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jezevčí mast

Pro lepší dýchání
Obsahuje harmonicky vyváženou směs 20 druhů bylin v BIO-kokosovém másle.
Aktivní látky se po masáži v oblasti hrudníku, krku, zátylku,
zad a případně při aplikaci na čelo či spánky uvolňují a napomáhají:
Uvolnění dýchacích cest
snížení dýchacích obtíží při nachlazení
zlepšení prokrvení pokožky v místě aplikace
Uvolňování dýchacího svalstva namáhaného kašlem

Unikátní bylinný přípravek inspirovaný tradičním jezevčím sádlem, které se v lidovém
léčitelství používalo pro lepší odkašlávání při chřipce a nachlazení.
Obsahuje extrakty bylin a silice dřevin.
Neobsahuje jezevčí sádlo ani jiné živočišné tuky.

www.herbamedicus.cz

Editorial, obsah
Vybíráme pro Vás to nejlepší z obsahu redakční
části Zenia® jaro 2012
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Milé čtenářky,
toto je poprvé, kdy Vám píši ze zahraničí, konkrétně z daleké a slunné Dubaje (zatím ještě ne sluncem
prohřáté). Cílem mé cesty je březnový mezinárodní
farmaceutický veletrh DUPHAT 2012. Každoročně se
na něm setkávají významné společnosti, lékárníci, lékaři a další specialisté z farmaceutického oboru. Na
veletrhu nechybějí ani vyslanci z České republiky. Své
produkty zde prezentují například společnosti Herbamedicus, Allivictus a Wake. Velkému zájmu se těší
především výrobek HemaGel®, který je výsledkem
dlouholetého vývoje českých vědců.
Kromě veletrhu jsem při nejbližší příležitosti navštívila
samoobslužnou lékárnu, která byla přímo ve veletržním komplexu. Pocity z exkurze mám smíšené. Určitě
mne zaujala rozmanitost, šíře sortimentu i nabídka
organických výrobků pro péči o vlasy a tělo. Lékárna dokonce měla i koutek s parfémy, což ve mně na
druhou stranu vyvolávalo pocit, že to už do lékárny
jaksi nepatří.

Hlavní téma
Poznejte dvě významné ženy farmacie.
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Móda a styl
Velký trend letošního jara – zářivé
barvy.

14

Rozhovor
Cesta ze snem Petra Koukala.
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Zdraví
Neočekávané projevy diet,
zdravé svačinky, cholesterol a úpravy
jídelníčku.
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Psychotest
Otestujte si svou nezávislost.
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Kulinářské umění
Recepty na velikonoční týden.
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Nepracujte, odpočiňte si
Křížovka a tipy pro volný čas.

Obsah obchodní části Zenia® jaro 2012
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Obchodní prezentace farmaceutických
společností
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Syndrom karpálního tunelu.
Skryté pravdy v prenatální výživě.
3D tiskárny zvládnou vyrobit lidské kosti a zuby.

Další zajímavostí byl způsob obsluhování zákazníků.
Bílý plášť měl jen vedoucí lékárník, který byl za tarou. Ostatní personál byl oblečen ve stejnokrojovém
šedém obleku (dámy v kostýmu), chodil v prostorách
lékárny a přímo oslovoval zákazníky. Upřímně řečeno
si nejsem jistá, zda bych takovému personálu důvěřovala po odborné stránce. V tu chvíli jsem byla ráda,
že u nás máme jiný kraj a jiný mrav.
Přeji Vám bohatou pomlázku
Jiřina Skalková,
šéfredaktorka
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Od Vás pro nás ...
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Na této straně se věnujeme Vašim
postřehům a ohlasům na náš časopis
Zenia. Nejzajímavější příspěvky budou
samozřejmě odměněny.
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PÍŠETE NÁM
V minulém čísle jsme Vás požádali o
Vaše rady a tipy, jak o sebe pečovat
v chladném počasí a jak ve zdraví
přečkat do jara. Děkujeme všem za
odpovědi a zde Vám přinášíme ty nejzajímavější. Čtenářky jsem odměnili
dárkovým balíčkem od společnosti
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Paní Tereza Zejdová z Brn
a
Co se týče péče o tělo
je dobré pokožku chránit jednak pře
d mrazem a
hlavně při pobytu na ho
rách i před
intenzivním slunečním zář
ení. V tomto případě mám dobrou
zkušenost s
balzámem od Biodermy
Atoderm PP,
kterým v zimě mažu cel
é tělo, pro
děti je velice příjemný Alt
ermed baby
winter cream. V zimě tak
é velice trpí
ruce, několikrát denně je
potírám krémem na ruce od Neutrog
eny bez parfemace. Na hory je pak urč
itě vhodné
doporučit nějaký krém
s vysokým
ochraným faktorem pro
ti UVA a UVB
záření, který je ovšem urč
ený přímo
na zimu, protože jen tak
ový je schopen pokožku chránit i pře
d chladem a
vůbec rozmary počasí. Op
alovací krémy na léto nejsou úplně
vhodné z důvodu, že jsou odolné sice
proti vodě,
ale před mrazem vás neo
chrání.
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5. Doplňovat tekutiny
(hlavně ty nealko).
jaro
6. Ale hlavně nezapomínat, že
jednou určitě přijde :-).

Kdo nehraje,
nevyhraje
V každém čísle je pro Vás připravena
řada soutěží o velmi zajímavé ceny.
Podrobné zadání soutěží hledejte na
těchto stránkách.

Cardiowell - strana 25

Kulinářské tajemství o poukázky
Ahold - strana 30

Fit and Slim – strana 32

Silvie Vondráková z Bohumína
V zimě nedám dopustit na saunu
pravidelně 1x týdně, samozřejmá
je zdravá výživa - ovoce, zelenina,
případně kvalitní doplňky stravy z
lékárny - goji, kolostrum.

Petra Cábová z Uničova
Celou zimu ráda popíjím čaj se
zázvorem a medem, ten pěkně
prohřeje a chrání před rýmou a
nachlazením. Každý druhý večer se natírám výživným tělovým mlékem a zimní ochranné
krémy jsou samozřejmostí.

MAGAZÍN

Soutěž s TEAM 4 YOU®

VIP soutěž se společností TEAM 4 YOU®
Vážené dámy, vážení pánové,

1.
C

redakce magazínu Zenia Vám opět přináší velmi lákavou soutěž.
Hlavními cenami jsou tentokrát nevšední zážitky z jižní Moravy.
Poděkování za organizaci celé soutěže patří společnosti
TEAM  4  YOU® s.r.o., která pro Vás tuto soutěž připravila při příležitosti svého 5-ti letého výročí vzniku a vedoucí pozice v oblasti
outsourcingu na českém farmaceutickém trhu.
„Když jsme hledali inspiraci pro myšlenku - zaměření soutěže, ve
spojitosti s naší společností nás jednoznačně napadla jižní Morava. Proč? Jelikož právě pětiletá historie společnosti velmi věrně kopíruje životní dráhu vína, pro které je u nás specifická právě tato moravská oblast. Stejně jako se z mladého vína zráním
stává víno mnohem kvalitnější a pestřejší, tak i naše společnost
TEAM  4  YOU® s.r.o. od doby svého založení udělala velký krok v
kvalitě poskytovaných služeb a stabilitě na farmaceutickém trhu.
Děkujeme tímto vám všem, kteří nám pomáháte, stylově řečeno
„vyšlechtit ten nejbohatší bouquet“ a věříme, že sladké plody naší
společné práce si budeme také společně vychutnávat po malých
doušcích nejen při každodenním kontaktu v lékárně, ale i například
při neformálním setkání na odborných seminářích a konferencích.“
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www.batakanal.cz

Poukaz na ubytování v apartmánu penzionu
Baťův kanál ve Veselí nad Moravou pro 2
osoby na dvě noci a zapůjčení lodi Carolina
na dvě hodiny.

2.

Ing. Ondřej Špiřík
Marketingový ředitel TEAM 4 YOU®
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Soutěžní otázky:
1. V jakém městě se nachází nemocnice, pro jejíž dětská oddělení
přispěli zaměstnanci a spolupracovníci společnosti TEAM  4  YOU®
na nákup dárků pro malé pacienty?
2. Společnost TEAM  4  YOU® přináší kvalitní a profesionální služby.
Důkazem je získání certifikátu ISO 9001:2009. Jaké je jeho přesné
znění?
3. Jak se jmenuje jednatel společnosti TEAM  4  YOU
účastní taneční reality show AngiStars?

®

s.r.o., který se

4. Kromě setkání s obchodním reprezentantem si můžete u
TEAM  4  YOU® pohodlně objednat produkty také po telefonu.
Jaký je přesný název tohoto střediska?

www.zamekmilotice.cz

Rodinný poukaz (2 dospělí a 2 děti) na
prohlídku zámku Milotice v zapůjčených
dobových kostýmech a vyhotovení fotografie
jako hraběcí rodiny.

4.

5. Tipovací otázka:
Kolik lékáren a zdravotnických zařízení navštívili obchodní reprezentanti v 5. měsíci roku 2011 na území České republiky?
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Nápověda redakce:

Podmínkou zařazení do soutěže o hlavní výhry jsou správně zodpovězené základní otázky (1 – 4) a nejbližší tip ke skutečné hodnotě
(počtu) u páté tipovací otázky. V případě vícero soutěžících se správně zodpovězenými otázkami (1 – 4) , a shodným tipem k tipovací
otázce číslo, rozhoduje čas doručení odpovědi na email
redakce@zenia.cz. Své odpovědi nám zašlete do 30. 4. 2012.

Řízená degustace kvalitních moravských vín ve vinném sklípku pro Vás a
Vaše známé či rodinu.

Ilustrační foto

Jak vyhrát v soutěži?

Ilustrační foto

Odpovědi najdete na webové stránce www.t4y.cz, v sekcích galerie, aktuality nebo kontakty. Pátou otázku můžete tipovat nebo
Vám s ní rád pomůže obchodní reprezentant TEAM  4  YOU® s.r.o.,
který Vaši lékárnu navštěvuje.
Kontakt na Vašeho obchodního reprezentanta TEAM  4  YOU®
s.r.o. najdete v obchodní části magazínu ZENIA®.

5.
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Podrobná pravidla soutěže naleznete na www.zenia.cz.

Pozor!
Každá 5. doručená odpověď (se správně zodpovězenými
základními otázkami 1 - 4) získá jako pozornost dárkové balení
výběrového sypaného čaje v hodnotě 200 Kč.

TEAM 4 YOU®

Sada kvalitních moravských vín pro příjemné chvíle s partnerem či
partnerkou.

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle
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Hlavní téma

Významné

ženy

farmacie
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Dvě ženy, dva pohledy na svět
farmacie. Jedna se podílí na
rozhodnutích představenstva
České lékárnické komory, druhá
je manažerkou významné české
farmaceutické společnosti.
Obě mají přímý či nepřímý
vliv na dění, které zasahuje do
každodenní práce lékárníka.
Proto si dovolím tvrdit, že paní
PharmDr. Lucie Nedopilová
a paní MUDr. Jana Žingorová
patří mezi významné ženy české
farmacie.
Tímto článkem bych ráda
vyjádřila obdiv všem ženám,
které dokazují, že ženy jsou
stejně schopné jako muži.

MAGAZÍN

Hlavní téma
PharmDr. Lucie Nedopilová (39 let)
Majitelka lékárny
U bílého lva v Říčanech
Osobní motto:
„Udělám-li rozhodnutí, jsem
připravena na jeho následky a
nikdy se neohlížím zpět“
Moje cesta
Na své povolání i svou lékárnu je paní Lucie
velmi hrdá. Vždyť je už sedmou generací
„lékárníků od bílého lva“. Svou cestu již 13 let
sdílí se svým manželem Alešem Nedopilem.
A jaký je jejich cíl? Maximální nezávislost.
Proč být závislý na dodavatelích, obchodovat
s kým nechci, proč být nedobrovolně součástí
řetězce, proč nenazývat věci pravými jmény?
Krásná vize, těžká a odvážná práce je si ji
splnit. V lékárně U bílého lva začínali oba
jako velmi mladí, na její zakoupení si museli
vzít obrovský úvěr. V počátcích v lékárně
fungovali jen dva lékárníci a jedna sanitářka.
Bylo to na plný úvazek, od rána do večera. Po
roce rozšířili svůj team o jednu laborantku
a dalšího lékárníka. Ještě před splacením
prvního úvěru si vzali další úvěr pro
dokoupení další části budovy a za dva roky
další na velkou renovaci. Dnes je tak v budově
lékárna, sedm ordinací lékařů a dva služební
byty. Riziko se zřejmě vyplatilo.
Tím cesta ještě nekončí. Je nutné si
nezávislost udržet. Konkurence mezi
lékárnami je vysoká. Proto se manželé
Nedopilovi rozhodli ještě více na sobě a své
lékárně zapracovat, neustále se zdokonalovat.
V lékárně tedy nabízejí vysokou kvalitu,
nadstandardní služby a vyšší přidanou
hodnotu. Jsou tvůrci projektu nezávislých
lékáren APO-tip®.
Jakými změnami prošla Vaše lékárna
během oněch 13 let?
Oficína prodělala dvě zásadní rekonstrukce.
Prodejní plochu jsme zvětšili na 80
čtverečních metrů. Na skladě máme 7800
obchodovaných položek. Zboží máme
vystaveno podle zásad merchandisingu.
Dokázali jsme se „ohnout“ tak, aby to, lépe
než lékárník pro svou práci, vnímal pacient.
Také pracujeme s celou vizáží lékárny, šestkrát
ročně měníme výzdobu, což na lidi velmi
dobře působí.
Zjistili jsme si, co nabízejí obchody a drogerie
v okolí a sortimentně jsme se vyprofilovali
na věci vyšší kvality. Tyto řady se snažíme
držet uceleně a speciálně v tom doškolujeme
personál. Po firmách, jejichž produkty
odebíráme, vyžadujeme například odborná
školení a další marketingovou podporu.

