
MAXimum
Časopis pre zákazníkov lekárne

Buďte fi t aj v zime: Doplňte si zásoby 
vitamínov a starajte sa o pokožku.

0,49 € 
ZADARMO
s vernostnou kartou 
Dr.Max CLUB

S rodinou 
uvažujeme
nad návratom
na Slovensko.
Jana Kirschner 



MAXimum
Časopis pre zákazníkov lekárne

Buďte fi t aj v zime: Doplňte si zásoby 
vitamínov a starajte sa o pokožku.

0,49 € 
ZADARMO
s vernostnou kartou 
Dr.Max CLUB

S rodinou 
uvažujeme
nad návratom
na Slovensko.
Jana Kirschner 



3MAXimum

Milé čitateľky, milí čitatelia,

„Strašne rýchlo žijete,“... nie, to nie je odkaz pre Vás. Tieto slová mi pri jed-

nom úprimnom a múdrom rozhovore venovala moja stará mama. A musím 

uznať, aj tentoraz mala obrovskú pravdu. Jej pravdivé slová mi prídu na um 

často. No predovšetkým vtedy, keď mám pocit, že by som potreboval, aby 

mal deň o zopár hodín navyše. Určite to poznáte.

Na myseľ mi prídu aj vždy v decembri, keď si uvedomím, že čas, v tomto 

prípade kalendárny rok, aspoň ten môj, ubehol akosi rýchlo. No vždy je 

priestor spomaliť, je to iba na našom rozhodnutí. A zimné obdobie, špecifi c-

ky nadchádzajúce sviatky, bývajú spravidla tou chvíľou, keď spomalíme. Tiež 

dostaneme šancu o malý kúsok plnohodnotnejšie prežiť a užiť si plynúci 

čas. Napríklad aj tým, že si konečne prečítame knihu, ktorú sme dostali na 

minuloročné Vianoce alebo na nejaký sviatok počas roka. Ak by to nebol 

Váš prípad, a všetky čitateľské dary ste už úspešne prelistovali, ponúkame 

posledné tohtoročné vydanie časopisu MAXimum, v ktorom si, verím, nájde 

každý niečo zaujímavé. A jedným dychom si dovolím upriamiť Vašu pozor-

nosť na rozhovor s úspešnou slovenskou speváčkou Janou Kirschner, ktorá 

nám prezradila okrem iného aj to, kde sa cíti byť viac doma, či na Slovensku, 

kde sa narodila, alebo vo Veľkej Británii, kde aktuálne žije so svojou rodinou 

už viac ako 17 rokov. Ale aj o výchove dvoch dcér, jej tvorbe a o hudobnej 

novinke, ktorú pripravuje v budúcom roku.

Ak ste skôr „fanúšik“ odborných a poradenských článkov od našich kolegov 

z lekární, tentoraz sme si okrem iných pre Vás pripravili jeden unikát. Vedeli 

ste, že nepríjemné bolesti hlavy môžu vyvolať aj vône, ktoré nám pripome-

nú nejakú vec alebo v nás vyvolajú spomienku, na ktorú by sme najradšej 

zabudli? Stalo sa Vám už niekedy, že ste vo vzduchu zacítili vôňu neobľúbe-

ného jedla zo školskej jedálne, ťažkú a dráždivú voňavku bývalého partnera 

či zápach dezinfekčného prostriedku a následne sa dostavilo bubnovanie 

v hlave s tlakom na spánkoch? Takéto otázky si položil farma ceut z martin-

skej lekárne Dr.Max, Jakub Ďurčík, ktorý hľadal príčiny a vysvetlenia, prečo 

nás aj z vône môže rozbolieť hlava. Ale vráťme sa ešte na úvod, k téme 

„rýchleho života“ a času, ktorého je akoby stále menej. Ak si ho už nájdeme, 

a v tomto prípade je to veľmi dôležité, ak nie to najpodstatnejšie, mali by 

sme ho venovať sebe a svojim deťom. Ak radi tvoríte, ponúkame zopár ná-

padov, ako kreatívne tráviť čas so svojimi ratolesťami a vyrobiť si zaujímavé 

a praktické vecičky, ktoré potešia nie len Vás, ale i okolitú prírodu.

Ešte predtým, ako Vám zaprajem príjemné čítanie, nesmiem zabudnúť na 

tradičnú, a podľa množstva reakcií a odpovedí od Vás, aj obľúbenú zábavu 

a relax v podobe krížovky. Tá posledná v tomto roku bude na prvý pohľad 

úplne rovnaká, ale predsa len odlišná. Tentokrát totiž vyžrebujeme a odme-

níme až troch výhercov, ktorí zašlú správne riešenie krížovky.

Milé čitateľky, milí čitatelia! Prajem Vám šťastné sviatky a všetko dobré 

v roku 2023.

Peter Sedláček,
šéfredaktor časopisu MAXimum

NA ÚVOD

i n z e r c i a

Odpoveď 
v jednej
kvapke

Modernými 

diagnostickými 

metódami vám priamo 
v lekárni stanovíme:

Protilátky 
Covid-19

Riziko 
ochorenia
dny
Hladina kyseliny 

močovej

Hladina 
cholesterolu
Vyhodnotenie
kardiovaskulárneho 
rizika

Skryté 
krvácanie
v stolici

 Výsledky odporúčame vždy konzultovať s vaším lekárom.

*     Upozornenie: Negatívny výsledok (neprítomnosť protilátok vo vzorke) nevylučuje možnosť prebiehajúcej, 

  prípadne prekonanej infekcie SARS-CoV-2 a výsledok by sa mal potvrdiť analýzou v laboratórnom prostredí.

**    Upozornenie: Vyhodnotenie do 10 minút predstavuje čas diagnostického merania od donesenia vzorky.

***   Upozornenie: Vyhodnotenie do 5 minút predstavuje čas diagnostického merania od donesenia vzorky. 

 www.drmax.sk/diagnostika

3 min.

3 min.

3 min. 10 min.**

3 min. 5 min.***

15 min.

di

NOVÉ 

SLUŽBY

Riziko
cukrovky

Glykovaný 

hemoglobín

Potreba 
antibiotík

Hodnota CRP

Tráviace
ťažkosti
Zistenie infekcie 
Helicobacter pylori
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22 Domov v sopečnom tufe
V minulosti ľudia bývali v rôznych príbytkoch. 

26 Mýty a fakty o diabete
Neverte všetkému, čo ste počuli o cukrovke.  

28 Aj bytová mačka môže mať blchy
Poradíme vám, ako sa zbaviť nepríjemných parazitov.  

30 Zima zle vplýva na pokožku
Vášmu telu určite pomôže častejšie krémovanie.  

34 Sezónne stravovanie sa
Aj v chladnom počasí môžete jesť zdravé jedlá. 

37 Knižné tipy
Publikácie, z ktorých si vyberú úplne všetci. 

38 Zabavte sa s deťmi
Vytvorte si vlastný baliaci papier a krmivo pre vtáčiky. 

40 Vylúštite krížovku 
Traja výhercovia získajú balík v hodnote 50 eur. 

41 Osemsmerovka a sudoku
Otestujte si svoje vedomosti pri riešení hlavolamov.  

Čo robiť, ak zažívate stres?
Poradíme vám, ako ľahšie zvládnuť 
vypäté situácie. 

Ako naučiť dieťa smrkať
Upchatý nos sťažuje deťom spánok. 

Svrbenie, pálenie či bolesť
Nepríjemný herpes sa už znova 
hlási o pozornosť.
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Ich úlohou je slúžiť ako doplnok náš-

ho online predaja. Prostredníctvom 

alternatívneho spôsobu doručovania 

zásielok, z našej internetovej lekárne 

do boxov umiestnených v externom 

prostredí lekárne, chceme spríjemniť 

a zjednodušiť nákup predovšetkým 

zákazníkom zo vzdialenejších štvrtí. 

Ale takisto chceme vyhovieť vašim in-

dividuálnym potrebám a ľuďom, ktorí 

z rôznych dôvodov nemôžu navštíviť 

naše kamenné lekárne a vyzdvihnúť si 

tam svoju objednanú zásielku.

Novinku spúšťame v tomto roku na 

štyroch miestach v Bratislave. V roku 

2023 by sme chceli postupne túto 

ponuku rozšíriť na ďalšie lokality. 

Za zmienku určite stojí technológia 

Dr.Max boxov, ktorá zabezpečuje 

chladenie a ohrev, čo v praxi zna-

mená, že všetky vonkajšie boxy sú 

temperované, a  tým zabezpečíme, 

že produkty budú udržiavané v skla-

dovacej teplote (15 – 25 °C). Zákaz-

níci e-shopu, samozrejme, môžu aj 

naďalej využívať služby Click & Col-

lect a vyzdvihovať si svoje objednáv-

ky priamo vo všetkých kamenných 

lekárňach. Na záver treba zdôraz-

niť, že veľmi dbáme predovšetkým 

na bezpečnosť a dodržiavanie všet-

kých hygienických a  legislatívnych 

požiadaviek, ktoré sú v oblasti do-

ručovania v našom segmente mimo 

prostredia lekárne veľmi prísne. Tak, 

ako pri iných inováciách, ktoré zavá-

dzame s cieľom rozvíjať spoločnosť 

a zvyšovať komfort pre zákazníkov 

Dr.Max, aj pri aktuálnej novinke je 

pre nás dôležitá profesionalita, bez-

pečnosť a pridaná hodnota.

SLEDUJEME TRENDY V OBLASTI ECOMMERCE A SNAŽÍME SA ZVY-
ŠOVAŤ KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKOV. PODĽA VZORU INÝCH SPO-
LOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V SEGMENTE ONLINE NAKUPOVANIA 

NECHCEME ZAOSTÁVAŤ, A PRETO ROZŠIRUJEME PRE VÁS NAŠE SLUŽBY. 
JEDNOU Z NOVINIEK, KTORÉ SME SA ROZHODLI DO NÁŠHO ONLINE 
BIZNISU ZAVIESŤ, SÚ SAMOOBSLUŽNÉ, TAKZVANÉ DR.MAX BOXY.

DR.MAX BOXY PRE VÁŠ 
KOMFORTNEJŠÍ NÁKUP

Autor: 

Peter Sedláček,
PR manažér

KDE NÁJDETE 
DR.MAX BOXY?
⊲ Lamačská cesta 1C, Brati-
slava (Box môžete navštíviť vo 
vnútri hypermarketu TESCO 
medzi 6:00 – 22:00 hod.).

⊲ Panónska cesta 25, Brati-
slava (Box nájdete vonku pri 
OC Galéria Petržalka).

⊲ Slovnaftská 5, Bratislava
(Box nájdete vonku pri Kau-
fl ande).

⊲ Rača, Púchovská 8, Brati-
slava (Box nájdete vonku pri 
Kaufl ande).

VÝHODY 
DR.MAX BOXU
⊲  Možnosť nepretržitého vy-

zdvihnutia 24/7.

⊲  Rýchle vyzdvihnutie v prie-
behu 30 sekúnd.

⊲  Doručenie do boxu do 24 
hodín od objednania počas 
pracovných dní.

⊲  Udržiavanie optimálnej tep-
loty pre skladovanie liekov.

Nakúpte
v e-shope

a vyberte si
box, ktorý vám 

vyhovuje.

Len čo bude
objednávka 
pripravená, 

dostanete SMS 
správu.

V boxe na
dotykovej ob-

razovke zadáte 
PIN, ktorý vám 

príde v SMS 
správe.

Otvorí sa
box s vaším 

balíkom.

AKO TO FUNGUJE
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Autor: 

Peter Sedláček,
PR manažér

Nazálna vakcína Fluenz Tetra je čiastoč-

ne hradená z verejného zdravotného 

poistenia u osôb umiestnených v zaria-

deniach sociálnych služieb a u detí od 

dovŕšenia 2. roku veku do dovŕšenia 

12. roku veku. Deťom od 2 do 6 rokov 

bude doplatok odpustený automaticky 

priamo v lekárni, v rámci limitu spolu-

účasti. Deti vo veku od 6 do 12 rokov 

poistené v Dôvere si môžu doplatok 

uplatniť v rámci výhody 300 + 300.

Chrípku dostane z času na čas každý 

z nás. Väčšinou je jej priebeh mierny. 

Niekedy nás však vie potrápiť a spôso-

biť nám závažné zdravotné komplikácie, 

ako je zápal pľúc, bronchitída, zápal prí-

nosových dutín, zápal stredného ucha 

či neurologické ochorenie. Rizikovou 

skupinou sú najmä deti, tehotné ženy 

a starší ľudia. Najlepším spôsobom, ako 

si zabezpečiť ochranu, je opakovať oč-

kovanie každoročne. Žiadna vakcína 

nie je účinná na 100 %. Dokáže však 

zabrániť vzniku chrípky u 70 až 90 % 

očkovaných.

Očkovanie je možné od 6 mesiacov 

veku. Zvlášť sa odporúča skupinám, 

kde sa zvyšuje riziko komplikácií, teda 

najmä deťom, tehotným ženám, senio-

rom a pacientom s chronickými ocho-

reniami.

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE 
JE BEZPLATNÉ. NIE JE NA ČO ČAKAŤ

CHRÍPKA JE VEĽMI ČASTÝM VÍRUSOVÝM OCHORENÍM. DOBROU 
SPRÁVOU JE, ŽE OČKOVANIE MÔŽE ZABRÁNIŤ TOMU, ABY STE SA 
NAKAZILI, ALEBO MÔŽE ZMIERNIŤ PRIEBEH OCHORENIA. ZDRAVOT-

NÉ POISŤOVNE HRADIA TENTO DRUH PREVENCIE V PLNOM ROZSAHU 
V ZÁVISLOSTI OD VAKCÍNY. TO ZNAMENÁ, ŽE Z VEREJNÉHO ZDRAVOT-
NÉHO POISTENIA PREPLÁCAJÚ SVOJIM POISTENCOM OČKOVACIU LÁT-
KU AJ SAMOTNÉ ZAOČKOVANIE U LEKÁRA. OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE 
VAKCÍNOU INFLUVAC TETRA A VAXIGRIP TETRA MÁTE ÚPLNE BEZPLATNE.

AKO POSTUPOVAŤ 
A KEDY JE 
SPRÁVNY ČAS?
● Záujemcovia o očkovanie si vak-
cíny proti chrípke, podobne ako po 
minulé roky, môžu vyzdvihnúť v  le-
kárni. Najjednoduchšia cesta, ako 
sa dostať k vakcíne, je osloviť svojho 
všeobecného lekára, čo sa dá urobiť 
e-mailom alebo telefonicky, a nechať 
si vystaviť elektronický recept. Pacient 
si tak ušetrí jednu cestu k lekárovi. Za-
očkovať môže poistenca všeobecný 
lekár pre dospelých alebo pediater, 
ale aj akýkoľvek lekár špecialista, kto-
rého pacient navštevuje. Diskutuje sa 
aj o zavedení očkovania proti chrípke 
priamo v lekárňach.
● Aby bola vaša imunita pripravená, 
je potrebné očkovať sa každý rok, 
ideálne dva týždne pred začiatkom 
epidémie. Najvhodnejším termínom 
na zaočkovanie proti chrípke je ob-
dobie od októbra do februára.

ČO HOVORIA 
ŠTATISTIKY?
Počet poistencov, ktorí sa chránia pro-
ti chrípke preventívnou vakcínou, je 
stále nízky. Počas minulej chrípkovej 
sezóny sa dalo zaočkovať len 67-tisíc 
poistencov Dôvery. Najviac ich bolo 
vo vekovej skupine 59 a viac rokov, 
a to necelých 40-tisíc ľudí.

Autor: 

Matej Štepiansky,
PR špecialista, Zdravotná 

poisťovňa Dôvera

Naša lekáreň s okrúhlym poradovým čís-

lom sídli na Prostějovskej ulici v Prešove. 

Otvorenie tejto lekárne je potvrdením 

našej ambície byť čo najbližšie k vám, 

našim pacientom. Do konca roka 2022 

pribudli do nášho portfólia ešte ďalšie 

lekárne pod značkou Dr.Max. Ofi ciálne 

uvedenie do prevádzky 350. pobočky 

sa uskutočnilo v polovici októbra, pres-

nejšie 17. 10. 2022, aj za účasti vedenia 

spoločnosti Dr.Max. Otvorenie bolo opäť 

spojené s aktivitami pre vás, našich zá-

kazníkov. Tí, ktorí ste prišli v tom čase do 

lekárne, ste sa mohli zapojiť do súťaže 

o okamžité výhry v podobe vitamínových 

balíčkov alebo smart hodiniek. A tak, 

ako to býva dobrým zvykom, vždy, keď 

otvárame novú lekáreň, ponúkali sme 

návštevníkom v nasledujúcich dňoch 

mimoriadne predajné zľavy na vybra-

ný voľnopredajný sortiment z privátnej 

značky Dr.Max. Lekáreň s poradovým 

číslom 350 je symbolický míľnik, ktorý 

potvrdil našu pozíciu jednotky medzi slo-

venskými lekárňami. Dosiahnuť takéto 

významné jubileum v počte lekární, ako 

sa to podarilo nám, je úžasné, a nebola 

to vôbec jednoduchá cesta. Na druhej 

strane je však oveľa dôležitejšie vedieť 

sa dlhodobo udržať na vrchole. A vedieť 

potvrdiť to, že sme právom jednotkou na 

trhu v našom odvetví. A za náš úspech 

patrí poďakovanie aj všetkým vám, na-

šim zákazníkom. Bez vašej dôvery, ktorú 

nám preukazujete, by to nebolo možné. 

A my sa snažíme pristupovať k vašim 

požiadavkám a starostlivosti o zdravie 

s maximálnym rešpektom a profesionál-

nym prístupom. Ďakujeme.

Nakupujte online, 
vyzdvihnite vo dne či v noci

Doručíme v ten istý pracovný deň 4x v Bratislave

www.drmax.sk

11-2022_drmax_BOX_170x113mm.indd   1 28/11/2022   11:12

  i n z e r c i a

350 JE NAŠE NOVÉ ČÍSLO
LEKÁRNE DR.MAX ZAZNAME-

NALI ĎALŠÍ VÝZNAMNÝ MÍĽ-
NIK. TEN VYCHÁDZA Z  DL-

HODOBEJ VÍZIE BYŤ JEDNOTKOU 
NA LEKÁRENSKOM TRHU NA SLO-
VENSKU A  NEUSTÁLE ROZVÍJAŤ 
A ZLEPŠOVAŤ DOSTUPNOSŤ ZDRA-
VOTNEJ STAROSTLIVOSTI. NAŠU 
AMBÍCIU A ÚSPECH PODČIARKUJE 
OTVORENIE 350. LEKÁRNE, KTORÁ 
SLÚŽI PACIENTOM A ZÁKAZNÍKOM 
POD ZNAČKOU DR.MAX.
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do 2 rokov sa vyskytuje veľmi zried-

kavo. Vírusový pôvod dominuje 

u detí do 5 rokov a bakteriálna prí-

čina prevláda u detí školského veku 

a u dospelých. Stretávame sa s ňou 

najmä počas zimných mesiacov, 

prípadne skoro na jar, ale vo vše-

obecnosti to môže byť kedykoľvek 

počas roka.

