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Milí čitatelia časopisu MAXimum,

LETO, toľko očakávané obdobie plné slnka, dovoleniek, cestovania 
a bezstarostnej pohody, je konečne tu. Každé ročné obdobie má svoje 
špecifické čaro, ale isto nám dáte za pravdu, že leto je predsa len trochu 
jedinečné. Príroda okolo nás je rozkvitnutá a voňavá, pohodou to len 
tak srší a ľudia okolo sú usmiati viac, ako tomu býva zvykom. Za všetkým 
môžeme hľadať slnečné lúče, ktoré majú v LETE najväčšiu intenzitu. Aj 
viaceré vedecké štúdie sa zhodujú a potvrdzujú priamu súvislosť medzi 
dobrou náladou a slnečným žiarením, ktorému sme vystavení. Slnko, 
ako je známe, zvyšuje tvorbu hormónu šťastia, takzvaného serotonínu, 
a práve jeho dostatok v našom organizme spôsobuje dobrú náladu. 

V rukách práve držíte nové letné číslo časopisu MAXimum, ktoré sme pripravili s veľkou radosťou pre 
vás, našich verných čitateľov a zákazníkov. Obsah, tak ako ste zvyknutí, sme šili na mieru nastávajúcemu 
ročnému obdobiu. V najnovšom čísle časopisu sa dozviete najhorúcejšie novinky z prostredia Dr.Max. 
Napríklad to, ako sme otvorili v 11 slovenských mestách nové lekárne, vďaka ktorým sme ešte dostupnejší 
a bližšie k vám našim zákazníkom. Ale aj to, že sme ako prvá lekáreň k dispozícii už aj na letisku.

Nechýbajú ani pravidelné články s poradenskou tematikou. O pozitívnych vplyvoch slnka sme sa 
zmienili v úvode. Na druhej strane je dobré poznať a uvedomiť si druhú stranu mince. Nadmerné 
vystavovanie kože slnečným lúčom spôsobuje vážne zdravotné komplikácie. Preto je dôležité poznať 
riziká, ako aj možnosti ochrany pred slnkom. Prinášame vám aj cenné rady a odporúčania, ktoré sa vám 
dozaista zídu pri vašich tohtoročných cestách a pri objavovaní nových kútov sveta. 

No a v neposlednom rade sme pre vás pripravili sériu oddychových článkov a kreatívnych tipov 
na trávenie voľného času, ku ktorému patria aj letné grilovačky s priateľmi a rodinou. Zaujímavé 
a netradičné recepty nájdete v našom gastronomickom okienku. 

Ďakujem vám všetkým za prejavenú dôveru a vernosť značke Dr.Max. Želám príjemné čítanie 
a pohodové LETO.

Andrej Križan 

Editoriál

Z vašich listov Čitateľke veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu. Zasielame jej letný balíček produktov 
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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Tento časopis nenahrádza poradenstvo 
lekárov ani lekárnikov.

S rastúcim vekom pribúdajú aj zdravotné problémy a tak 
návšteva lekárne je tak povediac samozrejmá. Veľmi som si 
obľúbila lekárne Dr.Max. Personál je milý, ochotne poradí aj 
pomôže pri výbere voľnopredajných liekov. Časopis Maximum 
očakávam veľmi netrpezlivo a vždy sa dozviem niečo nové. 
Má zaujímavý obsah, veľmi zrozumiteľné podanie a možnosť 
kontaktovať a obrátiť sa na odborníka s otázkami. Jarné vydanie 
bolo super! Zaujal ma článok o detoxe, ktorý podceňujeme alebo 

naopak preháňame. Výborný bol aj článok o alergii, ktorá keď 
je pod kontrolou dá sa ľahko zvládnuť. Dcéra alergiu na slnko aj 
vďaka vášmu betakaroténu zvláda s ľahkosťou. A v neposlednom 
rade som sa zamyslela nad generikami, ktoré sú častou ponukou, 
len lekári medzi štyrmi očami od nich odhovárajú. 
Prajem vám, tvorcom časopisu ale aj zamestnancom lekární, veľa 
úspechov v práci a v osobnom živote. 

Verná čitateľka a zákazníčka Marta.
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Nové lekárne sa nachádzajú vo vybraných obchodných domoch 
TESCO, čo znamená, že ide o lekárne typu „drugstore“, ktoré sa 
vyznačujú hlavne tematickým prerozdelením sortimentu a blízkym 
kontaktom s klientmi. Nové priestory prešli rekonštrukciou oficíny 
i zázemia lekární tak, aby spĺňali najvyššie štandardy. Cieľom 
bolo prispôsobenie priestorov komfortu a dostupnosti pre vás 
zákazníkov. 
Nárast počtu lekární vnímame nielen ako obchodný úspech, ale 
zároveň, a to je pre nás podstatné, aj ako pridanú hodnotu pre 
našich klientov. Pri nových obchodných výzvach vždy myslíme 
a orientujeme sa na výber vhodnej lokality tak, aby sme zvýšili 
dostupnosť a boli bližšie k pacientom v poskytovaní odbornej 
lekárenskej starostlivosti. 
S rozšírením siete lekární prichádza ruka v ruke aj zvýšenie 
dostupnosti našej širokej ponuky sortimentu, aj odborno-
edukačných kampaní, ktoré pravidelne od roku 2015 organizujeme 
pre širokú verejnosť s cieľom postarať sa a poradiť. V tomto roku 
sme už pripravili a realizovali štyri odborné kampane zamerané na 

meranie krvného tlaku, dentálnu hygienu, poradenstvo v oblasti 
aktívneho životného štýlu a ochrany pred slnečným žiarením.  
Do konca roka 2018 máme pre vás naplánované ešte ďalšie dve – 
prvá bude zameraná na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení 
a druhá zase na zvýšenie povedomia o dôležitosti prevencie 
v oblasti diabetu II. typu. Ročne absolvuje odborno-edukačné 
kampane spojené s poradenstvom a špecializovanými meraniami 
približne 30 tisíc návštevníkov lekární.
V 11 nových lekárňach v 10 slovenských mestách sme zamestnali 
aj približne 80 nových odborníkov. Noví zamestnanci prešli 
intenzívnym školením pod vedením interného tímu tútorov. 
Vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov je pre 
nás totiž mimoriadne dôležité a investujeme do neho potrebný 
čas aj finančné prostriedky. Naši ľudia sú našou najväčšou 
hodnotou a snažíme sa, aby boli maximálne nápomocní a vedeli 
bezodkladne pomôcť a poradiť práve vám, našim pacientom. 
Ďakujeme za vašu dôveru.

Autor: Peter Sedláček

Od konca júna majú lekárne Dr.Max 11 nových prírastkov. Otvorením nových lekárni  
v 10 slovenských mestách sme tak ešte bližšie k vám, našim verným zákazníkom. 
Profesionalita, odbornosť služieb a špičkové produkty sú pod značkou Dr.Max aktuálne 
dostupné už na 285 miestach po celom Slovensku. 
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Dr.Max je čoraz bližšie k vám 

Nové lekárne Dr.Max v sieti Tesco

1. Lamačská cesta 1, Bratislava 2. Panónska cesta 25, Bratislava
3. Bratislavská cesta 4345, Senec 4. Hlavná 75, Dunajská Streda
5. Veterná 40, Trnava 6. N. Teslu 25, Piešťany 7. Belá 6469, Trenčín
8. Obchodná 4, Zvolen 9. Zvolenská cesta 8, Ban. Bystrica 
10. Volgogradská 7/A, Prešov 11. Trolejbusová 1, Košice



Ešte pred začiatkom tohtoročnej letnej sezóny sme, ako vôbec 
prví, otvorili otvorili novú lekáreň na letisku a vďaka tomu sme 
k vám opäť bližšie, pripravení pomôcť a postarať sa o vás. Jednou 
z našich hlavných priorít je totiž byť našim klientom čo najviac 
nablízku. Veríme, že oceníte kvalitné poradenstvo a široký 
sortiment produktov, ktorý sme okrem štandardnej ponuky 
upravili a rozšírili špeciálne pre potreby cestujúcich. 

Okrem pomoci pri riešení najčastejších akútnych problémov 
ako sú bolesť, nachladnutie či tráviace ťažkosti, ponúka lekáreň 
na letisku cestovné balíčky zamerané na prvú pomoc počas 
dovolenky. Samozrejmosťou je aj široký sortiment a výber 
dermokozmetických a opaľovacích produktov. 

