

®

Proenzi 3+
Život je pohyb. Pohyb je Proenzi.

dárek

jako

dárek

Měsíční kúra NAVÍC
+ DVD Postřižiny

Luxusní náušnice

Marťánci
s Imunactivem®

Prostenal®
Ověřený trumf
na prostatu

Multivitamin
a multiminerál pro děti
jako

dárek
Samonavíjecí Klipklap
marťanské hodinky

jako

dárek

40 dní užívání NAVÍC + exkluzivní
pánské hodinky s koženým páskem

GinkoPrim® Max

Spektrum 50+

S ginkgo bilobou pro lepší paměť

S ženšenem pro aktivní život
po padesátce

jako

dárek
Měsíční kúra NAVÍC
+ hřejivé pantoﬂe

jako

dárek

www.walmark.cz
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Měsíční kúra NAVÍC
+ exkluzivní plechová dóza

Akce trvá do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob.
Všechny uvedené produkty jsou registrovány MZ ČR jako doplňky stravy.
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TUČNÉ POKRMY NEJSOU ZDRAVÉ, TO VŠAK NEPLATÍ O OLIVOVÉM OLEJI.
TEN JE TOTIŽ HOTOVÝ ZÁZRAK.

Olivové oleje z Řecka, především pak ty z Kréty, Právě proto, že je olivový olej obecně znám jako
jsou jedny z nejkvalitnějších. Dokazují to světové kvalitní surovina, obchodníci toho zneužívají.
statistiky, které vyzkoumaly, že obyvatelé Kréty Udělejte maximum pro to, abyste doma měli
mají nejmenší procento vzniku srdečně-cévních kvalitu a nekupujte rádoby olivový olej za 50
onemocnění a rakoviny a také se dožívají vyššího korun v plastové průhledné láhvi.
věku. Za to může fakt, že se olivovým olejem
doslova prolévají. Dle jejich zkušeností
Existuje pár zásad, které je
Pět ó Olivového Oleje:
jedna polévková lžíce olivového oleje
vhodné dodržovat při nákuoo působí proti stárnutí a výskytu
konzumovaná denně snižuje účinek
pu a následném skladování.
rakoviny
cholesterolu dvou vajec. Tři polévNejprve si však musíme říct,
oo nejlépe v těle rozpouší hleny
kové lžíce snižují krevní tlak a pět
co vlastně kupujeme, kupuoo podporuje hubnutí
oo má nejnižší kalorickou hodnotu
polévkových lžic zlepšuje krevní
jeme-li olivový olej.
ze všech tuků
obraz pacientů s náklonností k srdečoo má nejvyšší teplotu varu
nímu infarktu a mozkové mrtvici.
Těmi úplně nejlepšímy oleji
(ideální na smažení)
Pravidelnou konzumací olivovoého oleje
jsou extra panenské olivové
se snižuje vznik krevních sraženin a olivový olej
oleje. Za takový olej si samozřejmě
rovněž příznivě působí na buněčnou membrá- připlatíte. Do kvalitních potravin se však vyplanu, čímž může zpomalovat proces stárnutí.
tí investovat, a to nejen kvůli našemu zdraví.
Příkladem vynikajících olivových olejů může být
krétský LIRAKIS, francouzský EMILE NOEL, španělNe všechny olivové oleje
ský BORGES, PONT nebo LA CAPANNIA a italský
jsou tak kvalitní

NELLUCCINO, RIVANO, CESAR. Tyto oleje se pohybují v rozmezí od 100 do 400 korun za láhev.
Velmi kvalitní je dále panenský olivový olej.
Tento typ oleje je lisován za studena. Olivy
neprošly žádnou tepelnou úpravou, což je
správně. Tímto způsobem výroby zůstává ve
vylisované tekutině nejvíce vitamínů a živin.
Existují také oleje rafinované, které již prošly
chemickou úpravou, jsou tedy méně kvalitní
a tomu by měla odpovídat i cena.
Bohužel, nikdo vám nezaručí, že olivovoý olej,
který si odnesete domů je opravdu ten na etiketě, nebože byl správně skladován a transportován. Nekvalitní a podvodné oleje mohou být
odhaleny pouze rozsáhlou inspekcí.
pavla krečmerová

