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Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první 
číslo nového magazínu z Vaší 
oblíbené lékárny – Magazín MOJE 
LÉKÁRNA 

Naše motto zní: 
Moje lékárna = trochu jiný řetě-

zec lékáren. 
V magazínu, který je k dispozici 
ve Vaší lékárně, naleznete řadu 
zajímavostí a novinek z oblasti 
lékárenství a farmacie, lázeňství, 
výživy, geriatrie, ale také zde naleznete informace a novinky z cest po 
zemích českých a cizích.  Najdete zde několik tipů a triků jak vylepšit 
Váš zdravotní stav vhodným cvičením a životosprávou.  Na závěr 
v každém čísle časopisu potrápíte mozkové závity nad křížovkou 
a sudoku.  
Magazín se také představí s akční nabídkou cenově výhodných pro-
duktů, které zajisté přispějí ke zlepšení Vašeho zdraví.
Cílem tohoto magazínu je poskytovat kvalitní informace z lékárenské-
ho a farmaceutického prostředí, včetně novinek z oblasti farmacie.

3 /  lékárna

Ve spolupráci s Českou alzheime-
rovskou společností, jejímž cílem 
je pomoc občanům postiženým 
demencí a jejich rodinám, jsme pro 
Vás připravili nabídku pomůcek v 
péči o pacienty s kognitivní poru- 
chou.  Pro velký zájem už jsou sice 
rozprodané všechny staré „Sady pro 
kognitivní trénink“. Dobrou zprávou 
však je, že Česká alzheimerovská spo-
lečnost za podpory fi rmy Lundbeck 
vydala nové a ještě krásnější sady, 
které jsou  tentokrát ve dvou krabi-
cích v praktické tašce.

Sada pro kognitivní trénink II. 
obsahuje řadu různě složitých pomů-
cek, které jsou vhodné k aktivizaci 
lidí v jednotlivých stádiích demen-
ce. Práce s nimi spočívá v nácviku 
a vylepšování kognitivních funkcí, 
které jsou onemocněním mozku 
často narušeny a cvičení napomáhá 
zlepšit fungování jednotlivých úrov-
ní poznávacích (kognitivních) funkcí 
např. soustředění pozornosti, myšle-
ní, paměť (zraková i sluchová), čtení, 
psaní apod. 

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

www.alzheimer.cz
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Rozhovor s doc. MUDr. Ivou Holmerovou, 

Ph. D., ředitelkou Gerontologického cen-

tra v Praze 8 – Kobylisích vedl Mgr. Karel 

Šlegr.

 MUDR. HOLMEROVÁ

Musím se Vám hned na začátku svěřit, 

paní docentko, že když k Vám přicházím 

na návštěvu, nemohu si nevšimnout, 

že Vaše gerontologické centrum vůbec 

nevypadá jako zařízení pro starší lidi. 

Máte zde místnost s internetem, příjem-

né venkovní posezení, příležitost pro 

organizované vycházky a místa vyhra-

zená pro hry. Víme, že Evropská Unie 

vyhlásila letošní rok rokem aktivního 

stárnutí a solidarity mezi generacemi. 

Je to důležité? Mně připadá, že u Vás je 

aktivní stárnutí základním předpokla-

dem v péči již nyní.

Ano, já osobně si myslím, že to je velmi 

důležité, ale nemělo by právě zůstat jenom 

u vyhlášení a u různých dalších materiálů, 

deklarací, schůzí a podobně.  Myslím si, že 

je důležité, abychom si tento rok dokáza-

li „přeložit“ nejen do normálního jazyka, 

ale hlavně do běžného života tak, jak se 

snažíme i u nás v gerontologickém centru 

v Praze 8 - Kobylisích. To ostatně neplatí 

jenom o roce aktivního stárnutí, ale také 

třeba o podpoře zdraví, o které také často 

slýcháme na obecné úrovni, ale jaké zcela 

konkrétní kroky bychom pro své zdraví 

měli podniknout, to už často nevíme. 

Zdraví je významným předpokladem aktiv-

ního stárnut a důležitou hodnotou živo-

ta. Existuje mnoho faktorů, které zdraví 

ovlivňují. Máme často sklony se spoléhat 

na odbornou zdravotní péči, ale víme, že 

zdravotní péče ovlivní naše zdraví jen asi 

z jedné desetiny. Pro naše zdraví je důležitý 

dobrý genetický základ, to je zatím jedna 

z mála neměnných věcí. Další jsou ty, které 

můžeme do značné míry ovlivnit. Jedná 

se o zdravou stravu a zdravý životní styl 

s dostatkem tělesné i duševní aktivity.

A co ještě můžeme sami ovlivnit?
Dalším důležitým předpokladem aktivního 

stárnutí je život ve společnosti, dostatek 

dobrých vztahů s lidmi, a to nejen v rámci 

rodiny, ale také v širším okolí, v soused-

ství, v obci, v rámci pracovních či dob-

rovolnických aktivit.  Lze namítnout, že 

s postupem věku nás někteří přátelé a blíz-

cí opouštějí. Je však zapotřebí hledat další 

vztahy a další lidi, se kterými si budeme 

blízcí, např. noví přátelé, známí, kolegové 

a další.  V posledních letech se ukazuje, že 

potřebu sociálních vztahů lidé dokáží řešit, 

přestože jsou rodiny stále menší a roz-

ptýlenější, přestože je více bezdětných 

lidí. Dochází k tomu, že spolu komunikují 

lidé vzdálenější a napomáhají tomu samo-

zřejmě i moderní technologie, pokud je 

zapotřebí překonat vzdálenost fyzickou.  

Velmi důležitá je také pracovní činnost. 

Mnohé vědecké studie ukazují, že setrvání 

v práci (ať již placené nebo dobrovolné) 

je nejlepší prevencí mnoha onemocnění 

zejména demence. Soustavnou pracovní 

činnost je samozřejmě možné po „odchodu 

do důchodu“ nahradit činností doma, pro 

rodinu a podobně. To ale nemá zdaleka 

takový efekt. Proto je důležité do důcho-

du „neodcházet“, ale důchod přijímat jako 

společenskou smlouvu a určitou částku 

prostředků, kterou člověk získá po určitém 

období a odpracovaných letech. 

Co je to vlastně aktivní stárnutí?
Existuje několik konceptů, které se vynořují 

postupně s tím, jak společnost stárne.  Mezi 

ty první patřil koncept zdravého stárnutí, 

který vycházel z představy tzv. komprese 

morbidity. Jde o to, abychom stárnuli zdravě 

a aby se nám dařilo onemocnění co nejvíce 

oddalovat tak, aby přicházela až ve vyšším 

věku, než je tomu dosud. Postupem času 

se ukázalo, že tento koncept je sice dobrý 

a v mnoha případech skutečně dochází 

k oddálení vzniku určitých onemocnění 

a jejich následků, ale nelze jej aplikovat 

všude. Například neurodegenerativní one-

mocnění a zejména Alzheimerova choroba 

patří zatím mezi ta „nepoddajná“. Hovořilo 

se také o úspěšném stárnutí, o umění stár-

nout dobře (ageing well). Jeden z význam-

ných gerontologů, zakladatel mezinárodní 

sítě Longevity Center profesor Bob Butler 

prosazoval pojem „produktivní“ stárnutí, 

zejména ve snaze popřít onu tezi o produk-

tivním a neproduktivním věku, ukázat, že 

staří lidé jsou stále zdrojem a významnou 

součástí společnosti. 

ČESKÁ POPULACE STÁRNE 
a stáří čeká každého z nás. 

Jsme na to připraveni? Je na tento proces 
připravena celá naše společnost?
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Postupně se však terminologie ustáli-

la. Počátkem tohoto století, a to zejména 

zásluhou Světové zdravotnické organiza-

ce, vznikl nový koncept „aktivní stárnutí“, 

který je definován jako proces zajištění 

optimálních příležitostí pro zdraví, účast 

na životě společnosti a bezpečí s cílem 

zajistit co nejlepší kvalitu života starších 

lidí. Omlouvám se, pokud jsme u politic-

kých definicí, nebývá to příliš srozumitelné, 

ale přesto je to velmi důležité. Světová 

zdravotnická organizace říká, že lidé potře-

bují podporu zdraví a adekvátní zajištění 

péče o zdraví, že potřebují pocit bezpečí, 

a to jak ve fyzickém ohledu (bezpečné pro-

středí) tak v ohledu materiálním (sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění, ochrana 

před upadnutím do chudoby) a že potře-

bují možnost přispívat životu společnosti, 

ať už svou pracovní činností nebo činností 

dobrovolnickou.  

