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

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

VLASTNÍ ZNAČKA PRODUKTŮ
ZNÁTE Z TV

VITAMIN B – přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

B-Komplex 30 + 10 tablet ZDARMA

33 %
ZDARMA

34 Kč

• přispívá k normální činnosti nervové soustavy

• přispívá k udržení normálního stavu pokožky • obsahuje vitamin B6

B-Komplex forte 100 + 20 tablet ZDARMA

20 %
ZDARMA

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

Pyridoxin 30 + 10 tablet ZDARMA

33 %
ZDARMA

20 Kč

VITAMIN C – přispívá k udržení normální funkce imunitního systému

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

20 %
ZDARMA

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

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

13 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

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

• s vysokým podílem 

jitrocelového výtažku

• s vysokým podílem 

vitaminu C přispívá 

k normální funkci 

imunitního systému

• určen pro děti již od 3 let

Jitrocelový sirup Extra s Vitaminem C

• pastilky z hroznového cukru s vitaminem C

41 Kč

Těhotenský test COMFORT 10 (2 ks)

Těhotenský test 2 ks, 43 Kč

96 Kč

• přispívá k udržení 

normálního stavu 

kostí, vlasů nehtů 

a stavu pokožky

• přispívá 

k udržení hladiny 

testosteronu v krvi

• přispívá k normální 

funkci imunitního 

systému

Zinek 15 mg 100 tablet

130 Kč 229 Kč

• bylinný balzám vyrobený z 25 bylinných 

a rostlinných extraktů podle tradiční, generacemi 

prověřené receptury

• podporuje přírodní cestou správné fungování 

organismu

• přispívá ke správné činnosti zažívacího traktu

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

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

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

33 %
ZDARMA

61 Kč
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• pro včasnou detekci těhotenství u žen

• rychlý jednokrokový test

• vysoký stupeň citlivosti (hCG v moči)

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

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

NOVINKA!

• s postupným uvolňováním Vitaminu C
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26 moje luštění
Luštěte s námi a vyhrajte! Získejte jedno z 8 balení doplňku stravy 100% 

RAKYTNÍKOVÝ OLEJ v tobolkách!

OBSAH MAGAZÍNU VÁŽENÍ A MILÍ 
ČTENÁŘI, 

před nedávnem jsme Vás vítali v novém 

roce a ani jsme se nenadáli a máme už 

jeho třetinu za sebou! Je až neuvěřitelné, 

jakou rychlostí čas plyne. Je proto 

důležité ho co nejlépe využít, ať už s rod-

inou nebo v okruhu nejbližších přátel. 

Blíží se nám čas prázdnin a letních dovo-

lených a my Vám přejeme, abyste tyto 

dny prožili v klidu a pohodě.

A protože nastává jedno z nejzamilovanějších 

období roku, tak se i toto vydání maga-

zínu nese v jakémsi opojení láskou. KVĚTEN 

je odvozen od slova kvést a právě v tom-

to období kvete nejen příroda, ale i láska. 

Nechte se tedy unést.

V novém čísle jsme pro Vás připravili několik 

tipů na to, jak strávit dovolenou, co pořídit 

dětem za vysvědčení anebo co darovat své 

drahé polovičce.

Přejeme krásné čtení a tešíme se na Vaše 

reakce a komentáře. 

Mgr. Karel Šlegr

Protože si přejeme být svým čtenářům co nejblíže, 

neváhejte nás kontaktovat v případě, pokud 

budete mít jakýkoliv nápad na téma, o kterém 

byste si rádi přečetli v našem magazínu. 

Vaše nápady a reakce 

k článkům pište na adresu: 

magazin@mojelekarna.cz.

Vydavatel: Sanovia a.s. 

Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 28570481 Redakce: KNM Agency s.r.o., Mgr. Pavla Krečmerová, Mgr. Karel Šlegr, 

Grafické úpravy: KNM Agency s.r.o., Registrováno pod: MK ČR E 20896 Kontakt: magazin@mojelekarna.cz 

Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.
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Zdraví a soběstačnost 
ve vyšším věku.
Zdraví je důležitým východiskem a před-

pokladem aktivního stárnutí a důležitou 

hodnotou. Dobrý zdravotní stav je zejména 

ve vyšším věku předpokladem pro co nej-

delší zachování soběstačnosti. Kromě jed-

notlivých zdravotních problémů a diagnóz, 

z nichž zejména chronická onemocnění 

jsou ve vyšším věku častější, dochází k roz-

voji geriatrických syndromů. Nejvýznam-

nějším geriatrickým syndromem je křeh-

kost – stav, ke kterému dochází většinou až 

v pokročilejším věku a vzniká v důsledku 

zpravidla vícečetných onemocnění, prová-

zí jej zhoršená kondice, mobilita, výrazně 

zhoršená schopnost adaptace. Tito lidé jsou 

ohroženi či postiženi omezením či ztrátou 

soběstačnosti. 

Pod pojmem soběstačnost rozumíme 

schopnost žít každodenní život bez pomoci 

druhých. Jedná se tedy o schopnost vyrov-

nat se s aktivitami běžného života, které 

dělíme na aktivity instrumentální (použí-

vání běžných nástrojů, zacházení s penězi, 

obstarání nákupu, uvaření jídla, používá-

ním dopravních prostředků) a na aktivity 

základní (schopnost adekvátně pečovat 

o svou vlastní osobu v otázkách schopnosti 

se najíst, hygieny, toalety, základní mobili-

ty). Z výše uvedené a zjednodušené defi -

nice soběstačnosti vyplývá, že tato schop-

nost je závislá na stavu člověka samotného, 

zejména na jeho aktuálním zdravotním sta-

vu, na nepřítomnosti či kompenzaci zdra-

votních problémů, na jeho (momentální) 

tělesné kondicí a úrovni duševních funkcí. 

Kromě toho je však úroveň soběstačnosti 

závislá na dalších faktorech, které souvisejí 

s prostředím, ve kterém člověk žije. Jedná 

se o prostředí fyzické (bydlení, bariéry či 

bezbariérovost bytu či veřejných prostor) 

a prostředí společenské (úroveň zajištění 

některých služeb, úroveň a kvalita kontak-

tů). Prostředí, ve kterém člověk žije, tak 

může na jedné straně zásadním způsobem 

podporovat jeho soběstačnost (bezbari-

érovost, vybavenost, společenské vztahy 

a služby), na druhé straně prostředí plné 

bariér a nedostatku služeb může výrazným 

způsobem soběstačnost člověka omezo-

vat. 

Pod pojmem dlouhodobá péče rozumíme 

systém zdravotnických, sociálních a dal-

ších podpůrných služeb (včetně využití 

informačních technologií a podpůrného 

prostředí), jejichž cílem je podpora kvality 

života (důstojnosti, svébytnosti, obvyklých 

sociálních rolí lidí s dlouhodobě ohroženou, 

omezenou či ztracenou soběstačností). 

Těžiště dlouhodobé péče by mělo spočívat 

v přirozeném domácím prostředí, ale zahr-

nuje také péči ústavní. 

Prevence a poskytování 
dlouhodobé péče
Jak bylo již zmíněno výše, zdraví je důleži-

tou podmínkou pro zachování soběstač-

nosti ve vyšším věku. Podpora a rozvoj 

zdraví a prevence onemocnění, a to jak 

na individuální, tak na celospolečenské 

úrovni, jsou tedy důležitým východiskem 

prevence potřeby dlouhodobé péče. Na 

vrcholu zdraví podporujících aktivit se 

nachází dostatek přiměřené tělesné aktivi-

ty, dalšími velmi významnými faktory pod-

porujícími zdraví jsou správná výživa, péče 

o vlastní zdraví) také různé společenské 

aktivity, jejichž efektivnost stoupá zejména 

s mírou osamění ve vyšším věku. Nicméně 

výsledky studií dokazují, že větší pozitivní 

efekt na zdraví mají aktivity, které zahrnují 

fyzickou aktivitu uskutečňovanou různými 

formami – zejména chůze, různé formy cvi-

čení a podobně.

Prostředí podporující soběstačnost jak 

svou fyzickou podobou, tak různými akti-

vitami a službami je dalším významným 

předpokladem pro zlepšení soběstačnosti. 

Například lidé s výrazným omezením sobě-

stačnosti v mobilitě, kteří žijí v bezbariéro-

vém domě v bezbariérovém městě, kteří 

mají k dispozici nikoli třeba přímo invalidní 

vozík, ale vozík nebo elektrický skútr, který 

jim umožní dosáhnout všech potřebných 

míst, tak mohou zajistit své potřeby svými 

vlastními silami a nejsou závislí na pomoci 

druhých. Zajištění potřebných občanských 

Slovníček pojmů aneb … 
Co rozumíme pod pojmem aktivní stránutí, 

dlouhodobá péče …?
Existuje několik konceptů, které se vynořují postupně s tím, jak společnost stárne. Mezi ty první patřil koncept zdravého stárnutí, 
který vycházel z představy tzv. komprese morbidity. Jde o to, abychom stárli zdravě a aby se nám dařilo onemocnění co nejvíce 

oddalovat tak, aby přicházela až ve vyšším věku než je tomu dosud. Postupem času se ukázalo, že tento koncept je sice dobrý 
a v mnoha případech skutečně dochází k oddálení vzniku určitých onemocnění a jejich následků, ale nelze jej aplikovat všude, 

například neurodegenerativní onemocnění - zejména Alzheimerova choroba - patří zatím mezi ta „nepoddajná“. 
Hovořilo se také o úspěšném stárnutí, o umění stárnout dobře (ageing well). 

služeb v obci, které souvisejí například 

s možností nákupu v místě, možností stra-

vování v místní restauraci, bistru či bufetu, 

dostupná prádelna, čistírna či dostupnost 

různých oprav zajistí zvýšení jistoty a redu-

kuje využití služeb tzv. sociálních. Obdob-

ný význam má bezpečnost míst, kde senioři 

s omezenou soběstačností žijí. 

V dalších číslech našeho magazínu bychom 

se rádi zabývali jednotlivými oblastmi aktiv-

ního stárnutí a jejich významem v praxi.

Materiály laskavě poskytla paní doc. MUDr. 

Iva Holmerová, Ph. D., předsedkyně výkon-

ného výboru ČALS a ředitelka Gerontolo-

gického centra v Praze 8 – Kobylisích.

Výňatek ze Zprávy o dobré praxi v oblasti 

aktivního stárnutí a poskytování služeb dlou-

hodobé péče na municipální úrovni, autorů: 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, Mgr. Radka 

Vepřková, Mgr. Olga Starostová, Mgr. Marcela 

Janečková, Redakčně upraveno

inzerce

MUDr. Holmerová Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 



Mezi široce účinný a bezpečný přípravek patří 

například Exoderil. V nekomplikovaných pří-

padech, na kůži, postačí užívání 1x denně, při 

postižení nehtů je nutné aplikovat 2x denně. 

Exoderil má i protibakteriální účinek, může tak 

ovlivnit i případy, kde je přítomná i nasedající 

infekce bakteriemi, typicky při hlubších prask-

linách v meziprstních prostorech. Při správném 

používání navíc není znám škodlivý účinek 

přípravku v těhotenství na plod a při kojení na 

novorozence. Exoderil také nemá věkové ome-

zení, mohou ho užívat i malé děti (například 

mykózy z plenek). O léčbě se v tomto přípa-

dě raději vždy poraďte s ošetřujícím dětským 

lékařem. Tento přípravek se užívá ideálně ještě 

2 týdny po vymizení projevů, aby se zbránilo 

recidivě onemocnění. 

Obecně je však nutné zdůraz-

nit, že mykózy se mohou vracet, 

zvláště pokud nejsou dodržo-

vána uvedená režimová opat-

ření. Pokud již potíže nemáte, 

myslete na prevenci. Plísňová 

onemocnění se dají typicky „chytnout“ ve spo-

lečných sprchách (bazény, fi tness centra), je 

proto vhodné abyste na těchto místech nosili 

do sprch lehkou obuv (žabky). V žádném pří-

padě si nepůjčujte ručníky nebo jiné předměty 

osobní hygieny. Zbytečně se tak vystavuje-

te riziku kožních onemocnění. Dále platí, že 

pokud se Vám potíže opakovaně vracejí anebo 

léčba nezabírá podle předpokladů, je vždy lep-

ší poradit se s lékařem a přehodnocení dalšího 

postupu. 