Co jste možná nevěděli:
oo Olivový olej – převlečená „pacho-lapka“. Olivový
olej umí (stejně jako jiné tuky) polapit pach. Příště až
si někdo u vás doma zakouří, dejte na stůl otevřenou
mističku s olejem a pozorujte rozdíl.
oo Věděli jste, že z celých pěti kilogramů oliv se vyrobí
jen jeden litr kvalitního oleje? A že průměrný olivovník
urodí olivy pro 1,5 až 2 litry oleje?

Zde je pár rad, jak se vyhnout riziku nekvalitní koupě
a nevhodného skladování:
Olivovému oleji škodí čas, světlo a teplo.
Čas – olivový olej je spíše jako ovocný mošt než víno, které zraje. Po otevření by se měl zkonzumovat do měsíce, jinak dojde k výparu kvalitních složek. Na vzduchu snáze zoxiduje.

Světlo – na světle olej rovněž ztrácí svoji kvalitu. Malá nápověda při nákupu – kvalitní olivové oleje se prodávají v tmavých skleněných lahvích.

Teplo – tak stejně jako tepelné lisování dělá olej méně kvalitnějším, tak ukládání oleje vedle
smažící plochy (kde je teplota třeba 50 stupňů) ho poškozuje. Ani teplota v lednici mu nevyhovuje. Najděte mu vhodné místo někde ve spižírně, v chladu a ve tmě.
Olivový olej byl zařazen na seznam 5 nejzdravějších surovin na světě. Byl by to doslova hřích
ho v kuchyni nepoužívat, když je tak snadno dostupný.
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recepty

Tipy na lehčí vánoční mlsání
Když se řekne zdravé vánoční pečení, kde koho
to odradí. Voňavé Vánoce jsou jen jednou za rok,
a pokud se stravujete rozumě celý rok, tak vašemu
tělu nijak zvlášť neublíží.
Vánoční svátky představují jednu velkou nekončící oslavu, která je spojená s velmi širokou
nabídkou všemožných dobrot od cukroví, salátů, přes polévky až k rybám. Spousta z nás už na
druhý svátek odpočívat zkrátka musí, protože se
ne jednou přejedli více než dosyta. Mám takové
jedno svoje pravidlo - když se přejíst, tak jedině
něčím pořádným. Proč to nezkusit i o Vánocích?
Je více než nutné, aby se v průběhu vánočních
svátků na stolech objevily klasické vanilkové
rohlíčky, rumové kuličky, včelí úly apod. Tyto tradiční dobroty nám provoňí byt a navodí vánoční

atmosféru. Můžete však na stole udělat místo
i na jiné mňamky. Zkuste například:

Ořechy a semínka
Ořechy a semínka obsahují velké množství kvalitních bílkovin, tuků, minerálů a vitamínů.
Při výběru oříšků dbejte na datum spotřeby
a pečlivě si prohlédněte balení, zda se tam
neobjevuje nechtěný dárek v podobě škůdců.
Nejkvalitnější jsou ořechy a semena biokvality,
pěstované bez chemických konzervantů. Za
ně si pochopitelně připlatíme. Dejte si rovněž
pozor na pražené a solené ořechy, obsahují
vysoký obsah soli a nejsou vhodné pro malé
děti Doporučená denní dávka je zhruba 20 kusů
velkých ořechů nebo menší hrst semínek.