Pro aktivní stárnutí a život starších 
lidí je asi důležité i jejich okolí, 
prostředí v jejich obcích
Co si myslíte paní docentko?
Ano, to považujeme za klíčovou otázku. 

Obce jsou místem, kde lidé žijí, jsou přiro-

zeným prostředím a společenstvím. Proto 

je velmi důležité, aby se starším lidem 

v obcích žilo dobře. Většina lidí si přeje 

v tomhle prostředí zůstat i v situaci dlouho-

dobé nemoci, nesoběstačnosti. Jen málo-

kdo si přeje se přesunout do ústavu třeba 

100 i více kilometrů vzdáleného. Lidé tedy 

žijí v obcích a obce by se měly starat o to, 

aby se jim tam dařilo dobře. To snad není 

žádná utopie nebo nesplnitelné očekávání. 

Tady to máte: obce nemají žádnou povin-

nost se o své starší obyvatele starat. Podle 

zákona se musejí starat o zachování poklid-

ného stavu (nebo jak se tomu přesně říká), 

ochranu starších dřevin – ale nikoli o starší 

lidi. Zákon o sociálních službách v obcích 

a poskytování služeb neříká vůbec nic. Ze 

zákona nevyplývá, jak a o koho se mají 

tyto obce, s tzv. přenesenou působností, 

kterých je v ČR asi 200,  starat. Mnohé obce 

se tedy nestarají. Abych nebyla nespraved-

livá, jsou obce, které se starají. Tady mohu 

uvést příklad, který velmi dobře znám, je 

to naše „obec“ městská část Praha 8, která 

iniciovala založení Gerontologického cen-

tra již před 20 lety. V současné době se 

zabýváme problematikou aktivního stárnutí 

a dlouhodobé péče (respektive její preven-

ce a poskytování v obcích). Oslovili jsme již 

tzv. obce s rozšířenou působností, města 

a městské části a v současné době zpraco-

váváme výsledky z tohoto prvního kroku 

našeho výzkumu. Snažíme se získat příklady 

dobré praxe, abychom je mohli zpřístupnit 

i ostatním.  Vytváříme jakýsi návod pro obce 

s různými tipy a příklady dobré praxe, návo-

dy, které jim snad pomohou vytvořit ještě 

lepší prostředí nejen pro seniory.

Považujeme také za užitečné, aby v obcích 

vznikala místa pro seniory, komunit-

ní centra, kam se mohou občané obrátit 

a dozvědět se užitečné informace. Někde 

to mohou být zdravotní střediska, sociál-

ní či zdravotní odbory úřadů, stacionáře. 

Někde to mohou být právě lékárny, kde se 

lidé dozvědí nejen kde získat pomoc, ale 

také kde je možné ji nabídnout.

Spolupráce s obcemi a vytvoření návodu

dobré praxe probíhá v rámci projektu 

FRAM financovaného z programu Evropské 

unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu 

PROGRESS (2007-2013).

Budeme rádi, pokud nám napíšete své 

dobré zkušenosti z jednotlivých obcí 

a také, a to zejména, pokud nám pošlete 

tipy do naší VIP galerie – do galerie Velmi 

Inspirativních Příkladů. Ty nejlepší vybere-

me a odměníme. V našem cyklu o zdravém 

stárnutí se jimi budeme zabývat.

Své příspěvky zasílejte na:

magazin@mojelekarna.cz 



Nová varianta bez alkoholu v řadě LISTERINE® TOTAL CARE

PRO CELKOVÉ ZDRAVÍ ÚSTNÍ DUTINY

TOTAL CARE 6 VÝHOD

JEMNĚJŠÍ PŘÍCHUŤ

CU_201208072

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

Obsahuje všechny 4 složky přírodních silic 
typické pro značku LISTERINE®

1: cineol (eukalyptol)  
2: thymol  
3: methyl-salicylát   
4: menthol

1 4

Jemnější příchuť bez alkoholuNičí až 99% bakteriálních kmenů, 
které vedou k tvorbě zubního 
povlaku (in vitro).

2 5

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

3 6



SNÍDANĚ - ZÁKLAD DNE. SNÍDAT SE PROSTĚ MUSÍ. BEZ SNÍDANĚ NIKDY NEZHUB-

NETE. TYTO A JINÉ HLÁŠKY JSME UŽ SLYŠELI STATISÍCKRÁT. JAKO DĚTI NÁS NUTI-

LI SNÍDAT RODIČE, DNES ZASE MY UČÍME SNÍDAT NAŠE DĚTI. ALE PROČ JE TOMU 

TAK? PROČ, I KDYŽ ZROVNA PO RÁNU NEMÁME HLAD, MUSÍME SNÍDAT? 

Snídaně hraje nezastupitelnou roli v našem jídel-

níčku. Nejen, že ovlivní celý náš den, je také 

schopná upravit tělesnou váhu a zpříjemnit pra-

covní výkon. 

Snídaně by měla zpravidla obsahovat 25 pro-

cent denního příjmu potravy. Zdá se vám to 

příliš? V tomto případě zdání klame a my si hned 

řekneme proč. Princip je stejný jako u vozidla. 

Pokud jste natankovali, můžete jet. Bohužel 

auto vám dá přesně najevo, že mu došlo palivo. 

Lidské tělo (v tomto případě bohužel) je nato-

lik chytré, že umí fungovat na rezervy, je totiž 

připraveno na nešetrné řidiče. Proto bychom si 

měli dávat pozor, abychom energetický příjem 

příjímali v dopoledních hodinách. Zbavíme-li 

se tak zlozvyku „doplnit energii po výkonu“ 

a navečer si dáme jen něco lehkého, dopřejeme 

si kvalitnějšího spánku a ranní snídaňový obřad 

si o to více vychutnáme. 

CO TEDY DĚLAT A NEDĚLAT, 
ABYCHOM NEPORUŠILI 
PRAVIDLA SNÍDAŇOVÉHO PRÁVA? 
Na začátek bychom měli hned po probuzení 

do sebe obrátit sklenici vody. I přesto, že je pro 

některé tento zvyk doslova teror, je to to nejlep-

ší, co můžeme pro naše tělo hned po probuze-

ní udělat. Tento takzvaný průplach napomůže 

z našeho těla snáze odplavit veškeré nečistoty, 

které jsme za noc stihli vyprodukovat. Poté by 

měla následovat asi půlhodinová pauza, než se 

pustíme do opravdové snídaně. 

CO SI RÁNO NALOŽIT NA TALÍŘ? 
Snídaňové menu číslo 1: Celozrnné pečivo, 

Gervé nebo Lučina (na trhu je také k dostání 

výborná Lučina Linie s vlákninou, která obsa-

huje o 60 procent méně tuku), rajče, popřípadě 

okurka nebo jiná zelenina. Vláknina je pro náš 

organizmus velmi přínosná, podporuje totiž 

perestatiku střev. 

Snídaňové menu číslo 2: Jogurt s müsli. 

Jogurt nejlépe s vlákninou, nebo bílý. Kdo není 

zastáncem bílých jogurtů, může zkusit jogurt 

od značky Activia bílá sladká. Při výběru jogurtu 

dejte spíše na kvalitu než na cenu. Velmi levné 

jogurty mohou být ochuzeny o důležité složky, 

jako například živá kultura. Müsli je v tomto 

případě zdrojem energie, ale pozor, je i vysoce 

kalorické, takže opatrně s jeho dávkováním. 

Dietologové doporučují nepražené müsli, které 

je pro náš organizmus vhodnější. 

Snídaňové menu číslo 3: Tvaroh s ovocem. 

Výborná je kombinace tvarohu a mandari-

nek. Vhodné je k tvarohu přimíchat i jakékoliv 

jiné ovoce. Dle vaši chuti si jej můžete dopřát 

i s medem či marmeládou, nebo s dýňovými/

slunečnicovými semínky. 

Snídaňové menu číslo 4: Vajíčko na různý 

způsob. Vajíčko na tvrdo, míchané vajíčko, vajíč-

ko sázené a tak dále. Úprava vajíčka je čistě 

na vašich chutích. Smažená jsou samozřejmě 

kaloricky náročnější a proto je třeba dbát na 

množství a kvalitu oleje, popřípadě másla, na 

kterém se chystáme smažit. U žen se doporuču-

je jedno vejce, muži si mohou dopřát vejce dvě. 