TEAM 4 YOU®

Podělila byste se s námi o některé tipy,
které pomáhají Vaší lékárně k úspěchu?
Ráda, ale není zaručený recept, jak
správně vést svojí lékárnu k úspěchu. Je
to o pozitivním přístupu k práci a vlastním
pohledu na život a profesi lékárníka. Já
osobně tvrdím, že pokud chci lékárničinu
dělat dobře, pak bych se své lékárně měla
věnovat naplno. Také je nutné vidět dále, než
za zdi své lékárny. Je třeba neustále hledat
nové poznatky a nebát se je zkusit aplikovat.
Dalším důležitým faktorem pro fungující
lékárnu jsou spokojení zaměstnanci, kteří
umí a hlavně chtějí „hrát týmovou hru“
a opravdu chápou, že když se bude mít dobře

v lékárně děláme. Manžel pak přijde a zcela
pragmaticky zhodnotí to, co vidí. Samozřejmě
se stává, že slyším i to, co nechci. Pak se
musím zastavit, zamyslet a někdy přehodnotit
svůj názor, což někdy bolí, ale lékárně to vždy
pomůže. A to je našim společným cílem.
Jak vidíte své působení v ČLnK?
V listopadu loňského roku jsem byla sjezdem
delegátů České lékárnické komory znovu
zvolena do představenstva ČLnK (poprvé byla
paní Lucie zvolena v roce 2007). Ke své práci
v představenstvu České lékárnické komory
přistupuji svědomitě a zodpovědně. Vždy
se snažím řešit aktuální problém s jediným

Paní Lucie je velmi aktivní žena a lze říci, že farmacie je středem jejího vesmíru.
Kromě role spolumajitelky, odborného zástupce a vedoucího lékárníka v
lékárně U bílého lva v Říčanech, je členkou:
• Představenstva ČLnK
• Představenstva Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea
• Výboru Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti
• Společnosti pro dějiny vědy a techniky

lékárna – tj. Nedopilovi, budou se mít dobře
i oni. V našem kolektivu víme, že musíme
být za každou cenu pozitivně naladěni.
Pacient přijde s vlastním problémem, ty naše
ho nezajímají. Očekává, že se mu budeme
věnovat, že mu poradíme. Přidáme úsměv
a poděkujeme za návštěvu. A když se sladí
interiér a další detaily, jako je například
předzahrádka, kde v létě voní levandule, tak
se u nás i nemocný člověk cítí dobře.
Váš manžel je také lékárník, je Vaše práce
častým tématem domácích hovorů?
Nejen hovorů, ale i bouřlivých diskuzí, díky
kterým se ale naše lékárna posune vždy
o kousek dál.
Tím, že jsem v naší lékárně denně, mohu být
„slepá“ k některým věcem či postupům, které

a zásadním ohledem – co je dobré pro nás
lékárníky a Českou lékárnickou komoru. Toto
je také mé krédo pro práci v ČLnK.
Jsem si plně vědoma zodpovědnosti, která
je do mne jako člena představenstva ČLnK
vložena a že ne vždy se vše podaří realizovat
podle našich představ, přesto, a možná právě
proto, jsem se rozhodla znovu kandidovat
do představenstva ČLnK, neboť od rozdělané
práce nikdy neutíkám.
V rámci představenstva ČLnK patřím mezi
aktivní členy - provozovatele a pracuji, mimo
jiné, v pracovní skupině pro Odměňování
lékáren. Spolu s kolegyní Michaelou
Bažantovou pracuji od počátku na rozvíjení
dlouhodobého projektu „Lékárnice jsou
také maminky“, který jsme úspěšně spustili
v červnu roku 2011 a který má velký potenciál

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle
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změnit pohled na lékárníka v očích veřejnosti.
(Více o projektu jste se mohli dočíst na
stránkách tohoto časopisu v létě 2011).
Jste matka dvou děti (6-ti letý Ondřej
Richard a 3 letá Eliška Anna), jak zvládáte
kombinovat Vaše pracovní aktivity a péči
o rodinu?
Špatně i dobře. Když bydlíte ve dvoře za
lékárnou, nejste nikdy na 100 % doma

a bohužel ani na 100 % v lékárně. Ale má to
své výhody. Třeba když jsem přišla domů
z porodnice, nebyl žádný problém v mojí
kanceláři postavit postýlku a během doby,
kdy Ondra spal, jsem fakturovala, retaxovala
a expedovala.
Bohužel, toto spící období u miminek netrvá
dlouho, takže jsem se musela rozhodovat,
zda být matkou na plný úvazek, nebo zda
zvládnu i nadále pracovat. Po vnitřních bojích

mezi matkou a lékárnicí, jsem najala paní na
hlídání, která denně čtyři hodiny hlídala a já
tak měla čas na lékárnu. Co jsem nestihla přes
den, mohla jsem v klidu dodělat z domu či
večer v lékárně. Když se pak narodila Eliška,
byl to už zaběhnutý systém. Díky tomu nejsou
děti „mamánci“. Dnes už obě děti chodí do
školky a také máme babičku s dědou, kteří si
vnoučat rádi užívají.

Trocha z historie:
Působení žen v lékárenství nemá příliš hluboké kořeny a přesto dnes mají v lékárnách jasnou početní převahu. Oficiálně bylo ženám povoleno
studovat farmacii až výnosem ze září roku 1900. Do té doby měli muži v lékárenství bezkonkurenční postavení.
Prvotní uplatnění žen ve farmacii je možné vysledovat díky lékárnickým dcerkám, které byly nuceny svého otce, například během jeho nemoci,
v jeho lékárně zastupovat.
Další situace, kdy bylo možno ženy „vyzkoušet za tárou“ vznikla zřízením instituce obvodního lékaře v Čechách. Ten měl svoji domácí lékárnu,
kde připravoval léky pro své nemocné. Nebylo výjimkou, že lékař byl tak zaměstnán svou hlavní činností, že byl nucen dění v lékárně svěřit své
choti, sestře, zkrátka nějaké šikovné pomocnici, která byla schopna v době lékařovy nepřítomnosti léčivé přípravky vyrábět i expedovat.
První ženou, která využila nový zákon, jehož platnost započala 1. října 1900, byla Frieda Reichová. Nastoupila lékárenskou praxi u p. lékárníka
E. Safrina v Drohobyczi v Haliči. Dalšími aspirantkami se staly: Gisela Kunová (1901/02), která nastoupila praxi do lékárny c. k. vídeňských
nemocnic a sl. Lorenzová (1901/02), také nastoupila praxi ve Vídni do lékárny p. Emila Fridricha.

MUDr. Jana Žingorová (39 let)
Sales Director Business Unit CS,
PRO.MED.CS Praha a.s.
PRO.MED.CS Praha a.s. je česká ,
nezávislá farmaceutická společnost.
Tradičním zaměřením PRO.MED.CS
Praha a.s. jsou obory KARDIOLOGIE
a GASTROENTEROLOGIE. Společnost
nabízí léky na předpis, volně
prodejné léky, doplňky stravy
a zdravotnické prostředky.

či dva vyzkoušet práci pro nadnárodní
farmaceutickou společnost s pobočkou na
Slovensku. „Pôvodne to malo byť len dočasné
riešenie, ale veľmi skoro som zistila, že ma
táto práca baví a našla som sa v nej. Keď pred
časom prišla možnosť pracovať v spoločnosti

do Prahy.“ směje se paní doktorka.
Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí.
Michal se díky tomu dostal až do Detroitu,
kde nyní hraje hokej . A paní Žingorová našla
skvělý team kolegů a mohla se plně realizovat
v tom, co jí nejvíc naplňuje.

Na střední škole se nejdříve chtěla věnovat
matematice a jazykům, vystudovala však
medicínu a nyní pracuje ve společnosti PRO.
MED.CS Praha a.s. na pozici Sales Director
Business Unit CS (Obchodní ředitel pro
Českou a Slovenskou republiku).

Osud ma nakoniec predsa
len zavial do Prahy.
Pracovat ve farmacii paní Žingorová původně
vůbec neplánovala. Jejím snem však bylo žít
v Praze. Ta, jak se také později ukázalo, nabídla
velkou příležitost nejen paní doktorce, ale
také jejímu synovi.
Cestu do Prahy měla otevřenou již pro
studium na Lékařské fakultě. Nakonec
z rodinných důvodů vystudovala medicínu
v Martině. Vdala se a stala se matkou, dnes
již šestnáctiletého, syna Michala a čtyřleté
dcery Kristíny. Po první mateřské dovolené
se rozhodla kývnout na nabídku a na rok
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Paní doktorka Žingorová (na fotografii uprostřed) v kolektivu svých nejbližších
spolupracovníků.
PRO.MED. CS Praha a.s., neváhala som ani
chvíľu. Intuitívne som cítila, že to bude
správne životné rozhodnutie. Snáď to tak
chcel osud, ale v rovnaký týždeň dostal
syn Michal ponuku hrať hokej v Prahe. Tým
pádom to bola príležitosť pre nás oboch.“
Přijetí nabídky znamenalo pro rodinu velké
změny. V Martině zanechali čerstvě dostavěný
dům a také rodiče. Paní Žingorová byla
čerstvou maminkou osmiměsíční dcerky.
„Zbalili sme kočík, hokejový bágel a vydali sa

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Mám dva typy pracovných dní. Jeden z nich
je, keď má manžel službu (pracuje tiež
v zdravotníctve) a ja musím dcérku ráno
odviezť do škôlky a po obede ju z nej zase
vyzdvihnúť. To som pomerne vo veľkom
časovom strese, stále pozerám na hodiny.
Druhým typom sú dni, keď má dcéru na
starosti manžel a ja sa v pohode venujem
svojej práci . Niekoľko dní v mesiaci trávim
pracovne na Slovensku.

MAGAZÍN

Hlavní téma
Mohla byste svou pozici ve společnosti
PRO.MED.CS Praha a.s. přiblížit nám
nezasvěceným - co všechno máte na
starost?
Mám na starosti regionálných manažérov
a reprezentantov, čiže celú obchodnú
zložku spoločnosti. Ako v Čechách, tak na
Slovensku. Som zodpovedná za „pretavenie“
marketingovej stratégie do terénu, rozvoj
a motiváciu teamu, jeho výkonnosť.
Co považujete za Váš největší osobní nebo
pracovní úspěch?
Osobným úspechom sú pre mňa určite moje
deti. V synovi už dnes vidíme s manželom
úspech našej výchovy. V tak mladom veku
je neskutočne samostatný, dokáže bez
problémov existovať v cudzej krajine. Je to
v podstate„hotový človek“ do života. Som
presvedčená, že je to aj vďaka športu, ku
ktorému sme ho od detstva viedli. Pre dcérku
zatiaľ vyberáme, čomu by sa mohla venovať.
Je podstatne živšia, takže ten prebytok
energie musíme niekam nasmerovať.
Pracovným úspechom je spätná väzba - či už
od klientov, alebo mojich podriadených, že
sme sa vydali správnym smerom, že opatrenia
ktoré robíme majú zmysel. Podotýkam, že
to nie je len môj úspech. Stojí za ním veľa
kolegov , s ktorými v rámci spoločnosti
spolupracujem. Keďže by sa na forografiu
zďaleka všetci nezmestili, pre tento článok
som sa nechala vyfotiť s tými najbližšími,
s ktorými som v denno – dennom kontakte. Je
to naša spoločná cesta.“
Bylo pro Vás těžké pustit syna tak brzy do
světa?
Bolo to asi to najťažšie rozhodnutie v mojom
živote. Zdalo sa mi to príliš zavčasu, aby
„vyletel z hniezda“. Navyše bol veľmi dlho
jedináčik a máme spolu naozaj veľmi silný
vzťah. Preto sa mi takéto prestrihnutie
pupočnej šnúry zdalo príliš drastické. Keď sme
to celé s Michalom rozoberali, tak sme došli
k záveru, že ide o príležitosť, ktorá sa viackrát
nemusí opakovať. Už v tejto chvíli je to pre
neho obrovská skúsenosť a je len na ňom, ako
ju využije. Kedykoľvek sa samozrejme môže
vrátiť domov.
Jste matka dvou dětí, jak zvládáte tuto
náročnou práci a péči o rodinu?
Bez podpory a pomoci rodiny by som to
určite nezvládla. Keď musím odcestovať na
pár dní, alebo keď je malá prechorená – musí
ma zastúpiť manžel. Veľmi mi pomáhajú moji
rodičia, som im za to naozaj vďačná. Musím sa
však jedným dychom priznať, že sú dni, keď
som nesmierne vyčerpaná. Teraz je dcérka
ešte v škôlke, celkom sa to dá zvládnuť. Horšie
bude, keď začne chodiť do školy.

TEAM 4 YOU®

Máte nějaký trik na zvládání stresových
situací?
Rada upratujem. Som narodená v znamení
panny, možno preto som dosť veľký
perfekcionista, čo sa v domácnosti prejavuje
pomerne extrémnou poriadkumilovnosťou.
Pre mňa je to však super pocit, keď všetko
vonia čistotou a je na svojom mieste.
Priznávam, že nerada pečiem, radšej preto
odo mňa nepýtajte žiadne osvedčené recepty
na koláče... :-)
Myslíte si, že ženy by dokázali být stejně
dobré nebo lepší manažerky, než muži?
Áno, a za tým si stojím. Pretože žena, keď
je matka a je zamestnaná, mala by stíhať aj
prácu aj domácnosť. Aspoň v našej kultúre
je to tak nastavené. A ak to má stíhať, musí si
svoj čas zorganizovať tak, aby netrpelo jedno
na úkor druhého. Jednoducho, my dámy
máme timemanagement v malíčku. Bohužiaľ,
častokrát na svoj úkor.
Prítomnosť ženy v manažérskom postavení
má tiež pozitívny vplyv na prevažne mužský
svet. Komunikácia sa zjemní, kolegovia bývajú
(väčšinou) galantnejší, dohoda sa dosiahne
skôr.
Proč si myslíte, že je pro ženy tak těžké se
prosadit do manažerských pozic?
Jednak je to tým, že tieto pozície sú veľmi
náročné na čas, cestovanie. Ja, keby som
nemala oporu v mojom manželovi a rodičoch,
tak by dlhšie služobné cesty boli pasé. To
by nefungovalo. Na druhej strane je to
o sebapresadení. Dlhé roky bolo v našich
krajinách zaužívané, že žena sa mala starať
o teplo rodinného krbu a muž mal zabezpečiť
rodinu po materiálnej stránke. Ženy nie sú
naučené do sveta mužov preraziť. Buď na to
nemajú dostatok odvahy, alebo možností.
Ešte potrvá asi dlho, kým okolie bude bez
problémov akceptovať muža na „materskej
dovolenke“ a ženu v manažérskej pozícii...
Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Možno sa odo mňa očakáva nejaký ťažko
intelektuálny titul, ale ja bez problémov
priznávam, že je to Harry Potter. S týmito
knižkami mám spojené obdobie detstva
môjho syna, ktoré je už bohužiaľ nenávratne
preč. Najskôr som mu ich čítavala sama,
s napätím sme vždy čakali na vydanie nového
dielu. Potom, keď povyrástol, začal si ich
čítať sám. Odvtedy rád a náruživo číta. Čo
v dnešnom svete počítačov, filmov a internetu
nie je u teenagera úplne bežné. Pani
Rowlingová v dobe oploštenej komunikácie
dokázala malý zázrak, preto jej vzdávam hold.

