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Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás přivítal 

na počátku nového roku 2013. 

Jsem velmi potěšen, že se náš 

magazín setkal s tak velkým 

zájmem ze stran Vás čtenářů, 

kterých přibývá, a že Váš zájem 

o komunikaci s námi narůstá. 

V této uspěchané době vítá-

me Vaše podněty a připomín-

ky a snažíme se být pro Vás 

v našich lékárnách laskavým 

i odborným partnerem. I nadále se budeme věnovat odborné-

mu vzdělávání tak, abychom Vám mohli kvalifikovaně poradit, 

a budeme se snažit ve spolupráci s výrobci pro Vás připravit zají-

mavé akční nabídky včetně rozšíření nabídky naší vlastní značky 

produktů. V našich lékárnách naleznete širokou nabídku akčních 

produktů, ze které si můžete vybrat.

Vzhledem k termínu vydání Vám sice opožděně, ale o to srdeč-

něji přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a více pohody v celém 

roce 2013. Mgr. Karel Šlegr
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Novinky z Mojí lékárny
Internetový portál www.mojelekarna.cz.

Navštívíte-li internetový portál 

www.mojelekarna.cz, narazíte na kom-

plexní zdravotnický internetový portál 

s odbornými informacemi pro laickou veřej-

nost o nemocech a produktech samoléčby 

s možností jejich objednání na virtuálním 

e-shopu. Nejedná se však o klasický e-shop 

s dodávkou zboží až do domu. Návštěvník 

má možnost si na www.mojelekarna.cz

vybrat lékárnu ze seznamu našeho sdružení, 

ve které si konkrétní přípravek následně 

zakoupí, vč. kvalifikovaného poradenství 

lékárenského personálu. V průběhu měsíce 

ledna se bude virtuální e-shop rozšiřovat 

o nabídku dalších volně prodejných produk-

tů a doplňků stravy.

NAVŠTIVTE 
www.mojelekarna.cz 

Další součástí webových stránek 

www.mojelekarna.cz je sekce určená pro 

seniory. Informace jsou poskytovány ve spo-

lupráci s Českou gerontologickou a geriat-

rickou společností, která je nejvýznamnější 

organizací zabývající se problematikou seni-

orů v České republice. V této sekci si můžete 

stáhnout poučné a zajímavé informační 

letáky určené pro seniory a jejich rodinné 

příslušníky. Tyto letáky je také možno získat 

v lékárnách sdružení Moje lékárna.cz.
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Kdy začíná lidský mozek 
„stárnout“?
Stárnutí je součástí lidského vývoje a jedná 

se o normální proces. Tuším ale, co máte na 

mysli. „Stárnutí“, které už vlastně není nor-

málním stárnutím, ale jedná se o onemoc-

nění způsobující demenci. U nás se tomu 

také nesprávně říká stařecká demence. 

Pokud se však demence vyskytne, nesou-

visí to jen se stárnutím. Znamená to, že 

člověka postihlo onemocnění způsobující 

demenci, nejčastěji se jedná o Alzheimero-

vu chorobu. Přestože jsou demence ve stáří 

častější než u mladých lidí a postihují zhru-

ba čtvrtinu až třetinu lidí starších 80 let, 

stále platí, že většina lidí i v tomto vysokém 

věku (tedy dvě třetiny nebo tři čtvrtiny) 

žádnou demenci netrpí.

Jaké jsou varovné signály?
Může se jednat o tzv. mírnou kognitivní 

poruchu – tedy zhoršení paměti, které již 

člověku nějak vadí a které může být nápad-

né i jeho okolí. Mírná kognitivní porucha 

není ještě nemoc a může být způsobena 

různými faktory (stres, přepracování) nebo 

onemocněními, která jsou dobře léčitelná 

(například deprese), ale také může předsta-

vovat vyšší riziko Alzheimerovy choroby. 

Proto doporučujeme, aby si lidé, kteří si 

stěžují na poruchy paměti, nechali svou 

paměť změřit (například v jednotlivých 

kontaktních místech České alzheimerovské 

společnosti v rámci projektu Dny paměti), 

anebo se obrátili na svého lékaře.

Co mozku škodí – čeho by se lidé 
měli vyvarovat a proč?
Mozku škodí hlavně nečinnost, proto je 

důležitá přiměřená činnost, a to jak dušev-

ní tak fyzická. Výsledky velké studie SHARE 

prokázaly, že je důležité co nejdéle praco-

vat. To se může líbit tvůrcům důchodové 

reformy, a já sama se divím, že zatím tento 

argument nepředložili. Přitom je zcela 

jasně vědeckými důkazy prokázáno, že lidé 

odcházející do předčasného důchodu mají 

větší riziko vzniku demence – a naopak u li-

dí pracujících v průměru déle působí tato 

činnost preventivně.

Jak na mozek působí civilizační 
záležitosti jako stres, kouření, 
alkoholizmus, nepravidelný 
režim atd.?
Škodlivé návyky jsou škodlivé i pro mozek, 

tím myslím kouření, nadměrné pití alkoho-

lu a podobně. 

Čím lze kondičku mozku 
zlepšovat? Mám na mysli různé 
hádanky, kvízy, jazykové kurzy 
apod. 
Myslím si, že nejdůležitější pro zachování 

dobré činnosti mozku je duševní činnost, 

zejména tvořivá práce a dostatek kontaktů 

s lidmi.

Má na ní vliv například i strava?
Ano, to se ukazuje i v epidemiologických 

studiích. Kromě toho, že by strava měla 

být vyvážená, s přiměřeným množstvím 

živin a příznivou skladbou tuků, doporuču-

jeme hlavně stravu pestrou a čerstvou. To 

znamená takovou, která bude obsahovat 

i dostatek vitaminů, antioxidantů a dalších 

mikroelementů, které jsou obsaženy napří-

klad v čaji, kávě, víně (zde však pouze v při-

měřené míře), ale také například kurkumě 

a podobně.

Jak je to s mozkem v průběhu 
spánku – dokáže během 
nočního klidu odpočívat? 
Lidé přeci sní, takže mozek 
vlastně pracuje nepřetržitě.
Dobrý spánek je pro činnost mozku důležitý. 

Mozek samozřejmě není ve spánku vypnut 

úplně, což se projevuje právě těmi sny, 

o kterých hovoříte. Ve spánku však probí-

hají důležité metabolické procesy, které 

jsou pro funkci mozku nezbytné.

Jaký vliv má na mozek relaxace, 
meditace?
S ohledem na demenci nebyl efekt medita-

ce prokázán. 

Jakou roli hraje v kondičce 
mozku například pohyb?
Ano, i tělesný pohyb je pro funkci mozku 

nesmírně důležitý, dokonce bylo prokázá-

no, že působí velmi efektivně i jako pre-

vence demence. Některé studie dokonce 

prokazují i zlepšení kognitivních funkcí 

(paměti, myšlení) při počínající a mírné 

demenci. Dochází k vyplavování tzv. neu-

ronálních trofických faktorů, tedy faktorů, 

které podporují rozvoj mozkové tkáně.

Má na kvalitu mozkových buněk 
kromě věku vliv také například 
nějaká dědičná dispozice? 
Které nemoci jim škodí?
Syndrom demence není důsledkem věku, 

to jsme si řekli již dříve. Vzniká v důsledku 

OTÁZKY PRO PANÍ 

DR. HOLMEROVOU NA TÉMA

 „JAK ZLEPŠIT KONDIČKU MOZKU“

MUDr. Holmerová

Doktorka Holmerová z Gerontologického centra, jež sídlí v Praze 8, nám odtajnila hned několik pozoru-
hodností, o kterých jsme jako nezasvěcení neměli ani páru. Vysvětlila nám, jak na sobě poznáme první 
příznaky stárnutí a poradila, čeho se máme vyvarovat. K nejdůležitějšímu však patří tipy, jak si zlepšit 
mozkovou kondičku.
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Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 

poškození mozkových buněk, ke kterému 

dochází například při tzv. neurodegenera-

tivních onemocněních: Alzheimerova cho-

roba, Pickova choroba, demence s Lewyho 

tělísky. K jejímu rozvoji může dojít i při 

Parkinsonově chorobě nebo při cévním 

onemocnění mozku. 