Úprava závisí na každém z nás. K tomu můžeme 

přidat jeden kus pečiva a zeleninu. 

Snídaňové menu číslo 5: Salát z čerstvého 

ovoce. Ovoce je bohaté na vlákninu a vitamíny, 

zároveň také obsahuje cukry, které jsou rychlým 

zdrojem energie. Může se stát, že po konzumaci 

takovéto snídaně vás brzy ráno přepadne hlad 

a opět sáhnete po cukrech, které vám rychle 

dodají energii. Je tedy vhodné toto menu obo-

hatit o jogurt, tvaroh či celozrnné pečivo. 

Není pravda, že na snídani člověk může sníst 

takřka cokoli. I přesto, že jsme už tisíckrát slyšeli, 

že sladká snídaně je vynikající start do nového 

dne, nebo že cukry po ránu perfektně nastar-

tují metabolismus, který je pak schopný vydržet 

pracovat naplno až do večera, není tato úvaha 

úplně správná. Předně tato úvaha není šetrná 

k našemu tělu. Sladká snídaně způsobí to, že 

v těle rychle stoupne hladina inzulinu, která má 

však jen krátkého trvání. Poté následuje opět 

rychlý pád, který vyvolá pocit hladu. Snídat 

cukry není tak úplně „trestné“ vůči našemu tělu. 

Ne jedna dieta doporučuje zařadit do snídaňo-

vého menu ovoce, které rovněž obsahuje cukry. 

Dietologové radí posnídat třeba půlku jablíč-

ka, plátek ananasu, plátek melounu, nebo také 

banán. Ovoce potřebujeme ve svém jídelníčku, 

abychom dopřáli našemu tělu jednak přísun 

vitamínů, ale také přirozenou dávku detoxikace. 

Důležité je dbát na to, aby ovoce, právě díky 

obsahu cukrů, bylo zařazeno do našeho jídel-

níčku v dopolední hodinách. Konzumací cukrů 

v odpoledních hodinách riskujeme (a to pře-

devším ženy) uložení cukrů takzvaně „na horší 

časy“ do těch nejméně oblíbených partií. Pokud 

nejste zrovna milovníkem loupání pomerančů 

na snídani zvolte jinou alternativu, např. čerstvě 

vymačkané ovocné šťávy. Ovocné šťávy by si 

mohly zamilovat předně děti. 

V budoucích číslech se budeme postup-

ně věnovat správným zákonům stravování. 

Prodiskutujeme téma poledního obědu na 

pracovišti, co zakousnout na svačinu a nebo 

jaká je ideální večeře při redukci váhy.

pavla krečmerová

TIP pro děti: 

Do vysoké sklenice nalijete čerstvě

vymačkanou ovocnou šťávu, podává-

te jej s barevným nebo v lepší varian-

tě spirálovým brčkem a máte o zába-

vu postaráno.
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Pod značkou Moje lékárna se ukrývá největší 

sdružení nezávislých lékáren v České republice. 

V současné době je do něj zapojeno již více 

než 350 lékáren. V lékárně označené logem 

 se můžete setkat s letákovou 

nabídkou akčních produktů, stálou nabídkou 

cenově výhodných produktů a zejména s kva-

litním poradenstvím lékárníků.               

V lékárnách sdružení Moje lékárna naleznete 

letáky zaměřené na problematiku seniorů. 

Tyto letáky obsahují informace, rady a tipy pro 

péči o pacienty trpící např. Alzheimerovou 

chorobou, únikem moči (inkontinencí), 

depresemi, demencí, osteoporózou a řadu 

dalších problémů. Všechny tyto materiály byly 

vytvořeny ve spolupráci s Českou gerontolo-

gickou a geriatrickou společností, která je 

nejvýznamnější institucí v oblasti péče o seni-

ory. Na informačním internetovém portále 

www.mojelekarna.cz naleznete poradnu pro 

samoléčbu, připravenou ve spolupráci s odbor-

nými lékaři, lékárníky a také zde můžete poho-

dlně z domova zakoupit objednat nabízené 

produkty, které si osobně vyzvednete ve vaší 

oblíbené lékárně z řetězce Moje lékárna.   

Téměř všechny obchodní řetězce nabíze-

jí svým zákazníkům produkty, které nesou 

jméno obchodníka, nikoli výrobce. Produkt 

je tedy prodáván pod privátní, vlastní znač-

kou. Zákazník se s těmito značkami setkává 

výhradně u konkrétního prodejce, proto také 

označení „privátní“. I v oblasti lékárenství se 

tento trend prodeje začíná objevovat podob-

ně jako změny ve vystavení a označení pro-

duktů v lékárnách, které jste jistě v našich 

lékárnách již zaznamenali.   

Sdružení lékáren Moje lékárna na tento trend 

reaguje uvedením nové  vlastní značky vybra-

ných produktů, jejíž nabídka se bude do 

budoucna rozšiřovat. Tyto produkty s ozna-

čením naleznete pouze 

a výhradně v lékárnách sdružení Moje 

lékárna, kde budou tyto výrobky přehledně 

označeny a vystaveny. Produkty vlastní značky 

Moje lékárna se představí s výrobky standard-

ní kvality za výhodnou cenu a do budoucna 

pro Vás připravujeme také výrobky prémiové 

kvality rovněž za velmi příznivé ceny.   

Zákazníci pod novou vlastní značkou Moje 

lékárna mohou zakoupit potravinové doplň-

ky (Vitamin C, B-komplex, Pyridoxin) dále 

Jitrocelový sirup usnadňující vykašlání při 

zánětech horních cest dýchacích, či těhoten-

ský test. 

Věříme, že novinka, kterou objevíte ve Vaší 

oblíbené lékárně pod značkou Moje lékárna, 

bude spojena s příjemný zážitkem nákupu 

produktu s vysokou kvalitou za příznivé 

ceny.   

Naše motto zní: „Moje lékárna – zdraví z mojí lékárny“.

„Zdraví z mojí lékárny, 
vždy něco navíc  pro 

moje zdraví“
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NOVINKA NA LÉKÁRENSKÉM TRHU 
UVEDENÍ VLASTNÍ ZNAČKY 

PRODUKTŮ MOJE LÉKÁRNA.

SEZNAM PRODUKTŮ ZNAČKY 

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA 102 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA 35 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA 33 Kč

Vitamin C 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA 29 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA 92 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 36 Kč

Vitamin C ret 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 60 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA 20 Kč

Sirup jitrocel EXTRA 325 g 73 Kč    66 Kč

Test těhotenský 2 kusy 42 Kč    38 Kč

73 Kčč

42 Kčč



Hlíva – koktejl zdraví prospěšných látek
Hlíva ústřičná obsahuje širokou škálu 
látek potřebných pro organizmus. Je 
zdrojem betaglukanů, které jsou schop-
né doslova probudit buňky imunitního 
systému. Aktivují makrofágy, které pohl-
cují cizorodý materiál včetně mikroorga-
nizmů a plní i další obranné úkoly. K akci 
jsou povzbuzeny i  bílé krvinky – lym-
focyty. Bez nich bychom těžko bojovali 
proti chorobám. Hlíva nám také posky-
tuje řadu vitamínů, proteinů, sterolů, ně-
které mastné kyseliny a  stopové prvky,
a tím podporuje správné fungování našeho 
organizmu. 

Probiotika – bakterie pro život
Od dětství slýcháme, že bakterie je okem ne-
viditelný organizmus, který se rychle množí 
a poškozuje naše zdraví. Proti bakteriím neu-
stále bojujeme, ale také už víme, že jsou mezi 
nimi i prospěšné výjimky. K nim patří bakterie 
mléčného kvašení – probiotika. Termín pro-
biotika byl odvozen z  řeckého slova pro bios, 
což znamená „pro život“. Zejména si ceníme bi-
fi dobakterií a laktobacilů, žijících po celé délce 
střevního traktu. Vytvářejí příznivé podmínky 
pro mikrobiologickou rovnováhu. Přetvářejí 
cukry na kyselinu mléčnou. Díky ní klesá pH 
a zvyšuje se odolnost proti mikroorganizmům. 
Za normálních okolností má lidské tělo k dis-
pozici 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 po-
hybu a žije v klidu. Nedostatek mléčných bak-
terií způsobuje mnoho zdravotních problémů. 
Poruchy imunitního systému, užívání antibio-
tik, změna stravování nebo životního prostředí 
může vyvolat narušení rovnováhy mezi pozi-
tivními a patogenními bakteriemi. Jenže právě 
ve střevě se nachází většina buněk našeho imu-
nitního systému.