Který výrobek Vaší společnosti je Váš
neoblíbenější a proč?
Nezvyknem mať nejaký vzťah k obchodným
artiklom, skôr ich vnímam podľa ich
úspešnosti/neúspešnosti na trhu. Ale vďaka
osobnej skúsenosti mám predsa len jednu
„citovku“ v portfóliu našej spoločnosti. Je ňou
Physiomer Baby. Hneď vysvetlím prečo...
V období, keď sme s Kristínkou začali chodiť
do škôlky, začalo striedavé obdobia zdravia
a choroby. Jednoducho adaptácia v detskom
kolektíve. Kto to prežil, vie, o čom hovorím...
Týždeň zdravá, týždeň chorá. Bolo to dosť
náročné, nikoho sme tu nemali, babička žije
ďaleko. Vždy to začalo soplíkmi, pokračovalo
kašľom, skončilo antibiotikami... Nemalo to
konca – kraja, až kým som raz nevyskúšala
Physiomer. Stal sa zázrak!!! Po pár dňoch bolo
po probléme, „nudle“ boli preč, neprešlo to do
kašľa , horúčok a choroby... Je to už vyše roka
a my nevieme, čo sú antibiotiká. Na Physiomer
jednoducho nedám dopustiť.
Připravujete v letošním roce nějaký
speciální projekt?
Áno, sme pred spustením veľkého projektu
na lekárne. Spolu s kolegami sme príprave
venovali veľa energie a času, preto pevne
verím, že projekt bude úspešný. Zatiaľ
nechcem predbiehať, v týchto dňoch
reprezentanti začínajú na tom pracovať.
Jaké velikonoční tradice Vaše rodina drží?
Nič špeciálne nedodržiavame – akurát sa
vždy tešíme, že po dlhej zime prichádza jar,
slniečko a dlhšie dni. Všetci akosi pookrejeme,
máme viac energie.

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle
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Móda a styl

BAREVNÉ
Obchody plní nové
kolekce, které jsou
plné pastelových
barev, květin a
geometrických tvarů.

JARO
Náhrdelník
Bijou Brigitte

Koktejlové šaty, MANGO
1 199 Kč
Sukně Sysley, cena v obchodě

Kolekce HUMANIC Colour Shock

Sandály, ZARA 999 Kč
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Marni v H&M

Top, H&M 599 Kč

Top 1 499 Kč

H&M během několika posledních let ve
svých kolekcích uvedlo kousky pocházející
z dílen významných osobností a luxusních
návrhářů. V loni to byla Donatela
Versace, letos je to Marni a přináší velmi
extravagantní kousky.

MAGAZÍN
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Móda a styl
Tyto jednoduché plátěné kalhoty s rovným
pasem a se zúženými nohavicemi skvěle
doplňují šatník pro elegantní i ležérní styl.
Podle příležitosti k nim můžete nosit lodičky
na vysokém podpatku, baleríny, mokasíny
nebo tenisky.
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podtr
Světlé nebo barevné,
Mango od 549 Kč

Důležitým
doplňkem je
vždy pásek.

Modré, H&M 699 Kč

Blejzr, Mango 1 299 Kč
Námořnické tričko, Mango 549 Kč

Pásek Mango 699 Kč
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Semišové lodičky, Humanic
Šátek , H&M 599 Kč

TEAM 4 YOU®

navy styl
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Maličkosti pro krásu

Znáte je?

Připadá Vám nakupování tradičních kosmetických značek
už trochu nudné, chcete si dopřát něco speciálního, nebo
hledáte zvláštní dárek pro kamarádku k svátku? Pak s námi
hledejte na internetu. Právě tam najdete skryté poklady
méně rozšířených a přitom exklusivních značek.

Velikonoční

koupání s LUSH
Ručně vyráběná kosmetika z čistě přírodních složek svým
vzhledem může klamat. Řekli byste, že kuřátko v růžovém
velikonočním vajíčku je koupelová balistika?
Nebo že Vám s mytím nádobí pomůže kouzelná víla?

LUSH je anglická společnost s velmi specifickou
strategií. Své produkty vyrábí z čerstvé zeleniny,
ovoce a dalších surovin v biokvalitě. Výrobky
netestuje na zvířatech, ale na svých pracovnících.
Přírodu se snaží šetřit minimem používaných
obalů, takže mýdla Vám v obchodě odkrajují z
obřích koláčů. Pěny, balistiky, sprchové přípravky
a dokonce šampony na vlasy jsou v tuhém
skupenství a prodávají se na váhu. Jediný kamenný
obchod v ČR najdete v OC Palladium v Praze. Nebo
si produkty můžete zakoupit na www.lushcz.cz.

Kromě velikonoční kolekce
v obchodě najdete mnoho
zajímavých výrobků pro
koupání, péči o vlasy i tělo.
Jakmile je jednou vyzkoušíte,
už se ke klasickému
sprchovému gelu nevrátíte.
Ovocné sprchové želé z třešní a
kokosu se spoustou černého rybízu a
bergamotové silice dokonce můžete pro maximální
osvěžení vychladit v lednici nebo zmrazit.

Éminence organic skin care
Kanadská značka BIO kosmetiky, která patří mezi světovou špičku. Používají ji dokonce
hollywoodské hvězdy jako Katherine Heigl, Cameron Diaz nebo Nataile Portman.
Více na www.eminence.cz.
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Angreštové a rybízové rejuvenující
sérum pro dehydratovanou, zralou,
a suchou pokožku. Dodává pokožce
vysokou koncentraci vitaminu C a B,
zpevňuje a vypíná pokožku. Angrešt
a rybíz posilují schopnost pokožky
zadržovat buněčnou vláhu a odolnost
vůči environmentálním faktorům.
Citron a med tónují a hydratují.

MAGAZÍN

Maličkosti pro krásu

Vůně Provance

To je nová řada inspirována dlouholetými tradicemi i vědeckými poznatky, především
však blahodárnými vlastnostmi rostlin z francouzské Provence. Přípravky jsou vyrobeny z
toho nejkvalitnějšího extra panenského olivového oleje a obsahují vybrané vonné složky,
které rozmazlí pokožku celého těla. Přípravky Marionnaud La Bastidane jsou čistě přírodní.
Neobsahují parabeny ani žádné jiné chemické látky a nejsou testovány na zvířatech. Také
obaly jsou vyráběny z přírodních materiálů tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.
V prodeji jsou v síti Marionnaud nebo na www.eshop.marionnaud.cz.

La Bastidane
povzbuzující sprchový
gel bohatý na extrakty
z fíků a citrónovníku
má povzbuzující vůni,
která vašemu tělu
dodá energii a naladí
mysl pro další nový
den.

La Bastidane balzám na rty s výtažky
z pomerančů, mandlovým olejem,
bambuckým máslem a včelím voskem.

inzerce

Přírodní emulze EFFFI vděčí za svůj název zkratce anglického slova
effective (účinný), proč ale tři F? Jednoduše. Jedno F za každou ze
synergicky působících přírodních látek.
Všechny emulze obsahují konopný olej jako základní transportní složku a kombinaci tří druhů bylin, pro několikanásobné
vzájemné zesílení účinku. Po aplikaci emulzí EFFFI dochází k okamžitému vstřebání do hloubky, již během jedné minuty není
místo mastné. Transport aktivních látek do hloubky je velmi důležitý, protože jen tak je možné ovlivnit i klouby a hlubší svalové
či vazivové struktury.
Široké spektrum účinků jednotlivých emulzí zahrnuje použití pro děti i dospělé, pomoc při nemoci a úrazech, při prevenci
u sportu či účinnou úlevu při pohybových obtížích u seniorů. Rychlý nástup účinku, jednoduchost aplikace, praktický dávkovač
i dlouhá doba exspirace, to vše vytváří možnost mít s sebou EFFFI vždy po ruce pro okamžité použití.

běžní uživatelé
blue

green

red
orange

sportovci

děti

svaly

úrazy náhle vzniklé – natažení, namožení,
výrony, přetížení (1-14 dnů) , dále prevence
po výkonu (pravidelně)

úrazy, dále akutní respirační
infekce s horečkou

vazy, úpony a klouby končetin,
křečové žíly

natažení a namožení kloubů, vazů, úponů
(14 dnů až 2 měsíce), prevence po výkonu
(klouby, tenisové lokty, paty (pravidelně)

růstové bolesti pat a kloubů

krční páteř, šíje a hlava

preventivní zahřátí před výkonem

bolesti šíje z důvodu
dlouhodobého sezení (škola)

hrudní a bederní páteř

preventivně při bolesti páteře, při
sportovním výkonu

bolesti páteře z důvodu
dlouhého sezení (škola)

ošetření povrchových poranění

povrchová poranění, kožní
afekce

purple

kůže a povrch

bronz

podkoží a lymfa

některé lymfatické otoky podkoží z přetížení

gold

unikátní působení proti vzniku
vrásek a k jejich vyhlazení

k uvolnění určitých svalových záškubů při
přetrénování či poúrazových následků

Více na www.efffi.cz

Rozhovor

Cesta

za snem

Petr Koukal je úspěšný český sportovec. Je několikanásobným
mistrem ČR v badmintonu a v roce 2008 se účastnil Olympijských
her Pekingu. Mezi jeho charakteristické vlastnosti patří bojovnost
a ctižádostivost, které mu pomáhají zdolávat nejen sportovní
soupeře, ale především jeho boj s rakovinou.

O BADMINTONU

ZAJÍMAVOSTI

Bohužel právě ve chvíli, kdy Petr začal porážet hráče nejužší
světové špičky, přišla nemilosrdná zpráva. V září 2010 mu lékaři
diagnostikovali rakovinu varlat a musel ihned podstoupit
chirurgický zákrok i následný cyklus chemoterapií.

1. Celosvětově jde o 5. nejrozšířenější sport.
2. Je nejrychlejším raketovým sportem – rekord
v rychlosti smeče je 421 km/h!
3. Od roku 1992 je olympijským sportem.
4. První doložené záznamy o tomto sportu pochází
z Indie už ze 7. Století.
5. Síť je vysoká jen 155cm.
6. Hraje se dvouhra, čtyřhra i smíšená čtyřhra.
7. Badmintonový „péřový míček“ je vyroben
z korkové hlavičky, do které je vsazeno 16 husích
brk. Protože z každé husy lze použít jen několik
brk, jsou v Asii specializované farmy, kde se tyto
„badmintonové“ husy chovají.
8. V mnoha asijských státech je badminton
národním sportem podobně jako u nás fotbal
nebo hokej.
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Svůj sen začal Petr snít ve 12 letech v městské tělocvičně v Hořovicích.
Mnohé z vysněného si už dokázal splnit. Ale nyní ve svých 26 letech
má nový sen – plně se uzdravit a uspět v kvalifikaci na další Olympijské
hry v Londýně 2012.

B
K

adminton hrajete od malička, kdo Vás k badmintonu přivedl?
Táta ho hrál na vrcholové úrovni a vedl mě k němu už od narození.

dy jste zjistil, že se badmintonu chcete věnovat profesionálně?
Bylo mi asi 16let. Do té doby jsem hrál závodně i tenis a také
atletiku. Ale rozhodl jsem se zůstat u badmintonu a věnovat se mu
na 100%. Vidina účasti na Olympijských hrách mě velmi motivovala
a motivuje vlastně dodnes.

J

ak Vás diagnóza rakoviny zasáhla v osobním a profesním životě?
Mnoho věcí se změnilo. Fyzicky jsem podstatně slabší než jsem
býval, ale postupně se to vrací do normálu. V tom mi také výrazně
pomáhá česneková tinktura Allivictus. V osobním životě jsem změnil
pohled na život jako takový a jsem nyní o mnoho šťastnější a veselejší
než dříve.

J

ak dlouho jste nemohl hrát?
Dohromady asi 4 měsíce, ale než jsem naplno naskočil zpátky do
turnajového kolotoče, trvalo to skoro rok.

Č

eho se týkala Vaše první myšlenka, když jste se dozvěděl, že máte
rakovinu? Bál jste se?
Bál jsem se, že bych mohl umřít. Bylo to strašné a doufám, že podobné
pocity už nikdy nezažiji.

P

oslední rok byl pro Vás jistě hodně náročný. Dokonce jste krátce
po skončení chemoterapie vyhrál titul mistra republiky. Dá se
už nyní říci, že je nebezpečí zažehnáno a úspěšně se vracíte do
profesionálního sportu?
Vše tomu napovídá. Veškerá vyšetření a kontroly probíhají s dobrými
výsledky a věřím, že to tak už zůstane. Návrat na profesionální kurty
se mi celkem daří. Samozřejmě bych si přál aby to bylo ještě lepší, ale
kdyby mi během prvních týdnů nemoci někdo řekl, že za pár měsíců
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Rozhovor

budu bojovat o další olympiádu, bral bych to všemi deseti...
A tak to beru i nyní.

