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OBSAH MAGAZÍNU VÁŽENÍ A MILÍ 
ČTENÁŘI, 

také se Vám letos zdá, že 
čas letí strašně rychle? 
Jako by to bylo včera, kdy 
jsme sundávali zimní bundy 
a kabáty a už je zase vyta-
hujeme ze skříní.  Navíc 
se pomalu, ale jistě blíží 
doba, kdy na nás ze všech 
stran bude svítit a blikat 
vánoční výzdoba a my se 
začneme shánět po čem-
koliv, čím bychom udělali 
radost našim nejbližším. 
Nejnadšenější jsou z Vánoc 
samozřejmě děti, ale pokud 
nedovolíte všemu tomu 
shonu okolo, aby Vám otrá-
vil sváteční náladu v rodin-
ném kruhu, můžete si svát-
ky užít v klidu a pohodě, 
i přestože už třeba Vaše 
děti odrostly a Ježíšek Vám 
pod stromeček nadělí jen 
pár drobností. Vánoce v kli-
du jsou letos i mým cílem!

Toho, že nám podzim začne 
prodlužovat noci a ukrajo-
vat ze dnů, si všímáme už 
teď, ale je důležité nepro-
padnout špatné náladě! 
Budete-li si ji zlepšovat 
nějakými těmi dobrotami, 
nezapomeňte, že všeho moc 
škodí a raději i v chladněj-
ším počasí zařaďte na svůj 
denní plán trochu pohy-
bu, abyste to s energetic-
kými „zásobami na zimu“ 
nepřehnali – pro obojí se 
můžete inspirovat v našem 
časopise. A najdete v něm 
i spoustu dalšího. 

Užijte si podzim i krásný 
prosinec završený sváteč-
ním hodováním. 

A protože se blíží konec 
roku, přeji nám všem, aby-
chom ten nový přivíta-
li plni energie a do roku 
2014 vstoupili tou pravou 
nohou! 

Mgr. Karel Šlegr

Protože si přejeme
být svým čtenářům

co nejblíže, neváhejte 
nás kontaktovat 

v případě, pokud budete 
mít jakýkoliv nápad na 

téma, o kterém
byste si rádi přečetli 
v našem magazínu.

Vaše nápady a reakce
k článkům pište 

na adresu:
magazin@mojelekarna.cz.

Vydavatel: Sanovia a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava 
– Radvanice, IČO: 28570481 Redakce: KNM Agency s.r.o., 
Zuzana Doupovcová, Mgr. Karel Šlegr, Grafické úpravy: 
KNM Agency s.r.o., Registrováno pod: MK ČR E 20896 
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Moje lékárna 
DĚTEM  

omalovánky a 
pexeso v lékárnách

Pravidla hry
Pexeso obsahuje celkem 64 kartiček (32 
dvojic). Hra je založena na vyhledávání 
totožných obrázkových dvojic. Hrát 
může libovolný počet hráčů, nejméně 
však dva. Hráči si určí pořadí, ve kterém 
budou hrát. Hráč na řadě, otočí dvě 
kartičky tak, aby si je mohli prohlédnout  
i ostatní spoluhráči. Pokud se hráči 
podaří najít stejnou dvojici, získává bod, 
obě kartičky vyřadí a pokračuje ve  hře. 
Pokud se hráči nepodaří najít stejnou 
dvojici, obrátí obě kartičky zpět a ve hře 
pokračuje další hráč. Vyhrává hráč                   
s největším počtem nalezených stejných 
dvojic.

pexeso.indd 4�5 18.9.2013 16�24�03
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ZÁBAVNÉ A VŠEOBECNĚ 
INFORMATIVNÍ AKTIVITY
Jsou v obcích časté a ze strany seniorů 
velmi oblíbené. Jedná se o aktivity, které 
mají zábavný či poznávací charakter, ale 
nejsou zaměřeny na jednotlivé zásadní 
problémy ovlivňující kvalitu života seni-
orů. Jedná se o různé přednášky, setká-
ní, kulturní programy, výlety a podobně. 
Tyto aktivity jsou bezpochyby užitečné, 
protože slouží k zábavě, navazování soci-
álních kontaktů, získání zajímavých infor-
mací a mají všeobecný stimulující efekt. 

Spektrum aktivit obcí pro seniory je sku-
tečně široké, ale odehrávají se skuteč-
ně zejména v oblasti „akcí pro seniory“, 
zejména seniory zdravé, bez výrazného 
funkčního omezení. Jen některé obce 
pamatovaly například při organizování 
výletů pro seniory, že by bylo vhodné 
vzít s sebou pomůcky pro chůzi či vozík 
pro případ, že by někdo potřeboval na 
výletě asistenci (například při delším 
přesunu). 

PODPORA A ROZVOJ ZDRAVÍ, 
ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ 
A SEBEVĚDOMÍ
Aktivity pro seniory považujeme za 
důležité vyjádření zájmu obce o své starší 
občany a možnost, aby se lidé vzájemně 
setkávali. Existují ale určité vědecké pod-
klady svědčící pro to, že některé z těchto 
aktivit mají „pouze“ výše uvedený efekt, 
zatímco jiné mohou ovlivnit znalosti, 
životní styl i kvalitu života starších lidí 
ještě efektivnějším způsobem. Zejména 
tehdy, když senioři k těmto programům 
přistupují jako aktivní účastníci, případ-
ně jako ti, kteří nabyté znalosti a zkuše-
nosti budou předávat dále (nejen) svým 
vrstevníkům. Sem patří především aktivi-
ty směřující k ovlivnění gramotnosti, a to 
v následujících oblastech.

VŠEOBECNÉ 
KOMPETENCE:

ZDRAVOTNÍ 
KOMPETENCE: 
- prevence nejčastějších
  onemocnění
- včasná sebediagnostika 
- zásady správné výživy dovedené do 

konkrétních opatření a „receptů“
- zdravý životní styl a duševní hygiena 

– včetně praktických rad
- škodlivé návyky a jak je omezit
- dostatek pohybu a jakým způsobem 

jej zajistit – včetně praktických 
 návodů

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ 
KOMPETENCE: 
- zdravotní a sociální pojištění
- spravování fi nancí
- půjčky a jejich nebezpečí
- ochrana proti podvodům

BEZPEČNOSTNÍ A PRÁVNÍ 
KOMPETENCE: 
- doprava a její bezpečnost
- kurzy pro řidiče
- možnosti ochrany v případě 
 problému či nehody
- komunikace s policií a dalšími 
 důležitými složkami
- bezpečná domácnost 
 (plyn, elektřina…)
- bezpečí v obci

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE: 
- zacházení s PC – texty, pošta, 
 sociální média, obrázky
- „počítače“ v domácích 
 spotřebičích a možnost jejich 
 využití

Zdravé a aktivní stárnutí 
aktivity v obcích

4 / moje geriatrie 

Aktivit pro seniory je spousta. Dnes jsme dokonce slušným konkurentem zahraničním 
nabídkám, kde však jejich výsledky mohou již opřít o léta praxe. U nás tolik praxe 
ještě nemáme, ale chuť pouštět se a pronikat do stále nových aktivit nás rozhodně 

neopouští, ba naopak. Přinášíme Vám pár tipů.

MUDr. Holmerová

Zacházení s PC 
– texty, pošta, 
sociální média, 

obrázky

„počítače“ v domácích spotřebičích 
a možnost jejich využití
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KOMPETENCE SPECIÁLNÍ:

PÉČE O RODINNÉHO 
PŘÍSLUŠNÍKA: 
- nejčastější příčiny nesoběstačnosti
- charakteristika nejčastějších 
 onemocnění 
- duševní hygiena při péči
- základní ošetřovatelské zásady 

a praktické návody
- použití pomůcek při péči
- využití služeb a příspěvku na péči

SENIORSKÁ, PORADENSKÁ 
A ORGANIZAČNÍ ČINNOST 
V OBCI:
- základní právní aspekty
- komunikace s obcí
- možnosti aktivit pro seniory, 
 se seniory a seniorů samotných

Získání znalostí a dovedností ve výše 
uvedených oblastech může nejen vel-
mi příznivě ovlivnit životní styl senio-
ra samotného, ale zpravidla také vede 
k posílení sebevědomí a předávání zna-
lostí a zkušeností dále. Zlepšení zdra-
votní gramotnosti tak může i pozitivním 
způsobem ovlivnit zdraví celé rodiny. 

Materiály laskavě poskytla paní doc. 
MUDr. Iva Holmerová, Ph. D., předsed-

kyně výkonného výboru ČALS a ředitel-
ka Gerontologického centra v Praze 8 

– Kobylisích. Redakčně upraveno

inzerce

Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 

5 / moje geriatrie

Základní ošetřovatelské 
zásady a praktické návody, 
využití služeb a příspěvku 

na péči
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6 / moje zdraví 

ÚNIK MOČI -  NEJEN TÉMA SENIORŮNEJEN TÉMA SENIORŮ
Téměř 10 procent mladých žen a mladistvých trpí inkontinencí. 

I když se riziko úniku moči s věkem zvyšuje, jedná se o skrytý problém 
mnoha žen – a mužů – v jakémkoli stádiu života.

Všeobecně se ví, že riziko vzniku inkonti-
nence se s věkem zvyšuje. Neví se ovšem, 
jaké části populace se inkontinence 
v pokročilém věku týká. Např. 
70 procent klientů domo-
vů s pečovatelskou službou 
ve Velké Británii, Německu 
a Švédsku trpí inkontinen-
cí. Nicméně zcela jistě chybí 
povědomí o skutečnosti, že únik 
moči se objevuje v doslova jaké-
koli životní etapě – u dětí, dospívajících 
a především u mladých žen. V dnešní 
vyspělé společnosti trpí inkontinencí 
přibližně 10 procent žen v produktivním 
věku 30 až 40 let. Ve skupině žen mezi 50 
až 60 lety se zvyšuje počet inkontinent-
ních na 20 procent. Pro děti a dospíva-
jící je inkontinence stigmatem, které se 
s nimi vleče a může významně ovlivnit 
školní docházku a výsledky. 

Na vině mohou být špatné návyky v prv-
ních letech školy, jako například zadržová-
ní moči místo pravidelné návštěvy toalety. 
Když se nenaučíme ovlivňovat vyprazdňo-
vání v mládí, můžeme se s postupujícím 
věkem dostat do vážných obtíží.

Existují dvě strategie jak zvládnout problé-
my s močovým měchýřem, které praktikují 
jak děti, tak i dospělí. Tzv. zadržovací stra-
tegie není řešením pro hyperaktivní měchýř 
(OAB), protože způsobuje menší fl exibilitu 
močového měchýře a sníží se schopnost 
zadržet více moči. Druhou strategií, neméně 
šťastnou, je snížený přísun tekutin. Menší 
množství tekutin má za následek koncent-
rovanou moč a ta dráždí nervová zakončení 
a nutí člověka k častější návštěvě toalety.

Mnoho dospělých, kteří mají problémy 
s vyprazdňováním, zakusili obtíže již v dět-
ském věku. Problémem je, že vyprazdňování 
není běžným tématem diskusí. Lidé běžně 

hovoří o obtížích jako astma nebo srdeční 
onemocnění, ale problematiky vyprazd-

ňování dále zůstává jakýmsi tabu ve 
vyspělé společnosti.

Inkontinence se běžně dělí na 
stresovou, urgentní (nutka-
vou) a pak na kombinaci zmí-
něných dvou. Pokud se únik 

moči projevuje při kýchání, kaš-
lání, smíchu nebo fyzické aktivitě, 

která zatěžuje močový 
měchýř, většinou se 
jedná o inkontinen-
ci tzv. stresovou. 
Objevuje se vlivem 
fyziologických změn, 
v důsledku těhoten-
ství a následného 
porodu nebo osla-
bení svalů pánev-
ního dna. Urgentní 
inkontinence je způ-
sobena nesprávným 
fungováním svalů 
pánevního dna a nej-
častěji se projevuje 
jako únik moči, který 
následují neprodle-
ně po uvědomění si 
potřeby vyprázdnění. 
Urgentní inkontinen-
ce může být efektiv-
ně ošetřena speciál-
ním cvičením, které 
je zaměřeno na posí-
lení svalů pánevní-
ho dna. I chirurgové 
dnes dokáží zázraky 
a díky poměrně jed-
noduchému zákroku, 
který je možný za 
použití pouze lokální 
anestezie, je okolo 
močového měchýře 

zavedena tzv. TVT páska. Pro obě kategorie 
inkontinence je dnes dostupná i farmako-
logická léčba.