Závěrem doporučím trpělivost. Pokud chce-

te dosáhnout ideálních výsledků je skutečně 

nutný důsledný a pečlivý přístup. Výskytu plís-

ní v našem okolí nemůžeme zabránit, jediná 

možnost je se před nimi účinně chránit. A v pří-

padě, že se u nás mykóza vyskytne, nenechá-

vejte ji bez povšimnutí. Navštivte lékaře, nebo 

vyzkoušejte domácí léčbu.

Autor: MUDr. Boris Oniščenko 

V naší internetové poradně na stránkách 

www.mojelekarna.cz se velmi často setká-

váme s dotazy ohledně plísňových one-

mocnění kůže. Není to vůbec překvapením, 

tyto infekce jsou v populaci rozšířeným pro-

blémem. Mezi nejznámější patří plísňové 

onemocnění nohou a meziprstních prostor, 

nazýváno někdy „atletická noha“. Uvádí se, 

že až 70% lidí někdy v životě tato diagnó-

za potká. U jinak zdravých lidí se nejedná 

o závažný zdravotní problém. Možná i pro-

to velká část lidí nepovažuje tyto a podob-

né potíže za nutné léčit a často se o nich ani 

nezmíní při návštěvách lékaře. Tento postup 

však není správný a dlou-

hodobě zanedbávaná kožní 

mykóza může mít mimo kos-

metických i potencionální 

zdravotní následky. Násle-

dující článek píši s cílem roz-

šířit základní orientaci v pro-

blematice kožních plísňových onemocnění 

a dát k dispozici potřebné informace ohled-

ně možností domácí samoléčby. 

Hned na úvod je nutné zdůraznit, že se jedná 

o nesourodou skupinu nemocí, které jsou vyvo-

lány různými druhy hub. Těch existuje obrov-

ské množství. Některé z nich jsou prospěšné 

(například houby produkující Penicilin, nebo 

jedlé houby), jiné mohou vyvolávat nemoci 

(infekce) u lidí, zvířat i rostlin. Označení „plíseň“ 

není s ohledem na jednotlivé druhy přesné, ale 

je velmi rozšířené a používané. Zjednodušeně 

označuje houby, které produ-

kují na postižených površích 

povlaky. Plísňová onemocnění 

se odborně nazývají „tinea“, ve 

spojení s latinským názvem 

části těla (t. pedis – noha, t. 

barbae – fousy, t. capitis – hlava atd.). Setkáme 

se i s názvem mykóza, dermatofytóza a s jiný-

mi. Pro zjednodušení je můžeme považovat 

za synonyma. Houby jsou v prostředí kolem 

nás rozšířené. Některé druhy dokonce i běžně 

žijí na našich tělech. V některých, a ne vždy 

objasněných případech, pak mohou způso-

bovat i potíže, jinak jsou součástí běžné kožní 

fl óry. Pro zajímavost můžu uvést, 

že v případě „atletické nohy“, 

bývá často vyvolavatel rod Tri-

chopython. Ten byl ještě kon-

cem 19. století vzácný a vyskyto-

val se pouze v některých oblas-

tech Asie. Poté, s velkou migrací 

obyvatelstva, se rozšířil do celého světa a nyní 

způsobuje jedno z nejčastějších kožních one-

mocnění. 

Mykózy mohou mít různé projevy, závisející na 

lokalizaci na těle a na vyvolavateli. Nelze tedy 

říci, že by některé příznaky byly přítomné vždy. 

Ložiska na kůži bývají v typických místech, jako 

jsou meziprstní prostory, fousy, kožní záhyby, 

nehty a podobně. V případě rozsáhlejších pro-

jevů na různých částech těla se tedy pravděpo-

dobně nebude jednat o mykózu. Infekce posti-

huje většinou vrchní vrstvy pokožky, které jsou 

charakterizované olupujícími se a již neživými 

buňkami. Šupinatění a olu-

pování je proto pro mykózy 

typické. Hlubší projevy a prask-

liny v meziprstních prostorách 

na nohách již naopak mohou 

svědčit pro komplikaci a zane-

dbané onemocnění a bývá vhodná konzultace 

lékaře. Povrchní napadání pokožky také sou-

visí s tím, že při mykózách nebývají přítomné 

typické známky zánětu. Pokud tedy máte nové 

kožní projevy spolu s teplotou, bolestivostí 

v postiženém místě, anebo jinými příznaky, je 

nutné zvážit i jiné příčiny. Mezi typické znám-

ky patří naopak svědění. Pokud není přítom-

no, mimo estetickou stránku mykózy pacienty 

výrazněji neobtěžují. Houby ale mohou vyvolá-

vat i vážná a život ohrožující onemocnění, ty se 

však objevují pouze u lidí se zásadními poru-

chami imunity, které se vyskytují například při 

léčbě některých nádorů, transplantacích, nebo 

u lidí postižených virem HIV. 

V případě nekomplikovaných projevů můžete 

vyzkoušet léčit mykózy sami doma. Platí, že 

pokud si diagnózou nejste jistí, poraďte se 

radši s praktickým lékařem. Ve výsledku se 

tedy jedná zejména o postižení nohou a nehtů 

(onychomykóza). Léčba spočívá v kombinaci 

režimových opatření a léčby protiplísňový-

mi přípravky. Režimová opatření mají za úkol 

vytvořit nevodné podmínky pro další dělení 

a šíření plísní. Těm se nejlépe daří ve vlhkém, 

nevětraném prostředí, což uzavřená obuv 

ideálně splňuje. Je proto vhodné udržovat 

chodidla čistá, v suchu a ideálně na vzduchu. 

Prakticky to znamená například přezouvání 

v zaměstnání. Je také nutné měnit ponožky 

denně, případně již po návra-

tu z práce, pokud se nemůžete 

přezouvat. Boty pak nechte 

vyvětrat, nezavírejte je hned 

do botníku. Co se týče praní 

prádla, není nutné ho vyva-

řovat. Běžné prací programy 

by měly v kombinaci s ostatními postupy sta-

čit. Lze využít i různé spreje nebo vložky, které 

mohou růstu hub zabránit. Tyto se většinou 

dají běžně koupit v lékárnách či drogeriích. 

Samostatnou kapitolou je pak využití různých 

mastí (krémů) a roztoků na ošetření kůže a neh-

tů. Existují různé přípravky, které se chemicky 

zásadně liší, ale výsledný efekt mají podobný. 

Ohledně užívání se vždy poraďte s odborníkem 

(lékař nebo lékárník) a čtěte příbalový leták. 

Jak zatočit s Mykózou
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Plísňová 
onemocnění 
se odborně 

nazývají „tinea“

Uvádí se, že až 
70% lidí někdy 

v životě tato 
diagnóza potká

pokud si 
diagnózou nejste 

jistí, poraďte se 
s lékařem

Šupinatění 
a olupování je 

proto pro mykózy 
typické

• proti plísni

• proti bakteriální infekci

• proti zánětu

Exoderil, kožní roztok nebo krém 

při postižení nehtů a kůže

EXO
 2013/04/115725/007Krém i roztok se používají 1× denně na postižené místo kůže a na jeho okolí. Při plísňové 

infekci nehtů se doporučuje používat roztok 2× denně. Volně prodejný lék k vnějšímu použití. 
Pečlivě čtěte příbalový leták. Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 000 Praha 3, 
www.sandoz.cz
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V názoru na osvobození Prahy 

zastávali Britové a Američané 

rozdílné postavení. Pro vzdálené 

Američany to byla záležitost 

pouze vojenská, což se nedalo 

říci o jejich Britských přátelích, 

kteří v tom viděli budoucí poli-

tické rozložení Evropy. 

Kapitulace
I přesto, že Německo pedepsalo kapitulaci 

7. května 1945 a 8. května dohoda vstoupila 

v platnost, německá vojska se pod vedením 

některých fanatických velitelů nechtěla vzdát 

a ještě 10. května se bojovalo poblíž Brna. 

Němci definitivně složili zbraně na našem 

území až 11. května. 

Vzpomínky na osvobození
„V každé evropské zemi se tento den slaví 

různým způsobem. Někde jako státní svátek 

a den pracovního klidu, mnohde je to jen 

památný či vzpomínkový den, jinde se v ten-

to den vyvěšují státní vlajky, ale den volna to 

není. V pobaltských zemích Estonsku, Litvě 

a Lotyšsku se do roku 1995 tato událost 

slavila pod vlivem ruských zvyklostí až o den 

později a nesla název Den vítězství. V Moskvě 

byl totiž v době podepsání kapitulace vzhle-

dem k časovému rozdílu už 9. květen.” (zdroj: 

Skandinávský dům)

Ukončení 2. světové války je u nás pravidelně 

připomínáno pietními akcemi po celé repub-

lice, které vzdávají hold válečným obětem 

a bývají často spojeny s přehlídkami vojen-

ské techniky. Tradiční je i poklona všem 

padlým za války u Národního památníku na 

pražském Vítkově. 

Oslavte to se srdcaři! 
Vydejte se na Slavnosti Svobody 
do Plzně! 
Program oslav je přichystán již od 3. do 5. 

května 2013, vždy od 9:00 do 18:00.

V Plzňi se tyto oslavy pořádají každý rok 

a návštěvníci oslav se mohou těšit na 

setkání s veterány, historické vojenské 

kempy, tematické výstavy a doprovodný 

kulturní program. Budete moci shlédnout 

československý Kombinovaný oddíl, který 

sloužil v době války pod britskou vlajkou 

a do Plzně dorazil 7. května 1945, tedy jen 

den po Američanech. K vidění budou vojen-

ské stany, autentické vybavení – štáb, rozh-

las, polní dílna, ošetřovna, polní kuchyně 

s jídelnou, vojenská policie a další. 

I letos připravili pořadatelé napínavé scény 

z dobového života – zatýkání nacistických 

vojáků, vyhledávání kolaborantů, návštěvy 

dobově oblečených Plzeňanů apod.

Na své si přijdou i milovníci 

vojenské techniky. Kromě 

kultovních jeepů se mohou 

těšit na americké vozy Dodge, 

GMC, Half Track, obrněné 

transportéry M8 Greyhound, 

Chevrolet, motorky Harley 

Davidson a další. Chybět neb-

udou ani zbraně - klasické britské i americké 

pušky, samopaly, pistole, revolvery, lehké 

a těžké kulomety.

Program oslav zahrnuje tradiční akce jako 

je setkání s americkými a belgickými vet-

erány, vzpomínkové akty, historické vojen-

ské kempy, tematické výstavy 

nebo kulturní produkce. 

Některé lokality v centru 

města se první květnový 

víkend vrátí v čase. Projekt 

„Plzeň 1945“ v Křižíkových 

sadech nebude zaměřen 

pouze na vojáky, k vidění zde 

budou i dobově odění civilisté.

Kolona historických vozidel „Convoy of 

Liberty“ se vydá do plzeňských ulic v sobotu 

v 18:00 hodin večer. 

Vyražte za poznáním minulosti! 
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8. KVĚTNA 1945

Nový začátek
Začátek května roku 1945 je vryt do histo-

rie jako jeden z nejzásadnějších zlomů naší 

země. 8. května 1945 je Den osvobození. 

Osvobození od krutosti, nekončících bojů, 

zbídačení, nerovnoprávnosti, politického 

pronásledování, narůstajícího počtu padlých 

a utrápených. Zkrátka, 8. květen je sym-

bolem konce utrpení a definitivní porážky 

Německa. 

Někteří z nás tyto dny prožili na vlastní 

kůži a vzpomínka na to, co se tehdy vlastně 

stalo, je pro ně stále ještě dosti živá. Tímto 

dnem se otevřely věznice, káznice a hlavně 

byly otevřeny brány vyhlazovacích táborů, 

kde mnoho z nás ztratilo své blízké. 8. KVĚTEN 

JE DEN, KTERÝ SI OPRAVDU 

ZASLOUŽÍ PŘIPOMENUTÍ. 

Zpět do minulosti
Odpor na domácím poli 

nebyl dostatečně silný a ani 

nemohl být. Nebylo se čemu 

divit. Čelit tisícům vojenských 

jednotek s jasnými rozkazy 

„zabrat území“ bylo nemožné. Obrana je 

totiž mnohem složitější než útok. Proto 

místní občané vítali osvobozující Rusy, ale 

i Američany po těch dlouhých letech s odd-

aností a otevřenou náručí. Osvobozující vojs-

ka znamenala spásu a bezpečí. 

