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Editoriál

Milá redakcia! Príjemne ma prekvapil nový formát časopisu 
MAXimum, je taký akurát do kabelky.  Páči sa mi, že nezabúdate 
na najmenších (rubrika Tvoríme s Maxom) a mamky-gazdinky 
či iných „kuchtíkov“ (recepty s hlivami). A ešte jeden návrh - 
na rubriku „3 otázky pre...“, kde by mohol byť priestor pre 
„mini-interview“ s nejakou známou alebo zaujímavou 
osobnosťou. Teším sa na vaše ďalšie číslo! 

Zuzana, Martin

Dobrý deň prajem. Síce som Váš časopis objavila len nedávno, napriek tomu, 
že do lekárne Dr.Max chodím pravidelne, hneď som našla článok ako 
„ušitý pre mňa“. Mám totiž hypotyreózu a hoci som si už o svojom ochorení 
zisťovala množstvo informácii, aj tak som tu našla niečo nové. Takisto ma 
veľmi zaujal aj článok o pamäti a koncentrácii. Keďže poruchu štítnej žľazy 
má aj moja mamina a sestra, tiež si časopis so záujmom prečítali. 
Ďakujem a prajem vám veľa spokojných čitateľov! 

Zuzana, Jasenov

Čitateľkám veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu a zasielame im balíček produktov Dr.Max.
Svoje podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.

4 Budovanie imunity začína 

už v detskom veku 
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10 Magna - pomáhajte spolu 
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Publikovanie alebo šírenie 
akéhokoľvek materiálu z časopisu 

je bez písomného súhlasu 
vydavateľa zakázané.

Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť 
údajov obsiahnutých v reklame 

a inzercii. Cieľom tohto projektu nie je 
podpora predpisovania, predaja 

či spotreby prípravkov. V rámci tém 
sa redakcia snaží poskytovať objektívne, 

pravdivé a vyvážené informácie 
k danej téme, a to edukačnou formou 

(ostatné materiály sú označené 
ako komerčné).

Tento časopis nenahrádza 
poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

Milí čitatelia časopisu MAXimum,
vám, našim čitateľom, prajeme s dobrým úmyslom možnosť na pár dní si 

vydýchnuť. A ak je to čo len trochu možné, prepnúť z každodenného na 

sviatočné a príjemné. Zažite všetko to, čo dotvára nádhernú atmosféru 

adventu a Vianoc, verte v splnené želania a nájdite silu pomôcť realizovať 

ich, majte odvahu pobozkať sa pod imelom, pečte, pite punč v teplých 

ponožkách, cíťte vôňu ihličia, spievajte, zabaľte a rozbaľte stovky darčekov, 

pomáhajte bez dôvodu. Buďte pri tom, keď sa beh sveta v objatí Vianoc 

na malú chvíľku zastaví a potom v kroku nového roka sa znova rozbehne 

v ústrety toho, čo má prísť.

Všetko dobré, ale najmä maximum zdravia do roka 2016 želá

                                                                              Jana Fritz



Mnohí z nás sa preto okrem klasických dobrých rád starých mám 

- primerane sa obliecť, tráviť čas na čerstvom vzduchu, dať si čaj 

s citrónom a medom - rozhodnú siahnuť aj po výživových doplnkoch 

na podporu imunity, či už pre seba alebo pre svoje dieťa. Aká je však 

tá správna cesta na budovanie našej imunity? Kedy a ako začať? 

Poďme sa najskôr rychlo pozrieť na to, čo to imunita vlastne je. 

Imunita je zložitý súbor mechanizmov, ktoré zabezpečujú ochranu 

nášho tela. Bránia ho pred vonkajšími škodlivými látkami a infekčnými 

mikroorganizmami. Imunitný systém sa tiež podieľa na odstraňovaní 

poškodených alebo odumretých buniek. Má za úlohu zabezpečiť, 

aby bolo v našom tele všetko v rovnováhe. Pokiaľ sa rovnováha 

imunitného systému naruší, môže dôjsť buď k prehnanej reakcii, akou 

je napríklad alergia, alebo, naopak, k oslabeniu imunitného systému, 

a teda k zvýšeniu náchylnosti na rôzne infekčné ochorenia. Ako však 

docieliť, aby naša imunita fungovala naplno? Čo je najdôležitejšie pre 

imunitu dieťaťa? 

U dieťaťa sa protilátky vytvárajú už počas tehotenstva. Nie je to 

však až také množstvo, ktoré by zabezpečilo dostatočnú ochranu. 

Postupne sa tvoria jednotlivé zložky imunity, ktoré sa po narodení 

ďalej vyvíjajú. Keď sa dieťa narodí, chránia ho protilátky, ktoré sa do 

tela dostávajú cez placentu počas posledných týždňov tehotenstva. 

Ich nevýhodou je, že pôsobia len dočasne a ich množstvo po dvoch 

mesiacoch od narodenia klesá.

Najlepší spôsob, ako pripraviť dieťa na vplyv vonkajšieho prostredia, 

je aktivácia imunitného systému. Na naštartovanie detskej imunity 

je najvhodnejšie materské mlieko. V ňom novorodenec dostáva 

ideálnu stravu a zároveň mu pomáha kompenzovať aj jeho 

nedostatočne vyvinutú imunitu. Svojím unikátnym zložením tekutín, 

živín, minerálnych látok a v neposlednom rade prebiotických 

oligosacharidov, probiotických kultúr, nenasýtených (omega 3 

a omega 6) mastných kyselín, nukleotidov a rôznych vitamínov 

zabezpečuje podporu prirodzenej obranyschopnosti detí. 

Probiotiká – „dobré“ baktérie - sú pre naše telo nenahraditeľné celý 

život. Majú široké spektrum pozitívnych účinkov. Zabezpečujú 

ochranu pred premnožením tých „zlých“ baktérií, veľmi dobre 

pôsobia na podporu trávenia, pomáhajú pri intolerancii laktózy 

a iných. Na to, aby mohli probiotiká v hrubom čreve prežiť, sa 

potrebujú niečim živiť. Prebiotiká ako „potrava“ podporujú rast 

probiotickej kultúry. Najčastejšími prebiotikami sú vláknina, 

inulín a rôzne oligosacharidy bežne dostupné v ovocí a zelenine. 

V materskom mlieku má najväčšie zastúpenie tzv. Bifi dobacterium 

lactis. Ten sa vyskytuje aj v pošve a pri prirodzenom pôrode 

prechádza z matky na dieťa a preukázateľne znižuje u detí výskyt 

hnačky a kolík.

 U detí je z hľadiska imunity nenahraditeľné dojčenie. V prípade, že 

matka nemôže dojčiť zo zdravotných, prípadne iných závažných 

dôvodov, na trhu existuje množstvo dojčenských výživ, ktoré 

sa svojím obsahom snažia priblížiť k materskému mlieku, a tak 

podporiť aj správny vývoj imunitného systému. Postupným vývojom 

a dospievaním detí, keď mnohé idú prvýkrát do väčšieho kolektívu – 

materská škola, škôlka, škola - je vhodné, aspoň v prvých mesiacoch 

posilniť imunitu voľnopredajným výživovým doplnkom. Netreba to 

však preháňať. K správnej funkcii imunitného systému prispievajú 

napríklad vitamíny C a D. Na prírodnej báze sú dostupné prípravky 

s obsahom echinacey alebo výťažkov z hlivy ustricovej či rakytníka. 

Keďže v súčasnosti sa na nás reklamy na výživové doplnky sypú 

z každej strany o ich výhodách a špecifi kách vám vždy ochotne 

a odborne poradí váš lekárnik.

Netreba zabúdať ani na bežné opatrenia, näjma dbať na dostatočný 

prísun tekutín, vyváženú stravu, dieťa vhodne obliecť a dopriať 

mu dostatočný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu – hlavne 

rýchlo preč z uzavretých nákupných centier. Tiež nezabudnúť na 

regeneráciu vo forme dobrého spánku. Veríme, že vďaka týmto 

tipom sa vám a vašim deťom podarí prežiť zimné obdobie v zdraví. 

Budovanie 
imunity sa začína 
už v detskom veku 
Studené zimné počasie, ktoré už vonku úraduje naplno, je obdobím, keď nikto z nás netúži zostať 
doma v posteli s prechladnutím alebo chrípkou. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami nás čaká pár 
voľných dní, ktoré chceme všetci stráviť v kruhu svojej rodiny a užiť si zimné radovánky naplno. 
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Ako liečiť bolesť 
v hrdle?
Zapálené hrdlo a bolesť pri prehĺtaní nás 
vie najčastejšie potrápiť počas jesenných 
a zimných mesiacov. Niekedy sa nám 
podarí bolesť zvládnuť domácou liečbou, 
občas je však nutná návšteva lekára.