V našej ponuke nechýbajú ani kompresívne podkolienky 
či rozšírené možnosti zakúpenia pitného režimu, stravy 

a výživy pre najmenších. Na jednom mieste tak pohodlne 
nakúpite všetko potrebné pred nástupom do lietadla. 

Želáme príjemný let a peknú dovolenku. 

Predstavte si takúto situáciu: stojíte na letisku v odletovej hale. Dovolenka naplánovaná do 
posledného detailu a vy už sa neviete dočkať, kedy konečne dorazíte do cieľovej destinácie. 
A v tom vám hlavou prebehne myšlienka, čo všetko ste v cestovnom zhone zabudli doma 
– krém na opaľovanie, lieky proti bolesti, náplasti či prípravky proti nevoľnosti z lietania... 
Nezúfajte, ak ste na bratislavskom letisku M. R. Štefánika, tak je pohoda na dovolenke 
zachránená. Všetko potrebné totiž nakúpite v lekárni Dr.Max už aj priamo na letisku!
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Lekáreň na letisku 

AK STE SA VYBRALI ZA SLNEČNÝMI LÚČMI K MORU 
LIETADLOM, PREČÍTAJTE SI TIPY Z NAŠEJ LEKÁRNE, 
KTORÉ VÁM POMÔŽU PREŽIŤ BEZSTAROSTNÉ CHVÍLE 
„NA PALUBE“.

KOMPRESÍVNE PANČUCHY/PODKOLIENKY
Predovšetkým dlhý let môže byť veľkou záťažou pre vaše 
nohy. Nepríjemnosti s opuchom či bolesťou nôh môžete 
zmierniť kompresívnymi pančuchami správnej veľkosti. 
Pomôže aj precvičenie nôh, napínanie špičiek a krúženie 
chodidlom.

STRACH A NERVOZITA Z LETU
Ak náhodou u vás let vyvoláva stres, magnézium či 
prírodné produkty na upokojenie pomôžu navodiť pokoj.

TEKUTINY
Aj počas čakania na odlet dbajte na doplnenie tekutín, 
ktoré je predovšetkým počas letných mesiacov nesmierne 
dôležité.

ZAĽAHNUTIE V UŠIACH
Náhle zaľahnutie v ušiach vás môže v lietadle postretnúť 
pri štarte aj pristávaní lietadla. Súvisí to s vyrovnávaním 
náhlej zmeny tlaku. Pomôcť môže cukrík alebo žuvačka.

ENERGIA PO DLHOM LETE
Ak vás čaká dlhý alebo nočný let, energiu vám rýchlo 
doplní hroznový cukor ci proteínová tyčinka.

Viac tipov k cestovaniu čítajte na strane 10.



Ochrana kože je dôležitá nielen počas letnej dovolenky
Najmä u rizikových ľudí by mala byť vnímaná ako nevyhnutnosť 
počas celého roka. Slnko na koži môže spôsobiť množstvo 
nežiaducich reakcií a akútne môže vyvolať solárnu dermatitídu 
či takzvané spálenie, ktoré sa prejavuje začervenaním a pálením 
pokožky, v závažnejších prípadoch sa vytvoria pľuzgiere a opuch. 
Dlhodobé pôsobenie UV žiarenia môže vyvolať chronické zmeny, 
napr. starnutie pokožky, pri ktorom dochádza k jej zrohovateniu, 
nepravidelnostiam pigmentácie, vzniku suchej kože, vrások, 
akné a narušeniu imunitných reakcií, čo môže prispieť k vzniku 
rakoviny kože.

Faktory zvyšujúce riziko poškodenia pokožky 
slnečným žiarením:
• Typ pokožky (fototyp) - určuje, aké ma pokožka 

prirodzené zafarbenie a koľko pigmentu obsahuje. Podľa 
toho je prirodzene odolná alebo citlivá na slnečné žiarenie. 
U ľudí s ryšavými alebo svetlými vlasmi, veľmi svetlou 
pleťou a pehami je väčšia pravdepodobnosť, že sa ich 
pokožka rýchlo spáli. 

• Dedičnosť – ak jeden z rodičov mal rakovinu, existuje 
väčšie riziko výskytu rakoviny u detí.

• Nezhubné materské znamienka – riziko rastie s počtom, 
je asi 1,5-krát vyššie u ľudí, ktorí ich majú na tele 11 - 25, 
oproti tým, ktorí ich majú 10 a menej.

• Vyšší vek – riziko rozvoja rakoviny kože stúpa so 
zvyšujúcim sa vekom.

• Dermatologické (laserové) zákroky – po chemickom 
peelingu a laserovom zákroku môže byť pokožka červená 
a veľmi citlivá na slnko.

• Lieky – niektoré z liekov, vrátanie antikoncepcie, 
niektorých antibiotík a kortikoidov, môže zvýšiť citlivosť 
kože a náchylnosť na nežiaducu pigmentáciu.

• Pacienti s kožnými chorobami (alergie, akné, 
atopická dermatitída, lupienka) musia dbať na špeciálnu 
starostlivosť pri pobyte na slnku.

• Tehotenstvo - počas neho je vplyvom hormónov zvýšené 
riziko vzniku pigmentových škvŕn.

Správna ochrana pred slnkom môže zabrániť vzniku kožných 
problémov 
Najlepší spôsob, ako zabrániť poškodeniu pokožky, je vyhýbať 
sa čo najviac slnku. Nie vždy je to možné alebo žiaduce, preto 
druhým najlepším tipom je UV ochrana. So slnečným žiarením je 
potrebné začínať postupne. Zo začiatku sa vystavujte slnku len 

Chráňte sa: Aby bolo 
slnko dobrým priateľom 
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Slnko človeku naozaj prospieva, to vieme všetci. Vďaka nemu sa nám zlepšuje nálada, 
podporuje imunitný systém, zlepšuje sa hojenie rán a tvorba vitamínu D dôležitého pre stavbu 
kostí. Krásne opálená koža pôsobí veľmi atraktívne. Na druhej strane, nadmerné vystavovanie 
kože slnečným lúčom spôsobuje vážne zdravotné komplikácie. Preto je dôležité poznať riziká 
častého vystavovania sa slnečnému žiareniu, ako aj možnosti ochrany pred ním. 



na krátky čas a opaľovanie postupne predlžujte.  
Medzi 11. a 15. hodinou by ste sa mali úplne vyhýbať priamemu 
slnku a zdržiavať sa radšej v tieni. V tieni sa dávka UV žiarenia 
znižuje asi na polovicu. 

Slnečné lúče na kožu však pôsobia aj cez ľahké oblečenie, 
dokonca aj cez okná či čelné sklo auta. Preto je dôležité chrániť 
sa vhodným oblečením (niektoré odevy dnes už dokonca 
obsahujú certifikovaný ultrafialový ochranný faktor), pokrývkou 
hlavy a slnečnými okuliarmi. 

Je potrebné chrániť sa i keď je zamračené, pretože 
slnečné lúče dokážu prenikať i cez oblaky. 
Účinok slnka sa môže zosilňovať odrážaním 
od piesku, vody, snehu, ľadu či dlažby. 
Pokožka sa taktiež rýchlejšie spáli vo vysokých 
nadmorských výškach. Z pohľadu geografickej 
polohy dovolenkovej destinácie pamätajte, že 
bližšie k rovníku stúpa intenzita UV žiarenia. 

Deti do 1 roka by sa nemali vystavovať slnečnému žiareniu 
vôbec, u starších detí dbáme na vysokú ochranu pred UV 
žiarením, keďže detská pokožka je výrazne citlivejšia na spálenie. 
Rakovina kože síce len veľmi zriedka postihuje deti, no pokožka 
si pamätá každé jedno spálenie. Toto ochorenie síce môže 
vzniknúť u kohokoľvek, ale čím viac rizikových faktorov sa 
u človeka objavuje, tým je pravdepodobnosť vzniku melanómu 
(zhubného nádoru) vyššia.

Sunscreeny, nazývané aj opaľovacie prípravky
Na ochranu kože pred nežiaducim UV žiarením sa používajú 
prípravky slnečnej ochrany, tzv. sunscreeny. Vedeli ste, že ochranný 
faktor (na obale označený ako SPF) udáva, koľkokrát dlhšie možno 
zostať na slnku po nanesení sunscreenu bez spálenia? 
Napríklad hodnota 25 znamená, že u človeka, ktorý by sa 
bez opaľovacieho prípravku spálil do 10 minút, sa táto doba 
predlžuje na 250 minút. Prípravky je potrebné nanášať 
v dostatočnom množstve, približne 30 minút pred pobytom 
na slnku a opakovane (zhruba každé 2 hodiny). Pri kúpaní 

je dôležité používať vodeodolné prípravky, pretože 
UV žiarenie preniká aj do vody. Na pery, uši, nos, 

znamienka alebo jazvy je vhodné použiť tyčinky 
s vysokým ochranným faktorom (SPF 50). 