Nicméně i zde platí pravidlo, že nic není takové, 

jaké se na první pohled zdá. Sovětští vojáci 

přišli na pomoc Československu, ale nic neb-

ylo jen tak a už vůbec ne 

zadarmo. Pro Stalina měla 

Praha a Československo 

velice strategickou hod-

notu. Praha jakožto samot-

ný střed Evropy znamenala geografické 

rozložení sil v době poválečné. 

6. května Američané již osvobozovali 

Plzeň, město kde se osvobození slaví snad 

nejvíce. 5. května od časných ranních hodin 

sváděli Plzenští občané boj s místními nacisty. 

Americké vojáky, kteří dorazili o 24 hodin 

později, pak vítali s obrovským nadšením. 

Česká polka Škoda lásky od té doby symboli-

zuje plzeňskou svobodu. 

Plzeňané nejenže bojovali 

za své životy, ale také za své 

město a tím i za stát. Město se 

pyšnilo závodní výrobou Škoda 

-jedním z nejdůležitějších 

závodů v Československu. 

Společně s německými kon-

cerny Krupp a Rheinmet-

all patřila Škoda mezi tři 

nejdůležitější zbrojní továrny pracující pro 

Třetí říši. Hlavním válečným programem byla 

v plzeňské Škodovce výroba děl - od polních 

přes tanková až po námořní. Na počátku 

války při nedostatku tanků německé výro-

by se zde opravovaly tanky československé 

výroby. Nicméně duben téhož roku byl pro 

Škodovku ještě víc děsivější. Při náletu spo-

jeneckých bombardérů bylo zničeno přes 70 

% továrny.

Tím se i Pražané začali dovolávat po amer-

ické síle proti nacismu. Nicméně sovětské 

velení odmítlo návrh generála Eisenhowera, 

že americké jednotky postoupí dál do vni-

trozemí. Sověti přitom nepravdivě tvrdili, že 

operace Rudé armády k osvobození Prahy 

je již v průběhu. Šlo již tehdy o strategické 

rozmístění sil a rozdělení sfér vlivu. 

Američané a Rusové si vycházeli vstříc. Tak tro-

chu museli. Původní hranice pro rozmístění 

osvobozeneckých vojsk neboli demarkační 

linie byla stanovena podél česko-německých 

hranic. Američané však na své místo dorazili 

asi s týdenním předstihem oproti 

Sovětským vojákům. Stalin tehdy 

svolil Američanům postoupit 

hlouběji do vnitrozemí - a to až 

po lini spojující Karlovy Vary, Plzeň 

a České Budějovice. Více už Stalin 

nepovolil. Američané jeho rozhod-

nutí museli akceptovat. Měli totiž 

rozkaz: „nedostat se do konfliktu 

s Rusy“ – tento rozkaz měl hlubší charakter právě 

proto, že Američané potřebovali další podporu 

SSSR pro nedokončený boj s Japonskem.

Američané 
a Rusové si 

vycházeli vstříc. 
Tak trochu 

museli

8. květen je 
symbolem konce 
utrpení a defi ni-
tivní porážkou 

Německa
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Hemoroidy jsou vlastně křečové žíly, které 

se vytvářejí v oblasti konečníku. Projevují se 

nepříjemným svěděním, pálením nebo bolestí. 

Částečně je jejich vznik podmíněn dědičnými 

sklony ke vzniku křečových žil. Významný vliv 

pro vznik onemocnění však mají další vnější 

faktory.

Důležitou příčinou vzniku hemoroidů je složení 

naší stravy. Jídelníček současného člověka je 

převážně založen na bílém pečivu a smažených 

masných produktech. Konzumace ovoce, 

zeleniny a celozrnných výrobků klesá, a tak je 

přísun tolik potřebné vlákniny nedostatečný. 

V nápojích zase převažují slazené a sycené 

limonády. Naopak celkový příjem tekutin 

klesá. K tomu se připojuje nadměrná konzu-

mace alkoholu, cigaret či kořeněných jídel.

Dalšími faktory, které mají vliv na vznik 

hemoroidů, jsou nadváha a obezita. Svou 

roli hraje i nízká fyzická aktivita a sedavé 

zaměstnání typické pro práci u počítače nebo 

za volantem. 

U žen mohou hemoroidy vzniknout také jako 

důsledek těhotenství.

Je možné problémům 
předcházet?
Chceme-li předejít hemoroidům musíme 

hlavně přihlédnout k příčinám jejich vzniku. 

Je vhodné omezit konzumaci kořeněných 

jídel a bílého pečiva. Do jídelničku zařadit 

potraviny bohaté na vlákninu (ovoce, zeleni-

na, celozrnné pečivo). V rámci pitného režimu 

musí dojít k omezení podílu alkoholických 

a slazených nápojů. Současně je třeba upravit 

celkový objem spotřebovaných tekutin na 

příjem asi 2,5 litru denně. Významným pre-

ventivním faktorem je dostatečná a pravidel-

ná pohybová aktivita (chůze, plavání, cvičení, 

při nebezpečí tvorby výrůstků však vyloučíme 

cyklistiku).

Jak si pomoci, když už se 
hemoroidy objevily?
Pokud již příznaky hemoroidů trpíme, je 

rozhodně vhodné upravit životosprávu podle 

výše uvedených pravidel. Taková změna však 

pomůže hlavně z dlouhodobého hlediska. 

Okamžitou pomoc nepřinese. Pro rychlejší 

úlevu je proto doporučováno použít vhodné 

přípravky. Běžně se používají tablety, čípky 

či masti, které obsahují hojivé a zklidňující 

látky. Pokud se potíže nezmírní po použití 

některého z doplňků stravy, neměli bychom 

příliš odkládat návštěvu lékaře.

DOKUD NÁS HEMOROIDY SAMOTNÉ NEPOTKAJÍ, VĚTŠINOU SE TÍMTO PROBLÉMEM NEZABÝVÁME. DÍKY MODERNÍM 

SPOLEČENSKÝM VÝDOBYTKŮM A FAKTU, ŽE VĚTŠINU ČASU PROSEDÍME, SE VŠAK HEMOROIDY STALY CELOSPOLEČEN-

SKOU ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÁ POSTIHUJE AŽ 70% LIDÍ.

Hemoroidy – delikátní problém
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Posaďte se, prosím!
PRO ZDRAVÉ ŽÍLY KONEČNÍKU
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VYHRAJTE 
HEMODIN
A OVĚŘTE SI SAMI 
JEHO ÚČINNOST! 

Odpovězte na otázku
a 20 z Vás získá doplněk 

stravy Hemodin® od

fi rmy Valosun a.s.

Kolik procent zdarma nyní 
získáte při koupi výrobku 
Hemodin®?

A) 20 %   
B) 33 % 

Odpověď volejte na bezplatnou 
infolinku 800 17 16 17 nebo pište 
SMS ve tvaru: VAL HEMODIN 
písmeno odpovědi (např. VAL 
HEMODIN A) na číslo 900 7706, 
v termínu 1. 5. - 28. 5. 2013. 

Cena 6 Kč včetně DPH.
Pořadatelem SMS ankety je 

VALOSUN a.s., provozovatelem SMS 

systému je Konzulta Brno a.s. 

Kompletní pravidla na 

www.valosun.com.

NYNÍ 33% 
ZDARMA 
v každém 
balení

inzerce

Fakta a mýty 
o knoflíkových 
bateriích a bateriích 
do naslouchadel

Mýtus č. 1 – Baterie nefunguje, jak má. 
Když ji vybalím, prostě nefunguje.
Ověřený fakt: Každý výrobek, stejně jako ba-
terie potřebuje to svoje.  Pro správnou funkci 
baterie do naslouchadel je před použitím po-
třeba nejprve odstranit bezpečnostní fólii, ne-
chat ji alespoň po dobu 10 minut na vzduchu. 
Základ pro baterie do naslouchadel tvoří totiž 
technologie zinko-vzdušného galvanického 
článku, který vyrábí elektrickou energii oxidací 
zinku pomocí vzdušného kyslíku. Ponecháním 
na vzduchu tak baterii zajistíte dostatek kyslíku, 
který ke svému životu potřebuje. Baterie se tak 
plně aktivuje a  pak ji můžete vložit do naslou-
chadla.

Mýtus č. 2 – V létě se baterie přehřívá 
a nefunguje.
Ověřený fakt: Dlouhodobým testováním je 
potvrzeno, že pracovní teplota baterií, tedy tep-
lota, kdy baterie fungují tak, jak mají, je od 0 °C 
do +45 °C. Pokud tedy naslouchadlo používáte 
tak, jak se má, je jeho funkčnost zajištěna i  při 
tropických teplotách. Pokud však naslouchadlo  
zapomenete položené na palubní desce v autě, 
kde může být i více než 60 °C, může se stát, že se 
baterie přehřeje. Konečně buďme k sobě upřím-
ní, který přístroj by to ale vydržel.

Knoflíkové lithiové baterie slouží k  jednorá-
zovému využití v široké škále zařízení a drobné 

elektroniky. Díky poměrně vysoké hustotě ener-
gie na malém prostoru jsou velmi často využí-
vány pro napájení drobných zařízení s  nízkým 
odběrem proudu, kde je potřeba nízké hmot-
nosti či rozměrů baterie. Používají se zejména 
v nástěnných hodinách a budících, v hodinkách 
či kalkulačkách, 3D brýlích, tlakoměrech, autoa-
larmech a jiné drobné elektronice.

Mýtus č. 1 – Není rozdíl mezi alkalickou 
a lithiovou knoflíkovou baterií.
Ověřený fakt: Lithiová baterie díky svým 
technologickým vlastnostem a  vysoké hustotě 
energie je vhodná zejména do extrémních pod-
mínek. Zařízení s  těmito bateriemi tak můžete 
využívat v  rozmezí od -10 °C do +60 °C. Klidně 
je tak můžete v srpnu zapomenout v autě nebo 
v  lednu lyžovat na alpském svahu a  všechno 
bude bez problému fungovat. Lithiová knoflíko-
vá baterie se určitě vyplatí.

Mýtus č. 2 – V šuplíku po babičce jsem našla 
tři roky starou lithiovou knoflíkovou baterii, 
určitě je po ní. Budu ji muset vyhodit.
Ověřený fakt: Opět se ke slovu hlásí vysoká 
hustota energie lithiových baterií. Díky ní lze 
lithiové knoflíkové baterie skladovat až 10 let. 
A  baterie po babičce tak mohou sloužit i  Vám 
ještě pěknou řádku let.

Dnes si povíme o  nejčastějších mýtech při 
používání knoflíkových baterií či baterií do 
naslouchadel. Protože se říká „na každém 
šprochu pravdy trochu“, podívali jsme se 
jim tedy na zoubek a zjistili pro vás, co je na 
nich pravdy. 

Baterie do naslouchadel jsou obecně charak-
teristické napětím 1,4 V a svým dlouhotrvajícím 
výkonem. Moderní technologické postupy při 
výrobě zajišťují lepší výdrž baterií a  možnou 
dobu skladování až 3 roky. 

Zdroj informací: 
EMOS spol. s r.o.
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Novinky z Mojí lékárny
Otestujte si zde své zdraví a kondici

na www.mojelekarna.cz!
S nástupem krásného slunečného počasí a oži-

vujícího sluníčka začínáme vystavovat své tělo 

těmto darům přírody. A možná Vás také napad-

lo, jestli tyto oživující chvíle jsou pro naše tělo 

přínosem nebo hrozbou zdravotního rizika?

Chcete znát odpovědi na to: „Jak vysoké je u Vás 

riziko vzniku melanomu kůže?“, nebo otázky z ob-

lasti mužské populace typu „Jak zdravá je Vaše 

prostata?“, „Trpíte poruchami erekce (erektilní dys-

funkcí)?“? 

Navštivte naše webové stránky.

Zabrousíte-li na http://www.mojelekarna.cz/o-

projektu-moje-lekarna/sebetestovani.html

Na tomto odkazu naleznete předpřipravené testy 

s krátkými a jednoduchými testovými otázka-

mi, které vám nezaberou více než pár minutek 

a možná vám vyjasní to, na co jste se báli zep-

tat. Tímto jednoduchým testováním se dozvíte 

základní informaci o možném onemocnění 

s doporučením konzultace vašeho problému 

s lékařem či lékárníkem. 

Též můžete klást dotazy naším kvalifikovaným 

odborníkům z řad lékařů a farmaceutů, kteří vám 

rádi objasní témata se kterými si nevíte rady. 

Tyto testy na www.mojelekarna.cz nenahrazují 

poradenství lékařů ani lékárníků, ale mohou 

být pro Vás zdrojem základních informací!