VÍRUSOVÁ A BAKTERIÁLNA 
INFEKCIA
Vírusové angíny spôsobujú rinovíru-

sy, koronavírusy, adenovírusy, herpe-

tické vírusy, vírus Epstein-Baarovej 

a iné, našťastie nespôsobujú závažné 

komplikácie. Na vzniku bakteriálnej 

angíny sa podieľajú najmä streptoko-

ky, stafylokoky, Haemophilus infl uen-

zae a  Moraxella catharalis. Veľmi 

často jej predchádza už existujúca 

a rozvinutá vírusová infekcia mandlí. 

Liečba bakteriálnych angín spočíva 

v nasadení antibiotík. Pri streptoko-

kovej infekcii je liekom voľby peni-

cilín, pokiaľ sa stav nelepší 3-4 dni, 

prípadne sa bakteriologickým vyšet-

rením zistí necitlivosť na penicilín, tre-

ba antibiotikum zmeniť. Štandardná 

dĺžka liečby je 10 – 14 dní. Rozlíšenie 

vírusovej a bakteriálnej infekcie len 

na základe dispenzačného rozho-

voru (pri výdaji lieku) býva niekedy 

problematické. Významnou pomo-

cou je vyšetrenie C-reaktívneho pro-

teínu, takzvaného CRP.

V ére antibiotík sa komplikácie pre-

dovšetkým streptokokovej angíny vy-

skytujú dosť vzácne. Baktérie sa môžu 

uzatvoriť do dutiny obklopenej zapá-

leným tkanivom a následne vytvoria 

takzvaný absces, ktorý je nutné chirur-

gicky odstrániť. Vážna hrozba nastáva 

pri zanedbaní liečby – zápal obličiek, 

poškodenie kĺbov alebo srdcových 

chlopní, takzvaná reumatická horúč-

ka. Medzi ďalšie komplikácie patria 

sťažené dýchanie, spánkové apnoe 

(vynechanie dychu počas spánku) 

a rozšírenie infekcie do okolia.

ANGÍNA U DETÍ 
VS. U DOSPELÝCH
Angína u  detí spôsobuje zúžený 

priestor v hrdle. Dýchanie je vynú-

tené ústami, preto deti často chrápu. 

Zúžené ústie sluchovej trubice vy-

svetľuje zaľahnutie v ušiach. Ocho-

renie sa väčšinou začína horúčkou 

a vracaním, prehlbuje sa dehydratá-

cia organizmu, sucho v hrdle dráždi 

na kašeľ. Deti sú mrzuté, nespokojné 

a plačlivé. Vysoké horúčky s triaškou 

spôsobujú nadmerné potenie, sla-

bosť a únavu. U dospelých má an-

gína miernejšie prejavy, celkové 

príznaky sú menej výrazné, často 

prebieha bez teploty. Lokálne prí-

znaky sú rovnaké ako u detí.

Domáca liečba zahŕňa dostatoč-

ný príjem tekutín (odporúča sa až 

2,5 l denne), zvlhčovanie vzduchu 

a veľa oddychu. V prípade vírusové-

ho pôvodu si vystačíme so sympto-

matickou liečbou – zvýšený prísun 

vitamínu C, pastilky a kloktadlá na 

dezinfekciu hrdla a  ústnej dutiny, 

antipyretiká (lieky znižujúce teplotu) 

a analgetiká (lieky proti bolesti). Pri 

vysokých teplotách sa odporúčajú 

vlažné sprchy. Je vhodné vylúčiť zo 

stravy mliečne bielkoviny, pretože 

tie podporujú tvorbu hlienu a hnisu. 

Osoba s angínou by mala prijímať 

najmä kašovitú stravu, ktorá nespô-

sobuje bolesť pri prehĺtaní. Prírodnou 

alternatívou sú odvary zo šalvie, ty-

mianu a harmančeka.

ZMRZLINA ZMIERNI OPUCH
Cmúľanie ľadu alebo lízanie zmrzliny 

(odporúčajú sa ovocné drene, nie 

smotanové verzie) má chladivý efekt 

na zapálené tkanivá, 

znižuje opuch v hrdle 

a zmierňuje bolestivé 

signály vysielané ner-

vovými zakončenia-

mi. Bohužiaľ, ide iba 

o krátkodobý efekt. 

Odporúča sa aj tak-

zvaný Priessnitzov 

obklad – okolo krku 

sa obtočí mokrý 

studený uterák, kto-

rý sa obalí suchým. 

Takisto môžete po-

užiť obklad z ovsa 

alebo z  ovsených 

vločiek, ktorý stačí 

nahriať a trochu navlhčiť. Zabaľte su-

roviny do vreckovky a priložte ich 

na bolestivé miesta. Výborné sú aj 

teplé nápoje, pretože podporujú vy-

lučovanie slín, a tým zvlhčujú hrdlo, 

najmä teplé bylinkové čaje (lipový 

a šalviový) a ovocné šťavy. Zvyšujú 

aj hladiny chemických látok, ktoré 

pôsobia utlmujúco na oblasti bolesti 

v mozgu.

S angínou sa stretol takmer každý 

z nás aspoň raz za život a je lepšie 

jej predchádzať, ako ju liečiť. Stačí 

pritom dodržiavať zopár zásad – 

zdravý životný štýl, fyzickú aktivitu, 

otužovanie, znížiť stresovú záťaž. Ne-

zabúdajte ani na pravidelnú hygienu 

vrátane čistenia zubov.

Slovo angína pochádza z  latinského 

slova angere – škrtiť, zvierať, dusiť sa. 

Je to zápalové ochorenie lymfatického 

tkaniva hltana, postihuje najmä pod-

nebné mandle, nosohltanovú a  jazy-

kovú mandľu. Šíri sa kvapôčkovou in-

fekciou (kašeľ, kýchanie chorých ľudí), 

pričom inkubačná doba je väčšinou 

1 až 3 dni. Spôsobujú ju patogény rôz-

neho pôvodu – vírusové, bakteriálne 

a menej často plesňové. Odborne sa 

angíne hovorí tonzilitída (tonsila = man-

dľa, itis = zápal). Mandle majú oválny 

tvar a sú tvorené lymfatickým tkanivom; 

ich úloha spočíva v obrane organizmu. 

Predstavujú vstupnú bariéru schopnú 

zachytiť patogény vstupujúce do or-

ganizmu vzduchom a prijímanou po-

travou. Sú usporiadané do kruhu a vy-

tvárajú takzvaný Waldeyerov lymfatický 

okruh.

U KOHO SA VYSKYTUJE 
NAJČASTEJŠIE
Medzi typické príznaky angíny patrí: 

bolesť hrdla, začervenanie a opuch 

mandlí, ťažkosti a bolesť pri prehĺta-

ní, horúčka, povlak na mandliach, 

opuch a bolestivosť uzlín na krku. 

Rovnako aj bolesti uší a hlavy, zápach 

z úst, strata chuti do jedla a únava. 

U detí sa môžu vyskytnúť aj atypické 

symptómy, napríklad vracanie, boles-

ti bruška alebo nadmerné slinenie.

Výskyt angíny je najčastejší u malých 

detí a u dospievajúcich vo veku 5 – 

18 rokov, ale nie je vylúčená ani pri 

iných vekových kategóriách. U detí 

z d r a v i ez d r a v i e

PRI ANGÍNE MÔŽE 
POMÔCŤ AJ ZMRZLINA

AKTUÁLNE OBDOBIE PRINÁŠA SO SEBOU SYCHRAVÉ POČASIE A ĽUDSKÝ ORGANIZMUS JE VTEDY 
NÁCHYLNEJŠÍ NA INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST. RIZIKO RASTIE PRI PRUDKÝCH ZMENÁCH 
TEPLÔT, NAJMÄ PRI PRECHODE ROČNÝCH OBDOBÍ. NÁHLE OCHLADENIE, STRES ALEBO NARUŠE-

NIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU, VYTVÁRAJÚ IDEÁLNE PODMIENKY PRE VZNIK A ROZVOJ ANGÍNY. PÔSOBENÍM 
CHLADU SA ZÚŽIA CIEVY A ZHORŠÍ SA PREKRVENIE, TELO UTRPÍ TAKZVANÝ TEPLOTNÝ ŠOK A SLIZNICE SÚ 
NÁCHYLNEJŠIE NA MNOŽENIE SA VÍRUSOV A BAKTÉRIÍ.
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KEDY VYHĽADAŤ
LEKÁRA
●  HORÚČKA (nad 38 °C) 3. deň 

neklesá alebo horúčka vyše 
39,5 °C počas 24 hod. bez pokle-
su a po podaní liekov

●  VÝRAZNÁ BOLESŤ v hrdle 
spôsobujúca napríklad problé-
my s rozprávaním, prehĺtaním či 
otvorením úst

●  PROBLÉMY s dýchaním, stuhnutý 
krk

●  KRV V SLINÁCH alebo v hliene
●  ČASTO SA OPAKUJÚCE bolesti 

v hrdle

Autor: 

PharmDr. Jana Dubajová,
farmaceut, 

Lekáreň Dr.Max Žilina
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BUĎTE FIT V KAŽDOM 
POČASÍ, AJ V ZIME

ZIMA PRINÁŠA OKREM BIELEJ PERINY A VIANOC AJ POČETNÚ DÁVKU BAKTÉRIÍ A CHORÔB. MNOHÍ 
Z NÁS SA OVEĽA ĽAHŠIE NAKAZIA PRÁVE V TOMTO ROČNOM OBDOBÍ, PRETOŽE NAŠA IMUNITA 
DOSTÁVA VIAC ZABRAŤ A OSLABUJE SA. NEMALI BY SME ZABÚDAŤ NA SPRÁVNU STAROSTLIVOSŤ 

O TELO ZVONKU I ZVNÚTRA, ČO DOCIELIME SPRÁVNYMI VÝROBKAMI.

Autor: 

Lekárne Dr.Max

V prírode možno nájsť veľa byliniek a po-

travín, ktoré majú pozitívny vplyv na ľud-

ské telo a udržiavajú ho zdravé a vitálne. 

V niektorých prípadoch však už príroda 

nestačí a je potrebné siahnuť po príprav-

koch z lekárne. K správnej starostlivosti 

o zdravie patria najmä vitamíny. Suchý 

vzduch a zimný vietor sa podpíšu aj na 

našej pokožke, preto by sme jej mali 

taktiež venovať adekvátnu starostlivosť. 

Ponúkame výber produktov od značky 

Dr.Max, za ktoré sa vám telo poďakuje.

DR.MAX MAGNESIUM 
B6 SHOTS, 12X25 ML
Výživový doplnok obsahuje horčík 
v troch formách (diglycinát, citrát a lak-
tát), ktoré sa dokážu dobre vstrebať 
do tela. Horčík spolu s draslíkom a vi-
tamínom D prispievajú k správnemu 
fungovaniu svalov. Vďaka horčíku 
a vitamínu B6 budete menej unavení, 
vitamín D sa postará o fungovanie imunitného systému.

DR.MAX COLLAGEN DRINK 45 KS
Výživový doplnok, Collagen Drink prináša komplexné zlože-
nie pre aktívny životný štýl. Poskytuje unikátnu starostlivosť 
o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé kosti, 
kĺby a spojivové tkanivá. V komfortnej forme vreciek na prí-
pravu nápoja. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

DR.MAX LUTEIN COMPLEX 
PREMIUM 120 KAPSÚL
Výživový doplnok obsahuje karotenoidy luteín a  ze-
axantín, a tiež betakarotén. Súčasťou prípravku sú aj 
vitamín A a zinok, ktoré prispievajú k udržaniu dob-
rého zraku. Selén, zinok, meď a vitamíny C a E pri-
spievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

PRE ZDRAVIE

NA PODPORU IMUNITY

NIEČO NAVYŠE
DR.MAX MULTIVITAMIN 
ENERGY 150 TBL
Výživový doplnok pre dospelých obsahuje 
vitamíny a minerály prospešné pre zdravé telo. 
Po pravidelnom užívaní by ste mali pociťovať 
menej únavy a vyčerpania, mali by ste mať 
zdravšie kosti a lepší zrak či správnu látkovú 
premenu dôležitú pri tvorbe energie.

DR.MAX MULTIVITAMIN 
GENERATION 50+ 150 TBL
Ak máte viac ako 50 rokov, môžete vy-

skúšať výživový doplnok s 13 vitamínmi a 10 
minerálmi doplnenými o luteín. Rôzna paletka 

vitamínov s minerálmi prispieva k dobrej funkcii 
imunitného systému, k udržaniu  zdravých kostí 
a dobrého zraku alebo k správnym kognitívnym 
funkciám.unkciám.

pri tvorbe energie.premenu dôležitú
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DR.MAX VITAMIN D 
2 000 IU  20 TBL
V zime chodíme na slnko menej a vitamín D by 
sme si mali dopĺňať aspoň vo forme výživového 
doplnku. Konkrétne tento obsahuje špeciálne 
mikrokapsuly, ktoré umožňujú rozpustnosť vi-
tamínu D vo vode. Vitamín D sa stará o správ-
ne fungovanie imunitného systému a udržiava 
zdravé kosti a zuby. Taktiež podporuje správne 
fungovanie svalov.

DR.MAX LIPOSOMAL 
VITAMIN C 500 MG 90 KS
Výhodou lipozomálnej formy (častice 
vitamínu obalené v  malých bublinkách 
s tukovým zovňajškom) vitamínu C je, že 
sa zaistí jeho rýchle dodanie do krvného 
obehu a maximálne sa vstrebe do tela. 
S vitamínom vám bude správne fungovať 
imunitný a nervový systém, zníži sa vyčer-
panie a únava. Prípravok obsahuje Ružu 
šípovú, ktorá sa postará o normálnu funkciu 
imunitného a dýchacieho systému.

p
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spievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé kosti, 
kĺby a spojivové tkanivá. V komfortnej forme vreciek na prí-
pravu nápoja. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
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KEĎ VÔNE NEVOŇAJÚ 
A BOLÍ Z NICH HLAVA

Bolesti hlavy 

môžu byť 

jedným zo 

s y m p t ó -

mov, ktoré 

s p r e v á -

dzajú iné 

ochorenia, 

prípadne 

m ô ž u 

vzniknúť ako nežiaduci efekt užívania 

niektorých liekov či omamných látok 

vrátane alkoholu. Bolesť hlavy ako taká 

sa môže vyskytnúť aj samostatne, či už 

jednorazovo a sporadicky, alebo ako 

migréna. Platí však, že nie každá bo-

lesť hlavy je okamžite migrénou. Ako 

migréna sa označuje stredne silná až 

silná bolesť hlavy, ktorá je záchvatová, 

často jednostranná a spastická, čiže 

kŕčovitá.

ČO SPÚŠŤA 
MIGRÉNU
Migréna je nieke-

dy sprevádzaná 

nepríjemnými 

a  nepriro-

d z e n ý m i 

čuchový-

mi alebo zrakovými vnemami, pridru-

ženým pocitom na vracanie, samotným 

vracaním alebo citlivosťou na svetlo. 

Označuje sa aj ako „choroba zdra-

vých ľudí“, pretože sa vyskytuje skôr 

u zdravej strednej populácie. Postihuje 

oblasti čela, okolia očí a spánkov. Je 

únavná, vedie k vyčerpaniu a ak sa 

nelieči, môže trvať aj niekoľko dní.

Spúšťače migrény môžu byť rôzne – 

potraviny a zložky stravy (čokoláda, 

syry, citrusové plody, hotové jedlá 

s obsahom glutamátu, farbivá a nie-

ktoré sladidlá), lieky (napríklad bežné 

lieky na bolesť hlavy môžu, paradox-

ne, spúšťať migrénu), hladovanie, ako 

aj rôzne vône, pachy a prchavé látky. 

Spôsobujú hyperreaktivitu (schopnosť 

organizmu abnormálne silno reagovať 

na určitý podnet) ciev mozgových blán, 

cievy v mozgu sa rozširujú a spôsobujú 

bolesti hlavy tým, že tlačia na lebkové 

kosti. Migrénu preto môžeme označiť 

ako „alergiu ciev na látky, normálne 

stimuly“, prípadne ako „sterilný zá-

pal mozgových ciev“. Ide o komplex 

cievnych, nervových a hormonálnych 

zmien. Nepríjemné vône môžu spô-

sobiť nepríjemné pocity, ba až spúšťať 

bolesti hlavy a migrénu. Úloha čuchu 

a  čuchových podnetov pri vzniku 

migrény je opodstatnená.

ORIENTUJEME SA 
PODĽA VÔNÍ

Čuch je jedným z piatich 

zmyslov, ktorými človek 

disponuje, a hoci sa zdá ako 

najviac podceňovaný, má svo-

ju dôležitosť. Patrí medzi evoluč-

ne najstaršie zmysly a je zmyslom 

chemickým. Chráni nás pred hro-

ziacim nebezpečenstvom, pretože 

upozorňuje na látky, ktorých inhalá-

cia môže byť nebezpečná, a zároveň 

vytvára obranné reakcie na dráždi-

vé a škodlivé látky v ovzduší. Spolu 

s chuťou je čuch dôležitý pri príjme 

potravy, pretože napomáha tvorbe 

tráviacich štiav. Taktiež ovplyvňuje aj 

sociálne správanie prostredníctvom 

feromónov. Všade okolo nás sú vône 

a pachy, podľa ktorých sa vedome aj 

podvedome orientujeme.

Človek, v  porovnaní so zvieratami, 

má čuch vyvinutý pomerne málo, no 

napriek tomu je jeho citlivosť veľmi veľ-

ká. Ak sa pozrieme na psy, tie majú 

šesťkrát lepšie vyvinutý čuch ako ľudia. 

Človek dokáže rozoznať asi 10-tisíc 

rôznych pachových molekúl. Asi len 

50 látok dáva „čisté“ čuchové pocity. 

Medzi základné typy vôní patria kore-

ninové, ovocné, rastlinné (alebo kve-

tinové), živicové, hnilobné a vône po 

spáleninách. Väčšina vôní je ich kom-

bináciou. Citlivosť človeka na rôzne 

pachy a vône je rozdielna – je daná 

individualitou a v priebehu života sa 

môže meniť. Zmena hladín hormónov 

u žien počas menštruácie a ovulácie 

môže zvýšiť citlivosť na vône, a na-

opak, zníženú citlivosť na čuchové 

vnemy si môžeme uvedomovať pri 

nádche, chrípke alebo pri ochorení 

COVID-19. Čuch je často oslabený až 

poškodený pri Parkinsonovej či Alzhei-

merovej chorobe.