K

de jste vzal sílu se nemoci postavit čelem? Z čeho čerpáte
energii?
Asi je to i díky sportu a bojovnému duchu, kterého v sobě mám.
Nevzdávám se. Nikdy. Rakovinu jsem bral jako dalšího soupeře,
kterého musím porazit. A jsem rád, že se mi to podařilo.

V

čem je podle Vás badminton výjimečný, čím byste lákal
nové příznivce?
Je to velmi komplexní a náročný sport, který je ale zároveň také
maximálně kreativní. Věřím, že jeho popularita bude dál stoupat.

N

a Vaší webové stránce píšete, že Vaším nesplnitelným snem
je, aby se badminton stal stejně profesionální jako je tenis.
Proč si myslíte, že to nejde splnit?
Badminton má (alespoň v Evropě) velmi krátkou historii a mezi
veřejností není tak známý jako tenis. Ale je to rok od roku lepší
a třeba se toho jednou dožiji. Chci se o to zasloužit také svými
výsledky...

J

e mezi tenisty a badmintonisty rivalita? Máte mezi tenisty
kamarády?
Mám kamarády tenisty, z OH v Pekingu se znám i s našimi
nejlepšími hráči Petrou Kvitovou, Tomášem Berdychem
a dalšími. Jsou to fajn lidé a rozhodně mezi námi není rivalita.
Máme mnoho společného.

M

ezi Vaše sponzory patří také společnost Allivictus.
Používáte osobně jejich produkty?
Používám pravidelně. Česneková tinktura mi velmi pomáhala
překonávat náročné období během chemoterapií a po jejich
skončení, kdy jsem měl velmi oslabenou imunitu. Věřím přírodě
a Allivictus užívám právě díky jeho čistě přírodní receptuře.

J

aké máte plány pro letošní rok?
Úspěšně projít kvalifikací na OH v Londýně a uhrát co nejlepší
výsledek.

Důležité je přijít včas!
Zhoubné nádory varlat jsou nejčastějším nádorem
u mužů ve věkové skupině 20-34 let. Pokud se
nádor neléčí, většina typů se rychle šíří. Nádor
proniká do lymfatických uzlin a dalších orgánů.
Zrádnost tohoto onemocnění je v tom, že postihují mladé muže
v dobré kondici, kteří neberou v úvahu, že mohou jakkoliv onemocnět, natož zhoubným nádorem. Tito muži nejsou kromě sportovních
prohlídek pravidelně vyšetřováni a informaci, že patří do rizikové
skupiny pro nádory varlat si většinou neuvědomují. Potřebu sebevyšetřování, pokud jsou o ní vůbec informováni, většinou ne zcela
akceptují. Přitom je to významná a nejjednodušší metoda včasného
záchytu. Pohmatem je třeba hledat změny v objemu, v symetrii varlat,
jejich nepravidelnosti, eventuální změny pohyblivosti kůže šourku
a podobně.
Lokální příznaky onemocnění jsou:
• nebolestivé zvětšení varlete nebo nebolestivá zatvrdlina
(„rezistence “) ve varleti
• bolesti ve varleti a okolí
• pocit tíže, „nepohody“ v šourku
• bolest v podbřišku nebo v tříslech
Celkové příznaky se vyskytují zpravidla při pokročilém
onemocnění:
• zvětšení prsních žláz (tzv. gynekomastie) nebo pocit napětí
v prsních žlázách
• únava, nechutenství, horečka, hubnutí, celkové neprospívání
• chudokrevnost, dušnost, vysoký krevní tlak, porucha jaterní funkce
• bolestivý syndrom při metastázách do kostí apod.
Podezření na nádor varlete vyžaduje bezodkladné vyšetření praktickým lékařem a při trvajícím podezření vyšetření urologem. Vyšetření
u lékaře specialisty je neodkladné a mělo by být provedeno co
nejdříve!
Pokud se podezření na nádor potvrdí, je jediné správné řešení.
Provést co nejdříve – nejlépe ještě týž den - odstranění postiženého
varlete (tzv. radikální orchiektomii) z řezu v tříselné oblasti (nikoliv
na šourku). Nikdy se nesmí do varlete s podezřením na nádor píchat
bioptickou jehlou za účelem získání tzv. vzorku.
Vyléčit je možné i pokročilá onemocnění, ale pro největší pravděpodobnost dlouhodobého léčebného výsledku je rozhodující včasný záchyt onemocnění. U časných stadií se v některých případech podává
omezený počet cyklů zajištovací chemoterapie nebo ozáření lymfatických uzlin. Základní léčbou při postižení vzdálených orgánů nebo
uzlin je kombinovaná chemoterapie, která je od objevení cytostatik
na bázi platiny mimořádně účinná. Při současných možnostech podpůrné léčby je chemoterapie podávána ambulantně, samozřejmou
součástí jsou preventivní opatření proti zvracení a nevolnosti a poruchám krvetvorby. Chemoterapii vždy předchází kryoprezervace.
Více informací najdete na www.rakovinavarlat.cz.

TEAM 4 YOU®
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Zdraví

Méně očekávané projevy
redukčních diet
Nejen jarní sezona přivádí do lékáren zákazníky pro radu jak snížit
váhu, jak zhubnout. V České republice trpí přibližně 58% dospělé
populace nadváhou nebo obezitou. S nadbytečnými kilogramy
se tedy potýká každý druhý. Důvody mohou být jak estetické, tak
zdravotní.
Základem každého snažení o redukci váhy
je dieta v kombinaci se zvýšením pohybové
aktivity. Mohou také pomoci léky nebo doplňky
stravy na hubnutí.
Změna jídelníčku s sebou často
přináší i potíže
Právě redukční diety představují nejčastější
důvod ke změně jídelníčku. Jejich nedílnou
součástí bývají potraviny s vyšším obsahem
vlákniny, jako je ovoce, zeleniny, cereálie nebo
luštěniny. A tehdy velmi snadno dochází k tomu,
že nové potraviny organismus nedokáže dobře
zpracovat a pacienty tak trápí trávící obtíže,
zejména plynatost a nadýmání.
Aby se těmto nepříjemným obtížím, které
ještě více zhoršují celkovou psychickou zátěž
z nového režimu a očekávání výsledků, včas
předešlo, odborníci doporučují preventivní
užívání léků pro odstranění pocitů tlaků v břiše
a plynatost. Na tyto možné nepříjemnosti je
vhodné pacienta

upozornit hned na začátku, než svou dietu
začne, například již při zakoupení přípravků na
hubnutí.
Přípravků na problémy s plynatostí na trhu
přibývá, proto může být složitější se dobře
orientovat v jejich složení i předpokládané
účinnosti. Nejjistější volbou účinnosti jsou jistě
léky. Léčiva se na rozdíl od jiných registrovaných
forem registrují na SUKLu, kde se hodnotí nejen
jakost a bezpečnost léku, ale také se především
dokládá jeho účinnost.
Zásady redukční diety
Důležité je nezapomínat, že každá změna
by měla být pozvolná. Nejprve vymyslete
zdravější verze současných jídel, doplňte je o
čerstvou zeleninu a ovoce, rozdělte na více
porcí za den a upravte stravovací režim. Vše
vyzkoušejte a teprve potom sestavte redukční
jídelníček podle svých individuálních potřeb:
99 pravidelnost příjmu stravy, 3x až 6x
denně,
99 snížení denní energetické hodnoty
jídel o cca 10 až 15%,
99 poslední jídlo jíst nejpozději 2 až 3
hodiny před spaním,

ání:

nadým
i
t
o
r
p
o
r
Desate

.
jen pozvolna
Měňte stravu
.
lu
jezte poma
dne.
Nehltejte –
tekutin během
y nadýmání
na dostatek
te
eň
om
níčku by mohl
el
ap
ez
jíd
N
em
aš
V
ve
y
eré potravin
Sledujte, kt
řadit.
určitých
a zkuste je vy
s průjmy po
způsobovat,
ním spojeny
má
dý
na
s
-li problémy
o lékaře.
5) Jsou
.
te odbornéh
tiv
vš
na
h,
t preventivně
ác
potravin
může působi
le
jíd
nejen
po
a
zk
může to vest
idelná prochá
iš dlouho –
íl
př
i
ic
6) I prav
ol
st
vat
žte se zadržo
7) Nesna
zácpě.
k
i
raďte se s
e
al
tibiotika, po
an
k nadýmání,
bě
do
ní
lóry.
v posled
střevní mikrof
jste užívali
na obnovení
u
8) Pokud
vk
ra
íp
př
na
.
odném
, např
lékařem o vh
změníte stravu
I když
píte a zcela
tr
m
ní
má
preventivně.
dý
již
na
i nadýmání
ot
pr
9) Pokud
ností
ky
lé
úč
zkoušejte
ověřenou in
dovolené, vy
olte si lék s
zv
,
ní
ře
at
eventivní op
se jedná o pr
tivní opatřeni
í.
běžná preven
a
a bezpečnost
my
lé
ob
mání činí pr
ud vám nadý
10) Pok
ého lékaře!
navštivte sv
nepomáhají,

1)
2)
3)
4)

16

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle

99 dostatek ovoce a zeleniny,
99 dostatek tekutin s nízkým obsahem energie.
Nereálná očekávání
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 odrazují
od dalších pokusů. Nespokojenost je ovšem
v mnoha případech dána spíše nereálnými
očekáváními. Přitom za dobrý výsledek, který
jednoznačně pozitivně ovlivní zdravotní
stav je, je považováno již snížení hmotnosti
o 5 až 10%.
Užitečné rady hledejte v bezplatné poradně
www.vstj.cz, je také možné navštívit odborné
obezitologické pracoviště, jejich seznam je na
stránkách České obezitologické společnosti,
www.obesitas.cz.
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Znáte
z TV

Bojujte proti
problémům s nadýmáním
Vezměte si Espumisan®

Espumisan obsahuje simeticonum.

Pozorně si pročtěte příbalový leták.
K vnitřnímu užití.

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
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Při rozhodnutí
zhubnout je kromě
sportování nutné nastavení
správného jídelníčku. A i když
máte všechny potřebné znalosti,
tak kvůli hektickému životnímu stylu,
je někdy těžké věci zvládat podle svých
představ. Typická je hladovka v práci a
následné večerní vyprázdnění lednice. Stačí
jedna taková situace a výsledek předchozí dietní
snahy je ztracen.
Úplně nejlepší je mít lednici prázdnou a za den sníst
přesně daný počet nutričně vyvážených porcí. Jenže kolik
z nás dlouhodobě vydrží každodenní vymýšlení vhodných jídel
a počítání kalorií? A tím se otevřel trh pro nové podnikání – krabičkovou dietu. Stačí si
na internetu najít nejbližšího provozovatele tohoto systému stravování, vybrat si z
jídelníčku 5 porcí jídla na den, počet porcí a pak jen doma nebo v práci čekat na
Jogurt
dodání.
je jen
Nebudou nutné žádné výmluvy na nedostatek času. Krabička se
jedním z mnoha
pohodlně otevře a zdravá strava udělá s tělem divy! Půjde o zcela
fermentovaných
přirozené hubnutí bez chemie a konzervantů.
mléčných výrobků, jejichž tradice
Více například na www.dietakrabickova.cz.
spadá do dávné historie. Názory na místo prvního vzniku se liší.
Nicméně název je odvozen z tureckého jogurt, což znamená zkvašené
mléko. Do Evropy se dostal díky francouzskému králi Františku I., který trpěl
těžkými zažívacími potížemi a nikdo z dvorních lékařů ho neuměl vyléčit. Na pomoc mu
Vyvážená,
turecký sultán Sulejman I. poslal do Istanbulu lékaře. Ten krále vyléčil podáváním jogurtu z
pestrá a
ovčího mléka.
vydatná
Klasický jogurt obsahuje dvě živé jogurtové kultury: Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus
svačinka
dodá dětem
thermophilus. Tyto bakterie spolu žijí v symbióze a společnými silami přemění část
energii. Měla
mléčného cukru na kyselinu mléčnou a část bílkovin na aminokyseliny. Některé druhy
by obsahovat
jogurtů navíc obsahují probiotické kultury.
obiloviny,
Jogurt je při své relativně nízké energetické hodnotě bohatým zdrojem
zeleninu a ovoce,
plnohodnotných bílkovin, vápníku, fosforu a různých vitaminů skupiny B. Zatímco
mléčné výrobky,
bílý jogurt obsahuje kolem 3 % tuku, většina jiných potravin má obsah tuku
dostatek tekutin, dovolen je
podstatně vyšší. Například vejce obsahují 11 % tuku, uzeniny 35 až 50 %,
i kousek čokolády.
máslo 80 %, maso obsahuje 20 až 40 % tuku. Podle obsahu tuku
existují čtyři kategorie jogurtů – nízkotučný, odtučněný, se
Pokud chcete dětem dát sušené ovoce, raději jej
sníženým obsahem tuku a smetanový. Poslední
napřed propláchněte horkou vodou. Některé druhy totiž mohou
jmenovaný musí mít minimálně
být ošetřeny sírou, aby neplesnivěly, jiné jsou vydatně oslazované.
Sušené ovoce a ovocné džusy mají vysoký glykemický index a měly by
ZELENINA:
10 % tuku.
tak být zařazeny do jídelníčku v den, kdy se hodně hýbete a navíc v rozumné
Ředkvičky,
míře. Stejné pravidlo platí i pro nesušené ovoce s vysokým glykemickým indexem
kedluben,
mrkev,
jako jsou banány, hroznové víno či melouny.

É

Z ÁK

N
KO U ZE L

LA

DN

PRO

N

EJ

Í P O T R AVIN

M E N ŠÍ

A

NEJ

paprika.