Jedinečná kombinace pro imunitu 
a zdraví
Hlíva ústřičná je ceněná také díky vysoké-
mu obsahu vlákniny. Jde o nestravitelnou 
složku potravy, která podporuje zvýšení 
počtu zdravotně prospěšných mikroor-
ganizmů ve střevě. Rozpustná vláknina 
– zejména inulin – funguje jako prebio-
tikum. Zjednodušeně řečeno je výživou 
pro probiotika. Zkombinují-li se v jednom 
přípravku probiotika 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 podpo-
ření imunity.

Společnost TEREZIA COMPANY vy-
vinula přípravek TEREZIA100 HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ + probiotika (Lactobacilus 
Accidophilus a Bifidobacterium Bifidum) 
a obohatila jej o šípek a vitamin C, jehož 
základní úlohou v organizmu je ochrana 
buněk před škodlivými účinky tzv. vol-
ných radikálů, slouží jako prostředek pro 
zvýšení imunity a v tomto přípravku zesi-
luje účinky probiotik a hlívy.

Inzerce

Odborníci už mnoho let mluví o obdivuhodných zdravotních účincích hlívy ústřičné. 

Tato výjimečná houba je bohatým zdrojem celé řady přírodních, lidskému organizmu 

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 % buněk imunitního systému.  

Hlíva ústřičná a probiotika
Ideální spojení pro posílení organizmu 
a doplnění potřebných látek

Doplňte tělu potřebné látky v jedné kapsli

  doplňuje tělu potřebné látky

  pomáhá k posílení imunity organizmu 
a zvyšuje přirozenou 
obranyschopnost

  vhodná pro správné zažívání 
a zdravou střevní mikrofl óru

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 
+ probiotika + vitamin C

www.hlivaustricna.cz  261 221 277  Vyrábí: TEREZIA COMPANY s.r.o.
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Dlouho jsem přemýšlela, jak jinak nazvat tento 

o poznání lepší systém stravování, než jsem 

přišla na „nezabijácký systém stravování“. 

Hned na začátku jsem zavrhla „zdravý způsob 

stravování“, protože to je něco, co se nedá 

lehce dokázat a spousty z nás právě ten-

hle název odstrašuje. Milionkrát jsem slyšela:  

„Proč se mám stravovat jako králík, když nech-

ci mít postavu modelky?“. Tohle je další zažitá 

pověra. To, že se budeme stravovat šetrným 

způsobem, ulehčíme našemu tělu jeho fungo-

vání, snad unikneme nástrahám civilizačních 

chorob, budeme se cítit lépe, mít více energie 

na sportovní aktivity. Nikdo však nezaručí, že 

budeme vypadat jako vychrtlá modelka Kate 

Moss. Díky bohu, tomuto vzhledu se jen tak 

nedostaneme.

Jak na potraviny, nebo-li co 
z nákupního košíku vyhodit
Pro jednoduchost můžeme potraviny (včet-

ně tekutin) rozdělit do dvou zjednodušených 

kategorií. První je kategorie vhodných potra-

vin a tekutin, druhá je kategorie nevhodných. 

Potraviny a tekutiny jsou do těchto kategorií 

rozděleny podle toho, zda při jejich konzuma-

ci svému tělu pomáháme nebo ubližujeme.

Abychom jsme byli schopni produkty takto 

rozdělit, budeme se muset na ně podívat více 

kriticky.

Z počátku nám může pomoci rozdělení na 

vhodné a nevhodné - podle toho, zda-li pro-

dukt příroda sama vyprodukovala nebo ne. 

Příkladem z kategorie „vhodné“ a tudíž pro-

dukované přírodou může být: maso, zelenina, 

ovoce, rýže, luštěniny, mléčné výrobky. Tyto 

výrobky obsahují látky, bez kterých se naše 

tělo neobejde.

Maso (samozřejmě záleží na typu) obsahuje 

zhruba 50- 80% vody, 15- 23% bílkovin, 2-50% 

tuku, malý podíl sacharidů (glykogen), z mine-

rálních látek fosfor, draslík, vápník, hořčík, 

sodík, železo, vitamíny B1,B2, PP, A.

Ovoce a zelenina - hlavní složkou ovoce 

a zeleniny je opět voda. Obsahují 80 - 97%. 

Obsah bílkovin je v zelenině zanedbatel-

ný, stejně tak podíl tuků. Zelenina je však 

výborným zdrojem vlákniny a obsahuje velké 

množství vitaminů, minerálních a dalších 

ochranných látek.

Neloupaná obilka rýže obsahuje 8–12 % bílko-

vin, 2,4 % tuku, 68–72 % polysacharidů (škro-

bu), 10 % vlákniny, vitamin skupiny B (thiamin, 

riboflavin, niacin), vitamin E, fosfor, vápník, 

draslík, hořčík a železo. Bílkoviny z rýže jsou 

ve srovnání s jinými druhy obilí považovány za 

jedny z nejkvalitnějších. Mají osm esenciálních 

aminokyselin, které jsou nezbytnou stavební 

jednotkou svalů.

Luštěniny jsou příkladem komplexní potra-

viny, obsahující 60% sacharidů, 25% bílkovin 

a jen 2% tuků. Výjimku tvoří sojové boby, které 

obsahují jen 16% sacharidů, ale 45% bílkovin 

a 23% tuků. Z hlediska složení jsou tedy více 

zdrojem bílkovin než sacharidů. Co se týče 

výživových složek jsou luštěniny výbornou 

zdravou potravinou. Obsahují největší podíl 

komplexních sacharidů, dostatek bílkovin 

a velmi málo tuků.

Neupravené mléko obsahuje kolem 3,2 % bíl-

kovin, kde 80 % tvoří kasein, zbytek plasmové 

bílkovin (albuminy a globuliny). Výborným 

mléčným výrobkem je tvaroh s jogurtovou 

příchutí od značky Madeta. Tento vynikající 

takřka dezert je obohacen o probio-kultu-

ru, která příznivě upravuje rovnováhu střevní 

mikroflóry, zlepšuje tedy trávení a zároveň se 

zvyšuje přirozená obranyschopnost našeho 

organizmu. Navíc klesá tvorba rakovinotvor-

ných látek ve střevech a hladina cholesterolu 

10 /  zdraví 

PRŮVODCE NEZABIJÁCKÝM 
STRAVOVÁNÍM ANEB JAK TADY VYDRŽET 

O PÁR LET DÉLE?

Bílkoviny:
Neboli proteiny jsou důležitou součás-

tí vhodného stravování. Jsou důležité 

z mnoha důvodů: výživa a růst svalů, 

šlach, kůže, kostí, zkrácení doby rege-

nerace, podporu novotvorby svalové 

hmoty, ochranu svalové hmoty před 

poškozením namáhavým fyzickým 

výkonem, ochranu svalové hmoty před 

devastací v průběhu snižování nadvá-

hy, spalování tuků a redukci nadváhy.

Kde je najdeme: kuřecí maso, vaječný 

bílek, syrovátka, tvaroh, luštěniny. 

Sacharidy:
Sacharidy, někdy také nazývané glyci-

dy nebo zastarale a chybně uhlovoda-

ny nebo karbohydráty jsou organické 

sloučeniny. Jsou zdrojem krátkodobé 

energie, tudíž je vhodné je konzumo-

vat v dopoledních hodinách, abychom 

je stihli využít než tělo uložíme ke spán-

ku. V opačném případě se sacharidy 

ukládají. Pokud chceme docílit redukci 

váhy, sacharidy jsou nevhodnou sou-

částí potravinových výrobků. Nevýho-

dou zůstává, že s příjmem sacharidů je 

spojen i příjem cholesterolů a tuků.

Kde je najdeme: dnes už téměř všude, 

bílý cukr, sladkosti, ale i těstoviny, rýže, 

ovoce, mléčné výrobky.