Co byste obecně doporučila 
lidem, kteří chtějí, aby jim to 
„myslelo“ co nejlépe?
Aby žili dobře, pracovali, zachovávali 

dobré vztahy s lidmi, byli sami aktivní 

a pozitivní, vstřícní a laskaví a nenechali 

se trápit. Aby měli dost pohybu a zdravou 

a čerstvou stravu. Pokud se již vyskytne 

porucha paměti, význam má preparát gin-

kgo biloba (ale nikoli všechny preparáty či 

vývary těchto listů jinanu dvoulaločného) 

– vědecké studie potvrdily účinnost pre-

parátu EgB 761. Pokud člověk trpí vyso-

kým krevním tlakem, je důležité udržovat 

hladinu tlaku v normě. Některé léky navíc 

mohou výrazně snížit riziko vývoje demen-

ce (z tzv. blokátorů kalciových kanálů 

tento preventivní efekt prokázala studie 

SYST EUR u nitrendipinu). Pokud se jedná 

o mírnou kognitivní poruchu, je zapotřebí 

se obrátit na lékaře (eventuálně po před-

chozím změření paměti) a léčit to, co je 

léčitelné, často deprese, kde jsou zejména 

u starších lidí metodou volby tzv. anti-

depresiva ze třídy SSRI. A pokud již vznikla 

kognitivní porucha, syndrom demence, je 

důležité, aby byly včas nasazeny léky, které 

rozvoj tohoto syndromu oddálí (jedná se 

o tzv. kognitiva, která jsou u nás již deset 

let k dispozici).
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Je to již mnoho let, co vyšel první komiks 

Čtyřlístku z dílny Jaroslava Němečka. Psal 

se rok 1960 a v tom roce rovněž započa-

la tradice něčeho doslova velkolepého! 

Zpočátku kreslený komiks o čtyřech kama-

rádech, dnes i doplněk každého dítěte. 

Čtyřlístek se stal oblíbeným čtením mezi 

dětmi. Legendární postavičky Fifi, Bobík, 

Pinďa a Myšpulín za tu dobu zažily spoustu 

patálií, rozesmály velké množství čtenářů 

a mnoho z nás s komiksem vyrostlo. Komiks 

se stal natolik oblíbeným čtením, že doslo-

va přežil všechno. Postavičky z komiksu 

se dostaly nejen na filmové plátno, ale 

i na hračky, kosmetiku, oblečení a do šir-

šího povědomí všech této doby. Jediné, 

co u nás může Čtyřlístku konkurovat, je 

z domácí tvorby Krteček a ze zahraniční 

pak Asterix a Obelix. Ve skrytu duše se snad 

Čtyřlístek ožívá na 
filmovém plátně!

Velká filmová premiéra nejen pro děti!!!
AŤ UŽ DNEŠNÍ SVĚT ČELÍ MODERNIZACI NEBO DIGITALIZACI, NA KONCI LEDNA SE MŮŽEME TĚŠIT NA NÁVRAT KE TRADICÍM! 
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každý, kdo pamatuje počátky Čtyřlístku 

rozněžní, uvidí-li jakoukoliv postavičku 

pana Němečka a to ať už filmovou nebo 

komiksovou. 

Vzhůru do kina!
Po 40 letech ožijí naši hrdinové na filmo-

vém plátně a je se na co těšit! Duchovní 

otec Čtyřlístku nechal postavičky obživ-

nout podle scénáře napsaného svými 

dlouholetými kolegy manžely Hankou 

a Josefem Lamkovými. Novými členy 

výtvarnického týmu pak jsou režisér 

filmu pan Michal Žabka, producent 

Miloslav Šmídmajer ze společnosti Bio 

Illusion, která spolu se Cinemartem vdechla 

celému projektu život. 

Po téměř ročním zpoždění se můžeme těšit 

na unikátní 2D animaci provedenou ve 3D. 

Vzhledem k tomu, že komiks je nakreslen 

plošně, nikoli objemově, bylo zapotřebí 

u tohoto vzhledu zůstat. Proto se tým roz-

hodl jít trochu netradiční cestou. V dnešní 

době 3D, 4D animací to byl doslova návrat 

do minulosti. Ale pro zachování tradiční-

ho vzhledu se to vyplatilo. Přesvědčte se 

sami!

Film nese název Čtyřlístek ve službách 

krále a příběh nás zavede za Králem 

Rudolfem do Třeskoprsk. 

V den Fifinčin narozenin se posádka vypra-

ví na Pražský hrad, kde je čeká setkání se 

lvem Aurixem, který zavede naše hrdiny 

do hrobky Českých králů. Spolu s Králem

Rudolfem pak podniknou výpravu do 

minulosti, poperou se se zlým 

Zimozelem, ale hlav-

ně zažijí

spoustu legrace, dobrodružství 

a získají nová přátelství, za která 

se vyplatí bojovat.

Filmový příběh je velice krás-

ně zpracován a na své si přijdou 

nejen děti, ale i dospělí, kteří po 

boku Čtyřlístku zažili nejednu rošťárnu. 

Výtvarníci odvedli skvělý kus 

práce a ze zákulisí víme, že 

pokud vše dobře dopadne, je 

připraveno i pokračování tohoto 

příběhu.

Své hlasy propůjčila nejed-

na herecká osobnost. Terezu 

Bebarovou uslyšíte jako oslaven-

kyni Fifi, Ivana Trojana jako koumáka 

Myšpulína, Bohdana Tůmu jako Bobíka, 

Ondřej Brzobohatý propůjčil svůj hlas 

Pinďovi a Král Rudolf II. se nechal zastou-

pit Václavem Postráneckým. Mimo jiné 

také uslyšíte Jana Přeučila, Jiřího 

Lábuse, Lucii Bílou nebo Gábinu 

Osvaldovou. Na zbytek si musí-

te počkat do kin!

Filmová premiéra je napláno-

vána na 31. ledna 2013 a spolu 

s filmem vyjde také speciální kniž-

ní vydání, které rovněž vzniklo pod rukou 

velkého výtvarníka pana Němečka. Knižní 

podoba odráží samotný filmový příběh. 

V knize se také dočtete o perných začát-

cích filmu, nebo co bylo na filmu nejtěžší. 

Hlavní tvůrci výtvarník Jaroslav Němeček, 

režisér Žabka, producenti Miloš Šmídmajer, 

Aleš Tříska, scénáristé manželé Lamkovi 

a hudební skladatel Ondřej Soukup nám 

poví něco málo k filmu a jak si užili jeho 

výrobu. 

Vzhůru do kin!!!
pavla krečmerová, foto: Bio Illusion

Získejte multivitaminové 
želatinky Rakytníček!

Vezměte děti do kina na Čtyřlístek 
ve službách krále a vaše ratolesti 

obdrží tyto multivitaminové 
želatinky s rakytníkem!

Výhru v podobě želatinek 
Rakytníček můžete též vyhrát 

v tajence na straně 18!  



V České republice trpí přibližně 58 % 

dospělé populace nadváhou nebo obe-

zitou. S nadbytečnými kilogramy se tedy 

potýká více než každý druhý z nás. Boj 

s nadváhou je velmi obtížný. Lidé se sice 

snaží se svým handicapem bojovat, často 

však nesprávně, a proto i bez úspěchu. 

Obavy z opětovného nezdaru pak dokáží 

od dalších „hubnoucích“ pokusů odra-

dit. Nespokojenost je ovšem v mnoha 

případech dána spíše nereálným očeká-

váním. Přitom za dobrý výsledek, který 

jednoznačně dokáže pozitivně ovlivnit 

zdravotní stav, je považováno již snížení 

hmotnosti o 5-10 %.

Proč vlastně hubneme?
Důvody, jež nás vedou k hubnutí, jsou 

většinou zdravotní nebo estetické. Snížení 

hmotnosti přispívá ke snížení krevního 

tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, ke zlep-

šení stavu při onemocnění cukrovkou či 

k jejímu oddálení, a také díky němu šetříme 

nosné klouby (kyčelní, kolenní). Estetické 

důvody mohou být různé, najednou vám 

nepadnou oblíbené džíny z minulé sezóny, 

výběr ve velikostech XXL je omezený, nebo 

se jen prostě chceme líbit sami sobě či 

někomu blízkému. Důvodů je mnoho, nej-

důležitější však je, abychom to s hubnutím 

mysleli opravdu vážně.

Začínáme hubnout 
Základem každého snažení o redukci 

hmotnosti je dieta v kombinaci se zvýše-

ním pohybové aktivity. Jako pomůcka pak 

mohou sloužit léky na hubnutí a v ojedi-

nělých případech jsou k dispozici i řešení 

radikálnější, tzv. bariatrická chirurgie. 