Lehká inkontinence se objevuje častěji, 
než bychom si představili. Až 70 procent 
žen, které občas trpí malým únikem moči, 
používá produkty, které nejsou k tomuto 
účelu navrženy. K zachycení moči použí-
vají běžné menstruační vložky nebo tenké 
slipové. Děje se tak proto, že svůj problém 

nevnímají jako znak inkon-
tinence, ale spíše jako 
občasný únik moči. Při-
tom právě vložky určené 
pro inkontinenci absor-
bují až 2x více tekutiny 
než běžné menstruační 
vložky, a navíc mnohem 
rychleji, přičemž zároveň 
neutralizují zápach. Spe-
ciálně pro ženy vyvinula 
společnost SCA řadu pro-
duktů TENA Lady, kte-
ré jsou určeny na různé 
stupně úniku moči jako 
projevu stresové inkon-
tinence – ať už se jedná 
o „drobné nehody“ (zde 
postačí např. TENA Lady 
Ultra Mini) nebo o větší 
únik moči (lze doporučit 
např. TENA Lady Normal). 
Výrobky svým vzhledem 
působí jako běžné dámské 
vložky, ale pro únik moči 
poslouží mnohem lépe. 
TENA Lady jsou díky své-
mu anatomickému tvaru 
diskrétní, zároveň velmi 
spolehlivé a poskytnou 
svým uživatelkám doko-
nalou ochranu.  

(Zdroj: SCA 2012)
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7 / moje tradice

ADVENT
Slovo advent Vám jistě není úplně nezná-
mé, pochází z latiny a původně znamena-
lo „příchod“. Období adventu tedy sym-
bolizuje období očekávání příchodu Ježíše 
Krista. Doba očekávání se takto slaví už 
od 11. století našeho letopočtu, od kdy 
se také jeho oslavy rozšířily na období 
čtyř týdnů, přesněji čtyř neděl před Božím 
hodem vánočním. I když pro spoustu lidí, 
kteří se nepouští do zkoumání podstaty 
svátků, je vrcholem právě Štědrý večer, 
který trávíme se svými nejbližšími, tím 
pravým vrcholem je až 25. prosinec, tedy 
den, kdy se podle pověstí narodil Kristus. 
Protože Vánoce každý rok připadají na jiný 
den v týdnu, je vždy i datum adventních 
nedělí pohyblivé. Pokaždé je ale ukonče-
ním křesťanských oslav svátků 6. leden, 
kdy podle tradic obcházejí Tři králové. 
S tím souvisí i řada tradic – zapalování 
svíček na adventním věnci je jednou z nich. 
Každý správný adventní věnec 

by měl být vytvořen z větví jehličnatých 
stromů, které vždy během studených zim 
symbolizovaly přetrvávající život, obzvláš-
tě pak v kombinaci planou-
cích plamínků zapálených 
svíček, což má svůj prapůvod 
už v dávných oslavách slu-
novratu. A proč věnec, když 
by svíčky mohly být umístě-
ny i jakkoliv jinak? Umístění 
svíček do kruhu totiž značí 
věčnost, jakousi nepřetrži-
tou a stále se opakující ces-
tu, věčný život, věčnou pouť Slunce. Po 
čtyři neděle, bezprostředně předcházející 
Vánocům, pak zapalujeme jednu svíčku. 
Na věnec se ale často umísťuje ještě pátá 
svíčka v bílé barvě, která má symbolizovat 
Vánoce nebo přímo Ježíše Krista a zapaluje 
se právě až o Vánocích – tedy o Štědrém 
dnu, nebo na Boží hod vánoční. 

ADVENTNÍ TÝDNY
Advent trvá čtyři týdny a kaž-
dý z nich v sobě skrývá něco 
jiného. Většina z nás je roz-
lišuje především pomocí 
moderních názvů pro adventní 
neděle – železná, bronzová, 
stříbrná a zlatá, přičemž prá-

vě zlatá neděle je poslední nedělí bez-
prostředně předcházející Božímu hodu 
(25. 12.), nikoliv Štědrému dnu! Advent 
je obdobím, které by mělo být zasvěceno 
přípravě na přivítání Krista, lidé by proto 
měli dodržovat půst a věnovat se rozjímá-
ní. V období adventu oslavujeme svátek 
několika svatých. 
Hned v prvním adventním týdnu slavíme 
svátek svaté Barbory a hlavně svatého 
Mikuláše. 
Svatá Barbora byla dle pověstí připrave-
na o hlavu, a to vlastním otcem, který byl 
proti křesťanům, to samé očekával od dce-
ry. Držel ji v zajetí odtrženou od okolního 
světa a hlavně od věřících. Jenže i tak se 
jeho dcera dala na křesťanství, a proto ji 

otec zabil. Od té doby je svatá Barbora 
patronkou horníků a řady dalších řemesl-
níků. Oblíbeným zvykem mezi svobodnými 

dívkami je trhání takzvaných 
Barborek – větviček třešně, 
které mají do Štědrého dne 
vykvést, pokud se tak stane, 
dívka se v následujícím roce 
provdá. 

Svatý Mikuláš je jedním z nejvýznamněj-
ších světců spojených se svátky Vánoc. 
Podle historických dokladů byl Miku-
láš biskupem, který si svou velkou obli-
bu mezi lidmi získal díky své štědrosti, 
protože často pomáhal lidem bojujícím 
s chudobou. Zastával se také vězňů, když 
se domníval, že byli obviněni neprávem. 
Zajímal se o soudní systém, a proto byl 
a je považován za patrona právníků, ale 
i vězňů. Patrně z jeho původní profese 
vyšel jako patron námořníků a obchod-
níků. Díky jeho oblibě na celém světě 
najdeme řadu kostelů zasvěcených právě 
svatému Mikuláši. A v řadě zemí je právě 
svatý Mikuláš tím, kdo na Vánoce obchází 
domácnosti a roznáší dárky, které u nás 
roznáší Ježíšek. 

ADVENT A VÁNOČNÍ ZVYKY
Vánoce se kvapem blíží, a i když pro řadu z nás jsou dnes spíše moderní společenskou 
a rodinnou událostí, jsou spojeny s řadou tradic, které mnohdy děláme, aniž bychom 

věděli, co jejich dodržování ve své podstatě znamená, nebo s čím je spojeno. 
Hlavně proto je čas od času dobré si připomenout, že vánoční svátky neznamenají 

jen obchody plné všemožných dárků a dny naplněné svátečním hodováním. 
Slavení Vánoc se liší podle místa, ale především podle náboženského vyznání, protože 

právě s ním se trochu obměňuje ta pravá podstata vánočních svátků. 

Umístění 
svíček do 

kruhu značí 
věčnost

Advent trvá 
čtyři týdny 

a každý z nich 
v sobě skrývá 
něco jiného
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8 / moje tradice 

Hradí se pouze školení personálu

Dalším svátkem je svátek svaté Lucie, který připadá na 
13. prosince – Lucie byla silně věřící dívka, kterou zaslí-
bili nevěřícímu muži. Ona jej vytrvale odmítala, za což 
byla mučena a nakonec jako nevinná byla i zabita, pod-
le všeho si prý i vypíchla oči. Také proto je dnes patron-
kou slepců a řemeslníků, kteří ke svojí práci potřebují 
zdravé oči. Jistě i Vy znáte rčení „Svatá Lucie noci upije, 
ale dne nepřidá“, které souvisí se změnou poměru dne 
a noci v prosinci. 

I barvy mají ve slavení vánočních svátků svou spe-
ciální symboliku a nejsou jen otázkou módy! Sym-
boliku mají samozřejmě i barvy svíček na adventním 
věnci, ale také ozdob na stromku a další výzdoba. 
- Nejčastěji používanou vánoční barvou je červená – ta 

je symbolem radosti, štěstí, srdce, krve ale i symbolem 
Krista.

- Fialová je barva symbolizující pokání a období půstu 
a zároveň jde o barvu značící oslavu příchodu Ježíše 
Krista, která by proto měla být barvou prvních dvou 
svící na adventním věnci. 

- Růžová je barva symbolizující radost.
- Zelená na adventním věnci nebo na vánočním stromku 

pak je symbolem života. 
- Dle tradic by tedy na adventním věnci měly být tři fi a-

lové a jedna růžová svíčka – přičemž růžová se zapa-
luje jako poslední, na znamení radostného očekávání

A JAKÉ JSOU DALŠÍ TRADICE? 
Lití olova patří mezi jednu z dříve hodně oblíbených 
rodinných tradic, kterou ale spousta z nás už prakticky 
neprovádí. Hlavně mladší generace jej znají jen z televi-
ze, protože svého času (hlavně v období válek) bylo olo-
va málo, a tak tento zvyk pomalu ale jistě začal upadat 
v zapomnění. A spolu s dalšími retro zvyky a trendy se 
dnes zase vrací. Ale proč se vůbec olovo o Vánocích lije? 
Před nalitím roztaveného olova položíte jasnou otázku, 
na kterou Vám tvar, jenž se ve vodě vytvoří, dá odpověď. 
Rovné čáry například znamenají spokojený život, motiv 
květin značí lásku a rodinné štěstí, dva propojené kruhy 
přinesou svatbu, trojúhelník štěstí v podnikání a další 
a další. Dnes rozhodně nedostatek olova nemáme, nao-
pak praktické sady určené přímo pro vánoční lití olova 
najdete ve spoustě obchodů. 

Pouštění lodiček je jednou z tradic, 
která stále přetrvává živá. Obvykle 
se lodičky vytvářely z ořechových 
skořápek a drobných svíček. Ty 
se pak podle členů rodiny zapá-
lí a pustí po vodě, podle pohybu 
pak napovídají, kdo se bude držet 
doma, kdo se odstěhuje apod.
Rybí šupiny z kapra, který skončí 
na Vašem talíři, si schovejte a ulož-
te každému členu rodiny pod talíř 
na sváteční Štědrovečerní tabuli. 
Přinesou Vám v nadcházejícím roce 
dostatek peněz. 
Důležité je se o Vánocích zbyteč-
ně nehonit jen za drahými dárky 
a dokonale uklizeným domem či 
bytem, protože i pokud nedodržuje-
te všechny náboženské tradice, tím 
hlavním by o svátcích měla být 
především skutečnost, že se sejde 
celá rodina a užije si svou blízkost. 
Takže letos zkuste pro změnu tro-

chu odstranit všechen předvánoč-
ní shon a na chvíli se o svátcích 
zastavit a užít si je v klidu!

-ZD-

inzerce
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ČESKÉ HORY A KOPCE ČEKAJÍ
Jestliže patříte do skupiny první, která si 
v zimě libuje a těší se na zimní sporty, pak 
zřejmě už teď přemýšlíte, kam letos vyrazí-
te, abyste si co nejlépe protáhli tělo. 
Můžete samozřejmě vyrazit takzvaně za 
humna a sjíždět české kopce, kterých je na 
našich horách požehnaně, a jelikož se služ-
by v této oblasti zlepšují i u nás, můžete 
si na řadě z nich užít pohodlné sedačko-
vé lanovky, na kterých si během dne tro-
chu oddechnete mezi jednotlivými sjezdy. 
Doslova rájem pro české lyžaře jsou Kouty 
nad Desnou. Areál, který najdete v Louč-
né nad Desnou, v srdci Jeseníků, a jehož 

obliba stále roste. Pokud sem vyrazíte 
s rodinou nebo partou přátel, určitě ocení-
te nejen zdejší šesti-sedačkovou lanovku. 
Jakmile na ni nasednete, můžete se začít 
během jízdy kochat parádním výhledem 
skrze stromy a kopce a užít si to, že se 
najednou ocitnete kdesi nad hranicí mlhy. 
Necelých sedm minut jízdy rozhodně stojí 
za to a můžete si ji užít klidně i v přípa-
dě, že nehodláte brázdit zdejší sjezdovky 
(a na vrcholku kopce si dát něco dobrého 
na zahřátí). A zdejší sjezdovky mimocho-
dem vážně stojí za to - ať už pro lyžaře, 
nebo snowboardisty – nepatříte-li však  
mezi úplné začátečníky. V takovém případě 
raději zvolte nějakou menší sjezdovku, kde 
budete mít víc klidu pro učení a trénink. 
Ani milovníci běžkování u nás nepřijdou 
zkrátka, spíše naopak, protože tratí růz-
ných úrovní je po celé republice rozloženo 
nepočítaně. Na řadě z nich se dokonce 
pravidelně konají běžkařské závody. Mezi 
jeden z nejznámějších patří Jizerská pade-
sátka. Rozhodně se ale nemusíte bát, že by 
traťe v Jizerských horách byly určeny jen 
vytrénovaným sportovcům. Jizerskou pade-
sátku si asi hned zkraje zaběhnout nepů-
jdete, ale vybrat si můžete třeba jednodušší 
trasu z Nového města nad Smrkem vedoucí 
na Smědavu. 