VÔNE VYVOLAJÚ
SPOMIENKY
Prenos čuchového impulzu je na 

rozdiel od chuti bez prepojenia na 

talamus (štruktúra nazývaná brána 

vedomia). Čuchový nerv je ale v pria-

mom spojení s limbickými štruktúrami, 

ako je amygdala (mozgová štruktúra 

v strede spánkového laloku) a hipo-

kampus (časť mozgu). Hipokampus je 

dôležitý v procese vytvárania spomie-

nok, v amygdale sa rozhoduje o poci-

toch strachu, hnevu, úzkosti či agresie. 

Výsledkom je intímne spojenie medzi 

emóciami, spomienkami a vôňami. To 

je dôvod, prečo sú spomienky vyvola-

né vôňou, na rozdiel od iných zmyslov, 

prežívané emotívnejšie. Preto inha-

lácia rôznych látok môže vyvolávať 

zmes spomienok či vyvolávať pocity 

strachu a úzkosti. Inak povedané, len 

čuch ako jediný zo zmyslov má priamy 

dosah na náš emocionálny systém.

Zápach alebo vôňu preto nevnímame 

len ako chemické látky, ktoré vdychu-

jeme, ale aj ako všetky spomienky 

spojené s týmto pachom. Ako príklad 

nám poslúži vôňa jabĺk a škorice, ktorá 

nám pripomenie návštevu u babičky 

a  jej vynikajúcu jablkovo-škoricovú 

štrúdľu. Známa, ale dlho zabudnu-

tá vôňa môže ľudí dokonca rozpla-

kať. Vôňa príjemného parfumu nám 

môže pripomenúť milovanú osobu. Ak 

osoba dlhšie ovoniava vôňu, môže 

sa vôňa oddeliť od konkrétnej spo-

mienky, stratí svoju silu a už sa nemusí 

vrátiť.

Pre každého predstavujú nepríjemné 

vône niečo iné, ale väčšine smrdia de-

zinfekčné prostriedky v nemocniciach, 

pretože ide o choroby a traumy. Už 

len jemný závan nepríjemného pachu 

môže spôsobiť vyplavenie negatív-

nych emócií, na čo mozog reaguje 

stresovou reakciou a zvýšenou poho-

tovosťou. Mozog vtedy potrebuje na 

svoju funkciu väčší prísun krvi – úlohu 

zohráva rozšírenie ciev (vazodilatácia) 

v mozgu a v krku. Práve vazodilatácia 

spúšťa migrénové bolesti hlavy.

AKO ZATOČIŤ S BOLESŤAMI
Niektoré nepríjemné a  ťažké vône 

môžu spôsobiť bolesti hlavy tým, že 

dráždia dutiny a zvyšuje sa tvorba hlie-

nu. Dutiny, ktorých bežnou výplňou je 

vzduch, sa zapĺňajú v tomto prípade 

hlienom a vzniká stav podobný alergii. 

Na nahromadený hlien dutiny reagujú 

zápalom a opäť spomínaným rozšíre-

ním ciev, ktoré v konečnom dôsledku 

môžu navodiť bolesť hlavy. Medzi také-

to látky môžeme zaradiť formaldehyd, 

cigaretový dym, chloroform či chlór. 

Týmto mechanizmom môžu pôsobiť aj 

niektoré parfumy – pre niekoho krásne 

voňajúce, pre iného ťažké, spôsobujú-

ce bolesť hlavy.

Vône nemusia len spôsobovať 

migrénu, ale dokážu tiež ochorenia 

zmierňovať a  liečiť. Aromaterapia sa 

zaoberá inhaláciou či lokálnou apliká-

ciou rastlinných silíc. Pri bolesti hlavy 

je najúčinnejšia aplikácia silice Mäty 

piepornej na spánky a na zadnú časť 

krku. Účinné je aj potieranie spánkov 

silicou levandule, ktorá má navyše pri 

inhalácii aj upokojujúce účinky a navo-

dzuje správny spánok, ktorý môže byť 

pri bolesti hlavy prospešný. Silice zlep-

šujú okrem toho koncentráciu a pamäť. 

Môžete vyskúšať taktiež eukalyptový 

alebo rozmarínový olej. Na trhu sú do-

stupné aj vonné nosové tyčinky, ktoré 

obsahujú kombináciu éterických ole-

jov. Zatočiť s bolesťami hlavy pomôže 

i silica Bazalky pravej.

S BOLESŤOU HLAVY SA ZREJME STRETOL UŽ KAŽDÝ Z NÁS. 
NIEKOHO TRÁPI PÁRKRÁT DO ROKA, INÝCH SUŽUJE POMER-
NE ČASTO. NEPRÍJEMNÉ BOLESTI HLAVY MÔŽU VYVOLAŤ AJ 

VÔNE, KTORÉ NÁM PRIPOMENÚ NEJAKÚ VEC ALEBO SPOMIENKU, 
NA KTORÚ BY SME NAJRADŠEJ ZABUDLI. ZACÍTILI STE VO VZDU-
CHU VÔŇU NEOBĽÚBENÉHO JEDLA ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE, ŤAŽKÚ 
A DRÁŽDIVÚ VOŇAVKU BÝVALÉHO PARTNERA ČI ZÁPACH DEZIN-

FEKČNÉHO PROSTRIEDKU A NÁSLEDNE SA DOSTAVILO 
BUBNOVANIE V HLAVE S TLAKOM NA SPÁNKOCH?

Autor: 

Mgr. Jakub Ďurčík,
farmaceut, 

Lekáreň Dr.Max Martin

ČO JE TO
OSMOFÓBIA? 
Ide o neznášanlivosť pachov 
a vôní. Na osmofóbiu sú náchyl-
nejší ľudia majúci migrény. Ako 
samostatná fóbia je veľmi zried-
kavá, prejavuje sa iracionálnym 
strachom, úzkosťou, sťaženým 
dýchaním a nevoľnosťou. Zo štú-
dií vyplýva, že veľa ľudí v prvej 
fáze migrény cíti takzvané fantó-
mové pachy, čiže najčastejšie sú 
to pachy spálenín, ktoré nie sú 
skutočné.

Citlivosť človeka na 
rôzne pachy a vône 

je rozdielna – je 
daná individualitou 
a v priebehu života 

sa môže meniť. 
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Herpetické infekcie sú veľmi často sa 

vyskytujúce infekcie spôsobené víru-

som Herpes simplex. Tento vírus spô-

sobuje malé svrbivé a bolestivé vriedky 

alebo pľuzgieriky v okolí úst, v blízkosti 

oka alebo na genitáliách. U zdravých 

ľudí nespôsobuje vážne zdravotné 

komplikácie. No u pacientov s oslabe-

nou imunitou, onkologických pacien-

tov a u pacientov užívajúcich lieky na 

potlačenie imunitného systému môže 

vyvolať závažné infekcie postihujúce aj 

vnútorné orgány.

Rozlišujeme dva typy vírusu Herpes sim-

plex. Herpes simplex vírus typu 1 (HSV-1) 

je zvyčajne lokalizovaný na perách ale-

bo na iných častiach tváre a celosvetovo 

postihuje až 67 % populácie. Herpes 

simplex vírus typu 2 (HSV-2) postihuje 

približne 13 % populácie a častejšie sa 

vyskytuje u žien. Tento typ postihuje pre-

dovšetkým vonkajšie pohlavné orgány.

ŠÍRENIE VÍRUSU
Vírus Herpes simplex sa šíri priamym 

kontaktom s infi kovanou osobou, ktorá 

má herpes aktívne rozvinutý. Herpes 

simplex typu 1 sa šíri najčastejšie priamo 

slinami pri bozkávaní alebo nepriamo 

kvapôčkami pri kýchaní alebo kašľa-

ní. Herpes simplex typu 2 sa prenáša 

priamo pohlavným stykom s nakazenou 

osobou alebo prenosom z matky na 

dieťa počas pôrodu. Keďže vírus mimo 

tela rýchlo hynie, je veľmi malá pravde-

podobnosť prenosu infekcie použitím 

pohára, príboru, uteráka alebo toaletnej 

dosky. Herpetické vírusy zostávajú v tele 

navždy. Dokážu dlhé obdobie prežívať 

bezpríznakovo a  reaktivujú sa podľa 

imunitného stavu konkrétneho jedinca. 

Spúšťačom vzplanutia infekcie môže byť 

nadmerný stres, nesprávna životosprá-

va, nedostatok spánku, ochorenie, po-

byt na slnku či menštruácia.

ZNÁMY OPAR
Herpes labialis (známy ako opar) je 

najčastejším ochorením spôsobeným 

vírusom HSV-1. Väčšina nositeľov tohto 

vírusu sa zvyčajne infi kuje do 4. roku 

života. Priebeh vírusovej infekcie má via-

cero štádií. Niekoľko dní pred vznikom 

oparu môže pacient pociťovať brnenie 

či pálenie v okolí pier alebo na tvári. Toto 

obdobie je najideálnejšie na začatie 

liečby. V ďalšej fáze sa vytvorí vyvýše-

ný červený pľuzgier naplnený tekutinou. 

Tento pľuzgier môže praskať, vyteká 

a spôsobuje bolestivé rany. V  tomto 

štádiu je pacient najviac nákazlivý. Po 

niekoľkých dňoch, niekedy to môže tr-

vať aj dva týždne, sa vytvorí chrasta. Tá 

neskôr odpadne a opar sa zahojí.

Počas prepuknutia oparu môže pacient 

zaznamenať aj horúčku, bolesť svalov 

alebo môže mať opuchnuté lymfatické 

uzliny. Ak sú prítomné aj tieto celkové 

príznaky, pacient by mal vyhľadať le-

kársku pomoc. Lekára treba taktiež 

vyhľadať, ak sa herpetická infekcia 

nachádza v blízkosti oka. Nespráv-

ne liečený herpes totiž môže spô-

sobiť aj závažné poškodenie zraku.

LIEČBA HERPESU
Pri liečbe herpetických vírusov je 

veľmi dôležitý správny čas podania 

liečiva. Ešte pred vznikom pľuzgierov 

by mal pacient začať liečbu antiviroti-

kami. V lekárňach sú voľne dostupné 

len vo forme krému. Celková liečba 

antivirotikami patrí do rúk lekára. Me-

dzi antivirotické liečivá patria aciklovir, 

famciklovir, penciklovir. Tieto liečivá sa 

zabudujú do DNA vírusu a zabraňujú 

replikácii a rozmnožovaniu sa vírusu. 

Podávajú sa zvyčajné 5-krát denne, pri-

bližne v štvorhodinových intervaloch. 

Vo všeobecnosti platí, že antivirotiká 

majú svoj význam, ak sa nasadia do 

troch dní od prvých prejavov ochore-

nia. V prípade prepuknutých pľuzgierov 

je potrebné ich vysušovať. Účinne pô-

sobia krémy s obsahom oxidu zinoč-

natého. Oxid zinočnatý znižuje tvorbu 

pľuzgierov, potláča svrbenie a skracuje 

čas priebehu infekcie. Lokálne sa môžu 

použiť aj antiseptiká a adstrigenciá (na 

liečbu mokvajúcich rán), ako tanín, naj-

mä po prasknutí pľuzgierov.

Na trhu sú tiež dostupné prípravky na 

prírodnej báze. Príkladom je extrakt 

z cesnaku, ktorý  je dostupný v rôznych 

koncentráciách. Urýchľuje zasychanie 

pľuzgierov, avšak kvôli vysokému po-

dielu alkoholu by sa nemal aplikovať 

na čerstvo prasknuté ložiská. Extrakt 

z Konopy siatej je vhodné využívať pri 

bolestivom opare, lebo okrem antiviro-

tického účinku potláča aj bolesť. Šíreniu 

vírusu zabraňuje tiež čajovníkový olej, 

ktorý dezinfi kuje a napomáha sušeniu 

oparu. Replikáciu vírusu potláča aj pro-

polis, ktorý okrem antivírusového účin-

ku má aj vysoký obsah antioxidantov.

Veľmi obľúbenou liekovou formou 

pri šíreniu infekcie sú hydrokoloidné 

náplasti. Po nalepení dochádza k vlh-

kému hojeniu oparu tým, že náplasť 

dokáže absorbovať exsudát (zápalový 

výpotok z rany) a vytvoriť tak priaznivé 

prostredie pre hojenie. Výhodou je aj 

nízke riziko kontaminácie z vonkajšieho 

prostredia. Náplasť by sa mala aplikovať 

2- až 3-krát denne. Úľavu od pálenia 

a svrbenia dokážeme docieliť aj prilože-

ním studených obkladov. Dĺžka liečby 

oparu býva zvyčajne 7 až 10 dní. 

ÚPRAVA JEDÁLNIČKA
Pri liečbe vírusových infekcií zohráva 

dôležitú úlohu aj úprava jedálnička. 

Zistilo sa, že zvýšené množstvo argi-

nínu (aminokyselina) v strave podpo-

ruje vznik herpesu, a naopak, zvýše-

né množstvo lyzínu ho brzdí. Lyzín je 

aminokyselina, ktorá slúži na syntézu 

bielkovín. Zabraňuje absorbcii arginí-

nu v čreve, čím znižuje jeho hladiny.  

Zmierňuje prejavy herpetickej infekcie 

a pomáha skrátiť jej trvanie.  Preto je 

vhodné zaradiť do jedálnička potravi-

ny s vysokým obsahom lyzínu. Medzi 

takéto potraviny patria hlavne ryby, 

kuracie, jahňacie, teľacie mäso, mlieko, 

syry, fazuľa, kvasnice a väčšina druhov 

ovocia a zeleniny. Ako nevhodné sa 

javia potraviny ako čokoláda, kokos, 

sója, oriešky, biela múka. Práve v týchto 

potravinách sa nachádza vysoký podiel 

arginínu a nízky podiel lyzínu.

PREVENCIA
Pacienti, u ktorých sa často objavujú 

vírusové infekcie, by mali dbať aj na 

zvýšenú hygienu. Dôležite je dôklad-

né a časté umývanie rúk, používanie 

vlastných hygienických potrieb či 

vyhnúť sa používaniu rúžov a balza-

mov, ktoré môžu opar ďalej roznášať. 

V letnom období je dôležité používať 

aj ochranné opaľovacie krémy, lebo 

práve UV žiarenie je častým spúšťa-

čom infekcie.

V chrípkovom období je dobre po-

silňovať imunitu. Na posilnenie našej 

obranyschopnosti je vhodné používať 

prípravky s obsahom vitamínu C, D, 

zinku, echinacei, rakytníka či s obsa-

hom betaglukánov. V prípade genitál-

neho herpesu je potrebná sexuálna 

absencia.

TIETO NEPRÍJEMNÉ POCITY URČITE POZNAJÚ MNOHÍ Z NÁS. 
AVŠAK VEDELI STE, ŽE SPRÁVNA DOBA APLIKÁCIE PRÍPRAV-
KU DOKÁŽE POTLAČIŤ PREPUKNUTIE HERPESU? ALEBO TO, ŽE 

JEHO VZNIK MÔŽE OVPLYVNIŤ AJ STRAVA?

SVRBENIE, PÁLENIE ČI BOLESŤ... 
HERPES SA UŽ ZNOVA HLÁSI 

O POZORNOSŤ
Zvyčajne je 
lokalizovaný na 
perách alebo na 
iných častiach 
tváre a celosve-
tovo postihuje 
až 67 % popu-
lácie

Vyskytuje sa asi 
u 13 % populá-
cie a častejšie 
u žien. Tento 
typ postihuje 
predovšetkým 
vonkajšie po-
hlavné orgány.

HSV-1

HSV-2

Niekoľko dní pred 
vznikom oparu môže 

pacient pociťovať 
brnenie či pálenie 

v okolí pier alebo na 
tvári. 

Autor: 

PharmDr. Mária Meščanová,
farmaceut, 

Lekáreň Dr.Max Bratislava
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V  jednej zo svojich piesní spievate: 
„Bývam v cudzom meste, plnom cu-
dzích ľudí. V cudzom byte spávam, 
strach ma zo sna budí.“ Ktorú krajinu 
a mesto považujete za svoj domov, An-
glicko a Londýn, kde žijete už 17 rokov, 
alebo Slovensko a Martin, z ktorého 
pochádzate? 
Pre mňa je to také zvláštne a dlho to 

bolo veľmi komplikované, pretože som 

lietala hore-dole a stále vlastne lietam. 

Počas pandémie som mala pauzu 

a trošku som si po mnohých a mnohých 

rokoch oddýchla, čo som na začiatku aj 

celkom privítala. Lenže postupom času 

mi bolo naozaj dosť smutno za Sloven-

skom. Nepovažujem sa za Angličanku, 

ako množstvo Slovákov, ktorí už majú 

aj občianstvo. Ja sa stále považujem za 

Slovenku žijúcu v Anglicku. Stále cítim, 

že vo mne puto k rodnej vlasti pretrvá-

va tým, že chodím domov veľmi často. 

Môžem povedať, že doma sa cítim tam, 

kde je moja rodina, to znamená tam, kde 

sú moje deti a kde je môj muž. Asi sa to 

nevylučuje, pretože doma sa cítim aj keď 

prídem do Banskej Štiavnice alebo do 

Martina za svojím bratom, ktorý ešte stále 

žije v našom rodnom meste. Keby som 

to mala zhrnúť, tak poviem, že doma sa 

cítim všade tam, kde mi je dobre.

Uvažovali ste nad tým, že sa niekedy 
vrátite natrvalo na Slovensko, viete si 
to vôbec predstaviť?
Určite si viem predstaviť, že by som sa 

vrátila na Slovensko. Tento variant sme 

ako rodina nikdy nezavrhli a  možno 

k tomu ešte aj dôjde. My sme úplne otvo-

rení možnostiam, myslím si, že momen-

tálne sme trošku viazaní tým, že obidve 

naše deti chodia do školy v Anglicku, 

a neradi by sme to momentálne me-

nili, ale tak sa nejako pripravujeme, 

že je veľmi možné, že sa jedného 

dňa natrvalo vrátime na Slovensko. 

Túto možnosť sme nikdy neuzavreli. 

Spolu s anglickým partnerom Eddiem 
Stevensom máte dve dcéry Matil-
du (11) a Yolu (7). Myslíte si, že z Va-
šich detí vyrastú hudobníčky, prípadne 
speváčky, alebo dievčatá bavia úplne 
iné veci a uberajú sa opačným sme-
rom ako ich rodičia? 
Obidve naše dcéry sú veľmi muzikálne 

a  baví ich tvoriť, vymýšľať si pesničky 

a písať si texty. Matilda odmalička veľmi 

rada číta, takže asi je to spojené s jej me-

nom. Jedna z najslávnejších kníh Roalda 

Dahla s názvom Matilda je o dievčatku 

Matilda, ktoré neustále čítalo. Tak takú 

dcéru máme aj my doma, číta naozaj asi 

hrubšie knihy než ja. Druhá dcéra, Yola, 

takisto hrá veľmi dobre na piano a mys-

lím si, že obidve naše deti sú kreatívne. 