DODEJTE TĚLU POTŘEBNÉ LÁTKY

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ – obsahuje širokou školu látek, 

které lidský organizmus potřebuje – betaglukany, 

vitaminy, minerály a houbovou vlákninu. Přírodní 

cestou podporuje normální funkci organizmu 

a doplňuje tělu potřebné látky k běžné stravě. 

Vhodné pro diagetiky, bezlepkovou dietu, 

těhotné a kojící ženy. 

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ- je přírodním zdro-

jem rakytníkového oleje. Rakytník podporuje 

přirozenou obranyschopnost organismu. Přispívá 

ke správné činnosti zažívacího traktu a přispívá 

k dobrému fyzickému stavu a posiluje činnost 

srdce. Udržuje zdravou pokožku.
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NOVINKA – HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 

cena 229,- Kč
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Vezměte si příklad z Italů, Francouzů nebo 

třeba Japonců – tyto národy jsou proslulé svou 

vynikající kuchyní. Používají kvalitní suroviny 

a doslova se v jídle vyžívají. Jenže oni na rozdíl 

od nás ví, že čeho je moc, toho je příliš. Jejich 

kuchyně je také známá, a námi za to velmi 

kritizována, díky velikostí porcí a to nejen 

hlavních chodů, ale třeba i velikosti espresa. Už 

jste někdy viděli, že by si Ital objednal hrnek kafe? 

Kávu pijí tak malou, že ji zdoláte na dvě polknutí, 

avšak její chuť vám zůstane v ústech ještě dlouho 

poté. To se ovšem nedá říci o Američanech, 

Britech a jiných národech, kteří si dopřávají porce 

jako pro celé družstvo a nakonec to spláchnou 

půl litrem kávy, gigantickým muffi  nem a už za 

dvě hodiny přichází chuť na něco dalšího. To 

znamená, že jídlo nebylo pro chuťové buňky 

dostatečně uspokojivé. Ne však co do velikosti, 

nicméně do kvality!!!

ZAŽÍVÁNÍ
Problémy se zažíváním vás mohou potkat 

kdykoliv a za jakýchkoliv okolností. Ať už se 

stravujete od základu výborně nebo jste z těch, 

co zdravé stravování přirovnávají k želví stravě, 

problémy se zažíváním vás mohou potkat tak 

jako tak. 

Bohužel, dnešní doba, pracovní návyky a životní 

styl nám ke zdravému a fungujícímu organizmu 

moc nepomohou. Co tedy dělat v případě, 

trpíme-li obtížemi se zažíváním?

Prvním nejjednodušším a nejlogičtějším opa-

třením by mělo být pravidelné stravování – každý 

den přibližně ve stejnou hodinu, alespoň 4 menší 

porce za den. 

Druhým opatřením je konzuma-

ce dostatečné míry vlákniny, 

která podporuje správné zažívání. 

Vláknina je důležitá pro čištění 

trávicího ústrojí a regulaci stolice. 

Jezte tedy potraviny s vysokým 

obsahem vlákniny – ovoce, 

zeleninu, luštěniny, obilniny nebo 

celozrnné výrobky. Doporučuje 

se také konzumovat rozpustnou 

vlákninu jako doplněk stravy. 

Nejen proto, že vláknina pomáhá snížit tělesnou 

hmotnost při nadváze či obezitě, ale napomáhá 

předcházet nemocem jako je divertikulóza, 

hemeroidy či syndrom dráždivého střeva, které 

může postihnout kohokoliv z nás. V lékárně či 

specializované prodejně je k dostání například 

Psyllium-rozpustná vláknina of fi rmy Galmed. 

Třetím opatřením je vyhnout se tučným 

pokrmům a nahradit je spíše 

lehčími pokrmy a libovým masem 

(to obsahuje více bílkovin na úkor 

tuků). 

Čtvrtým opatřením je poupravit 

svůj prací narušený rozvrh. Dopřejte si 

dostatek pohybu a omezte pití alkoholických 

a kofeinových nápojů. 

Trpíte-li problémy se zažíváním dlouhodobě 

a předchozí opatření jste již vyzkoušeli, avšak 

bezúspěšně, zkuste se zeptat sami sebe, zda to 

není právě stres, který velkou mírou napomáhá 

k těmto obtížím.  krecm

Zajímavost: 
ledový salát je zále-
žitost předně let-
ních měsíců. Jeho 
hlavním úkolem je 
ochlazovat tělo, pro-
to je ideální konzu-
mace zeleninových 
salátů právě v létě.

galmed_210_142.ai 10.4.2013 11:45:04
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A začněte hned!
A je to tady. Zima opadla, my shodili 

zimní svršky, avšak zimní kila 

nám zůstala. Všichni víme, že 

v dlouhém zimním období 

se tělo chrání tím, že na 

sebe nabalí kila navíc. Na to 

doplácí hlavně ženy, protože 

se jim na bedra nebo stehna 

obalí tukem. Muži však také 

mají právo si stěžovat, protože 

loňskou letní košili ne a ne dopnout. 

Inu, ani zde není pračka na vině… 

Máme nárok přibrat za zimní měsíce až dvě 

kila. Co ale dělat, abychom je nenabírali pořád? 

Na vině je nedostatek pohybu a nesprávné 

stravování. Nic nového pod sluncem. Všichni 

víme, že když se budeme stravovat správně, tak 

se nám bude nejen lépe pohybovat, ale budeme 

se také lépe cítit. V poslední době jsem zjistila, že 

lidé netuší, co to vlastně vhodné stravování je. 

Mylně konzumují potraviny, o nichž se domnívají, 

že jsou zdraví prospěšné, plné vitamínů a nebo 

snad, že hotovky zakoupené v supermarketu 

přeci nikomu neuškodí. 

Lidé se často dopouštějí chyb, aniž by vůbec 

tušili, že konzumovaná potravina není vhodná. 

Někdo se mylně domnívá, že vepřové maso je 

tučné a proto není vhodné jej zahrnovat do 

svého jídelníčku. Toto tvrzení není zcela pravdivé. 

Vepřové maso obsahuje vitamíny skupiny B 

a draslík. Navíc je důležité mít pestrý jídelníček 

a proto je vhodné libové vepřové maso zařadit 

do jídelníčku – alespoň čas od času. Zajímavostí 

je i skutečnost, že část tuku vepřového masa je 

mononenasycený a tím není tak nebezpečný pro 

zdraví, jako tuk z hovězího. 

Klíčem zdravého stravování je poslouchat 

přírodu. Ať už pochybujeme o matce přírodě 

jakkoli, tak vězte nebo ne, že je mnohem chytřejší 

než si myslíme!

Pravidlo číslo JEDNA. 
Držte krok se sezónou! 

Většina ovoce a zeleniny má svůj vymezený čas. 

Tak stejně jako si každý z nás mění zimní a letní 

šatník, měli bychom měnit i skladbu našeho 

jídelníčku. Zaměřte se na nákup daného ovoce 

a zeleniny právě v době jejich sklizně. Toto 

pravidlo nelze dodržovat úplně do posledního 

kousku, ale berte to jako tahák. Abychom 

se ani v době mimo sklizeň necítili závislí na 

velkovýrobě, tak jablka, 

brambory, celer, cibuli, 

česnek, mrkev, pórek, 

červenou řepu, řeřichu, červené 

a bílé zelí můžeme konzumovat 

celoročně. Ideální ovoce a ze-

lenina pro květen a červen: 

špenát, salát hlávkový, salát ledový, 

mangold, kedluben, květák, celer 

(řapíkatý), pažitka, řeřicha, ředkve, 

brokolice, mrkev (s natí), kadeřávek, 

hrášek, rajčata, zelené fazolky, 

cuketa, kapusta, okurka, chřest, černý 

kořen, jahody.

S přicházejícím podzimem pak nas-

kladněte vaši spíž těmito potravi-

nami: brambory, brokolice, celer, cibule, 

cuketa, česnek, čekanka, červená řepa, 

dýně, fenykl, kapusta hlávková, kapusta 

růžičková, kedluben, květák, lilek, mrkev, okurka, 

paprika, pastinák, petržel, pórek, rajče, ředkev 

bílá, ředkvička, řeřicha, salát hlávkový, salát 

ledový, špenát, tykev, zelí bílé, červené, broskve, 

brusinky, hrušky, jablka, jahody, kdoule, ostružiny, 

maliny, mirabelky, hroznové víno, slívy, švestky. 

Pravidlo číslo DVA.
V obchodě nespěchejte! 
Při výběru ovoce a zeleniny čtěte zemi původu. 

Sáhněte po potravinách z České republiky. Zde 

totiž platí víc než kde jinde „zlatá česká klasika“. 

Země původu nám odhalí hned několik tajemství. 

Místní potraviny nemusí být chemicky tolik 

ošetřeny, aby vydržely dlouhý transport a navíc 

potraviny z našeho klimatického pásma a oblasti 

jsou pro naše tělo nejpřirozenější. Opět moudrá 

matka příroda. 

Pravidlo číslo TŘI. 
Nepřejídejte se! 
Ano, ani touto radou jsme 

neobjevili nic převratného. 

Záhadou však zůstává, jak 

toho docílit? Je to takové 

malé psychologické 

tajemství. Chodili jste-li 

poctivě na základní školu, 

tak si jistě pamatujete, že 

s přibývajícím soustem 

klesá míra užitku. Jak 

toto aplikovat do praxe? 

Nemusíte spořádat 

celou nálož na talíři, 

jezte pomalu a začněte 

o jídle přemýšlet. Musím 

opravdu spořádat celý 

talíř, abych se cítil/a 

lépe? Nebo mi stačí jen 

polovina? 

Děláme to všichni. Ať už 

v restauraci nebo doma, 

sedíme u jídla a myšlenky 

se soustředí na práci, 

rodinu, televizi, nebo jak úspěšně dohnat 

ztracený čas. Bum a je to, celý talíř i s přídavkem 

máme v sobě. ŠPATNĚ! Věnujte pozornost sobě 

a jídlu. Jídlo si tak více vychutnáte a začnete více 

poslouchat své tělo. 

V dnešní době je zvykem hodnotit velikost porcí 

v restauraci. Často slýcháme, že musíme jít ke 

„Kašpárkům“, protože tam mají velké porce. 

Tato úvaha je úplně špatně! Je lepší si dopřát 

pět menších porcí denně, než se jednou přejíst 

k prasknutí a trpět pak polovinu dne. Protože při 

první příležitosti, až vám malinko vytráví, budete 

mít nutkání obsah žaludku ihned doplnit na 

maximum. 

Měňte jídelníček podle
ročního období! 
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Tip: Pěstujte si svůj 
vlastní ovocno-zeleni-
nový koutek. V dnešní 
uspěchané době, kdy 
najdeme na pultech 
supermarketů blyštící 
se rajče a nádherné, 
stejně tvarované jaho-
dy, můžeme jen těžko 
sázet na kvalitu plnou 
vitamínů a minerálů. 
Příroda je sice velice 
důmyslná, ale každý 
kus ovoce být stejný 
prostě nemůže. 
Nejste-li rozený za-
hradník anebo pro 
zahrádku nemáte mís-
to, vyhledejte v okolí 
vašeho bydliště eko-
farmu nebo se vydej-
te na farmářské trhy. 
Dejte si však pozor na 
podvodníky s produk-
ty BIO. Důvěřujte, ale 
prověřujte! 



Island láká nejen nedotknu-

tou krajinou plnou sopek, ale 

také termálními komplexy. Ten 

nejznámější se jmenuje Blue 

Lagoon a vyskytuje se zde 

velice kvalitní a léčivá voda. 

Geotermální mořská voda je bohatá na revi-

talizující minerály, oxid křemičitý, který pleť 

čistí a posiluje její obranyschopnost proti 

bakteriím, a mořské řasy působící proti stár-

nutí pleti.

Sportovní dovolená nabízí komplexní obno-

vu vašeho organizmu v přírodě. Ocení ji 

předně ti, co si nemohou dopřát v průběhu 

roku tolik sportu, kolik by si představovali. 

V obklopení rodiny můžete vyrazit na pochod 

do hor, sjet řeku, vydat se po cyklistických 

stezkách se spacákem na zádech nebo na 

kurz aerobiku u moře. Nemusíte se limitovat 

českými hranicemi. Na kola se dá vyrazit 

i do sousedního Rakouska nebo třeba objet 

celou Korsiku. 

Buďte kreativ-

ní a prozkou-

mejte google. 