NEBO RADĚJI DO ZAHRANIČÍ? 
Výhodou lyžování na českých horách je ve 
většině případů jednak fakt, že je nemá-
me tak daleko (samozřejmě záleží na 
tom, z jakého koutu republiky pocházíte, 
a na které hory si zrovna děláte zálusk), 
můžeme si tedy vyrazit zalyžovat kdyko-
liv, byť jen na jeden den. Druhým důvodem, 
proč nejezdíme do zahraničí, je cena. Ve 
většině případů jsou vleky i hotely za hra-
nicemi České republiky o poznání dražší, 
než u nás. V řadě případů tomu odpovídají 
i služby, které za svoje peníze dostáváme. 
Nevýhodou českých hor je, že musíme čekat 
o něco déle, než napadne dostatek sněhu. 
Pokud patříte mezi opravdové nedočkav-
ce, co se zimních sportů týká, určitě Vás 
potěší, že na ledovcích v okolních zemích 
můžete lyžovat už od října a podstatně 
déle. Když své peněžence trochu povolíte 

Aktivní zimní 
dovolená

S tím, jak se pomalu ale jistě snižuje venkovní teplota a ubývá slunečních paprsků, 
se cestovatelé začínají dělit do dvou skupin. Jedni by nejraději sbalili svoje zimní 

sportovní náčiní a vyrazili někam za sněhem užít si zasněžených kopců. Ti druzí by se 
na několik následujících měsíců usídlili doma u topení, nebo lépe – opustili sychravé 
středoevropské počasí a vydali se někam, kde v tomto období mají léto a kde je sníh 

a mráz něco jako science-fi ction. Tentokrát se zaměříme na zimní radovánky. 

TIP: 
Jestli Vás nebaví pořád dokola 
sjíždět jeden a tentýž svah a rad-
ši si nasazujete náčiní běžkařské 
a podnikáte poznávací vyjížďky, 
tak můžete vyrazit i z Koutů nad 
Desnou. Pojedete směrem na Velké 
Losiny, a když tuto trasu, která je 
řazena mezi středně obtížné, zvlád-
nete, můžete se v cíli odměnit náv-
štěvou termálních lázní a dopřát si 
zaslouženou relaxaci. 

10 / moje cestování 

TIP: 
Patříte mezi sportovní fanoušky? 
Pak nechte své sportovní vybave-
ní pro tentokrát doma a udělejte 
si výlet třeba na sportovní klání. 
Můžete se vydat 4. a 5. ledna do Jab-
lonce nad Nisou, nebo na oblíbené 
závody v Novém Městě na Moravě, 
a to o víkendu 11. a 12. ledna 2014. 
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uzdu a nebude Vám vadit pár set kilometrů, 
které budete muset ujet, určitě si zamiluje-
te rakouské ledovcové středisko Stubai. 
Stubaital je celý název ledovce. Chcete-li 
mít jistotu, že budete mít na čem lyžovat/
snowboardovat, ať už vyrazíte dříve, nebo 
později v podzimním a zimním období, je 
právě Stubai, nacházející se v jihozápadní 
části Rakouska jen kousek od Innsbrucku, 
asi tou nejlepší volbou. Riziko nedostatku 
sněhu je tu téměř na nule. Nahoru, v někte-
rých případech do výšky až nad 3000 metrů 
nad mořem, se můžete nechat vyvézt jed-
nou z místních lanovek, gondol nebo vleků. 
Výhled z nejvyššího bodu střediska Stubai 
je doslova a do písmene strhující, takže si 
s sebou nahoru rozhodně nezapomeňte vzít 
fotoaparát. Kolik lidí jsou schopny všechny 
tyto vleky a lanovky nahoru vyvézt během 
jediné hodiny ani nechtějte vědět, to číslo 
by Vás asi vyděsilo. Důležité je, že areál je 
tak rozlehlý, že i desítky tisíc přepravených 
osob v hodině se tu rozmělní do přiměře-
ného množství lyžařů na sjezdovkách. 

PRO KAŽDÉHO 
Náročnost sjezdů uspokojí opravdu každé-
ho. Navíc zde najdete i neupravované sjez-
dovky určeny především pro milovníky 
adrenalinových sportů, které nebaví jezdit 
stejně jako všechny ostatní. Všechny akční 
tratě jsou označeny, ale jejich terén není 
upravován rolbou ani ničím podobným, 
a tak Vás nechá vyjet si vlastní stopu. 
Ostatní si užijí kouzlo sjezdovek červených 
i modrých úrovní a mohou se kochat roz-
hledem do krajiny v okolí. 
Stejně jako i v ostatních rakouských lyžař-
ských střediscích, i tady na Vás bude čekat 

servis, díky němuž si tu doopravdy výborně 
odpočinete, ať už sem přijedete ve dvou, 
s celou rodinou, nebo na akčních pár dní 
s přáteli. 
Je tedy jen na Vás, kam se za sněhem 
vypravíte. Jestli počkáte, nebo vyrazíte za 
jistou sněhovou pokrývkou. Ať už zvolíte 
kterékoliv hory, mimo poznávání nových 
míst, uděláte něco pro zlepšení Vaší fyzické 
kondice. A zároveň se v horách nadýcháte 
čistého horského vzduchu, který Vás upro-
střed pracovního nebo školního roku zaru-
čeně nabije novou energií! 

-ZD-

11 / moje cestování

TIP: 
Vyrazte na ledovec 

Hintertux, který se nachází 
také kousek od Innsbrucku 

a který je v provozu 
skutečně celoročně! 
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Bakterie jsou schopny vyvo-
lat infekci kterékoliv části 
těla. S lehčími infekcemi je 
zdravý organismus schopen 
se vypořádat sám. Některé 
bakteriální infekce (často např. dýchacích 
cest) navíc mohou být snadno zaměně-
ny za infekci virového původu (chřipka, 
nachlazení), na níž ale antibiotika neúčin-
kují. Proto bychom neměli hned při prvních 
příznacích onemocnění vyžadovat po lékaři 
terapii antibiotiky. Ta by měl lékař paci-
entovi předepsat pouze tehdy, je-li podle 
svých znalostí a zkušeností přesvědčen, že 
se jedná o bakteriální infekci. Ideální je, 
provede-li navíc kultivační vyšetření (např. 
výtěr z krku), na základě kterého je možné 
zjistit, jaký typ mikroorganismu onemoc-
nění vyvolal a vůči jakým antibiotikům je 
citlivý. Z krve může také vyšetřit hladinu 
tzv. C-reaktivního proteinu, jejíž významné 
zvýšení indikuje přítomnost zánětu v orga-
nismu, s nímž může bakteriální infekce 
souviset. Antibiotika v prevenci nebo už 

v počátcích lehčích infekcí je však většinou 
nutné nasadit u osob s poruchami imunity 
(po transplantaci, chemoterapii, s chronic-
kým onemocněním), jejichž oslabený orga-
nismus se těžko vyrovnává 
i s běžnými infekcemi.
V oblasti antibiotik je 
důležitým pojmem citli-
vost mikroorganismů. Jedná 
se o to, zda je určitá látka 
schopná potlačit růst bakterií 
nebo je usmrtit. Tím, že jsou 
v současnosti antibiotika užívána často 
zbytečně a pacienti a mnohdy ani lékaři 
nedodržují zásady správného zacházení 
s nimi, stávají se mnohé mikroorganismy, 
díky své obrovské adaptační schopnosti, 

na antibiotika rezistentní. 
Potom je nutné i při lehčí 
infekci sahat k antibioti-
kům rezervovaným pro léčbu 
závažných infekcí, jejichž 
účinnost tak do budoucna 
zbytečně snižujeme.

Pro co nejlepší účinek a co 
nejnižší riziko nežádoucích účinků je 
třeba při léčbě antibiotiky dodržovat 
určitá pravidla:
• Antibiotika je třeba užívat vždy v pře-

depsanou dobu. Při větších intervalech 
u většiny látek významně klesá účinná 
koncentrace v místě infekce a bakterie 
se v této době velmi snadno pomnoží 
a zvyšuje se i riziko jejich rezistence na 
léčivo.

• Vždy je potřeba doužívat celou přede-
psanou dávku léčiva. Ta je v ideálním 
případě nastavena tak, aby zahubila 
i ty nejodolnější jedince bakterií. Pokud 
pacient antibiotikum vysadí hned, jak 
je mu lépe, je pravděpodobné, že se 
v jeho organismu vyselektují kmeny bak-
terií, které již příště nebudou na terapii 
použitým léčivem reagovat. 

• I při aplikaci lokálních forem antibiotik 
(masti, roztoky, zásypy…) by je měl paci-
ent používat pravidelně v předepsanou 
dobu a vždy minimálně 5 dní, i když 

dojde k vymizení projevů 
infekce dříve. 
• Při užívání antibiotik 
dodržujte vždy rady léka-
ře a lékárníka týkající se 
toho, čeho by se měl paci-
ent v době užívání léčiva 
vyvarovat a čím je naopak 

možné léčbu podpořit. Mnohá antibi-
otika nežádoucím způsobem reagují se 
složkami potravy nebo ostatních léčiv 
a kombinace s nimi může nejenom snížit 
účinek léčby, ale někdy také poškodit 
organismus pacienta.

• Obecně platí, že při terapii antibiotiky 
(i mnoha dalšími léčivy) by neměl paci-
ent konzumovat alkohol. Ten nejenže 
pro organismus sám o sobě předsta-
vuje významnou zátěž, ale pokud jsou 
současně užívaná léčiva, odbourávána 
stejně jako alkohol v játrech, může dojít 
k nepříjemným nežádoucím účinkům až 
poškození organismu. 

• Pacient užívající antibiotika by se měl 
vyhýbat slunci. Mnohé látky totiž zcitli-
vují kůži na sluneční záření a hrozí vznik 
různých dermatitid. Stejné pravidlo platí 
i pro používání solárií. Pokud je pobyt na 
slunci nevyhnutelný, měl by se pacient 

Antibiotika jsou látky užívané v léčbě nebo prevenci infekcí vyvolaných bakteriemi. 
Původně pojem antibiotika označoval látky produkované mikroorganismy, které potlačují 
růst jiných mikroorganismů nebo je usmrcují. Mikroorganismy jsou v širším slova smyslu 
myšleny bakterie, parazitické houby (např. plísně) a prvoci (např. améby). V současnosti 

se mezi antibiotika řadí nejen látky přírodního původu, ale i ty připravené chemicky. 

12 / moje zdraví 

Antibiotika 
co byste měli vědět?

Pacient 
užívající antibi-
otika by se měl 
vyhýbat slunci

Bakterie jsou 
schopny 

vyvolat infekci 
kterékoliv 
části těla
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chránit opalovacím krémem s vysokým 
faktorem, oděvem s dlouhým rukávem, 
slunečními brýlemi a kloboukem.

• Ženy, které užívají antibiotika a zároveň 
hormonální antikoncepci, by měly po 
dobu užívání antibiotik a ještě zhruba 
týden potom používat i nějakou další 
metodu chránící je před početím (prezer-
vativ). Antibiotika totiž mohou snižovat 
účinnost hormonální antikoncepce.

• Při užívání antibiotik je pravděpodobné, 
že organismus pacienta je vyčerpáván 
bojem s infekcí a zatížen užívanými léči-
vy, proto by se měli pacienti vyhýbat 
výraznější fyzické zátěži.

• Některá antibiotika (pře-
devším tzv. širokospektrá) 
mohou nežádoucím způso-
bem ovlivnit přirozenou mik-
roflóru organismu. Je proto 
vhodné užívat současně 
s nimi probiotické příprav-
ky, které obsahují tělu pro-
spěšné mikroorganismy schopné snížit 
riziko rozvoje např. průjmu. Probiotika je 
nezbytné užívat v dostatečném odstupu 
od antibiotik (ideálně v polovině inter-
valu, v němž jsou užívána antibiotika).

• Pacient by si měl vždy 
přečíst příbalovou informa-
ci, i když dobrý lékárník 

ho na hlavní zásady užívání antibiotik 
upozorní. Neměl by se však zbyteč-
ně strachovat uvedených nežádoucích 
účinků. Ty se mohou vyskytnout s růz-
nou pravděpodobností a často závisí i na 

dalších faktorech. Výrobci léčiva však 
musí v příbalové informaci uvádět i jevy, 
které se vyskytly v souvislosti s užíváním 
antibiotik např. u jednoho člověka z mili-
onu. Pokud na sobě pacient při užívání 
léčiva pozoruje nějakou nežádoucí reakci, 
měl by ihned kontaktovat svého lékaře či 
lékárníka.  Mgr. Tereza Hendrychová

13 / moje zdraví

inzerce

Pacient by si 
měl vždy pře-
číst příbalovou 

informaci

Budou Vám sloužit 
dlouhá léta tak jako naše 

produkty…

800 72 72 72
hlivaustricna.cz

Objednávky na bezplatné lince

e 

*Akce platí do vyprodání zásobVyrábí: TEREZIA COMPANYCOMPANY

100 % zdraví z p írody Darujte zdraví

Doplněk stravy

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 
s rakytníkovým olejem

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH

Budou Vám sloužitd á l ži

++DÁREKDÁREK
100% bavln né100% bavln né 

ut rky 2 ksut rky 2 ks

VVááno nní
akce

CZHURO02 210x142,5mm.indd 1 14.10.13 15:09
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Exkluzivní kloubní výživa 
– Mobilin  Preminum  nápoj 
s obsahem Vitaminu C. Mobi-
lin Premium obsahuje vitamin 
C. Vitamin C příznivě podporuje 
tvorbu kolagenu. Mobilin Pre-
mium je ta správná volba 
mezi doplňky stravy. Navíc 
Vám Mobilin Premium nabízí 
komfort v podobě snadné formy 

užívání, která nezatěžuje Vaše zažívání. Dopřejte si to nejlepší 
a vychutnejte si osvěžení v podobě 3 atraktivních příchutí.