Nezabúdajte na starostlivosť po opaľovaní 
Produkty po opaľovaní neslúžia len na udržanie 

farby opálenia. Pokožku predovšetkým hydratujú, 
upokojujú a pomáhajú jej regenerácii. Obsahujú 

jednu alebo viacero účinných látok, ako napríklad 
panthenol, kyselinu hyaluronovú, vitamín E, glycerín, aloe 
vera, jojobový alebo avokádový olej, mentol či alantoín. Pre 
upokojenie spálenej pokožky je možné na postihnuté miesta 
priložiť uterák namočený v studenej vode alebo obklad 
z vychladeného zeleného čaju, smotany alebo jogurtu. 

Autor: Mgr. Michaela Jarkovská,  
farmaceutka z lekárne Dr.Max, Bratislava
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Prípravky je 
potrebné nanášať 

v dostatočnom 
množstve, približne  

30 minút pred pobytom 
na slnku a opakovane 

(zhruba každé  
2 hodiny).



Strava, pohyb, spánok - 3 základné faktory pre zdravý život
Žiť aktívne a zdravo znamená mať telo v dobrej kondícii a nielen 
vyzerať, ale aj cítiť sa v ňom dobre. Doprajte si preto v noci 
dostatok pokojného spánku bez hluku, televízie či častého 
budenia. Takto oddýchnutým sa vám budú ľahšie zvládať 
každodenné povinnosti. 

Podstatné je zachovávať rovnováhu v príjme energie (racionálna 
výživa) a vo výdaji energie, napríklad pri pravidelnej fyzickej 
aktivite. Príjem energie spočíva v skonzumovanej strave, v ktorej 
by ste mali dodržiavať pomer jednotlivých zložiek potrebných 
pre rovnovážne fungovanie organizmu. 

Ako by mal vyzerať ideálny jedálniček
 | 15 % proteínov: mlieko, tvaroh, syry, sója, strukoviny. 

Dodávajú dlhodobejší pocit sýtosti, denný príjem 
u dospelého človeka je 0,8 - 1g/kg/deň. Pre odľahčenie 
sa odporúča konzumovať aspoň jedenkrát do týždňa 
bielkoviny výlučne rastlinného pôvodu (sója, strukoviny). 

 | 20 - 30 % tukov: maximálne tretinu všetkých tukov by 
mali tvoriť živočíšne tuky (mäso, vajcia, ryby), zvyšok 
je vhodnejšie prijať vo forme rastlinných tukov: orechy 
(vlašské, mandľové, para orechy, kešu), oleje (kokosový, 
olivový, repkový), semiačka (ľanové, sezamové, tekvicové). 
Vhodným zdrojom tukov je napríklad aj zrelé avokádo.

 | 55 - 60 % sacharidov: monosacharidy (glukóza, fruktóza) 
sú prospešné ako rýchly zdroj energie a nájdeme ich 
napríklad v ovocí a ovocných šťavách. Jedlo si môžeme 
občas spestriť aj kvalitným pravým medom, ktorý pre 
vysoký obsah cukrov poslúži na rýchle dodanie energie. Na 
dlhodobejšie zasýtenie a postupné uvoľnenie energie by 
základ nášho jedálnička mali tvoriť zložené sacharidy (škrob, 
celulóza, vlákniny), ktoré sú obsiahnuté vo veľkej miere 
hlavne v celozrnných obilninách, strukovinách a zelenine. 

Nezabudnite telo aj hydratovať
Doprajte si hneď ráno po prebudení pohár čistej vody. Pomôžete 
sa telu ľahšie zbaviť škodlivých látok, ktoré sa počas noci vytvorili 
a naštartujete svoj metabolizmus. Počas dňa vypite ešte aspoň  
8 takýchto pohárov. Večer sa radšej vyhnite konzumácií väčšieho 
množstva tekutín, aby ste nezaťažovali obličky.

Fráza „zdravý životný štýl“ sa bezpodmienečne spája 
s aktivitou
Pravidelné cvičenie udržiava v kondícii aj naše myslenie a pamäť, 
zlepší náladu a povzbudí sebavedomie. Cvičením si posilníte 
srdce, zlepšíte stabilitu kĺbov, predídete osteoporóze. Aj napriek 
tomu si stále viete nájsť tisíc dôvodov, prečo sa nemôžete hýbať? 

Žiť naplno je vo vašich silách
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Rýchla doba, v ktorej žijeme, v mnohých smeroch negatívne ovplyvňuje správnu životosprávu 
a zdravý aktívny život. Sedavé zamestnanie, vysoké pracovné nasadenie, nadmerný stres, 
málo pohybu a nesprávny „jedálniček“ významným spôsobom ovplyvňujú náš pracovný,  
ale aj súkromný život. Toto všetko sú nepriaznivé faktory, proti ktorým sa naše telo začne 
časom brániť a vydávať varovné signály, ktoré sa prejavia vo forme únavy, nepokojného 
spánku, tráviacich ťažkosti, nadmerného priberania na váhe či vypadávania vlasov.  
Veľa ľudí sa s takýmto životom zmieri a nesnaží sa o nápravu. Niekedy však stačí zmeniť len 
málo na to, aby ste sa cítili oveľa lepšie a zdravšie. 



Cvičenie nemusí byť ťažké. Začnite sa pohybovať viac ako 
obvykle. Odbúravaniu tuku prospieva pohyb s prázdnym 
žalúdkom, pozor však na prílišné hladovanie. Začnite 
prechádzkami a postupne pridávajte na intenzite a dĺžke. 
Dobrou správou je, že nemusíte meniť všetko naraz. 
V skutočnosti na dosiahnutie zdravého spôsobu života stačí 
urobiť malé zmeny – denne prejsť viac krokov alebo namiesto 
výťahu využiť schody. Svetové centrá pre kontrolu a prevenciu 
chorôb uvádzajú, že ak trpíte nadváhou, tak aj skromnejší úbytok 
hmotnosti (5 - 10 % z celkovej telesnej hmotnosti) môže pomôcť 
znížiť krvný tlak, cholesterol a hladinu cukru v krvi. Autor: Mgr. Daniela Haľková, farmaceutka z lekárne Dr.Max, Široké

MAXimum | MAXimum zdravia | 9

TIP NA RÁNO: 
Ak nahradíte biele pečivo kvalitným 
celozrnným, budete mať dlhší čas 
dostatok energie a obíde vás pocit 
hladu. V kvalitnom celozrnnom pečive je 
obsiahnutá taktiež vláknina, ktorá pomáha 
s trávením a spomaľuje vstrebávanie 
cukrov. 

TIP NA DEŇ: 
Jesť treba pravidelne a v menších porciách. 
Počet porcií sa odvíja od metabolického 
profilu a od úrovne pohybovej aktivity, 
čo znamená, že niekomu stačí jesť trikrát 
denne, pre iného je ideálne zjesť šesť alebo 
sedem porcií jedla denne. 

TIP NA VEČER: 
Namiesto pochrumkávania nezdravých, 
mastných a presolených snackov (chipsy, 
krekery,...) si skúste nakrájať mrkvu alebo 
čerstvú uhorku. Namiesto sladkostí 
si vezmite jabĺčko, čerešne, jahody, 
čučoriedky, ríbezle alebo si pripravte  
rýchly zeleninový šalát – stačí len zmiešať 
zelený šalát, paradajky, syr feta (alebo 
kozí syr), uhorky, štipku čierneho korenia 
a trochu olivového oleja.

TIP NA ZÁVER
Rozhodli ste sa žiť naplno? Chcete si udržať zdravý a aktívny 
životný štýl? Najpodstatnejšie je robiť všetko s radosťou 
a nájsť si také aktivity, ktoré vás budú baviť. Určite sa 
nájdu priatelia, ktorí sa radi pridajú či už k rýchlej chôdzi, 
behu, bicyklovaniu, futbalu, plávaniu alebo dokonca 
k spoločnému pripravovaniu zdravých jedál. Alebo naopak, 
práve hľadanie správnej rovnováhy života vám pomôže 
vytvoriť si nové priateľstvá. 