Cyklistickou dovolenou nabí-

zí řada cestovních kanceláří, 

některé se zaměřují na zahra-

niční cesty např. do Bulharska, 

Černé Hory, Anglie, Albánie, 

ale i do romantické Provence nebo skandi-

návských zemí. 

Sami se pak na vlastní pěst můžete vypra-

vit po Dunajské cyklostezce, která vede 

z Passau, přes Linz, Ardagger, Tulln, Vídeň 

až do Bratislavy. Je jen na vás, kolik a jakou 

část trasy se rozhodnete urazit. Trasa se dá 

rozložit od 3 do 7 dní a po cestě je mimo 

krásnou přírodu spoustu kempů a koupání. 

Letní chataření se stává v poslední době stále 

více vyhledávanou aktivitou. Mnoho rodin 

a přátel tak řeší svou dovolenou. Na interne-

tu dnes naleznete různé webové odkazy na 

pronájmy chat kdekoliv v České republice, 

ale také v sousedním Slovensku ve Vysokých 

a Nízkých Tatrách či v Rakousku. Z nabídky si 

pak můžete vybrat třeba i chaty pro rybáře, 

chaty s bazénem nebo chaty na samotě. 

Vyzkoušejte portály www.

chatatour.cz, www.ubyto-

vani-tippobyt.cz, www.pro-

najemchalup.net

Klasickou opalovací a válecí dovolenou můžete 

podniknout v zimních měsících. Tělo si tak 

odpočine mnohem rychleji než v létě. Týden či 

dva v únoru strávených v Thajsku nebo Egyptě 

je mnohem obohacující pro vaše tělo než dva 

týdny v letním období.  krecm

foto: Diana Prokopová

15 /  cestování

Na kola se 
dá vyrazit i do 

sousedního 
Rakouska 

Modrá laguna - kdo nenavštívil 

modrou lagunu, jako by nebyl na Islandu

Bratislava

Zámek Melk - údolí Wachau

Opalovací a vále-
cí dovolenou 

můžete podnik-
nout v zimních 

měsících

Pomalu se nám blíží čas slu-

nečných dní, dovolenkování, 

okurkové sezóny a sportovní-

ho vyžití. Mnoho z nás již teď 

čelí obtížné volbě. Kam se vypravit na dovo-

lenou? Většina z nás bojuje s počtem volných 

dní a touhou využít je do poslední hodiny, 

jenomže i perfektně naplánovaná dovolená 

se může změnit v hotovou katastrofu. Anebo 

naopak ve velké dobrodružství. 

Hned ze začátku je důležité vědět, co od 

dovolené očekáváte. Je to slunce, památky, 

vzdělávání, sportovní aktivity či čas strávený 

v okruhu rodiny nebo přátel? Je důležité také 

vědět, zda toužíte po dovolené strávené ve 

skupině lidí nebo jen se svým partnerem či 

rodinou. 

Každá z nabízených možností 

má své pro i proti a bohužel 

většina z nás má možnost 

pouze jedné volby. Nejhorší 

jsou pak po-dovolenkové výčitky typu: 

„s Břežanovýma už nejedu, pokazili mi celou 

dovolenou“. Ano i tak to může dopadnout. 

A to jste si mysleli, že vaši přátelé jsou ti 

nejlepší adepti na společnou dovolenou. 

Nejhorší na tom všem je, že možnost nápra-

vy a kompenzace volna se nabídne až zase 

za rok. 

Nechcete-li nic riskovat a zůstane u staré 

zaběhnuté klasiky (ať už je jakákoliv), tak sice 

zasadíte trefu do černého, ale není na škodu 

zažít trochu novoty a vnést nevšednost do již 

zaběhnutých tradic. 

Pár tipů
Červenec a srpen jsou obvykle teplé měsíce, 

takže se dá koupat a opalovat 

i u našich rybníků. Zkuste vymě-

nit opalovací dovolenou třeba 

za poznávací zájezd, sportovní 

výlet nebo stanování či chato-

vání v horách. 

Letní měsíce jsou ideální na 

poznávací zájezdy nejen ve středním pásu 

Evropy. Především v létě nabízí severské 

státy přenádherné klima i sluníčko. Vyrazte 

se podívat třeba na finská jezera, norské 

fjordy nebo jeďte prozkoumat nezkrotný 

Island. 

Na území Finska se vyskytuje několik tisíc 

jezer a milovníci přírody a sportu si zde při-

jdou na své. Mimo poklidných procházek 

v nádherné panenské přírodě se můžete 

oddávat rybaření, veslování, kanoistice, 

plachtění nebo surfování. Většina jezer není 

hluboká, spíše naopak. 

Norské (ale také i dánské fjordy) jsou velkým 

lákadlem turistů z celého světa. Z největšího 

fjordu Geirangerfjord (z výšky okolo 

1500m) můžete pozorovat přírodu, ale také 

zaoceánské parníky kotvící mezi skalami. 

Nejdelší a nejhlubší norský fjord Sognefjord 

měří na délku 204 km a v nejhlubším bodě 

dosahuje 1308 metrů. Hned za grónským 

Scoresbysundet je tak druhým nejdelším 

fjordem na světě.

Pro vysvětlení: Fjord - jedno z mála nor-

ských slov, které zdomácnělo po celém světě. 

Označuje mořský záliv, který je úzký, hluboký, 

dlouhý a ohraničený strmými úbočími. Pokud 

je fjord širší, než delší, pak se jedná o tzv. 

bukt nebo vik, což v norštině znamená záliv, 

zátoka.

Zkuste vyměnit 
opalovací dovo-
lenou třeba za 

poznávací zájezd 

KAM A S KÝM

NA DOVOLENOU? 
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Island láká 
nejen nedotknu-

tou krajinou 
plnou sopek

Skógafoss

Východní fj ordy

Letní chataření se 
stává v poslední 
době stále více 
vyhledávanou 

aktivitou
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Blíží se čas nadělování dárků! Nebojte, 

Vánoce ještě neklepou na dveře, avšak v bu-

doucích týdnech zřejmě budete muset pár 

obchodů navštívit a něco nakoupit. My vám 

v tom pomůžeme!

Hned z kraje měsíce května nastává 

Mezinárodní dělnický den práce. Na ten sice 

nemusíte kupovat nic, ale 1. Máj je také 

lásky čas. Pokud se vám tedy nepodařilo 

nic moc předvést na Valentýna nebo máte 

novou známost, určitě by vaši druhou 

polovičku potěšilo nějaké malé a nečekané 

překvapení. 

Jste-li teprve na začátku nového vztahu, 

mohla by se líbit společná fotografie. Rámečky 

pořídíte za pár korun v jakémko-

liv obchodě s nábytkem a na

fotografii můžete ve photoshopu 

něco napsat nebo zaznamenat 

datum seznámení.

Kolečkové brusle! Pořiďte si tento 

skvělý vynález. Užijete si společné chvíle, 

zabavíte se a ještě si u toho lehce zasportu-

jete! Navíc kolečkové brusle skvěle formují 

postavu. Nezapomeňte však na chrániče, ať 

už s bruslením začínáte nebo nikoliv!

Dopřejte si společnou masáž. Kdo by odolal 

hodině, kdy se vašemu tělu bude věnovat 

profesionál? Ze široké nabídky různých 

druhů masáží můžete vyzkoušet thajské, 

čokoládové, masáže lávovými kameny nebo 

také výhradně masáž pro muže, při které 

se aplikuje kosmetika z výtažků z chmele 

a kvasnic – tzv. pivní masáž. Z thajských 

masáží je velmi oblíbená masáž nohou, která 

vám uvolní celé tělo. Na chodidlech jsou 

totiž veškerá důležitá zakončení. 

Každá maminka si zaslouží být doceněna, 

proto nezapomeňte na Den matek! Jeho 

původ se datuje do starověkého Řecka, kdy se 

slavil svátek plodnosti a matek. Den matek je 

proměnlivým svátkem a ve světě se slaví jinak 

a jindy. U nás připadá na druhou květnovou 

neděli. Děti většinou obdarovávají své 

maminky vlastnoručně vyrobenými dárky. 

Dopřejte ji spánek jako v bavlnce! Pořiďte 

vaší mamince letní povlečení na postel. 

Při výběru dbejte hlavně na materiál. Nebo 

ji rozmazlete heboučkými polštářky, ať už 

na pohovku nebo do ložnice. Trefíte-li se do 

jejího stylu, máte vyhráno! Polštářky jsou 

vděčné dárky, protože málokterá si je sama 

pořídí a navíc polštářky umí vykouzlit krás-

nou atmosféru v domě. 

Osvědčeným dárkem je také kos-

metika. Hýčkejte ji omlazujícími 

krémy, tělovými mléky, spr-

chovými gely, maskami 

na vlasy, apod. Máte-

li strach, že by váš dárek 

skončil v šuplíku, obdarujte ji 

poukázkou na kosmetiku nebo 

do vlasového salónu. Není podmínk- ou 

vlasy v salónech jen stříhat, a l e 

také o ně pečovat například vlasovým 

zábalem. 

V měsíci červnu doceníme naše ratoles-

ti hned dvakrát. Poprvé na začátku 

měsíce při příležitosti Dne dětí a pak na 

konci za vysvědčení. Pro oba tyto svátky je 

možné vymyslet něco obdobného. 

Na Den dětí si naši malí spoluobčané mohou 

dopřát spoustu atrakcí. Snad každé město 

připravuje zábavný program. Obdobné to je 

i s vysvědčením, i když zde je to podmíněno 

dobrým výsledkem. 

I když vaše nejmenší vezmete třeba do 

ZOO, tak se jim i tak zasteskne po nějaké té 

malé krabičce. Největší parádu pro holčičky 

uděláte čímkoli třpytivým. Ať už jsou vaší 

malé princezně 4 nebo 14, všechny věkové 

kategorie ocení třpytky do vlasů, na kůži, 

třpytivé lesky na rty nebo dokonce celou 

třpytivou tašku, ať už na šminky nebo do 

cvičení. Poohlédněte se v obchodech s drogi-

stickým zbožím nebo v obchodech se spod-

ním prádlem i pro děti. Na koupališti pak 

vaše princezna s oflitrovanou taškou udělá 

velkou parádu. 

U kluků to máte málo snazší – jasným 

vítězem je technika. Ať už iPady, iPody nebo 

jiné přehrávače hudby, fotek 

nebo her jsou více 

než v kurzu. Kluci 

ocení i velká sluchátka 

na přehrávání hudby, 

která se opět dostávají 

do módy. Novinkou 

je barevné provedení 

těchto spíše sluchadel. Jsou k dostání 

v křiklavě žluté, modré či s motivem ferrari. 

Do kategorie techniky rovněž spadají i různé 

aplikace nebo online hry na chytré telefony 

nebo tablety. Při nákupu těchto aplikací se 

raději poraďte s někým z oboru. 

Máte-li děti starší a chcete jim za vysvědčení 

dopřát vzdělávací dobrodružství, vyšlete 

je na jazykový kurz do zahraničí. Je to 

nejosvědčenější cesta, jak se osamostatnit 

a zároveň zůstat pod kontrolou. Na poby-

tovém kurzu se seznámí s jinou kulturou 

a ještě se přiučí cizímu jazyku. Říká se, že kolik 

řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. To stejné platí 

i o jiných kulturách. Na pobytových kurzech 

jsou děti rozděleny do různých národnost-

ních skupin, čímž si budou moci uvědomit, 

že různé národy mají různé tradice a že 

to, co je u nás naprosto normální, je jinde 

neuvěřitelnou raritou. Pobyt v zahraničí není 

jen o jazykovém vzdělávání, ale je to předně 

životní lekce a získání si vlastní identity. 

Dnes je na trhu velká nabídka jazykových 

kurzů v zahraničí, pro vaše klidné svědomí 

raději zvolte větší a osvědčenější agenturu, 

abyste měli jistotu, že o vaše dítě bude dobře 

postaráno.  krecm

TIPY NA DÁRKY

TIP: Nebojte se, že se vaše děti 
na kurzu nedorozumí, oni si 

k sobě cestu vždycky najdou. 
S klidným srdcem zvolte raději 
místa nebo třídy, kde se nevy-
skytuje mnoho našich kraja-

nů. Jednoduchá pomůcka: čím 
méně našinců potká, tím více 

se kurz vyplati ☺

Tip: pořiďte rámečky tři 
a dejte do nich sérii fotografií. Ty 

se pak můžou pověsit na stěnu 
vodorovně nebo svisle. Obojí 

vypadá velice elegantně.