Celozrnné pečivo s pomazánkou nám dává možnost kreativity. Jako pomazánkový
základ použijte tvaroh a do něj přidávejte ingredience dle chuti – nasekané
ředkvičky, pažitku, petrželku, jarní cibulku, oříšky, nastrouhanou mrkev nebo
na jemno nakrájenou šunku či sýr.
Při koupi celozrnného pečiva se nenechte zmást tmavě barveným a
zrníčky posypaným pečivem. Také pečivo žitné, cereální, vícezrnné či
se semínky většinou neznamená, že je celozrnné! U celozrnného
pečiva musí být na etiketě uvedena celozrnná mouka na
prvním místě.
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OVOCE:

Hrušky, jablka,
borůvky, meruňky.

MAGAZÍN

Zdraví

Med
a skorice
Obě tyto ingredience míváme většinou běžně
v kuchyni, ale věděli jste, že užíváním jejich směsi si
můžete pomoci od nemoci? Prý je to tak. Dnešní vědci
med a skořici doporučují jako velmi účinný lék, navíc
bez vedlejších účinků. A pokud se bere ve správných
dávkách, nemůže ublížit ani diabetickým pacientům.

A jak jej užívat? Nejčastěji nám vědci doporučují smíchat med a skořici
s vlažnou vodou. Podle poměru složek a častosti užívání, je směs
určena na pomoc při různých obtížích.
Například při rozpuštění dvou lžiček medu, jedné lžičky skořice ve
dvou decilitrech vlažné vody si můžete léčit infekci močových cest,
žaludeční obtíže, plynatost a artritidu, zabránit překyselení žaludku
i po těžších jídlech nebo posilovat imunitní systém.

Pro snížení hladiny cholesterolu se doporučuje smíchat med se skořicí,
namazat jej na celozrnný chléb a jíst pravidelně ke snídani. Podle
výzkumů dokážou 2 lžíce medu, 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2
dcl teplé vody snížit hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin.
Samozřejmostí je využití medu a skořice při nachlazení. Po tři dny,
třikrát denně užívejte lžíci vlažného medu se lžičkou skořice a uvidíte,
jak se Vám uleví a zároveň si tak pročistíte průdušky.

inzerce

KREV
ŽALUDEK
JÁTRA

Udržuje zdravé srdce a zdravou hladinu
cholesterolu v krvi*
*Ovesná vláknina OatWell® je jediná vláknina, která má na základě
mnohých vědeckých studií povolené úřadem EFSA (Evropský úřad pro
bezpečnost potravin) toto zdravotní tvrzení.

Modré kolečko
= cholesterol
Zelené kolečko
= žlučové kyseliny
Fialové kolečko
= bioaktivní beta-glukan

STŘEVO

VEN (ODVOD)

Významnou vlastností ß-glukanů a důvodem, proč jim je
věnováno tolik pozornosti, jsou jejich fyziologické účinky:

•
•
•

Doplněk stravy v prášku s vysokým
obsahem vlákniny Cardio Well - OatWell®
je 100 % přírodní produkt z ovesných
otrub bohatý na β-glukan (28 %).

TEAM 4 YOU®

•
•

zvyšování odolnosti organismu vůči virovým a bakteriálním infekcím,
protinádorová aktivita a omezení rizika výskytu rakoviny tlustého
střeva,
zpomalení uvolňování energie z potravy a tím prodloužení pocitu
sytosti,
vhodné i pro lidi bojující s nadváhou,
snižovaní hladiny krevního cholesterolu (jeho LDL-frakce) a rizika
vzniku aterosklerózy

Více informací na www.cardiowell.cz.

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle
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Zdraví

Není
náplast jako

náplast
Blíží se jaro a s ním riziko odřených kolen, puchýřů z lodiček a jiných
drobných úrazů. V domácí lékárničce se nám ztenčila zásoba, takže
se budu muset vydat na nákup do lékárny. Abych si vybrala správně
a dokázala se zorientovat v široké nabídce tvarů a typů, oslovila jsem
o pomoc paní Terezu Slížkovou, marketingovou manažerku společnosti
URGO-MEDCOM, s.r.o.
I já jako laik vnímám určité rozdíly mezi
jednotlivými druhy náplastí. Bohužel spíše
v jejich tvaru nebo povrchu. Některé jsou
látkové, mají v sobě více či méně „dírek“, jiné
náplasti jsou potaženy „plastovým“ povrchem.
Má na hojení rány nějaký vliv materiál, který je
použit na jejím povrchu?
To je velmi široká otázka. Napřed bych upřesnila,
z čeho se skládá každá náplast. Je to podklad,
který je z různých materiálů. Materiály se volí
podle použití náplasti, nejčastěji se v klasických
náplastech setkáme s textilním podkladem,
polyethylenem nebo polyurethanem. Podklad
náplasti musí být vzdušný. Některé materiály
mají tuto vlastnost a některé
musíme

perforovat. To je správný název pro vámi
zmiňované „dírky“. Vaše pojmenování by mohlo
u spotřebitelů vyvolat dojem, že voda projde
podkladem, což tak není. Perforované
náplasti jsou technicky provedeny tak, aby
nepropouštěly vodu, ale vzduch ano.
Další součástí náplasti je lepící vrstva
a polštářek. Polštářek by měl obsahovat síťku,
která zabraňuje přilepení náplasti k ráně.
Antimikrobiální ochranu rány zajistíme
napuštěním polštářku antiseptickým roztokem.

Při výběru náplasti či doporučení si musíme
uvědomit, v jakých podmínkách bude náplast
používaná – mytí rukou, sprchování, nárazy
nebo chceme diskrétní ochranu. Například
pokud plánuji odjezd k moři, doporučuji
mít v lékárničce voděodolnou náplast, která
zaručuje zvýšenou ochranu rány před vodou
a bakteriemi. Pokud je zraněné místo vystaveno
tření, či nárazům, pak použijte náplast
s pěnovým podkladem. Pokud pokožka na
obvazové materiály reaguje podrážděním,
zvolte jemný a vzdušný podklad (v nabídce
portfolia: URGO Sensitive – Citlivá pokožka).

A jaké typy náplastí nám paní Slížková
doporučila do domácí lékárničky?

Některý druh klasických
náplastí,
k moři určitě produkt URGO
Waterproof – Voděodolná
Aquafilm
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Na drobné popáleniny,
URGO Na popáleniny - TLC
technologie
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Na plošnější odřeniny,
URGO Náplast ve spreji

Na drobná řezná poranění,
praskliny - Filmogel® URGO
Praskliny

Na puchýře je skvělá
hydrokoloidní technologie,
URGO Na puchýře - na paty

MAGAZÍN

Zdraví
Čím bychom se obecně při výběru náplasti
měli řídit? Podle čeho si máme vybrat jejich
velikost, tvar nebo materiál?
Tvar náplasti volíme podle velikosti zranění,
typu zranění a místa. Při hojení povrchových ran
lze vycházet z dělení na suché a mokré hojení
a podle toho si vybíráme i náplast.
Mezi obvazový materiál suchého hojení patří
klasické náplasti s polštářkem. Důležité je myslet
na druhotnou ochranu rány proti bakteriím
a vybírat si náplast s antiseptikem.
V poslední době roste obliba používání
hydrokoloidních náplastí – mokrého hojení.
Víme, že rána se v mokrém prostředí hojí až
o 40 % rychleji než v suchém. Hydrokoloidní
náplasti jsou tvořeny podkladem, na kterém
je kladena hydrokoloidní vrstva po celé ploše
nebo jen formou polštářku. Po aplikaci náplasti
semi-syntetická substance (hydrokoloid)
reaguje s výpotkem rány a vytváří vlhký bílý
gel, zajišťující optimální podmínky pro hojení:
teplota, pH, vlhkost. Nejznámější náplasti
v portfoliu první pomoci v lékárnách jsou
náplasti na puchýře.
Dalším častým zraněním v domácnosti jsou
povrchové popáleniny 1. a 2. stupně. Společnost
URGO nabízí náplasti s technologií TLC – lipidokoloidní technologie (na popáleniny 2. stupně).
Náplast je složena z hydrofobního podkladu
a polštářku, který odvádí přebytečnou vlhkost
z rány. Polštářek obsahuje TLC síťku napuštěnou
hydrokoloidními částicemi a vazelínou. Hojení
probíhá v mokrém prostředí (viz. funkce
hydrokoloidu) a vazelína zajišťuje vyšší ochranu
proti přilepení polštářku k ráně.

nebo rozsáhlou ránu, ale spíše aby se mi do
ní při domácích pracích nedostaly nečistoty.
Bohužel, musím náplast několikrát denně
vyměňovat, protože se ohrnuje, odlepuje
a při namočení skoro sama spadne.
Poradíte mi prosím, jaký typ náplasti by byl
odolnější?
Možná byste mohla zvážit modernější přípravek,
a sice technologii filmogel®. Tato technologie
umožní po aplikaci vytvoření ochranného
polopropustné filmu. V případě řezného
poranění a prasklin filmogel® ránu ochrání na
povrchu, ale zároveň ránu vyplní a zabraňuje
znovuotevírání zranění. Technologii filmogel®
vyvinula společnost URGO a v jejím portfoliu
naleznete produkt URGO Praskliny – určený
k hojení prasklin a drobných řezných poranění.
Když zavzpomínám, tak mi maminka na
zranění vždy dávala jen obyčejné náplasti,
takové, které jsou třeba v autolékárničkách.
Dnes v prodejních stojanech převládá
rozmanitost a moderní materiály. Proč
si myslíte, že nám už obyčejné náplasti
nestačí? Je mezi starými a novými zásadní
rozdíl?
V průběhu let se používané materiály stále
zlepšují. Společnosti specializující se na oblast
hojení vyvíjejí nové technologie a řeší i oblasti,
které spotřebitel mezi klasické zranění (jako jsou
odřeniny, pořezání) nezařadí. Například k hojení
oparů nám lékárnice můžou doporučit nejen
krémy s účinnou látkou, ale i náplasti a také
technologii filmogel®.
Nabízí tak spotřebiteli vybrat si technologii
a správný typ produktu podle použití.

Kamarádka mi jednou doporučila ošetřovat
zranění tekutým obvazem ve spreji.
Opravdu to funguje? Nedostane se přes něj
do odřenin a ran nečistota?
Myslíte tekutou náplast? Ano funguje, je
vhodná na plošnější zranění, jako jsou například
odřeniny. Velmi vhodná je na místa, jako jsou
lokty a kolena, kde není lepení náplastí zrovna
praktické.
Jak taková náplast ve spreji funguje?
Každý výrobce má funkci a složení náplasti ve
spreji jinou. Složení URGO náplasti ve spreji je
vyvinuto tak, aby nedocházelo při aplikaci ke
stékání z rány. Přibližně po 1 minutě se vytvoří
ochranný film. Vytvoření filmu umožňuje
nitrocelulóza, elasticitu zajišťuje ricinový
olej, ethanol působí antisepticky a snižuje
riziko infekce. Vytvořený film je voděodolný,
polopropustný pro vzduch, aby rána a kůže
mohla dýchat. Olej z obilných klíčků bohatý na
vitamín E podporuje hojení.
Mám tekutou náplast použít jen pro
první ošetření nebo po celou dobu hojení
zranění?
Používejte po celou dobu hojení.
Máme při aplikaci náplasti dodržovat, aby
bylo polštářkem zakryto i okolí rány nebo
stačí zakrýt jen ránu samotnou?
Překrýváme pak jen ránu samotnou, pokud je
poraněna pokožka v okolí rány, tak i okolí.
Děkujeme Vám za přiblížení oblasti náplastí
a ošetření ran. Vypadá to, že budu muset vyrazit
na nákup nových zásob.
js

Ať použijeme jakoukoliv náplast (krytí) je
důležité dodržet základní ošetření rány:
1. omytí rány a odstranění nečistot
2. ošetření dezinfekčním roztokem (u popálenin
bez alkoholu)
3. omytí rány
4. osušení rány
5. aplikace krytí
Jak poznám stupeň popálení?
Popáleniny prvního stupně se projevují
zčervenáním až zhnědnutím pokožky. Poraněné
místo je bolestivé. Spontánně zmizí za 5 až 6 dní.
U povrchové popáleniny druhého stupně se
kromě začervenání objevují puchýřky. Vážnější
popáleniny druhého a třetího stupně je nutné
řešit u lékaře. Pokud si nejsme u popálenin jistí,
vždy navštivme lékaře či lékárníka.
Relativně často se při vaření říznu nebo
si při domácím úklidu přivodím drobné
odřeniny a škrábance na prstech rukou.
Ranku omyji a zalepím běžnou náplastí,
kterou mám v lékárničce. Nedělám to ani
tak kvůli tomu, že by se jednalo o hlubokou

TEAM 4 YOU®
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Zdraví

Při nadměrném příjmu tuků, zejména živočišných, dochází ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi a jeho
ukládání do stěn cév ve formě aterosklerotických plátů. Velké riziko představuje „vysoký cholesterol“
hlavně pro infarkt myokardu, ucpávání cév vedoucí k mrtvici, nedokrevnost dolních končetin, zánět
slinivky břišní a jiná břišní onemocnění.
Dobrý vs. špatný cholesterol
Cholesterol je důležitý pro správnou funkci
a obnovu každé živočišné buňky a podílí se
také na tvorbě hormonů. Vytváří se v těle
všech savců včetně lidí. Rozlišujeme dva typy
cholesterolu – LDL (hovorově řečeno špatný),
který podporuje zužování a ucpávání cév a
HDL (hovorově řečeno hodný), který naopak
srdce a cévy chrání. „Hodný“ cholesterol si
můžeme zvýšit správnou výživou, nekouřením a
přiměřenou pohybovou aktivitou.
Pokud dbáte o své zdraví, nebo cítíte, že ve
Vašem organismu není vše v pořádku, pak
si nechte zjistit, jakou hladinu cholesterolu

(„dobrého“ i „špatného“) a dalších tuků, máte
v těle. Přijít na to, že mám „vysoký cholesterol“, je
obtížné, protože tento stav nemá téměř žádné
příznaky a nemůžeme jej tedy včas zachytit.
Jedinou možností je tedy návštěva lékaře.
Vyšetření krve u lékaře Vám zabere jen pár
minut a brzy budete vědět, jak na tom se svými
hodnotami jste.
Riziko úmrtí na onemocnění srdce a cév stoupá
se zvyšující se hladinou cholesterolu v krvi. U
osob s hladinou cholesterolu nad 6,5nmol/l je
dvakrát vyšší a nad 7,8 nmol/l třikrát vyšší.