Vedeli ste, že kinetózu môžete dostať aj pri jazde na ťave? 
Nevoľnosť pri cestovaní, nazývaná aj kinetóza, sa však častejšie 
prejaví u niektorých ľudí, ktorí cestujú autom, vlakom, lietadlom 
alebo loďou. Približne tretina cestujúcich sa s takouto nevoľnosťou 
už stretla. Vyskytuje sa viac u žien ako u mužov, najčastejšie 
postihuje deti, tehotné ženy a osoby trpiace migrénami. Vzniká, 
pretože zrak napríklad pri čítaní knihy v autobuse vníma, že telo sa 
nehýbe, ale receptory pohybu vo vnútornom uchu vyšlú signál do 
mozgu, že telo je v pohybe. 

Príznaky kinetózy začínajú zvyčajne zblednutím pokožky, pocitom 
studených nôh, rúk alebo ich potením. Niektorí ľudia môžu 
pociťovať zvýšenú tvorbu slín spojenú s bolesťami hlavy alebo 
únavou. Zrýchľuje sa srdcový tep a klesá krvný tlak. Po týchto 
prvých príznakoch sa môže dostaviť nevoľnosť a zvracanie.

Môžeme zabrániť nevoľnosti pri cestovaní?  
Niekedy sa nie je možné kinetóze vyhnúť, no za pokus to stojí. 

Vyskúšajte naše tipy 
• Aspoň 24 hodín pred cestou jedzte ľahšie potraviny a vyhnite 

sa pikantným a ťažkým jedlám.
• V deň / predvečer cesty sa vyhýbajte alkoholickým nápojom 

a káve.
• Cestovanie s prázdnym, no ani s preplneným žalúdkom nie je 

vhodné.
• Počas cestovania nečítajte knihy, časopisy, nehrajte sa 

s mobilným telefónom.
• Nevoľnosť môže vyvolať tiež veľké teplo, zima a pachy 

(benzín, vône potravín). Citlivé sú najmä deti.
• V dopravnom prostriedku si nastavte ventiláciu smerom  

k vašej tvári. 
• Krátke, plytké a rýchle dýchanie často prispieva k symptómom 

nevoľnosti, preto sa sústreďte na udržiavanie pomalého 
a hlbokého dýchania. 

• Oddeľte sa od ostatných, ktorí trpia kinetózou. Ak počujete 
alebo vidíte, že je inému zle, môže to navodiť aj vašu 
nevoľnosť. Ak nie je možné si odsadnúť, skúste použiť 
slúchadlá s obľúbenou hudbou. 

• V závažných prípadoch môžete siahnuť po liekoch určených 
na predchádzanie a liečbu nevoľnosti pri cestovaní. Tieto 
lieky sú dostupné v lekárni bez lekárskeho predpisu. Okrem 
nich sú v ponuke aj homeopatické lieky určené na prevenciu 
nevoľnosti spojenej s cestovaním. 

• Siahnuť môžete po zázvore (vo forme čaju alebo lízaniek), 
ktorý má okrem priaznivého vplyvu na imunitný systém aj 
schopnosť upokojiť tráviaci trakt a pôsobiť proti nevoľnosti 
a zvracaniu. 
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Čo vám napadne, keď niekde začujete slovo leto? Určite si hneď predstavíte slnko, prázdniny 
a s tým spojené dovolenkové obdobie. Pre niektorých je však cesta do dovolenkovej destinácie 
nepríjemným zážitkom. Dôvodom nemusí byť len choroba z cestovania, ale aj ďalšie zdravotné 
problémy spojené s dlhým sedením v jednej polohe alebo s časovým posunom.

Zabaľte si na dovolenku 
dobré tipy z lekárne 



Prečo sa čoraz častejšie stretávame s opuchom nôh počas 
cestovania?
Dnešné lety trvajú od 1 hodiny až do 10 hodín a viac. Statické 
opuchy dolných končatín vznikajú pri dlhodobom sedení, kedy 
lýtkové svaly nepracujú. Opuch sa prejavuje najčastejšie v oblasti 
oboch členkov. Tieto opuchy by mali do druhého dňa vymiznúť. 

Vyplňte si voľný čas rozprúdením krvi
Počas dlhého sedenia nie je vhodné mať prekrížené nohy. Radšej 
si zacvičte posediačky každú polhodinu - dvíhajte päty, prsty na 
nohách, napínajte lýtkové svaly tlačením chodidiel do podlahy. 
Pomôcť vám môžu aj kompresné pančuchy alebo podkolienky, 
ktoré slúžia ako prevencia vzniku opuchov. Kúpite ich vo vybraných 
lekárňach a zdravotníckych potrebách.

Pásmová choroba (jet lag)
Prejavuje sa ako narušenie biorytmu z dôvodu rýchleho presunutia 
sa lietadlom cez viac časových pásiem. Medzi najčastejšie príznaky, 
patria poruchy spánku, únava, dezorientácia, nevoľnosť, bolesti 
hlavy a iné. Tento stav môže trvať niekoľko hodín až dní. Problémy 
ustúpia, keď sa organizmus aklimatizuje na nové časové pásmo. Pre 
obnovenie biorytmu je vhodné užiť výživový doplnok s obsahom 
melatonínu. Ide o telu vlastnú látku, ktorá sa uplatňuje ako regulátor 
spánkového rytmu. 

Niekoľko tipov pri cestovaní ...
... lietadlom: V lietadle je najlepšie posadiť sa ku oknu nad oblasť 
krídel. Pite dostatok tekutín a v primeranej miere sa prejdite 
po palube. Nepite alkohol, pretože preniká z krvi do tekutiny 
vypĺňajúcej vnútorné ucho a tým narúša pocit rovnováhy. Taktiež pri 
konzumácii alkoholu môže rýchlejšie dôjsť k dehydratácii. Počas letu 

vlhkosť vzduchu v lietadle klesá na asi 20 %, čo spôsobuje rýchlejšie 
odparovanie vody z tela. (Pri zhruba trojhodinovom lete sa z tela 
údajne stráca až 1,5 litra vody). 

... loďou: Ak cestujete loďou, požiadajte o kabínu v strede paluby, 
blízko morskej hladiny. Pomáha pobyt na čerstvom vzduchu. Pokiaľ 
máte morskú chorobu, skúste zvoliť iný dopravný prostriedok. 

... autom: Ak cestujete autom, sadnite si na miesto vedľa vodiča. 
Počas jazdy si pootvorte okno, aby bol zabezpečený stály prísun 
čerstvého vzduchu. Je dobré sa vyhnúť čítaniu a pozeraniu do 
mobilného telefónu počas jazdy. 

... vlakom: Ak cestujete na dovolenku vlakom, najpokojnejšie 
miesto nájdete uprostred vozňa v smere jazdy. 

Čo by mala obsahovať dovolenková lekárnička?
Či už cestujete k moru, na hory alebo sa chystáte spoznávať 
pamiatky, nezabudnite si pribaliť lekárničku, ktorá vám v prípade 
potreby pomôže v zdraví docestovať a prežiť na mieste vášho 
oddychu. Obsah lekárničky by mal byť primeranej veľkosti a s tým 
najpotrebnejším vybavením. Určite by mala obsahovať lieky, ktoré 
každodenne užívate, a to v dostatočnom množstve, aby vám na 
dovolenke nechýbali. 
Dovolenka by mala byť v prvom rade vyhradená na oddych, preto si 
všetky veci, vrátane lekárničky, pripravte v dostatočnom predstihu. 
Ak máte nejaké otázky ohľadne vášho zdravia, prípadne budete 
potrebovať poradiť s cestovnou alebo domácou lekárničkou, obráťte 
sa na odborný personál lekární Dr.Max. Radi vám pomôžeme. 

Autor: Dominika Orsághová,  
farmaceutická laborantka z lekárne Dr.Max, Trenčín

Prípravky na tráviace ťažkosti:
• hnačka, 
• zápcha,
• pálenie záhy,
• nafukovanie,
• kŕče.

Prípravky na alergické ťažkosti:
• gél proti alergii  

(slnečnej, po poštípaní hmyzom),
• lieky na alergiu.

Nachladnutie, chrípka:
• prípravky na bolesť hrdla,
• kašeľ,
• nosné spreje.

Ochrana pred slnkom a po spálení:
• krémy s UV faktorom  

(opaľovacie prípravky)
• panthenol (či už vo forme spreju, 

telového mlieka alebo gélu). 

Rany, poranenia:
• náplasti,
• obväzy sterilné, elastické,
• dezinfekcia.