Další kategorií, kde si závodníci měří své síly 

na motocyklech je ENDURO. Enduro pochází 

z angličtiny ze slova endurance – výdrž. Proto 

i tyto závody mají jasná pravidla. Závody se 

jezdí na hliněném povrchu a na vytyčené trati 

jsou kontrolní místa. Pokud jimi jezdec nepro-

jede ve stanoveném časovém limitu nebo je 

vynechá, dostává trestné body nebo hrozí 

vyloučení ze soutěže. Tyto tratě nalezneme 

například v Uhlířských Janovicích nebo v Dol-

ním Hradišti. 

Typů motocyklových závodů je více. Jejich 

kompletní přehled naleznete na stránkách 

Autoklubu ČR, který zaštiťuje i motocykly: 

http://www.autoklub.cz/discipliny/2-moto-

cykly.html 

Ženy na závodních motocyklech
Není se čemu divit, ale i ženy propadly moto-

cyklům a pohledy z tribun jim nestačí. Téměř 

ve všech motocyklových disciplínách nalez-

neme na startovním poli i křehká stvoření. 

V některých disciplínách mají ženy i svou 

vlastní kategorii. Nejvíce jsou ženy zastoupeny 

v motokrosu, kde mají i své mistrovství České 

republiky. Ženy v sedlech můžete spatřit na 

motokrosových závodech například v Přerově, 

Sedlčanech nebo v Holicích.  krecm

MS silničních motocyklů 
Velká cena České republiky - je největší 

motorkářská událost u nás, která na brněn-

ském okruhu představuje ty nejlepší jezdce 

současnosti na strojích zkonstruovaných 

speciálně pro závodní účely. 

Milovníkům motorek není třeba dlouze 

představovat akci, za kterou se do Brna 

každoročně sjíždí příznivci ukřičených dvou-

kolek zdaleka ne jen ze všech koutů České 

republiky, ale také z Rakouska, Německa, 

Itálie a dalších zemí. Každé léto se jihomo-

ravská metropole na několik dní stává střed-

obodem světa evropských motorkářů. Letos 

se bude pořádat Grand Prix České republiky 

– mistrovství světa silničních motocyklů od 

23. do 25. srpna. 
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MARTIN RICHTER: po několika těžkých zraněních, 
ošklivé zlomenině a lékařskému rozsudku, že s motorkou 

se defi nitivně rozloučí Martin opět vyskočil do sedla
a absolvoval několik závodních sozón. Říká, že motokros je 
jako „droga“ a těžko se ho vzdává. Tu nejlepší sezónu zajel 
loni. Jezdí ve třídě MX2 na Suzuki 250 ccm - 4takt. Na Slo-

vensku jel SG fi x Cup a celkově se umístil na druhém místě. 
V závodech Top Amater v ČR pak vybojoval třetí místo. 

ALEŠ LIEMANN: v roce 1997 
odstartoval kariéru motocros-
sového jezdce. Od roku 2002 
k tomu přidal i FMX a v roce 
2003 měl nepříjemnou zlo-

meninu a ukončil motocros-
sovou kariéru. Poté sezačal 

plně věnovat FMX - Freestyle 
Motocross. Aleše můžeme 

vidět nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Od roku 2012 
člen MH RACING. Momentálně 

vystupuje v cirkuse extrem-
ních sportů Flic Flac v Němec-
ku, který se těší velké oblibě.

Pojízdný motocykl si člověk poprvé osedlal 

v roce 1869, ovšem tehdy v mnohém připo-

mínal spíše klasické jízdní kolo, než něco, 

co by bylo schopno pohybu, aniž bychom 

tomu sami aktivně pomáhali šlapáním nebo 

odrážením. Tento stroj poháněný párou totiž 

působil opravdu neohrabaně, sedátko vypa-

dalo spíše jako koňské sedlo, které na něj 

někdo jen tak omylem položil. 

Aby se ta dvě pospojovaná kola mohla opráv-

něně nazývat motocyklem, bylo k tomu 

potřeba funkčního motoru. A ten přišel v roce 

1885. Tehdy totiž známý německý vynález-

ce Gottlieb Daimler vyrobil první motocykl. 

Tato benzínem poháněná motorka už vypa-

dala o poznání lépe, než ta poháněná párou 

a v ničem jí neublížil ani fakt, že primárním 

cílem jejího výrobce ve skutečnosti nebylo 

zkonstruovat motocykl. Vyrobil jej totiž jen 

jako takový vývojový mezičlánek před tím, než 

sestavil první čtyřmi koly osázený stroj, který 

všichni známe jako automobil. 

PROČ MOTOCYKL? 
Ze začátku byl význam motorek 

opravdu spíše praktický, stejně 

jako tomu bylo u jízdního kola 

nebo později u automobilu. Ale 

od doby, kdy se motorky začaly 

vyrábět masověji, se mnohé změ-

nilo. Samozřejmě se díky pokroku 

motorky i jejich motory zdokona-

lily tak, že jsou 

dnes schopny 

jezdit i neuvě-

řitelnou rych-

lostí 300km/h. 

Mimo to je dnes na trhu mnohem víc druhů 

motorek, přičemž každá je vyráběna za trochu 

jiným účelem, od čistě závodních variant, které 

normálně na silnici nepotkáte, až po poměrně 

slabé městské skútry, na kterých může jezdit 

skoro každý. Jedním z nejoblíbenějších druhů 

motocyklů je dnes právě nízkoobsahový skútr, 

na který si lidé zvykli jako na příjemný a malý 

dopravní prostředek se kterým se člověk 

dostane prakticky kamkoliv. 

MOTORKY NA STARTOVACÍ ČÁŘE
Proč má většina lidí trochu zvláštní pocit při 

představě, že by usedli na něco tak nestabil-

ního, jako je motorka? Přitom jízdě na kole se 

rozhodně nevyhýbají. Takže kde je problém? 

Velký význam má určitě fakt, že motorky se 

pohybují na silnici, kde je míjejí auta, která jsou 

xkrát větší, a proto k nim má člověk respekt. 

A když se toto spojí s rychlostí, 

jakou jsou motorky schopny jet, 

není divu, že spousta lidí na ně 

raději nikdy nesedla. Jenže zdale-

ka ne každý hraje například hokej, 

ale přesto našim hokejistům 

v době mistrovství světa hromad-

ně fandíme. Takže kde je psáno, 

že by motocyklové závody měli 

sledovat jen opravdoví motocykloví nadšenci, 

kteří sami jezdí? 

Asi nejznámější motocyklové závody jsou 

okruhové a ten úplně nejznámější okruh 

najdeme v Brně – Masarykův okruh. Tradice 

Masarykova okruhu sahá až do roku 1930, 

kdy byla vybudována přírodní trať vedená 

po silnicích na okraji rozrůstajícího se Brna. 

Od roku 1965 je Masarykův okruh tradičním 

hostitelem nejprestižnějšího motocyklového 

šampionátu na světě – Grand Prix silničních 

motocyklů. 

Od roku 1929 se v Pardubicích jezdí velice 

populární závod zvaný Zlatá přilba. Zde 

můžeme spatřit další motocyklovou disciplínu 

– plochá dráha. Na těchto tratích podobných 

oválu můžeme spatřit speciální motocykly, 

které nemají brzdy, ani převodovku. Ve stej-

nou chvíli spolu soupeří čtyři, výjimečně i šest 

závodníků. Tyto závody jsou k vidění třeba 

i nedaleko Prahy ve Slaném. 

Další oblíbenou disciplínou ve světě motorek 

je MOTOKROS, na který pak navazuje velice 

populární soutěž FREESTYLE MOTOKROS. 

Pro tento druh závodění je potřeba motocykl 

náležitě upravit, aby na nich jezdci mohli před-

vádět krkolomné triky. Původ této disciplíny je 

ve Spojených státech, kde se v polovině osm-

desátých let během superkrosových závodů 

začaly objevovat první pokusy o předvádě-

ní napínavých skoků. V devadesátých letech 

začali jezdci vytvářet jednotlivé triky a poté je 

pojmenovávat. V České Republice je průkop-

níkem freestyle motokrosu sportu Petr Kuchař. 

Jako první v Evropě skočil salto na motocyklu 

tzv. „backflip“.

NĚCO (NEJEN) PRO PÁNY 
ADRENALINOVÁ JÍZDA

Motorky jsou 
dnes schopny 

jezdit až neuvěři-
telnou rychlostí 

přes 300km/h
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TIP: 
Dámy, pokud se rozhodnete 

vypravit se s vaší polovičkou na 
takovýto závod, doporučujeme 
přizpůsobit své oblečení dráze. 

A pokud bude pršet, 
nezapomeňte na gumáky!

INDICIE PRO 
DÁMY: 

Na závodech 
jsou motocykly 

rozděleny do 
výkonových 

kategorií podle 
kubatury

MOTOCYKL JE JEDNÍM Z OBLÍBENÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÝ MÁ DLOUHOU HISTORII A ČLOVĚK JEJ BĚHEM 

TÉ DOBY STIHL V MNOHÉM ZDOKONALIT. DNES TAK EXISTUJE NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ MOTOREM POHÁNĚNÝCH STRO-

JŮ NA DVOU KOLECH. NĚKTERÉ SPATŘILY SVĚTLO SVĚTA Z ČISTĚ PRAKTICKÝCH DŮVODŮ – TEDY ABY NÁM USNADNILY 

PŘESUN Z MÍSTA NA MÍSTO, JINÉ UŽ SVÝM VZEZŘENÍM NAPOVÍDAJÍ, ŽE JEJICH POSLÁNÍ BUDE SPÍŠE ZÁVODNÍ. 

© Jarp3 | Dreamstime.com
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Jsme pripraveni
i pro vaše malé

hvezdy

protože milujeme 
naše děti

Pro každou maminku jsou její děti těmi největšími hvězdami. Proto pokaždé s radostí 
sleduje, když dobře rostou. Nejvíce českých dětí vyrůstá právě na Sunaru*, který je nyní 
připraven i pro nové generace. Sunar complex totiž obsahuje naturbalance – vyváženou 
kombinaci zdravé výživy a přirozené mléčné chuti. Ještě lepší receptura poskytuje Vašemu 
dítěti vše potřebné pro zdravý růst a harmonický vývoj.  

*Na základě největšího prodaného objemu mléčné výživy v České 
republice podle ACNielsen Czech Republic s.r.o. za rok 2012.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
Potravina pro zvláštní výživu.

Lahodná, přirozeně mléčná chuť
Prebiotika GOS potřebná pro střevní mikrofl óru
Beta-palmitát – unikátní složka tuku přirozeně 
obsažená v mateřském mléce
Vitaminy a minerální látky včetně vápníku 
a vitaminu D pro zdravý růst kostí

www.sunar.cz 800 201 102

Bohužel, takové problémy mohou postihnout 

každou ženu bez ohledu na věk či životní 

styl. Příčin je spousta – od užívání antibiotik, 

nevhodných probiotik až po léčbu cytosta-

tiky, nadměrná nebo nevhodná intimní hyg-

iena, hormonální změny související s věkem 

(perimenopauza a postmenopauza) nebo 

těhotenství, chronický stres, nošení syntetick-

ého prádla nebo těsného oblečení, koupání 

v bazénech či rybnících i pobyt v sauně. 

Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak 

obnovit žádoucí rovnováhu mikroflóry v té-

to oblasti, je aplikace nového Probiotického 

intimního krému ellen® s obsahem kmenů 

bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®) 

právě do oblasti zevních genitálií. Po aplika-

ci krému na kůži a sliznici vulvy dojde díky 

obsahu probiotických laktobacilů k posílení 

přirozené mikroflóry a obnovení ochranné 

kyselé hydrolipidní bariéry s pH 5,0 – 5,5. 

Probiotický intimní krém ellen® tím udržuje 

hydrataci kůže a křehkých sliznic zevního 

genitálu a tak přispívá k pocitu svěžesti v této 

intimní oblasti těla po celý den. 