Zásady redukční diety jsou všem dobře 

známé – nezapomeňme však, že každá 

změna by měla být pozvolná. Nejprve vymys-

leme zdravější varianty svých současných 

jídel, doplňme je o čerstvou zeleninu a ovo-

ce, rozdělme na více porcí za den a upravme 

stravovací režim. Vše vyzkoušejme a teprve 

potom sestavujme redukční jídelníček na 

základě svých individuálních potřeb.

Zásady po vytvoření nového 
jídelníčku: 
1) pravidelnost, což může být 3-6x denně

2) snížení denní energetické hodnoty 

jídel o cca 10-15 %

3) poslední jídlo nejpozději 2-3 hodiny 

před spaním

4) dostatek ovoce a zeleniny

5) dostatek tekutin s nízkým obsahem 

energie 

Změna jídelníčku s sebou často 
může přinést i potíže 
Právě redukční diety představují nejčastější 

důvod ke změně jídelníčku. Jejich nedílnou 

součástí bývají potraviny s vyšším obsahem 

vlákniny – tj. ovoce, zelenina, cereálie nebo 

luštěniny. V tomto případě může velmi 

snadno docházet k tomu, že nové potravi-

ny nedokážeme dobře zpracovat a mohou 

nás potrápit trávicí potíže, zejména nadý-

mání a plynatost. Účinným řešením těchto 

problémů je Espumisan, který odstraňuje 

pocit tlaku v břiše a plynatost. Nemá vliv na 

trávení a lze jej užívat dlouhodobě. 

 

Desatero proti nadýmání:
1) měňte stravu jen pozvolna

2) nehltejte – jezte pomalu

3) nezapomeňte na dostatek tekutin 

během dne

4) sledujte, které potraviny ve vašem 

jídelníčku by mohly nadýmání 

 způsobovat a zkuste je vyřadit

5) jsou-li problémy s nadýmáním spojeny 

s průjmy po určitých potravinách, 

navštivte odborného lékaře

6) i pravidelná procházka po jídle může 

působit preventivně

7) nesnažte se zadržovat stolici příliš 

dlouho – může to vést nejen 

k nadýmání, ale i k zácpě

8) pokud jste užívali v poslední době 

antibiotika, poraďte se s lékařem 

o vhodném přípravku na obnovení 

střevní mikroflóry

9) pokud nadýmáním trpíte a zcela 

změníte stravu, např. na dovolené, 

vyzkoušejte léky proti nadýmání již 

preventivně

10) pokud vám nadýmání činí problémy 

a běžná preventivní opatření 

nepomáhají, navštivte svého lékaře!

Začít se dá i pohybem
Není vůbec pravda, že pokud chceme zhub-

nout, musíme chodit do fitka každý den 

– dostatečnou aktivitou může být i čas-

to podceňovaná chůze. Je však zásadní, 

aby byla pravidelná. Začněte procházkami, 

kdy rychlejším tempem půjdete jen 15-

20 minut – ovšem v pohodlném oblečení 

a obuvi. Optimální je procházka denní, 

ale jistě postačí i obden. Postupně pak 

prodlužujte dobu procházky až na 45-60 

minut. Problémem často bývá najít si na 

takovou změnu čas. Bohužel platí, že když si 

na hubnutí čas neuděláte, pravděpodobně 

budou úspěchy jen přechodné, pokud se 

vůbec dostaví.

Kam pro radu?
V případě, že si nevíte se svojí nadváhou 

rady, můžete využít bezplatné on-line 

poradny na www.vstj.cz, a pokud je vaše 

hmotnost velmi vysoká, neváhejte s náv-

štěvou některého z odborných obezitolo-

gických pracovišť, jejichž seznam najdete 

na stránkách České obezitologické společ-

nosti – www.obesitas.cz

Jak hubnout bez zbytečných obtíží.

8 /  zdraví 



Kalorie VS obezita. Studie ukázaly, 

že Američané vědí mnohem více o kalo-

rické hodnotě potravin, než by se mohlo zdát. Na 

otázku týkající se procenta tuku v potravinách 

Američané odpověděli v neuvěřitelných 96 % 

správně. Francouzi sice znali správné odpovědi 

jen ze 75 %, ale dle studijí se obezita u Francouzů 

vyskytuje třikrát méně než u Američanů. 

Kouzlo epikachetinu. Epikachetin 
chrání mozkové buňky při mrtvici. Lze 

jej aplikovat i po mrtvici, ale nejdéle do dvou 
tří hodin. Epikatechin se při ochraně mozku 
projevuje tak, že stimuluje nervové cesty, a tím 
brání poškození mozkových buněk. Epikachetin 
se vyskytuje např. v borůvkách či čokoládě. 

64 % žen si lakuje nehty jednou 
za týden.

Ženy do lavic! Podle Českého sta-
tistického úřadu se na vysokých ško-

lách vyskytuje stále více žen - studentek. 
Ve školním roce 2000/2001 ještě mírně 
převažovali studenti - chlapci (představovali 

53 % vysokoškoláků), nicméně ve školním roce 
2010/2011 tvořil podíl studentek už 56 %.

Pozor na liposukce. Nejenže půl roku 
po liposukci můžete mít sníženou citlivost 

právě v místě zákroku, ale může dojít k nahromadění 
čiré tekutiny, která se projeví otokem. Řešením je pak 
punkce či drenáž. 

43 % PROCENT ZADANÝCH PODVED-
LO SVÉHO PARTNERA ČI PARTNERKU. 

Vzhůru do kavárny! V souboji mezi kávou 
a energetickým nápojem je jasným vítězem KAFE! 

Oproti energetickým nápojům, jež jsou nadopovány cukrem 
a našimi neoblíbenými pomocníčky „éčky“, káva vyhrává 
na plné čáře. Je totiž zdrojem energie za pár kalorií. 
Přidáme-li si do kafe trochu polotučného mléka, obohatíme 
se o potřebné proteiny. Navíc kávové boby působí jako 
přirozený antioxidant bojující proti různým onemocněním. 

Dva nejčastější důvody, 
proč se žena zlobí na svého 

partnera: 1. Neposlouchá mě. 2. Tráví 
příliš mnoho času v práci. 

Chlapecká jména se častěji 
opakují. Rodiče jsou při výběru 

jmen svých dětí více kreativní u holčiček. 
Dívčích jmen je v Čechách o 35 % více než 
chlapeckých. Mezi nejčastější dětská jména 
v poslední době patří (v následujícím 
pořadí) Tereza, Eliška, Anna. U chlapců 
pak Jakub, Jan a Tomáš. 

V Česku používá BARVU NA VLASY 
zhruba 63 % žen. Počet žen barvících si vlasy 

stoupl za poslední dva roky o 16 %. V posledních letech 
rovněž stoupl počet blondýnek. 

Nejlepší příchutě filmu Podle 
Československé filmové databáze 

patří mezi čtveřici nejlepších a nejob-
líběnějších filmů Vykoupení z věznice 
Shawshank, Forrest Gump, Pulp Fiction 
a film českého režiséra Miloše Formana 
Přetet nad kukaččím hnízdem. 

400 000 je počet žen, které 
v roce 2012 zažily domácí násilí.

pavla krečmerová
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Espumisan® obsahuje simeticonum. K vnitřnímu užití. 
Pozorně si pročtěte příbalový leták.

BERLIN-CHEMIE

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

Bojujte proti 
problémům 
s nadýmáním

Vezměte si Espumisan®

Znáte
z TV

Znáte
z TV

Tucet zajímavostí
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 Škoda Auto Muzeum
Ať už jste patrioti naší země nebo nikoliv, je 

třeba alespoň jednou nahlédnout do histo-

rie jedné z nejúspěšnějších českých firem. 

Doufám, že se nikdo nebude zlobit, řeknu-li 

jedné ze světově úspěšných automobilek. 

Mimo jiné je Škoda také jedna z nejstar-

ších automobilek na světě. Vycestujete-li 

kousek za hranice nebo do dálek exotic-

kých, nějakou tu „škodovku“ vždycky najdete. 

Nejedna země si je oblíbila, třeba jako taxíky, 

nebo luxusní vozidla. 

Nově zrekonstruované muzeum sídlí v býva-

lé továrně v Mladé Boleslavi a zachycu-

je tradici značky od roku 1895. Slavnostní 

znovuotevření muzea proběhlo na konci 

listopadu loňského roku. Celá rekonstrukce 

trvala devět měsíců a dnes muzeum mapuje 

dlouhých 117 let historie. Dozvíte se, že za 

tuto značku děkujeme nejen mechanikovi 

Václavu Laurinovi, ale i knihkupci Václavu 

Klementovi. K vidění jsou tři stálé expozice: 

100 let firmy, Spící krása, která představuje 

nádherné veterány a Galerie motorů. 