TIPYTIPY  NA VÁNOČNÍ DÁRKY Z LÉKÁRNYNA VÁNOČNÍ DÁRKY Z LÉKÁRNY

14 / moje inspirace

Dlouhodobá a cílená výživa 
vlasů. NOVÉ ÚČINNĚJŠÍ SLOŽENÍ.
 Jediná tobolka obsahuje zvýšenou dáv-
ku aminokyselin, které jsou pro struktu-
ru vlasů klíčové. Díky tomu je dosaženo 
rychlejšího nástupu účinku, působení 
přípravku je dlouhodobější a výsledná 
kvalita vlasů viditelně lepší.

DONNAHAIR FORTE 
3 MĚS. KŮRA 90 TOBOLEK 

+ DÁREK NÁUŠNICE 
SWAROVSKI

MOBILIN PREMIUM 
3X20 SÁČKŮ + DÁREK 
ZDARMA METEOBUDÍK

• Upozornění na srdeční 
arytmii • Velký LCD displej s 
časem a datem • 2 manžety 
pro dosažení optimálního 
měření • Posouzení tlaku 
dle klasifi kace WHO (Svě-
tové zdravotnické organi-
zace) • Cestovní pouzdro

TONOGAL – PŘESNÝ PLNĚ 
AUTOMATICKÝ DIGITÁLNÍ PAŽNÍ 
TLAKOMĚR G-01

Rašelinový balzám UNICATUM Chondro byl vyvinut jako masážní přípravek po namáhavé 
každodenní činnosti na základě tradiční, generacemi prověřené receptury. Součástí tohoto 
rašelinového balzámu jsou také bylinné extrakty (např. kostival, kaštan, jalovec). Vyvážené 
složení rašelinového balzámu UNICATUM Chondro zaručuje silný a široký účinek. Některé 
ze složek tohoto balzámu obsahují také látky, o kterých je známo, že ulevují při bolestech 
kloubů, svalů a páteře a při svalovém přetížení. UNICATUM Chondro se vyrábí z extraktu 
pravé rašeliny a bylinných výtažků prvotřídní kvality.

UNICATUM CHONDRO - RAŠELINOVÝ BALZÁM, 
UNICATUM NA KOLENA, RAMENA I ZÁDA

* Hypoalergenní 
* Testováno na citlivé pleti

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ SADY
PÉČE O PLEŤ OD VICHY

V ORIGINÁLNÍM RETRO BOXU

Šťáva z aloe 99,7% čisté šťávy. 
Výjimečná, nejvyšší kvalita. Čistá 
šťáva získaná z dužiny listu Aloe. 
Díky konzervační látce, kyselině 
citronové, má produkt jemně 
kyselou příchuť

ALOE - ŠŤÁVA
S ALOE 1000 ml
1+1 ZDARMA

Energie plná zdraví na celý den!
Novinka na trhu, jde o kvalitní 
potravinový doplněk s extraktem 
ženšenu, extraktem zeleného čaje 
a multivitaminový a minerální 
produkt. 

GERIFIT
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* Doplněk stravy
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Výhodná nabídka s platností
od 9. 11. do 31. 12. 2013.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 9. 11. 2013 do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

ZAŽÍVÁNÍ

Rennie® 96 žvýkacích tablet

204 Kč *
179 Kč

Rennie® 48 žvýkacích tablet,
99 Kč 118 Kč
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• rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy
• při pálení žáhy, při překyselení žaludku 

a pocitu plnosti
• působí již po 5 minutách

ZNÁTE Z TV

DOPLNĚK STRAVY

ForFit Gerifi t 150+50 tablet ZDARMA

452 Kč *
379 Kč
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• kvalitní produkt 
z Dánska 
spojující extrakt 
ŽENŠENU 
společně 
s extraktem 
ZELENÉHO ČAJE 
a multivitaminem 
obsahujícím 
vyvážené 
množství 
12 druhů 
vitaminů 
a 9 minerálů

BOLEST A HOREČKA

Panadol Extra 30 potahovaných tablet

90 Kč *
69 Kč

Panadol Novum 24 potahovaných 
tablet, 29 Kč 37 Kč
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• potahované tablety proti mírně až středně 
silné bolesti hlavy včetně migrény, zubů, 
menstruačním bolestem, neuralgiím, 
bolestem zad, svalů, kloubů a bolesti v krku

• snižují horečku

RÝMA

Olynth HA 0,1% 10 ml

106 Kč *
89 Kč

Olynth HA 0,05% sprej 10 ml,
79 Kč 94 Kč
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• rychlá 
a účinná 
úleva 
od ucpaného 
nosu

• nástup 
účinku 
za 5 minut

• působí 
dlouhodobě 
(až 8 hodin)

ZNÁTE Z TV

NACHLAZENÍ
Vicks SymptoMed Complete citron

10 sáčků

170 Kč *
149 Kč
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VITAMINY – DĚTI
Vánoční balení Vibovit s dětskými 

hodinkami!

464 Kč *
399 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

Proenzi® Comfort 180 tablet
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VITAMIN C
Celaskon 500 mg Červený pomeranč 

30 šumivých tablet

170 Kč *
139 Kč
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• posílení odolnosti organismu 
při infekčních onemocněních jako 
chřipka a nachlazení

ZNÁTE Z TV

KAŠEL

ACC® Long 20 šumivých tablet

210 Kč *
189 Kč
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• specialista na léčbu vlhkého kašle
• dávkování: dospělí a děti od 14 let 

1 tabletu / den rozpustit ve sklenici vody

NOVINKA

DĚTSKÉ HODINKY 

ZDARMA

MEDOVÉ PASTILKY 

VICKS ZDARMA

ZNÁTE Z TV

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

ZNÁTE Z TV

795 Kč *
739 Kč

• atraktivní vánoční 
balení Vibovit 
obsahuje hned tři 
multivitaminové 
přípravky Vibovit: 
Vibovit Abeceda, 
Vibovit Aqua 
a novinku Vibovit 
Junior 4+ cucavé 
tablety

• děti navíc potěší 
DÁREK Vibovit 
HODINKY v růžové 
nebo modré barvě

• nyní 
za VÝHODNOU 
CENU!

Revoluční novinka v kloubní výživě!
• s vitaminem C pro podporu zdravého stavu kostí 

a chrupavky
• první a jediný přípravek na klouby s lépe 

využitelnou formou glukosamimu, kolagenem II 
a vitaminem C v tabletách, které výborně chutnají

• zvýhodněné 3měsíční balení 180 tablet, ušetříte 
až 300 Kč*

*ve srovnání s nákupem balení 120 a 60 tbl.

mojelekarna�6�2013�210�285�new.i29   29mojelekarna�6�2013�210�285�new.i29   29 25.10.2013   13�39�3725.10.2013   13�39�37



* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 9. 11. 2013 do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 9. 11. do 31. 12. 2013.

SRDCE, CÉVY

Aspirin® Protect 100, 98 tablet

171 Kč *
149 Kč

Aspirin® Protect 100, 50 tablet, 89 Kč 105 Kč

Aspirin® Protect 100, 28 tablet, 49 Kč 55 Kč
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• ke snížení rizika infarktu myokardu 
a cévní mozkové příhody

• speciálně vyvinuté tablety jsou šetrnější 
k vašemu žaludku

• komfortní užívání

KAŠEL

Bromhexin 8 Galmed kapky 20 ml

63 Kč *
53 Kč

Bromhexin 12 Galmed kapky 30 ml,
72 Kč 85 Kč
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• přípravek 
se užívá 
k léčení všech 
onemocnění 
dýchacích 
cest, která jsou 
provázena 
tvorbou hustého, 
vazkého hlenu

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

176 Kč *
139 Kč

Coldrex Maxgrip horké nápoje 5 sáčků,
89 Kč 113 Kč

SUCHÝ KAŠEL

Sinecod sirup 200 ml

127 Kč *
115 Kč
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• proti 
suchému 
dráždivému 
kašli 
různého 
původu

• usnadňuje 
dýchání

• pro dospělé 
a děti 
od 3 let

• neobsahuje 
cukr ani 
alkohol

DOPLNĚK STRAVY
Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 

120 kapslí + Dárek

532 Kč *
479 Kč

V
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RÝMA
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus

nosní sprej 15 ml

100 Kč *
89 Kč
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• pro krátkodobou 
léčbu ucpaného 
nosu

• při nachlazení 
a zánětech 
nosních dutin

• úleva během 
několika minut 
s účinností 
6–8 hodin

• přípravek mohou 
používat dospělí 
a děti od 6 let

ZNÁTE Z TV

KAŠEL

Stoptussin kapky 50 ml

131 Kč *
109 KčStoptussin sirup 100 ml, 98 Kč 110 Kč
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ů. • Stoptussin 
je kombinací 
dvou 
aktivních 
látek, které 
působí 
vedle sebe 
a vzájemně 
se doplňují 
v obou fázích 
kašle – 
suchého 
dráždivého 
i vlhkého

DOPLNĚK STRAVY

GS Condro DIAMANT 60 tablet

499 Kč *
399 Kč

DOPLNĚK STRAVY
Prostenal® FORTE 90 + 30 tablet 

ZDARMA
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• maximálně rychlý a účinný proti 
chřipce a nachlazení

• uvolní ucpaný nos
• odstraní bolest krku i hlavy a horečku

Ve dvou příchutích CITRON 

a LESNÍ OVOCE, balení 

5 nebo 10 sáčků

Coldrex Maxgrip horké nápoje
10 sáčků

PENĚŽENKA JAKO DÁREK
2ks UTĚREK JAKO DÁREK
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• podporuje obranyschopnost organizmu díky 
obsahu rakytníku

• hlíva pochází z kontrolovaných pěstíren ČR
• originální český výrobek s nejdelší tradicí 

na trhu
• dvě bavlněné utěrky jako DÁREK

ZNÁTE Z TVZNÁTE Z TV

• díky obsahu Saw palmetta pomáhá zachovat 
zdravou prostatu

• nové silnější složení a dávkování pouze 1 tableta 
denně

• vánoční balení s měsíčním užívání NAVÍC + 
exkluzivní pánská kožená peněženka

665 Kč *
599 Kč

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

Vyzkoušejte diamant mezi kloubními přípravky!
• jedinečný glukosamin sulfát s revolučním 

DIAMANT FORTESCINEM®

• komplex účinné látky aescin a vitaminu C poprvé 
pro kloubní pouzdra, vazy, šlachy i chrupavky

• komfortní dávkování pouze 1× denně 2 tabletyD
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GSCondro 1500 mg**, prášek pro 
perorální roztok 30 sáčků, 399 Kč 499 Kč

** Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Užívejte 1 sáček denně. 
Obsahuje glukosamin sulfát. Pozorně čtěte příbalovou informaci.
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Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 9. 11. do 31. 12. 2013.

DOPLNĚK STRAVY

Magne B6 Forte 20 sáčků

136 Kč *
109 KčMagne B6 Forte 50 tablet, 159 Kč 191 Kč

RÝMA

Rhino-stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

87 Kč *
70 Kč
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• léčba záchvatovitě 
nastupující rýmy 
s vodnatou sekrecí

• zmírnění 
a odstranění 
zduření nosní 
sliznice

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *
40 Kč
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. • pro zmírnění bolesti a snížení teploty

• při chřipkových a revmatických 
onemocněních

BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

39 Kč *
33 Kč

Paramegal 500 mg Galmed 10 tablet,
13 Kč 15 Kč
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• tlumí bolest
• snižuje teplotu

DERMOKOSMETIKA
Vánoční dárkové sady péče o pleť 

od Vichy

od
899 Kč **

* Sleva u nezávazné doporučené spotřebitelské 
ceny dárkových sad Neovadiol. ** Nezávazná 
doporučená spotřebitelská cena dárkové sady 
Aqualia.

V originálním retro boxu. 
Hypoalergenní. Testováno 
na citlivé pleti.
• AQUALIA**: hydratace pleti
• IDÉALIA: sjednocení, 

rozjasnění, první vrásky 
(25–35 let)

• LIFTACTIV DS: vrásky, 
pevnost, pružnost (40–50 let)

• NEOVADIOL GF*: ochabování 
pleti spojené s menopauzou 
(50–60 let)

• NEOVADIOL MAGISTRAL*:
ztráta vitality (60 let a více)

Za speciální vánoční cenu 
se slevou až 25 %.*
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DOPLNĚK STRAVY
Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci 

60 tobolek + kapky

423 Kč *
379 Kč

Ocutein Brillant Lutein 25 mgDaVinci 
90 + 30 tobolek ZDARMA + dárek,
597 Kč 664 Kč
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• zajišťuje 
ostřejší 
a kvalitnější 
zrak1

• vyživuje 
a regeneruje 
unavené oči2

• extra velké 
množství 
luteinu 25 mg

• dárek oční 
kapky navíc
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DOPLNĚK STRAVY – DĚTI
multiIMUN sirup 330 g +

probiotické kapky ZDARMA

279 KčmultiIMUN ACUTE 20 + 10 cucavých 
tablet (50 % navíc), 114 Kč 130 Kč

D
op

ln
ěk

 s
tr

av
y.