Cholesterol obsahují všechny potraviny
živočišného původu kromě vaječného
bílku. Rostlinné potraviny žádný cholesterol
neobsahují, lze je tedy konzumovat podle
chuti. Protože ve správné výživě doporučujeme
omezit spotřebu masa, uzenin i mléčných
výrobků s vysokým obsahem tuku a vaječného
žloutku, nahrazuje se potřebná dávka bílkovin
z rostlinných zdrojů obilovinami, luštěninami,
výrobky ze sóje, brambor.

Účinek fytosterolů potvrzen
Pravdivostí výroků, že fytosteroly snižují zvýšené
hodnoty LDL cholesterolu se zabývala také EFSA
(Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Výsledky
více než 80-ti randomizovaných, kontrolovaných
studií účinků rostlinných sterolů na krevní
koncentraci LDL cholesterolu ukázaly, že tyto
rostlinné steroly snižují hladinu LDL cholesterolu.
Účinnost je závislá na užívané dávce. Denní příjem
1,5 až 2,4 g vede k průměrnému snížení o 7 až 10,5%.
První projevy účinku lze očekávat již během prvních
dvou až tří týdnů užívání.
Fytosteroly jsou sloučeniny podobné cholesterolu,
které jsou schopny účinně podporovat látkovou
výměnu cholesterolu. Jsou to lipofilní látky ze
skupiny cyklických triterpenů, které se vyskytují
v zelenině, rostlinných olejích a ořeších, a jsou
běžnou součástí lidské výživy.
Mezi hlavní fytosteroly patří: β-sitosterol,
kampesterol, stigmasterol a avenasterol.
Řepkový olej obsahuje malé množství
brassikasterolu. Komerčně jsou fytosteroly
izolovány z rostlinných olejů (sojového, řepkového,
slunečnicového nebo kukuřičného) a přidávané do
potravin pro jejich vědecky ověřené účinky.
Strukturálně se podobají cholesterolu, od kterého se
liší postranním uspořádáním řetězce na 24. atomu
uhlíku (C24). Právě tato strukturální podobnost jim
umožňuje „soutěžit“ s cholesterolem o vazební místa
v tenkém střevě a tím znemožňují jeho vstřebání do
krevního oběhu. Takovéto snížení je z biologického
hlediska významné i pro snížení rizika ischemické
choroby srdeční.
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Základní změna = úprava jídelníčku
O tom, zda máme normální či zvýšenou hladinu
cholesterolu, rozhoduje složitý regulační systém.
Jeho dobrá či horší činnost je podmíněna
geneticky, ale zásadní vliv mají stravovací
zvyklosti a životní styl.
Je doporučeno, aby příjem cholesterolu
z potravy nepřesahoval 300 mg za den. U osob
se sklonem k nadváze či již otylých je nutné
kromě omezení tuků a cholesterolu redukovat
denní přísun kalorií, omezit na minimum sladké
pokrmy a sladkosti.

EFSA je úřadem Evropské unie, byl založen
v roce 2002. Oblasti farmaceutického
průmyslu se významně dotýká především
v hodnocení bezpečnosti a oprávněnosti
užívání zdravotních tvrzení. Největší
dopad na výrobce doplňků stravy má
omezení používání zdravotních tvrzení na
obalech, informačních letácích i v reklamě.
Zjednodušeně řečeno, pokud výrobek
neobsahuje látku, pro kterou EFSA pozitivně
vyhodnotila zdravotní tvrzení, budou muset
neoprávněná tvrzení z obalů zmizet. EFSA
se tak snaží předejít klamání zákazníků
ohledně užívání doplňků stravy a jejich
očekávaných účinků.

Náš jídelníček by měl být sestaven ze 2/3
z potravin rostlinného původu a pouze
z 1/3 z potravin původu živočišného. Máslo
nahrazujeme rostlinnými tuky známého
složení, eventuálně obohacenými vitamíny. Při
kuchyňské úpravě potravin maximálně šetřete
tuky. Jídla raději vařte, duste, grilujte, rozhodně
nesmažte. Na zahuštění používejte nasucho
opraženou mouku, kterou po vychladnutí
rozředíte vodou, nebo strouhané brambory,
zeleninu, ovesné vločky, strouhaný chléb apod.
Na mírné omaštění používejte rostlinné tuky
nebo olej.
Ke snížení cholesterolu v krvi také přispívá
potrava s velkým podílem vlákniny a vitamínů.
Tyto složky dodává především ovoce, zelenina,
obiloviny a luštěniny. Zeleniny a ovoce by se
mělo jíst nejméně 0,5 kg denně, především
v syrovém stavu. Zelenina má být samozřejmou
součástí každého jídla. Pro lepší využití vitamínů
přidávejte do zeleninových salátů pár kapek
kvalitního oleje, nejlépe řepkového nebo
olivového. Zjemní se tím i jejich chuť.

MAGAZÍN
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Při sestavování jídelníčku omezujícího cholesterol a živočišné tuky (máslo, sádlo, lůj)
je dobré znát alespoň orientačně složení potravin a obsah cholesterolu v nich.
Maso má v průměru 65-75 mg cholesterolu na
100 g. Vybírejte tedy raději masa libová, nejlépe
kuře, krůtu, ryby.
Uzeniny a masné výrobky se obsahem
cholesterolu značně liší. Libová šunka má 68
mg cholesterolu na 100 g. Dietní párky 83 mg,
kabanos 79 mg, lovecký salám 85 mg a uzený
bůček 100 mg . Vinná klobása pak 47 mg,
jaternice 105 mg a játrová paštika dokonce 180
mg na 100 g. Uzeniny konzumujte jen omezeně,
jednou, max. dvakrát týdně, paštiky a tučné
výrobky raději zcela vynechejte.
Ryby obsahují přibližně 50-70 mg cholesterolu
na 100 g. Jejich tuk má pro naše zdraví velice
příznivé složení, a proto se doporučuje jíst rybí
maso a výrobky z ryb alespoň dvakrát týdně.
Mléko odstředěné obsahuje 2 mg, polotučné
7 mg a plnotučné 14 mg cholesterolu na 100 g.
Smetana obsahuje již 37 mg a šlehačka až 105
mg. Vhodnější jsou nízkotučné zakysané mléčné
výrobky (kefír, biokys, podmáslí atd.)
Tvaroh měkký netučný má jen 5 mg, tučný

13 mg a tvrdý 11 mg cholesterolu ve 100g.
Jogurty vybírejte nízkotučné (v 1 kelímku je asi
15 mg cholesterolu), nikoli smetanové. Ze sýrů
jsou nejvhodnější nízkotučné tvarohové (29 mg
cholesterolu ve 100 g), eidamská cihla (80 mg
na 100 g), ale pozor na sýry tučné a smetanové
(90-105 mg cholesterolu na 100 g)!
Jeden vaječný žloutek z průměrného vejce
o váze 55 g dodá vašemu tělu asi 210 mg
cholesterolu. Lidé se zvýšenou hladinou
cholesterolu by neměli týdně sníst více jak 1
žloutek. Pozor i na výrobky, které vaječný žloutek
obsahují. Naopak bílek je možné konzumovat
v neomezeném množství, protože cholesterol
neobsahuje.
Dodržováním těchto výživových doporučení
snížíte množství špatného cholesterolu v těle
a zabráníte tak předčasnému zužování a
ucpávání tepen. Tímto oddálíte či zabráníte
vzniku onemocnění srdce a cév a prodloužíte
si život.

Shrnutí:
Základem léčby „vysokého cholesterolu“ jsou výživová opatření a zvýšení pohybové aktivity (nejlépe jízda na kole, běh, plavání a to alespoň dvakrát
týdně po třiceti minutách). Zdravá životospráva také zahrnuje nepřejídat se a vyvarovat se přílišného požívání alkoholu, cigaret, živočišných tuků.
Vhodné je také zvýšit příjem vlákniny (ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo, ryby). Další možností je užívání některých přírodních preparátů.
Velmi zajímavou novinkou jsou produkty obsahující rostlinné steroly, tzv. fytosteroly. Důvodem proč jsou pro nás fytosteroly zajímavé, je jejich
strukturální podobnost s cholesterolem a jejich ověřené pozitivní účinky na snížení vysoké hladiny cholesterolu.
inzerce

Fytosteroly v preparátu CHOLEST-EX snižují vstřebávání
cholesterolu a snižují jeho zvýšené hodnoty!
Výborným pomocníkem při obtížích s vysokým cholesterolem je nový přípravek na českém
trhu přípravek CHOLEST-EX. Jedná se o dietetickou potravinu pro zvláštní lékařské účely,
která je určena osobám se zvýšenými hodnotami cholesterolu.
CHOLEST-EX obsahuje rostlinné steroly takzvané fytosteroly, které jsou podobné
cholesterolu a podporují v organizmu látkovou výměnu cholesterolu. Rostlinné fytosteroly
jsou proto schopny příznivě ovlivňovat zvýšené hodnoty „špatného cholesterolu“
(cholesterolu LDL) a rovněž celkového cholesterolu.

Důležité upozornění: přípravek může být užíván
pouze na základě doporučení lékaře, nebo osoby
kvalifikované v oblasti výživy lidí či farmacie
(například lékárník aj.).
CHOLEST-EX je volně prodejný v lékárnách
v balení na 14dnů.

Více informací o přírodních preparátech: www.vegall.cz nebo bezplatná linka: 800 100 140.

Zdraví

Kontaktní alergeny
Kontaktní alergická dermatitida je projevem pozdního typu přecitlivělostí.
Trpí jí přibližně 2 až 9 % populace. Tato dermatitida se projevuje na pokožce
podobně jako atopický ekzém. „Spouštěči“ jsou kontaktní alergeny, se
kterými přichází do styku naše pokožka. Kontaktní alergická reakce vzniká
až několik hodin nebo i dní od kontaktu s alergenem. Projevuje se v místě
působení vyvolávající látky na pokožku. Kůže zčervená, začne svědit, tvoří
se na ní červené pupínky až puchýřky, v horším případě mohutný otok
a mokvání.
Spektrum kontaktních alergenů se neustále

stojí tetování henou. Hena je rezavě červené

rozšiřuje a většinu z nich, i když jsou nám známy

barvivo, které se ve formě prášku získává z listů

desítky let, se nám pravděpodobně nepodaří

asijské rostliny Lawsonia inermis a tradičně se

v blízké době eliminovat. Neustálý vývoj nových

používá v orientálních krajinách k barvení vlasů,

synteticky vyráběných molekul s sebou přináší

k dekoraci nehtů nebo k dočasnému tetování.

holení, muži holící se žiletkou jsou sensibilování

stále nové zdroje kontaktní přecitlivělosti. A

Pokud se používá hena samostatně nebo v

třikrát častěji, než muži holící se elektrickým

zda se látka projeví jako významný kontaktní

kombinaci s přírodními barvícími látkami (káva,

strojkem.

alergen, nelze pouze podle chemické struktury

čaj), je relativně bezpečná. V letních střediscích

předem určit.

ale pro urychlení a zvýraznění vzoru do heny

Další významnou skupinou alergenů jsou kovy,

přidává právě výše zmiňované PPD. Po návratu

zejména nikl, chrom a kobalt. Nikl by bylo

Bohužel mezi časté alergeny patří byliny a jiné

se často v místě malované „tetováže“ objeví

možné označit jako ženský problém. Zdrojem

přírodní látky, které jsou hojně využívány

drobné puchýřky a silné svědění.

problému je poniklovaná bižuterie, zipy nebo

a oblíbeny pro svůj účinek v kosmetických

Přírodní látky jsou důležitou součástí parfémů.

háčky na prádle. Všechny tyto předměty jsou

produktech, například extrakty Chamomillae,

K výrobě parfémů a k parfemaci kosmetických

v kontaktu s kůží po celý den a dlouhodobě.

Calendulae, Arnicae. Při jejich opakovaném

výrobků je využíváno kolem 200 substancí.

V odborné literatuře se dokonce uvádí, že ženy

a dlouhodobém využívání se může vyvinout

Vysoký počet potenciálních alergenů obsahuje

nosící náušnice z poniklované bižuterie, jsou

přecitlivělost, zejména kvůli obsahu

senzibilizovány čtyřikrát častěji, než které je

sesquiterpenolaktonů.