Čo z nich vyrastie, to ešte uvidíme. Podľa 

mňa sa určite nebudú uberať veľmi ďa-

leko od svojich rodičov. Samozrejme, 

nechávame ten výber na nich, ale je to 

celkom zaujímavé vnímať, ako sa rozvíjajú 

vaše deti v prostredí, kde sú obklopené 

hudbou a majú tú slobodu tvoriť a robiť 

kreatívne veci. Keď sa rozhodnú stať aj 

astronautkami, tak ich budeme, samozrej-

me, vo všetkom podporovať.

Ako sa Vám darí zladiť materské povin-
nosti so životom umelca, nie je to pre 
Vás veľmi náročné a vyčerpávajúce? 
O tom, aké je zložité spojiť život umel-

ca a život matky, by sme sa mohli baviť 

naozaj veľmi dlho. Myslím si, že všet-

ky pracujúce matky, ktoré majú ešte 

nejaké životné ambície, sa to snažia 

naozaj zladiť, ale je to niekedy veľmi 

vyčerpávajúce. Občas naozaj vyzerám 

ako vianočný stromček, som ovešaná 

napríklad taškami a prilbami na bicykle. 

Najprv odveziem deti do školy a potom 

bežím na letisko a večer už spievam na 

koncerte. Takže niekedy je to naozaj 

extrémne logisticky náročné, nielen pre 

mňa, ale pre celú rodinu. Tým, že sme 

vlastne obidvaja muzikanti, tak si vieme 

čas nejako rozdeliť. Chceme, aby sme na 

konci nášho snaženia boli všetci šťastní, 

lebo to je asi to najdôležitejšie. Mala som 

aj také obdobia, kedy bolo pracovných 

povinností extrémne veľa a lietala som 

SPEVÁČKA JANA KIRSCHNER:  

S RODINOU UVAŽUJEME 
NAD NÁVRATOM
NA SLOVENSKO

Myslím si, 
že všetky 

pracujúce matky, 
ktoré majú ešte 
nejaké životné 
ambície, sa to snažia 
naozaj zladiť, ale 
je to niekedy veľmi 
vyčerpávajúce.

JANA KIRSCHNER JE STÁLICOU NA NAŠEJ HUDOBNEJ SCÉNE, 
OKREM TOHO JE MILUJÚCOU MATKOU, KTORÁ SA SNAŽÍ SKĹ-
BIŤ PRÁCU A RODINU. VYDÁVA CÉDEČKÁ PRE DETI, NEUSTÁLE 

KONCERTUJE A PÍŠE TEXTY K FILMOM A SERIÁLOM. S ANGLICKÝM 
PARTNEROM EDDIEM STEVENSOM VYCHOVÁVA V LONDÝNE DCÉRY 
MATILDU (11) A YOLU (7). V ÚPRIMNOM ROZHOVORE PRE ČASOPIS 
MAXIMUM PREZRADILA, ŽE S HRDOSŤOU SLEDUJE, AKO JEJ DETI ZDE-
DILI HUDOBNÉ NADANIE PO SVOJICH RODIČOCH. NAPRIEK TOMU, ŽE 
VEĽKÚ ČASŤ ŽIVOTA PREŽILA V ANGLICKU, NA SLOVENSKO CHODÍ 
RADA A VEĽMI ČASTO. UMELKYŇA PREZRADILA AJ TO, ŽE V ROKU 
2023 CHYSTÁ KONCERTNÉ TURNÉ, A ZÁROVEŇ JEJ VYJDE NOVÝ AL-
BUM, KTORÝ SAMOTNÁ SPEVÁČKA OZNAČUJE ZA NAJOSOBNEJŠIE 
A NAJZAUJÍMAVEJŠIE CD, AKÉ DOTERAZ VYPRODUKOVALA. 
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Jana má rada moderný, 
ale zároveň ležérny štýl. 
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takmer každý týždeň; a musím 

povedať, že vtedy som už začala cítiť, 

že je čas spomaliť. Vždy sa snažím 

prijímať pracovné príležitosti a výzvy 

aj s ohľadom na svoju rodinu a rozho-

dujem sa podľa toho, ako ma moja 

rodina potrebuje. 

Napísali ste pesničku, hud-
bu aj text k seriálu Slovania 
s názvom Láska neumiera. 
Nedávno spolu s Milanom 
Ondríkom vznikol duet 
k fi l mu Čierne na bielom 
koni s názvom Lovestory. 
Je z Vášho pohľadu nároč-
nejšie tvoriť hudbu do fi lmu 

alebo komerčné skladby pre 
poslucháčov? 
Nedávno som naspievala s Mila-

nom Ondríkom pieseň Čierne 

na bielom koni a som autor-

ka textu aj hudby. Skladby sa 

snažím písať tak, aby boli všetci 

spokojní. Snažím sa nájsť balans 

medzi režisérovou a  mojou 

predstavou a,  samozrejme, 

chcem, aby pieseň spĺňala 

nejakú funkčnosť v  rámci 

komerčnejšieho využitia. 

Producenti a  režiséri vždy 

chcú, aby boli tieto pesničky 

nielen umelecký hodnotné, 

ale aby posunuli ich fi lm do 

povedomia divákov a aby 

skladba získala komerčné 

ocenenie a mala úspech. 

Takže to je asi taká naj-

väčšia výzva, že ako 

vlastne zachovať atmo-

sféru fi lmu alebo seriá-

lu, a zároveň vyhovieť 

požiadavkám sloven-

ských rádií a trafi ť sa 

do vkusu divákov 

a poslucháčov. Ta-

kže niekedy je to 

hľadanie, ale zá-

roveň mám rada 

tieto výzvy, pre-

tože sa cvičím 

ako autorka 

a  mám rada 

komunikáciu 

s  filmármi, 

aj keď je 

to niekedy náročné. Dá sa povedať, že 

doteraz sa mi to väčšinou vždy podari-

lo, a preto som spokojná. Veď pesnička 

Láska neumiera bola minulý rok najhra-

nejšia v slovenských rádiách a to bolo 

pre mňa obrovské ocenenie a dodáva 

mi to silu, aby som ďalej tvorila svoje 

vlastné veci. 

Počas kariéry ste vystupovali na 
mnohých fi remných večierkoch a po-
dujatiach. Vám ako speváčke sa lepšie 
účinkuje pre vypredanou koncertnou 
halou, alebo viac obľubujete komor-
nú atmosféru pred úzke a  vybrané 
pu blikum? 
Mne záleží najviac na tom, aká je na 

mojom vystúpení atmosféra a nie na 

tom, koľko je tam ľudí. Niekedy môžete 

mať sálu, v ktorej sedí 50 alebo 100 ľudí, 

a tá atmosféra je absolútne strhujúca 

a nezabudnete na to celý život. Práve 

naopak sa môže stať, že máte obrovskú 

vypredanú halu, kde je atmosféra chlad-

ná a veľmi neosobná, líši sa to od tých 

okolností. Mnohí si myslia, že som spe-

váčka, ktorá má rada komorné a malé 

pódiá. Lenže milujem aj veľké stage, 

takisto, ako tie malé pódiá. Akurát, že 

to si vyžaduje trochu inú Janu Kirschner, 

keď vyjdete na veľké pódium, tak musíte 

podať väčší výkon, chce to väčšie gestá, 

väčšie svetlá, oveľa intenzívnejšiu ko-

munikáciu s publikom a  nasadenie ka-

pely. Proste šou musí šliapať, a preto si 

to vyžaduje trošku iný prístup a pohľad. 

Mám rada veľké pódiá a milujem veľa 

ľudí, pretože vtedy je atmosféra strhu-

júca. No a potom, keď prídete do klubu, 

je to rovnako podmanivé, keď sú ľudia 

blízko pri vás a máte pocit, ako keby ste 

sedeli doma v obývačke. Myslím si, že to 

je krása nášho povolania, že dokážete 

účinkovať v obidvoch takýchto situáci-

ách s nasadením a s radosťou. 

Ste spoluautorka piesní do animova-
ného seriálu Tresky plesky, vydali ste 
aj album s  názvom Jana Kirschner: 
Pesničky Pre Jonatána. Na nosiči sa 
nachádza celkovo 10 slovenských 
piesní. Čo Vás inšpirovalo k tomu, aby 
ste vydali album, ktorý obsahuje len 
ľudovky? 
Pesničky pre Jonatána vznikli počas 

pandémie, kedy som stále uvažovala, 

čo vlastne robia doma deti, keď necho-

dia do školy. Rovnako aj čo robia rodičia, 

keď ich deti nechodia do školy? Sama 

som vlastne bola uprostred toho celého 

kolobehu a naozaj to nebolo jednodu-

ché. Mala som pocit, že by bolo pekné, 

keby muzikanti urobili pre deti niečo, čo 

si môže dovoliť kúpiť väčšina sloven-

ských rodín. Nechceli sme urobiť pro-

dukt, ktorý by bol nejakým spôsobom 

exkluzívny, ale niečo, čo by bolo cenovo 

dostupné. Vytvorili sme niečo, čo pozná 

takmer každý z nás, a sú to práve tie 

najznámejšie ľudové detské pesničky, 

ktoré sme si spievali aj my, keď sme boli 

malí, alebo nám ich spievali naši rodičia. 

Tieto skladby sme zobrali do vlastných 

rúk a  trošku sme im dali iný nádych 

a vytvorili sme atmosféru, že keď si to 

rodičia s deťmi pustia, tak majú pocit, 

že sú na koncerte, alebo že sa prechá-

dzajú lesom. Teší nás, že sa stretávame 

s veľmi pozitívnymi odozvami. Častokrát 

sa nám stáva, že aj keď pesničky pre Jo-

natána vznikli ako uspávanky pre syna 

mojej kamarátky, tak nám píšu rodičia, 

že často zaspia oveľa skôr ako ich deti. 

Takže tieto piesne fungujú nielen na 

deti, ale aj na rodičov. 

Na tomto CD, ktoré je venované najmä 
deťom, sa nachádzajú piesne ako Ku-
kulienka, kde si bola, Čížiček, čížiček, 
Prší, prší len sa leje, Medveďku, daj 
labku, Pod horou, pod horou a podob-
ne. Plánujete v budúcnosti nahrávať 
ďalšie albumy, ktoré budú určené det-
ským poslucháčom? 
Ja si myslím, že pesničky pre Jonatána 

sú niečo, čo bude trvať dlhšie, a ešte 

sa budú vyvíjať. Stále dostávame veľmi 

pekné odozvy a reakcie, preto už máme 

pripravené aj ďalšie cédečko, takže sa 

na to veľmi teším. Ja sa tiež 

snažím venovať deťom, preto-

že mám pocit, že čoraz viac sa 

na mojich koncertoch objavujú 

deti, za čo som vďačná. Najprv 

chodili na koncerty s rodičmi, 

ale potom sa stalo, že deti 

ťahali rodičov na nejaký môj 

koncert. Tým, samozrejme, 

nechcem povedať, že sa sta-

nem detskou speváčkou, ale 

myslím si, že hudobná výcho-

va detí začína už vo veľmi útlom 

veku. Možno aj my muzikanti máme ur-

čitý dlh voči tomu, čo nás naučili naši 

rodičia, naše školy a ľudové školy, keď 

sme boli malí. Takže je najvyšší čas 

odovzdať túto štafetu ďalej. Vďaka tomu 

priblížime hudbu deťom a budú sa jej 

venovať aj naďalej, keď budú dospelí. 

Toto je taký môj sen, podporovať deti 

a mládež; a dať im to, čo som sa ja nau-

čila na svojej ceste a odovzdať to ďalej. 

Chystáte v priebehu roka 2023 nejaké 
koncertné turné, plánujete vydať nové 
CD, alebo aké novinky chystáte pre 
svojich fanúšikov?
Na budúci rok by som určite chcela vy-

dať nový album; a nielen jeden. Okrem 

toho máme pripravený album duetov, 

ktoré by mali vyjsť v  druhej polovici 

roka 2023, a ako som už spomínala, 

takisto aj ďalšie cédečko Pesničky pre 

Jonatána 2. Už sú nahraté a z môjho 

pohľadu sú ešte krajšie a zaujímavejšie 

ako bolo to prvé CD. Vybrali sme ešte 

farebnejšie obsadenie kapely a bude to 

veľmi zaujímavé. Ale aby som sa vrátila 

k svojmu albumu, ktorý vyjde teraz po 

7 alebo 8 rokoch. Je to asi môj najväčší 

projekt, pretože si myslím, že to bude 

najosobnejší a najzaujímavejší album, 

ktorý som kedy vydala. Určite by som 

v priebehu roka chcela aj koncertovať 

a už sa nám to tak nejako pekne črtá, 

takže v druhej polovici roka vyrazím na 

koncertné turné. Dúfam, že ľudia budú 

chodiť na koncerty a, že bude možné 

chodiť na koncerty a,  že ostaneme 

všetci zdraví. Takže už iba na záver: 

Prajem vám krásne Vianoce a aby ste 

mali dôvod v tom ďalšom roku si občas 

aj zaspievať.

Mnohí si 
myslia, že ja 

som speváčka, ktorá 
má rada komorné 
a malé pódiá. Lenže 
ja milujem aj veľké 
stage, takisto, ako tie 
malé pódiá.

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Speváčka miluje
spontánnosť 
a úprimnosť. 
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máme ur ako bolo to prvé CD Vybrali sme ešte

Interakcia s publikom je na koncertoch dôležitá.
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Jedinečným exponátom sú lyže, ktoré 

na Slovensko doviezol v roku 1863 zo 

Švajčiarska doktor Mikuláš Sontág, za-

kladateľ kúpeľov v Starom Smokovci. 

„Ich predchádzajúci majitelia nevedeli, 

čo s nimi, preto ich len tak vystavili v le-

kárni,“ vysvetľuje s úsmevom Igor Bobák.

NAJKRAJŠÍ NA SVETE
Lyžovanie je vraj najkrajší šport na svete, 

ktorý je vďaka lanovkovej technike ľahko 

dostupný. „V lete by sme na kopec šliapali 

celé hodiny. V zime sa naň dostaneme aj 

tridsaťkrát za dopoludnie,“ vysvetľuje zna-

lec. Kým si založil vlastnú lyžiarsku školu, 

živila ho elektrikárčina. „Splnil sa mi sen, 

že raz budem robiť s lyžami profesionálne. 

V Slovenskom lyžiarskom múzeu nájdete 

stelesnenie ženskej krásy, prírodu, lyže, 

sánky, lanovky. Múzeum mám v domčeku 

po starých rodičoch, ktorí mali veľa detí, 

takže som ho musel vykúpiť,“ priznáva 

Bobák.

Za domom v humnách múzea má lyžiar-

sky nadšenec skanzen lanoviek a vle-

kov. Názov expozície je: Ako lanovky 

a vleky dobíjali slovenské hory. V dedine 

bývali preteky o zjazdovú cenu Podko-

níc. „Keď som v roku 2007 toto múzeum 

otváral, ponúkli mi priestory v Banskej 

Bystrici. Neprijal som to, pretože chcem 

zviditeľniť vidiek. Podľa mňa veci by mali 

byť tam, kde sa odohrávali,“ myslí si Igor 

Bobák.

BIZARNÉ SITUÁCIE
Medzi exponátmi visí bunda prvého slo-

venského pretekára Karola Bruka, prasta-

rého otca Adama Žampu. Rovnako aj 

perfektne zachovaná tabuľka Klubu slo-

venských turistov a lyžiarov z roku 1939. 

Je ako nová vďaka tomu, že bola ukrytá 

v perinách. „Keby ju našli komunisti, bolo 

by po nej. Báli sa slovenského znaku. 

Keď som si ho dal na seba v sedemde-

siatych rokoch minulého storočia, tak ma 

príslušníci Verejnej bezpečnosti brali do 

väzenia,“ spomína Bobák.

Niektoré exponáty sú však aj odrazom 

bizarných situácií. Na diplome pri lyžiach 

pretekárky Anky Ruttkayovej z roku 1931 

NA LYŽIACH STÁL UŽ AKO TROJROČNÝ PO TOM, AKO BOL FAS-
CINOVANÝ LYŽIARMI NA KOPCI ZA PODKONICAMI POD LYŽIAR-
SKYM MOSTÍKOM. DODNES S RADOSŤOU A LÁSKOU UČÍ DETIČ-

KY LYŽOVAŤ SA VO VLASTNEJ LYŽIARSKEJ ŠKOLE NA ŠACHTIČKÁCH. 
IGOR BOBÁK ZALOŽIL SÚKROMNÉ SLOVENSKÉ LYŽIARSKE MÚZEUM 
V PODKONICIACH, V KTOROM ZHROMAŽDIL LYŽE Z CELÉHO SVETA. VO 
SVOJEJ ZBIERKE MÁ V SÚČASNOSTI NEUVERITEĽNÝCH 1 300 PÁROV.

JEDINEČNÉ MÚZEUM 
ODHODLANÉHO LYŽIARA

je napísané Anča. Niekoho asi hnevalo, 

že zvíťazila ona a nie jeho favoritka. Za-

kladateľ a prevádzkovateľ lyžiarskeho 

múzea má aj skiaplinistické lyže, ale tento 

šport nemusí. „Kým sa my vezieme na vle-

ku, popri nás šliapu skialpinisti. Keď vylezú 

na kopec, sú spotení ako myši a musia sa 

vyzliecť takmer donaha, poutierať a až po-

tom sa spustiť. Za bláznovstvo považujem 

aj používanie lyží na skalách,“ konštatuje 

Igor Bobák.

SKVOSTY OD LEGIEND
„Mám lyže Mariána Bíreša, ktorý bol na 

olympiáde v Calgary v roku 1988. Lyže 

Franza Klammera, šampióna v alpskom 

lyžovaní, z Rakúska. Lyže s podpisom 

Ingemara Stenmarka, ktorý vyhral aj sve-

tový pohár v Jasnej. Je to zatiaľ najväčšia 

lyžiarska hviezda všetkých čias. Dobie-

ha ho Američanka Mikaela Shiff rinová, 

s ktorou sa mi podarilo sedieť na jednej 

sedačke lanovky. Na kopci nás čakali 

médiá a pýtali sa ma, ako som sa k nej 

dostal? No, dostal som sa... Nechýba 

ani Alberto Tomba a lyže Toniho Sailera, 

ktorý vyhral olympiádu tri razy po sebe,“ 

vymenoval s hrdosťou a úsmevom Igor 

Bobák. Odborník hovorí, že lyžovať sa 

dá, pokiaľ to zdravie a počasie dovolí. 