DOPLNĚK STRAVY
Omega 3 rybí olej FORTE

120 + 120 tobolek ZDARMA

DOPLNĚK STRAVY
Biopron® 9, 60 + 20 tobolek ZDARMA,

dárkové balení

401 Kč *
329 Kč
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• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 9 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• dárkové balení = 20 tobolek NAVÍC!
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PROBIOTICKÉ 
KAPKY 

ZDARMA

• doplněk stravy 
ve formě 
sirupu 
s lahodnou 
příchutí

• obsahuje 
vitamin C, 
který přispívá 
k normální 
funkci 
imunitního 
systému 
a ke snížení 
míry únavy 
a vyčerpání
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• 3 000 mg v denní dávce pro zdravé srdce
• EPA a DHA pomáhá udržovat srdce zdravé
• speciální vánoční nabídka s dárkem
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• obsahují 
kombinaci hořčíku 
a vitaminu B6, 
díky kterému 
se hořčík v těle 
rychleji doplní

• hořčík 
a vitamin B6 
přispívá 
ke snížení únavy 
a vyčerpání, 
k normální 
funkci nervů 
a k normální 
psychické činnosti

Dárkové balení 
1 + 1 ZDARMA + 
originální nůž 

značky TESCOMA

1 – vitamin A
2 – zinek

ZNÁTE Z TV

298 Kč *
255 Kč
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 9. 11. 2013 do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 9. 11. do 31. 12. 2013.

PROSTOR

PRO 

RAZÍTKO

LÉKÁRNY

OPARY

Zovirax DUO 2 g

252 Kč *
189 Kč
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ÚSTNÍ HYGIENA

Herbadent® roztok na dásně 25 ml

102 Kč *
83 Kč

• ústní hygiena vhodná jako péče i při zánětech, krvácení 
dásní a parodontóze

ÚSTNÍ HYGIENA
Listerine professional 

sensitivity therapy 250 ml

123 Kč *
115 Kč

Listerine professional 
fl uoride plus 250 ml,
115 Kč 123 Kč

Klinicky ověřená léčba příznaků 
citlivosti zubů
• určený pro hloubkovou mechanickou 

ochranu citlivých nervových zakončení

NOVINKA

ČAJE
Megafyt Pharma –
Bylinková lékárna

38 Kč *
34 Kč

Druhy čajů: Průdušky, Odolnost, 
Těhotenství, Trávení, Játra a žlučník, 
Pozornost, Spánek, Kojení

• nová řada bylinkových čajů nejen 
pro zimní období!

• vynikající chuť, 8 druhů čajů
• 20 čajových sáčků

NOVINKA

ZAŽÍVÁNÍ

Orenzym 50 tablet

79 Kč *
67 Kč
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• k léčbě poruch trávení 
(škrobovin, luštěnin, ovoce 
a zeleniny)

• obalované tablety s obsahem 
takadiastázy

• pro dospělé a děti od 3 let

DOPLNĚK STRAVY
Swiss Laktobacily „5“

30 kapslí

212 Kč *
179 Kč

Swiss Laktobacilky dětské 
třešňové 30 pastilek,
155 Kč 174 Kč

D
op

ln
ěk

 s
tr

av
y.

 K
 p

er
or

ál
ní

m
u 

po
dá

ní
.

ZAŽÍVÁNÍ

Pancreolan forte 60 tablet

178 Kč *
149 Kč
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• NOVINKA 60 tablet – cenově 
výhodné větší balení

• obsahuje trávicí enzymy 
na přírodní bázi, které 
obnovují a zlepšují trávení

• odstraňuje potíže, jako je 
pocit plnosti, nadýmání 
a plynatost po jídle

INTIMNÍ HYGIENA

TENA Lady Ultra Mini 28 ks

115 Kč *
85 Kč

• inkontinenční intimky s novým 
hedvábně jemným povrchem, 
nenápadné a přitom vysoce savé

DOPLNĚK STRAVY
ForFit Cranbefi t

50 + 10 kapslí ZDARMA

222 Kč *
179 Kč
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Brusinky s
• vitaminem C
• rutinem
• vysoký obsah 250 mg extraktu 

vaccinium macrocarpon odpovídá 
8 500 mg čerstvých plodů brusinek

• měkké želatinové kapsle usnadňují 
ústní podání

NOVINKA

• jediný krém na léčbu oparu s dvojím 
složením

• 5% acyklovir zabraňuje množení viru
• 11% hydrokortizon pomahá léčit 

zánět doprovázející opar
• jediný krém na léčbu oparu, který 

prokázaně zastavuje vznik puchýřku
• zkracuje dobu hojení

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

BabyPanthen mast 100 + 30 g

169 Kč

NAVÍC 

BabyPanthen 

30 g jako 
DÁREK

Prevence a ošetření 
opruzenin u kojenců

• regeneruje citlivou 
dětskou pokožku a prsní 
bradavky

• obsahuje D-panthenol 
a zinek

• dokonale chrání před 
dráždivými vnějšími vlivy

• snadno se roztírá, 
nelepí a nedráždí ani tu 
nejcitlivější ekzematickou 
pokožku

• nejmodernější 
probiotikum 
nové generace

• přispívají 
ke správnému 
zažívání

• doporučuje 
se při užívání 
antibiotik

• Total 
protection – 
ochrana 
bakterií 
od výroby 
až po trávicí 
trakt pro 
maximální 
účinnost

15% SLEVA

NA CELÝ SORTIMENT

Herbadent® bylinná zubní pasta 75 g, 72 Kč 83,30 Kč
Herbadent® bylinná ústní voda 300 ml, 74 Kč 87 Kč
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15 / moje zdraví

Vitamín C
Vitamín C (kyselina askorbová) je látka nezbytná pro normální fungování organismu. 

Protože člověk není schopen ji sám vytvářet, musí být přijímána v dostatečném množství potravou, 
případně ve formě léčivých přípravků či doplňků stravy.

Zdravý dospělý člověk potřebuje podle 
doporučení platných v ČR denně 80 mg 
vitamínu C. Takové množství lze pokrýt 
pouze vyváženou stravou s dostatkem ovo-
ce a zeleniny. Na vitamín C jsou bohaté pře-
devším petrželová nať, brambory, některé 
druhy brukvovité zeleniny (např. kedluben, 
zelí, kapusta), citrusy, jahody nebo černý 
rybíz. Pro zachování co největšího množství 
vitamínu C v potravinách je však nezbytné 
vyvarovat se jejich dlouhému skladování 
i většině kulinárních úprav. Vitamín C velice 
snadno ztrácí svou aktivitu již při povaření 
nebo opracování ovoce a zeleniny kovový-
mi předměty.

Potřeba vitamínu C vzrůstá 
v období zvýšené zátěže orga-
nismu – např. v období růstu 
a vývoje u dětí, u těhotných 
a kojících žen, seniorů nebo 
osob s probíhajícím onemoc-
něním či v rekonvalescenci. Zde je na místě 
doplňování vitamínu C formou četných pří-
pravků dostupných v lékárnách. Vitamín C 
lze užívat ve formě klasických tablet nebo 
tobolek umožňujících postupné uvolňování 
účinné látky, nejčastěji s obsahem 100 mg, 
250 mg, 500 mg nebo 1000 mg vitaminu. 
Šumivé tablety v různých příchutích dopl-
ňují vitamín C formou osvěžujícího nápoje.

Mezi hlavní účinky vitamí-
nu C patří tzv. antioxidač-
ní efekt, tedy vychytávání 
aktivních forem kyslíku, 
které urychlují stárnu-
tí organismu a přispívají 
ke vzniku řady závažných 
onemocnění (např. atero-
sklerózy, rakoviny). Dále se 
vitamín C podílí na tvorbě některých hor-
monů a kolagenu, který je důležitou sta-
vební součástí četných struktur organismu 
např. kůže, kloubů nebo cév. Význam má 
i při zpracování tuků, včetně cholesterolu. 
Zásadní roli hraje v imunitních reakcích 
– napomáhá ochraně proti některým viro-
vým onemocněním, účastní se odbourávání 
toxinů z vnějšího prostředí (např. zplodi-
ny cigaretového kouře) a urychluje hojení 
ran. Je důležitý pro využitelnost některých 
dalších vitamínů a minerálů v organismu 
(např. vitamínu E, kyseliny listové, železa 
a vápníku).

Mezi projevy nedostatku vitamínu C pat-
ří především únava, nechutenství, zvýšená 

lomivost kapilár (drobné cévky) 
nebo vyšší náchylnost k infek-
cím. Při závažném dlouhodo-
bém nedostatku vitamínu C 
může dojít ke chudokrevnosti, 
ztrátě zubů, svalové slabosti 
a neplodnosti.

Protože je vitamín C jako látka rozpustná 
ve vodě vylučován močí, při jeho nadměr-
ném příjmu (dávky vyšší než 1 g denně) 
mohou, zvláště u náchylných osob, vznikat 
ledvinové kameny. Vyskytnout se mohou 
také zažívací potíže (průjem, zvracení, 
pálení žáhy), vyrážka, bolesti hlavy nebo 
nespavost. Vysoké dávky vitamínu mohou 
také ovlivňovat výsledky některých labora-
torních testů např. na glukózu v moči nebo 
krev ve stolici. Stejně tak mohou vysoké 
dávky vitamínu C nežádoucím způsobem 
ovlivňovat vstřebávání, účinek nebo vylučo-
vání některých léčiv, proto by jeho užívání 
mělo být přiměřené a případné dlouhodobé 
podávání dávek nad 100 - 200 mg je vhod-
né konzultovat s lékařem či lékárníkem.

Nejlepší je užívat 
vitamín C nalačno 

(půl hodiny před jídlem) 
a kombinovat ho 

např. s vitamínem E 
či fl avonoidy (např. rutin, 

hesperidin).

Podávání dávek 
nad 100 - 200 
mg je vhodné 
konzultovat 
s lékařem či 
lékárníkem

Potřeba vita-
mínu C vzrůstá 
v období zvý-
šené zátěže 
organismu

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY Z LÉKÁRNY
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PÁLENÍ ŽÁHY se projevuje pocitem 
pálení až bolesti za dolním okrajem hrud-
ní kosti. Dále se většinou objevuje říhání, 
často až s kyselou příchutí v ústech. Pro-
jevy se zhoršují vleže nebo v předklonu. 
Příčinou pálení žáhy je pře-
devším nedostatečná činnost 
dolního jícnového svěrače, 
což umožňuje průnik tráve-
niny ze žaludku do jícnu, kde 
dochází k podráždění sliz-
nice. Ta může být dlouho-
dobým drážděním kyselým 
žaludečním obsahem poškozena natolik, 
že dochází ke vzniku zánětu, vředů, zúžení 
jícnu nebo dokonce stavu, který je před-
stupněm rakoviny jícnu (Barretův jícen). 
Trpíte-li pálením žáhy, je důležité vyhýbat 
se potravinám, které příznaky onemocně-
ní zhoršují – typicky např. káva, čokoláda, 
alkohol, tučná, kořeněná, smažená nebo 
kynutá jídla. Vhodné je jíst spíše častěji 
v malých porcích, po jídle nelehat, nekouřit 
a v případě nadváhy až obezity se pokusit 
zhubnout. V léčbě mírných příznaků pálení 
žáhy se uplatňují především antacida, kte-
rá snižují kyselost žaludečního obsahu jeho 
neutralizací (např. Rennie, Talcid, Anacid), 
podávají se nejlépe mezi jídly, případně 
na noc. Antacida mohou ovlivňovat vstře-
bávání dalších současně užívaných léčiv, 
proto je třeba je podávat vždy s odstupem 
minimálně 2 hodin. Antiulceróza ovlivňující 
přímo tvorbu a vylučování kyseliny chloro-
vodíkové v žaludku (např. Famosan, Heli-
cid, Nolpaza) jsou účinnější než antacida. 
Využít lze také prokinetika, která podporují 
pohyb horní části trávicího traktu (např. 
Motilium) a podávají se i v případech poci-
tů plnosti v nadbřišku, časné nasycenosti 
nebo při nevolnosti a zvracení.

PODRÁŽDĚNÍ ŽLUČNÍKU NEBO 
SLINIVKY se může objevit po konzuma-
ci těžkého, mastného či smaženého jídla. 
Projevuje se bolestmi břicha, nadýmáním, 
nechutenstvím, nevolností až zvracením. 