Pomazánka Guacamole
s čímkoliv
(tyčinky, krekry, ciabatta…)
Budeme potřebovat
2 avokáda
1 lžíce limetkové nebo citrónové šťávy
2 rajčata nebo papriky (nakrájeno na jemno)
2-3 lžíce jemně pokrájené šalotky
1 stroužek prolisovaného česneku
nať petrželky (i koriandru)
sůl & pepř
pro zjemnění lžíce zakysané smetany

Rychlé chuťovky na večery s přáteli:
Čerstvé zeleninové tyčinky s „dipem“
Když vám cukr leze ušima a slaného už máte taky dost, zkuste jako náhradu čerstvé zeleninové tyčinky.
Jsou zdravé, zelenina obsahuje spoustu vitamínů potřebných na zimu a navíc vám napraví pomíchané
chutě. Pro tyčinky můžete použít jakýkoliv druh zeleniny: mrkev, okurka, paprika, kedluben – ty se dají
nakrájet na cca pěti centimetrové proužky široké asi tři milimenty. Pozor aby vám nesjel nůž při krájení
mrkve! Rovněž můžete použít i tepelně upravenou brokolici, květák nebo chřest. Můžete rovněž vyzkoušet i římský salát (nejlepší jsou vnitřní listy salátu – jsou uzké a pevné).

Dip: Co je to dip? Dip je od slova namočit a jedná se o něco mezi omáčkou a pomazánku.
Vy však můžete namočit zeleninové tyčinky do čeho chcete. Nebojte se improvizovat.

Rajčatový dip s olivami

Sýrový dip

Budeme potřebovat
Budeme potřebovat
150g černých oliv, 4 velká rajčata, mletá pálivá pap- tavený sýr,
rika, balíček zelených oliv, tymián, petrželová nať, (odlehčenou verzí může být Lučina nebo Gervais),
balíček loupaných mandlí, sůl & pepř
jarní cibulka (nebo pažitka),
Jak na to?
zakysaná smetana na zjemnění,
Tymián a petrželku omyjeme, lístky otrháme od dva stroužky česneku
stonků a spolu s olivami a mandlemi rozmixu- Jak na to?
jeme na pastu. Rajčata přelijeme vroucí vodou. Na drobno nakrájenou cibulku s česnek vmícháme
Stáhneme slupku, odstraníme jadérka i dužinu do připravené Lučiny, kterou zjemníme smetanou.
a nakrájíme na malé kostičky. Vše smícháme a pod- Smetanu přimíchávejte opatrně po lžičkách, aby
le chuti dokořeníme solí, pepřem a paprikou. Dip dip nebyl moc tekutý.
Dip opět podáváme vychlazený.
podáváme vychlazený.
Tip: do pevnějšího dipu můžete rovněž přimíchat pár lžiček bílého vína na ovonění.
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Jak na to:
Avokáda omyjeme, rozkrojíme a lžičkou vybereme dužinu do misky. Měla by mít krásně
máslovou konzistenci. Zakapeme citrónovou
šťávou (zabráníme zhnědnutí). Rozmačáme vidličkou a přidáme ostatní suroviny. Dochutíme
solí a pepřem. Dip podáváme vychlazený.
Co k tomu?
Pomazánku můžeme natřít na ledacos. Můžeme
ji servírovat s různými druhy tyčinek. Výborné
jsou špaldové tyčinky sypané lněným semínkem
Bioharmonie či špaldové tyčinky se sezamem
BioLine, nebo s různými druhy krekrů (pšeničné
s rozmarýnem apod.) Pomazánku můžeme také
servírovat s italskou ciabattu.
Tip: ciabattu rozkrojíme podélně a pomocí
vánočních vykrajovátek vyloupneme různé
tvary.
Tip: jednohubky s pomazánkovým máslem
a ananasem. Příjde vám, že jste na talíři měli
takřka cokoli? Až budete příště připravovat
jednohubky, zkuste je s pomazánkovým máslem a trojúhelníčkem konzervovaného ananasu. Spojení chuti másla a ananasu neodoláte.

pavla krečmerová
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luštění

LUŠTĚTE S NÁMI!
Ve hře je 10 dárkových balíčků v hodnotě 300Kč
produktů od firmy SWISS NATURAL.
(Obsah balíčku: SWISS SLEEPNOX FORTE – bylinný
přípravek při potížích se spánkem a další výrobek od
Kanadské firmy SWISS NATURAL). Správné řešení tajenky
posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 31.12.2012
e-mailem na: krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu
vepište MagazinML2-tajenka)
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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účinný při léčbě:
onemocnění povrchových žil
(těžké, bolavé nohy, otoky)

zánětu povrchových žil
poúrazových stavů
(pohmožděniny, otoky, modřiny)
Balení 30 g a 50 g

Lék Lioton® 100 000 Gel obsahuje heparinum natricum. K zevnímu užití. Pozorně si pročtěte příbalový leták.