 Muzeum čokolády 
a marcipánu Tábor
Čokoláda… Je starší než země samotná! 

(Skoro). Už Mayové a Aztékové vyráběli kdysi   

kakaové placky a nápoje. Od té doby uply-

nulo několik století a čokoláda je stále tou 

nejžádanější cukrovinkou. Pozoruhodností je, 

že samotný název kakako je velmi podobný 

ve všech světových jazycích. Avšak proces 

výroby není tak jednoduchý. Jenomže chuť 

na něco tak delikátního je možná ještě lep-

ším kuchařem než hlad, tudíž se čokoláda 

dnes dopracovala až k dokonalosti. 

Nadšení pro tuto hříšnou sladkost má i zakla-

datelka muzea, která celému projektu dala 

zelenou a loni v září otevřela v přenádher-

ném domě s dlouholetou historií Muzeum 

čokolády a marcipánu, které představuje 

a mapuje historii čokolády, její pěstování, 

dovoz do Evropy a následné zpracování do 

formy bonbonů, tabulek, pralinek či figurek. 

V rámci prohlídky uvidíte ukázkovou výrobu 

čokolády, čokolatérii, šlechtický salón, mar-

cipánové figurky a na závěr si budete moci 

odnést nějaký ten suvenýr. 

Muzeum také připravuje různé akce, ať už 

exkurze pro školy či ochutnávky jedineč-

ného spojení vína a čokolády. Tato akce je 

naplánována na začátek února a můžete při 

ní ochutnat třeba výborné kakaové máslo. 

A aby nebylo líto vašim ratolestem, že se 

odebíráte do jejich čokoládových zámků, 

muzeum vám také zprostředkuje čokopárty 

pro děti. Servírovat se bude čokoládová fon-

tána s čokoládovými špízy z ovoce a spousty 

dalšího. www.cokomuzeum.cz

 Na běžky za babku
Zimní období nám nabízí malinko menší 

sportovní vyžití než teplé letní měsíce. 

I přesto se dá mrazivé počasí využít k našemu 

prospěchu. Spousta z nás vyráží v zimních 

měsících na hory, aby si dobře zalyžovali. 

Nicméně máme-li k dispozici jen víkend, tak 

užít si prázných sjezdovek bez čekání je spíše 

sen. Na některých sjezdovkách je to dokonce 

dost drahý sen pro celou rodinu. Pořiďte si 

běžky a prozkoumejte hřebeny! Budete se 

divit, jak jsou na dosah. Je-li dostatek sněhu, 

dobrou běžkařskou trať naleznete kousek za 

městem, užijete si parádní samotu, žádné 

fronty a výborný relax. 

Kam se vydat běžkovat? 
Bílá, Suchý vrch, Horní Mísečky, Zadov, Boží 

Dar, Jakuszyce, Deštná, Vsetínské vrchy, 

Kvilda, Česká Kanada, Ladův kraj, Drahanská 

vrchovina, Praha a okolí... V České republice 

je snad milion kilometrů běžkařských tratí 

a stovky portálů pro běžkaře. Nechte se 

inspirovat následujícími servry a vydejte se 

prozkoumat okolí: 

- www.kamzasnehem.cz - 

 info naleznete v sekci „kam na běžky“

- www.vyletnik.cz - 

 info naleznete v sekci „Běžky - tratě“

- www.kudyznudy.cz - 

 info naleznete v sekci „Zimní sporty“

Kam vyrazitKam vyrazit
v zimních měsících?v zimních měsících?
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ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

NiQuitin Mini 4 mg

151 Kč *

129 Kč

Lé
k 

s 
ú

či
n

n
o

u
 lá

tk
o

u
 N

ic
o

ti
n

u
m

 
1

,5
 m

g
 a

 N
ic

o
ti

n
u

m
 4

 m
g

. 
K

 p
er

o
rá

ln
ím

u
 p

o
d

án
í.

NiQuitin Mini 1,5 mg, 129 Kč 151 Kč

IMUNITA

Hlíva ústřičná s probiotiky + vitamin C  50 + 10 kapslí

284 Kč *

242 Kč
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PÉČE O POKOŽKU

Bepanthen mast 100 g + 30 g ZDARMA

320 Kč
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BALENÍ 30 g

V HODNOTĚ 

142 Kč ZDARMA!

Prevence opruzenin
• ke každodenní prevenci opruzenin 

u kojenců
• neobsahuje zinek, a tím nevysouší 

pokožku
• bez konzervačních látek, parfemace 

a alergenů
• vhodný i pro dospělé: podporuje 

regeneraci suché a namáhané pokožky

KAŠEL

Septofort 2 mg 24 pastilek

84 Kč *

79 Kč
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Septofort 2 mg 12 pastilek, 53 Kč 58 Kč

• pastilky s příchutí máty 
na desinfekci dutiny ústní 
a krku

• neobsahuje cukr a je 
vhodný i pro diabetiky

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

• rozpouští se během pár 
minut

• umožní postupně 
snižovat počet 
vykouřených cigaret

• prodlouží interval mezi 
kouřením

• uleví od nepříjemných 
abstinenčních příznaků

• obsahuje 
betaglukan, 
vitaminy, vlákninu 
a 10 miliard 
probiotik

• pro posílení imunity, 
získání vitality 
a energie

ZNÁTE Z TV

NACHLAZENÍ

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

101 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

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

Coldrex Max Grip Lesní ovoce 10 sáčků

176 Kč *

149 Kč
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NOVINKA!

• maximálně rychlý 
a účinný proti chřipce 
a nachlazení

• uvolní ucpaný nos
• odstraní horečku, 

bolest hlavy i krku

NOVINKA!

KAŠEL

Sinecod Sirup 200 ml

124 Kč *

117 Kč

Lé
k 

s 
ú

či
n

n
o

u
 lá

tk
o

u
 B

u
ta

m
ir

á
t 

ci
tr

á
t.

 K
 p

er
o

rá
ln

ím
u

 p
o

d
án

í.

• proti suchému 
dráždivému kašli 
různého původu

• usnadňuje dýchání

ZNÁTE Z TV

MedExpecto Vicks sirup Med a Zázvor 180 ml

141 Kč *

119 Kč
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ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

ZDARMA 

MEDOVÉ 

PASTILKY!

• k uvolnění hlenu 
a usnadnění 
vykašlávání 
v důsledku 
nachlazení, 
chřipkových 
onemocnění 
a akutní 
bronchitidy



* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 22. 1. 2013 do 28. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Výhodná nabídka s platností 
od 22. 1. do 28. 2. 2013.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

NOSNÍ SPREJ

Quixx nosní sprej 30 ml + kapesníčky ZDARMA

127 Kč *

110 Kč
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NACHLAZENÍ

RÝMA

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

87 Kč *

74 Kč

Lé
k 

s 
ú

či
n

n
o

u
 lá

tk
o

u
 

X
yl

o
m

e
ta

zo
lin

 h
yd

ro
ch

lo
ri

d
. 

K
 n

o
sn

ím
u

 p
o

d
án

í.

Vicks SymptoMed complete citron 10 sáčků

202 Kč *

169 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

multiIMUN sirup 150 g

151 Kč *

129 Kč
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multiIMUN ACUTE 20 + 10 cucavých 
tablet, 50 % navíc, 109 Kč 125 Kč

VITAMINY – DĚTI

Rakytníček multivitaminové želatinky s rakytníkem 70 ks + DÁREK

225 Kč *

199 Kč
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• hypertonický 
roztok 
mořské vody 
k bezpečnému 
uvolnění 
ucpaného nosu 
a dutin

ZNÁTE Z TV • léčba záchvatovitě 
nastupující rýmy 
s vodnatou sekrecí

• zmírnění a odstranění 
zduření nosní sliznice

• s lahodnou příchutí pro děti 
od 1. roku

• navíc obsahuje nukleotidy 
izolované z colostra

• obsahuje vitamin C, který 
přispívá k normální funkci 
imunitního systému a snižuje 
míru únavy a vyčerpání

ZNÁTE Z TV

KAŠEL

Stopex 30 mg 30 tabletek

152 Kč *

139 Kč
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• pro léčbu suchého 
a dráždivého kašle

• ve formě tablet 
pro pohodlné 
užívání kdekoliv

• účinek do 30 min
• působí až 6 hodin

Stopex Junior 15 mg 30 tabletek, 106 Kč 116 Kč

ZNÁTE Z TV

• obsahují 20 % 
ovocné šťávy, 
9 vitaminů

• pro posílení 
imunity a doplnění 
vitaminů

• bez konzervačních 
látek a přidaných 
barviv

DOPLNĚK STRAVY

406 Kč *

362 Kč
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KAŠEL

Bromhexin 12 Galmed kapky 30 ml

81 Kč *

69 Kč
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Bromhexin 8 Galmed 20 ml, 49 Kč 58 Kč

• přípravek se užívá k léčení 
všech onemocnění dýchacích 
cest, která jsou provázena 
tvorbou hustého, vazkého 
hlenu

ZNÁTE Z TV

ZDARMA DÁREK 

ČTYŘLÍSTEK 

MULTIVITAMINKY

ZDARMA MENTOLOVÉ 

PASTILKY!