Závažnějšími stavy, při nichž 
jsou popsané příznaky (vět-
šinou velmi intenzivní), jsou 
záněty daných orgánů. K těm 
může dojít např. při opako-
vaném dráždění dlouhodobě 
nevhodným stravováním, 
nadměrnou konzumací alko-

holu nebo zaklíněním žlučového kamene 
ve vývodných cestách daných orgánů. Pro 
samoléčení volně prodejnými přípravky 
se hodí pouze potíže nízké intenzity - 
např. mírné podráždění žlučníku nebo 
nedostatečné trávení po 
přejedení. Činnost žlučníku 
pak můžeme podpořit růz-
nými bylinnými preparáty 
(např. Rowachol, Cholagol, 
Žlučníková čajová směs), 
vlastními trávicími přípravky 
s obsahem trávicích enzymů 
(např. Pangrol 20000, Pancreolan Forte, 
Kreon). Trávicí enzymy jsou při někte-
rých onemocněních (např. cystická fi bró-
za, chronický zánět slinivky) podávány 
i dlouhodobě pod dohledem lékaře. Pro co 
nejlepší efekt se užívají nejčastěji s jídlem 
nebo těsně před ním.

PRŮJEM může být vyvolán dietní chy-
bou, infekcí, psychickými potížemi nebo 
třeba už užíváním některých léčiv. Proje-
vuje se častým vyprazdňováním neformo-
vané, řídké stolice. Hlavním rizikem průj-
mu jsou velké ztráty tekutin a minerá-
lů, které můžou vést až k dehydrataci, 
poruchám srdečního rytmu apod. Proto 
je základem léčby příznaků průjmu dopl-
ňování tekutin a minerálů nejlépe ve for-
mě speciálních iontových nápojů. Aby 
měly takové vlastnosti, které jsou třeba 
pro obnovu normálního stavu minerálů 
a tekutin v organismu, měly by se vždy 
připravovat přesně podle návodu výrobce. 
Při průjmu se nedoporučuje dlouhodobé 

hladovění, vhodné je pacien-
tovi podávat lehkou, dobře 
stravitelnou potravu (např. 

piškoty, vývar z rýže a mrkve, starší peči-
vo) v malých množstvích. 
Z volně prodejných přípravků lze téměř při 
všech typech průjmu použít střevní adsor-
bencia (např. CarboOptiGalmed, Smecta), 
která na sebe ve střevech navážou plyny 
a toxické látky. Protože na sebe váží i veš-
kerá současně užitá léčiva, je nezbytné je 
podávat v odstupu minimálně 2 hodin. Při 
infekčním průjmu, který bývá doprovázen 
teplotou, lze podat Endiaron působící ve 
střevech lokálním dezinfekčním účinkem. 
Není však účinný při virovém původu one-
mocnění. Endiaron by neměl být užíván 
déle než 10 dnů a u osob s hmotností 
nižší než 40 kg. U infekčního průjmu není 
vhodné užívat antimotilika (např. Imodi-
um), která omezují pohyb střev a mohla 
by způsobit hromadění případných původ-
ců infekce ve střevech se závažnými toxic-
kými následky. Při průjmech vyvolaných 
poruchou střevní mikrofl óry, např. při uží-
vání antibiotik nebo při cestování do exo-
tických zemí, lze užívat probiotika 

Zažívací potíže
Období vánočních svátků a přelomu roku je typické hojností jídla. Mlsáme cukroví, 

bramborový salát, řízky, nechybí obvykle ani alkohol. Těžká jídla, nevhodné 
kombinování různých pokrmů, přejídání se - to vše může vést ke vzniku zažívacích 

potíží - od pálení žáhy přes podráždění žlučníku, až po průjem či zácpu.

Činnost žluční-
ku pak můžeme 
podpořit růz-

nými bylinnými 
preparáty

POZOR: Volně prodejné příprav-
ky lze v léčbě příznaků pálení žáhy 
používat pouze po omezenou dobu 
(především antacida), dlouhodobě 
případně až po vyšetření lékařem, 
který vyloučí závažnější onemocně-
ní, které by mohlo být léčbou pouze 
jeho příznaků zanedbáno. 

Endiaron 
by neměl být 
užíván déle 
než 10 dnů
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(např. Lactobacilky z Mojí lékárny, Biopron, SwissLaktoba-
cily). Probiotika byste neměli zapíjet teplými ani příliš stu-
denými nápoji. A v případě jejich užívání při současné léčbě 
antibiotiky je vhodné tyto léky polykat s několikahodinovým 
odstupem po užití antibiotik. Z bylinných preparátů zmírňu-
jí průjem byliny s obsahem tříslovin a některých silic (např. 
borůvka, řepík, heřmánek, maliník, šalvěj). Pokud průjem 
trvá déle než 3 dny, je nezbytné vyhledat lékaře. U dětí 
a seniorů již ideálně po 24 hodinách trvání potíží.

NADÝMÁNÍ, tedy nadměrné hromadění plynů ve střevech, 
je pro osoby, které jím trpí velice nepříjemným problémem. 
Nejčastěji je způsobeno potravou bohatou na sacharidy 
(např. luštěniny, pečivo). U některých osob však také mléč-
nými výrobky, převahou masa v potravě, nedostatkem pohy-
bu, pitím sycených nápojů, nebo dokonce žvýkáním žvýkaček, 
které vede k nadměrnému polykání vzduchu. Nejlepší léčbou 
nadýmání je vyhýbání se potravinám, které ho u nás způso-
bují. Pomoci si lze přípravky snižujícími ve střevech povrchové 
napětí, což usnadňuje vstřebávání a odchod střevních plynů 
(např. Espumisan, Sab simplex), střevními adsorbencii nebo 
bylinkami (např. kmín, heřmánek, máta, fenykl). Nadýmání 
může být způsobeno i poruchou střevní mikrofl óry, proto lze 
v léčbě vyzkoušet i probiotika.
Nespecifi cké zažívací potíže, jako např. opakující se průjmy 
či zácpa, časté nucení na stolici, bolesti břicha, nadýmání, 
pocit plnosti, které nejsou po vyšetření lékařem objektivně 
vyvolány jiným onemocněním, jsou často přisuzovány syn-
dromu dráždivého tračníku (SDT). Příčiny onemocnění nejsou 
dosud zcela objasněny, většinou jde o souhru více faktorů. 
Předpokládá se, že SDT může vzniknout např. po proděla-
né střevní infekci, vlivem neurotického onemocnění nebo na 
základě vrozené poruchy hybnosti či sekrece tlustého střeva. 
V léčbě se užívají výše zmíněné přípravky podle převládají-
cích příznaků onemocnění. Osvědčují se také kombinované 
bylinné preparáty (např. Iberogast).

V každém případě je nutno správně rozlišit potíže, které jste 
schopni vyléčit sami pomocí volně prodejných léčiv, od pro-
blémů, se kterými byste měli navštívit lékaře. Zanedbání včas-
né pomoci Vás ve svém důsledku může v krajních případech 
i ohrozit na životě!  Mgr. Tereza Hendrychová

Febichol®

www.febichol.cz

Febichol® spolehlivě pomáhá již více než 40 let.

Když
vás trápí
žlučník...

Febichol pomáhá při odstranění nebo zmírnění

trávicích obtíží u osob s chronickou poruchou

vylučování žluče.

Po spolknutí tobolky se v tenkém střevě uvolní

léčivá látka fenipentol, která zvýší vylučování

žluče, a tak odstraní nebo zmírní vaše trávicí

obtíže, jako jsou pocity bolesti nebo tlaku

v pravém podžebří, říhání, nadýmání, průjmy

i nesnášenlivost zejména tučných či masitých jídel.

Tobolky Febichol užívají dospělí k léčbě trávicích obtíží při chronických

onemocněních jater a žlučových cest – poruchách činnosti žlučníku, vleklém 

zánětu žlučníku, vleklé tvorbě žlučových kamenů, vleklých onemocněních 

jater a stavech po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po zánětu jater 

(hepatitidě).

FEBICHOL® je choleretikum, to znamená léčivo zvyšující vylučování žluče. Jedna měkká želatinová tobolka

přípravku FEBICHOL® obsahuje 100 mg léčivé látky fenipentol (fenipentolum). Přípravek mohou užívat dospělí

a mladiství starší 15 let. Tobolky se zapíjí v celku, nerozkousané, těsně před jídlem! 

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalové informace.

Pokud průjem 
trvá déle 

než 3 dny, 
je nezbytné 

vyhledat lékaře

in
ze
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e
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   GERIFIT produkt řady
Novinka na trhu, kvalitní potravinový doplněk s extraktem ženšenu, extraktem zeleného čaje 

a multivitaminový a minerální produkt.

Ženšen pravý (Panaxginseng, Panaxschin-
seng) – zázrak přírody, dar bohů, kořen 
života, božská tráva, všehoj ženšenový, 
taková jsou synonyma pro ženšen. Ženšen 
pravý je úchvatná, více než milion let stará 
bylina z čeledi aralkovitých, která dokázala 
přečkat všechny drastické klimatické změ-
ny na planetě. Roste pouze na malých plo-
chách v horských neznečištěných oblas-
tech Číny, Koreje a Ruska a dosahuje věku 
až neuvěřitelných sta let. Právě tisíciletá 
zkušenost čínské medicíny měla Panaxgin-
seng za všelék zbavující všech nemocí.
Ženšen pravý patří mezi nejsilnější adap-
togeny, z nichž úplně nejsilnějším je prá-
vě Panax. Adaptogeny jsou přírodní látky, 
které pomáhají překonávat stresové vypětí 
a posilují organismus vůči škodlivým vli-
vům zevního prostředí. Dále jsou nápomoc-
né při léčbě řadě onemocnění, překonávají 
únavu, stres a mnoho dalšího. Tato látka 
má celkově tonizující efekt bez jakýchkoliv 
vedlejších účinků. Ženšen může nahradit 
všechny energetické podpůrné látky typu 
kofein, energetických nápojů nebo drog 
jako je kokain. Patří též mezi žádaná afro-
diziaka.
V ženšenu je obsaženo především čtrnáct 
steroidních glykosidů = ginsenosidů. Ty 
ovlivňují funkci nadledvinek,  které produ-
kují hormony. 

Mají  tak přímý a zásadní vliv na psychic-
ké rozpoložení a náladu. Zlepšují paměť, 
schopnost koncentrace a bystrost, celko-
vě omlazují a tonizují. Obsahuje též velké 
spektrum aminokyselin, peptidů, polysa-
charidů, daukosterin a vitaminy.

DNES JE ŽENŠEN PO CELÉM SVĚTĚ
ROZŠÍŘEN JAKO PROSTŘEDEK
DOPLŇKOVÉ VÝŽIVY. VÝTAŽKY
Z ŽENŠENU JSOU URČENY ŠIROKÉMU 
OKRUHU LIDÍ: 
Bývá doporučován k prevenci stresu, pro 
zlepšení tělesné i duševní kondice, pro 
neurastenické indikace, při cukrovce i jako 
afrodiziakum. Je výborným prostředkem 
proti únavě, nesoustředěnosti a apatičnos-
ti. Ženšen napomáhá zvyšovat nespecifi c-
kou odolnost organismu, zlepšuje krátko-
dobou i dlouhodobou paměť, zvyšuje sou-
středěnost a pozornost. Jednoduše celkově 
pozitivně působí na organismus. 

VÝTAŽEK ZE ZELENÉHO ČAJE
Sypaný zelený čaj je populární a nejroz-
šířenější zejména v původních čajových 
zemích jako je Čína, Japonsko či Korea. 
Extrakt ze zeleného čaje se v čínském 
lékařství od nepaměti používá při bolestech 
hlavy, těla, špatném zažívání a ke zlepše-
ní duševní pohody. Extrakt z něj je bohatý 

na biofl avonoidy, rostlinné polyfeno-
ly, mezi které se řadí několik 

stovek látek, které se 
vyznačují antioxidačními 
účinky. Znamená to, že 

tyto látky jsou schopny v organismu likvi-
dovat volné radikály a bránit tak buněč-
né struktury před oxidačním poškozením. 
Volné radikály mají největší zodpovědnost 
za zdravotní obtíže jako jsou ucpané tepny 
či rakovinné bujení. Zelený čaj je dobrým 
zdrojem antioxidantu EGCG, který je 200x 
účinnější než vitamín E a pro-oxidanty. 
Z tohoto se odvíjí i účinky zeleného čaje 
- např. posiluje cévní stěny, má preven-
tivní účinky na rakovinu jícnu, žaludku, 
prsu, slinivky, střev a prostaty, ale také na 
snížení množství výskytu kožních nádorů, 
prokazatelně snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi, přispívá ke snížení tělesné váhy, 
snižuje cukr v krvi, brání tvorbě zubního 
kazu. 
Gerifi t obsahuje extrakt ženšenu, extrakt 
zeleného čaje a multivitamin s obsahem 
12 vitaminu a 9 minerálů. Balení obsahuje 
150 tablet + 50 tablet zdarma. Denní dáv-
ka je 1-2 tablety. Používá se při stavech 
vyčerpanosti (např. vyvolaných stresový-
mi situacemi), únavě, pocitech slabosti, 
snížené koncentraci, snížené duševní vní-
mavosti. Dále při nevyvážené či nedosta-
tečné výživě, v době rekonvalescence po 
nemoci a pro posílení celkové odolnosti, 
pro zmírnění obecných příznaků stárnu-
tí a jako prevence nedostatku vitaminů 
a minerálních látek u starších osob. Před 
použitím si přečtěte pečlivě příbalovou 
informaci! Pro více informací navštivte 
stránky www.forfi t.cz.