BERLIN-CHEMIE
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Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz
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9 45 26

Váš průvodce zdravím

Omeprazol
20
Galmed
tob 14x20mg, omeprazolum

• obsahuje léčivou látku omeprazolum
• snižuje obsah kyseliny, která se tvoří v žaludku
• používá se při pálení žáhy
WWW.GALMED.CZ
Volně prodejný lék. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. K dostání ve Vaší lékárně.
mojelekarna 2 210 285.indd
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Výhodná nabídka s platností
od 13. 11. do 31. 12. 2012.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR | KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

PRODUKT

t antioxidant, chrání buňky
před volnými radikály
t podmiňuje správné
vidění, chuť, má vliv
na metabolismus cukrů,
bílkovin, hormonů a vitaminů
t ovlivňuje růst
t pro krásnou pleť a krásu
pokožky

V prodeji během listopadu a prosince 2012.

95 Kč

t dodává energii pro pravidelnou
činnost srdečního svalu
a chrání jej před poškozením
t pro zlepšení fyzické i psychické
kondice
t působí proti předčasnému
stárnutí, paradentóze, posiluje
srdce a imunitní systém

V prodeji během listopadu a prosince 2012.

Coldrex MaxGrip Citron 10 sáčků
t maximálně
rychlý
a účinný
proti chřipce
a nachlazení
t uvolní
ucpaný nos,
odstraní
horečku,
bolest hlavy
i krku

ZNÁTE Z TV

NACHLAZENÍ
MedExpecto Vicks sirup
Med a Zázvor 180 ml
t k uvolnění hlenu
a usnadnění
vykašlávání
v důsledku
nachlazení,
chřipkových
onemocnění
a akutní
bronchitidy

175 Kč *

BOLEST

Lék s účinnou látkou Ibuprofenum.
K perorálnímu podání.

ACC® Long 600 mg 10 šumivých tablet

ZNÁTE Z TV

119 Kč

t zmírňuje pálení
a svědění
t podporuje rychlé
hojení
t je diskrétní – skoro
neviditelná náplast
t pomáhá předcházet
vnější infekci
t pomáhá předcházet
tvorbě strupu

t originál
t potlačuje bolest,
snižuje horečku,
poskytuje úlevu
při chřipkových
onemocněních
t k léčbě dětí a kojenců
od 3 měsíců věku

95 Kč *

79 Kč

NEUTROGENA
TYČINKA
NA RTY
V HODNOTĚ
72 Kč
ZDARMA!

t léčba vlhkého
kašle
t uvolňuje hlen
v dýchacích
cestách
a podporuje
tak
vykašlávání
t ACC® 100
NEO je určen
i pro děti

ACC® NEO 100 mg 20 šumivých
tablet, 67 Kč 75 Kč

125 Kč *

115 Kč

RÝMA

OPARY
Compeed náplast na opary 15 ks +
tyčinka na rty Neutrogena ZDARMA

Brufen sirup 100 ml

Brufen 400 mg 30 tablet,
43 Kč 55 Kč

KAŠEL

140 Kč *

139 Kč

78 Kč
59 Kč
133 Kč
13 Kč
13 Kč
13 Kč
95 Kč
129 Kč
129 Kč

Navštivte www.

Lék s účinnou látkou Acetylcystein.
K perorálnímu podání.

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

Lék s účinnou látkou Paracetamol,
Phenylephrin hydrochlorid, Acidum
ascorbicum. K perorálnímu podání.

133 Kč

Vitamin C 1000 mg citron a limetka 20 tbl
Vitamin C 500 mg pomeranč 20 tbl
Koenzym Q10 30 mg 30 tbl
Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek
Hroznový cukr citron 17 pastilek
Hroznový cukr jahoda 17 pastilek
Zinek 15 mg 100 tbl
Koňská mast hřejivá 250 ml
Koňská mast chladivá 250 ml

Navštivte www.