Lieky proti bolesti a zápalu, teplote:
• očné kvapky,
• ušné kvapky, roztoky,
• lieky proti bolesti vo forme tabliet  

alebo mastí a krémov.

OBSAH LEKÁRNIČKY – PRAKTICKÝ ZOZNAM
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TO NAJLEPŠIE 
POD SLNKOM

 
SUN LOTION SPF 15

200 ml
Mlieko na opaľovanie

Stupeň ochrany: Stredná

 
SUN LOTION SPF 30

200 ml
Mlieko na opaľovanie

Stupeň ochrany: Vysoká

SUN LOTION SPF 50 
200 ml

Mlieko na opaľovanie
Stupeň ochrany: Vysoká

SUN CREAM SPF 50+ 
50 ml

Krém na opaľovanie
Stupeň ochrany: Veľmi vysoká

N LOTION SPF 30 SUN

1399€1399

1119€
5,595 €/100 ml

1299€1299

1039€
5,195 €/100 ml

999€999€

799€
15,980 €/100 ml

PRE DOSPELÝCH:

SUN LOTION SPF 30 BABY
200 ml

Mlieko na opaľovanie 
Stupeň ochrany: Vysoká

 SUN LOTION SPF 50 BABY
200 ml

Mlieko na opaľovanie 
Stupeň ochrany: Vysoká

 

SUN CREAM SPF 50+ BABY
50 ml

Krém na opaľovanie 
Stupeň ochrany: Veľmi vysoká 

1399€1399

1119€
5,595 €/100 ml

1299€1299

1039€
5,195 €/100 ml

999€999€

799€
15,980 €/100 ml

PRE DETI
UŽ OD NARODENIA:

AFTER SUN LOTION
200 ml

Mlieko po opaľovaní

AFTER SUN LOTION

699€699€

559€
2,795 €/100 ml

PRE DOSPELÝCH
I DETI:

SUN LOTION SPF 15 SUSU

ZĽAVA
-20 %*

www.equilibria-cosmetics.sk

Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 
100 % ochranu pred slnečným žiarením. 

Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku 
je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného 

pobytu na slnku. Viac informácií nájdete 
na www.equilibria-cosmetics.sk.

* Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné 

kombinovať s inými akciovými ponukami.
Produkty kozmetiky EQUILIBRIA 

sú dostupné vo vybraných lekárňach Dr.Max. 
Zoznam lekární nájdete na: 

www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA
zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max 

a e-shope www.drmax.sk.

EXTRAKT Z M
O

R
SKEJ „ZLATEJ“ RIASY

EXTRAKTZ
KEJ „ZLATAA EJ“ RIASY

Opaľovacie prípravky EQUILIBRIA
s extraktom z morskej riasy

Laminaria ochroleuca pomáhajú
chrániť pred UV žiarením

aj tú najcitlivejšiu pokožku.
Vďaka garantovanej vodeodolnosti 

vám poskytnú ochranu aj počas
pobytu vo vode. 

1199€1199

959€
4,795 €/100 ml

06-2018_EQUILIBRIA_185x235mm.indd   1 07.06.18   16:15



Deti vnímajú ako bezprostrednú autoritu svojich 
vlastných rodičov, ktorí im okrem prejavov lásky a pocitu 
bezpečia častokrát veci zakazujú, vystupujú tak ako tí zlí, ktorí 
určujú pravidlá a hranice. Tento prístup, kedy sa dieťa učí, že 
v živote nebude všetko podľa jeho predstáv je však pre správnu 
výchovu dieťaťa nevyhnutný. Určitej voľnosti a tomu, že sa 
svet neriadi iba jedným pravidlom, ale je rôznorodý, učia naše 
deti aj starí rodičia. Tí im však v nekonečnej láske často povolia 

aj veci, ktoré rodičia zakázali. Dôvod? Jednoducho ich chcú 
„rozmaznávať“, alebo len nemajú takú autoritu ako rodičia. 
Inokedy zase deťom starkí naopak zakážu to, čo bežne vlastní 
rodičia dovolia častokrát zo strachu, aby sa dieťaťu niečo nestalo. 

Pre dieťa je potrebné, aby sa počas vývinu stretlo ako so 
zákazmi, tak aj s vedomím, že sú tu aj „dobrí“ ľudia, na ktorých 
sa môže obrátiť a spoľahnúť. Ideálne však je, aby rodičia určovali 
smer a starí rodičia do výchovy nezasahovali. Ak žije pod jednou 
strechou viac generácií alebo napríklad absentuje v rodine 
otec či matka, mali by starí rodičia do výchovy zasahovať 

v minimálnej miere alebo ak sú o to požiadaní. No štýl 
a spôsob výchovy by mal vždy vychádzať zo vzájomnej 

komunikácie a dohody s rodičom.

Raz žiadame výchovu, inokedy  
iba službu
Presne tak, ako dnes uvažujeme „my rodičia“, 

uvažovali v minulosti aj naši rodičia, keď mali pocit, 
že sa im starí rodičia miešajú do výchovy svojimi 

„zastaralými“ spôsobmi alebo jednoducho tým, že 
nerešpektovali stanovené pravidlá. Niekedy nevedome, inokedy 
zámerne. 
Nebezpečné v tejto situácii je, ak starí rodičia nedokážu 
spracovať svoje neúspechy pri výchove vlastných detí alebo 
si cez vnúčatá snažia vyriešiť napríklad potlačené emócie 
z minulosti. Či jednoducho povedané, teraz sa všetko, čo nestihli, 
snažia na vnúčatách napraviť. 

Detstvo je pre mnohých bezstarostné obdobie, ktoré sa spája aj s prázdninovými 
dobrodružstvami, novými kamarátmi a aj starými rodičmi. Každý, kto mal možnosť užiť si dedka 
a babku naplno, si dozaista spomenie na babičkinu láskavosť a vôňu koláčov, ktorá sa niesla 
celým domom, ale aj na lozenie po stromoch či rozbité koleno po dobrodružných výmysloch 
s dedkom. K starým rodičom sme sa jednoducho tešili, lebo nám bolo všetko dovolené, mohli 
sme ísť neskôr spávať, cítili sme voľnosť a slobodu. Je však správne, aby si deti pri starých 
rodičoch naozaj mohli dovoliť všetko? Ako by mal vyzerať ideálny vzťah medzi starými rodičmi, 
rodičmi a vnúčatami pri výchove?

Rozdielny prístup, 
rovnaký cieľ
Sú skutočne starí rodičia na rozmaznávanie a rodičia na výchovu?
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Pre dieťaťa je 
potrebné, aby sa 

počas vývinu stretlo 
ako so zákazmi, tak aj 
s vedomím, že sú tu aj 

„dobrí“ ľudia, na ktorých 
sa môže obrátiť 

a spoľahnúť.
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Starí rodičia sa niekedy dokonca snažia vytvoriť s dieťaťom 
pakt s cieľom postaviť sa do opozície voči rodičom a vynútiť 
si ešte viac lásky od vnúčaťa. Ako argument svojho správania 
zvyknú použiť frázu, že to je len iný spôsob výchovy, ktorý 
rodičia nepoznajú. Takéto manipulácie bývajú však nebezpečné 
a bohužiaľ tým väčšinou utrpí dieťa. Vytvárajú mu tak totiž 
základ pre vznik nežiaducich foriem správania či neschopnosť si 
v budúcnosti vytvoriť okolo seba zdravé sociálne zázemie. Dieťa 
je v takomto prostredí vystavené rozporu medzi autoritami, čo 
môže najskôr prežívať iba samo v sebe, ale neskôr sa to môže 
prejaviť aj navonok: „Keby tak bola babinka mojou mamou“.  

To môže spustiť lavínu odporu, pocitov neschopnosti na strane 
matky dieťa vychovať, ba až vyústiť do hádok či vyhrážok, že 
dieťa k starým rodičom nebude chodiť. Zakážu mu kontakt 
alebo sa vytvorí nenávratná bariéra medzi rodičom a starým 
rodičom. 
Rodičia by si mali uvedomiť, aby starým rodičom, z času na 
čas dopriali ich vnúča. A to nielen vtedy ak majú dieťa „vyše 
hlavy“ alebo si chcú urobiť program sami pre seba a potrebujú 
dieťa niekam „upratať“. Častokrát nám dobre padne, ak nás 
starí rodičia odbremenia od povinností, môžeme si vydýchnuť 
a nemusíme sa toľko naháňať. 