Energie plná zdraví na celý den!
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NEŽ SE ZAČNETE KRMIT CHEMIÍ, 
ZKUSTE TYTO RADY: 
- Bylinky, bylinkový čaj proti nadýmání, 

pálení žáhy a žaludečním křečím (kolice).

- Při těchto obtížích stačí obyčejný máto-
vý čaj. Stačí jednu polévkovou lžíci listů 
máty peprné spařit šálkem vařící vody 
a nechat vylouhovat 5 minut a pít podle 
potřeby.

- Na nadýmání je možno použít „čaj větrů“. 
Vyrobíte jej takto: smíchejte čajovou lžič-
ku kmínu, fenyklu, máty peprné a heřmán-
ku. Dvě čajové lžičky směsi zalijte 250 ml 
horké vody a nechte 10 minut vylouhovat, 
přeceďte a pijte teplé několikrát denně. 
Tato směs nemusí být vhodná pro děti.

- Může pomoci též teplá 
koupel nebo masáž. Střevní 
mikrofl óru pomůže obnovit 
např. acidofi lní mléko, kefír, 
kyška nebo lactobacily 
zakoupené v lékárně. Např. 
Lactobacily „Moje lékár-
na“, „ 5“ Strain  Dophilus 
od fi rmy Swiss atd.

Další z problémů se zažíváním je pále-
ní žáhy, které vzniká při nestřídmosti 
v jídle. A babské rady proti němu?
- Omezte tučná a kořeněná jídla, alkohol, 

cigarety, sladká a pečená jídla s vysokým 
obsahem tuku (koláče, cukroví, buchty) 
a podobně. 

- Napijte se vlažné vody a položte se tak, 
aby horní část Vašeho těla byla výše než 
dolní, pak snězte oloupané (nejlépe čer-
vené) jablko.

- Můžete použít i hrnek mlé-
ka, které neutralizuje kyse-
linu v jícnu.

- Blahodárně působí i šťáva 
z léčivky Aloe vera, kte-
rá přináší dlouhodobější 
účinky, než jen momentální 
potlačení projevů. 

- Z bylinek pak nejvíce pomáhá kopretina 
řimbaba v kapkách nebo malé množství 
mletého hořce, který se zapije vodou.

- Dobře působí též mandle, stačí sníst den-
ně jen pár kousků, a kupodivu nejrychleji 
působí kyselá okurka, která téměř oka-
mžitě změní chemické reakce v žaludku. 
Sílu přírody můžeme také využít v podo-
bě rostlinných čajů z máty, pelyňku, 
meduňky nebo pampelišky. Vyvarujeme 
se také spaní na břiše, nošení těžkých 
předmětů či práci v předklonu.

- Na bolesti břicha se 
doporučuje směs z heřmánku, 
měsíčku a fenyklu, nebo čaj 
z máty peprné. Čaje doporu-
čujeme pít 3x denně.

Další ze zažívacích obtíží je zácpa, kte-
rá je spojena se špatnou životosprávou 
a velmi často mohou právě klasické bab-
ské rady vyřešit řadu problémů.
- je nutno pravidelně snídat. Pokud mož-

no, tak půl hodiny před snídaní se napít 
sklenky vody, minerálky nebo ovocného 
či zeleninového džusu. Tekutiny by měly 
mít pokojovou teplotu.

- jíst by se mělo 4x – 5x denně a nejlépe 
menší porce

- je nutno denně vypít 2-3 
litry tekutin, nejlépe vody 
a ovocné šťávy
- pravidelný pohyb je stejně 
důležitý jako střídmá strava
- měla by se omezit kon-
zumace bílé mouky, bram-
bor a rýže, naopak zvětšit 

množství sušeného ovoce např. švestek, 
které je dobré namočit a šťávu z něho 
vypít, kefírů, jogurtů apod. Také by se měl 
zvýšit příjem hořčíku, který omezí stres.

- ranní sklenku vody obohatit lžičkou 
medu, popř. citronovou šťávou 

Průjem je nepříjemná záležitost, ale 
zároveň užitečný obranný mechanismus 
těla, umožňuje rychle se zbavit toxic-
kých látek. Pokud netrvá déle než 2 dny, 
stačí nasadit dietu a nechat organismus, 
ať se s ním vypořádá sám. Průjem je 
nebezpečný u starších lidí a malých dětí, 
kterým hrozí dehydratace.
- Babská rada zní - nejlepší dietou pro-

ti průjmu je konzumace 1-2 dny sta-
rých rohlíků, chleba, dietních sucharů, 
dietních vývarů, banánů či směsi mrkve 
s rýží. Tekutiny doplní neslazený černý 
čaj a minerálky či čajová směs Tormentan 
nebo suché borůvky. 

A JAK POMOCI DĚTEM PŘI 
POTÍŽÍCH SE ZAŽÍVÁNÍM? 
Dětská kolika trápí děti nejen kojené, 
ale i děti, které dostávají umělou stravu. 
Z generace na generaci se předává řada 
babských rad, které by miminku měly 
ulevit od bolavého bříška. 
- Kojícím maminkám, se doporučuje popí-

jet fenyklové a kmínové čaje, které půso-
bí proti nadýmání. Nedoporučuje se kon-
zumovat nadýmavé potraviny (luštěniny, 
perlivé minerální vody, čerstvé pečivo 
apod.). 

- Dále můžete vyzkoušet přikládání nahřá-
té pleny na bolavé bříško, různé olejíčky 
a jemné masírování bříška. 

Dr. Darina Šrolová

BABSKÉ RADY NA ZAŽÍVÁNÍ
Blíží se vánoční svátky, kdy je na svátečních stolech hodně „dobrot“, 

následkem čehož dochází k různým zdravotním problémům se zažíváním. 
Je pravda, že potíže lokalizované v oblasti gastrointestinálního traktu jsou častou příčinou 

návštěv lékárny, ale projevují se také varovnými příznaky, při nichž nelze nic jiného než 
doporučit návštěvu lékaře. Často ale pomohou nejlépe právě jednoduché babské rady!

Kojícím mamin-
kám, se dopo-
ručuje popíjet 

fenyklové 
a kmínové čaje

Nejrychleji 
působí kyselá 
okurka, která 

téměř okamžitě 
změní chemické 

reakce v žaludku.
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Samozřejmě, že i na podzim a v zimě 
můžeme zajít do posilovny nebo si zacvi-
čit do haly, zahrát si tenis, squash či bad-
minton v kryté hale, případně si zaplavat 
v bazénu a trochu se tak otužovat. Proč se 
ale hromadně potit jen někde 
uvnitř, když své tělo můžeme 
protáhnout také na čers-
tvém, byť trochu chladném, 
nebo dokonce mrazivém, 
vzduchu venku? A protože 
zima není vždy plná sněhu 
(alespoň tedy ne ve městech), vyberte si 
dle libosti tak, abyste nemuseli pokaždé 
cestovat desítky nebo snad stovky kilome-
trů do hor. 

NORDIC WALKING
Chcete-li začít zlehka a nemuset kvůli tomu 
cestovat nikam daleko, zkuste pro začátek 
třeba nordic walking. Nejen, že se nemu-
síte nikam dlouho trmácet, ale také k té-
to moderní činnosti nepotřebujete žádné 
nákladné náčiní. Stačí Vám Vaše normální 
pohodlné oblečení, ve kterém běžně vyráží-
te na vycházky a výlety, kvalitní a hlavně 
pohodlná obuv, která Vašim nohám poskyt-
ne dostatečné pohodlí a také oporu Vašim 
kotníkům. A samozřejmě speciální hole, 
na první pohled se sice hodně podobající 
těm, které používají lyžaři a běžkaři, ale 
úplně stejné přece jen nejsou. První roz-
díl je v materiálu – ten by měl být lehčí 
a pružnější. Hlavními vlastnostmi těchto 
speciálních holí pak jsou především poho-
dlné a měkké úchyty a speciální gumové 
kryty na koncích holí, které na ně nasadíte, 
pokud se vydáte do hladkého terénu (napří-
klad na beton, asfaltové cesty apod.). 
A v čem vedle nenáročného vybavení tkví 
kouzlo a vzrůstající popularita aktivity 
zvané nordic walking? Můžete ji provozo-
vat skoro kdekoliv, kde si najdete pro Vás 
příjemný terén – stačí vyrazit kousek za 
město do lesa či pochodovat na rovince - 

zkrátka kdekoliv to budete mít po ruce. 
Nespornou výhodou je jeho univerzál-
nost. Díky tomu, že nejde o běh, nedochá-
zí ke zbytečně velkému zatěžování kloubů 
a kolen, takže je pro Vás vhodný i v přípa-

dě, máte-li problémy právě 
s klouby, anebo trpíte nadvá-
hou, a proto Vám namáhavější 
pohybové aktivity činí potíže. 
Pomůže Vám shodit nějaké 
to kilo navíc, zlepšit správné 
držení těla a posílit svalstvo 

dolních i horních končetin a uvolnit se. Také 
při něm posílíte své srdce a zlepšíte krevní 
oběh ve svém těle a pomůžete tak účinně 
bojovat proti vysokému krevnímu tlaku. 
Pomůže Vám také zlepšit dýchání. 

A když k tomu přidáte i fakt, že tempo 
si můžete snadno regulovat podle svých 
schopností a výdrže, tak už Vám skoro nic 
nebrání v tom, abyste vyrazili na menší 
rodinný nordicwalking výšlap. 

BRUSLE
Když začne mrznout, nazujte brusle a jako 
za starých časů vyrazte na zamrzlý rybník, 
přehradu nebo na venkovní kluziště. Brus-
le působí tak trochu retro dojmem, pro-
tože řada z nás si vybaví, jak kdysi dávno 
v chlupatých kamaších a čepicích s bam-
bulí jezdili ruku v ruce po ledové ploše klu-
ziště za zvuků tehdejších největších hitů, 
které chrchlaly ze starých reproduktorů. 
Brusle pro nás proto mají své zvláštní kouz-
lo, ale mají také výhodu, že jakmile uhodí 
mrazy, najdete nějakou tu venkovní ledo-
vou plochu snad v každém městě a často 
najdete i haly kryté. Bruslení není nijak 
extrémně fyzicky náročné, pokud zvlád-
nete na kluzkém podkladu udržet balanc 
a nespadnout, nebude Vám určitě trvat 
dlouho, než budete jezdit skoro jako profe-
sionálové. Bude Vás to bavit a mimo to si 
zpevníte svalstvo nohou a hýždí a celkově 
je zeštíhlíte, tedy samozřejmě při častějším 
bruslení. 

KE STARTU, PŘIPRAVIT…
Na sněhu i bez něj

Doba, kdy jsme si venku dosytnosti mohli užívat plavání, jízdy na kole, 
tenisu a dalšíchsportů, je pro letošní rok za námi. Abychom i do příštího roku vstoupili 

v dobré fyzické kondici, je potřeba i v chladném počasí překonat trochu nepohodlí 
a lenosti a přepnout do režimu zimního sportování. A to nejen proto, že si musíme 

udržovat fyzickou kondici, ale především však z důvodu, že si díky pohybové aktivitě 
zlepšujeme obranyschopnost našeho organismu. 

Vyrazte na 
menší rodinný 
nordicwalking 

výšlap

TIP: 
A jaká je ideální délka holí pro nor-
dic walking? Pro rekreační lyžaře 
délku holí určíme odečtením 50cm 
od výšky postavy lyžaře. Pro nor-
dic walking jsou hole o něco kratší 
a pro výpočet ideální délky se pro 
začátečníky používá vzorec - výška 
postavy v centimetrech krát 0,66. 

21 / moje sporty
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RAŠELINOVÝ
BALZÁM

UNICATUM  NA  KOLENA, 
ZÁDA  I  RAMENA

 WWW.UNICATUM.CZ

ZNÁTE 
z TV

Na zimní sezónu se těší zejména milovníci 
sněhu a typicky zimních sportů, za který-
mi si budete muset zabalit trochu víc věcí 
a vyrazit o trochu dál, tedy pokud nemáte 
to štěstí a nežijete na horách. 

LYŽOVÁNÍ
Je sport, který má o poznání delší tradici 
než nordicwalking, ale na rozdíl od něj už 
není vhodné úplně pro každého. Jednak je 
náročnější co do vybavení a také celkové 
náklady s lyžováním spojené jsou o pozná-
ní vyšší, ale ani fyzicky není lyžování zda-
leka tak univerzálním sportem. 
Abyste zvládli několikahodinové lyžování, 
měli byste mít už nějaký trénink, protože 
především pro Vaše nohy je lyžování větší 
zápřah. Budete-li dodržovat všechny dopo-
ručené postoje, procvičíte si během lyžo-
vání nejen dolní končetiny, ale díky rotač-
nímu pohybu také svalstvo trupu. Takové 
rozhýbání je pro Vás vhodné zejména, 
pokud trpíte bolestmi zad. Protože posilo-
váním zádového svalstva ve své podstatě 
pracujete na správném držení těla, čímž 
i na odstranění, nebo alespoň na zmírnění 
bolestí zad. A když k tomu přidáte pobyt 

na čerstvém vzduchu v horách, je lyžování 
ideálním zimním sportem. 