ZNÁTE Z TV

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

Silymarin Duo 60 tablet

• detoxikace jater1

• ochrana před znečištěním 
jater1

• antioxidační účinky1, 2

• správná funkce trávicího 
traktu1

• podpora trávení a očisty těla1

(1 silymarin, 2 šišák bajkalský)



Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností 
od 22. 1. do 28. 2. 2013.NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

BOLEST

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

Koňská mast chladivá 250 ml

130 KčKoňská mast hřejivá 250 ml, 130 Kč

Vitamin C 1000mg citron a limetka 20 tbl

79 Kč
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Vitamin C 500 mg pomeranč 20 šumivých tablet, 59 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

13 Kč

• pastilky z hroznového cukru 
s vitaminem C

• více druhů

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

Jitrocelový sirup Extra 325 g

69 Kč
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Vitamin C 250 mg 30 + 10 tablet

36 Kč
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V nabídce více druhů balení.

BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

39 Kč *

34 Kč
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Paramegal 500 mg Galmed 10 tablet, 13 Kč 15 Kč

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *

41 Kč
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• tlumí bolest
• snižuje teplotu

• pro zmírnění bolesti 
a snížení teploty

• při chřipkových 
a revmatických 
onemocněních

• má zklidňující efekt na sliznici 
úst, krku a průdušek

• s vysokým podílem 
jitrocelového výtažku

• s vysokým podílem vitaminu C
• určeno také pro děti již od 3 let

• pomáhá podporovat imunitní 
systém

• napomáhá správné 
funkci nervové soustavy 
a energetického metabilismu

• antioxidant, který chrání 
tělesné buňky před volnými 
radikály

• pomáhá podporovat imunitní 
systém

• napomáhá správné 
funkci nervové soustavy 
a energetického metabilismu

• antioxidant, který chrání 
tělesné buňky před volnými 
radikály

• bylinný balzám vyrobený 
z 25 bylinných a rostlinných 
extraktů podle tradiční, 
generacemi prověřené 
receptury

• balzám vyvolává intenzivní 
osvěžení a prokrvení

142 Kč *

109 Kč

• potlačuje bolest
• snižuje horečku
• poskytuje úlevu 

při chřipkových 
onemocněních

Brufen 400 mg 100 tablet
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ORIGINÁL

Brufen 400 mg 30 tablet, 42 Kč 55 Kč



* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 22. 1. 2013 do 28. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností 
od 22. 1. do 28. 2. 2013.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

ZAŽÍVÁNÍ

Omeprazol 20 Galmed 14 × 20 mg

103 Kč *

89 Kč
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• snižuje obsah kyseliny, 
která se tvoří v žaludku

• používá se při pálení žáhy

BRUSINKY DOPLNĚK STRAVY

Swiss Mega Brusinky 50 kapslí

406 Kč *

349 Kč
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• brusinky ve své nejsilnější podobě
• jedinečná účinnost celých plodů 

brusinek
• kvalita kanadského originálu
• unikátní složení CranMax® BioShield®
• postupné uvolňování a prodloužený 

účinek
• pro dlouhodobé užívání

Swiss Max Brusinky 30 pastilek, 169 Kč 194 Kč

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Diclofenac Galmed emulgel 120 g

131 Kč *

111 Kč
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Diclofenac 60 g, 61 Kč 71 Kč

Bylinné pastilky Galmed 18 pastilek

59 Kč *

49 Kč
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• doplněk stravy 
obsahuje extrakt z bylin 
a vitamin C, který 
přispívá k normálnímu 
stavu nervového 
a imunitního systému

• pastilky jsou jitrocelové, 
lišejníkové, rakytníkové 
a šalvějové

OPARY

Acyclostad Galmed 5 g

134 Kč *

114 Kč
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• ulevuje od bolesti 
a svědění při často 
se opakujících 
oparech rtů

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

XL to S MEDICAL Vázání kalorií z tuků 120 tablet

806 Kč *

719 Kč
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• klinicky prokázaný maximální 
účinek = zhubnete 3× více kilo

• bez vedlejších účinků, bez jojo 
efektu a bez chemie = 3× BEZ pro 
efektivní hubnutí

• prospěšný účinek na celkovou 
kondici organismu

• snižuje cholesterol a metabolický 
syndrom, pomáhá trávení aj.

XL to S MEDICAL Vázání kalorií z tuků 60 tablet,
499 Kč 575 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Lipoxal Xtreme II 120 tablet
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• s guaranou 
a zeleným 
čajem pro 
spalování 
tuků

Bellasin 100 tablet, 780 Kč 875 Kč

SUNAR

Sunar complex 2, 3 a 4  600 g

248 Kč *

199 Kč
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V nabídce více druhů.

• k lokální léčbě bolestí 
pohybového systému

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

• mírní příznaky zánětu

• sušená mléčná výživa pro 
kojence a malé děti

• přirozeně mléčná chuť
• obsahuje prebiotika a beta-

-palmitát, přirozeně přítomné 
v mateřském mléku

• vápník a vitamin D pro zdravý 
růst kostí

1004 Kč *

899 Kč

BELLASIN – 

URČENO ŽENÁM 

PO ČTYŘICÍTCE
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Chcete-li mít aktuální informace o stavu 

běžkařské traťě, kvality sněhu nebo množství 

běžkařů, můžete sledovat spousty tratí onli-

ne na internetu. Například v Jeseníkách tako-

vá možnost je. Rolby mají za úkol reporto-

vat o stavu tratí hned z terénu. Jsou totiž 

vybavené GPS moduly a na stránkách www.

navstivtejeseniky.cz prostřednictvím webo-

vého portálu Bílé stopy, ale i SMS zpráv, 

můžete sledovat v režimu online aktuální 

informace o udržovaných trasách. Tuto nebo 

podobnou službu nabízí různé areály. 

 Odpočiňte si v lázních
Lázně nejsou jen místem pro pacienty, jsou 

též velmi příjemným místem odpočinku 

a relaxace. Už sama představa lázeňského 

městečka, kde čas ubíhá velice pozvolně, je 

uklidňující. Můžete vyrazit na prodloužený 

víkendový pobyt v lázních a vymáčet se 

v různých koupelových procedurách – per-

ličkové, uhličité, vířívé, podvodní, hydroxeur, 

skotské střiky; nechat se namasírovat na sto 

způsobů (thajsky, lávovými kameny, reflex-

ně), vyzkoušet akupunkturu, inhalovat sůl, 

zacvičit si léčebnou gymnastiku ať už na 

souši, nebo ve vodě, nebo se jen nechat 

zkrášlit v kosmetickém salónu. 

Jste-li fanoušci spíše bazénového rochtá-

ní, navštivte termální koupele. Nejideálnější 

je vyrazit do termálního koupaliště právě 

v zimních měsících, kdy venkovní teplota 

dosahuje mínusových hodnot a teplota vody 

se pohybuje okolo příjemných 38 stupňů. 

Češi si oblíbili termální koupaliště u našich 

sousedů v Rakousku, na Slovensku, v Polsku, 

ale také v nedalekém Maďarsku. Nemusíte 

si dělat starosti s dopravou, spousta čes-

kých cestovních kanceláří má nabídky těchto 

zájezdů ve svých službách. Přehled míst, kam 

se vydat za termální koupačkou, naleznete 

třeba na tomto webovém portálu: 

www.termalni-lazne.info.

pavla krečmerová

TIP: 

Termální Lázně Laa an der Thaya 

v Rakousku – Lázně nabízí venkov-

ní termální bazén, vířivky, vodo-

pády se světelnými efekty, zimní 

zahradu, tobogán, solárium nebo 

masáže. Celý areál je vybaven bez-

bariérovým vstupem a na své si 

příjdou i rodiny s dětmi. 