AK STE RODIČ
1. Nastavte si pravidlá 
Akceptujte odlišné výchovné 
metódy svojich rodičov (starkých), 
no nezabúdajte, že vy zodpovedáte 
za to, aký človek z vášho dieťaťa 
vyrastie. Nebojte sa svojim rodičom 
či svokrovcom určiť hranice a nastaviť 
pravidlá, ktorými sa majú riadiť. Ukážte 
im, ako vaša výchova funguje, ako deti 
poslúchajú a aké majú úspechy vďaka 
tomu, ako ich v živote vediete. Budú tak 
viac prístupní prijať vaše pravidlá. Či už 
ide dieťa k starým rodičom na dva dni 
alebo na celé leto, stanovte si pravidlá 
vopred a nie za pochodu, predídete 
tak nezhodám či pocitom viny na 
jednej alebo druhej strane. Dohodnite 
si aj časy alebo obdobie, kedy dieťa 
k starým rodičom príde a ako dlho 
zostane. 

2. Tolerancia a vzájomný rešpekt 
Doprajte deťom, aby u starkých 
mohli trochu zo striktných pravidiel 
poľaviť, avšak majte toto zhrešenie 
pod kontrolou. Dohodnite sa so 
starkými, v čom budú oni za tých 

dobrých. Rešpektujte to, že dedko 
s babkou budú chvíľami v detských 
očiach tí lepší, milší a netrestajte vašich 
rodičov tým, že budete na nich žiarliť. 
Akceptujte, že vaši rodičia, ale aj vaše 
deti, majú iné predstavy o trávení 
voľného času ako vy. Nechajte ich aby si 
vytvorili svoj vlastný, spoločný priestor 
na „hranie“ a život. Zároveň, keď už 
hranice voľnosti prekročia dohodnuté 
medze, nebojte sa zakročiť. Hoci 
v očiach vašich rodičov budete vždy 
len ich deti, vy už máte vlastný život 
a rodinu s vlastnými pravidlami. Verte, 
pochopia to.

3. Babičkina kuchyňa je nad zlato 
Ak viete, že dieťa miluje parené buchty, 
o ktorých nebude u babičky núdza, 
nebaľte mu so sebou na návštevu bio 
keksíky so špaldovej múky a trstinovým 
cukrom, pretože sa ich ani nedotkne. 
Raz za čas je predsa fajn si dopriať aj 
niečo nezdravé a to najmä v detskom 
veku, v dobe plnej snov, fantázií 
a splnených prianí. Nekritizujte tiež 
jedlo, ktoré varí podľa vás svokra 
nezdravo. Dieťaťu to chutí a len v ňom 
zbytočne vyvoláte pochybnosti 
alebo sa stane, že u babky už nebude 
chcieť jesť. Či nebodaj k nej vôbec 
chodiť. Samozrejme, ak vaše dieťa 
trpí potravinovou intoleranciou (napr. 
celiakou), treba to starým rodičom 
výrazne a viackrát pripomenúť, aby 
sa predišlo zdravotným ťažkostiam. 
V takýchto prípadoch je namieste, ak 
dieťaťu do ruksaku pribalíte pre neho 
vhodné jedlo či maškrty.

4. Ak nejde o život ...
Nikto a nič nie je dokonalé. Vo chvíli, 
keď sa o to tvrdošijne snažíme stane 
sa pravý opak. Dieťa si musí zažiť 
aj roztrhané nohavice či rozbité 
koleno, aby sa poučilo a vystríhalo 
sa prípadnému nebezpečenstvu 

v budúcnosti. Pozrite sa na situáciu aj 
z opačnej strany ako len na vyhodené 
peniaze za drahé oblečenie či vyvolanie 
hádky zo svokrou, že na deti nedávala 
pozor. Predtým ako vykypíte spomeňte 
si koľkokrát sa stal deťom úraz, keď 
ste s ním boli práve vy. Zdravie 
a bezpečnosť sú na prvom mieste, 
ale robiť drámu z jedného či dvoch 
„štípancov“ od včely či rozbitú hlavu, 
kvôli tomu si predsa nepokazíme dobré 
vzťahy a nevystresujeme dieťa, že 
u babičky vždy príde k úrazu.

5. Zmena je život 
Ak ste sa držali nášho odporúčania 
č.1 a vytvorili ste si ako rodičia a starí 
rodičia medzi sebou pravidlá, tak vás 
chválime. Treba však brať v úvahu 
aj rôzne nepredvídateľné udalosti 
či zmeny. To, čo platilo minulý rok, 
napríklad že Janko minulé leto rád 
raňajkoval palacinky a nie chleba so 
šunkou, už tento rok platiť nemusí. 
Funguje to aj naopak, ak viete, že babka 
už nevládze urobiť 40 langošov pre 
všetky vaše deti a ich prázdninových 
kamarátov, pripravte na to svoje dieťa, 
aby nebolo sklamané. 

6. Všetko s mierou 
Zapájajte starých rodičov aspoň 
čiastočne do vášho spoločného života, 
zdieľajte s nimi aktivity, ktoré dieťa robí, 
požiadajte ich o pomoc alebo varovanie 
priebežne – dodá im to strácajúcu 
sa energiu a chuť do života. Ak však 
vidíte, že starí rodičia nevládzu, majú 
zdravotné problémy no premáhajú sa, 
aby vnúčika mohli vidieť, zamyslite sa 
či by nebolo vhodné trochu z nárokov 
poľaviť. Radšej zorganizujte spoločný 
program u vás doma a nechajte 
starkých, aby sa s dieťaťom učili alebo 
naopak, ak je babka aktívna, dovoľte 
jej vnúča zobrať na turistiku namiesto 
sedenia v kaviarni. 



AK STE DEDKO 
A BABKA
1. Nekritizujte nemiestnymi 

alebo ironickými 
poznámkami, kto lepšie 
vie, robí alebo sa stará.

2. Nevychovávajte deti 
bez vedomia rodičov 
a nepodlamujte ich 
autoritu.

3. Rešpektujte zaužívaný 
a osvedčený režim alebo 
spôsob výchovy vašich 
detí aj keď s ním nie úplne 
súhlasíte.

4. Nerozmaznávajte príliš.
5. Nemeňte dohodnuté 

pravidlá rodičom poza 
chrbát dúfajúc, že to 
zostane medzi vami 
a vnúča im nič nepovie 

Niekedy však spadneme do stavu, že si z našich rodičov robíme 
„otrokov“, aby sa nám o naše dieťa postarali okamžite a inokedy 
im ani nevieme zavolať, že ich vnúča malo úspech v škôlke či 
škole. Mali by sme si uvedomiť, že starí rodičia prahnú po svojich 
vnúčatách, ale aj oni majú svoj život a právo nám povedať nie. 
A to najmä v dnešnej dobe, kedy je množstvo starých rodičov 
stále aktívnymi paťdesiatnikmi. Žijú plnohodnotný život, cestujú, 
venujú sa svojim záľubám. Dnes neplatí, že starí rodičia sedia 
opustení doma v kresle a čakajú na to, kedy im niekto zavolá či 
o nich doslova „zakopne“. Čo a ako robiť preto, aby pri výchove 
a vzájomnom spolunažívaní nevznikali konflikty? Máme 
pre vás niekoľko rád a odporúčaní ako pristúpiť 
k večnej dileme: Starí rodičia majú rozmaznávať 
a rodičia vychovávať. Je to vôbec tak? 

Pozorujte a buďte trpezliví
Napriek tomu, že ste sa riadili našimi odporúčaniami alebo 
máte vytvorené so starými rodičmi iné pravidlá, môže sa veľmi 
jednoducho stať, že sa dieťa vráti od dedka s babkou a vaše 
výchovné metódy sú zrazu nenávratne preč. Nezúfajte, je to 
v poriadku. Chce to len čas a trochu trpezlivosti. Dieťa v prvom 
rade nestresujte, nekričte na neho prečo si zrazu umýva zuby 
o hodinu neskôr ako býva zvykom. Nevypočúvajte a nezisťujte 
ako detektív, čo všetko mu babka s dedkom dovolili, ale 
v tichosti odsledujte zmeny, ktoré pobyt u starkých spôsobil. 

Ak by ste dieťa vypočúvali a karhali, aby okamžite začalo 
robiť veci tak ako doteraz, vytvorili by ste na neho 

zbytočne tlak, naštrbili dôveru aj autoritu a rešpekt, 
ktorý má voči starým rodičom. Zároveň by ste 
u dieťaťa zbytočne vyvolali dojem, že keď je 
u dedka s babkou, stáva sa z neho nesprávny 

človek, ktorý za svoje správanie dostane 
pokarhanie či trest. Namiesto toho okrem prísneho 

vyšetrovania zmien správania radšej zavolajte starým 
rodičom a opýtajte sa, čo robili inak ako je dieťa zvyknuté. 