Probiotický intimní krém ellen® obsahuje 

Lacto Naturel® (LN®), patentově chráněnou 

směs kmenů bakterií mléčného kvašení 

(Lactobacillus fermentum LN99, Lactobacillus 

rhamnosus LN113, Lactobacillus gasseri 

LN40). Všechny jsou přirozenou součástí 

zdravé poševní mikroflóry a byly izolovány 

z vaginální mikroflóry zdravých žen na 

Universitě Lund ve Švédsku. Jsou klinicky 

ověřené pro své bezpečné užití a schopnost 

zmírňovat projevy vaginálního diskomfortu, 

svědění a podráždění. Bakteriální kmeny 

LN® z rodu Lactobacillus produkují kyselinu 

mléčnou, čímž výrazně snižují lokální pH do 

hodnot nevhodných k rozvinutí biologické 

aktivity patogenních bakterií. Musí produko-

vat i peroxid vodíku, kterým rozpustí případné 

vodíkové můstky sloužící k uchycení patogen-

ních bakterií na hostitelskou buňku. Tímto 

dvojitým mechanismem umí velmi efektivně 

chránit kůži i sliznice zevního genitálu (včetně 

epitelu močové trubice) před rozvojem zánětu 

a navíc vytvořenou povrchovou hydrolipidní 

bariérou chrání jejich povrch před vysušením. 

U zdravých žen právě tyto kmeny laktobacilů 

kolonizují pochvu i oblast poševního vchodu 

a jsou zárukou optimálního složení i funkce 

celého vaginálního ekosystému.

Probiotický intimní krém ellen® může být 

také vhodným doplňkem pro ženy, které 

v průběhu menstruace používají Probiotické 

menstruační tampóny ellen®. Tyto tampóny 

obsahují identickou směs kmenů bakterií 

mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®) a při 

menstruaci, tedy v období, kdy je přirozená 

vaginální mikroflóra nejvíce ohrožena, 

pomáhají zajistit její rovnováhu. Kombinace 

tampónu a krému ellen® již pomohla 

mnoha ženám odstranit nepříjemný 

vaginální diskomfort.

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

přednosta Porodnicko-gyne-

kologické kliniky OU a FN 

Ostrava, 17. listopadu 

1790, 708 52 

OSTRAVA

Palčivé téma: 
diskomfort v intimní oblasti        
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Mnoho žen dnes vyznává aktivní životní styl, pravidelně se věnuje sportu a cvičení, dojíždí do práce, cestuje. Takový aktivní 
způsob života však vyžaduje správnou, pro tělo optimální osobní hygienu. Mnozí lidé si myslí, že časté mytí a nadměrné používání 
hygienických prostředků je tou správnou cestou ke zdraví. Pravý opak je pravdou – přinejmenším v intimní oblasti zevního genitálu. 
Chlorovaná voda s kosmetikou nepříznivě ovlivňují přirozenou mikroflóru a ochrannou kyselou hydrolipidní bariéru na citlivé kůži 
a křehké sliznici vulvy a poševního vchodu. Za normálních okolností tento funkční systém brání průniku patogenních bakterií z kůže 
kolem konečníku do pochvy i močové trubice. Porušení této přirozené ochrany řízené skupinou mléčných bakterií produkujících 
peroxid vodíku (jiné mléčné bakterie ochraně škodí a jejich přemnožení je nežádoucí!) má za následek stále se zvyšující počet 
žen trpících opakovanými kvasinkovými a bakteriálními infekcemi nebo infekcemi močových cest, stejně jako pocitem suchosti, 
podrážděním nebo svěděním v oblasti zevních rodidel a bolestmi při pohlavním styku. 

Další informace o Probiotickém intimním krému ellen® získáte na www.ellen-krem.cz.

Probiotický intimní krém

Probiotický intimní krém



Ti z vás, kteří od sedmdesátých let věrně 

poslouchají tuto skotskou rockovou kape-

lu, mohou znovu zajásat, protože Nazareth 

brzy uvidíme na plátnech našich kin!

Kapela Nazareth stále koncertuje, ačkoliv 

už nevyprodá celou Synot Tip Arénu, jak 

tomu bylo v minulosti. Předloni v prosinci 

se jim však podařilo kompletně vyprodat 

pražskou Lucernu. Tuto příležitost jsem si 

nenechala ujít, protože jsem věděla, že tento 

večer bude stát za to. Také jsem věděla, že 

v Lucerně zároveň proběhne dotočení doku-

mentu, spíše však „rockumentu“, který pro 

skupinu a hlavně pro jejich skalní fanoušky 

točí společnost Bio Illusion. Takže kamera, 

klapka, jedeme… 

Dokument se bude jmenovat Nazareth 

- nekonečný rockový mejdan a v zahraničí 

ponese název Nazareth: Until We Drop.

Téměř tři roky trvalo nasbírat 

skoro 40 let zážitků a význam-

ných okamžiků této ojedinělé 

kapely. Nicméně mise je 

splněna a letos na jaře bude 

do kin uveden hudební doku-

ment, který je úplnou prvotinou kapely. 

Kapela Nazareth je původně z malého sko-

tského městečka Dunfermline. V průběhu 

let toto uskupení prošlo mnoha týmovými 

změnami, někteří členové 

odešli a jiní zase přišli. V roce 

1999 však kapela utrpěla nesmírnou ztrátu. 

Při turné po Americe zemřel na zástavu srdce 

jejich bubeník Darrell Sweet. Jeho nenahra-

ditelná pozice bubeníka byla později nabíd-

nuta synovi Peta Agnewa, který je spolu 

s Danem McCaffertem původním členem 

kapely od roku 1968. Tihle tři, spolu s Jimmy 

Murrisonem, tvoří dnešní podobu legendární 

rockové kapely. 

V rockumentu si každý přijde na své. 

Produkci se podařilo dostat velmi blízko 

nejen ke zpěvákům, ale také k jejich osobním 

zážitkům nejen z koncertování. V dokumentu 

se objeví záběry z turné po Brazílii, Texasu, 

Rusku anebo z naší pražské Lucerny. Jsou 

tam rovněž zachyceny zážitky ze zkoušek, ze 

studia nebo z jejich rodného města. Diváci 

budou moci nahlédnout pod pokličku těmto 

nefalšovaným rockerům. 

Rockument je vlastně tak-

ový malý komediální doku-

ment... Proč komediální? 

Protože Dan a Pete - dva 

hlavní tahouni skupiny - jsou 

naprosto bezprostřední, nenu-

cení a neskutečně vtipní po celou délku 

filmu. Velice zábavná je scéna, kdy se Dan 

a Pete probírají starým červeným kufrem, 

který je plný výstřižků, fotografií a hlavně 

vzpomínek. Ukazují si fotografie, na kterých 

jako polosvlečení mlaďoši nenechali jedno-

ho fanouška klidným. Ani dnes to nejsou 

žádní nudaři a koncertní halu umí pořádně 

rozparádit! 

V rockumentu zazní celá škála písní. Od 

těch nejstarších po ty nejnovější. Několikrát 

uslyšíme nezapomenutelnou Love Hurts 

nebo Dream On. Z novějších pecek pak 

můžeme jmenovat See Me, Radio, The Toast 

nebo Whiskey Drinking Woman. 

I přesto, že kapela obráží koncertní 

haly přes více než 30 let, to jsou stále 

ti stejní srdcaři jako za mlada. 

Vzpomínají na první zážitky 

s psaním vlastních textů a říkají, 

že stejně jako dnes chtějí dělat 

hudbu. Nechtějí trávit měsíce 

ve studiu její přípravou. Buď 

jim to jde hned od prvopočátku 

a text napíší přes noc nebo song nechají být 

a vrhnou se na další. To je motto!

Chtějí dělat hudbu! Nejsou z těch, co chtějí 

za každou cenu vyhovět trhu. Oni zkrátka 

chtějí zůstat sví za každých okolností. A to 

je na nich kouzelné. Toto jim pomohlo přežít 

těžké chvíle, protože oni svoji sílu berou právě 

ve skupině a v hudbě, kterou produkují. 

A tak doufejme, že jim toto nadšení vydrží 

dlouho a že i generace našich dětí budou 

stále poslouchat Dream On.  krecm

Autorka fotografií Dagmar Heinrich-Hoppen

NAZARETH nejen na pódiu,
ale i na plátnech kin! 
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Téměř tři roky 
trvalo nasbírat 

skoro 40 let
zážitků kapely

Předloni 
v prosinci vypro-

dali pražskou 
Lucernu

10% Urea
10% Urea

5 % Panthenol5 % Panthenol

OKAMŽITÁ POMOC 
PRO SUCHOU POKOŽKU 
VAŠICH NOHOU

Dermatologicky testováno

10 % Urea poskytne Vaší 
pokožce hydrataci:

 váže vodu v pokožce a působí proti vysychání 
 rychle se vstřebává a regeneruje i již poškozenou pokožku

5 % Panthenol pro optimální 
péči o pokožku:

 zvlhčující vlastnosti
 zlepšuje výživu pokožky
 bez parfému

Další informace získáte na adrese: 
Reckitt Benckiser, Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Tel: +420 227 110 141.
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Budeme potřebovat:

450g čerstvých jahod, 

2 polévkové lžíce citonové štávy, 

2 polévkové lžíce cukru, 

1 šálek mascarpone, čerstvá máta

Jak na to: 

Jahody očistíme, opláchneme, osušíme. Čtyři jahody si necháme na 

ozdobu. Ostatní jakohy dáme do mísy, přidáme citronovou štávu, cukr 

a rozmačkáme vidličkou. Směs nalijeme do skleniček na martini. V druhé 

misce si metlou našleháme mascarpone. 

Kopeček mascarpone pak dáme na jahodovou polévku a ozdobíme 

jahůdkou a snítkem máty. 

(zdroj: Mireille Guilianová, Francouzky umí žít) 

    Studená jahodová polévka
s mascarpone 

UKUCHTĚTE SI PO FRANCOUZSKU 
Budeme potřebovat:

220g bílého jogurtu, Šťávu ze 2 citronů, 2 polévkové lžíce koření kari, 

450g masa z jehněčího ramínka – nakrájeného na 8 plátků, 

1 velký lilek - nakrájený na kostky, 2 polévkové lžíce olivového oleje, 

4 polévkové lžíce nasekané šalotky, 1 tyčinka škořice, 

2 rajčata nakrájená na kostky, 

4 polévkové lžíce nasekaného čerstvého koriandru, sůl & čerstvě mletý pepř

Jak na to: 

Vidličkou rozšleháme polovinu jogurtu, polovinu citronové štávy, polo-

vinu dávky kari, zalijeme maso a necháme odpočinout v lednici alespoň 

2 hodiny. Lilek vaříme v páře asi 4 minuty. Na středním plameni v pánvi 

rozehřejeme olej, orestujeme šalotku, přidáme skořici, zbytek kari a minut-

ku restujeme. Poté přidáme lilek, rajčata, sůl, pepř a restujeme na mírném 

plameni asi 15 minut. Jehnečí v marinádě vložíme na gril a grilujeme asi 

10 minut. Nutno maso obracet! Zbytek jogurtu vyšleháme s citronovou 

štávou a zalijeme tím zeleninovou směs v pánvi. Povaříme asi 5 minut 

a pak přidáme koriandr. Podáváme jako přílohu s jehněčím. 

  Jehněčí na kari s lilkem 

25 /  recepty

krátce před dokončením! Zeleninu krájejte až 

těsně před tepelným zpracováním. Čím menší 

kousky, tím větší ztráty! Čím méně vody, tím 

menší ztráty na kvalitě. Vařit a dusit je tedy 

třeba větší kousky zeleniny v malém objemu 

vody. Veškerou vodu z vařené zeleniny, obilovin 

a luštěnin můžete rovněž použít na něco jiného. 

Odložte si vyvařenou vodu na polévky, omáčky 

a podobně. krecm

Tepelnou úpravou se zelenina znehodnotí – 

NEPRAVDA! Jistě je dobré jíst zeleninu syrovou, 

ale stejně důležitá je i zelenina tepelně zpra-

covaná. Takto upravená zelenina je snadněji 

stravitelná a někdy z ní získáme dokonce i více 

minerálů. Například betakarotén se lépe vstře-

bává z vařené mrkve než ze syrové. Při některých 

zdravotních problémech je tepelně upravovaná 

zelenina dokonce vhodnější než syrová.

Hovoříme-li o tepelné úpravě, máme na mysli peče-

ní, vaření a dušení. Smažení je opravdu kategorie 

znehodnocující zeleninu či suroviny celkově. Při 

vysokých teplotách (až kolem 300 °C) vzniká z tuku 

a bílkovin množství škodlivých látek. Některé z nich 

mají dokonce i rakovinotvorný účinek (organické 

uhlovodíky, furany, akrolein, benzpyrén).

Nejvhodnější úpravou je samozřejmě dušení 

a vaření. Dušení by mělo probíhat při nižších 

teplotách po delší dobu. Takovou úpravou zůsta-

ne zelenina nejbohatší na minerály a vitamíny. 