Vánocům odzvonilo. Ozdoby jsou zpět v kra-

bicích. Dům má opět normální rytmus a naše 

váha ukazuje o něco více, než před samotným 

vánočním frmolem. Tělo je vyčerpané a nej-

více by mu prospěl odpočinek od všeho toho 

vánočního polehávání, vyvařování a obhos-

podařování. Bohužel, čas na odpočinek právě 

v lednu není zcela možný. Čeká nás návrat do 

pracovního zápřahu. Ti šťastnější z nás, které 

čeká „okurková sezóna“, se do koloběhu vrátí 

lehce a pomalu, ostatní do toho skočí rovný-

ma nohama a každou minutu vyčleněnou na 

oběd stejně stráví před monitorem. 

Abychom byli schopni bojovat s návalem práce 

a únavou, která nás v lednu čeká, musíme myslet 

na své tělo. Tělo je mnohem chytřejší než se zdá. 

Pokud se potýkáme s neskutečnou únavou po 

Vánocích, může to být znakem přejídání, nebo 

také nesprávným stravováním. 

Položte si otázku. Dali jste svému tělu v průběhu 

svátků dostatek času na strávení toho, co jste 

pojídali? Ve většině případů, ať už na povinných 

návštěvách či milých setkáváních, se servíruje 

celá škála dobrot od sladkých přes kyselé až 

po slané a my jsme nuceni (a to kolikrát proti 

své vlastní vůli) ochutnat od každého něco. 

Pokud se pak setkáni změní v nudu, nezbude 

nám nic jiného, než ochutnat vše, co je na stole 

připraveno. 

Nicméně v lednu většina z nás zjistí, že obleční 

se skutečně nesepralo a ani váha nemá špatné 

baterky, zkrátka jsme oblékli nějaké to kilo navíc. 

Nezoufejme, máme celý rok (nebo alespoň 5 

měsíců) na to, abychom to napravili! 

V minulých číslech jsme si řekli, na co se zaměřit 

při skladbě našeho jídelníčku. Zde platí nejlepší 

pravidlo: co vyprodukovala příroda je pro naše 

tělo to nejvhodnější. Otázkou je, jak takovéto 

pokrmy servírovat v pracovní době? 

KANTÝNA versus SVAČINY versus 
MOJE PŘÍPRAVA versus VLASTNÍ 
KUCHAŘKA
Máte-li v pracovní době možnost vlastní (i když 

trochu omezené) objednávky, tak máte téměř 

vyhráno. Pokud vaše pracoviště nabízí stravu, 

zkuste si vybírat z pokrmů přírodně upravované 

maso. Nejvhodnější jsou: ryby, krůta, kuře, 

jehněčí, pak následuje hovězí a vepřové. 

Přírodně upravené maso ve vlastní šťávě je to 

nejlepší, co si můžete k obědu dopřát. 

Vyhněte se konzumaci smaženého, mastného 

a nebo náloži knedlíků a těstovin. Nejedna 

kantýna nabízí špagety bolognese, které sotva 

prošly okolo masa. Navíc tyto těžké pokrmy 

vás naplní na tak dlouho, že mozek bude nato-

lik zaměstnán trávením a pracovní nasazení 

bude spíše utrpení. Zkuste tedy omezit přílohu 

a namísto toho si dát třeba vývar, zelenivovou 

polévku, nebo salátek jako přílohu. 

Je statisticky dokázáno, že lidé dnes konzumují 

mnohem větší porce než třeba 40 let nazpátek. 

K tomu je důležité si uvědomit, že transportní síť 

a dostupnost aut nás zbavila veškerého pohybu. 

Tím pádem jsme stále objemnější. 

Svačináři pozor! Patříte-li do skupiny těch, co 

si raději připraví obložený sednvič na oběd, 

nebo polknou 20 dkg vlašáku a 4 rohlíky, máte 

zaděláno na pořádné trable. Nevymlouvejte se 

na práci a dopřejte si, co si zasloužíte! Nejen, 

že tak své tělo ochuzujete o přísun bílkovin 

(obsažených předně v mase), ale konzumujete 

obrovské množství tuků, které může způsobo-

vat řadu závažných onemocnění. Investujte do 

svého zdraví a dopřejte tělu správnou stravu, 

po které se vám bude i lépe pracovat. Připravte 

si doma směs zeleniny, cestou do práce si 

k tomu můžete koupit třeba tuňáka v olivovém 

oleji a celozrnnou křupavou housku. Spousta 

supermarketů dnes nabízí hotové pokrmy, 

třeba ¼ pečeného kuřátka, plátek vepřového 

apod. Budete tak vědět co konzumujete, udělá-

te něco pro vaše zdraví a zároveň se vám bude 

i lépe pracovat. 

Ne všechny kanceláře nabízejí možnost vlastní 

přípravy pokrmů, ale můžete s tím zabojovat ve 

váš prospěch. Zkuste si dopřát zeleninu jak často 

to půjde. Můžete si ji doma připravit do krabiček. 

Nezapomeňte zalít olivovým olejem. K tomu 

třeba vajíčko na tvrdo, nízkotučný sýr, mozzarelu 

nebo šunku. Při výběru šunky si dejte pozor na 

kvalitu. Doporučuji sáhnout po šunce nejvyšší 

jakosti, kde obsah čistých svalových bílkovin 

tvoří nejméně 16 % hmotnosti. V takové šunce 

je použití přídatných látek (vláknina, škrob, rost-

linné či jiné živočišné bílkoviny) zakázáno. Řezník 

František Kšána z Ambiente dopouručuje šunku 

Parma nebo Pražskou šunku. Pan Kšána rovněž 

doporučuje, aby na šunce byla vidět textura 

masa a aby nepřipomínala našlehanou hmotu, 

kterou můžeme vidět právě u šunky standard-

ní kvality, kde je použito velké množství vody 

a pomocníčků. 

Krabičkové „stravování“
Máte-li možnost ohřívání, je to podstatně snažší. 

Nicméně jste-li z těch, co s časem bojují a byli 

byste mnohem šťastnější, kdyby vás při stravo-

vání někdo hlídal, nabízí se varianta krabičkové 

diety. Bohužel název „krabičková dieta“ neschva-

luji, jejich poslání však ano. Krabičková strava je 

ta nejlepší osobní kuchařka, kterou si můžeme 

najmout, nechceme-li za ni utratit celou naši 

výplatu.

Jak to funguje?  
Krabičkové stravování si můžete objednat buď 

domů, do kanceláře a nebo si jej jednou denně 

vyzvednout na stanovené adrese. Nevýhodnou 

je, že krabičková strava ještě není dostupná ve 

všech městech. Zkuste zapátrat v googlu, zdali 

právě vaše město krabičkové stravování nebo 

krabičkovou dietu nabízí. 

Firmy, které tento servis zajištují, nabízí mimo 

jiné i stravu vegetariánskou, bezlepkovou, dia-

betickou, bezlaktózní stravu, anebo vám pomo-

hou vytvořit si individuální jídelníček. V nabídce 

najdete kompletní denní stravování podle 

pohlaví a vašeho cíle. Můžete si vybrat počet 

pokrmů na den i energetické množství, které 

plánujete konzumovat. Pokrmy jsou vymyšleny 

nutričními poradci, takže jsou správně vyvážené. 

Je kladen velký důraz na kvalitu surovin, spous-

ta firem používá i bio produkty. Pokrmy jsou 

i velice hezky zabalené a chuťově velmi dobré. 

Nemusíte se bát, že vám strava nebude chutnat, 

firmy zajištující tento servis se snaží svým zákaz-

níkům maximálně vyhovět. Nejste-li si jisti tou 

či onou formou, vždy si můžete objednat tzv. 

zkušební týden. 

Většina firem nabízejí stravování na 6 dní, 5-6 porcí 

denně už od 200,- na den. 

  pavla krečmerová

12 /  zdraví 
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Budeme potřebovat:

2 červené řepy, balzamiko, olivový olej, římský kmín, feta či balkánský sýr, sůl&pepř 

Jak na to: 

Řepu oloupeme, omyjeme, nakrájíme na kolečka, dáme do zapékací mísy, zakápneme olejem 

a balzamikem, osolíme (jen trochu, protože feta sýr je dost slaný) a okořeníme. Zakryté pečeme asi 

40-50 minut ve vyhřáté troubě. Na závěr pečení přidáme rozdrobený sýr. Podáváme jako předkrm 

nebo přílohu. 