Zdroje kontaktních alergenů
dle lokalizace

Kontaktní alergeny obsahuje i velmi oblíbený
čajovníkový olej. Tento éterický olej se

Kštice – barvy na vlasy, šampony, vlasová
kosmetika, zevní léky.
Obličej – dekorativní a pěstící kosmetika, oční léky, součásti brýlí, mobilních
telefonů.
Oční víčka – kosmetika, barvy na vlasy,
oční léky, laky na nehty.
Krk – šperky, kovové zipy, háčky, poutka
oděvů, šampony a vlasová kosmetika,
barvy na vlasy, barvy na oděv, nemačkavá
úprava oděvů.
Podpaží, třísla – deodoranty, parfémy,
depilační prostředky.
Ruce, předloktí – šperky, hodinky,
kosmetika, ochranné pracovní pomůcky
(rukavice), mycí prostředky (mýdla, mycí
pasty), ochranné krémy, koníčky, profesionální alergeny.
Dolní končetiny – antiperspiranty,
depilační prostředky, obuv (barvy, lepidla,
dezinfekční prostředky), zevní léky, barva
a úprava oděvů.

získává destilací vodní parou z listů stromu
Melaleuca alterfonia z čeledi Myrtaceen. Až
z 80 až 90% je tvořen monoterpeny, které
obsahují řadu známých alergenů. Iritační účinek
čajovníkového oleje na kůži se může projevit při
koncentraci vyšší než je 25%.
Ženy by si měly kromě složení kosmetických
výrobků, dávat pozor na barvy na vlasy. Obsahují
řadu toxických látek, nejkontroverznější složkou
je PPD – parafenylendiamin. PPD je třetím
nejčastějším alergenem v kosmetických
přípravcích - po parfémech a konzervačních
látkách. Je přidáván do permanentních
vlasových barev a šamponů, dále se používá v
textilním průmyslu a k barvení kůží. Látku PPD
obsahují všechny trvalé a polotrvalé barvy. Je
třeba si dát pozor i na barvy, které se tváří jako

nenosí. Přecitlivělost na nikl také může vznikat
ve vztahu s profesí, například obráběči kovů,
dělníci v galvanovnách nebo pokladní, které
jsou v častém kontaktu s mincemi. Mužům
nejčastěji komplikuje život chrom. V Evropských
státech mu patří první pozice. Chrom je
obsažen v cementu a ohroženou skupinou jsou
zedníci. Ve vzácných případech se setkáváme
s přecitlivělostí na kobalt, který se používá jako
modrý pigment na sklo a porcelán.
S pojmem kontaktní alergie se můžeme setkat
také v souvislosti s výkonem povolání, tzv.
kontaktní profesionální ekzém. Příkladem
alergenu jsou antioxidanty využívané při
výrobě gumy. Se senzibilizací se setkáváme
v řadě profesí: průmysl chemický (výroba
pryžových předmětů), hornictví a zemědělství
(holínky, hadice, držadla), kovoprůmysl (hadice,
těsnění), zdravotnictví (chirurgické a pracovní
rukavice).
Pokud máte podezření na tento typ alergie,

přírodní produkty. Nemusí obsahovat amoniak,
ale PPD v nich většinou je. Alergie na tuto látku

hojně využívány ve fragnance mixu. U žen je

co nejdříve navštivte dermatologa. Včasná

se může vyvinout náhle a bez varování.

přecitlivělost díky používání kosmetiky častější

diagnostika tohoto problému totiž může

Vzhledem k blížícím se dovoleným za zmínku

než u mužů. U mužů vzniká používání vody po

předejít vzniku chronického onemocnění.
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SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ ·

TROJITÁ DÁVKA
ENERGIE
HEMA TRIO ENERGY COMPLETE
V komfortní balení najdete 3 typy
vitamínů – HEMA BION Q 10, HEMA
Omega 3 – 6 – 9 a HEMA Komplex Plus
multivitamin.
www.hemax.cz

Panthenol nově
s bylinkami
Společnost Herbamedicus přichází na trh
s novinkou Herbamedicus Panthenol Plus s obsahem 11% panthenolu a
unikátním bylinným komplexem obsahujícím aloe vera, měsíček, řepík, vrbu,
rakytník, mandlový a avokádový olej.
Herbamedicus Panthenol Plus je k dostání ve formě krému (CREME) 75 ml +
33% gratis a ve formě tělového balzámu
(BALSAM) 200 ml + 25% gratis. Více
na www.herbamedicus.cz

SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ · SOUTĚŽ ·

SOUTĚŽ
O NOVINKU
CARDIOWELL
Jak se jmenuje vláknina
obsažena v produktu
Cardiowell?
Tato vláknina je bohatá
na ß-glukany, které mají
významné fyziologické
účinky. Cardiowell je
doplněk stravy v prášku
s vysokým obsahem
vlákniny. Nápovědu
hledejte v tomto
magazínu na straně 19
nebo na
www.cardiowell.cz.
Své odpovědi posílejte na redakce@zenia.cz
nejpozději do 20. 4. 2012. Výherní jsou odpovědi
doručené v pořadí pět až deset.

inzerce

doplněk stravy

Denní dávka obsahuje:
Obsah v 1 kapsli

Rybí olej
Vitamín C
Světlíkový extrakt
Vitamín E
Zinek
Lutein
Zeaxantin
Antokyany z borůvek
Vitamín A
Selen

170 mg
60 mg
25 mg
12 mg
10 mg
10 mg
3 mg
1 mg
800 μg
20 μg

% DDD

75 %
100 %
100 %
100 %
36 %

% DDD = % doporučené denní dávky v 1 kapsli.

• pro namáhané oči
• při častém sledování televize a práci s počítačem
Kapsle s vitamínem A a zinkem pro zachování dobrého zraku.
Více luteinu. Obohaceno o vitamíny, minerály a světlík lékařský.
TEAM 4 YOU®

www.ostrovidky.cz
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Zajímavosti

Pravidlo
č.1:

Pravidlo
č.5:

Než
otevřete oč
i

Pravidlo
č.3:

Dejte si hork
ou
čokoládu n
ebo šálek
oblíbené ká
vy

Je veřejným ta
jemstvím, že ka
kao a kávová zr
pomocníky zle
na jsou velmi do
pšujícími náladu
brými
. Šálek dobré ká
povzbudit, ale
vy Vás dokáže
i zpomalit proc
nejen
es stárnutí díky
v kávových zrne
antioxidantům
ch, jak ukázala
obsažených
nedávná věde
na to kakao, ud
cká studie. Poku
ělejte si jej radě
d jste spíše
ji z kvalitního ka
ne-li lepší služb
kaového prášku
u Vám udělá i
. Stejnou,
šálek dobrého
si našla těch pá
čaje. V zásadě
r minut, během
jde o to, abyste
kterých si vych
proberete se a
ut
utřídíte si myš
náte oblíbený
lenky.
teplý nápoj,
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ob

Ať už je to cvič
ení, jogging ne
bo
pouhá prochá
zka pod širým
nebem, věřte,
že s Vámi uděl
á
divy! Stačí pouh
ých 5 minut a
okamžitě zjistíte
, jak rychle se
může zlepšit ce
lková nálada.
Mimochodem
, máte-li možno
st
vyjít si ráno na
pár minut do
zahrady, máte
velkou výhodu
.
Vědci zjistili, že
jen několika
minutové obkl
opení lidské m
ysli
zelení v dopole
dních hodinách
,
pomůže zlepš
it náladu na ce
lý
den.

ůs

Pořádně se
protáhnout
a nadýchat
čerstvého v
zduchu

zp

Pravidlo
č.2:

Chcete-li mít do
brou náladu
po celý den, vs
távejte brzy.
Z počátku to bu
de možná
trochu náročn
é, ale časem si
zvyknete. Lidé
, kteří vstávají
brzy, mají běhe
m dne více
energie a jsou
pozitivněji
naladěni. Naví
c, ráno toho
můžete i hodn
ě stihnout,
nebo získat ča
s, abyste
se klidně prob
rala a
nebyla do náro
čného
dne hozená ja
ko do
studené vody.

ů

Je zřejmé, že zp
ůsob, jakým se
probudíte, je ve
lmi důležitý.
Zkuste si proto
tento okamžik
zpříjemnit a vě
nujte pozornos
t
výběru budíku
. Pokud použív
áte
klasický, máte
sice omezenou
možnost jeho
zvuk ovlivnit,
ale i tak si zkus
te vybrat ten,
jehož kvílení ve
Vás nebude
vyvolávat poci
t nástupu na
rozcvičku. Poku
d používáte
mobilní telefo
n, nastavte si sv
ou
oblíbenou mel
odii, která Vás
příjemně prob
ere.

Ranní ptáče
dál doskáče

jak nemít „d

en blbec“

Pravidlo
č.4:

Usmívejte se
a myslete p
ozitivně

Není to sice le
hké, ale snažte
se najít na všem
Žádné výhrad
něco pozitivní
ně špatné věci
ho.
neexistují, to ne
Jistě se najde i
ní jen klišé, to
světlá stránka
je fakt.
na těch nejčer
a situacích. I m
nějších myšlenk
alá drobnost Vá
ách
s může potěšit
pokud máte po
!A
cit, že se na Vá
s svět mračí,
začněte u sebe
. Vykročte do no
vého dne
s úsměvem. Na
chodníku, ve vl
aku,
v pekárně, rozd
ávejte úsměvy
na
všechny strany
a uv
naprosto spoleh idíte, že se Vám
livě budou vrac
et
zpátky. Celý sv
ět se na Vás bu
de
mile usmívat!
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Snídaně
je základ

To ví asi každý
z nás, ale málok
do to dělá, takž
nesnídáte – za
e pokud
čněte. Lehká zd
ravá snídaně
nastartuje Váš
metabolismus
a
dodá potřebn
ou energii do
nového dne. Na
jděte si pár
jídel, která jsou
jednoduchá na
přípravu a chut
nají Vám. Párky
a vajíčka jsou m
ožná česká
klasika, ale se zd
ravou snídaní
mají málo spol
ečného. Dejte
si
müsli, ovesnou
kaši, celozrnné
pečivo se šunk
ou a sýrem, tro
chu
zeleniny nebo
ovoce.
Nezabetonuje
te
si žaludek a
budete se
cítit svěže.

Na tom, jaké bu
de Vaše ráno,
můžete zaprac
ovat už večer.
I
když jste unav
ená, najděte si
chvilku a připra
vte si všechno
potřebné na dr
uhý den.
Vyhnete se tak
hledání ponože
k
do páru, žehlen
í halenky na
poslední chvíli
a nebo na cest
ě
do zaměstnán
í zjištění, že Va
še
peněženka zů
stala ve druhé
kabelce. Bude
te klidnější,
příjemně naladě
ná
nepřijdete pozd a navíc
ě.

Vá

m!

ČESKÁMA
FIR

y

avy
str draví…
z

d
pro oplňk
vaš y
e

inzerce

SUPER
AKČNÍ
CENA!

ík
trh u d

BŘEZEN-DUBEN 2012
LIMITOVANÁ AKCE
1+1 zdarma!
Koupíte
HEMA ® BION Q10 SUPER 30 mg
a druhý dostanete ZDARMA

ŽÁDEJTE VE SVÉ
VÉ
DOBŘE ZÁSOBENÉ
ENÉ LÉKÁRNĚ
PR

H E M A X ®, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39
794 01 Krnov, e-mail: hemax@hemax.cz
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Co můžeš
udělat dnes
…
(resp. včera
)

Na

NA

Pravidlo
č.7:

X

UCT

Způsob, jakým
začínáte den, ob
vykle stanoví,
se jeho zbytek
v jakých kolejíc
bude držet. To
h
je jeden z důvo
důležité začít sv
dů, proč je
ůj den pozitivní
mi emocemi. N
že vstaneme tz
ěkdy se stane,
v. levou nohou,
všechno nás ot
nic nefunguje
ravuje,
a všechno je ta
k nějak špatně
velmi těžké už
. Pak je
ít si příjemný a
úspěšný den. A
jelikož je znám
o, že vše, co se
děje v ranních
dopoledních ho
a
dinách má velk
ý vliv na celý ná
den, je důležité
š
naučit se, jak je
j nastartovat
pozitivně, bez
ohledu na to, ja
k se po
probuzení cítím
e. Zjistěte, jak
si rychle zlepšit
náladu a
nemít „den blbe
c“.

HEMA

OD

Pravidlo
č.6:

H E M A X®
Specialista
na koenzym!

OACTIVE

WWW.HEMAX.C Z

Psychotest

Nez

á v is

los t

Nezávislost Vám dává pocit, že
svůj život žijete sami a že není
poznamenán
cizími
vlivy.
Oprošťuje Vás od hodnotových
představ společnosti a lidí
ve Vašem okolí. Přesto je
důležité udržet svou
nezávislost v jistých
mezích a nebýt
vůči svému okolí
bezohledný.

= právo dělat co chci, sám se rozhodovat,
jednat dle svého uvážení

1) Jste se známými na dovolené. Na večer je
navržena návštěva restaurace. Vy osobně
byste raději dala přednost procházce po
břehu moře. Jak se rozhodnete?
a) Půjdu s přáteli.
b) Půjdu na procházku k moři.
c) Pokusím se známé přesvědčit, aby šli se
mnou na procházku.
2) Domluvili jste si schůzku v kavárně na
16:00. Přišla jste přesně, ale Váš známý na
sebe nechá čekat. Už je půl páté. Jak se
zachováte?
a) Nebudu již déle čekat a odejdu.
b) Zavolám mu, že už musím odejít.
c) Budu dále čekat.
3) Vyhráli jste v loterii a chcete si koupit
dvousedadlový sportovní vůz. Vaši rodiče
i přátelé se pokoušejí Vám to rozmluvit.
Argumentují tím, že je takový vůz
nepraktický. Jak se rozhodnete?
a) Nenechám se zviklat a koupím si ho.
b) Ještě si vše znovu rozmyslím.
c) Nechám se přesvědčit a sportovní vůz si
nekoupím.
4) Neustále se hádáte se svou tchýní, protože
Vás neakceptuje. Jak se zachováte při jejích
narozeninách?
a) Budu její narozeniny ignorovat.
b) Popřeji jí telefonicky.
c) Kvůli partnerovi ji navštívím a popřeji jí
osobně.
5) Závažná manželská hádka povede k
tomu, že se manžel rozhodne na několik dní
přestěhovat do hotelu. Co soudíte o tomto
rozhodnutí?
a) Rozhodnutí partnera neakceptuji.
b) Budu jeho rozhodnutí tolerovat.
c) Mám pro jeho reakci porozumění. Myslím
však, že by se našlo lepší řešení konfliktu.
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6) Byli jste pozvání na oficiální přijetí. Jak
moc podřizujete své chování pravidlům
etikety?
a) Velmi
b) Částečně
c) Téměř vůbec
7) Ve výběrovém řízení na nové místo jste
nebyla vybrána. Jak budete reagovat?
a) Jsem velmi zklamána.
b) Příliš se mě to nedotklo a myslím si, že
přijdou další nabídky.
c) Odmítnutí mě rozzlobilo.
8) Do jaké míry potřebujete chválu a uznání
svých kolegů v práci?
a) Středně
b) Velmi
c) Málo
9) V parku najdete peněženku s 1 000 Kč. Co
uděláte?
a) Odnesete peněženku na Ztráty a nálezy.
b) Peníze si necháte.
c) Peníze si necháte, ale se špatným svědomím.
10) Jak často se Vám stává, že kvůli starostem
nemůžete usnout?
a) Občas
b) Nikdy
c) Často
11) Jaký je Váš postoj k tvrzení, že s
příslušností k určité společenské vrstvě jsou
spojeny i určité povinnosti?
a) Odmítám toto tvrzení.
b) Souhlasím s tímto názorem.
c) Souhlasím s tímto názorem jen částečně.
12) Sedíte v čekárně u lékaře a osloví Vás
jiný pacient. Vyjadřuje názory, se kterými
nesouhlasíte. Jste schopni mu otevřeně říci,
co si myslíte?
a) Zřídka
b) Většinou
c) Někdy

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle

V následující tabulce označte své
odpovědi a sečtěte body.
otázka

odpověď
a

b

c

1

0

2

1

2

2

1

0

3

2

1

0

4

2

1

0

5

0

2

1

6

0

1

2

7

0

2

1

8

1

0

2

9

0

2

1

10

1

2

0

11

2

0

1

12

0

2

1

13

0

1

2

14

1

0

2

15

2

1

0

16

2

0

1

17

0

2

1

18

1

2

0

19

0

1

2

20

0

2

1

Součet bodů

MAGAZÍN

Psychotest
13) Jaký je Váš názor na tvrzení: „Člověk by se
měl pokoušet ovládat.“
a) Skutečně by se měl vždy ovládat.
b) Většinou je správné se ovládat.
c) Člověk by měl také umět vybuchnout a
ztratit sebeovládání.
14) Jdete na nákupy nového oblečení.
Vezmete s sebou svého partnera?
a) Ano, ale nebudu se nutně řídit jeho
názorem.
b) Ano, koupím jen to, co se mu bude líbit.
c) Ne, koupím si, co se mi líbí.