Najčastejšou príčinou bolesti v hrdle je zápal. Je to rad obranných 

reakcií, ktorými naše telo reaguje na prítomnosť baktérií, vírusov 

a kvasiniek. Jeho sprievodnými znakmi je začervenanie, opuch 

a bolesť.

Ak bolesť v hrdle trvá celý deň, ale nepridruží sa k nej horúčka 

a opuch lymfatických uzlín, s veľkou pravdepodobnosťou ide 

o vírusový zápal. Pri tomto druhu zápalu sa zvyčajne zaobídeme 

bez návštevy lekára a bolesť dokážeme zvládnuť domácimi 

receptami alebo prípravkami z lekárne. Ak sa však bolesť zhoršuje 

a pripoja sa k nej spomínané symptómy, je určite vhodné vyhľadať 

lekára. Až keď lekár potvrdí, že je bolesť v hrdle spôsobená 

bakteriálnou infekciou, nasadí antibiotiká. Podľa údajov lekárskej 

fakulty a Univerzitnej nemocnice v Bratislave je však bolesť v hrdle 

až z 90 % zapríčinená vírusovou infekciou. [1]

Niekedy nemusí byť pôvodcom bolesti len baktéria alebo vírus. 

Môže ísť o nedostatočnú vlhkosť v domácnosti či práci, alebo môže 

byť bolesť v hrdle druhotným prejavom iných ochorení. Príkladom 

ochorenia, pri ktorom sa stretávame s intenzívnou bolesťou v hrdle, 

je napríklad infekčná mononukleóza. Ide o vírusové ochorenie 

lymfatického systému, ktoré postihuje najmä deti a mladých ľudí. 

U starších pacientov môže bolesť v hrdle v niektorých prípadoch 

spôsobovať návrat žalúdočnej kyseliny do hltana. Preto ak sa bolesť 

hrdla zhoršuje, alebo pretrváva dlhšie ako 4 dni, je vhodné navštíviť 

lekára.

Ako bolesť v hrdle liečiť?
Niektorí z nás sa spoliehajú na množstvo prípravkov, ktoré možno 

zakúpiť v lekárni, iní na tlmenie bolesti a zápalu v hrdle skúšajú 

domáce recepty. Pozrime sa na niektoré z nich:

1. Kloktanie slanej vody

Je to prvá pomoc, ktorej príprava je veľmi jednoduchá. Do pohára 

s teplou vodou stačí pridať jednu alebo dve kávové lyžičky soli 

a môžeme začať s kloktaním. Soľ má dezinfekčné účinky a dokáže 

zmierniť aj opuch zapálenej sliznice. 

2. Zázračné bylinky

Veľkú zásluhu na zmiernení bolesti v hrdle majú i zápary z repíka 

lekárskeho (Zápar: 200 g vňate repíka lúhovať v 3 litroch vody. Po 

20 minútach zápar scedíme a nalejeme do vane naplnenej vodou. 

Kúpeľ má sťahujúci, hojivý, čistiaci a dezinfekčný účinok, používa 

sa na mastnú nečistú pleť.), rumančeka pravého, šalvie lekárskej 

a materinej dúšky. Tlmia bolesť, majú antibakteriálny a dezinfekčný 

účinok. Bylinky zalievame vriacou vodou a necháme vylúhovať 

v prikrytej nádobe asi 15-20 minút. Vlažný zápar používame na 

kloktanie. Bylinky môžeme využiť tiež na prípravu čajov, pretože aj 

pri bolesti v hrdle je dôležité dodržiavať správny pitný režim.

3.Všelieky cesnak a cibuľa?

Cesnak, známy aj ako prírodné antibiotikum, je spolu s cibuľou 

zdrojom účinných látok, ktoré majú antibakteriálny a antivirotický 

účinok. Domácich receptov, kde cibuľa a cesnak hrajú hlavnú 

úlohu, je mnoho. Medzi najúčinnejšie patrí cmúľanie cesnaku alebo 

cibuľovo-cesnakový sirup. Ako si ho pripraviť? Cibuľu nakrájame 

nadrobno, cesnak rozdrvíme, všetko zalejeme medom a necháme 

deň odstáť.
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4. Ovocie a zelenina

Hlavne v období zvýšeného výskytu chorôb by sme mali viac 

dbať na náš jedálniček. Zvýšením konzumácie ovocia a zeleniny 

zvyšujeme aj prísun vitamínov a minerálov. Tie nám pomáhajú 

predchádzať ochoreniu a urýchliť i jeho priebeh.

Niekedy však domáce triky nestačia. Keď bolesť hrdla sťažuje nielen 

prehĺtanie, ale aj príjem potravy, je vhodné obrátiť sa na lekára 

alebo lekárnika. Prípravkov na zmiernenie bolesti je v dnešnej dobe 

mnoho. Ako zvoliť ten najlepší? Je lepšie siahnuť po kloktadle alebo 

pastilkách?

Pri silnej bolesti hrdla, keď má chorý problémy s prehĺtaním, je 

lepšie zvoliť prípravky s dezinfekčným aj anestetickým účinkom. 

Lokálne anestetikum znecitliví zapálenú sliznicu a uľaví pacientovi 

od bolesti. Kloktadlá sa odporúčajú skôr pri domácej liečbe, keďže 

ich užívanie je v porovnaní s pastilkami alebo sprejom náročnejšie. 

Voľba pastiliek či spreja je zväčša na preferencii pacienta. Okrem 

formy aplikácie medzi nimi veľké rozdiely nenájdeme. 

Najväčší pozor pri výbere vhodnej liečby by si mali dávať tehotné 

ženy, keďže väčšina prípravkov proti bolesti hrdla nie je pre 

nich vhodná. Preto by sa mali pred začatím samoliečby poradiť 

s lekárom alebo lekárnikom. 

Zvýšená opatrnosť je opodstatnená tiež pri malých deťoch. 

Prípravky, ktoré sa dajú v lekárni zakúpiť, sú zväčša pre deti staršie 

ako 3 roky, resp. pre deti, ktoré sa už naučili cmúľať a kloktať. 

Na rýchle uzdravenie a zotavenie sa však nestačí len vhodný

výber lieku a dodržanie správneho dávkovania. Netreba zabudnúť, 

že po užití lieku proti bolesti v hrdle sa nemá aspoň 15-20 minút piť 

a jesť, aby sa zabezpečilo čo najlepšie pôsobenie účinnej látky. 

Ako máme bolesti hrdla predísť?
V prvom rade je vhodné posilniť našu imunitu. Podarí sa nám 

tak ochoreniu úplne predísť alebo aspoň zmierniť a urýchliť jeho 

priebeh. K zvýšeniu našej imunity prospeje pravidelný pohyb 

a obohatenie jedálnička o zeleninu a ovocie s množstvom vitamínov 

a minerálov. Obmedziť alebo úplne vylúčiť by sme mali fajčenie, ktoré 

negatívne vplýva na prekrvenie slizníc, vysušuje ich, a tak znižuje ich 

obranyschopnosť. Vysušovanie sliznice môže spoôsobovať aj vlhkosť 

vzduchu v priestoroch, v ktorých sa zdržiavame.

Cieľom liečby je potlačenie zápalu, čím ustúpia aj príznaky bolesti 

v hrdle. Ak však bolesť pretrváva viac ako 4 dni, alebo sa príznaky

napriek liečbe zhoršujú, odporúča sa návšteva lekára.

Mgr. Katarína Naďová, 

farmaceut z lekárne Dr.Max
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[1] 22.11.2015 MUDr. Irina Šebová, Rýchla diagnostika streptokokových 
infekcií v ambulancií, http://www.vpl.sk/fi les/fi le/XXXIII%20prezentacie%20
pdf/sala%201/3%20sobota/orl/sebova%20RYCHLA%20DIAGNOSTIKA%20
STREPTOKOKOV%20V%20AMBULANTNEJ%20PRAXI%5B1%5D.pdf
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Rýchla úľava od bolesti hrdla
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Trápi vás pálenie záhy?
Pálenie záhy (gastroezofageálny refl ux) trápi veľkú časť našej populácie a mnohí sa s ním 
stretli aspoň jedenkrát v živote. Vzniká pri nedostatočnej funkcii pažerákového zvierača, 
čo spôsobuje návrat žalúdočnej kyseliny do pažeráka a dráždenie sliznice. Preto ho pociťujeme 
ako nepríjemný pocit pálenia za hrudnou kosťou. 