Samozrejme, musia na to byť zima a sneh, 

čo je v posledných rokoch problém. „Na 

preteky veteránov chodievajú aj bratia 

Krajniakovci z Kežmarku. Majú už cez 

osemdesiat rokov, ale mne už kolená 

neslúžia.“

„Pred štyridsiatimi rokmi sme zvonmi 

povzbudzovali hviezdy lyžovania vo 

Vysokých Tatrách. Videli nás Švajčiari 

a povedali si, že predsa aj oni majú kravy 

a zvonce a že aj oni budú zvoniť. Tento 

spôsob povzbudzovania odkukali od 

nás,“ vysvetľuje vznik tradície vychádza-

júcej zo Slovenska. V múzeu nechýbajú 

ani veci od Veroniky Zuzulovej. „Peťa 

Vlhová mi darovala kombinézu, v ktorej 

pretekala. Ani som ju ešte nepral. Je od 

šampanského, ktoré po sebe striekajú. 

Neviem, prečo ním takto mrhajú a ne-

dajú ho radšej vypiť chudobným ľuďom. 

Mám veci aj od paraolympioničky Petry 

Smaržovej, ktorá nemá jednu ruku. Medzi 

bežkami mám exponáty od Nasti Kuzmi-

novej,“ povedal spokojne Igor Bobák.

Kabínka lanovky z roku 1936, ktorá pre-

mávala zo Starého Smokovca na Skal-

naté pleso, si zahrala vo fi lme Anděl na 

horách. „Historickú kabínku lanovky na 

Lomnický štít som zasa získal od pána, 

ktorý ju mal na záhrade. V polovici choval 

zajace a v druhej mal odložené motyky. 

Do všetkého treba investovať a schovať 

pod prístrešky. Toho sa už ja asi nedo-

žijem a zostane to na syna. Našťastie 

ho Slovenské múzeum lyžovania baví,“ 

dodal Bobák.

Prvé lyže si ukladal na povalu. „Nosili 

mi ich kamaráti. Keď ich bolo veľa, skla-

doval som ich v záhradnej chatke. Od 

kamarátov som získaval prvé páry. Keď 

som už bol vyspelejší múzejník, naložil 

som staré lyže na záhradku auta a išiel 

som do krčmy v nejakej dedine, kde sa 

lyžovalo. Chvíľu som posedel a chlapi 

spočiatku pozerali, kto som. Keď videli 

lyže, spomínali si, že aj oni také majú. To 

bola druhá cesta budovania zbierky. Keď 

som sa už neskôr dostal do médií, začali 

mi chodiť ponuky z celého Slovenska,“ 

spomína Igor Bobák.

Autor: 

Vlado Kampf,
reportér
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Igor Bobák má veľmi rád lyže, lyžovanie
a všetko okolo neho, vrátane lanoviek.

Slovenský rekordér medzi zberateľmi 
lyží má v súčasnosti 1 300 párov.

V pivnici rodinného domu je 
expozícia rôznych druhov saní.

Lyžiarska výbava s topánkami, na ktorých 
vidno, že intenzívne slúžili ich majiteľovi.
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Tie kamene, v ktorých sú obydlia vy-

hĺbené, vlastne až také pevné nie sú. 

Sú pozostatkom sopečných činností. 

Tuf eroduje 10-krát rýchlejšie ako iné 

horniny. Je to v podstate len stvrdnutý 

prach s popolom a  lávou z treťohôr 

a zo štvrtohôr. V Brhlovciach tuf vytvo-

rila vyhasnutá sopka Sitno. Ale, to už 

bolo ozaj dávno, pred 13-timi miliónmi 

rokov. Tuf je pórovitý, má dobré izolač-

né vlastnosti, je ľahko opracovateľný 

a vraj sa v ňom dobre býva.

r e p o r t á žr e p o r t á ž

ZAUJÍMAVÝ DOMOV V SOPEČNOM TUFE
SKALNÉ OBYDLIA NA SLOVENSKU SÚ OKREM BRHLOVIEC AJ V LIŠOVE A V HONTIANSKYCH TESÁROCH. V 50. 

ROKOCH MINULÉHO STOROČIA NATOČILI PROPAGANDISTICKÝ DOKUMENT, KTORÝ ICH UKAZOVAL AKO OD-
STRAŠUJÚCI PRÍKLAD NEVHODNÉHO A PRE ZDRAVIE ŠKODLIVÉHO BÝVANIA.

Mestečko Matera v regióne Basilicata 

na juhu Talianska leží akoby v prie-

hlavku opätku kartografi ckej talianskej 

čižmy. Brhlovce sú oproti Matere malá 

dedinka. Matera je možno po Alep-

pe a Jerichu tretie najdlhšie obývané 

mesto na svete. Kedysi sem utekali 

ľudia z pobrežia pred nájazdmi pirá-

tov. Našli tu v kráteri vyhasnutej sopky 

pokoj a zázemie. Posledných staro-

usadlíkov talianska vláda vysťahovala 

počas veľkej evakuácie. S hygienou to 

tu v tom čase bolo tragické. Tiež to bol 

odstrašujúci príklad nevhodného a pre 

zdravie škodlivého bývania.

Kamenné mesto zostalo na niekoľko 

desaťročí opustené. Až v 80-tych ro-

koch minulého storočia úrady pocho-

pili, že Matera je unikátna historická 

perla nie len regiónu, ale aj sveta. Po-

tomkovia vysťahovaných rodín začali 

otvárať reštaurácie, kaviarničky a hote-

ly. V roku 1993 Materu zapísali do Zo-

znamu svetového dedičstva UNESCO.

BRHLOVCE, zdravie a pohoda
V dedine je 27 objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiat-
kami. Ďalších viac než 20 chránených objektov dotvára priestor 
obydlí v skalách s dĺžkou takmer jeden kilometer. Hovorí sa, že 
život v takýchto príbytkoch má priaznivý vplyv na fyzické zdravie 
a na psychickú pohodu. Vďaka stabilným klimatických podmien-
kam v nich v zime nikdy nemrzlo a v lete bolo príjemne chladno.

BRHLOVCE, nepretržite obývané
Skalné obydlia sú roztrúsené v južnom svahu tufového masívu. 
Najviac ich je v uličke Šurda. Tam zostali v najlepšom stave. 
Unikátom, a zároveň dôležitou súčasťou fi lozofi e ochrany brhlov-
ských skalných obydlí je to, že niektoré sú nepretržite obývané 
až doteraz. K dieram v skale časom pribúdali domčeky, pretože 
bývať len v diere v zemi bolo znakom chudoby.

MATERA, fi lmová kulisa
Nakrúcali tu Evanjelium svätého Matúša, Umučenie Krista aj 
najnovšiu bondovku No Time to Die. Autobusy plné turistov 
striedajú fi lmári. Nebolo to tak dávno, keď sa v historických ulič-
kách premávali tri Aston Martiny DB5 a Daniel Craig ako Agent 
007 - Bond, James Bond zachraňoval aj tu, v skalnom mestečku, 
svet pred zlom a pred zákernými protivníkmi.

MATERA, hanba Talianska
Ešte v polovici minulého storočia o mestečku hovorili, že je  
hanbou Talianska. Žilo tu až 15-tisíc bedárov a prisťahovalcov. 
V skalných obydliach sa tiesnilo niekedy aj niekoľko rodín pokope 
v izbách bez okien, elektriny a bez tečúcej vody. Tých, ktorým sa 
odtiaľto nechcelo, vláda v roku 1952 vysťahovala násilím. Z hanby 
sa nakoniec stala unikátna atrakcia.

BRHLOVCE, neistý pôvod
Niektorí odborníci ich datujú do 16. storočia. Mohli slúžiť ako 
úkryty pred Turkami. Iní ich vznik posúvajú až do 18. storočia. 
V tom čase si dal richtár Kremnice Anton Körmöndy postaviť 
v Brhlovciach kaštieľ a pozval si majstrov kamenárov z Talian-
ska. Tí začali ťažiť tuf. Vyhĺbené priestory v skale sa ukázali ako 
perfektné miesto na bývanie.

BRHLOVCE, expozícia vo dvore
Kamenárska dielňa je súčasťou vysunutej expozície Tekovského 
múzea v Leviciach v dome z roku 1932. V zadnej časti dvora 
sú miestnosti vysekané do tufu. Medzi zaujímavé exponáty 
patria kamenárske nástroje, ľudový nábytok, hrnčiarske vý-
robky, kuchynský inventár. Expozícia Skalné obydlia Brhlovce 
je sprístupnená od roku 1992.

MATERA, milovaný domov
Do niektorých príbytkov vytesaných do kameňa môžu turisti 
nazrieť. Udržiavajú ich tu v takom stave, v akom v nich ľudia 
kedysi žili spolu s hospodárskymi zvieratami. V husto obývanom 
mestečku sa rýchlo šírili choroby. Keď ľudí zabíjala malária, úrady 
im odporučili, aby zo skalného mesta odišli a postavili si nové. 
Takmer všetci obyvatelia to odmietli a rozhodli sa zostať.

MATERA, Sassi
Sassi znamená v taliančine: Kamene. Staré mesto, Sassi di Mate-
ra, je vybudované v kameňoch. Okolo skalných obydlí a domov 
vyrástlo viac ako sto kostolov. S veľkou námahou vyhĺbených 
miestností je tu viac ako tritisíc. Generácie obyvateľov si ich 
zväčšovali a prehlbovali. Nad nimi stavali domy, kostoly aj paláce, 
ktoré sú honosnými priečeliami skromných dier v sopečnom tufe.

BRHLOVCE ii ýtý ôô dd

MATERA il ý d MATERA h b T li k MATERA S i
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S nácvikom smrkania je podľa od-

borníkov vhodné začať čo najskôr. 

Tí odporúčajú ukazovať deťom, ako 

sa smrká, už medzi 8. a 10. mesia-

com, keď rady opakujú rôzne čin-

nosti, ktoré vidia. Hlasné trúbenie 

však nie je správne – vyvoláva zlý 

tlak v strednom uchu a môže spô-

sobiť rôzne zdravotné komplikácie. 

Nasledujúce triky sa oplatí vyskúšať.

ZDRAVOTNÉ 
KOMPLIKÁCIE NÁDCHY 
PRI NESPRÁVNOM
SMRKANÍ
V súčasnosti hádam neexistuje do-

mácnosť, ktorá by nemala aspoň 

jednu odsávačku hlienov. Existujú 

elektrické i jednoduché mechanic-

ké, ktoré nie sú až také efektívne, 

no deti sa ich väčšinou obávajú 

menej. Zapájať prístroj do vysávača 

uprostred noci nie je príjemná zále-

žitosť. Preto sa snažte vysmrkať čo 

najviac detských soplíkov počas 

dňa, aby sa neukladali v dutinách 

a nepripravovali vás o spánok.

Zanedbané smrkanie 

môže respiračné ocho-

renia pomerne dosť skomplikovať. 

Nesprávne liečená nádcha môže 

prejsť na zápal priedušiek, vo váž-

nejšom prípade až do zápalu pľúc, 

prípadne sa infekcia rozšíri do 

stredného ucha. Deti, ktoré zvlá-

dajú správne fúknuť do vreckovky 

a vyčistiť si dutiny, ľahšie zvládajú 

choroby či alergie. Zároveň s  ich 

aktívnou pomocou predídete zate-

čeniu hlienov do dolných dýchacích 

ciest alebo zabránite vzniku zápalu 

stredného ucha.

SMRKANIE 
DO VRECKOVKY
Po zvládnutí týchto zábavných ná-

cvikov je dieťa pripravené použiť pri 

svojej nosovej hygiene vreckovku. 

Pripomeňte mu, čo sa mu najviac 

páčilo na vyššie spomenutých 

hrách, a skúste na to nad-

viazať aj pri fúkaní nosa do 

vreckovky. Dávajte pozor, 

aby ste dieťaťu vreckov-

kou nezakryli oči. Počas 

smrkania nepre-

rušujte vyfúknutý 

tlak stláčaním jed-

notlivých dierok. Správna technika 

pozostáva z nádychu, zo zatla-

čenia jednej nosovej dutiny 

a z vysmrkania hlienu počas 

výdychu. Nasleduje druhý ná-

dych, zatlačenie už čistej noso-

vej dutiny a vyprázdnenie tej 

druhej, zahlienenej.

Nesnažte sa, aby dieťa 

smrkalo z oboch dierok 

naraz, je to preň príliš 

náročné a treba, aby sa to 

naučilo postupne. Pokiaľ sa 

vám nedarí, nestrácajte moti-

váciu a neriešte situáciu hnevom. 

Smrkanie by mala byť stále hra, naj-

mä ak ide o malé deti.

ZVLÁDNITE NÁDCHU 
ĽAVOU ZADNOU
Príchod choroby predstavu-

je správny čas na to, 

aby ste si v praxi 

overili, čo vás 

spoločné hry 

na smrkanie 

naučili. Pokiaľ 

b a b y c l u b  d r. m a x

AKO NAUČIŤ DIEŤA 
SPRÁVNE SMRKAŤ

S PRÍCHODOM CHRÍPKOVÉHO OBDOBIA ZASKOČÍ MNOHÝCH 
RODIČOV NEČAKANÝ PROBLÉM. UPCHATÝ NOS SŤAŽUJE 
DEŤOM SPÁNOK, BA DOKONCA MÔŽE VIESŤ K ZHORŠENIU 

OCHORENIA. AKO NAUČIŤ DROBCA VYFÚKAŤ SI NOS?

si chce váš poto-

mok držať vrec-

kovku sám, pokojne 

ho nechajte. Pre niektoré 

deti je to tak jednoduch-

šie a hlavne, priloženie 

vreckovky nie je až také 

dôležité, ako správny 

nádych a výdych. V tom 

prípade, že nosový hlien 

je príliš hustý, po-

môžte 

s i 

rôznymi fyziologickými roztokmi 

vo forme nosových kvapiek alebo 

spreja s čistou morskou vodou. Po-

máhajú rozpúšťať hlieny tam, kde sa 

k nim dieťa samo nedostane. Výho-

dou kvapiek je možnosť ich použi-

tia už od narodenia, a to dokonca 

ľubovoľne často počas dňa.

Aj niektoré klasické kvapky do nosa 

s účinnou látkou sú vhodné aj pre 

novorodencov. Pri ich používaní 

však buďte opatrní a  používajte 

ich čo najmenej a čo najkratší čas. 

Pri malých deťoch sa totiž častejšie 

prejavujú nežiaduce účinky ako pri 

dospelých. Pre udržanie dýchacích 

ciest a slizníc v dobrej kondícii je 

dôležité udržiavať si doma správnu 

vlhkosť vzduchu.
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TIPY, AKO NAUČIŤ DIEŤA SMRKAŤ: 
ZAČNITE HROU
⊲  Podľa pediatrov najvhodnejším vekom na 

naučenie dieťaťa správne smrkať je obdobie od 
8. do 15. mesiaca veku. Všetko závisí od ochoty 
potomka spolupracovať.

⊲  Ideálne je, keď drobec svoje návyky odpozoruje 
od starších súrodencov, no opakovať ich môže aj 
po rodičoch.

⊲  Začiatok treba načasovať na obdobie, keď dieťa 
netrpí príznakmi akútnej nádchy alebo iného 
ochorenia.

⊲  Overené sú hry na ježka alebo na zajačika. 
Motivujte dieťa, aby „funelo“ ako jeho obľúbené 
zvieratko.

⊲  Ďalšími vhodnými aktivitami je fúkanie na 
zrkadlo alebo na okno noštekom, prípadne 
odfukovanie vaty cez jednu nosovú dierku, kým 
druhú zapcháte rukou.

⊲  Ak sa dieťa nebojí vody, môžete skúsiť aj trik 
s vyfukovaním bubliniek nosom pod vodou pri 
jeho kúpaní.

⊲  Pokiaľ sa vám nedarí, nestrácajte trpezlivosť 
a dieťaťu z času na čas túto činnosť pripomeňte.
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MÝTY A FAKTY 
O DIABETE

Presne 14. novembra 1891 sa narodil 

kanadský fyziológ Frederick Grant Ban-

ting, ktorého svet považuje za jedného 

z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 do-

stal za tento objav Nobelovu cenu. Na 

podnet Medzinárodnej federácie diabe-

tu a s podporou Svetovej zdravotníckej 

organizácie sa tento deň stal Svetovým 

dňom diabetu. Cieľom je poukázať na 

prudko rastúci výskyt tohto ochorenia, 

čím sa oprávnene stáva globálnou pan-

démiou so život ohrozujúcimi kompliká-

ciami. Pomenovanie pochádza z grécke-

ho slova diabainó („prechádzajúci cez“) 

a z latinského slova mellitus („sladký ako 

med“). Hlavným príznakom je vysoká hla-

dina cukru – glukózy v krvi spôsobená 

zníženou alebo žiadnou produkciou in-

zulínu. Tento hormón, produkovaný pan-

kreasom, je unikátny v tom, že ako jediný 

dokáže regulovať hladinu glukózy. Umož-

ňuje jej prenos z krvi do svalov, tukových 

buniek alebo do buniek pečene. Niekedy 

dochádza „iba“ k takzvanej inzulínovej 

rezistencii – pankreas vylúči dosť inzulínu, 

ale telo ho nedokáže využiť, tkanivá 

naň nereagujú.

Napriek tomu, že o diabete sa veľa vie 

a dostupnosť informácií je priam nadštan-

dardná, medzi ľuďmi sa šíria mnohé mýty 

a polo(ne)pravdy.

Diagnóza Diabetes mellitus nie je príjem-

ná, pochopiteľne, môže byť až šokujúca, 

ale nie je to koniec sveta. Aj napriek 

tomu, že nie je vyliečiteľná, dá 

sa s ňou žiť plnohodnotný 

život bez zásadných ob-

medzení.

NEBOLÍ A OBJAVÍ SA NÁHODNE. NESPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA, NEDO-
STATOK FYZICKEJ AKTIVITY, OBEZITA, RODINNÁ ZÁŤAŽ, STRES, VEK 
I FAJČENIE SA MÔŽU PODPÍSAŤ POD JEHO VZNIK. KÝM 1. TYP MÁ 

VÄČŠINOU DRAMATICKÝ PRIEBEH A PACIENTI KONČIA NA JEDNOTKÁCH 
INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI, 2. TYP SA PRÁVOM NAZÝVA TICHÝ ZABI-
JAK. DÔVOD JE VEĽMI JEDNODUCHÝ: PRÍZNAKY MÔŽU ÚPLNE CHÝBAŤ 
A ODHALÍ SA AŽ PRI PREVENTÍVNEJ PREHLIADKE. DIABETES MELLITUS.