BĚŽKOVÁNÍ 
Patříte-li mezi milovníky pěší turistiky 
a v létě prochodíte kilometry za pozná-
ním přírody a všeho možného, pak pro 
Vás budou ideálním náčiním právě běžky. 
Díky nim totiž nestrávíte celý den na jed-
nom svahu, jako na lyžích, ale projedete 
řadu kilometrů po úpatí horských hřebenů 
a užijete si tak i parádní výhled seshora 
dolů do údolí.
Mimo tohoto bonusu je nespornou výhodou 
běžkování také fakt, že pohyb na 
nich není zaměřen jen na dolní 
končetiny, zatímco by zbytek 
Vašeho těla nečinně zahálel. 
Podobně jako u nordicwalkin-
gu, který je běžkování hodně 
podobný, i tady aktivně zapo-
jujete do pohybu skutečně celé 
tělo – dolní a horní končetiny samozřej-
mě pracují nejaktivněji, ale i tady pracuje 
i zádové svalstvo a svalstvo hýždí. Výsled-
kem je posílení svalstva skoro celého těla 
a při pravidelném běžkování také omezení 

bolesti zad a celkové zlepšení 
Vaší fyzické výdrže. 

Zapomeňte tedy na výmluvu, že v tako-
vé zimě se přece nedá nic dělat a je lep-
ší zůstat doma v teple a začněte si užívat 
sportovní podzim a zimu!

-ZD-

inzerce

 Začněte 
si užívat 
sportovní
podzim 
a zimu!
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Pečení tradičního českého cukroví je jed-
nou z oblíbených předvánočních zvyklostí 
a jeho následné pojídání samozřejmě také. 
Vanilkové rohlíčky, linecké s marmeládou, 
pracny, včelí úly, perníčky a spoustu dalších 
druhů zná a někdy ochutnal každý. Ale co 
třeba letos na tento seznam přidat nějaké 
cizokrajné cukroví a ochutnat zahraniční 
tradice? A když už budete u cizokrajného 
cukroví, zkuste i jiné sváteční speciality, 
které milují v různých koutech za našimi 
hranicemi. 
Sice se už i pro štědrovečerní večeři v něk-
terých domácnostech usídlily pokrmy 
pocházející odjinud, než z našich staročes-
kých kuchařek, ale proč bychom měli úplně 
měnit to, co máme rádi. Pravděpodobně ani 
letos nevyměníme kapra s bramborovým 
salátem za krocana, ale trocha inspirace 
nikdy neuškodí. 

JAK TEDY HODUJÍ ZA 
HRANICEMI? 
Například v Anglii na svátečním stole najde-
te nejčastěji dozlatova upečeného krocana. 

Na rozdíl od našeho bramborového salátu, 
který podáváme ke kaprovi a který je díky 
použití majonézy docela kalorický, a tudíž 
nepatří mezi zrovna dvakrát zdravé pokrmy, 
jej ale podávají se zeleninovou přílohou. 
Angličané se tak moc nepřecpou jako třeba 
my.Doplňkem ke krocanovi pak je tradič-
ní anglický pudink, v němž najdete tolik 
ingrediencí, že se Vám určitě vybaví Pejsek 
s Kočičkou a jejich pokus o pečení. 
Podstatně jiné chutě převládají na sváteč-
ním stole ve Francii. Francouzi jsou pro-
slulí tím, jak dlouhý čas stráví jídlem a jak 
intenzivně se věnují jeho přípravě, aby byl 
výsledek dokonalý. U nás máme polévku, 
hlavní jídlo a cukroví jako zákusek. Fran-
couzi hodují ve velkém, a tak není divu, že 
o svátcích připravují i kolem deseti cho-
dů, mezi kterými najdete i mořské plody, 
lahodnou šunku, lanýže, sladké i slané jíd-
lo, ale třeba také pečeného krocana a další. 
Nedílnou součástí menu je samozřejmě to 
nejlepší francouzské víno a Buche de Noel 
(velice sladký čokoládový dezert). A hoduje 
se dlouho a pomalu. 

Ve Španělsku je hodování podobné tomu 
francouzskému, minimálně tedy co do dél-
ky, protože i Španělé si dobré jídlo, zejmé-
na to vánoční, užívají v kruhu rodinném 
– dopřávají si hlavně sladké cukroví. 
V USA je obvykle středobodem sváteč-
ní tabule bohatě zdobený pečený krocan, 
kolem něhož zasedá celá rodina i přátelé, 
popíjejí punč a pojídají oblíbený jablečný 
koláč, který si můžete vyzkoušet i u Vás 
doma. 

Pečení s nádechem ciziny
Nejen na Vánoce

Zatímco v létě si raději, než přehnaně sladké dobroty, dopřáváme spíše 
pochoutky, které nás osvěží, jakoby se s klesající teplotou měnily naše 
chutě a s nimi i to, co si ve volných chvílích připravujeme k zakousnutí 

k odpolední kávě. A vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě začínají blížit 
vánoční svátky, období roku, během kterého nejvíce hodujeme, přinášíme 

Vám recepty, kterými můžete svůj letošní sváteční stůl ozvláštnit. 

Ingredience: 
200g cukru krystal
200g hladké mouky
100g neloupaných lískových ořechů
100g neloupaných mandlí
6 vajec (potřebovat budete jen bílky)
moučkový cukr na obalení

Postup: 
Do mísy oddělte vaječné bílky a šlehej-
te spolu s cukrem, dokud nevyšleháte do 
hustého sněhu. Potom začněte postup-

ně přidávat i hladkou mouku a nakonec 
i celé, nebo na menší kousky posekané 
mandle a oříšky. Těstem naplňte formu 
na srnčí hřbet (nejlépe silikonovou, aby 
se Vám s hotovým hřbetem lépe pra-
covalo) a pečte v troubě předehřáté na 
180°C asi 20 minut (takzvaně do růžova). 
Nechte odležet, druhý den pak nakrájejte 
na tenké plátky a na plechu vyloženém 
pečícím papírem je znovu dejte do trou-
by a pečte, dokud opět trochu nezrůžoví. 
Čerstvě dopečené obalujte v cukru. 

Anglické oříškovo-mandlové suchárky

Na skok do Anglie
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Ingredience: 
350g hladké mouky, 35g cukru krystal, 
225g másla, 100ml vody
Na náplň budete potřebovat: 
600g jablek, 50g cukru krystal, 45g třti-
nového cukru, 25g másla, 2 lžíce skořice,
2-3 lžíce citronové šťávy, 1,5 lžíce skoři-
cového cukru, sůl

Postup: Řádně ztuhlé máslo rozkrájej-
te na kousíčky, přidejte mouku i cukr 
a začněte míchat nebo mixovat, aby se 
vše přiměřeně spojilo. Postupně přidávej-
te studenou vodu a pokračujte v inten-
zivním míchání. Hmotu vysypte z mísy 
a ručně ji dopracujte do jednoho kusu, 
který už bude držet pohromadě a nebu-
de z něj nic odpadávat. Těsto rozdělte 
na poloviny a dejte alespoň na hodinku 
nebo i hodinu a půl chladit do lednice. 
Jablka důkladně omyjte, oloupejte, zbav-
te jádřinců a nakrájejte na středně velké 
kousky. Uložte do mísy a zalijte citro-
novou šťávou, aby jablka zůstala krás-
ně žlutá/bílá, protřepejte a přidejte cukr 
krystal, třtinový cukr i skořicový cukr 

a špetku soli a důkladně promíchejte. 
Z mísy přendejte do odkapávače a vložte 
do nádoby, do níž budou jablka moci pus-
tit šťávu. Máte-li těsto dost vychlazené, 
vezměte jeho polovinu a opatrně rozvá-
lejte tak, aby Vám vystačilo k vyložení 
koláčové formy. Přečnívající těsto okrá-
jejte a uložte zpět do chladu.
Vezměte šťávu z jablek (podle toho, jak 
dlouho jablka stála, by jí mělo být asi 
tak do malého kávového šálku), dejte do 
kastrolku, přidejte nakrájené máslo a při-
veďte k mírnému varu (můžete přidat lžíci 
cukru krystal, aby směs trochu zhoustla). 
Vmíchejte ji zpět do jablek a ještě jednou 
řádně promíchejte. Vysypte do připrave-
né koláčové formy. Z druhé poloviny těs-
ta rozválejte víko a přiklopte jím koláč. 
Okraje kolem dokola řádně přitlačte ke 
spodní části těsta, víko koláče několikrát 
nařízněte, aby z něj během pečení mohla 
unikat pára a těsto se Vám nenafukova-
lo. Pak vložte do trouby předehřáté asi 
na 220°C a pečte asi 40-45 minut. Podá-
vejte po vychladnutí – nejlépe posypaný 
moučkovým cukrem.  -ZD-

INGREDIENCE:
Těsto: 100g moučkového cukru, 65g cukru 
krystal, 50g mandlové moučky, 25g nesla-
zeného kakaa, 2 vejce
Náplň: 125ml smetany, 2 lžíce kukuřičného 
(případně fruktózového) sirupu, 125g hořké 
čokolády, 15g másla

Postup: Ještě před samotnou přípravou si 
nachystejte plech, který pokryjte pečícím 
papírem. 
Začněte těstem – důkladně promíchejte 
mandlovou moučku (máte-li kupovanou, 
prosejte ji několikrát přes sítko, abyste 
odstranili hrubé části) s moučkovým cuk-
rem a kakaovým práškem, abyste docíli-
li hladké textury. Rozklepněte dvě vejce 
a oddělte z nich žloutky (potřebujete jen 
bílky) a vhoďte do mísy, ve které je šle-

hejte a po troškách přidávejte cukr krystal 
a šlehejte, dokud nevznikne hustý pevný 
sníh. Poté do něj velmi opatrně vpravte 
směs cukru, mandlové moučky a kakaa tak, 
aby ve směsi nebyly žádné hrudky. 
Hotovou směs dejte do cukrářského sáč-
ku a nadávkujte do asi třícentimetrových 
kroužků. Nezapomeňte dodržovat pravi-
delné rozestupy, aby se Vám makronky 
při pečení nespojily (cca 3 centimetry od 
sebe). 
Během pečení si připravte náplň – svař-
te smetanu s kukuřičným sirupem, jakmile 
směs začne lehce vařit, sejměte ji ze spo-
ráku a přidejte najemno posekanou čoko-
ládu. Vše nechte asi minutku odležet, aby 
se čokoláda lehce rozpustila. Pak směs roz-
míchejte a přidejte nakrájené máslo. Před 
plněním makronek nechte vychladnout. 

Čokoládovým krémem pomažte makronku 
a přiklopte další. Připravujte nejlépe jeden 
den předem, aby makronky stihly řádně 
uležet. 

24 / moje recepty 

TIP: Zatímco k jídlu volíte jablka 
měkčí, pro přípravu tohoto kolá-
če vybírejte raději ta tvrdá. Pokud 
nejste milovníky přehnaně sladkého 
pečiva, zvolte na jablečný koláč zele-
ná jablka Granny Smith apod., tím 
získáte svěžejší chuť. Tuto dobrotu, 
kterou milují všichni Američané, si 
můžete dopřát nejen o Vánocích! 

Na návštěvě v USA

Tradiční jablečný koláč

Kakaovo-čokoládové makronkyMakronky pochází z Francie, kde je obzvláště před vánočními svátky najdete skoro na každém rohu a ve spoustě variant. 
Pokaždé budou vypadat krásně a ještě lépe budou chutnat. Francouzská kuchyně právem patří mezi nejobdivovanější na 
světě. Zkuste si je připravit u sebe doma. Podaří-li se Vám stejně krásné a lahodné, jako to umí ve Francii, budete z nich 
mít o to větší radost a rádi se jimi pochlubíte svým hostům. 

Kakaovo-čokoládové makronky

Než vložíte plech do trouby předehřá-
té asi na 180°C, několikrát s připrave-
ným plechem klepněte, aby se mak-
ronky usadily a pečte 15-18 minut.
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LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte jedno z 5 balení doplňku stravy GERIFIT 
– Energie plná zdraví na celý den!

GEFIFIT - Kvalitní produkt z Dánska spojující extrakt ženšenu, extrakt zeleného čaje, multivitamin 
obsahující vyvážené množství 12 druhů

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 31.12.2013 e-mailem na: 
krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML6-tajenka), nebo na adresu vyda-
vatele (Sanovia, a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice). Zasláním tajenky dáváte 
souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. 
 
Výhru získá 5 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou kore-
spondenční adresou, na kterou mu bude výhra odeslána. Výherci budou zveřejněni na 
www.mojelekarna.cz  
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