Lék s účinnou látkou
Guaifenesinum. K vnitřnímu užití.
Lék mohou používat dospělí a děti
od 14 let.

Navštivte www.

CENA
102 Kč
35 Kč
33 Kč
29 Kč
92 Kč
36 Kč
60 Kč
20 Kč
73 Kč 66 Kč
42 Kč 38 Kč

Nová rozšířená řada produktů značky
v nabídce během listopadu a prosince 2012

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml
Lék s účinnou látkou Xylometazolin
hydrochlorid. K nosnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Koenzym Q 10

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA
B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA
B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA
Vitamin C 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA
Vitamin C 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA
Vitamin C 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA
Vitamin C retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA
Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA
Jitrocelový sirup EXTRA 325 g
Test těhotenský 2 kusy

Do vyprodání zásob

Doplněk stravy.K perorálnímu podání.

Zinek

t léčba záchvatovitě
nastupující rýmy
s vodnatou sekrecí
t zmírnění
a odstranění
zduření nosní
sliznice

237 Kč

86 Kč *

69 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit) | Nabídka platí od 13. 11. 2012 do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob.
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Dárková taška
ZDARMA!
PÉČE O KLOUBY

MULTIVITAMINY

t k odstranění
bolesti a zánětu
svalů a kloubů

NYNÍ
ÉM
VE VÝHODN
VÁNOČNÍM
BALENÍ

Centrum A-Z 100 tablet – vánoční balení
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Lék s léčivou látkou Diklofenak.

Voltaren Emulgel 2 × 150 g + hřejivá náplast ZDARMA

565 Kč *

489 Kč
VITAMINY – DĚTI

H VÍTEK
HR AČKA HROC
RŮŽENK A
NEBO SLŮNĚ
NÍ)
(HRAČK A VR

Pharmaton Geriavit 100 tobolek – vánoční balení
Lék s účinnou látkou Ženšen
G115. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ZNÁTE Z TV

Navštivte www.

t vyvážená kombinace
vitaminů, minerálů
a unikátního
ženšenového
výtažku G115
t pro posílení celkové
odolnosti organismu
t proti únavě
a vyčerpání

ZNÁTE Z TV

329 Kč *

993 Kč *

299 Kč

739 Kč

Navštivte www.

PÉČE O KLOUBY

Navštivte www.
PROSTATA

„Život je pohyb.
Pohyb je Proenzi.“
t osvědčená kombinace
účinných látek
s kolagenem typu II
t při zvýšené zátěži
nosných kloubů
(náročná fyzická
práce, sport, nadváha)

ZNÁTE Z TV

NÍ
DÁREK MĚSÍČ
+
KÚRA NAVÍC
NY
DVD POSTŘIŽI

Prostenal Perfect 80 + 40 tobolek ZDARMA + hodinky
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Proenzi 3+ 180 + 90 tablet ZDARMA + DVD Postřižiny
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

479 Kč

VITAMINY

Vibovit ZOO + Safari vánoční dvoubalení + dárek hračka
Slůně Růženka, 299 Kč 329 Kč

A KČN Í SLE VA A Ž 13 %

Ověřený trumf na prostatu
t unikátní kombinace
tří účinných, čistě
přírodních látek
s ověřeným účinkem
na zdraví prostaty
t komplexní péče
o močové ústrojí
a prostatu

ZNÁTE Z TV

Í
DÁREK 40 DN
C+
UŽÍVÁNÍ NAVÍ
NKY
PÁNSKÉ HODI

A KČN Í SLE VA A Ž 13 %

PAMĚŤ

VITAMINY – SENIOŘI

S ginkgo bilobou
pro lepší paměť
t posiluje
mozkovou činnost
a koncentraci
t příznivě ovlivňuje
krevní oběh
a prokrvení
končetin