Závisí to samozrejme aj od dĺžky pobytu, intenzity a povahy 
zmeny. Niektoré návyky vám potrvá odstrániť dlhšie, sú to najmä 
tie, ktoré deťom spôsobujú radosť či uspokojenie, ako napríklad 
raňajkovať veľa palaciniek či chodiť neskoro do postele. Pri iných 
zmenách možno časom zistíte, že sú žiadúce, ako napríklad, že 
dieťa sa prestane v noci báť chodiť samé na záchod lebo babku 
nedokázalo zobudiť a vycikať sa muselo ísť samé . Užite si spolu 
s vašimi blízkymi krásne a pokojné leto a tie najkrajšie prázdniny. 

Autor: Barbara Castagnola, psychológ.
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Dnes neplatí,  
že starí rodičia sedia 

opustení doma  
v kresle a čakajú na to, 
kedy im niekto zavolá 

či o nich doslova 
„zakopne“. 
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Letné prázdniny sú ideálnou príležitosťou, ako stráviť viac času s deťmi. A ako ho využiť lepšie, 
než naplniť ho kreativitou a spoločnou zábavou? Vyskúšajte s nami tvorbu čarovnej mini 
záhrady. Stane sa skvelým priestorom pre rozlet detskej fantázie a jej realizáciu.  
Dovoľte deťom do sýtosti sa so záhradkou vyhrať a dotiahnuť ju podľa svojho gusta do 
dokonalosti. Naviac tento črepník poslúži ako tá najoriginálnejšia záhradná dekorácia.  
To preto, lebo bude vytvorená s láskou. Pustíme sa spoločne do toho?

Čo budeme potrebovať?
Črepník podľa vlastného výberu / Zemina / Väčšia rastlina (bonsaj) / Malé kaktusy či sukulenty / Drevený domček pre vtáčiky

Kúsky machu či dekoračná tráva / Vetvičky / Kamene a štrk rôznych veľkostí / Ľubovoľné malé ozdoby  
(drevené lienky, gombíky, keramické zvieratá, muchotrávky atď.)

Čarovná mini  
záhrada v črepníku
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Ako na to?
Bonsaj alebo najväčšiu pripravenú 
rastlinu vyberieme z plastovej priesady 
a premiestnime do veľkého črepníka 
vysypaného zeminou. Starostlivo ho 
zasadíme. Vyberieme miesto pre domček 
pre vtáčiky, uložíme ho do črepníka 
a pritlačíme do zeminy. Následne podľa 
fantázie zasadíme dookola ostatné 
sukulenty a menšie kaktusy. Tie by nemali 
byť pichľavé, hlavne pokiaľ pracujeme 
s menšími deťmi. 

Z kamienkov a štrku vytvoríme na voľnom 
mieste smerom od domčeka malú 
cestičku. Pokiaľ chcete mať črepníkovú 
krajinu naozaj originálnu a prepracovanú, 
vytvarujte si z kamienkov kruh, do ktorého 
neskôr vsypete jemný modrý piesok. Toto 
jazierko bude prekrásnym doplnkom 
minizáhradky. A ak k nemu doplníte 
ešte malý potok z piesku a drevený 
mostík (vytvorený napríklad z drievok od 
nanukov či kúpený hotový v obchode), 
vznikne vám mini oáza pokoja. 

V ďalšom kroku poukladáme na voľné 
miesta mach, dekoračnú trávu alebo 
úhľadne poskladané vetvičky. Podľa 
vlastnej fantázie doplníme do priestoru 
ozdobné keramické zvieratá, červené 
muchotrávky či gombičky. Drevené lienky 
alebo motýle môžeme jemne prilepiť na 
lístky sukulentov alebo na kmeň bonsaja. 

TAKTO UPRAVENÁ 
MINI ZÁHRADKA 

SA STANE SKVELOU 
DEKORÁCIOU JEDÁLNEHO 
STOLA NA VAŠEJ TERASE 

ČI BALKÓNE. OZVLÁŠTNI AJ 
VONKAJŠIE POSEDENIA ALEBO 
PRIESTORY MEDZI STROMAMI 

VO VAŠEJ EXISTUJÚCEJ 
ZÁHRADKE. 

BONSAJ 
ALEBO NAJVÄČŠIU 

PRIPRAVENÚ RASTLINU 
VYBERIEME Z PLASTOVEJ 

PRIESADY A PREMIESTNIME 
DO VEĽKÉHO ČREPNÍKA 

VYSYPANÉHO 
ZEMINOU.



Kradnutie vlajky
Neviete, ako sa pripraviť na väčší kolektív detí? Naučte ich kradnúť 
vlajky. Skupina sa rozdelí na dva tímy, pričom má každý vlastnú 
vlajku a teritórium. Cieľom hry je ukradnúť vlajku druhého tímu 
a bezpečne ju preniesť na svoje územie. Vo svojom teritóriu 
môžu hráči chytať „zlodejov“ a posielať ich do „väzenia“. Títo hráči 
sú oslobodení niekým z ich vlastného tímu, kto ich opäť chytí 
a bezpečne s nimi prebehne na svoje územie. Platí pritom pravidlo 
jeden osloboditeľ = jeden oslobodený väzeň. 
Počet hráčov: väčšia skupina
Prostredie: lúka, väčšie otvorené priestranstvá

Semafór
Pokiaľ vonku prší a vnútri máte dostatok miesta, poslúži táto 
hra aj ako „obývačková“ aktivita. Vybraný človek zo skupiny, 
tzv. semafor, sa postaví na jeden koniec miestnosti, ostatní 
hráči na druhý koniec. Keď sa im semafor obráti tvárou, zakričí 
„červená“. Vtedy musia všetci zastať a stuhnúť. Ak sa naopak otočí 
ku skupine chrbtom, kričí „zelená“. V tomto momente sa hráči 
ľubovoľnou rýchlosťou približujú. V prípade červenej znova všetci 
zastanú. Kto sa pohne, vracia sa na začiatok. Vyhráva hráč, ktorý sa 
dotkne semaforu. Ten sa potom sám stáva semaforom. 
Počet hráčov: 3+
Prostredie: ľubovoľný interiér alebo exteriér
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Deti si potrebujú leto užiť plnými dúškami. A aj keď tomu len ťažko veria, aj nám rodičom občas 
jednoducho dochádzajú nápady na zaujímavé aktivity. Preto sme si pre vás pripravili malú 
inšpiráciu. Odlepte ich od tabletu a naučte miesto toho hrať tie najzábavnejšie hry. Prebavia sa 
celé hodiny a to nielen na lúke, ale aj v bazéne, počas dlhej cesty autom či pri letnom daždi.  
A vy sa pre nich opäť stanete rodičovskou jednotkou. 

7 najzábavnejších 
letných hier pre deti... 
a pre ich rodičov
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Simon vraví
Mnoho ľudí túto hru miluje, pretože je vhodná nielen na slnečné 
dni, ale taktiež ku večernému grilovaniu alebo na dlhé cesty 
autom. Jedna osoba je Simon a začína hru riekankou „Simon 
hovorí...(napríklad spievajte).“ Všetci musia urobiť presne to, 
čo Simon prikázal (v našom prípade spievať). Ak sa však príkaz 
nezačína riekankou „Simon hovorí,“ príkaz neplatí a ten, kto ho 
vykoná, vypadáva z hry. Posledný súťažiaci vyhráva a stáva sa na 
ďalšie kolo Simonom.
Počet hráčov: 3+
Prostredie: auto, ľubovoľný interiér alebo exteriér
 
Marco Polo
Nebaví vás v bazéne s deťmi iba plávať? Tak si užite trochu 
zábavy! Pri hre si jeden člen zavrie oči a zakričí „Marco“. Ostatní 
sa rozostavia po bazéne a odpovedajú „Polo“. Vybraný hráč sa 
potom iba podľa sluchu snaží nájsť a chytiť ostatných. Pri tejto hre 
je potrebný dozor dospelého. Uistite sa taktiež, že bazén nie je 
prihlboký pre žiadneho z hráčov.
Počet hráčov: 2+
Prostredie: bazén
 
Sochy
Ideálnou hrou pre detské diskotéky sú Sochy. Jedna osoba bude 
DJ, ktorý obsluhuje aparatúru alebo audio prehrávač. Všetci 
ostatní tancujú. Čím smiešnejší a divokejší tanec je, tým lepšie. 
Keď sa muzika zastaví, každý ostáva zamrznutý vo svojej polohe. 
Kto sa pohne, vypadáva z hry. Víťazom sa stáva ten, kto na parkete 
ostane posledný. Z neho sa potom môže stať DJ. Obdobou je hra 
Stoličkový tanec. Na parket sa postavia stoličky v počte o jeden 
nižšom, než je počet tanečníkov. Keď sa zastaví hudba, všetci si 
hľadajú miesto na sedenie. Kto ostane stáť, vypadáva. Víťazom je 
posledný hráč, ktorý si sadne.
Počet hráčov: 3+
Prostredie: interiér s dostupnou hudobnou aparatúrou

My sme dvaja remeselníci
Remeselníkov si zahráte kdekoľvek, či už je to priestor vašej 
obývačky, alebo terasa dovolenkového hotela. Dvaja remeselníci 
sa odoberú stranou, aby sa dohodli, aké remeslo budú ostatným 
pantomímou predvádzať. Keď predstúpia pred spoluhráčov, 
hovoria riekanku: „My sme dvaja remeselníci a pochádzame 
z ďalekej krajiny. Naše remeslo sa začína na písmeno... a končí na 
písmeno...“ Počas pantomímy ostatní hráči hádajú remeslá.  
A kto uhádne, stáva sa remeselníkom. 
Počet hráčov: 3+
Prostredie: ľubovoľný interiér alebo exteriér
 
Telefón
Nuda v aute predstavuje nočnú moru každého rodiča. Vyhnite sa 
jej hrou Telefón. Jeden hráč si vymyslí vetu a pošepne ju druhému 
hráčovi. Ten šepká to, čo počul, ďalšiemu hráčovi v poradí. 
Posledný v rade vysloví vetu nahlas. Väčšinou býva skomolená a to 
je pre deti náramná zábava. Vymieňajte si poradie a vymýšľajte 
originálne slovné spojenia. 
Počet hráčov: 3+
Prostredie: auto, ľubovoľný interiér alebo exteriér



PODÁVAME 
S DIPOM 

DOPLNENÉ  
O OPEKANÉ 

ZEMIAKY ČI ĽAHKÉ 
GRILOVANÉ 

KURČA

4 x zdravé grilovanie 
Milujete grilovanie, ale s narastajúcim počtom letných akcii máte obavy o svoju figúru?  
Už sa nestrachujte. Prinášame vám chutné recepty vhodné na gril, ktoré sú naviac jednoduché 
na prípravu a veľmi zdravé. Nielenže vám nepridajú zbytočné kilá naviac, ale naopak vášmu 
telu dodajú mnoho vitamínov a minerálov. A čo je najdôležitejšie – chutia znamenite! 

Grilovaná špargľa 
s cesnakovým dipom 
Ingrediencie
1 kilogram špargle, 2 lyžice olivového oleja,
2 strúčiky cesnaku, 150 gramov bieleho jogurtu,
soľ , korenie

Postup
1. Špargľu umyjeme a jej spodné konce odrežeme. 
Ľahko ju pokvapkáme olejom, podľa chuti osolíme 
a okoreníme. Rozohrejeme si gril a opekáme 3 až 4 
minúty, pokiaľ mierne nezmäkne. Odstavíme zo zdroja 
tepla a pripravíme si jogurtový dip. 
2. Do jogurtu si roztlačíme 2 strúčiky cesnaku a podľa 
chuti osolíme a okoreníme.
3. Špargle podávame s dipom doplnené o opekané 
zemiaky či grilované kurča. 
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Šťavnaté čili barbecue 
Ingrediencie
4 bravčové rebrá (nakrájané na 2 cm kusy),
šťava z limetky, lyžica čili korenia,
lyžica olivového oleja, lyžička mletej škorice,
2 lyžičky mletej rasce, soľ

Postup
1. Rebierka umyjeme a umiestnime do plastikového 
uzatvárateľného obalu. V malej miske zmiešame 
všetky ostatné prísady a koreniny, nalejeme 
do obalu a na rebierka, uzavrieme a poriadne 
premiešame. V chladničke necháme marinovať  
cez noc.
2. Na ďalší deň si pripravíme gril a rebrá naň 
postupne poukladáme. Opekáme 11 až 14 minút 
s jedným otočením. Podávame s čili papričkami 
alebo s nakrájaným mangom.

 PODÁVAME  
S ČILI PAPRIČKAMI 

ALEBO  
S NAKRÁJANÝM 

MANGOM



Limetový losos na petržlene
Ingrediencie
4 kúsky lososa, 4 lyžice masla, 100 ml limetovej šťavy, 50 ml medu, 2 strúčiky cesnaku, 2 lyžice nasekaného petržlenu, soľ, korenie

Postup
1. Lososa po umytí posolíme a okoreníme. Vložíme na rozohriaty gril a grilujeme z jednej strany približne 8 minút.  
Plátky obrátime a pečieme ďalších asi 6 minút. Odložíme z grilu a necháme na pár minút odstáť. 
2. Medzitým si na panvici pripravíme zálievku. Pridáme do nej rozpustené maslo, limetovú šťavu, med a nakrájaný či pretlačený 
cesnak. Všetky ingrediencie restujeme pokiaľ nie je maslo úplne rozpustené. Panvicu odstavíme zo zdroja tepla a pridáme 
petržlen. Opečené lososové plátky polejeme pripravenou zálievkou a servírujeme s opečenou chrumkavou bagetou či 
s opekanými zemiakmi. 
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SERVÍRUJEME 
S OPEČENOU 

CHRUMKAVOU 
BAGETOU ČI 

S OPEKANÝMI 
ZEMIAKMI

Grilovaná kukurica  
s čili majonézou 

Ingrediencie
4 očistené kukuričné klasy,

50 gramov majonézy,
2 lyžičky čili korenia, 4 lyžice fety,

2 lyžice korianderu, limeta

Postup
1. Kukurice si predvaríme vo vriacej vode 

približne na päť minút. Hrniec potom 
odstránime zo zdroja tepla, avšak kukurice 

necháme ponorené vo vode až kým ich 
nebudeme grilovať.

2. Medzitým pripravíme a rozohrejeme gril. 
Kukurice vyberieme z vody a osušíme ich. 

Po celom povrchu ich potierame majonézou 
a posypeme čili korením. Uložíme na gril 

a pravidelne otáčame po dobu 5 až 10 minút. 
3. Následne kukurice odstránime z grilu. 

Servírujeme posypané nasekaným syrom feta, 
korianderom a pokvapkané limetovou šťavou.

ULOŽÍME 
NA GRIL 

A PRAVIDELNE 
OTÁČAME PO 

 DOBU 5 AŽ  
10 MINÚT. 



Oddychovka
V rámci oddychovky sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: Balíček prémiovej  
kozmetiky NUANCE. Riešenie zašlite najneskôr do 31.8. 2018 e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o.,  
Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika. Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla Janě Wolfovej srdečne blahoželáme 
a posielame fotoaparát Panasonic LUMIX.

V lekárni Dr.Max ste...

Balíček prémiovej kozmetiky NUANCE
Kúzlo jedinečnosti sa ukrýva v jemných rozdieloch. 
A NUANCE je jedinečná kozmetika pre jedinečné 
ženy. Spája vysokú účinnosť a luxus vo forme 
množstva unikátnych ingrediencií a individuálneho 
prístupu. Rad MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL pomáha v pleti stimulovať tvorbu látok, 
ktoré zabraňujú strate vody a chránia pleť pred 
nepriaznivými vplyvmi okolia.
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Pre viac tipov, rád a súťaží sledujte lekárne Dr.Max aj na Facebooku  
na www.facebook.com/drmaxlekaren



Viac na  www.wobenzym.sk
Informujte sa u svojho lekára. 

Nenechajte si 
pokaziť dovolenku
pribaľ te si liek Wobenzym® 

• Podporuje imunitu oslabenú cestovaním 

 a zvýšenou fyzickou námahou.

• Urýchľuje vstrebávanie opuchov nôh na cestách.

• Skracuje dobu liečby prípadného úrazu.

Tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu. 
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22  Lutila

www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175

Inzercia



* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe 
voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max 
v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného 
zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Každý recept 
vám ušetrí
AŽ DO 50 % 
z doplatku*

Vďaka vernostnej karte Dr.Max 
odteraz ušetríte na každom recepte 
až do 50 % z doplatku. Lekáreň
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* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou 
poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných 
podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. 
Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného 
poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.
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