Podle počtu bodů a svého
věku, si můžete ověřit, jak je
rozvinutá Vaše nezávislost.
Velmi silná
31 až 40 bodů (věk 17 – 21 let)
30 až 40 bodů (nad 22 let)
Jste velmi nezávislí. Jednáte podle svých
individuálních přání a neřídíte se tím, co od
Vás očekávají druzí. Tento postoj Vás někdy
zavádí i k egoistické bezohlednosti.
Silná
24 až 30 bodů (věk 17 – 21 let)
26 až 29 bodů (věk 22 – 30 let)
22 až 29 bodů (věk nad 30 let)
Máte silně rozvinutou nezávislost
a jednáte podle svých přání a zájmů. Vaše
nezávislost Vás v očích okolí staví do pozice
individualisty.

15) Jste úspěšná majitelka firmy. Co je pro Vás
důležité?
a) V první řadě mi záleží na dobrých prodejích
a zisku.
b) Především je důležitý výdělek, ale uznání a
dobrá pověst firmy mi není lhostejná.
c) Dobrá pověst a uznání je pro mě stejně
důležitá jako zisk.
16) Souhlasíte s tím, že člověk může žít
spokojeně, jen když má mnoho peněz?
a) Věřím, že lze spokojeně žít i s málem peněz.
b) Souhlasím s tvrzením.
c) Domnívám se, že určitá finanční nezávislost
je ke šťastnému životu nutná.
17) Jste ve vaně a zvoní telefon. Jak se
zachováte?
a) Půjdu ho zvednout.
b) Neberu to na vědomí, ať si zavolá znovu.
c) Váhám a čekám, zda zazvoní znovu.

Průměrná s tendencí k silné
21 až 23 bodů (17 – 21 let)
21 až 25 bodů (22 – 30 let)
18 až 21 bodů (nad 30 let)
Vaše nezávislost je středně rozvinutá. Řídíte se
sice přáními a představami svého okolí, avšak
někdy dokazujete, že na nich umíte a chcete být
nezávislí.
Průměrná s tendencí ke slabé
17 až 20 bodů (17 – 30 let)
16 až 17 bodů (nad 30 let)

18) Sedíte v restauraci a slyšíte od vedlejšího
stolu kritiku na Váš oděv. Jak se zachováte?
a) Pokusím se nenápadně vyslechnout více z
hovoru. Zůstanu však v klidu.
b) Nestarám se o hovory u vedlejšího stolu.
c) Otočím se a upřu na hosta pohled plný
výčitek.
19) Která situace je pro Vás zvlášť
nepříjemná?
a) Pokárání od nadřízeného.
b) Hádka s partnerem.
c) Lékařské ošetření.
20) Celý den se těšíte na večerní domácí
pohodu, ale neočekávaně Vás navštíví známí.
Jak se zachováte?
a) Zdvořilost je důležitá, musí si myslet, že mám
z jejich návštěvy radost.
b) Řeknu jim, že dnes bohužel nemám čas.
c) Pozvu je dál. Příliš se o ně ale nestarám a
pustím televizi.
Necháváte se trochu více ovlivňovat očekáváními
a přáními okolí.
Máte tak určitý sklon k závislosti
a přizpůsobivosti.
Slabší
0 až 16 bodů (věk 17 – 30 let)
0 až 15 bodů (věk nad 30 let)
Máte sklon své jednání přizpůsobovat tomu, co
se od Vás očekává. Konvenční pravidla jsou pro
Vás velmi závazné a jen zřídka se Vám daří dělat
to, co si sami přejete.

inzerce

HERBAMEDICUS® PANTHENOL PLUS
OBSAHUJE 11 % PANTHENOLU
A UNIKÁTNÍ BYLINNÝ KOMPLEX
PANTHENOL PLUS
Body balsam
Regenerační a zklidňující tělový balzám s vysokým podílem panthenolu
(11%), obohacený o unikátní bylinný
komplex. Balzám příjemně chladí, revitalizuje a regeneruje pokožku podrážděnou nadměrným opalováním,
neucpává póry a usnadňuje tak dýchání pokožky. Rychle se vstřebává a
nezanechává stopy mastnoty.

PANTHENOL PLUS
Cream
Regenerační, zklidňující ochranný
krém s 11% panthenolu, obohacený
bylinným komplexem, který obsahuje
aloe vera, rakytník, vilín, řepík, měsíček,
vrbu a také mandlový a avokádový olej.
Revitalizuje a regeneruje pokožku podrážděnou nadměrným opalováním.

Forma CREAM je k dostání v tubě o objemu 75 ml + 33 % gratis.
Forma BODY BALSAM je k dostání v dóze o objemu 200 ml + 25 % gratis.

Kulinářské umění

Tradiční pokrmy
velikonočního týdne
Slezské bramborové
placky
•
•
•
•
•

Škaredá středa

600 g oloupaných brambor
špetka soli a pepře
80 g hladké mouky
1 lžíce smetany
1 vejce

• tuk na smažení
• rozpuštěné máslo
na pomaštění
• povidla
• kysaná smetana

Syrové brambory nastrouhejte a nechte chvíli stát. Pak slijte vodu a promíchejte je s ostatními surovinami.
Pečte malé placičky (v lívanečníku), ještě teplé je potírejte máslem a povidly. Jestli chcete, podávejte se
zakysanou smetanou.

Šťouchané brambory se špenátem
• 2 kg moučných brambor
• 100 g másla
• 1 cibuli, nakrájenou nadrobno

1
2
3
Zelený čtvrtek

• 500 g listového špenátu (můžete použít i mražený)
• 2 lžíce smetany

Brambory oloupejte a ve slané vodě je uvařte doměkka – trvá to tak čtvrt hodiny. Špenát propláchněte
pod tekoucí vodou, otřepejte a nakrájejte na hrubší proužky.
V pánvi rozpusťte máslo, osmahněte na něm cibuli, vsypte špenát, mírně osolte a smažte tři minuty za
stálého míchání. Špenát mezitím výrazně ztratí na objemu a zvláční, ale zůstane krásně zelený. Pak ho
ještě zjemněte smetanou.
Uvařené brambory vsypte do mísy a šťouchadlem nebo kvedlačkou je rozdrťte nahrubo. Vetřete špenát
i s máslovou šťávou, podle chuti dosolte a podávejte.

NEZ APOMEŇTE

Důležité je mít zelenou přísadu. Ideální je jarní zeleninová
polévka nebo špenát.

Ryba v olivové krustě s pestem
• 2 lžíce bazalkového pesta
• jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu
• 10–20 zelených oliv (podle velikosti a chuti) bez
pecek, hrubě sekaných

1
2
Velký pátek

• 85 g strouhanky z čerstvého pečiva
• 4 filátka z bělomasé ryby, například tresky nebo
mořské štiky

Troubu předehřejte na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Smíchejte pesto, citronovou kůru a olivy, pak
vmíchejte strouhanku.
Pokud ji filety mají, položte je na plech (chcete-li na pečicí papír) kůží dolů. Navrch pak přitiskněte strouhankovou směs. Pečte asi 10–12 minut, aby byla ryba propečená a krusta křupavá a zlatohnědá.

NEZ APOMEŇTE

Držíme půst, vhodná je ryba nebo jiné lehké pokrmy.

Podělte se s námi o Váš osvědčený recept. Pošlete fotografii pokrmu s podrobným návodem k přípravě na
redakce@zenia.cz. Ten nejchutnější recept v některém z dalších čísel zveřejníme. Šikovná kuchařka získá
200 Kč poukázku na nákup v prodejně Albert.
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Kulinářské umění

Kopřivová nádivka
• 10 den starých rohlíků či 8 žemlí, případně
veku nebo bagetu
• 6 vajec
• 400 g vařeného uzeného masa
• 50 g rozpuštěného másla + ještě trochu na
vymazání formy

1
2
3

• sůl na dochucení
• špetku muškátového oříšku
• 2 hrsti sekaných kopřiv
• hrst loupaných mandlí

Velikonoční
nádivka s
uzeným masem
a bramborami.
Hody začínají.

Troubu předehřejte na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Vejce rozklepněte a oddělte bílky a žloutky.
Pečivo nakrájejte na kostičky a v míse je promíchejte s rozpuštěným máslem, žloutky, kopřivami, solí
a muškátovým oříškem.
Uzené, i když je už tepelně upravené, deset minut povařte (potřebujete získat vývar) a nakrájejte na
kostičky. Přidejte k ostatním surovinám a kostičky pečiva ještě zvlhčete vývarem. V jiné míse ušlehejte
bílky do tuha (když nadzdvihnete metlu, špičky sněhu se neohýbají) a sníh lehce vmíchejte do směsi.

Bílá sobota

Formu důkladně vymazejte máslem a navršte do ní nádivku. Uhlaďte povrch a posypte ho mandlemi,
nakrájenými na nudličky. Pečte tak půl hodiny, dokud nebude nádivka pevná a zlatavá.

Jehněčí nožičky v červeném víně
• 2 lžíce olivového oleje
• 4 jehněčí nožičky s kostmi (použít můžete i
plecko nebo kližku)
• 2 velké cibule, pokrájené
• 1 mrkev, oškrábanou a nakrájenou na plátky
• 1 nakrájený řapík celeru
• 2 nasekané stroužky česneku
• 250 ml plnějšího červeného vína
• 250 ml vývaru (může být z kostky)

1
2
3
4
5

• 170 ml rajčatového pyré
• 1 lžičku přírodního krupicového cukru
• 1 bobkový list
• 1 snítku tymiánu nebo
½ lžičky sušeného
• nasekanou zelenou petrželku k posypání
• sůl a pepř na dochucení

Maso, mazanec a sladký
beránek. Nejvíce
ceněné je maso
skopové.

Elektrickou troubu předehřejte na 160 °C, horkovzdušnou na 140 °C. Velký kastrol, který je vhodný do trouby (počítejte s tím, že nožičky do něj budete skládat vedle sebe), postavte na plotnu a
rozehřejte v něm lžíci oleje. Postupně zprudka ze všech stran osmahněte kusy masa, vyjměte je a
uchovejte na teple.
Snižte plamen, přilijte zbývající olej a osmahněte cibuli, mrkev a řapíky celeru. Opékejte asi pět minut, až zelenina změkne a začne zlátnout. Pak přidejte česnek a ještě chvíli míchejte.
Přilijte víno, uveďte do varu a asi tři minuty mírně vařte. Vmíchejte rajčatové pyré a vývar, znovu
přiveďte k varu, osolte (pozor, každý vývar je jinak slaný!), opepřete a přidejte cukr, bobkový list,
tymián a maso (obalte ho ve šťávě).

Neděle Boží hod
Velikonoční

Kastrol přikryjte dobře těsnící pokličkou, vložte do trouby na střední mřížku a dvě hodiny pomalu
duste; každou půlhodinu maso obraťte.
Vyjměte z trouby, podle potřeby šťávu dochuťte, maso ozdobte petrželkou nebo snítkou rozmarýnu
a podávejte. Nejlepší přílohou jsou brambory.

Velikonoční pondělí

Vajíčka se slaninou

Srbská vejce

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4 plátky slaniny
2 jarní cibulky, nakrájené na kolečka
2 vajíčka
sůl a pepř

Rozehřejte sendvičovač a pláty potřete tukem. Do spodního dílu položte
po dvou plátcích slaniny a na ně nasypte polovinu cibulek. Přiklopte a
počkejte, až bude slanina křupavá.
Na rozpečenou slaninu vyklepněte
vajíčka. Osolte je a opepřete, sendvičovač zavřete a asi minutu vše pečte.
Podávejte posypané zbytkem cibulek.

TEAM 4 YOU®

3 lžíce másla
1 lžíce sladké papriky
1 lžíce hladké mouky
250 ml rajčatového pyré (passaty)
sůl, špetka cukru a pepř na dochucení
100 ml sladké 12% smetany
4 velká vejce
pečivo k podávání

Máslo rozehřejte ve větší pánvi se silným dnem. Zaprašte moukou a osmahněte; vmíchejte papriku a zalijte trochou studené vody. Přimíchejte pyré a povařte na hustou omáčku; trvá to tak čtvrt hodiny. Upravte chuť solí, pepřem a
trochou cukru, nakonec vmíchejte smetanu.
Vajíčka povařte tři minuty nahniličko a vložte do omáčky trochu nakrojená,
aby se s ní žloutek smísil. Podávejte s topinkami či bramborami.

zajímavé a zábavné čtení pro volné chvíle
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