Tento problém sa vyskytuje najmä u ľudí v strednom veku, častejšie 

u mužov ako u žien, u ľudí s nadváhou, ale môže sa objaviť aj pri 

zmene liečby, dlhodobom strese alebo pri nesprávnej

životospráve. Ak sa pálenie záhy opakuje častejšie, je nevyhnutné 

ho liečiť. Okrem toho, že znižuje kvalitu života, pri neliečení môže 

spôsobiť vážnejšie komplikácie. Tým, že sliznica pažeráka nie je 

chránená, môže časté pálenie záhy vyústiť až do zápalu, krvácania, 

vredov alebo zúženia pažeráka. Osobitnou skupinou sú tehotné

ženy, ktoré trpia pálením záhy pre zvýšený tlak na brušnú dutinu.

Po skončení tehotenstva tieto tažkosti väčšinou vymiznú.

Ako sa prejavuje? 
• pocitom pálenia za hrudnou kosťou,

• návratom obsahu žalúdka do úst (regurgitácia),

• bolesťou, pocitom plnosti žalúdka,

• zápachom z úst,

• plynatosťou.

Aké sú príčiny pálenia záhy?
Jednou z príčin môže byť oslabený zvierač pažeráka. Vyskytuje 

sa najmä u tehotných žien alebo u mladistvých v období rastu. 

Príčinou bývajú aj niektoré ochorenia (napr. ezofagitída) alebo 

užívanie niektorých liekov. 

Nikoho isto neprekvapí, že častou príčinou pálenia záhy je 

nesprávna životospráva. Spôsobujú ho veľké porcie, nepravidelné 

stravovanie a ťažko stráviteľné jedlá (mastné, vyprážané). Môžu ho 

vyvolať aj niektoré potraviny a nápoje. Najčastejšie sú to korenisté, 

horké a kyslé jedlá, múčniky, kysnuté pečivo, paradajkový pretlak, 

čokoláda a sladkosti, mentol, cibuľa, pór, cesnak, paprika, kel, káva, 

alkohol a iné.

K zhoršeniu príznakov pálenia záhy prispieva aj fajčenie, 

nadváha a taktiež stres.

Čo pomáha pri pálení záhy?
Rýchla prvá pomoc

Antacidá sú lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu a používajú 

na potlačenie príznakov pri krátkodobých ťažkostiach alebo 

ako rýchla pomoc. Patria sem prípravky s obsahom solí hliníka, 

vápnika a horčíka. Nevýhodou je krátkodobá úľava a nutnosť 

ich častejšieho podávania. Sú dostupné ako žuvacie tablety, 

pastilky alebo supenzie. Kvôli interakciám s niektorými liekmi 

je potrebné dodržať dvojhodinový odstup od užitia iných liekov. 

Najmä pri predávkovaní môžu mať nežiaduce účinky:

• soli hliníka spôsobujú zápchu, 

• naopak, soli horčíka spôsobujú hnačku, 

• mnohé prípravky obsahujú ich kombináciu, čím sa tieto 

nežiaduce účinky znížia.
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Niekoľko rád, ako predchádzať páleniu záhy:

• jedzte častejšie a menšie porcie, posledné jedlo 

konzumujte najneskôr 4 hodiny pred spaním,

• potravu vždy dobre rozžujte,

• vyhýbajte sa polohe v predklone, počas pálenia záhy spite 

vo vyvýšenej polohe „po sediačky“,

• vyhýbajte sa konzumácii potravín, ktoré pálenie záhy 

spôsobujú,

• pomôcť môžu „zásadotvorné“ potraviny, napr. mandle, 

lieskovce, sója, fazuľa, gaštany, kokos, mak alebo zázvor, 

pomáha aj pitie čajov 

(medovka, puškvorec, púpava, palina).



Pre tehotné ženy sú vhodné antacidá s účinnou látkou kyselinou 

algínovou, ktorá v žalúdku vytvára ochrannú vrstvu. Tá pláva na 

povrchu žalúdka, čím bráni prenikaniu žalúdočnej kyseliny do 

pažeráka. Pre deti od 12 rokov sú vhodné perorálne suspenzie 

alebo žuvacie tablety. U mladších detí je vhodná konzultácia 

s lekárom. 

Ak sa pálenie záhy prejavuje častejšie

Liečivá nazývané H2-blokátory sú vhodné pri ľahkej forme refl uxu. 

Spôsobujú blokádu na histamínových receptoroch v žalúdku, 

čím znižujú tvorbu žalúdočnej kyseliny. Sú dostupné aj ako 

voľnopredajné prípravky s nižšou silou alebo ako lieky viazané na 

lekársky predpis, kde účinok trvá dlhšie ako u antacíd a dávkujú sa 

1-2x denne.

Pri dlhodobom a častom pálení záhy sa podávajú liečivá, ktoré 

nazývame inhibítory protónovej pumpy. Bránia nadmernej 

tvorbe žalúdočnej kyseliny a chránia sliznicu žalúdka. Väčšina z nich 

je viazaná na lekársky predpis, avšak sú dostupné aj voľnopredajné

prípravky s nižšou silou liečiva. Ich výhodou je dlhodobý účinok 

a pohodlné dávkovanie 1x denne nalačno.

V prípade, že sa ťažkosti objavujú častejšie alebo neustupujú ani po 

liečbe voľnopredajnými liekmi, je potrebné navštíviť lekára, ktorý 

určí diagnózu a zvolí vhodnú liečbu. U starších ľudí treba bolesti 

na hrudi venovať zvýšenú pozornosť, pretože môže byť nielen 

signálom pálenia záhy, ale aj srdcového infarktu. 

Mgr. Katarína Tilandyová, 

farmaceut z lekárne Dr.Max
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www.leros.cz

FARMACEUTICKÁ TRADÍCIA
LEROS, s.r.o. je tradičná česká farmaceutická 

spoločnosť. Má 60 rokov skúseností z vývoja 

a výroby farmaceutických čajov. Je prvým výrobcom 

farmaceutických bylinných zmesí a jednodruhových 

bylín, ktoré boli na českom a slovenskom trhu 

zaregistrované ako liečivo.

KVALITA
LEROS, s.r.o. je tradičný český spracovateľ liečivých 

rastlín. Vyberá si len kvalitné liečivé rastliny a prírodné 

suroviny. Celý proces začínajúc výberom surovín, 

ich spracovanie až po výrobu čaju prebieha v súlade 

s prísnymi kritériami certifi kovanej farmaceutickej 

výroby. Vývoj produktov vychádza z tradičných receptúr, 

ktoré sú upravované podľa najmodernejších poznatkov 

v oblasti pôsobenia bylín na človeka.

ROZSIAHLA PONUKA
LEROS, s.r.o. ponúka viac než 200 druhov čajov. 

Najdôležitejšie sú liečivé bylinné zmesi a jednodruhové 

byliny LEROS, čaje určené pre deti LEROS BABY 

a funkčné bylinné čaje LEROS NATUR. Novinkou 

sú čaje pre bežné pitie a výživové doplnky 

LEROS MILLENIUM a LEROS VITAL.

SPOLOČNOSŤ 
LEROS, s.r.o.



Magna - pomáhajte spolu 
s nami deťom v núdzi 
Vedeli ste, že len 70 centov na deň je čiastka, ktorá dokáže zabezpečiť zdravý a úspešný 
štart dieťaťa do života? Lekárne Dr.Max v spolupráci s organizáciou Magna Deti v núdzi sa 
spolupodieľajú na projekte, ktorý má za úlohu pomáhať deťom v najchudobnejších krajinách 
sveta. Zabezpečiť im v prvom rade základnú zdravotnú starostlivosť, správnu výživu, vzdelanie, 
domov a lásku. Zapojte sa aj vy a pomáhajte spolu s nami už troma spôsobmi.

Magna Deti v núdzi, je slovenská humanitárna organizácia, ktorej 

poslaním je zabezpečovať zdravotnú, nutričnú a sociálnu pomoc 

deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta. Zameriava sa 

na traumatizujúce stavy detí, ktoré utrpeli násilie alebo boli jeho 

svedkami či prežili smrť svojich rodičov, alebo blízkych. To všetko 

sa podpísalo pod ich zlý dušený stav. Bolesť, ktorou trpia deti 

v dôsledku podvýživy, chorôb a násilia je neopísateľná. Takéto 

správanie sa k deťom je však neprijateľné, každé jedno má

právo na bezbolestný život, má právo žiť bez strachu, zneužívania 

a vykorisťovania. A práve Magna je tu preto, aby takto trpiacim 

deťom pomohla. Kedže jedným z poslaní lekární Dr.Max je aj starať 

sa a pomôcť chorým či už fyzicky, alebo psychicky, lekárne Dr.Max 

sa rozhodli humanitárnu organizáciu podporiť a to hneď troma 

spôsobmi. Ako nám môžete pomôcť aj vy sa dočítate nižšie.

Prvý spôsob Magna Drobné - 50 centov

Od 1. februára 2015 máte možnosť v každej lekárni Dr.Max 

zaokrúhliť svoju platbu na 50 centov. Rozdiel v centoch (Magna 

Drobné), ktorý takto vznikne, putuje priamo na konto organizácie 

MAGNA Deti v núdzi. Každý váš dar je evidovaný - Drobné pre 

MAGNU sú uvedené na pokladničnom bloku. 