ZIMNÍ RECEPTY
14 /  recepty 

Budeme potřebovat: 

2 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 100 g anglické slaniny, 2 velké mrkve, 2 řapíky celeru, 1 střední brambora, 

2 stroužky drceného česneku, 400g rajčat, 2 lžičky sekaných šalvějových lístků nebo 1 lžička sušených, 

Konzerva bílých fazolí, kostka zeleninového bujónu, petrželka, pár zelných listů, mořská sůl    

Jak na to: Na oleji opečeme dozlatova cibulku spolu s na kostičky nakrájenou slaninou. Přidáme 

nakrájenou mrkev, bramboru, nadrobno nakrájený řapíkatý celer a česnek. Dobře promícháme 

a opékáme ještě několik minut. Předem si připavíme rajčata, která spařením připravíme o slupku. Na 

drobno nakrájená rajčata pak přidáme do hrnce, podlijeme připraveným zeleninovým bujónem (1 

litr vývaru) a přidáme šalvěj. Dobře promícháme a na mírném ohni dusíme asi půl hodiny. Po 15ti 

minutách dušení přidáme na nudličky nakrajené zelné listy. Téměř na konci procesu dušení přidáme 

propláchnuté fazole, petržel a sůl. 

Co budeme potřebovat na krutony: 4 krajíčky toustového chleba, 3 lžíce olivového oleje, 1 lžíce 

bazalkového pesta

Jak na krutony: Toustový chléb nakrájíme na kostičky. V široké zapékací nádobě je důkladně promí-

cháme se směsí oleje a pesta. Pečeme v troubě na 180 °C asi deset minut dokřupava. 

Budeme potřebovat: 

4 porce pstruha nebo jiné bílé ryby nakrájené na podkovy, 4 červené, papriky, 2 stroužky česneku, 2 lžičky 

hrubě mletého pepře, 2 pomeranče, 1 ks červené chilli papričky - bez semínek, 6 snítek čerstvého kopru, 

olivový olej, šalotka, sůl&pepř 

Jak na to: 

Do zapékací mísy vložíme nakrájené papriky, nakrájenou chilli papričku, oloupanou šalotku a drcený 

česnek. Poté lehce osolíme. Nahoru pokládáme osolené a opepřené podkovy. Podlijeme olejem, mísu 

přikryjeme víkem a pečeme v rozehřáté troubě na 200 °C asi 40 minut (záleží na typu ryby). Poté 

přidáme oloupaný a nakrájený pomeranč, zakápneme šťávou z druhého pomeranče, přidáme kopr, 

odkryjeme mísu a dopékáme asi 15 minut. 

Budeme potřebovat: 

1/2 šálku rozdrcených sušenek – nejlépe BeBe, 120 g másla, 500 g Lučiny, 150/200g cukru - můžete zkusit 

i cukr třtinový, 2 vanilkové cukry, 4 vejce

Jak na to: 

Sušenky rozdrtíme (nejlépe v mixéru – je to rychlé a nenaděláme si nepořádek v kuchyni) a smícháme 

s rozměklým máslem (rozehřát ho můžeme v mikrovlnce). Těsto upěchujeme do dortové formy, kterou 

jsme vystlali pečícím papírem (popřípadě můžeme formu vytřít máslem). Lučinu, cukr a vajíčka ušleháme 

a nalijeme na těsto. Pečeme při 160 °C asi 25 minut. Necháme odpočinout a poté schladnout v lednici. 

 Pečená řepa

   Pečená ryba s pomerančem

  Minestrone s bylinkovými krutony

    Cheesecake z Lučiny

 TIP: VEGETARIÁNSKOU VERZI TÉTO SYTÉ ITALSKÉ POLÉVKY PŘIPRAVÍME TAK, ŽE SLANINU NAHRADÍME ŽAMPIONY. 

 

pavla krečmerová



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

Představujeme Vicks, 
novou řadu léčivých přípravků 

pro rychlou a účinnou úlevu 
od příznaků chřipky a nachlazení. 

Spojili jsme účinné léčivé látky 
s dotekem přírody.

www.vicks.cz

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
www.teva.cz 



Zajímá nás Váš názor! Napište nám co si 
o tom myslíte? Pánové jak na tuto pro-
blematiku nahlížíte vy? Dámy co radíte 
takovým ženám? Psaníčka nám pošlete 
buď na email magazin@mojelekarna.
cz nebo adresu Sanovia a.s. – Redakce 
Magazínu ML, Těšínská 1349/296, 
716 00 Ostrava – Radvanice.

Ženy motivované kariérou a ženy velice 

schopné na poli životním mají něco společ-

ného. Něco, co si mnoho z nás nedokáže ani 

představit. Samota...

Rozhlédnete-li se po svém okolí, určitě nara-

zíte alespoň na jeden případ velice úspěšné, 

krásné, schopné, ale ne zcela šťastné ženy. 

To však není vidět. Nicméně, nikdo ji tako-

vou prostou otázku „jsi šťastná?“ nepoloží. 

Protože ona přeci nemá jeden jediný důvod 

být nešťastná! Má kolem sebe skvělý tým 

kolegyň a kolegů, vypadá pomalu jako filmová 

hvězda, konexe kdekoli si vzpomenete, škol, 

vzdělání a certifikátů plný šuplík, široké okolí 

ji chválí, rodina se s ní chlubí. Tak proč by ji 

někdo pokládal tak banální otázku, zda-li je 

šťastná? Ona přeci šťastná být musí!!!

Hned na začátku si musíme říci, že tenhle 

problém silných ženských osobností není uni-

verzální pravidlo. Je to něco, co se v naší spo-

lečnosti tu a tam vyskytuje. V poslední době 

však stále více. 

Kde se vzaly? 
Tyto ženy se vydaly cestou trnitou, aby došly 

tam, kam je vnitřní pocit táhl. Na vrchol. Tyto 

ženy nezapomněly na své rodiny, ať už budou-

cí nebo současné. Zkrátka se rozhodly budovat 

kariéru nebo se stát někým uznávaným. Na tom 

není nic divného. Muži to dělají odjakživa. Muži 

pracují, aby zabezpečili manželky, děti, rodiče, 

a nebo taky milenky či platonické lásky. 

S nástupem vlny emancipace - rovnocen-

ných práv - se však tento nepsaný přírodní 

zákon o zabezpečování rodiny změnil. Muži již 

nejsou odsuzováni společností, když nezabez-

pečují matky svých potomků. Pídit se však po 

tom, které pohlaví k tomu přispělo více, je jako 

bavit se o tom, co bylo dřív – vejce nebo slepi-

ce? Zkrátka, ženy nabývají důležitějších posta-

vení ve společnosti a muži naopak ztrácejí. 

Ženy chtěly víc uznání a muži pochopili, že 

ne každá žena potřebuje ochraňovat. Tenhle 

fenomén nás dovedl až k našemu tématu 

„ženy tahounky – ženy svobodné matky“. 

Tyto ženy ke svému postavení nedovedla 

jen samotná touha se proslavit, zapsat se do 

kolonky úspěšných - vedle můžů, ale také 

strach. Srach z toho, že se o ně nikdo neposta-

rá. Strach z toho, že partner odejde, protože 

oddací list je v dnešní době opravdu jen kus 

papíru. Ve chvíli, kdy se partner rozhodne 

odejít, je definitivní, že zodpovědnost i pokora 

vůči rodině se vypařila, zda-li tam nějaká byla. 

Co je správně? 
Existuje správná míra „ženství“?
Touha nebo potřeba stát na vlastních nohou je 

pouze jeden z faktorů, který nutí ženy se o se-

be umět postarat. Je to správně? Nebo je to 

jeden z typických znaků dnešní doby? Je více 

než jisté, že s nástupem rovnocenných práv se 

společnost změní. Je v naprostém pořádku, že 

ženy mají stejná práva jako muži. Avšak tohle 

pravidlo by mělo být alespoň malinko igno-

rováno v osobním životě. Nicméně, přechod 

z pracovního či sociální života do intimního 

(tedy partnerského) je velice složitý. Vzniká 

mylná představa, že právě tyto ženy tahounky 

jsou i šéfky partnerských vztahů. Ovšem exis-

tují výjimky, a to jsou ženy, které chtějí táhnout 

jak v zaměstnání, tak v široké společnosti, ale 

i v pratnerově náruči. O těch ale jindy...