„Keď máš 
cukrovku, sladké
je zakázané.“
Asi najčastejší mýtus. 
Samozrejme, je možné dať si 
ku káve kúsok koláča, pokiaľ 
sa „zmestí“ do celkového 
množstva prijatých cukrov 
a hladina glykémie je pod 
kontrolou. Kým diabetes 1. typu je 
spôsobený genetikou a doposiaľ 
nezistenými faktormi, 2. typ má 
na svedomí nezdravý životný 
štýl a stravovanie sa – nie vždy 
ale spočíva len v nadmernej 
konzumácii sladkého.

„Keď sa budeš 
prejedať, dostaneš 
cukrovku.“ 
Zvýšená telesná hmotnosť je 
jedným z rizikových faktorov, ktoré 
môžu podporiť vznik diabetu, ale 
dôležitú úlohu zohrávajú aj ostatné 
rizikové faktory – vek, rodinná 
anamnéza a stres. Preto môžete 
pokojne na ulici stretnúť štíhleho 
diabetika 2. typu.

„Diabetes nie 
je závažné 
ochorenie, zato je 
nákazlivé.“ 
S cukrovkou súvisia následné 
kardiovaskulárne a iné 
problémy, ktoré nakoniec môžu 
mať za následok smrť pacienta. 
Ale, samozrejme, nie je to 
nákazlivé infekčné ochorenie.

„Nálepka DIA znamená, že sa to
môže jesť neobmedzene.“
Neznamená. Cukor je nahradený umelými sladidlami a určitý počet 
sacharidov má aj DIA sladkosť. Vo výsledku to opäť znamená to, 
že je potrebné aj tieto započítať do celkového množstva cukrov 
prijatých za deň. Jedálniček diabetikov by mal byť zostavený najmä 
z celozrnných výrobkov, kvalitných bielkovín, zo zeleniny a z ovocia.

„Aj tvoje dieťa 
bude mať 
cukrovku, keď 
ju máš ty.“
Mama diabetička môže 
mať úplne zdravé 
bábätko, a naopak, 
„zdravá“ mama môže 
mať dieťa, ktorému bude 
neskôr diagnostikovaný 
diabetes. Samozrejme, 
je veľmi dôležitý dobre 
kompenzovaný diabetes 
počas celého tehotenstva.

„Ovocie je zdravé, 
a preto je možné jesť ho 
v ľubovoľnom množstve.“
Áno, ovocie je skutočne zdravé – zdroj 
vlákniny, vitamínov a minerálov. Takisto je 
ale nezanedbateľným zdrojom sacharidov, 
ktoré zvyšujú hladiny cukru v krvi a treba ich 
započítať do denného príjmu.

„Iba ľudia, ktorí si pichajú 
inzulín, sú ohrození 
hypoglykémiou – nebezpečne 
nízkou hladinou cukru v krvi.“ 
Príčin tohto stavu môže byť viacero – nadmerná 
dávka inzulínu alebo niektorých orálnych antidiabetík, 
nedostatočný alebo oneskorený príjem potravy, 
nadmerná fyzická aktivita, konzumácia väčšieho 
množstva alkoholu, prípadne závažná porucha funkcie 
obličiek a pečene.

„Liečba je u všetkých
pacientov rovnaká a spočíva 
v podávaní injekcií inzulínu.“ 
U 2. typu je možné dosiahnuť normálny stav pomocou 
zmeny životného štýlu, znížením hmotnosti a užívaním 
liekov podávaných vo forme tabliet. Postupom 
času môže telo produkovať menej inzulínu, a teda 
bude potrebné pridať do liečby aj inzulín. To však 
neznamená, že pacient nedodržuje diétu.

„Sám viem vycítiť, 
kedy mi stúpa 
a klesá hladina 
cukru v krvi, preto 
nie je potrebná 
kontrola pomocou 
testovacích 
prúžkov.“
Takzvaný selfmonitoring 
– samokontrola pomocou 
testovacích prúžkov, je dôležitá pre 
úspešnú liečbu a na dosiahnutie 
individuálne stanovených 
liečebných cieľov. Glykémia 
sa stanovuje v stave nalačno 
alebo 2 hodiny po jedle (tzv. 
postprandiálna).

  „Zvyšovanie dávky inzulínu
 znamená, že liečba cukrovky 
nie je dobrá.“
Neexistuje štandardná dávka inzulínu, ktorá 
by u všetkých rovnako zabezpečovala dobrú 
metabolickú kompenzáciu. Diabetológia rieši 
každého diabetika individuálne. Niektorí pacienti 
sú viac citliví, iní zas menej, na injekčne aplikovaný 
inzulín. Zvyčajne sa najprv podávajú nižšie dávky, 
aby sa predišlo rýchlemu poklesu glykémie 
(hladiny cukru v krvi). Nadváha alebo obezita, 
tehotenstvo, akútna choroba alebo únava – to 
všetko sú stavy, ktoré si vyžadujú vyššie dávky 
inzulínu – niekedy 2- až 3-krát vyššie – a to 
neznamená, že liečba cukrovky nie je dobrá.„Nepichám si 

inzulín, takže moja 
cukrovka je tá 
ľahšia.“
Bez ohľadu na to, či je pacient 
liečený inzulínom, alebo 
nie, vždy sa môžu dostaviť 
komplikácie spojené s týmto 
ochorením. Dôležitá je optimálna 
kompenzácia. Pri 2. type sa 
pristupuje k liečbe inzulínom 
v tom čase, keď ani kombináciou 
maximálnych dávok tabletiek – 
takzvaných orálnych antidiabetík 
– nevieme docieliť uspokojivé 
hladiny cukru v krvi.

Autor: 

PharmDr. Jana Dubajová,
farmaceut, 

Lekáreň Dr.Max Žilina
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Blchy sú jedným z najbežnejších pa-

razitov, ktoré môžu postihnúť mačky. 

Mačky, ktoré pravidelne chodia von, 

sa skôr či neskôr pravdepodobne 

dostanú do kontaktu s blchami. Do-

konca aj mačky žijúce doma môžu 

dostať blchy, ak sa parazity dostanú 

do vášho domova na inom domácom 

zvierati alebo na vašich topánkach.

Blcha mačacia (Ctenocephalides fe-

lis) nepotrebuje k životu veľa. Blche 

stačí teplá, chlpatá koža mačky, ktorá 

jej poskytuje pohodlné miesto a výži-

vu. To, či má vaša mačka blchy, mô-

žete zistiť rýchlo. Mačka sa neustále 

škriabe, hryzie si srsť a je nepokojná. 

Tento stav sprevádzajú rôzne kožné 

zmeny – vypadávanie chlpov či za-

červenanie. Blchy samotné zvyčajne 

nie sú viditeľné voľným okom.

Istý spôsob, ako zistiť, či má mač-

ka naozaj blchy, je vyčesať jej srsť 

jemným hrebeňom. Ten potom utrite 

navlhčeným papierovým uterákom 

alebo vatou. Ak sa na obrúsku na-

chádzajú malé čierne zvyšky (blší 

trus), ktoré sa pomaly rozpúšťajú 

a zanechávajú červenohnedú krvnú 

stopu (nestrávená krv), môžete si byť 

istí, že mačka je napadnutá blchami.

CYKLUS BĹCH
Vajíčka bĺch vyzerajú ako malé biele 

škvrny, ktoré si možno ľahko pomýliť 

s prachom. Larvy sú o niečo väčšie, 

majú tmavú hlavu a svetlejšie telo. 

Môžu sa vyliahnuť už po dvoch 

dňoch a  zvyčajne sa nachádzajú 

všade tam, kde mačky trávia väč-

šinu svojho času. 

Nájdete ich naprí-

klad na mačacej toalete, 

na posteli alebo na pohovke. 

Larvy nemajú rady svetlo, preto majú 

tendenciu zavŕtať sa hlboko do ko-

bercov alebo do škár na podlahe, 

takže ich často nevidieť. Približne po 

týždni sa z nich vyvinú kukly.

Dospelá blcha sa vyvíja v  kukle 

a čaká na signály, ako sú vibrácie, 

vlhkosť, hluk alebo hladina oxidu 

uhličitého. To jej dá signál, že sa 

v blízkosti nachádza zviera alebo 

človek. Blchy môžu v kukle prečkať 

až dva roky. Pri boji s blchami treba 

myslieť na odstránenie všetkých jej 

vývojových štádií.

ALERGIA NA BLŠIE 
UHRYZNUTIE
Okrem svrbenia a hryzenia 

môžu mačacie blchy 

u  mačky vyvolať 

alergickú reak-

ciu, najmä 

ak ju 

uhryznú opakovane. U ma-

čiek alergických na bl-

chy sa môže vyvinúť 

zápal kože. Do-

spelá blcha môže 

počas svojho ži-

vota vysať nie-

koľkokrát viac 

krvi, ako je jej 

hmotnosť. Ak 

má mačiatko 

a lebo osla-

bená či staršia 

mačka veľa bĺch, 

strata krvi môže 

byť taká veľká, že to 

môže viesť až k anémii, 

čiže ku chudokrvnosti. Blcha 

je tiež medzihostiteľom jedného 

druhu pásomnice (Dipylidium cani-

num). Preto treba počítať s  tým, že 

mačka napadnutá blchami môže byť 

taktiež napadnutá pásomnicami.

AKO SA ZBAVIŤ BĹCH
Liečba bĺch u mačky je zdĺha-

vý proces a, bohužiaľ, 

neexistuje rýchle riešenie. Hlavným 

problémom je to, že blchy môžu žiť 

bez hostiteľa celé mesiace. Vykuro-

vané obydlia s kobercami poskytujú 

blchám ideálne podmienky na celo-

ročný rozvoj. Najviac vajíčok, lariev 

a kukiel bĺch sa nachádza na tých 

miestach, kde mačka trávi väčšinu 

času. Pre predstavu, len 5 % do-

spelých bĺch žije na zvierati, 50 % 

vajíčok čaká na vyliahnutie v našom 

prostredí, 35 % lariev žije v kober-

coch a v domácom nábytku alebo 

v  spoločných priestoroch domu. 

Zvyšných 10 % tvoria kukly bĺch.

BOJ PROTI BLCHÁM 
OD ZÁKLADOV
Najskôr je potrebné odstrániť čo 

najviac bĺch zo srsti vyčesávaním. 

Ak mačka znáša kúpanie, môžete ju 

umyť jemným šampónom pre mač-

ky a potom ju vyčesať. Nezabudnite 

však na to, že samotné kúpanie 

a  česanie problém s  blchami 

úplne neodstráni. Väčšina 

bĺch sa nachádza mimo srs-

ti mačky, základom je preto 

poriadne upratovanie.

AKO ROZPOZNAŤ BLCHY NA VAŠEJ MAČIČKE A AKO SA MÔŽU DOSTAŤ DO VA-
ŠEJ DOMÁCNOSTI? PREZRADÍME VÁM, AKO SA ICH MÔŽETE ÚČINNE ZBAVIŤ, 
A ČO ROBIŤ, AK MÁ BLCHY MALÉ MAČIATKO.
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Len 5 % dospelých 
bĺch žije na zvierati, 

50 % vajíčok čaká na 
vyliahnutie v našom 
prostredí, 35 % lariev 

žije v kobercoch 
a v domácom nábytku 

alebo v spoločných 
priestoroch domu. 

Autor: 

Redakcia VetClub
Dr.Max

PRÍPRAVKY
NA BLCHY
Je dôležité nepoužívať prípravky proti 
blchám pre psy, pretože tie môžu byť 
pre mačky toxické. Je potrebné použiť 
prípravok, ktorý odstráni všetky vývo-
jové štádiá bĺch, pretože defi nitívne 
odstránenie bĺch je nevyhnutné. Preto 
sa odporúča, aby ste sa o používaní vý-
robku poradili s veterinárnym lekárom 
alebo lekárnikom. Existuje niekoľko 
spôsobov, ako zbaviť mačky bĺch.

SPOT-ON
Prípravok sa aplikuje vo forme kvapiek 
zvyčajne na pokožku medzi lopatkami. 
Použitie je veľmi jednoduché. Spot-on 
alebo pipeta sú medzi chovateľmi 
veľmi obľúbené. Tieto prípravky sú 
účinné na liečbu aj prevenciu počas 
3 až 12 týždňov.

TABLETKY
Liek proti blchám podávaný vo forme 
tabliet okamžite a účinne ničí blchy až 
4 týždne. Tabletky sa môžu používať aj 
ako súčasť liečby alergickej dermatitídy 
(zápal kože) spôsobenej uhryznutím 
blchou.

OBOJKY PROTI BLCHÁM
Obojky obsahujú látky, ktoré ničia 
blchy a zabraňujú ich ďalšiemu rastu. 
Pôsobia tiež ako preventívne opatrenie 
až na niekoľko mesiacov. U niektorých 
mačiek však môžu spôsobiť lokálne 
podráždenie kože, a ak neobsahujú 
bezpečnostný zámok, môžu viesť 
k poraneniu zvieraťa.

ŠAMPÓN PROTI BLCHÁM PRE 
MAČKY
Prípravky obsahujú látky, ktoré odstra-
ňujú, odpudzujú alebo znehybňujú bl-
chy. Po umytí by sa mala srsť dôkladne 
vyčesať. Šampóny však nezabraňujú 
opätovnému výskytu bĺch, preto sú 
vhodné len ako prvá pomoc pred 
podaním iného prípravku. Opäť použite 
šampón pre mačky, nie šampón pre 
psy, ktorý by mohol byť pre vašu mačku 
toxický.

SPREJE PROTI PARAZITOM
Spreje sa jednoducho nastriekajú 
na vášho miláčika a vďaka obsahu 
antiparazitárnych látok pomáhajú v boji 
s týmito parazitmi. Používajú sa na pre-
venciu aj na liečbu napadnutia kliešťami 
a blchami. Účinok je zväčša dlhodobý, 
minimálne 1 mesiac po aplikácii.

AJ MAČKA, KTORÁ
ŽIJE IBA V BYTE,

 MÔŽE MAŤ BLCHY

⊲ Vysajte všetky koberce, čalúnený náby-
tok a štrbiny v podlahe.
⊲ Po skončení vysávania nezabudnite vy-
hodiť vrecko vysávača alebo umyť nádobu 
vysávača teplou mydlovou vodou.
⊲ Umyte podlahu.
⊲ Operte posteľnú bielizeň, poťahy na po-
hovke a iné textílie, s ktorými mohla mačka 
prísť do kontaktu. Pri praní použite program 
s vyššou teplotou vody, aby žiadne štádium 
blchy neprežilo prací cyklus.

⊲ Väčšina bĺch sa pravdepodobne nachá-
dza v mačacom lôžku. Preto odporúčame 
staré lôžko vyhodiť a kúpiť nové. Ak sa s ním 
nechcete rozlúčiť, aspoň ho vyvarte vo vode.
⊲ Váš lekárnik vám môže odporučiť aj 
prípravok na dezinfekciu priestorov. Keďže 
tieto prípravky môžu byť pre domáce zviera-
tá a pre deti toxické, aplikujte ich postupne 
v každej miestnosti v čase ich neprítomnosti 
a dbajte na dostatočné vyvetranie po pred-
písanom čase pôsobenia.

TIPY NA ODSTRÁNENIE BĹCH Z DOMÁCNOSTI:
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PRE BÁBÄTKÁ, 
DETI AJ DOSPELÝCH

OBSAHUJE URIAGE 
TERMÁLNU VODU

Xémose
UPOKOJUJE A CHRÁNI, 
HYDRATUJE, VYŽIVUJE, 
BEZ PARFUMÁCIE
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Faktorov vplývajúcich na našu 
kožu v zime je hneď niekoľko:

CHLADNÝ VZDUCH, MRÁZ 
A VIETOR sú nepríjemnými spo-

ločníkmi počas zimných mesiacov. 

Pokožku narúšajú, vysúšajú, môžu 

zhoršiť rosaceu na tvári a zvýšiť cit-

livosť pokožky.

KÚRENIE A SUCHÝ VZDUCH 
v bytoch a na pracoviskách tiež ni-

komu neprospieva. Pokožka je viac 

suchá, so sklonom vytvárať šupinky.

ZNÍŽENÝ PRÍJEM TEKUTÍN 
pokožku dehydruje. Môže byť matná, 

drsná a môže mať sklon 

k rýchlejšiemu starnutiu. 

Preto nezabúdajte na 

pravidelný pitný režim, 

pite čaj a čistú vodu 

počas celého dňa. Pri 

pocite smädu je už neskoro.

HRUBÉ SVETRE A VRSTVE-
NÉ OBLEČENIE narúšajú našu pri-

rodzenú ochranu kože. V chladnom 

počasí sa bez nich nezaobídeme, tak 

aspoň o svoju kožu sa starajme viac 

ako inokedy.

Odpoveďou na pokožku poznačenú 

zimou a chladom je napríklad Xémo-

se od URIAGE. Produkty sú neparfu-

mované a testované na citlivej koži 

vrátane jemnej pokožky detí a bábä-

tiek. Spĺňajú prísne dermatologické 

požiadavky a  odporúčame ich 

pri všetkých typoch suchej 

kože a atopickej derma-

titídy. Toto ochorenie 

postihuje najčastej-

šie deti, nevyhýba 

sa však ani dospelým. Pokožka tváre 

a tela býva suchá s typickými kožnými 

prejavmi hlavne v záhyboch kože.

Takúto pokožku treba špe-

ciálne ošetrovať a s týmto 

procesom treba začať už 

v sprche. Nie, nie je jedno, aký pro-

dukt si na sprchovanie vyberieme. Mal 

by pokožku hydratovať a zvláčňovať 

a nemal by obsahovať mydlo a penivé 

zložky. Odporúčame tiež vyhýbať sa 

dlhým horúcim kúpeľom, ktoré po-

kožku zbytočne vysušujú. Po jemnom 

osušení si pokožku tela natrite olejo-

vým balzamom Xémose. Obsahuje 

kombináciu patentovaných zložiek 

potrebných pre suchú kožu, bam-

bucké maslo, termálnu vodu URIAGE 

a olej z orechov illipe. Budete očarení 

tým, ako ľahko sa rozotiera, ako rýchlo 

sa vpíja a akú krásne vláčnu pokožku 

zanechá.

CHLAD A ZIMA NEGATÍVNE 
VPLÝVAJÚ NA POKOŽKU

NAJČASTEJŠÍM ZIMNÝM PROBLÉMOM KOŽE JE JEJ SUCHOSŤ. 
TO, ŽE AKTUÁLNE ROČNÉ OBDOBIE NAŠEJ POKOŽKE NEPRO-
SPIEVA, JE ZNÁMY FAKT. STRETÁVAME SA NAJMÄ SO SUCHÝ-

MI PERAMI, RUKAMI, S TAKZVANOU „CHLADOVOU ALERGIOU“ A SO 
SUCHOU ŠUPINATOU POKOŽKOU NA TVÁRI AJ NA TELE.