C+
NÍ KÚRA NAVÍ
DÁREK MĚSÍČ
LE
OF
NT
PA
HŘEJIVÉ

A KČN Í SLE VA A Ž 12 %

ZNÁTE Z TV

Spektrum 50+ 90 + 30 tablet ZDARMA + plechová dóza
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

GinkoPrim MAX 90 + 30 tablet ZDARMA + pantoﬂe
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

540 Kč *

Centrum Silver 100 tablet – vánoční balení, 499 Kč 569 Kč
Centrum Cardio 60 tablet – vánoční balení, 369 Kč 425 Kč

Vibovit Abeceda vánoční dvoubalení + dárek hračka Hroch Vítek
t multivitaminy pro děti
ve formě chutných
želatinových zvířátek
a písmenek
t obsahuje 11 důležitých
vitaminů a minerálů
t obsahují pouze
přírodní barviva
t zdarma vrnící hračka

NYNÍ
ÉM
VE VÝHODN
VÁNOČNÍM
BALENÍ

t multivitaminy Centrum
pro podporu více
oblastí vašeho zdraví,
nyní ve výhodném
limitovaném vánočním
balení pro vás a vaše
blízké

Multivitamin
a multiminerál s ženšenem
pro aktivní život
po padesátce
t pomáhá zachovat
optimální životní sílu
t dodává energii a vitalitu,
fyzickou a duševní
pohodu

ZNÁTE Z TV

NÍ
DÁREK MĚSÍČ
+
KÚRA NAVÍC
ZA
PLECHOVÁ DÓ

A KČN Í SLE VA A Ž 12 %

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit) | Nabídka platí od 13. 11. 2012 do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob.
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Dárková taška
ZDARMA!
SRDCE A CÉVY
MaxiCor 70 + 20 tobolek ZDARMA

t pro doplnění
potřebných látek,
pro správné
fungování
Í
organismu
DÁREK PAŽN
a posílení
ĚR
M
O
TLAK
imunity
t výhodné
tříměsíční balení

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

IMUNITA
Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 180 kapslí +
PAŽNÍ TLAKOMĚR jako DÁREK

t min. 90 % čistých
omega 3 nenasycených
mastných kyselin
t přispívá k normální
činnosti srdce
t udržuje normální
hladinu triglyceridů
v krvi

971 Kč *

486 Kč *

859 Kč
VLASY

409 Kč
KLOUBY

DÁREK
NÁUŠNICE
SWAROVSKI

506 Kč *

450 Kč
Navštivte www.

t unikátní produkt
t péče o klouby
t komplexní složení
t lahodné příchutě –
pomeranč, grapefruit
a citron

Mobilin PREMIUM 240 tablet + hřejivý gel ZDARMA,
629 Kč 729 Kč

Navštivte www.

OČNÍ KAPKY

Do vyprodání zásob

t zajištění dlouhodobé
a cílené výživy vlasů
t zlepšuje jejich kvalitu
a vzhled
t pomáhá zabraňovat
zvýšenému vypadávání
vlasů

Mobilin PREMIUM 3 × 20 sáčků + Meteobudík zdarma

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

DonnaHAIR 3měsíční kúra 90 tobolek + náušnice Swarovski

ZNÁTE Z TV

729 Kč *

629 Kč

Navštivte www.
IMUNITA

ZNÁTE Z TV

SPRCHOVÝ
GEL 250 ml
V HODNOTĚ 60 Kč
ZDARMA!

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

t odstraňuje
zarudnutí očí
t zmírňuje
podráždění, svědění,
pálení, bolest
a nadměrné slzení
očí
t okamžitý účinek,
přetrvává 4–6 hodin

multiIMUN ACUTE 20 + 10 cucavé tablety
Do vyprodání zásob

Visine Classic 0,05 % oční kapky 15 ml

t limitovaná edice 20 + 10
t cucavé pastilky
s lahodnou příchutí
grepu
t obsahují Vitamin C,
který přispívá k normální
funkci imunitního
systému a ke snížení
míry únavy a vyčerpání

123 Kč *

125 Kč

109 Kč

NACHLAZENÍ

t zmírňuje příznaky
nachlazení a chřipky jako
jsou bolení hlavy, bolest
v krku, bolest kloubů,
horečka, ucpaný nos

Vicks SymptoMed complete citron 5 sáčků, 109 Kč 130 Kč

Coldrex Proti bolesti v krku Citrón s medem 20 pastilek

ZNÁTE Z TV

200 Kč *

169 Kč

Lék s účinnou látkou
Hexilresorcinolum a Benzalkonii
chloridi solutio. K perorálnímu
podání.