Zeleninu během vaření a dušení nesolte - až 
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Budeme potřebovat:

60g nesolených nasekaných kešu, 

6 vajec, 

2 polévkové lžíce vody, 

110 g strouhaného sýra 

(parmazán nebo ementál), 

1 polévková lžíce nahrubo nasekané zelené petržele, 

1 polévková lžíce nesoleného másla (např. Lurpak), 

220 gramů vařených hlaviček chřestu (bílý nebo zelený), 

olivový olej, 

sůl & čerstvě mletý pepř

Jak na to: 

Na mírnějším ohni opražíme kešu (na sucho). V míse si rozšleháme vejce, 

přidáme oříšky, vodu, sýr, petržel, sůl a pepř. 

Na mírném ohni rozehřejeme olej s máslem, pak přilijeme připravenou 

směs (musí být řídká), přidáme hlavičky chřestu a necháme zatáhnout. 

Smažíme max. 4 minuty.

Ihned podáváme. 

Budeme potřebovat:

4 podkovy lososa, 85g čerstvého zázvoru – oloupaného a nakrájeného 

na jemné plátky, 1 citron - nastrouhaná kůra a šťáva, 

4 polévkové lžíce olivového oleje, 

2 sladké fenykly – očistěné a nakrájené na tenké plátky,

 sůl & čerstvý mletý pepř, papír na pečení

Jak na to: 

Rozehřejeme si troubu na 200 stupňů. Připravíme si do mísy zázvor, cit-

ronovou kůru se štávou, olej, sůl, pepř a promícháme. Z papíru na pečení 

nastříháme 8 větších čtverců asi 20 cm x 20 cm. Na čtyři čtverce rozdělíme 

fenykl, losos a přelijeme zálivkou. Zbylé 4 čtverce využijeme na přikrytí, 

rohy zahneme směrem nahoru, aby zálivka při pečení nevytekla. Takto 

připravené kapsičky vložíme na pekáč a pečeme max 15 minut. Papiloty 

nerozbalujeme a servírujeme zavřené.

   Losos s fenyklem 
 v papilotě

 Omeleta s kešu a chřestem

 DILEMA… Upravená versus neupravená ZELENINA? 



AK NÍ NABÍDKA
MULTIAKTIV sprej

jako dárek
ke každému balení

platí do 30.6.latí do 30.6

V  oleji z  rakytníku se vyskytuje mnoho účin-
ných látek ve vysoké koncentraci a není přehna-
né mluvit o  něm jako o  koncentraci vitaminů. 
Seznam obsažených vitaminů je dlouhý. Začíná 
vitaminem A  a  jeho provitaminem beta karo-
tenem, jehož zastoupení je zde asi třikrát vyšší 
než v mrkvi, která je dávána kvůli jeho obsahu 
za příklad. Seznam dále tvoří vitaminy B1, B2, 
B6, dále vitaminy D, E, F, K a P. Kromě tříslovin 
a organických kyselin je rakytníkový olej zdro-
jem ochranných nenasycených mastných ky-
selin omega-3,6,9 a omega-7. Rakytníkový olej 
obsahuje dostatek biologicky aktivních látek, 
takže jako přírodní olej nemá konkurenci a při-
tom nemá žádné vedlejší účinky.  

Posilte činnost srdce
Jistě se vám vybaví doporučení lékařů, kteří 
za základní kámen prevence kardiovaskulárních 
nemocí považují správnou životosprávu zaměře-
nou na snižování hladiny škodlivého cholestero-

Zachovat si zdraví znamená začít včas 
řešit poruchy ve vašem organismu, 
které s léty přibývají. Ženy jsou tím 

zaskočeny více než muži, protože mají 
dojem, že tím ztrácejí kontrolu nad svým 
tělem. Jsou také ochotny diskutovat 
o tom, jaký způsob řešení poruch je 
pro ně bezpečnější a častěji využívají 
prostředky přírodní medicíny. Proto je pro 
ně prospěšné seznámit se s účinky oleje 
z plodů rakytníku řešetlákového.   

RAKYTNÍKOVÝ OLEJ

Rakytník jako zdroj rakytníkového oleje:

Podporuje přirozenou 
obranyschopnost

Přispívá ke správné činnosti 
zažívacího traktu

Posiluje činnost srdce

Udržuje zdravou pokožku

100 % zdraví z prírody

100 %

lu a krevního tlaku. Tuto roli přebírají nenasyce-
né mastné kyseliny, kvůli nimž je doporučována 
konzumace mořských ryb. Ovšem omega-3,6,9 
jsou obsaženy i v rakytníkovém oleji. Konzumace 
rakytníku pomáhá posilovat srdeční činnost. Po-
jistkou pro buňky ničené volnými radikály je ještě 
zastoupení omega-7 mastných kyselin. V přírodě 
se vyskytují zřídka, ale v  rakytníkovém oleji je 
tento antioxidant obsažen až ze 40 %. 

Tiché bitvy imunitního systému
Když onemocníte, máte pocit, že první, kdo vás 
zradil, byl váš imunitní systém.  Ve  skutečnos-
ti dokud choroba nepropukne, imunitní buňky 
dělají svoji práci zcela potichu.  Systém obrany 
však není dokonalý a  ne každý boj imunita vy-
hraje. Podpoříte ji vitaminy získanými z  rakyt-
níku v  čele s  vitaminem C, jehož účinky jsou 
znásobeny přítomností antioxidantu v  podobě 
vitaminu P.  Odolnost organizmu a  jeho vitalitu 
posílí i  přísun nenasycených mastných kyselin. 

Užívání tobolek s  rakytníkovým olejem urychlí 
rekonvalescenci po  nemoci či po  chirurgických 
zákrocích.

Když žaludek protestuje
Jedním ze způsobů, jak dává žaludek najevo, že 
s ním nezacházíme dobře, je porucha trávení. Ta 
může vést až ke vzniku žaludečních vředů. Rakyt-
ník může významně pomoci ke správné činnosti 
zažívacího traktu i díky omega 7 mastné kyselině, 
která ovlivňuje snížení kyselosti žaludečních šťáv.

Chraňte svoji kůži
V  rakytníkovém oleji obsažený vitamin E pro-
dlužuje buňkám život a je nezbytný pro obnovu 
tkání. Díky němu si pokožka zachovává svoji 
elastičnost. Proto patří mezi tzv. „vitaminy mlá-
dí“. Pro dobrý stav kůže jsou důležité také vita-
miny B, vitamin A a beta karoten, jež 
jsou potřebné k regeneraci tkání. 
Nenasycené mastné kyseliny 
zásobují kožní buňky výži-
vou a  podílejí se na  výstav-
bě a  regeneraci buněčných 
stěn. Olej lze také aplikovat 
na  poraněnou pokožku 
(po  opálení, u  dlouho-
době ležících pacien-
tů, apod.) včetně po-
praskaných ústních 
koutků, na  zdrsně-
lou kůži a  na  další 
drobná poranění 
pokožky.

Rakytníkový olej 
lze použít jak 
vnitřně tak i zevně.
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Vzácný olej s vitaminy

+ ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCHVyrábí: 

TEREZIA COMPANYCOMPANY
www.terezia.eu

V KAPKÁCH
k vnitřnímu 

i vnějšímu užití

Doplněk stravy

CZRO21 210x285CZ MOJE LÉKÁRNA.indd 1 10.04.13 9:15

LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte jedno z 8 balení doplňku stravy 100% RAKYTNÍKOVÝ OLEJ v tobolkách!

Rakytníkový olej je přírodní koncentrát vitaminů A, B1, B2, B6, D, E, F, K, P, dále obsahuje 
beta karoten, kyselinu listovou, organické kyseliny, třísloviny a minerální soli, důležité 
esenciální mastné kyseliny omega-3, 6, 9. Je také zdrojem vzácné omega-7 mastné kyse-
liny, která se v přírodě vyskytuje zřídka, v rakytníkovém oleji je obsažena až ze 40%

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 30.6.2013 e-mailem na: 
krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML3-tajenka), nebo na adresu vyda-
vatele. Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. 

Výhru získá 8 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou korespon-
denční adresou, na kterou mu bude výhra odeslána. 
Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz 
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* Doplněk stravy.



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

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

Okamžitá a osvědčená úleva od bolesti

Ibuprofen
400mg GALMED
tbl 30x400mg, ibuprofenum

www.galmed.cz
* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 15. 5. 2013 do 30. 6. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Výhodná nabídka s platností 
od 15. 5. do 30. 6. 2013.NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

DOPLNĚK STRAVY
Beta karoten Galmed 12 000IU

100 + 20 tobolek ZDARMA
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106 Kč *

85 Kč

• zdroj vitaminu A

• přispívá k udržení 

normální funkce 

imunitního 

systému

DOPLNĚK STRAVY
Rakytníkový olej 100% Galmed

60 tobolek
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• rakytníkový olej je cenným zdrojem 

polynenasycených omega 3, 6 a 7 mastných 

kyselin

• obsahuje vitaminy A, B1, B2, B3, C, D, E, K, 

kyselinu listovou, beta karoten, fl avonoidy, 

organické kyseliny, třísloviny a minerální soli

323 Kč *

250 Kč

OČNÍ KAPKY

Visine Classic 0,05 % oční kapky 15 ml
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• odstraňuje 

zarudnutí očí

• zmírňuje 

pocit pálení, 

podráždění 

a svědění, bolesti 

a nadměrnému 

slzení očí

• léčebný účinek 

nastupuje 

za několik minut 

a přetrvává 

po dobu 

4–8 hodin

126 Kč *

109 Kč

ZNÁTE Z TV

MYKÓZY

Exoderil kožní roztok 10 ml
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Exoderil krém 15 g, 84 Kč 99 Kč
129 Kč *

103 Kč

ZNÁTE Z TV

• trojí účinek – proti plísni, 

bakteriální infekci a zánětu 

při postižení nehtů a kůže

• léčivý přípravek k vnějšímu 

použití

• dávkování dle příbalové 

informace

KOSMETIKA
Panthenol 10% Swiss PREMIUM tělové mléko 

200 + 50 ml ZDARMA

• s EXTRA vysokým 

obsahem D-panthenolu 

10%, vitaminy A, D, E a F 

a aloe vera

• přináší rychlou úlevu, 

účinně regeneruje 

a vyživuje sluncem 

podrážděnou kůži

• je vhodný pro děti 

a citlivou pokožku

Panthenol 10% Swiss PREMIUM pěna 
125 + 25 ml ZDARMA, 119 Kč 136 Kč

151 Kč *

135 Kč

OPALOVÁNÍ
Ladival sprej pro děti s UV faktorem 50, 

200 ml

• vysoce účinná 

ochrana před 

UVA a UVB + 

infračerveným 

zářením A (IR-A)

• fotostabilní, 

vyvážený systém 

UV fi ltrů

• neobsahuje 

barviva 

a konzervační 

látky

• s vitaminem E

Ladival mléko pro děti s UV faktorem 50, 200 ml, 
339 Kč 366 Kč     |     Ladival mléko pro děti s UV 
faktorem 30, 200 ml, 267 Kč 286 Kč

365 Kč *

339 Kč

REPELENTY

Repelent Predator Forte sprej 150 ml

O
b

sa
h

 ú
či

n
n

é 
lá

tk
y 

D
EE

T 
2

4
9

 g
/k

g 
(2

4
,9

 %
).

• aerosolový repelent 

proti komárům, 

klíšťatům, 

muchničkám

• aplikace na pokožku 

i oděv

• vhodné pro děti 

od 2 let

• doba účinnosti 

6 hodin

• dermatologicky 

testováno SZÚ Praha

Repelent Predátor Junior 
sprej 150 ml, 113 Kč 127 Kč

99 Kč *

88 Kč

V nabídce 

také REPELENT 

PREDATOR MAX 

A REPELENT 

PREDATOR 

sprej 16%

DIETY

Lipoxal Xtreme II 120 + 60 tablet ZDARMA
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999 Kč

60 TABLET 

ZDARMA!

+

• s guaranou 

a zeleným čajem 

pro spalování 

tuků

KOSMETIKA

Panthenol Forte 9% s Aloe Vera pěna 150 ml

• každodenní 

regenerace 

a VYSOKÁ 

HYDRATACE 

pokožky

• Aloe Vera 

pro lepší 

komfort 

a zklidnění

• bioaktivní 

ochrana 

pokožky

Panthenol Forte 9% s Aloe Vera 
mléko 230 ml, 125 Kč 155 Kč

135 Kč *

125 Kč