Výhodná nabídka s platností 
od 18. 9. do 31. 10. 2012.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit)   |   Nabídka platí od 18. 9. 2012 do 31. 10. 2012 nebo do vyprodání zásob.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

VITAMINY

Vitamin C 250 mg 30 + 10 tablet

36 Kč
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používá se 
při prevenci 
a nedostatku 
vitaminu C
pro posílení 
imunity

SEZNAM PRODUKTŮ ZNAČKY 

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA 102 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA 35 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA 33 Kč

Vitamin C 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA 29 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA 92 Kč

Vitamin C 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 36 Kč

Vitamin C ret 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 60 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA 20 Kč

Sirup jitrocel EXTRA 325 g 73 Kč    66 Kč

Test těhotenský 2 kusy 42 Kč    38 Kč

KAŠEL

           Sirup jitrocel Extra 325 g

obsahuje vysoký podíl 
jitrocelového výtažku
usnadňuje vykašlávání při 
zánětech horních cest dýchacích 
a rozpouštění hlenů
napomáhá zklidnění podrážděné 
sliznice

IMUNITA

Hlíva ústřičná s probiotiky + vitamin C 50 + 10 kapslí ZDARMA

282 Kč *
229 Kč

ZNÁTE Z TV

NOVINKA!
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obsahuje 
betaglukan, 
vitaminy, vlákninu 
a 10 miliard 
probiotik
pro posílení 
imunity, získání 
vitality a energie

NACHLAZENÍ

Vicks SymptoMed Complete citrón 10 sáčků

200 Kč *
169 KčVicks SymptoMed Complete citrón 5 sáčků, 109 Kč 130 Kč
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í. zmírňuje příznaky 

nachlazení a chřipky, 
tlumí bolest a uvolňuje 
dýchání

Aspirin C 20 šumivých tablet

184 Kč *
165 Kč

73 Kč *
66 Kč
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pomáhá od prvních 
příznaků nachlazení 
a chřipky
tiší bolest a snižuje 
horečku

BOLEST

         Brufen 400 mg 100 tablet

141 Kč *
105 KčBrufen sirup 100 ml, 79 Kč 96 Kč
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í potlačuje bolest 
a snižuje horečku
poskytuje úlevu 
při chřipkových 
onemocněních

Panadol Extra 30 tablet

90 Kč *
73 Kč
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í. vysoce účinný proti 
bolesti
snižuje horečku, 
nedráždí žaludek

73 Kčč

42 Kčč



* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit)   |   Nabídka platí od 18. 9. 2012 do 31. 10. 2012 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www.Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností 
od 18. 9. do 31. 10. 2012.

NEJVĚTŠÍ SDRUŽENÍ LÉKÁREN V ČR   |   KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *
41 Kč
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Paramegal 500 mg 30 tablet

39 Kč *
33 Kč
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tlumí bolest 
a snižuje 
teplotu

pro zmírnění bolesti 
a snížení teploty
pro chřipkové 
a revmatických 
onemocněních

RÝMA

   Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

86 Kč *
69 Kč
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léčba záchvatovitě 
nastupující rýmy 
s vodnatou sekrecí
zmírnění a odstranění 
zduření nosní sliznice

NACHLAZENÍ

Coldrex tablety 24 kusů

134 Kč *
109 Kč

Paramegal 500 mg 10 tablet, 13 Kč 15 Kč

Lé
k 

s 
ú

či
n

n
ou

 lá
tk

ou
 

Pa
ra

ce
ta

m
ol

, P
h

en
yl

ep
h

ri
n

 
h

yd
ro

ch
lo

ri
d,

 k
ys

el
in

a 
as

ko
rb

ov
á,

 T
er

pi
n

u
m

 
m

on
oh

yd
ri

cu
m

, K
of

ei
n

. 
K

 p
er

or
ál

n
ím

u 
p

od
án

í. proti chřipce 
a nachlazení
snižuje horečku 
a tlumí bolest 
hlavy a v krku

NACHLAZENÍ

MedExpecto Vicks sirup
Med a Zázvor 180 ml

140 Kč *
119 Kč
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k uvolnění hlenu 
a usnadnění 
vykašlávání v důsledku 
nachlazení, chřipkových 
onemocnění a akutní 
bronchitidy
přípravek mohou 
používat dospělí a děti 
od 14 let

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
nosní sprej 15 ml

100 Kč *
85 Kč
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pro krátkodobou léčku 
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

MULTIVITAMINY

Multi-Sanostol sirup 300 g

197 Kč *
174 Kč
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i. Je vhodný:

při ztrátě chuti k jídlu
při poruchách vývoje a růstu
ke zlepšení celkového stavu 
po prodělané nemoci
pro děti od 1 roku, mladistvé 
a dospělé
v těhotenství a době kojení

MOČOVÉ CESTY

Urinal Akut 10 tablet

209 Kč *
189 Kč
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vítěz testu Lékárníci 
doporučují
akutní řešení problémů 
s močovými cestami
nejvyšší koncentrace 
brusinek na trhu
účinný již od prvního dne 
užívání

ZNÁTE Z TV
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Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
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ZAŽÍVÁNÍ

Espigal Galmed 80 mg 100 kapslí

150 Kč *
127 Kč
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účinná regulace tvorby 
střevních plynů
jedna kapsle pro 
optimální účinek

KAŠEL

Sinecod sirup 200 ml

123 Kč *
116 Kč

Lé
k 

s 
ú

či
n

n
ou

 lá
tk

ou
 B

u
ta

m
ir

át
 

ci
tr

át
. K

 p
er

or
ál

n
ím

u
 p

od
án

í.

proti suchému 
dráždivému kašli 
různého původu
usnadňuje dýchání

PAMĚŤ

Gingio 40 mg 90 tablet

264 Kč *
209 KčGingio 80 mg 60 tablet, 332 Kč 414 Kč
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OČI

Ocutein Brillant Lutein 60 tobolek + oční kapky ZDARMA

416 Kč *
355 Kč

Ocutein FORTE Lutein 15 mg 60 + 15 tobolek ZDARMA,
313 Kč 365 Kč
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podporuje regeneraci 
očních buněk
chrání buňky sítnice před 
poškozením
pomáhá k zlepšení ostrosti 
vidění

poruchy paměti, 
snížená schopnost 
soustředění, 
závratě a pocit 
studených 
končetin

IMUNITA

                     Nutrolin B Sirup 60 ml

89 Kč *
83 KčNutrolin B Pedtabs 20 rozpustných tablet, 94 Kč 100 Kč
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zmírňuje nežádoucí účinky antibiotik
potlačuje střevní infekce
působí proti zácpě, nadýmání 
i průjmu
obnovuje rovnováhu střevní 
mikrofl óry

Probio-Fix Imun 30 tobolek

300 Kč *
279 Kč
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stimuluje 
přirozenou 
obranyschopnost 
organismu

MULTIVITAMINY – DĚTI

Rakytníček multivitaminové želatinky s rakytníkem 70 kusů

223 Kč *
179 Kč
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obsahují 20 % ovocné šťávy, 
9 vitaminů
pro posílení imunity 
a doplnění vitaminů
bez konzervačních látek 
a přidaných barviv

                       Marťánci 100 tablet +

305 Kč *
289 Kč
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příznivě podporuje 
obranyschopnost dítěte
účinnost Marťanů 
s Imunactivem 
potvrzená studií (více 
na www.walmark.cz)
Marťánci s Prebiotiky 
pro podporu správného 
trávení a zažívání

ZNÁTE Z TV

SVÍTÍCÍ MARŤAPRSTY
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INTIMNÍ PÉČE

Lactacyd Femina 200 ml

103 Kč *
90 KčLactacyd Girl 200 ml, 90 Kč 100 Kč

emulze pro intimní 
hygienu při podráždění
vhodná pro každodenní 
péči

PROTI VŠÍM

Paranit sprej 100 ml – hřeben + šampon ZDARMA

400 Kč *
350 Kč

zabíjí vši a hnidy do 15 minut
maximálně šetrný k citlivé 
dětské pokožce
neobsahuje chemické insekticidy

ZNÁTE Z TV

ČAJE

Čaje Leros

38 Kč *
35 Kč

Akce se vztahuje také na Leros čaj Reduktan,
Leros čaj Thé Salvat a Leros čaje Urcyston Planta.

K
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í. mají čistě 

přírodní složení, 
bez chemických 
přísad s vysokou 
kvalitou jakosti

MOČOVÉ CESTY

           Swiss Mega Brusinky 50 kapslí

403 Kč *
349 KčSwiss Max Brusinky 30 pastilek, 169 Kč 193 Kč
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při akutních či opakujících se 
potížích močových cest
unikátní technologie 
BioShield® – postupné 
uvolňování účinných látek
účinky již od 1. kapsle

DĚTSKÁ VÝŽIVA

Sunar Nutradefense 2, 3, 4  800 g

322 Kč *
279 Kč

V nabídce také Nutradefense HA 600 g
(hypoalergenní péče) a Nutradefense Good Night 700 g

Po
tr

av
in

a 
pr

o 
zv

lá
št

n
í v

ýž
iv

u
. 