Lék s účinnou látkou
Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum, Guaifenesinum.
K přípravě perorálnímu roztoku.

Vicks SymptoMed complete citron 10 sáčků

t trojí účinek –
odstraňují bolest
v krku, ničí
bakterie, tlumí
dráždění v krku
t pro dospělé a děti
od 7 let

Coldrex Proti bolesti v krku Ostružina 20 pastilek,
64 Kč 75 Kč

75 Kč *

64 Kč

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.
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Výhodná nabídka s platností
od 13. 11. do 31. 12. 2012.

BOLEST
Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
Lék s účinnou látkou Ibuprofen.
K perorálnímu podání

Lék s účinnou látkou Paracetamol.
K perorálnímu podání.

Paramegal 500 mg 30 tablet

t tlumí bolest
t snižuje teplotu

39 Kč *

Paramegal 500 mg 10 tablet, 13 Kč 15 Kč

48 Kč *

33 Kč

KAŠEL

41 Kč
RÝMA
Olynth HA 0,1% 10 ml

t k léčbě suchého a dráždivého
kašle
t při virových infekcích horních
a dolních dýchacích cest
t usnadňuje vykašlávání

ZNÁTE Z TV

130 Kč *

Stoptussin sirup 100 ml, 99 Kč 109 Kč

Navštivte www.

109 Kč

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin Hydrochlorid.
K perorálnímu podání.

Stoptussin kapky 50 ml
Lék s účinnou látkou
Butamirati dihydrogenocitras,
Guaifenesinum. K perorálnímu
podání.

t pro zmírnění bolesti
a snížení teploty
t při chřipkových
a revmatických
onemocněních

t rychlá a účinná úleva
od ucpaného nosu
při akutní rýmě

Olynth HA 0,05% sprej 10 ml, 79 Kč 93 Kč

Navštivte www.

105 Kč *

89 Kč

Navštivte www.

IMUNITA
Swiss Laktobacily „5“
60 kapslí s enterosolventním povlakem

t podporuje správnou
funkci střev a zdravé
zažívání
t přináší úlevu
od nepříjemných
střevních obtíží
t vhodný při a po léčbě
antibiotiky

PROBIO - FIX 30 želatinových tobolek, 212 Kč 227 Kč

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

PROBIO - FIX 60 želatinových tobolek

326 Kč *

303 Kč

t vhodný doplněk při užívání antibiotik
t pro účinnou podporu imunity
t moderní probiotika s ochrannou
technologií pro vyšší účinnost bakterií
t obsahují více kmenů laktobacilů
a biﬁdobakterií pro správné osídlení
celého střevního traktu
t kapsle jsou vhodné i pro diabetiky,
těhotné a kojící ženy

Swiss Laktobacílky dětské třešňové pastilky 60 pastilek,
269 Kč 299 Kč

365 Kč *

319 Kč

ZAŽÍVÁNÍ
Omeprazol 20 Galmed 14 × 20 mg
Lék s účinnou látkou
Omeprazolum. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy s účinnou látkou
Simethicon. K perorálnímu
podání.

Espigal Galmed 80 mg 100 kapslí

t účinná regulace
tvorby střevních
plynů
t jedna kapsle pro
optimální účinek

Espigal Galmed 80 mg 50 kapslí, 70 Kč 83 Kč

t snižuje obsah
kyseliny, která
se tvoří v žaludku
t používá se při pálení
žáhy

150 Kč *

127 Kč

102 Kč *

89 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit) | Nabídka platí od 13. 11. 2012 do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob.
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