Ve všech případech, co znám ze svého široké-

ho okolí, jsou to právě ženy velmi emancipo-

vané v rámci společnosti, ale v domácím pro-

středí se proměňují ve velmi křehká stvoření, 

která touží po bezpečí. Každý den, ať už na 

pracovišti nebo v kolektivu svých přátel, jdou 

se svou kůží takřka na trh. Doma pak hledají 

oporu. Tohle mnoho mužů ani netuší, protože 

svou touhu nebo slabinu skrývají. A jsme opět 

u otázky, co bylo dřív? Vejce nebo slepice? 

Ať už to je přetvářka nebo oscarová role, 

jsou prostě takové a nic na světě je nezmění. 

Bohužel právě tahle vlastnost je přivádí do 

nesnází. Muži se jich bojí, protože v nich vidí 

konkurenci a ony se bojí mužů, protože je 

vztahy můžou ohrozit. Na druhou stranu je 

to právě vztah s někým jako je Pan božský ze 

Sexu ve městě, co si přejí nejvíce. Touha po 

takovém vztahu je dostává do rolí, kdy se při-

stihnou, že by si to alespoň na chvíli vyměnily 

se svou podřízenou, která má manžela sice 

trošku prostého, zato však milujícího.  

Kam tyto kroky vedou...
Zpět k našim případům z okolí. Dost často se 

stává, že tyto emancipované ženy nerezignují 

na lásku a navzdory věku ji stále hledají. Na 

okolí pak působí nadřazeným dojmem. „Nikdo 

ji není dost dobrý. Jeden je moc malý, druhý 

málo reprezentativní, třetí líný...“ Tato skupinka 

žen pak končí tak trochu osamocena se svým 

úspěšným životem. Vydají se vstříc samotě než 

partnerům, kteří jim zkrátka nestačí. 

Některým se poštěstí mít dítě – v lepším pří-

padě více dětí. Dětem je pak věnovaná neob-

vykle velká pozornost, protože namísto kla-

sického rodičovského vztahu vytvářejí blízce 

přátelský vtzah. 

Jsou i takové, které se upnou na svého vyvole-

ného (nebo se alespoň domnívají, že pro ně tím 

vyvoleným je) a stanou se hluchými. Příkladem 

za tuto skupinu je velká spisovatelka Simona 

Monyová, kterou potkal zlý konec právě v náru-

či toho, komu se zcela oddala – svému druhému 

muži. Muž, jenž neunesl slávu své ženy, kte-

rou v prvopočátku tak obdivoval. Spisovatelka 

o tom velmi otevřeně vypráví ve své poslední 

knize „Srdceboly“. Tato kniha je neobyčeně silná, 

jsou zde popsány autorčiny pocity právě ze 

vztahu s někým, o jehož přízeň usilovala nej-

více. Je až nepochopitelné, jak někdo tak silný, 

ať už spisovatelka, nebo kterákoliv jiná žena 

tahounka z vašeho okolí, je zároveň slabá, když 

se kouká na svůj odraz v zrcadle.  pavla krečmerová

Ženy ve vedení, ženy tahounky, Ženy ve vedení, ženy tahounky, ženy svobodné (matky)ženy svobodné (matky)  Dnešní doba je tak nějak jiná. Naštěstí... Nebo snad naneštěstí? 
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Odborníci už mnoho let mluví 
o obdivuhodných zdravotních 

účincích hlívy ústřičné. Tato 
výjimečná houba je boha-
tým zdrojem celé řady pří-
rodních, lidskému organiz-

mu prospěšných látek. Radí 
ji proto začlenit do  našeho 

běžného jídelníčku, stejně jako 
doporučují také užívání probiotik. 

Ta jsou potřebná pro zachování zdravé střevní 
mikrofl óry, kde se rozhoduje o ochraně 70 % bu-
něk imunitního systému.

Hlíva – koktejl zdraví prospěšných látek
Hlíva ústřičná obsahuje širokou škálu látek po-
třebných pro organizmus. Je zdrojem betagluka-
nů, které jsou schopné doslova probudit buňky 
imunitního systému. Aktivují makrofágy, které 
pohlcují cizorodý materiál včetně mikroorgani-
zmů a plní i další obranné úkoly. K akci jsou po-
vzbuzeny i bílé krvinky – lymfocyty. Bez nich by-
chom těžko bojovali proti chorobám. Hlíva nám 
také poskytuje řadu vitaminů, proteinů, sterolů, 
některé mastné kyseliny a  stopové prvky, a  tím 
podporuje správné fungování našeho organiz-
mu.

Probiotika – bakterie pro život
Od dětství slýcháme, že bakterie je okem neviditel-
ný organizmus, který se rychle množí a poškozuje 
naše zdraví. Proti bakteriím neustále bojujeme, ale 
také už víme, že jsou mezi nimi i prospěšné výjim-
ky. K nim patří bakterie mléčného kvašení – pro-
biotika. Termín probiotika byl odvozen z řeckého 
slova pro bios, což znamená „pro život“. Zejmé-
na si ceníme bifi dobakterií a  laktobacilů, žijících 
po  celé délce střevního traktu. Vytvářejí příznivé 
podmínky pro mikrobiologickou rovnováhu. Pře-
tvářejí cukry na  kyselinu mléčnou. Díky ní klesá 
pH a zvyšuje se odolnost proti mikroorganizmům. 
Za normálních okolností má lidské tělo k dispozici 
téměř jednu miliardu aktivních buněk mléčných 
bakterií se schopností se obnovovat. To platí jen 
pro zcela zdravého člověka, který se řídí zásadami 
zdravé výživy, má dostatek pohybu a žije v klidu. 
Nedostatek mléčných bakterií způsobuje mnoho 
zdravotních problémů. Poruchy imunitního sys-
tému, užívání antibiotik, změna stravování nebo 
životního prostředí může vyvolat narušení rovno-
váhy mezi pozitivními a patogenními bakteriemi. 
Jenže právě ve  střevě se nachází většina buněk 
našeho imunitního systému.

Jedinečná kombinace 
pro imunitu a zdraví
Hlíva ústřičná je ceněná také 
díky vysokému obsahu 
vlákniny. Jde o  nestravi-
telnou složku potra-

vy, která  podporuje zvýšení počtu 
zdravotně prospěšných mikroorga-
nizmů ve střevě. Rozpustná vláknina 
– zejména inulin – funguje jako prebioti-
kum. Zjednodušeně řečeno je výživou pro probio-
tika. Zkombinují-li se v jednom přípravku probioti-
ka a prebiotika, nastane symbiotický účinek a jeho 
pozitivní efekt se zvýší – vytvoří se SYMBIOTIKUM. 
Množení a  aktivita škodlivých bakterií se potlačí, 
což přispívá k mocnějšímu podpoření imunity.

Doplňte tělu potřebné látky

Společnost TEREZIA COMPANY vyvinula přípravek 
TEREZIA100 Hlíva ústřičná + probiotika (Lacto-
bacilus Accidophilus a  Bifi dobacterium Bifi dum) 
a obohatila jej o šípek a vitamin C, jehož základní 
úlohou v organizmu je ochrana buněk před škodli-
vými účinky tzv. volných radikálů, slouží jako pro-
středek pro zvýšení imunity a  v  tomto přípravku 
zesiluje účinky probiotik a hlívy.
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Hlíva ústřičná a  probiotika – ideál-
ní spojení pro posílení organizmu  
a doplnění potřebných látek
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ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH

 doplňuje tělu potřebné látky

 vhodná pro správné zažívání a zdravou 
střevní mikroflóru

 pomáhá posilovat imunitu organizmu

POSILTE ORGANIZMUS

800 72 72 72
www.hlivaustricna.cz

Objednávejte telefonicky

Vyrábí: TEREZIA COMPANYCOMPANY

Hlíva ústřičná       PROBIOTIKAPROBIOTIKA
+ vitamin C

p írodní cestou100 % zdraví z prírody
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LUŠTĚTE S NÁMI!
Získejte jedno z 10 balení doplňku stravy RAKYTNÍČEK multi-
vitaminové želatinky s rakytníkem. Mají výbornou chuť díky 
obsahu 20 % ovocné šťávy a 9 vitaminů, zejména vitaminu C. 
Rakytník posiluje imunitu dětí a dospělých.

Správní řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 28.2.2013 
e-mailem na: krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu uveďte Magazin-
ML3-tajenka), nebo na adresu vydavatele. Zasláním tajenky dáváte sou-
hlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
Výhru získá 10 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zasla-
nou správnou korespondenční adresou, na kterou mu bude výhra 
odeslána. Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz

18 /  luštění 
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Váš průvodce zdravím

 WWW.GALMED.CZ

Omeprazol 20 Galmed
tob 14x20mg, omeprazolum

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

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