K
oj

en
í j

e 
pr

o 
ko

je
n

ce
 n

ej
le

p
ší

 
zp

ů
so

b 
vý

ži
vy

.

mateřské mléko je 
naší inspirací. Jeho 
ochranná funkce 
nás inspirovala 
k vytvoření 
kojenecké 
mléčné výživy 
Nutradefense.

DĚTSKÁ PÉČE

Weleda Měsíčkový kojenecký krém 75 ml

199 Kč *
169 Kč

Weleda Měsíčková kojenecká koupel, Měsíčkový kojenecký olej 
a Měsíčkový dětský šampón (200 ml), 259 Kč 304 Kč

účinně chrání citlivou pokožku zadečku 
před vznikem opruzenin
má zklidňující a hojivé účinky i na již 
vzniklé opruzeniny

IMUNITA

Probio-Fix 60 želatinových tobolek

327 Kč *
303 KčProbio-Fix 30 želatinových tobolek, 212 Kč 227 Kč
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MULTIVITAMINY – DĚTI

Vibovit Abeceda želé bonbóny 50 kusů

165 Kč *
139 Kč
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V akci také Vibovit Aqua, Safari a ZOO.

obsahuje 11 důležitých 
vitaminů a minerálů
napomáhají zdravému růstu 
a rozvoji dítěte
podporují imunitní systém

udržuje biologickou 
rovnováhu střevní 
mikrofl ory

ZNÁTE Z TV



v krvi. Obsahuje vysoké množství bílkovin 

a nízký obsah tuků. Nemáte-li tento výrobek 

v jídelníčku, doporučuji ho zařadit. Nejvíce se 

hodí jako odpolední svačina.

Naopak „nevhodná“ kategorie nemá s pří-

rodou moc společného. Například takový 

knedlík příroda určitě nevyprodukovala, nebo 

chipsy, oplatky či marshmallow. Proto od těch-

to produktů nemůžeme čekat žádné pozitivní 

dopady na náš organizmus. Příroda rovněž 

nevytvořila rybí prsty. I přesto, že výrobce 

tvrdí, že se jedná o rybí maso v strouhanko-

vém těstíčku, v testovaných výrobcích se podíl 

rybího masa pohyboval od 22 do 65 procent. 

Pochopitelně zbytek obsahu výrobce musí 

něčím nadstavit a to „něco“ musí být pokud 

možno i velmi levné a hlavně trvanlivé. Čím 

méně masa ryb ve výrobku, tím více strou-

hanky, mouky, škrobu rybí prsty obsahují. 

Toto téměř univerzální pravidlo zmražených 

mletých a předpřipravených potravin se dá 

uplatnit na celou škálu výrobků, které jsou 

vytvořeny předmícháním něčeho s něčím 

a my sami ani nevíme, co konzumujeme. Navíc 

etikety nemusí být vždy pravdivé. Těmto pro-

duktům je potřeba se vyhnout velkým oblou-

kem, chceme-li (trochu s nadsázkou) se dožít 

výchovy vlastních vnoučat.

Zabijákem dnešní doby jsou slazené nápoje. 

Dnes a denně vidíme v restauracích děti posr-

kávat Coly, Kofoly, Fanty. Starostlivější rodiče 

objednávají raději džusy, ani ty však nejsou 

tím nejvhodnějším základem pitného režimu. 

Džusy rovněž obsahují velké množství cukrů 

a pomocníčků. Nejen že džusy mohou nabou-

rávat zubní sklovinu, ale mohou také snižovat 

účinnost některých léků. „V poslední době se 

objevily zprávy, že jablečná, grepová nebo 

pomerančová šťáva mohou snížit účinky celé 

řady léků určených k léčbě závažných onemoc-

nění. Výzkum vedený profesorem Davidem 

Baileyem a jeho kolegy z kanadské univerzity 

skutečně prokázal, že zmíněné ovocné šťávy 

snižují absorpci některých látek používaných 

k léčbě vysokého krevního tlaku a k prevenci 

infarktu, některých antibiotik a dalších léků. 

David Bailey se domnívá, že seznam léků se 

ještě rozroste.“ (Vitalia.cz) Ideálním nápojem 

je neperlivá voda, je naprosto snadno a při-

rozeně stravitelná pro naše tělo a nijak ho 

nezatěžuje.

Závěrem k vhodné a nevhodné 
kategorii
Nejen kvůli redukci váhy, ale předně kvůli naší 

budoucnosti, bychom si měli dávat pozor na 

to, co jíme. Musíme si uvědomit, že naše tělo 

nefunguje jako drtička odpadu, není proto 

schopné zpracovat vše, co najdeme na pul-

tech v potravinách.

Párkrát se mi stalo, že jsem se po smažených 

bramboráčcích nemohla ani pohnout. Jednou 

jsem si dokonce po spořádání pytlíčku araší-

dů musela zavolat z restaurace taxi, aby mě 

odvezlo domů, kde jsem se s obrovskými kře-

čemi zhroutila do postele a prosténala celou 

noc. Arašídy obsahují až 50% tuků a mohou 

být pro některé z nás hůře stravitelné.

Tyto a další jiné indicie nám napovídají, že to, 

co jsme zkonzumovali, našemu tělu neprospě-

lo. Některé potraviny dokonce natolik zatěžují 

náš organizmus, že představa pohybu je pro 

nás nemyslitelná. Jen si vzpomeňte, kolikrát 

jste se po obědě sotva odvalili do kanceláře 

zpět za svůj monitor? Tohle je další nápo-

věda nevhodného stravování. Největší hroz-

bou pro náš organizmus jsou smažená jídla, 

tučná a jak jsme již zmiňovali výše produkty, 

které nevyprodukovala příroda. Dalším taj-

ným zabijákem našeho zdraví jsou poloto-

vary, přimíchané a předpřipravené výrobky. 

Tyto produkty mají sice za cíl ušetřit náš čas, 

okouzlit partnera výbornou italskou pizzou 

či romantickými Amore Mio těstovinami, ale 

výživově jsou pro nás tragické. Například tyto 

instantní těstoviny, nejen že jsou natřískány 

pomocníčky, ale jsou z téměř 70% procent 

tvořeny sacharidy. Sacharidy jsou nevhodnou 

součástí potravinových výrobků, jsou to tzv. 

převlečené synteticky vyrobené cukry, které 

naše tělo zatěžují a rovněž po nich přibíráme.

Boom těchto chemických potravin nastal tepr-

ve nedávno. Naši rodiče či prarodiče nekonzu-

movali přepálené fastfoody nebo pěti-minu-

tovky na večeři. Prarodiče se stravovali jed-

nodušeji, sice méně pestře, ale nedopovali se 

chemickými pomocníčky. Jedly se produkty 

domácího zpracování a tehdejší šunka roz-

hodně obsahovala větší obsah masa než ta, 

kterou si kupujeme dnes. Dnešní potraviny 

mají vysokou spotřebu a nízkotučné mléko je 

natolik pasterizované, že vydrží v lednici skoro 

celé prázdniny. Bohužel, tento relativně nový 

trend s sebou přináší i mnohé, zatím ještě 

neosvojené problémy. Věřím, že spousta váž-

ných onemocnění může být způsobena právě 

nevhodným stravováním.
pavla krečmerová

11 /  zdraví

!!!POZOR!!!

- Nekupovat výrobky, kde chybí

etiketa se složením.

- Vyvarovat se podezřele nízkým 

cenám za výrobek.

- Na list zabijáckých potravin 

zařadit instantní pokrmy.

- Není kalorie jako 

kalorie.
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TIP NA POSEZÓNÍ DOVOLENOU: 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

Myslím, že každý by měl alespoň jednou za 

život Dubaj navštívit. Ze zvědavosti,  pocho-

pitelně. Ještě než jsem vyrazila do Dubaje, tak 

jsem měla jasnou představu o tom, jak to tam 

bude vypadat. Moje rodina už tam byla a také 

tam žije spousta mých známých. Myslela jsem 

si, že mě nemůže už nic překvapit. Pořádně 

jsem se mýlila.

Toto evropsky fungující město na pobřeží 

Perského zálivu ještě nikdo na konci 80 tých 

let neznal. Dnes figuruje na seznamu lukra-

tivních adres. Ačkoli se může zdát, že Dubaj 

vyrostl na ropě, není tomu tak. Největším 

majitelem ropných kohoutků nadále zůstá-

vá Abu Dhabi, které dokonce v době krize 

zapůjčilo Dubaji finance na dostavbu největší 

budovy světa Burj Khalifa, která se měla 

původně jmenovat Burj Dubaj (Věž Dubaje). 