Druhý spôsob Magna Drobné - ľubovolná čiastka

Druhý spôsob, akým máte možnosť prispieť na konto organizácie, 

je venovať vami zvolenú sumu a to priamo v jednej z vyše 200 

lekární Dr.Max po celom Slovensku. Rovnako ako pri zaokrúhľovaní 

na 50 centov aj v tomto prípade je vami darovaná suma evidovaná 

na pokladničnom bloku.

Tretí spôsob - podpora prostredníctvom zakúpenia 

Ibuprofenu alebo Paracetamolu Dr.Max 

Za každé Vami kúpené balenie lieku Ibuprofen Dr.Max 

a Paracetamol Dr.Max ešte dodatočne venujeme 50 centov na

účet humanitárnej organizácie Magna deti v núdzi, odkiaľ budú 

následne prerozdeľované na jednotlivé prípady a tako pomôžu 

deťom, ktoré trpia či už fyzicky alebo duševne.
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Zapojte sa a pomôžte aj vy. Ako?  Spýtajte sa 

vo svojej lekárni Dr.Max. Naši lekárnici vám ochotne 

pomôžu a poradia. Šťastie týchto detí je

 v rukách nás všetkých.  ĎAKUJEME 



Viac informácií na www.magna.sk alebo na www.drmax.sk.

VAŠA BOLESŤ 
môže mať
zmysel
Kúpou každého balenia Ibuprofen Dr.Max podporíte 
humanitárnu organizáciu Magna Deti v núdzi. 

Ak svoju bolesť utíšite Ibuprofenom Dr.Max, 
pomôžete prežiť trpiacim deťom. A to má zmysel. 

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 tbl je liek 
na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofen. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom 
používaní lieku obsiahnuté v písomnej 
informácii pre používateľov lieku, ktorá je 
pribalená k lieku.

10785 DrMax - Magna_185x235.indd   1 18.11.2015   14:16
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PRECHLADNUTIE - keď odchádza
nádcha, prichádza kašeľ!
Prechladnutie je ľahko šíriteľné infekčné ochorenie horných dýchacích ciest. Medzi symptómy patrí kašeľ, bolesti v hrdle, nádcha 
a horúčka. Príznaky dosahujú vrchol druhý až tretí deň od nákazy a zvyčajne symptómy ustupujú do siedmich až desiatich dní,
niektoré však môžu trvať až tri týždne. Prechladnutie môžu spôsobiť viac ako dve stovky vírusov. Je to najčastejšie sa vyskytujúce 
infekčné ochorenie. Dospelý sa v priemere nachladnutím nakazí 2x až 3x ročne, dieťa 6x až 12x ročne.*

RIEŠENIE NA KAŠEĽ pre celú rodinu*

 
* Kontraindikácia je precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

** Dojčatám do 12 mesiacov je možné Prospan podávať len po konzultácii s lekárom.

  sila z prírody

 uvoľňuje hlieny 

   uľahčuje vykašliavanie 

   uľavuje od kašľa 

  pre dospelých  

aj deti od narodenia**

www.prospan.sk

*Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachlazen%C3%AD, http://vedelijsteze.cz/
Isla pastilky a Nisita nosový sprej/masť sú zdravotnícke pomôcky. PROSPAN Sirup a PROSPAN akut šumivé tablety sú voľno predajné lieky na vnútorné použitie p y ý p j p y p y p j y p

sahom liečiva Suchý extrakt z brečtanových listov. O správnom použití liekov a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.obs 
Pred použitím prípravkov čítajte pozorne písomnú informáciuPred použitím prípravkov čítajte pozorne písomnú informáciu.

Dostanete bez lekárskeho predpisu v lekárni.
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Čo robiť?
Pri nachladnutí je dôležité zachovať 
dostatočný príjem tekutín. Dbajte na je
bohaté na vitamíny a dostatok spánku. 
Vyhýbajte sa stresu, ktorý len ďalej
oslabuje imunitný systém.

Kýchať a kašľať by ste mali
do ruky či do papierovej 
vreckovky, ktorú
po použití vyhodíte. 
Dbajte na pravidelné
umývanie rúk celej vašej 
rodiny.

Nisita® nosová masť / sprej
s obsahom prírodných solí zvlhčujú nosovú sliznicu.
Chránia a ošetrujú nos pri nádche, pred usadzovaním
alergénov, po operačnom zákroku.
Masť je navyše vhodná aj pre dojčatá.

Vetrajte: k vyhnaniu bacilov je potrebný čerstvý, prúdiaci 
vzduch. Nepúšťajte kúrenie naplno; je dôležité, aby sa
nevysušovala sliznica v nose a v ústach.

hh 

Bolesť v  hrdle nie je chorobou, ale 
príznakom ochorenia. Pocit škriabania 
a  pálenia je takmer vždy vyvolávaný 
zápalom. Ak je sliznica v hrdle podráž-
dená alebo napadnutá infekciou, orga-
nizmus odpovie tým, že vyšle do  po-
stihnutej oblasti obranné prostriedky;
následkom je začervenanie, zdurenie 
a  bolesť v  hrdle. Najčastejšie sa bolesť 

v hrdle vyskytuje ako sprievodný jav ví-
rusovej infekcie, zápalu hltana, či zápa-
lu poschodových mandlí (tzv. angíny).
Nepodceňujte preto bolesť ani pálenie
v hrdle!

Kýchnutie je reflex vyvolaný drážde-
ním receptorov nosovej sliznice k udr-
žaniu priechodnosti nosovej dutiny.

Nádcha (latinsky:a rinitída) je zápalo-
vé ochorenie sliznice nosovej dutiny.
POZOR, mnoho liekov na nádchu je ná-
vykových, preto sa o používaní poraďte
so svojím lekárom! 

Kašeľ je obranný mechanizmus, ktorý ľ
slúži na  ochranu dýchacích ciest. Pri
tomto procese sa explozívne vypudí
vzduch, aby sa vyčistili dýchacie cesty. 

kašľakašJedným z  najčastejších dôvodov kaš
ieje vírusová infekcia, teda prechladnut
uualebo bronchitída. Rozlišuje sa kašeľ su-
kkchý (neproduktívny) a  vlhký (produk-

tívny) a akútny alebo chronický.

RADY A TIPYRARA

dlo 



Aké sú príčiny? 

Zdravá pleť sa ochráni sama. Dokáže si regulovať hladinu hydratácie. 

Ak však enzýmy v koži pracujú nedostatočne, dochádza k jej 

narušeniu. Pleť stráca vodu a škodlivé látky do nej ľahšie preniknú. 

Pleti vadí nielen mráz a zima, ale aj suchý vzduch vo vykúrených 

miestnostiach. Preto občas vyzeráme v zime mdlo až sinavo. Často 

k tomu prispievajú aj hormonálne zmeny, stres, nedostatok spánku 

a nevhodná kozmetika.

Ako zabezpečiť komfort pleti v zime? 

Na trhu je množstvo prípravkov určených špeciálne pre citlivú 

pleť, ktoré chránia pokožku pred chladom a mrazom. Sú to 

krémy s obsahom dexpanthenolu, glycerínu, koenzýmu Q10, 

biotínu, ceramidov či vitamínov. Dôležité je, aby boli bez obsahu 

konzervačných látok a iných dráždivých prísad (vôní, farbív 

a alkoholu). Správny výber krému závisí od typu pleti. Ak je pleť 

mastná a citlivá, potrebuje ľahký hydratačný krém na báze vody. Na 

suchú a citlivú pleť sú, naopak, najvhodnejšie krémy na báze oleja. 

Aby sme nespôsobili pleti viac škody ako úžitku, najlepšie je krém 

najskôr otestovať. Natrieť malú plochu predlaktia a nechať ho pôsobiť 

24 hodín. Odporúča sa časté krémovanie nielen ráno a večer, ale aj pri 

každom odchode z interiéru. Pravidelné odličovanie a čistenie pleti 

je samozrejmosťou. Mydlá a čistiace vody vody s alkoholom môžu 

pleť vysušovať. Základom ,,rituálu“ by preto mala byť micelárna voda, 

ktorá vyčistí a upokojí pokožku, zmierni podráždenie, pričom nenaruší 

ochranný kožný fi lm. Možno ju použiť aj na odstránenie líčidiel z očí. 

Niekedy je najvhodnejším riešením používanie detskej kozmetiky, 

ktorá je šetrnejšia k pleti. 

Ochrana pred slnkom aj v zime? 

Väčšina z nás zabúda, že aj v zime je intenzita slnečného žiarenia 

vysoká, obzvlášť na horách či lyžovačke. Zatiaľ čo v meste stačí 

make-up s ochranným faktorom 15, na horách je potrebná intenzívna 

ochrana. Netreba podceňovať ani slnko odrážajúce sa od snehu. 

SPF (sun protection factor) denného krému by mal mať hodnotu 

minimálne 30. Popraskané pery na kráse nepridajú a preto je 

povinnou výbavou aj balzám na pery s vyšším faktorom. Jemnú 

pokožku okolo očí ochránime slnečnými okuliarmi a každodenným 

používaním očných krémov, určených špeciálne na tieto partie. 

Vnútorná výživa

Na stav pleti má vplyv aj strava. Tá by mala byť bohatá na antioxidanty 

– vitamíny A, C a E a omega mastné kyseliny. Ich prísun zaistíme 

pravidelnou konzumáciou ovocia, zeleniny, rýb, orechov a morských 

plodov, prípadne výživových doplnkov. Pitný režim je rovnako 

dôležitý v lete aj v zime. Nápoje by mali mať izbovú teplotu. 

Obľúbeným nápojom v zimnom období sú bylinné čaje. 

Čo vieme ešte pre svoju pleť urobiť?

V prípade mrazu a silného vetra tvár ochráni šatka alebo šál. Pomáha 

aj obmedzenie pobytu v prekúrených miestnostiach a častejšie 

vetranie. Nakoľko pleť pri prechode zo zimy do vykúrenej miestnosti 

trpí, je vhodné aklimatizovať sa v menej prehriatej miestnosti.

S citlivou pleťou je to beh na dlhú trať. Práve so správnym výberom 

kozmetiky, životosprávou a životným štýlom sa sa dá zvládnuť.

PharmDr. Zdenka Bartošová, 

farmaceut z lekárne Dr.Max

Ako sa starať 
o citlivú pleť 
v zimnom období

Zima je náročné obdobie. Dni sú krátke, skoro 
sa stmieva. Vonku je zima, vo vnútri sa kúri. 
Zmenou teploty vonku a vo vnútri pleť trpí. 
Tvár je napnutá, svrbí, štípe, cievky sa rozšíria, 
niekedy sa objavia šupinky. 
Skrátka: citlivá pleť je v zime ešte citlivejšia. 
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Posledný deň v roku oslavuje každý po
svojom. Zatiaľ čo niektorí si zvolia pohodlie
domova, iní si silvestrovskú veselicu
užívajú ďaleko od civilizácie. Pokiaľ ste sa ešte 
stále nerozhodli, ponúkame vám niekoľko 
tipov. Urobte tento deň výnimočným pre svoju 
rodinu alebo partiu priateľov. Ukážte im,
že 31. december nie je len taký obyčajný 
dátum v kalendári. 

Hurá na zjazdovky
Lyžiarska sezóna je v plnom prúde, ale vy ste ešte tohto roku nemali 

možnosť sa predviesť na svahu? Oslava nového roku je ideálna 

príležitosť na to, aby ste oprášili svoju výbavu a vyrazili na hory. Našim 

favoritom je stredisko Jasná v Nízkych Tatrách. Tešiť sa môžete na 49 

km zjazdoviek, 18 bežkárskych tratí, snowpark alebo zábavnú trať 

pre deti. Poriadnu lyžovačku neohrozí ani nedostatok snehu, viac ako 

polovica svahov je totiž umelo zasnežovaná. Ak vás zimné radovánky 

omrzia, je pre vás k dispozícii multifunkčná športová hala, v ktorej si 

môžete zahrať tenis, bedminton a volejbal. Ani v predvečer nového 

roku sa určite nudiť nebudete. Pripravená je veľkolepá párty plná 

hudby a tanca. Silvestrovský pobyt si môžete predĺžiť a urobiť si krátku 

zimnú dovolenku. Aktívny oddych je predsa tou najlepšou formou 

relaxu. A pokiaľ ste sa rozhodli posledné dni tohoto roku tráviť inde, 

nezúfajte. Sneh sa v Nízkych Tatrách drží až do začiatku jari.

Romantika vo dvojici
Vítať nový rok vo dvojici môžete takmer kdekoľvek. Pokiaľ chcete 

svoju drahú polovičku skutočne prekvapiť, prichystajte si pre ňu 

relaxačný zážitok vo wellness centre alebo v kúpeľoch. Väčšina hotelov 

ponúka na silvestrovské pobyty zvýhodnené ceny. Ich súčasťou sú 

najrôznejšie masáže, procedúry, ale aj vstupy do termálnych bazénov 

alebo sauny. Stačí si len vybrať zo širokej ponuky pobytov ten, ktorý 

vám bude najviac vyhovovať.

Ak nefandíte svetu spa, pozvite svojho partnera či partnerku do 

luxusnej reštaurácie. Osláviť nový rok tak môžete v príjemnom 

prostredí bez starostí o občerstvenie a program. A ak vám rodinný 

rozpočet nedovolí vyraziť si do reštaurácie alebo wellness centra, 

spravte si príjemný večer doma. Pripravte si pohostenie v podobe 

syrových tanierov, k tomu usporiadajte malú degustáciu vínka 

a nadchnite svoju polovičku perfektne neplánovaným večerom.

V hlavnej úlohe deti
Vaša opatrovateľka náhle ochorela a vy už nestíhate odniesť deti 

starým rodičom? Nevadí, užite si posledný deň v roku spoločne 

so svojimi deťmi. Základom je bohatý program, ktorý bude baviť 

nielen vaše deti, ale aj vás. Začnite už popoludní prípravou jedla. 

Malí kuchári môžu zdobiť chlebíky, miešať svoje vlastné kokteily 

a chystať obložené misy. Nezabudnite ani na výzdobu, nakúpte 

balóniky alebo lampióny a nechajte deti slávnostne vyzdobiť izbu. 

Večer hrajte spoločenské hry, usporiadajte spevácke a tanečné 

súťaže alebo môžete sledovať obľúbené rodinné fi lmy. Všetko 

zdokumentujte fotkami, na druhý deň sa spolu zaručene zasmejete. 

O polnoci je čas na poriadny ohňostroj a prípitok. Majte v zásobe 

vystreľovacie konfety, ktoré môžu používať aj tí najmenší. Uvidíte, 

že aj doma môže byť poriadna zábava.

Inšpirácia ako 
stráviť silvestrovský 
večer 
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Trochu netradične
Namrznuté chodníky, sneh a fujavice k tomuto ročnému obdobiu 

jednoducho patria. Ak vám už chýba slniečko, nie je nič jednoduchšie, 

ako zimu trochu okabátiť. Zaleťte si po nové sily do krajín plných

slnka a príchod nového roku oslávte netradične. Európske letoviská 

však počas tohto obdobia neponúkajú príliš vysoké teploty. I na 

ostrovoch večnej jari Kanároch sa teploty pohybujú okolo 20 23 °C. 

Ak chcete prežiť netradičný silvestrovský večer vo vlnách mora, 

budete musieť siahnuť trošku hlbšie do vrecka. U turistov mieriacich 

za teplom je čoraz obľúbenejšie Thajsko. Teploty tu dosahujú 

tridsiatky a nudiť sa rozhodne nebudete. Thajčania sú známi svojou 

priateľskosťou a záľubou v oslavách, pre ktoré si hľadajú najrôznejšie 

príležitosti. Možno práve preto tu príchod nového roku oslavujú hneď 

trikrát. Okrem klasického Silvestra ešte Čínsky nový rok a Makaha 

Bucha, budhistický štátny sviatok. Na oslavy prelomu roku tu môžete 

vyraziť ešte vo februári a marci.

Nalaďte sa na večer
Aj keď program na večer je už dávno jasný, ani popoludní nemusíte

zaháľať doma. Čakanie si môžete spríjemniť napríklad návštevou 

ZOO. Zvieratká nie sú lákadlom len pre det. Zvieratká nie sú lákadlom 

len pre deti, skvelo sa pobavia aj dospelí. Dopredu si zistite, kedy 

vo výbehoch prebieha kŕmenie s výkladom. Môžete si tak odniesť 

neopakovateľný zážitok a nové vedomosti. 31. decembra privíta 

svojich návštevníkov aj zámok v Bojniciach. Zimné mesiace sú na jeho 

prehliadku ideálne, lebo v tomto čase je tu menej turistov ako v letnej 

sezóne. Môžete ju spojiť aj s návštevou 6 metrov vysokej travertínovej 

jaskyne. Pokiaľ budete mať šťastie, možno tu narazíte aj na miestne 

strašidlá, ktorými sú biela a čierna pani. Nabrať sily na večer alebo 

sa poddať vodným radovánkam môžete v aquaparku Tatralandia. 

Na svoje si prídu milovníci divokých atrakcií, ale aj tí z vás, ktorí si 

chcú oddýchnuť a relaxovať. Na silvestrovský večer je tu pripravený 

sprievodný hudobný program, tombola a ohňostroj. Užite si posledný 

deň v roku od začiatku až dokonca.

Na skok do zahraničia
Iný kraj, iný mrav. Ale čo sa týka osláv nového roku, vládne všade 

veselá nálada a uvoľnená atmosféra. Zbaľte kufre a vyrazte za krásami 

európskych miest. Jeden z najkrajších ohňostrojov na svete sľubuje 

Londýn. Tradične sa organizuje v okolí London Eye a je možné ho 

sledovať zo západného brehu Temže. Turisti isto ocenia, že metro jazdí 

na Silvestra aj Nový rok zadarmo.

Svojím pôvabom vás očarí taktiež mesto masiek Benátky. Najväčšie 

oslavy prebiehajú na Námestí svätého Marca, kde sa v tento deň 

schádzajú hŕby turistov. Niektorí návštevníci si po odbití polnoci 

chodia zaplávať na pláž Lido. My však odporúčame tento zážitok 

vynechať. Zimné teploty sa pohybujú okolo 8 °C.

Pokiaľ milujete párty pod holým nebom, určite zavítajte do Berlína. 

Jedna z najväčších v Európe sa koná práve tu 31. decembra priamo 

pri Brandenburskej bráne. Tešiť sa môžete na živú hudbu, ohňostroj, 

ale i tisícky turistov z celej Európy. 



Rybačka je očista duše 
Táto rubrika sa tiež nesie v duchu blížiacich sa vianočných sviatkov. K nim neodmysliteľne patria 
ryby a jedna osobitne. S kolegom Petrom Ľuptákom, zodpovedným farmaceutom z lekárne 
Dr.Max 457 v Tornali, ale najmä vášnivým rybárom sme sa porozprávali o rybačke, kaproch 
a samozrejme o Vianociach.

Ako k tomu človek príde, že sa stane rybárom? 

S tým sa asi treba narodiť. A každý chlap je od prírody lovec. Otec 

bol rybár a už ako niekoľkomesačné bábätko som driemal na 

brehu jazera. Ako malý chlapec som sa veľmi zajímal o prírodu 

a vždy som túžil byť prírodovedcom. Snáď aj uloviť rybu ma vždy 

lákalo preto, aby som spoznal tajomný svet pod hladinou. Úplne 

prvá rybačka, na ktorú si pamätám, bola z hojdacieho mosta 

na Rimave, keď som na obyčajnom špagáte chytal na šupku 

z pomaranča. Nuž, dôležitejšie bolo loviť ako uloviť (a tak je to 

dodnes). Ofi ciálnym rybárom som sa stal ako deväťročný. Nebolo 

to v súlade s predpismi Rybárskeho zväzu, lebo deti mohli byť 

členmi po dovŕšení desiateho roku a absolvovaní krúžku. Museli 

to porušiť, lebo inak by som sa stal pytliakom (Smiech). To už som 

„profesionálne“ chytal na zohnutý špendlík a kus silónu na Rimave 

pri sídlisku.

Aké to bolo po prvýkrát si nahodiť a zdolať svoju prvú rybu? 

Kde to bolo? 

Prvá ofi ciálna rybačka bola na vodnej nádrži Kurinec pri Rimavskej 

Sobote. Takú montáž s velikánskym pevným olovkom som zostavil 

(nechodil som na kurz, nevedel som, čo ako treba), že by to musel 

byť Moby Dick, aby zabral. A tak ani nezabral. Na prvú rybu si naozaj 

nepamätám. Pamätám si na prvého sumca, pleskáča, prvú šťuku, 

prvého mieňa.

Aj keď boli poniektoré podpriemerné kusy, na to sa zabudnúť nedá, 

najmä keď to zažije malý chlapec. 

Aké sú vaše najväčšie rybárske úspechy?

Rybárstvo sa zmenilo. Chytiť veľkú rybu už nie je výnimočným 

úspechom. Súkromné rybníky sú plné kapitálnych rýb a môže sa 

ľahko pošťastiť aj laikovi. Pred desiatimi rokmi boli moja šesťkilová 

šťuka alebo 43-centimetrový pstruh skutočne na obdiv. Dnes sa 

už pousmejeme a s nostalgiou pozeráme na fotky. Skutočným 

úspechom je uloviť zriedkavú rybu a úspešne loviť, keď neberú.

Ako často rybárčite? 

Nie až tak často, ako by som chcel, ale vždy, keď je to možné a pre 

môj duševný pokoj nevyhnutné. Polhodina pri brehu rieky je 

najlepší psychológ. Kufor môjho auta vždy ukrýva povinnú rybársku 

výbavu a jednu udicu. Na to sa miesto vždy nájde. Po náročnom dni 

sa veľmi často cestou domov zastavím pri Slanej trochu si zahádzať. 

Za polhodinku chytím nejakého ostrieža, jalca, možno pstruha 

a hneď je deň krajší. Čas strávený na rybách sa do života nezapočíta. 

Chcem žiť dlho (Smiech).

Chodíte sám, s rodinou alebo s partiou? 

Najlepší relax je byť pri vode sám. Vtedy je to čistenie duše. Ale aj 

rybačka s kamarátmi má svoje čaro a ak sa pridruží dobrý guláš 

a dobré vínko, tak vznikne izolovaný „raj na zemi“.

Aký je to pocit chytiť naozaj veľkú rybu?

Naozaj veľká ryba na palici vo mne vyvolá búšenie srdca, roztrasú sa 

mi nohy a okamžite sa sústredím na to, ako ju z vody dostať. Všetok 

ten adrenalín si uvedomím, až keď je ryba na brehu. Ale najkrajší 

pocit je chytiť vytúženú rybu, nemusí byť vôbec veľká.

Chytáte aj malé ryby?

Je pre mňa zaujímavejšie dobre si zachytať hoci aj menšie ryby ako 

čakať týždne na jednu veľkú.

Ktoré sú vaše obľúbené rybárske revíry?

Milujem rieky. Rieka sa stále mení. Mení svoje koryto, dno. Tam, kde 

bolo pred rokom krásne miesto s hlbinou a potopeným stromom, 

tento rok už nemusí byť. Rieka je omnoho bohatšia a rozmanitejšia 

na druhy rýb. Na rieke nikdy neviem, čo mi zaberie a akých 
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rozmerov. Rimava je moja srdcovka. Vyrastal som na nej a trávil tam 

dlhé prázdninové dni. Ipeľ je krásny a neskrotený. Také zákruty už 

má u nás veľmi málo riek. Odkedy ale pracujem v Tornali, čoraz 

častejšie objavujem aj vody Slanej. 

Venujete sa špeciálne aj kaprárine? 

Takej tej modernej ťažkej kaprárine sa nevenujem. Aj keď po 

niekoľkých rybačkách s odborníkmi, ktorí mi ukázali, aké krásne 

ryby sú aj v mojom okolí, som dostatočne infi kovaný vírusom 

kapráriny. Budúcu sezónu to skúsim a možno to prepukne v tú 

správnu kaprársku diagnózu. 

Aký je váš najväčší úlovok kapra? Nejaká zaujímavá príhoda? 

Toto leto sme si krátili čas na dvojdňovej rybačke chytaním 

menších kaprov. Zrazu záber a kamarát bol pri udici ako prvý. No 

sekol a ťahal pomaly a kapor bol už potopený v kríkoch. Obidvaja 

šup do člna ako profesionáli a išli sme ho vyslobodiť. Zakrátko sa 

to podarilo a začal sa urputný boj. Jemným náčiním sme nechceli 

pritvrdiť, a tak sa čln krútil, vozilo nás hore-dole. Na brehu sa 

zbehli rybári od vedľa a čakali na výsledok. Náš protivník mal veľkú 

výhodu, o ktorej sme netušili, kým boj neskončil. Vyplavili sme 

sa na breh asi s dvojkilovým kaprom, ktorému na sile pridávala 

deravá topánka. Taká stará baganča naplnená vodou vie urobiť 

riadny odpor. Takže vytiahnuť z vody deravú topánku nie je len 

mýtus z karikatúr. Koľko smiechu a poznámok sme sa dočkali na 

brehu! Ale to sme chytili aspoň rybu. V jednu letnú noc, keď sme 

na brehu plytkej zátoky tíško čakali na zubáče, sa konečne rozbehol 

silón po vode. Po chvíľke napätia a záseku bolo počuť ohromný 

čľapot. Nasvedčovalo to krásneho dravca, no silón sa dvíhal až 

k hviezdam. Nebola to lietajúca ryba, ale kačica, ktorá si pochutnala 

na nadľahčenej nastraženej rybke. Pečená kačica tiež poteší. Nech 

mi poľovníci prepáčia.

Na štedrovečernom stole máte kapra? Čo nejaký špeciálny recept? 

Kapor je skutočná ikona Vianoc a občas si kupujem rybu na 

štedrovečerný stôl na ulici. Jemné rybacie mäso nie je dobré 

dlho držať v mrazničke a keď rybníky skoro zamŕzajú, tak je lepšie 

kúpiť čerstvého kapra. Tento rok je počasie zatiaľ teplé a vyzerá 

to tak, že sa bude dať chytať dlho. Pamätám si na zimu, keď na 

priehrade bola posledná rybačka na Štefana. To už naozaj len pre 

nás bláznov. Už sme mali na štedrovečernom stole aj zubáča, šťuku 

alebo typicky zimného mieňa. Ale napriek tomu si myslím, že na 

Vianoce nemusíme experimentovať. Tradičnou vianočnou rybou by 

mal byť kapor upečený vcelku, aby krásne vynikol. Preto aj dávam 

pod neho dobre premastený papier na pečenie, aby som ho 

vedel neporušene otočiť. Najradšej ale kapra pripravím tak, že ho 

nakrájam na podkovičky. Surový sa lepšie krája a presne viem, kde 

ostali kostičky. Podkovičky obalím v múke a v sladkej paprike. Sú 

rýchlo prepečené a veľmi chutné.  

Ďakujem za rozhovor. Anna Janošková
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Vianočné dekorácie
Sviatky klopú na dvere, ale vášmu domovu stále chýba tá správna atmosféra? 
Máme pre vás niekoľko tipov na originálne vianočné dekorácie. Pripravte si vlastné ozdoby. 
Ich výroba trvá iba pár minút a zvládne ju skutočne každý. Zútulnite si svoju domácnosť
a nechajte do nej preniknúť ducha Vianoc.

2. V tejto chvíli nastáva čas zdobenia. Ak chcete tvoriť 
zložitejšie ornamenty, naznačte si ich špajľou pomocou malých 

dierok. Do nich napichujte klinčeky. Jednoduché
ozdoby môžete tvoriť odoka. Na kreslenie však nikdy

nepoužívajte fi xku – z pomaranča sa nebude dať zmyť a vaše
dielo tak nenávratne pokazí. Lepiacou pištoľou môžete prilepiť 

ďalšie dekorácie, ako napríklad mašličku alebo aníz.

1. Najskôr vyskúšajte, na ktorej strane pomaranč najlepšie stojí. 
Potom vezmite sviečku a obkreslite jej tvar navrch pomaranča. 

Ostrým nožom vyrežte obrysy tak, aby boli hlboké približne 
1,5 cm do vzniknutého otvoru vložte sviečku. Z bočnej strany 

pomaranča nakreslite hviezdičku s priemerom aspoň 4cm. 

3.
Hotovú dekoráciu 

položte na keramic-
ký alebo sklenený 
podstavec. Nakrá-

jajte si na plátky su-
šené pomaranče, či 
jablká a naaranžujte 

ich pod sviečku 
spolu s vlašskými 
orechmi. Sviečku 

v pomaranči môžete 
kedykoľvek meniť. 
My odporúčame 

vôňu škorice, vanilky 
alebo manadríniek. 

Tieto vône 
dokonale naladia 

sviatočnú atmosfé-
ru a uvoľnia vašu 

myseľ od predvia-
nočného stresu.

Svietnik 
z pomaranča

Vyrobte si dekoráciu 
spoločne so svojimi 
deťmi a užívajte si 
pri tom vianočnú 

náladu. Malí umelci 
vymyslia vzory 

a obrázky, ktorými 
svoj svietnik 

vyzdobia, a tak si 
skrátia čakanie na 

Ježiška.

Budete potrebovať 
väčší pomaranč, 

vonnú čajovú 
sviečku, klinčeky, 
celú škoricu, aníz, 
nôž, fi xku, špajle 
s ostrým hrotom.
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Vonná sviečka
Čas Vianoc prichádza iba jeden raz do roka, preto by mal byť chvíľami plnými radosti 

a lásky. Prekvapte svoju rodinu a známych sviečkou vlastnej výroby, ktorá prevonia váš 

domov kúzlom Vianoc. Na túto dekoráciu si pripravte 1 väčšiu sviečku, celú škoricu, 

stužku alebo lyko, lepiacu pištoľ, sušené citrusy, gumičky na zaváranie.

Venček z imela 
Imelo neodmysliteľne patrí k týmto sviatkom. S troškou zručnosti a fantázie sa vám určite podarí vytvoriť jedinečný venček na dvere ktorý nie 

je ani fi nančne náročný. Pripravte si záhradnícke nožnice, zelený drôtik, venček so zeleným podkladom, imelo, vlasec, zlaté ozdoby.

1. Ak sú škoricové rolky vyššie ako sviečka, 
ostrým nožom ich skráťte tak, aby bolo možné 
bez problémov zapáliť hrot sviečky. Rozohrejte 
lepiacu pištoľ a nanášajte lepidlo po celej dĺžke 
škorice. Rolky lepte hladkou stranou na sviečku 

a následne na ne upevnite 2 gumičky, 
 aby sa škorica nezošmykla. Sviečku nechajte 

schnúť asi 15 minút.

1. Nastrihajte si vetvičky dlhé asi 15 cm. 
Prvé z nich niekoľkokrát dôkladne omotajte 

drôtikom, potom pridávajte ďalšie. Imelo 
ukladajte stále rovnakým smerom tak, aby nová 

vrstva prekryla konce tej predchádzajúcej. 
Drôtik dôkladne priťahujte a jeho koniec 
zapichnite zo spodnej strany do venca.

2. Okolo sviečky uviažte stužku rovnakej 
farby ako sviečka, pekne vynikne aj 

lyko. Na mašličku môžete navliecť malý 
zvonček, koráliky alebo hviezdičky. 

Nezabudnite dobre pritiahnuť uzol, 
aby stužka na sviečke pevne držala.

2. Je iba na vás, aký bohatý venček 
bude. Vetvičky môžete prekladať zlatým 
imelom, ktoré váš výtvor ozvláštni. Dole 
pripevnite dva zlaté zvončeky. Použite 

opäť drôtik alebo lepiacu pištoľ. 

Veniec zvýrazní aj zlatá mašľa alebo 
iná dekorácia tej istej farby.

3. Vyskúšať môžete i variant so sušenými 
pomarančmi alebo inými citrusmi. Nakrá-
jané plátky s hrúbkou asi 3 mm dajte sušiť 
do rúry na 75 °C. Dbajte na to, aby citrusy 
neboli vysušené, ale iba vláčne, inak bude 

zložité sviečku nimi obaliť. 
Nezabudnite dať pod sviečku podsta-
vec, ktorý je možné nahradiť aj malým 

tanierikom.

3. 
Okolo venca niekoľkokrát omotajte vlasec 

a na konci urobte očko na zavesenie. 
Pokiaľ to materiál dovolí, pribite do dverí 

malý hrot, na ktorý veniec priviažete. 
Nechcenému pohybu zabránite oboj-

strannou lepiacou páskou pripevnenou 
zo spodnej strany venca. Pokiaľ máte 
plastové dvere, nechajte vlasec dlhý 

asi 2 metre na každú stranu a veďte ho 
k hornému rohu dverí. Následne prilepte 

konce zvnútra priehľadnou páskou.
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Recepty z rýb
Kapor patrí k Vianociam rovnako ako Ježiško alebo stromček s darčekmi. Takmer v každej rodine 
sa dnes nájde niekto, pre koho kapor nie je tradičnou pochúťkou, ale skôr peklom na tanieri. 
Prekvapte svojich najbližších neobvyklým pokrmom z rýb, ktorý povýši vaše štedrovečerné menu 
na nezabudnuteľný kulinársky zážitok.

Tatársky biftek z lososa s maslovými zemiakmi
Potrebujeme: 

• 400 g surového fi lé z lososa

• 2 šalotky

• 2 lyžice kôpru

• šťava z citrónu

• 1 lyžica dijónskej horčice

• olivový olej

• 3 stredne veľké zemiaky

• maslo

• mleté čierne korenie, soľ

Postup: Lososové fi lé dôkladne umyte, zbavte kože a nakrájajte na čo 

najmenšie kúsky. Nie je vhodné mäso pomlieť. Zmiešajte ho s nasekanou 

šalotkou a kôprom. Pridajte dijónsku horčicu, citrónovú šťavu a olivový 

olej. Dôkladne všetko premiešajte. Ingrediencie pridávajte v menšom 

množstve a postupne dochucujte podľa potreby. Nechajte chladnúť 

asi 2 hodiny v chladničke. Medzitým si uvarte zemiaky v šupke. Po 

vychladnutí ich nakrájajte na polcentimetrové plátky a krátko ich opečte 

na masle. Jedlo dochuťte soľou a podávajte spoločne s tatárskym 

biftekom. Môžete ho ozdobiť vetvičkou kôpru a kúskom citróna.

Marinovaný kapor so zeleninou
Potrebujeme: 

• fi lé z kapra

• 2 strúčiky cesnaku

• 1 lyžica zázvoru

• 3 lyžice sójovej omáčky

• tymian

• 100 ml olivového oleja

• 3 reďkovky

• 2 stredne veľké mrkve

• 1 červená cibuľa

• 1 menší kaleráb

• 1 cuketa

• bazalka, soľ, mleté čierne korenie

• maslo

• alobal

Postup: Najskôr si pripravte marinádu z cesnaku, zázvoru, sójovej 

omáčky, tymianu a olivového oleja. Kapra pozdĺžne rozrežte na prúžky 

široké 4 cm, ktoré sa budú lepšie marinovať. Mäso na pár minút naložte. 

Medzitým si nakrájajte zeleninu. Potom ju dochuťte soľou, korením 

a bazalkou. Spoločne s rybou ju vložte do alobalu, navrch dajte lyžičku 

masla a dôkladne zabaľte, aby šťava zostala vo vnútri. Pripravené balíčky 

vložte do rúry vyhriatej na 180 °C približne 45 minút. Balíčky vyberte, 

nechajte ich chvíľku vychladnúť a servírujte so šťavou z alobalu.

Špíz zo zubáča
Potrebujeme: 

• fi lé zo zubáča

• 3 lyžice olivového oleja

• 0,5 dl bieleho vína

• 3 strúčiky cesnaku

• 1 lyžica citrónovej šťavy

• mleté čierne korenie, soľ

• paprika

• cibuľa

• anglická slanina

• šampiňóny

• špízové ihly

• stopkový zeler 

Postup: Filé zo zubáča pozdĺžne rozrežte tak, aby vám vznikli 4 časti 

hrubé 5-6 cm. Tieto kúsky naložte do marinády, ktorú si pripravíte 

z lisovaného cesnaku, vína, oleja a citrónovej šťavy. Zubáča nechajte 

krátko odležať a potom napichnite na ihly. Rybu nekrájajte na kúsky, ale 

celý pruh mäsa prekladajte zeleninou, slaninou a hubami. Rúru zohrejte 

na 200 °C a pečte 25 minút. Špíz podávajte so stopkovým zelerom, ktorý 

nakrájate na hranolky, osolíte podľa chuti a pokvapkáte olivovým olejom. 

Položte na plech vyložený papierom na pečenie a dajte do rúry na 

10 minút.
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Fašírky z rýb 
Potrebujeme: 

• 400 g fi lé z kapra

• 1 rožok

• 50 ml mlieka

• cibuľa

• hladká múka

• vajce

• strúhanka

• 2 žĺtky

• 100 ml oleja

• 1 lyžica dijónskej horčice

• šťava z ½ citrónu

Postup: Z fi lé odstráňte kožu a nakrájajte ho na menšie kúsky. Rožok 

narežte na kolieska a namočte do mlieka. Rybu pomeľte, zmiešajte 

s rožkom a najemno nakrájanou cibuľou. Z cesta vytvarujte fašírky 

a tie obaľte do trojobalu a vypražte na panvičke. K tomuto tradičnému 

maďarskému pokrmu pripravte domácu majonézu. Tyčovým mixérom 

rozmiešajte žĺtky, olej, dijónsku horčicu a citrónovú šťavu. Nakoniec 

všetko osoľte a okoreňte.

Ostriež v mandľovej kôrke 
s hráškovým pyré
Potrebujeme: 

• 100 g mandlí

• fi lé z ostrieža 

• maslo, smotana

• soľ, muškátový oriešok

• hrášok

• citrón

• lístky mäty

Postup: Zomletím mandlí si pripravíte múku. Z fi lé odstráňte kožu, 

obaľte ich vo vajíčku a v mandľovej múke. Na panvici roztopte maslo 

a rybu dozlata vypražte. Hrášok restujte, ochuťte muškátovým orieškom, 

osoľte a zalejte smotanou. Nechajte prejsť varom a potom rozmixujte do 

hladka. Pyré môžete zjemniť maslom. Pokrm ozdobte plátkom citrónu 

a lístkom mäty.

Tuniak s teplým šalátom
Potrebujeme: 

• 4 steaky z tuniaka

• hruška, fenikel

• 150 g fazuliek

• hrsť lístkov bazalky

• 2 strúčiky cesnaku

• citrón

• vinný ocot

• soľ, mleté čierne korenie

• olivový olej

Postup: Nakrájajte tuniaka na plátky hrubé 2 cm. Do kuchynského 

robota vložte bazalku, cesnak, citrónovú šťavu, vinný ocot, olej, soľ 

a korenie. Všetko rozmixujte a do tejto marinády vložte steak. Mäso 

odložte na 2 hodiny do chladničky. Medzitým si pripravte zeleninu na 

šalátik. Pozdĺžne nakrájajte hrušku s feniklom a premiešajte s fazuľkami. 

Zeleninu restujte na olivovom oleji, až kým nezmäkne. Na záver 

pokvapkajte vinným octom. Tuniaka prudko opečte na panvici. Ryba by 

mala vo vnútri ostať surová.

Plnená pražma
Potrebujeme:

• Pražma

• hrozienka

• citrónová šťava

• 1 lyžička medu

• jablko

• koriander

• sladké zemiaky 

• cibuľa

• 1 lyžica nasekanej petržlenovej vňate

Postup: Najskôr rozohrejte rúru na 200 °C. Potom pripravte plnku 

z hrozienok, citrónovej šťavy, medu a jablka nakrájaného na tenké plátky. 

Rybu dobre umyte, nezabudnite na brušnú dutinu. Naplňte ju jablkovou 

zmesou a nakoniec posypte koriandrom. Nakrájajte sladké zemiaky 

a cibuľu, rybu oviňte slaninou a všetko dôkladne zabaľte do papiera na 

pečenie. Pečte v rúre asi 20 minút. Na zeleninu položte plátok masla 

a posypte čerstvou petržlenovou vňaťou.

Treska v rascovom cestíčku
Potrebujeme:

• fi lé z tresky

• 4 vajcia

• 100 g hladkej múky

• 100 ml mlieka

• rasca, soľ

• mleté čierne korenie, 

• pažítka, olej

• rajčiny

• paprika

• cuketa

• baklažán

• cibuľa

• cesnak

Postup: Zmiešajte vajcia, múku, mlieko, rascu, soľ a korenie. V tejto zmesi 

obaľte rybu a upražte na rozohriatom oleji. Tresku položte na obrúsok 

a nechajte odkvapkať. Ako prílohu podávajte francúzsky ratatouille, 

ktorý pripravíte z nakrájaného baklažánu, cukety, rajčín, papriky, cibule 

a cesnaku. Zeleninu osmažte a poduste, až pokiaľ nezmäkne. Pridajte 

rajčinový pretlak a dochuťte tymianom, soľou a korením.



Krížovka
V rámci Oddychovky máme pre vás opäť pripravenú krížovku, tak si vymeňte tuhy, zastrúhajte
ceruzky a do toho! Za správnu odpoveď máte možnosť získať: Isla Ginger proti chrapotu 
v hrdle a bolesti. Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: 
KNM Agency s. r. o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika
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Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla Jaroslave Valachovej z Humenného srdečne blahoželáme a posielame Bion 3 ADULT. 
Riešenie tajničky: Tri v jednom vitamíny, minerály, probiotiká
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Pomáhajú aj profesionálom 
v Hudobnom divadle Karlín.

Zdravotnícka pomôcka. Pred užitím si starostlivo prečítajte príbalovú infomáciu.

Isla pastilky prinášajú okamžitú úľavu pri chrapote, dráždivom kašli a škrabaní v hrdle. 

Obsahujú výťažok z lišajníka islandského, ktorý vytvára ochranný fi lm na sliznici úst a 

nosohltanu. Sú vhodné pre deti od 3 rokov, dospelých, tehotné a dojčiace i diabetikov.* 

Sú dostupné v lekárni bez predpisu v 4 príchutiach: Isla Moos/Mint*/Cassis*/Ginger.

www.isla-moos.cz

 



Magnézium (horčík) prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania,
k správnemu fungovaniu nervového systému
a tiež k udržaniu zdravých kostí a zubov.

K zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej funkcii
nervového systému prispieva aj vitamín B6 (pyridoxín).

Stop únave 
a vyčerpaniu!
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Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. 
Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne 

sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch výrobkov.

Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré.
Starostlivo pripravená dojčenská výživa Amilk Bifi do
obsahuje probiotiká, vitamíny a minerály a je bohatá

aj na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.