Autor: 

Veronika Blahová,
špecialista pre 

dermoporadenstvo

lekární Dr.Max

PRVÁ POMOC PRE 
POKOŽKU V ZIME
⊲ Zmeňte textúru krému. V zime sú vyhovujúcejšie výživ-
nejšie kozmetické produkty, ktoré pleť lepšie vyživia. Záro-

veň tieto hutnejšie krémy lepšie ochránia pred chladom, 
zimou a výkyvmi teplôt.

⊲ Pozor na citlivé miesta, ako sú pery a ruky. Bez 
výživnej tyčinky ani na krok. Vytvorte si tiež návyk 
na pravidelné krémovanie rúk.
⊲ Produkt s označením COLD CREAM ocenia 
všetci, ktorí si radi zašportujú vonku aj počas 
zimných mesiacov. Deťom ochráni líca pred vy-

štípaním pri prechádzkach a pri sánkovaní sa.
⊲ Ak vás trápia suché vlasy a vlasová po-

kožka, vyberajte si jemné a upokojujúce 
produkty, ktoré vás zbavia týchto neprí-

jemných pocitov.
⊲ Suchú pokožku môžeme vyživovať 
aj zvnútra. Najvhodnejšími výživový-
mi doplnkami sú vitamín E, pupalko-

vý olej a koenzým Q10.

i n z e r c i a
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V nedávnom prieskume o dovolenko-

vom strese Americká psychologická 

asociácia (APA) zistila, že ženy, častejšie 

ako muži, hlásia zvýšenú hladinu stre-

su počas dovolenkovej sezóny; a že je 

menej pravdepodobné, že si nájdu čas 

na relaxáciu alebo na zvládanie stresu 

zdravými spôsobmi. Výskum ukazuje, 

že stres a nezdravé správanie, ktorým 

si ľudia myslia, že zaženú stres, teda 

správanie, aké používajú na zvládanie 

napätia, prispieva, naopak, ku niektorým 

z najväčších zdravotných problémov, ako 

je obezita, srdcové choroby a cukrovka. 

Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať 

stres zdravším spôsobom.

ZDRAVÝ SPÔSOB, AKO SA 
VYROVNAŤ SO STRESOM
Stres aktivuje nervový systém a zaplaví 

krvný obeh stresovými hormónmi, ako je 

adrenalín a kortizol, ktoré zvyšujú krvný 

tlak, srdcovú frekvenciu a zvyšujú hladinu 

cukru v krvi. Tieto zmeny pripravujú telo 

na stresovú reakciu „boj alebo 

útek”. Táto reakcia umožni-

la našim predkom utiecť 

pred tigrami. Ale väč-

šina moderných 

chronických 

stresorov, ako 

sú financie 

alebo náročný 

vzťah, udržiavajú 

naše telo v tejto reak-

cii dlhodobo a následkom toho 

je zhoršené zdravie.

Pocit nekontrolovateľných emócií a ner-

vozity alebo problémy so spánkom môžu 

byť prvé a prirodzené príznaky prežíva-

ného stresu. Alkohol, nikotín a kofeín 

môžu dočasne zmierniť stres, ale majú 

negatívny vplyv na zdravie a z dlho-

dobého hľadiska môžu stres zhoršiť. 

Pravidelná, dobre vyvážená strava vám 

pomôže cítiť sa celkovo lepšie. Môže 

tiež pomôcť kontrolovať alebo zvládať 

emócie. Strava by mala byť plná zeleniny, 

ovocia, celozrnných výrobkov a bielkovín 

na získanie energie.

Ak nájdete aktivitu, ktorá vám prináša 

pokoj či uvoľnenie, začleňte ju do svoj-

ho denného alebo týždenného režimu. 

Dôsledným a zámerným dodržiavaním 

rutiny starostlivosti o seba môžete 

znížiť alebo predchádzať pocitom 

stresu a úzkosti. Ponúkame niekoľko 

zdravých spôsobov, ako sa vyrov-

nať so stresom.

HÝBTE SA
Pravidelné cvičenie je jedným 

z najlepších spôsobov, ako uvoľ-

niť svoje telo a myseľ. Navyše 

cvičenie pomáha pri zlepšo-

vaní nálady. Aj keď zimné 

počasie môže spôso-

biť, že budete chcieť 

tráviť všetok svoj 

voľný čas pod 

prikrývkou, je 

dôležité zo-

stať aktívnymi.

Ak sa necíti-

te pohodlne pri 

myšlienke na návšte-

vu posilňovne, alebo ak je 

príliš chladno na obľúbené 

outdoorové aktivity, existuje 

veľa spôsobov, ako sa aktivo-

vať doma. Môžete investovať 

do cvičebného vybavenia, 

sledovať fi tness videá online; 

alebo dokonca môžete za-

členiť viac fyzickej aktivity 

do svojej každodennej 

rutiny tým, že budete viac 

chodiť. Chôdza poskytu-

je fyzické výhody cviče-

nia, a zároveň zvyšuje 

emocionálnu pohodu, 

pretože zvyšuje prie-

tok krvi a krvný obeh 

v  mozgu a  v  tele. 

Pravidelná chôdza 

môže v skutočnos-

ti pomôcť zmierniť 

symptómy súvisiace 

s chronickými stavmi du-

ševného zdravia, ako je 

úzkosť a depresia.

MANAŽUJTE SVOJ ČAS
Občas sa všetci cítime preťažení po-

vinnosťami a to je bežná príčina stresu. 

Akceptujte, že nemôžete robiť všetko na-

raz a začnite uprednostňovať úlohy a na 

každú si vyhraďte dostatok času. Sviatky 

často prinášajú stres a úzkosť kvôli ne-

spočetným povinnostiam, ďalej kvôli času 

strávenému cestovaním, organizovaním 

stretnutí a sedením v premávke.

Urobte si zoznam všetkých vecí, kto-

ré musíte urobiť, a uveďte ich v poradí 

skutočnej priority. Všimnite si, aké úlohy 

musíte urobiť osobne a čo môžete dele-

govať na iných. Zaznamenajte si, ktoré 

úlohy je potrebné vykonať okamžite, 

v nasledujúcom týždni, v nasledujúcom 

mesiaci alebo keď to dovolí čas. Naplá-

nujte si realistické ciele, ktoré by ste chce-

li v nadchádzajúcom období, prípadne 

roku, dosiahnuť. Aj keď bola táto sezóna 

nepredvídateľná, môže byť motivujúce 

zamerať sa na aspekty svojho života, nad 

ktorými máte kontrolu. Úpravou toho, čo 

sa mohlo začať ako ohromujúci a nezvlád-

nuteľný zoznam úloh, ho môžete rozdeliť 

na sériu menších, lepšie zvládnuteľných 

úloh rozložených do dlhšieho časového 

rámca. Niektoré úlohy sa pritom zo zozna-

mu odstránia úplne, delegovaním, alebo 

preto, že jednoducho nie sú dostatočne 

dôležité.

AKO REAGOVAŤ NA PREŤAŽENIE
Ak zistíte, že sa cítite byť preťažení ale-

bo stresovaní, môže byť ťažké dostať sa 

z tohto stavu. Je dôležité spomaliť a uve-

domiť si, prečo sa možno cítite tak, ako sa 

cítite. Vyskúšajte nasledujúce kroky, ktoré 

vám pomôžu rozpoznať a zmierniť stres:

Na minútu alebo dve sa vzdiaľte od toho, 

čo robíte, zamyslite sa nad tým, prečo sa 

tak cítite; a či s tým v danej chvíli môžete 

niečo urobiť. Zhlboka sa pomaly nadých-

nite v tichom priestore. Ak v tej chvíli do-

kážete riešiť zdroj stresu, vysporiadajte sa 

s ním. Ak nie, zapíšte si to a uprednostnite 

to, čo je potrebné urobiť ako prvé.

Opýtajte sa sami seba, či kvôli tomu, 

z čoho ste v strese, vôbec stojí zato roz-

čuľovať sa.

ČAS NA ZÁBAVU A NA RELAX
Je dôležité zahrnúť do svojho rozvrhu čas 

na zábavu a na relax. Sú dôležité preto, 

aby ste sa celkovo cítili dobre, a to zase 

znižuje stres. Tešiť sa na veci, ktoré vás 

bavia a ktoré vám prinášajú potešenie, 

pomáha, keď sa musíte vyrovnať s menej 

príjemnými stránkami života. A čo viac, 

smiech má obrovské pozitívne prínosy 

pre duševné aj fyzické zdravie.

Vedome si zapíšte relaxačné alebo zá-

bavné aktivity do svojho kalendára, den-

níka a myslite na to ako na spôsob, ako 

sa udržať zdravými a schopnými pracovať, 

pravdepodobne sa budete cítiť oveľa lep-

šie. To zase bude znamenať, že sa budete 

cítiť menej vinní, a teda menej stresovaní 

z toho, že to robíte. Musíte si vyhradiť čas 

na veci, ktoré vás bavia. Skúste každý deň 

urobiť niečo, čo vám prinesie dobrý pocit 

a pomôže vám to zmierniť stres. Nemusí 

to byť veľa času – stačí aj 15 až 20 minút. 

Relaxačné záľuby zahŕňajú veci ako čí-

tanie, pletenie, sledovanie fi lmu, hracie 

karty a stolové hry; a podobne.

SÚSTREĎTE SA 
NA TO DOBRÉ V ŽIVOTE
Pestovanie návyku vďačnosti je jednou 

z jednoduchších ciest k väčšiemu pocitu 

emocionálnej pohody, vyššej celkovej 

životnej spokojnosti a k väčšiemu pocitu 

šťastia v živote. Či už ste vďační za slneč-

ný deň, alebo ste vďační za to, že ste do 

práce dorazili v poriadku, myslite na všet-

ko dobré, čo v živote máte. Vďačnosť vám 

tiež pripomína všetky zdroje, ktoré máte 

na zvládnutie stresu, čo môže byť dosť 

posilňujúce. Či už sa teda rozhodnete 

zaviesť zvyk cez identifi káciu toho, za čo 

ste vďační, keď sedíte pri jedálenskom 

stole, alebo sa rozhodnete každý deň 

zapísať si tri veci, za ktoré ste vďační, do 

denníka vďačnosti, urobte z vďačnosti 

pravidelný zvyk.

UŽ NEVLÁDZEM!
ČO ROBIŤ, AK ZAŽÍVATE 

VYSOKÝ STRES?
STRES JE FYZIOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ REAKCIA NA SITUÁCIE, 

KTORÉ TELO A MYSEĽ POVAŽUJÚ ZA OHROZUJÚCE. ČASTO SA SAMI 
SEBA PÝTAME, AKO BY SME MALI ZVLÁDAŤ STRES. EXISTUJE MNO-

HO SPÔSOBOV, AKO ĽUDIA ZVLÁDAJÚ STRES A AKO ZNIŽUJÚ SVOJE 
NAPÄTIE Z KAŽDODENNÝCH ČINNOSTÍ. PRIBLÍŽIME VÁM NIEKOĽKO 
SPÔSOBOV, ČO ROBIŤ, AK PREŽÍVATE VYSOKÚ MIERU STRESU.

Môže to pôsobiť ako klišé, ale hlboké 
dýchanie je skvelý spôsob, ako znížiť 
aktiváciu vášho sympatického nervové-
ho systému, ktorý riadi stresovú reakciu 
tela na vnímanú hrozbu. Zastavenie sa 
a niekoľko hlbokých nádychov a výdy-
chov pociťovaný tlak zmierni a povolí. 
Budete prekvapení, o koľko lepšie sa 
budete cítiť, keď to zvládnete. Stačí do-
držať týchto 5 krokov:

⊲  Posaďte sa do pohodlnej polohy s rukami 
v lone a s nohami na podlahe. Alebo si 
môžete ľahnúť.

⊲  Zatvorte oči.
⊲  Predstavte si, že ste na relaxačnom 

mieste. Môže to byť na pláži, v krásnom 
trávnatom poli alebo kdekoľvek, kde máte 
pokojný pocit.

⊲  Pomaly sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
⊲  Dýchajte 5 až 10 minút.

Autor: 

Mgr. Karol Kováč, PhD.,
psychológ

Skúste každý deň 
urobiť niečo, čo vám 
prinesie dobrý pocit 

a pomôže vám to 
zmierniť stres. 

5  ÚČINNÝCH KROKOV, AKO SPRÁVNYM 
DÝCHANÍM ZMIERNIŤ STRES
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PREČO V ZIME NECHUTIA 
PARADAJKY
Kupujete si v  januári paradajky a ste 

spokojní s ich chuťou? Ja teda nie. Hoci 

sa už v obchodoch objavili slovenské 

paradajky dopestované za pomoci 

geotermálnej energie, stále im chýba 

slnko. Ich chuť je taká, ľudovo pove-

dané, nemastná-neslaná. Uvedomila 

som si, že v zime ma skôr láka variť si 

paradajkovú polievku, omáčku z pretla-

ku či lúpaných paradajok. Prípadne si 

radšej dám sterilizovanú zeleninu, kto-

rú som v lete čerstvú naložila do fl iaš 

a uložila ich v pivnici. Často chodím do 

mrazničky, kde som si odložila rôzne 

čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sme 

v lete nestíhali zjesť.

Je skvelé jesť čerstvé potraviny, všade 

o tom čítate a každý lekár či výživový 

poradca vám to neustále pripomína. 

Veľakrát ale dostávam otázku, ako 

máme jesť čerstvé potraviny v  zime 

alebo na začiatku jari, keď sa u nás ešte 

nič nedopestuje. Vedci zistili, že ak sa 

ľudia stravujú sezónne a čo najpriro-

dzenejšie svojmu prostrediu (ide o po-

traviny, ktoré sa prirodzene dopestujú 

v regióne), kde žijú, ich mikrobióm je 

šťastný a aj oni sú šťastní. Platí nepísané 

pravidlo – vyber si potraviny, ktoré sú 

ti blízke dopestovaním a ktoré práve 

teraz v tvojom zemepisnom pásme do-

zrievajú. Možno si to ani neuvedomíte, 

ale preferovaním „aktuálnych” potravín 

zabezpečujete svojmu telu pomerne 

pestrú a zaujímavú skladbu jedál počas 

celého roka. Siahate po potravinách, 

ktoré nemuseli byť odtrhnuté ešte ne-

dozreté a nepotrebovali žiadne che-

mikálie na docestovanie na váš, tisícky 

kilometrov vzdialený, stôl.

JAHODY Z JAHODOVEJ FARMY
Keď som mala 18 rokov, bola som na bri-

gáde na jahodovej farme. Hoci len na 

dva týždne, no aj tak som si uvedomi-

la, aké je poľnohospodárstvo náročné, 

nestabilné a závislé od faktorov, ktoré 

sa ťažko ovplyvnia. Sú to počasie, zvie-

ratá či brigádnici, ktorí si chceli upiecť 

jahodový koláč. Od skorého rána do 

obeda sme ručne zbierali zrelé jaho-

dy, ukladali sme ich rovno do košíčkov, 

v ktorých putovali na miestne trhy a do 

okolitých obchodov. Všimnite si slovo 

miestne, ktorým som sa snažila zdôraz-

niť to, že jahody, ktoré sme pozbierali, 

smerovali len do najbližšieho okolia. 

Ráno sa pozbierali, na obed sa predali 

a večer sa zjedli. Ak ste ich nechali do 

druhého dňa v chladničke, boli ešte 

použiteľné, ale už skôr len na džem 

alebo na smoothie.

Bolo to aj preto, lebo farma zachová-

vala princípy prirodzeného pestovania 

bez používania chemikálií a záležalo 

jej na kvalite. Klienti si to tak vyžado-

vali. A keď sa v novembri objavili u nás 

v obchode jahody, tak som sa hlboko 

zamyslela a vlastne aj zasmiala cez slzy. 

Dané jahody museli byť odtrhnuté v po-

lovici svojho jahodového života a prav-

depodobne boli niečím obohatené, aby 

vydržali niekoľkodňovú cestu do nášho 

obchodu a po ceste dozreli. Akú budú 

mať chuť, keď nedozreli na slnku? No, 

zrejme nič moc.

Ak chcem v zime cítiť pravú chuť jahôd, 

mám dve možnosti. Prvou sú mraze-

né jahody, ktoré sme si pozbierali na 

miestnej jahodovej farme v sezóne. 

Druhou možnosťou je mnou spravený 

džem, do ktorého som nedávala žiad-

ne konzervujúce ani želírovacie látky. 

Len jahody, cukor a korenie či bylinky. 

Môj tip: odporúčam ho niekedy skúsiť 

so škoricou a s mätou.

POLIEVKY, DOZRIEVACIA DOBA, 
FERMENTOVANIE
V zime je skvelé, ak svoje telo zohrie-

vame. Jednoduché zeleninové po-

lievky sú ideálnou voľbou na príjemné 

zahriatie sa a na doplnenie vitamínov 

a minerálov. Ste milovníkom krémových 

polievok? Prikladám môj recept: do 

hrnca dám dve alebo tri mrkvy, pridám 

zemiak, lyžičku pohánky, zelenú cibuľ-

ku, soľ a uvarím do mäkka. Rozmixujem 

ponorným mixérom a  lahodná zimná 

polievka je na svete. Taktiež môžete 

skúsiť pridať do mrkvovej polievky 

kúsok čerstvého zázvoru. Vhodná je aj 

príprava polievok z akejkoľvek zeleni-

ny, ktorú máte uskladnenú v mrazničke 

alebo ju získate od overeného pes-

tovateľa.

Počas nákupu v obchode sa skúste 

len tak zamyslieť nad každým ovo-

cím a zeleninou, ktoré kupujete. 

Kedy v  priebehu roka do-

zrieva a kde sa dá dobre 

uskladniť. Napríklad kore-

ňová zelenina je pomerne 

dobre a ľahko skladovateľ-

ná, takže je v poriadku, 

ak napríklad v janu-

ári kúpite mrkvu. 

Platí to aj pre 

jablká či hrušky. 

No ale ponúkať 

CESTA K SEZÓNNEMU 
STRAVOVANIU SA

POZNÁTE ROZPRÁVKU O 12 MESIAČIKOCH, KTORÍ SA STARALI 
O CELÝ RAD ÚLOH – RÔZNORODÉ POČASIE, MENILI MESIA-
CE, VLÁDLI NA SVETE A POMÁHALI FAUNE A FLÓRE MENIŤ 

SVOJ ŠAT A ÚČEL. MENIACA SA KLÍMA ZMENILA AJ PODMIENKY 
NA DOPESTOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN. MNOHÍ SI 
DOMA CEZ LETO PESTUJÚ PARADAJKY, PAPRIKY, UHORKY, BYLIN-
KY, JABLKÁ, SLIVKY, MALINY, RÍBEZLE A MNOHO INÉHO. DOVEZENÉ 
PARADAJKY VŠAK V JANUÁRI CHUTIA TAK, ŽE VLASTNE NECHUTIA.

v januári melón? Niekedy nad takýmito 

výstrelkami modernej doby v obchode 

len prevaľujem oči.

Slovenskou špecialitou je nakladaná 

kapusta. Hovorí sa, že kyslá kapusta 

obsahuje veľa probiotických kmeňov, 

a preto je výborná pre zdravie. Nie je 

to ale pre obsah probiotík, pretože tie 

sú tam prítomné len do 11. až 14. dňa 

po naložení, a  následne postupne 

odumierajú. V kyslej kapuste však za-

nechajú takzvané postbiotiká, a to sú 

látky, ktoré náš mikrobióm nutne 

potrebuje. Okrem kapusty sa 

dá naložiť akákoľvek zele-

nina. Skúste si pozrieť na 

internete návody a  vy-

skúšajte počas zimy ex-

perimentovanie. Váš mik-

robióm sa bude usmievať 

od ucha k uchu, pretože 

mu dáte zeleninu, pro-

biotiká, postbiotiká, 

kopu vlákniny a neu-

veriteľné množstvo 

vitamínov a  mine-

rálov. Popri všet-

kých povinnostiach 

nezabudnite veľa 

oddychovať, lebo 

dobrý spánok a relax 

je dôležitý pre náš 

mikrobióm a pre 

celkové zdravie.

6 PRINCÍPOV 
ZDRAVÉHO 
STRAVOVANIA SA

1. Potrebujete päťkrát den-
ne porciu ovocia alebo 

zeleniny, vždy si ho vyberajte 
podľa aktuálnej dostupnos-
ti a podľa toho, čo práve 
dozrieva.

2.Vyberajte si suroviny, 
z ktorých si jednoducho 

uvaríte jedlo, ideálne do 15 
minút, v kuchyni. Vyhýbajte 
sa hotovým jedlám, ktoré 
treba len ohriať, pretože majú 
horšiu kvalitu.

3.Nájdite si v okolí 
miestnych dodávateľov 

surovín. Mnoho ľudí napríklad 
chová sliepky a určite sa radi 
podelia o prebytky vajíčok, 
ale nevezmite ich zadarmo. 
Kvalitná starostlivosť o hydinu 
je skutočne náročná po všet-
kých stránkach. To isté platí 
o nadšencoch, čo majú v zá-
hrade kopu miesta a efektívne 
ho využívajú na pestovanie.

4.Vyhýbajte sa zbytoč-
nému cukru a soli. Ne-

potrebujete cukríky, lízanky, 
čipsy ani údeniny. Problémom 
nie je samotný cukor či soľ, 
ale ich množstvo, ktoré kon-
zumujete.

5.Zaraďte do svojho jedál-
nička ryby, a to aspoň 

raz týždenne. Nemyslím tým 
však vyprážaného kapra na 
vianočnom stole a ani žiadne 
vyprážané rybie prsty. Ideálna 
je grilovaná či v rúre pečená 
ryba, ktorá vášmu telu dodá 
paletu minerálov a pre zdravie 
prospešné mastné kyseliny.

6. Hýbte sa. Nemusíte po-
dávať žiadne triatlono-

vé výkony, stačí kráčať vždy, 
keď sa to dá. Ak zaradíte do 
svojho týždenného režimu as-
poň 3 polhodinové prechádz-
ky, vaše telo začne fungovať 
omnoho lepšie a odmení sa 
vám.

Autor: 

Michaela Birkusová,
výživová terapeutka
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RAŇAJKY PŠENOVÉ MUFFINY S JABLKOM
INGREDIENCIE:
1 hrnček neuvareného pšena  •  2 hrnčeky vody  •  100 ml rastlinného 

mlieka  •  2-3 jablká  •  1 ks bezlaktózového tvarohu  •  3 vajíčka  •  1 PL 

mletej škorice  •  0,5 vrecka prášku do pečiva  •  2 PL cukru alebo medu

POSTUP:
Najprv si uvaríme pšeno a v sitku ho prelejeme vriacou vodou, čím sa 

stiahne horká chuť. Následne ho dáme do hrnca a na miernom ohni 

varíme s vodou do zmäknutia. Po odparení vody prilejeme rastlinné mlie-

ko a varíme dovtedy, kým sa mlieko nevstrebe do pšena. Nastrúhané 

jablká so šupkou vyžmýkame zo šťavy. Do uvareného pšena pridáme 

jablká, tvaroh, vajíčka, škoricu, prášok do pečiva a sladidlo. Všetko 

spolu premiešame do kompaktnej hmoty, dáme do vymastenej formy 

a pečieme na 180 stupňov Celzia približne 35 minút. Na záver muffi  ny 

dozdobíme jablkovým pyré a roztopenou čokoládou.

OBED OPEKANÁ RYŽA S CÍCEROM
INGREDIENCIE:
500 g jazmínovej ryže alebo ryže natural •  1 ks cícera 

v konzerve, prípadne v skle •  1 ČL kurkumy •  2 ČL čer-

venej sladkej papriky •  1 ČL sušeného zázvoru •  1 bale-

nie mrazenej zeleniny •  cherry paradajky •  petržlenová 

vňať, alebo pažítka •  soľ, korenie •  repkový olej alebo 

Ghee maslo

POSTUP:
Uvaríme si ryžu. Na veľkej panvici si rozohrejeme olej 

alebo Ghee maslo a na miernom ohni opečieme všetko 

korenie. Pre milovníkov pikantných chutí odporúčam na-

strúhať aj čili. Po niekoľkých minútach miešania a opeka-

nia pridáme dobre odkvapkaný cícer, opekáme za stáleho 

miešania. Potom pridáme mrazenú zeleninu, podusíme 

ju a keď bude chrumkavá, primiešame do nej ryžu. Stačí 

už len nakrájať zeleninu podľa chuti a posypať pažítkou 

alebo petržlenovou vňaťou.

VEČERA KARÍ RIZOTO S MORČACÍM MÄSOM
INGREDIENCIE:
500 g chladených morčacích pŕs •  250 g jazmínovej ryže •  1 balenie mra-

zenej zeleniny (ak máte low FODMAP diétu, vyberajte si takú zeleninu, ktorú 

tolerujete) •  1 plechovka alebo sklo sterilizovaného cícera •  Ghee maslo •
korenie, karí korenie, soľ, bylinky

POSTUP:
Mäso umyjeme a nakrájame na kocky. Opečieme ho na panvici za stáleho 

miešania na rozpustenom Ghee masle. Potom zalejeme vodou a necháme 

dusiť približne 20 minút. Následne pridáme soľ s korením a dusíme na mier-

nom ohni do mäkka. Zatiaľ si premytú a odkvapkanú ryžu opražíme na Ghee 

masle, zalejeme ju vodou a povaríme do mäkka. K mäsu prisypeme mrazenú 

zeleninu, 2 ČL karí korenia a podusíme. Pridáme opláchnutý, odkvapkaný 

cícer a všetko podusíme, potom primiešame aj uvarenú ryžu. Jedlo do-

chutíme bylinkami, pažítkou, zelenou cibuľkou alebo strúčikom cesnaku.
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THOMAS HARDY 

Ďaleko od hlučného davu
Krásna Batšeba Everdenová je sebavedo-
má a slobodne zmýšľajúca mladá dáma 
a také ženy to vo viktoriánskom Anglicku 
nemajú ľahké. Manželstvo je to posledné, 
po čom túži, lenže skostnatená spoločnosť 
a konvencie ju sústavne tlačia do zväzku. 
Jedného dňa zdedí rozľahlú farmu a rozhod-
ne sa o ňu starať sama, bez mužskej pomoci. 
Na statku sa zamestná Gabriel Oak, ktorý po nešťastnom incidente prišiel 
o vlastné hospodárstvo. Román Ďaleko od hlučného davu je nezabudnu-
teľným portrétom vidieckeho života, ktorý upadá vplyvom nemilosrdnej 
industrializácie, je príbehom modernej ženy uväznenej v spoločenských 
tradíciách, a zároveň je jedným z najvzácnejších klenotov anglickej literatúry.

ZAČNITE ROK S NOVOU
KNIHOU OD PANTA RHEI

KAŽDÝ Z  NÁS SI UŽ ASPOŇ RAZ ZA 
ŽIVOT DAL NEJAKÉ NOVOROČNÉ 
PREDSAVZATIE. POĎTE SI S NAMI DO ROKU 2023 DAŤ PREDSA-

VZATIE, ŽE PREČÍTATE ASPOŇ 12 KNÍH. NA KAŽDÝ MESIAC JEDNU. A PRI-
NÁŠAME AJ ZOPÁR TIPOV NA KVALITNÉ ČÍTANIE.

ŠPECIÁLNY TIP

CZESŁAW JANCZARSKI

Ďalšie príhody Macka Uška
Pri príležitosti 65. narodenín Macka Uška vyšiel 
koncom minulého roka v slovenskom preklade 
prvý zväzok špeciálneho knižného vydania – 
kompletnej zbierky príbehov o Mackovi Uškovi 
s pôvodnými ilustráciami. Druhým zväzkom sa 
knižná zbierka stáva kompletnou. Nájdete v ňom 
tituly Rozprávky Macka Uška – prvé vydanie 
Varšava – 1967 a Čarovné koliesko Macka Uška 
– 1970. Macko Uško už nie je tým malým naivným 
medvedíkom, ktorému treba všetko vysvetľovať, 
teraz sám rozpráva deťom príbehy, ktoré nesú 
v sebe ponaučenie. „Podrástol“, zmúdrel, a tak 
môže putovať aj do odľahlých kútov sveta.

ĽUDOVÍT ÓDOR

Rýchlokurz geniality
Rýchlokurz geniality vás 
na viac ako 650 stranách 
prevedie tými najdôleži-
tejšími trendmi súčasnosti 
aj budúcnosti. Nezľaknite 
sa! Aj kvantová mechani-
ka, HDP, príjmové rozdie-
ly, starnutie populácie, 
fungovanie počítačov či 
nekonečno sa dajú vy-
svetliť zrozumiteľne – pokiaľ máte vzdelanie, 
skúsenosti, nadhľad a humor ako autor knihy, 
ekonóm a viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

BESSEL VAN DER KOLK

Telo si pamätá
Kniha využíva najnovšie vedecké po-
znatky a ukazuje, ako trauma doslova 
pretvára telo i mozog. Traumatizovaný 
jedinec nevie nájsť útechu či zapojiť 
sa do kolektívu, stráca sebakontrolu 
a dôveru. Autor vo svojej práci skúma 
inovatívne postupy liečby od neurofeed-
backu a meditácie až po šport, drámu 
a jogu, ktoré ponúkajú nové možnosti 
zotavenia sa aktiváciou prirodzenej neuroplasticity mozgu 
a ponúka novú nádej na opätovné získanie zdravého života.

PHILIPP DETTMER   Imunita
Jedinečne ilustrovaný náhľad do sveta imunitného 
systému. Autor, populárny tvorca edukatívnych videí, 
využíva svoj overený rozprávačský štýl a čitateľom 
ponúka dobrodružný výlet kra-
jinou ľudského tela a jeho 
obranyschopnosťou. Kaž-
dá kapitola osvetlí iný as-
pekt imunológie vrátane 
obranných mechanizmov, 
akými sú protilátky a zápa-
ly, ale aj poukáže na hroz-
by, ktoré pre nás predsta-
vujú baktérie, alergény či 
rakovinotvorné bunky.

ELIZABETH STROUTOVÁ  Všetko je možné
Román Všetko je možné svojou bohatosťou, 
štruktúrou a komplexnosťou pripomína po-
viedkový román Olive Kitteridgeová, za kto-
rý autorka získala Pulitzerovu cenu. Skúma 
celú škálu ľudských emócií prostredníctvom 
intímnych drám ľudí, ktorí sa snažia porozu-
mieť sebe a druhým. Rozpráva príbeh oby-
vateľov vidieckeho Amgash v štáte Illinois, 
rodného mesta Lucy Bartonovej, úspešnej 
newyorskej spisovateľky, ktorá sa po se-
demnástich rokoch konečne vracia navštíviť 
príbuzných. Ide o druhú časť úspešnej série.
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Knihy sa dajú objednať v e-shope 
s najväčšou zásobou na www.pantarhei.sk.
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POSTUP:
1. Do prázdnej, dostatočne veľkej misy nasypeme želatínu z prášku. Prileje-

me horúcu vodu, my sme dali 3 dcl, aby nám poriadne zatuhla. Rozmiešame 

ju, až kým sa nám úplne rozpustí. Nasypeme krmivo pre vtáčiky tak, aby 

bolo celé zaliate pod vodou.

2. Na plech umiestnime papier na pečenie a navrch poukladáme vykrajo-

vačky. Lyžičkou postupne pridávame vzniknutú hmotu zhruba do polovice 

výšky formičky. Následne na hmotu uložíme špagátik tak, aby bola slučka 

navrchu vzoru (aj s korálkou, ak ju tam chceme mať). Doplníme hmotu až 

dovrchu vykrajovačky.

3. Všetko zatlačíme rukou alebo prstami, aby sme mali po vybratí kŕmidlo 

čo najpevnejšie. Odložíme do chladu aspoň na 12 hodín. Odporúčame 

použiť balkón alebo chladničku.

4. Špičkou nožíka jemne oddelíme vzniknutý vzor od okrajov a vyberieme 

ho. Náš výtvor zavesíme na strom a sledujeme vtáčiky alebo veveričky, ako 

si na ňom pochutnávajú.

BALIACI PAPIER
NIE LEN NA VIANOCE

NAKŔMTE VTÁČIKY

NIE VŽDY MÁME DOMA USKLADNENÝ SVIATOČNÝ BALIACI PAPIER URČENÝ NA NARODENINOVÉ PREKVAPENIA ČI NA RÔZNE INÉ PRÍLEŽITOSTI, AKO SÚ NAPRÍKLAD AJ VIANO-CE. A KEĎŽE MILÉ NAPÄTIE SPOJENÉ S ROZBAĽOVANÍM K TA-KÝMTO UDALOSTIAM JEDNOZNAČNE PATRÍ, PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS TIP, AKO MAŤ PORUKE UNIVERZÁLNY PAPIER, KTORÝ SI DOTVORÍTE PODĽA TOHO, KOMU BUDE DARČEK URČENÝ.

ČO POTREBUJEME: 
• Rolku baliaceho papiera – hnedá alebo biela, voľba farby je iba na vás;• 1 -2 tuby s akrylovou alebo temperovou farbou;
• zemiak, nožík a nožnice.

AKO NA TO:
1. Na zem si položíme 
rolku baliaceho papiera 
a vyrolujeme z neho len 
toľko, koľko v danom mo-
mente potrebujeme.
2. Na zemiak si nakres-
líme fi xkou alebo perom 
vzor, aký chceme použiť 
na baliacom papieri.
3. Opatrne vyrežeme 
okolie zemiaku tak, aby 
náš vzor ostal vystúpený.
4. Na plytký tanierik si 
vytlačíme farbu, do ktorej 
namočíme vzor vyrezaný 
na zemiaku a otláčame ho 
na baliaci papier.
5. Následne už len ne-
cháme farbu zaschnúť 
a do urobeného papiera 
môžeme zabaliť priprave-
ný darček.

TIP:
Je lepšie ponechať medzi 

jednotlivými otlačkami väčší 
priestor.  Odporúčame vyrezať 

radšej menšie vzory, lebo zemiak 
je ohybný a vy chcete, aby sa vzor 

otlačil kompletne.  Zapojte do tvorby 
vaše deti, zabavíte ich a na svoj 

výtvor budú veľmi pyšné.

Autor: 

Lekárne Dr.Max

S  PRÍCHODOM ZIMY NIEKTORÉ ZVIERATÁ 
ODPOČÍVAJÚ UKRYTÉ PRED MRAZMI VO 
SVOJICH NORÁCH, INÉ ODLIETAJÚ DO TEP-

LEJŠÍCH KRAJÍN. MEDZI ZVIERATÁ, KTORÉ OSTÁVA-
JÚ A SNAŽIA SA ZIMU PREČKAŤ VONKU, PATRÍ AJ 
MNOŽSTVO VTÁKOV. TÝM MÔŽEME POMÔCŤ AS-
POŇ TAK, ŽE ICH BUDEME ZÁSOBOVAŤ KRMIVOM. 
AK NEMÁTE K DISPOZÍCII KŔMIDLO, KAM IM VIETE 
NASYPAŤ ZRNO, UKÁŽEME VÁM, AKO SA DÁ VYRO-
BIŤ VLASTNÉ, A K TOMU EŠTE AJ NA POHĽAD VEĽMI 
PEKNÉ A OZDOBNÉ.
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PEKNÉ A OZDOBNÉ.

TIP:
Na pritláčanie hmoty 

prstami môžete použiť malý 

kúsok papiera na pečenie, hmota 

sa vám vďaka nemu nebude lepiť 

na prsty.  Ak nie ste veľmi naklonení 

želatíne, môžete použiť aj rastlinné 

zahusťovadlo Agar.

ČO POTREBUJEME:
• Krmivo pre vtáky – mix rôznych druhov – kúpite v chovateľskom 

alebo hobby obchode.

• Želatínu – my sme pracovali so želatínou určenou na aspik.

• Horúcu vodu.

• Misku, lyžicu, formičky na vykrajovanie koláčov, papier na pečenie, 

plech na pečenie, prírodný špagát, drevenú korálku.
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Osemsmerovka:

Sudoku

Tristopäťdsiat lekární

KRÍŽOVKA
 V  rámci oddychovky sme pre vás opäť pri-

pravili obľúbenú krížovku. Za správne  rie-

šenie krížovky odmeníme tentoraz až troch 
výhercov, ktorí získajú balíček produktov Privátnej značky Dr.Max
v hodnote 50 €. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 3. 2023 e-mailom na: 

redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., 

Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho 

(jesenného) vydania 2022 je: Láska na prvý pohľad má mnoho podôb. 
Úspešným riešiteľom krížovky, a zároveň výhercom, ktorému zasielame 

balíček produktov z Privátnej značky Dr.Max v hodnote 50 €, sa stal 

Ján Barbuščák z Nitry. Srdečne blahoželáme.

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách.        – Lekáreň Dr.Max      – lekaren_drmax      – Lekáreň Dr.Max
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č. 1   Ľahká č. 2    Ťažká

SUDOKU

OSEMSMEROVKA

KRÁSA JE 
V DETAILOCH

LUXUS ZAHALENÝ
DO PERÁL 
A KAVIÁRU

Rad Absolute Caviar and Pearl je 
luxusná komplexná starostlivosť 
o pleť, ktorá vďaka VZÁCNYM 
VÝŤAŽKOM Z TAHITSKÝCH 
PERÁL A ČIERNEHO KAVIÁRU
pleť veľmi účinne omladzuje 
a rozjasňuje.  

Aktivne látky: Extrakt z kaviáru / 
PEARLAMI® / PROTECTAMI®
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