Vzhledem k tomu, že by bez záchrany z Abu 

Dhabi nebyla zdaleka ani tak dostavěná jak 

vysoká, rozhodli se ji pojmenovat podle prezi-

denta SAE a emíra Šejka Khalifa bin Zayed bin 

Sultan Al Nahyan, který má výhradní zásluhy 

v dostavbě této věže. Říká se, že většina všech 

jeřábů světa je právě v Dubaji. Tyto jeřáby už 

postavily stavby za hranicí lidského chápání. 

Na umělém ostrově ve tvaru palmy byla vysta-

vena lukrativní čtvrť, o jejíž adresu se pere ne 

jedna slavná osobnost.

Co čekat od Dubaje?
Musíme mít na paměti, že většina místně 

tvářících se lidí jsou cizinci. Najdete zde snad 

všechny možné národy a kultury. Protože SAE 

patří k daňovým rájům, naleznete zde spoustu 

mezinárodních korporací. Proto zde většina 

obyvatelstva mluví anglicky. Kromě silného 

zastoupení západní kultury zde velmi často 

potkáte asijské a to většinou indické zaměst-

nance. Tradičně se Indové vyskytují na níže 

placených pozicích jako například taxikáři, 

pokojské, pomocná  síla, či pouliční obchod-

níci.

Dámy, nemusíte se bát zahalování. Arabské 

obyvatelstvo si na Evropany lehce zvyklo, takže 

tílko na veřejnosti není problém. Chcete-li se 

ve městě cítit dobře, tak méně než tílko nechte 

vespod kufru. Na veřejnosti bych nedoporučo-

vala dámám opalování nahoře bez, i když jsem 

na pláži viděla Rusky oděné jen ve spodním 

dílu plavek, čímž sice neporušovaly žádná 

pravidla, ale na pláž se můžou přijít koupat 

i původní místní, u nichž se s lehkým pozasta-

vením dá počítat. Navíc obtěžování na veřej-

nosti je trestné a tresty nejsou jen výchovné, 

nýbrž velmi kruté. Pokud by vás obtěžovala 

pracovní síla například z Pákistánu, tak by 

mohl padnout rozsudek permanentní vyhoš-

tění ze země bez možnosti návratu. Zároveň 

se však do některých míst s odhalenými rame-

ny a koleny nedostanete.

V Dubaji existují turistické pláže, kam se za 

směšný poplatek dostanete. Já jsem si oblí-

bila Beach Park v oblasti Jumeirah. Je to 

nádherná kombinace parku a pláže, kde si 

každý přijde na své. Místní obyvatelstvo se po 

pracovní době přesouvá se do parku na pik-

nik a grilování. Rodiny a známí se pravidelně 

setkávají, děti si spolu hrají, ženy připravují 

večeři, a to celé působí velmi pohodovým 

a přátelským dojmem. Chcete-li pak pozoro-

vat západ slunce, přesunete se přes mosteček 

na pláž a užijete si překrásného západu slunce, 

kde v dáli uvidíte i sedmi hvězdičkový hotel 

Plachetnice Burj al Arab (Věž Arabů).

Do Dubaje za nákupy
I přesto, že v SAE jsou minimální daně, dnešní 

ceny mi tak atraktivní nepřišly. Situace po roce 

2000 bývala jiná. Tehdy město nemuselo rea-

govat na ekonomickou krizi, či nově vznikající 

konkurenci, jen pár hodin vzdálený Katar. Od 

té doby rovněž k nám do Čech dorazila spous-

ta produktů, nad kterými se už nerozplýváme, 

jako když jsme je tehdy vídávali v zahraničí. 

Dnešní český trh je vysoce konkurenční tomu 

světovému, takže jsem si ve finále z Dubaje 

odvážela jen doplňky do bytu z Pákistánského 

trhu.

V Dubaji naleznete mnoho nákupních center, 

které jsou všechny „nej“ – nejstarší, nemoder-

nější, nejdelší, atd. U největší budovy světa 

Burj Khalifa se nachází Dubai Mall, které je tím 

nejroztahanějším, většina lidí asi řekne nej-

větším na světě, a mně přišlo opravdu členité. 

Najdete zde přes tisíc obchodů všemožných 

značek i luxusních návrhářů.

Výhled na Souk al Bahar 
z hotelu The Palace The Old Town před Burj Khalifou

13 /  cestování

Jumeirah Beach Park

Burj Khalifa
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Oblíbenou aktivitou místních, především 

Arabů, je právě korzování v těchto nákup-

ních centrech. Zpočátku mi to přišlo zvláštní. 

Potkáváte zde hloučky zahalených mužů a za 

nimi se prochází obdobný počet zahalených 

dam. Smíšeně si nepovídají. Až na konci poby-

tu jsem pochopila, proč se místní schází právě 

v nákupních centrech. V Dubaji se toho dělat 

moc nedá. Teploty v létě dosahují až 45 stupňů, 

beton přes den natáhne neskutečné množství 

tepla, takže procházet se venku je opravdu 

nepříjemné. Navíc nákupní centra představu-

jí obrovskou klimatizovanou plochu, kde se 

můžete setkat se svou rodinou, přáteli, najíst 

se, ostříhat se, zajít si do kina a pro děti je 

v každém nákupním centru připraven dětský 

koutek. Sportovců v Dubaji moc nenajdete, 

snad až na cizince v hotelových komplexech, 

takže tohle je jediná pohybová aktivita, kterou 

místní mohou vykonávat v období tropických 

veder, která trvají povětšinu roku.

Zajímavostí je Global Village, která se nachází 

několik kilometrů za městem. Zde se může 

každý stát prezentovat, čím chce. Jsou tady 

některé stánky, které spíš připomínají malin-

ké vesničky. Najdete zde produkty domácí 

výroby, koření, oříšky, látky, oblečení, suvený-

ry, ale také místní restaurace, kavárny, apod. 

V evropském koutě dokonce najdete i čes-

ký pult s Bohemia Crystals. Náš stánek není 

zdaleka tak velký jako čtvrť Íránu, Saudské 

Arábie, Maroka, Kuvajtu, Egypta či Španělska, 

ale pohled na domácí stánek ve vás vzbudí 

spřízněný pocit. Bohužel, tato vesnice je přes 

léto uzavřena. Je totiž situována téměř v pouš-

ti a až na pár stánků s ventilátory tam není 

klimatizace.

Pár tipů na zpestření dovolené:
Safari s 4x4

Téměř v každém hotelu si můžete zakoupit 

výlet na Safari v Jeepech. Jedná se o projížďku 

s profesionálním řidičem, který vám v pouš-

ti připraví hotovou centrifugu. Když jsme 

v koloně aut dojeli na hranici silnice a pouště, 

náš řidič zpomalil a prohlásil: „Chci, ať se při-

poutáte, máte nad sebou a před sebou madla 

- můžete je použít, zvracení v automobilu je 

pod pokutou 200 dolarů“, a pak přidal a rozjel 

se vstříc velkým dunám. V duchu jsem si říkala, 

v životě jsem v autě nezvracela, takže zvracení 

se mě netýká. Jenže po dvaceti minutách 

zběsilého sjíždění dun jako na snowboardo-

vém prkně mi došlo, že to nebyl jen další fór. 

Opravdu se mi zvedal žaludek, když jsme 

překonávali sklony větší než 45 stupňů, nebo 

když vyjel na dunu, prudce zastavil a jen se 

nechal svést lavinou písku. Byl to neskutečný 

adrenalin, u kterého jsme ječeli, kvíleli a někte-

ří z nás i naříkali. Po další chvíli nás pak nechal 

vystoupit na dunách, kde jsme sotva uměli 

stát na nohou a mohli jsme si vyfotit  nekoneč-

no písku. Opravdový zážitek stát téměř upro-

střed pouště, kde nic tu nic. Poté nás dopravil 

do malinké oázy, kde jsme přijeli akorát včas 

na západ slunce a hostinu. Součástí tohoto 

výletu byla i projížďka na velbloudu, malování 

henou a místní taneční vystoupení, při tom 

jsme seděli na zemi, ládovali do sebe místní 

dobroty, a užívali si pouštní atmosféru.

Abu Dhabi – Mešita + Okruh F1
Zbude-li vám čas se přesunout do sousední-

ho Emirátu, určitě se vydejte do Abu Dhabi, 

najdete zde hned dvě pozoruhodnosti, které 

stojí za to vidět.

Velká Mešita Sheikh Zayed je bezpochyby tou 

největší na světě a taky tou nejkouzelnější. 

Je opravdu přenádherná a to jak z venku, tak 

zevnitř. Stěny a světla jsou nádherně ozdo-

beny kytičkami a jinými abstraktními motivy. 

V arabské kultuře nebývalo zvykem malovat 

konkrétní postavy, proto zde najdete mnoho 

přírodní tématiky. Dámy dovnitř pustí pouze 

zahalené, abayu vám u vchodu bezúplatně 

zapůjčí. Pánové mohou vstoupit, pokud mají 

dlouhé kalhoty, jinak se musí rovněž zahalit. 

Poté můžete vstoupit až do místnosti, kde se 

modlí muži (to je ta větší), ženy se pak modlí 

jinde, tam vás ale nepustí, nejste-li Arabka, 

která se přišla na mši pomodlit. Všude je 

povoleno fotografování, takže se nemusíte 

bát, že si chvíli zahalení už nikdy nevybavíte. 

V mešitě panuje neuvěřitelně silná atmosféra. 

Uvědomila jsem si tam, jak jsou naše světy 

(svět arabský a křesťanský) podobné. Oba 

světy se modlí, oba se modlí k bohu (každý 

ho nazývá jinak) a pro oba světy je zdobnost 

v těchto posvátných místech důležitá.

V roce 2009 byla dokončena nová supermo-

derní trať pro formule 1, která se nachází kou-

sek od Abu Dhabi, na poloostově Yas Marina 

Curcuit. Trať v cílové části připomíná spíše 

městský okruh a Matrix zárověň.

Navštívíte-li Abu Dhabi Yas Marina právě 

v době okurkové sezóny nebo jste jen zvědaví 

na trať, za 120 dirhamů, což je v přepočtu asi 

660 korun, se můžete dostat na prohlídku 

okruhu. Protáhnou vás všemi důležitými část-

mi okruhu, které jsou přístupné jen jezdcům 

F1 včetně exkluzivního paddoku.

pavla krečmerováVýlet na Safari

Sheikh Zayed Velká mešita v Abu Dhabi Sheikh Zayed Velká mešita v Abu Dhabi

Večerní grilování v Jumeirah Beach Park



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 
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RECEPTY Z HUB

Co budeme potřebovat:

50 dkg těstovin fettucine

50 dkg žampionů

1 velká cibule

2 lžíce olivového oleje

2 stroužky česneku

8 velkých rajčat

2 lžíce nasekané petrželové natě

sůl & pepř

Vyzkoušejte: Ministerstvo zemědělství ČR spolu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí vytvořili výborný projekt. Spustili web o nejakostních, falšovaných a nebezpeč-

ných potravinách. Spoustu informací o nevhodných a škodlivých potravinách najdete na jejich webu: www.potravinynapranyri.cz  pavla krečmerová

Jak na to: 

Cibuli nakrájíme na větší kousky a spolu s rozdrceným česnekem smaží-

me na oleji do růžova, pak přidáme nakrájená rajčata, trochu podlijeme 

vodou, chvíli podusíme, přidáme žampiony nakrájené na plátky, rychle 

přivedeme k varu a pak na mírném ohni dusíme 15 minut. Mezitím uva-

říme fettucine, scedíme a ponecháme v teple. Omáčku dochutíme pet-

rželovou natí, solí a pepřem a promícháme s těstovinami. 

Tip: 

Až si půjdete do obchodu pro fettucine, zkuste se poohlédnout po značce 

LUMO Natur s.r.o., které jsou zároveň bezvaječné (méně kalorické) a BIO. 

Nenajdete-li je na pultech, zaručeně si je můžete objednat na stránkách 

fi rmy za 49,- : www.lumo-natur.cz.

Fettucine s houbami a rajčatovou omáčkou

Co budeme potřebovat:

500 g kloboučků z hříbků

2 cibule

půl lžičky kmínu

2 lžíce citronové šťávy

3 lžíce olivového oleje

půl lžičky medu

půl lžičky nasekaného estragonu

1 lžíce nasekané pažitky

1 lžíce nasekaného kopru

sůl & pepř

Jak na to: 

Umyté, očištěné houby dáme do vroucí osolené vody s kmínem a vaří-

me zhruba dvanáct minut. Pak houby slijeme, propláchneme studenou 

vodou, nakrájíme, přidáme na drobno nakrájenou cibuli a všechno to 

pořádně promícháme. Zvlášť si smícháme med s citronovou šťávou, solí, 

pepřem, estragonem a zalijeme olivovým olejem. Tuto zálivku nalijeme 

na hříbky, promícháme, přikryjeme a necháme na 3 hodiny odpočinout 

v lednici. Před podáváním posypeme koprem a pažitkou.

Tip: 

Hříbkový salát můžeme servírovat k večeři s cereální kaiserkou nebo s cia-

battou. Rovněž se k tomu dobře hodí bílé lehké suché víno. 

Hříbkový salát

Co budeme potřebovat:

500 g lišek 

1 kelímek smetany 

(vysoko procentní)

proužek másla 

(např. Jihočeské) 

špetku tymiánu 

sůl & pepř

Jak na to: 

Na pánvi rozpustíme máslo, na něm orestujeme lišky. Nejlepší lišky jsou 

samozřejmě čerstvé, ale mohou být i zmražené. Důležité je, aby lišky byly 

vcelku. Používáme-li zmražené, tak počkáme, až se na pánvi rozmrazí a 

vodu si slijeme bokem, protože ji později budeme potřebovat. Pak lišky 

zprudka orestujeme, přidáme tymián (nemáme-li po ruce zrovna tymián, 

nahradíme jej jinou bylinkou). Po orestování lišky zalijeme vodou, lehce 

podusíme, přidáme vysokoprocentní smetanu a dochutíme solí a pepřem. 

Tip:  V restauraci Dolce Villa v pražských Nebušicích k tomu podávají mys-

livecký knedlík. Jak tedy takový knedlík vykouzlíte doma? Je to prostý 

karlovarský knedlík, ve kterém je navíc přidaná opečená slaninka. Můžete 

zkusit třeba karlovarský knedlík podle šéfa všech kuchyní Zdeňka Pohlrei-

cha a obohatit jej o výbornou anglickou slaninu. 

Lišky po myslivecku

Co budeme potřebovat:

500 g žampionů

100 g anglické slaniny

1,5 dcl suchého bílého vína

2 lžíce čerstvé nasekané

 petrželky

proužek másla

sůl & pepř

Jak na to: 

Žampiony důkladně očistíme, otřeme je vlhkým hadříkem nebo houbič-

kou. Na pánvi rozehřejeme máslo. Na másle pak hlavičky žampionů asi 

3 minuty opékáme. Poté je naskládáme do zapékací misky. Nožičky hub 

velmi jemně nakrájíme, to stejné provedeme i se slaninou, společně ores-

tujeme na másle a rovnoměrně navrstvíme na hlavičky. Osolíme, opepří-

me, zasypeme petrželkou, zalijeme bílým vínem a pečeme při teplotě 

180°C zhruba půl hodiny. 

Pozor: Dbejte na kvalitu při výběru anglické slaniny! Raději si vezměte pár  

chvil navíc a výrobek si dobře prohlédněte. Zkraje prázdnin zaznamenala 

Státní zemědělská a potravinářská v prodejně v Ústí nad Labem Anglic-

kou slaninu s plísní.

Pečené žampiony na víně
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Bojujte proti problémům s nadýmáním
Vezměte si Espumisan®

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



LUŠTĚTE S NÁMI!
Ve hře je 10 dárkových balíčků v hodnotě 300 kč  produktů 
Moje lékárna  (Obsah balíčku : B - komplex forte 100+20 tbl  
ZDARMA, Vitamin C 250mg 100+20 tbl ZDARMA, Vitamin C 
500mg 30+10 tbl ZDARMA, Pyridoxin  30+10 tbl ZDARMA, 

Sirup jitrocelový extra s Vitamínem C  325g). Správné řešení tajenky posílejte 
co nejrychleji, nejpozději však do 31.10.2012 e-mailem na : krizovka@moje-
lekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML1-tajenka)

 Výhru získá 10 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a platnou korespondenční adresou, na kterou mu bude výhra 
zaslána. Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz
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SUDOKU: doplňte zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se každá číslice v každém sloupci, řádku, a v každém 

z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky vyskytovala pouze jednou.

Rozluštění:






