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Nová antikoncepce pro muže
Přeberou konečně zodpovědnost?

ROZHOVOR
Yvetta Blanarovičová

„Sijou se mnou
všichni čerti“

V DOBRÉ
KONDICI
Nejlepší
jarní
sporty

LL)
Q

U)
Q
Q
c~)

c~)

CN
Q

0)

MODERNÍ MEDICÍNA
Zbavte se brýlí
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Nedovolte
svým rukám
stá flout

W:‘

‚j‘. .14
Wb

4.— 1“. ‘‚— ~— d‘

ji

á se léčit
MYŠL

zbytečností
vnašem

těle

NEK?



novinky na našem trhu

•rovás

Energie vjedné
„krabičce“
Pomalu, ale jistě se blíží hlavní
dovolenková sezona. Ať už prefe
rujete aktivní či pasivní relaxaci,
nezapomeňte si s sebou přibalit
Energit, který vašemu organismu
dodá chybějící energii za každé
situace. Pastilky obsahují vitamin
C a E, koenzym Q10, betakaroten
a hroznový cukr. Svěží a šťavnatá
chuť plná vitaminů v průběhu dne
povzbudí a dodá energii, ať už se
budete chystat na výlet na kolech
či se jen procházet po pláži.
Energit, cena 47Kč
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Žitná pochoutka
při dietě
Pokud patříte k fanouškům zdravé výživy nebo
hledáte něco, s čím nehřešit při dietě, vyzkou
šejte novinku — Knäckebrot Racio žitný s novou
přírodní recepturou. Knäckebroty s novou .

recepturoulieobsahují droždí, ochucovadla,
barviva ani žádná „éčka‘~ navíc za vysoký obsah
vlákniny, až 16,5 procenta, patří dík právě žitu.
Knäckebrot Racio Žitný, cena cca 33Kč

Čokoládová opalovací
kosmetika
Toužíte po krásně opálené pokožce?
Pak nedělejte kompromisy a pořiďte
si kvalitní kosmetiku. Jen ta zajistí
opálenou pleť a zároveň silnou a ne
zbytnou ochranu. Tak si budete moci
svůj pobyt na slunci vychutnat beze
strachu ze spálení a trvalého poškoze
ní pleti. Doporučujeme vám prvotříd
ní čokoládovou opalovací kosmetiku
ad firmy TOPVET. Produkty této řady
vhodně kombinují účinky chemického
i fyzikálního ochranného filtru a svojí
unikátní technologií poskytují pleti
dokonalou ochranu. Navíc čokoládo
vým charakterem rozmazlují nejen
vaši pokožku, ale všechny smysly.
Čokoládové opalovací mléko, cena cca 300 Kč

Tyčinka místo oběda?
Už jste ochutnali tyčinky Guareta, které se prodávají
v lékárnách? Jsou skvělé při sportu, ale nejen při něm.
Hodĺ se například i v situaci, kdy nemáte v práci čas zajít
si na oběd. Spolehlivě zaženou
hlad, a navíc dodají tělu všechny
potřebné látky — bílkoviny, mine-
rály, vitaminy a stopové prvky
i nezbytné množství esenci
álních tuků a sacharidů. Ty
činky se vyrábějí v několika
chuťových variantách.
Guareta, cena cca 29Kč

Pro priroZeflOU krásu
pleti, vlasů a nehtu
Křemíkové sloučeniny zpevňují kolagenní struktury
podkožních tkání a také kořínky vlasů a lůžka nehtů. Při

• jejich nedostatku dochází k.narušení přirozené obnovy
kolagenových vláken, pokožka pozbývá pevnosti a pruž
nosti, oslabuje a objevují se vrásky, vlasy se třepí a nehty
lámou. K doplnění potřebného množství křemíku se
podle výrobce dobře osvědčil Original Silicea Balsam.
Podporuje tvorbu kolagenovÝch, elastinOVÝch a keratinO
vých vláken, navíc váže i vodu a pleť
hydratuje. výsledkem je posílená,
dokonale vyhlazená, hebká a svěží
pleť bez vrásek, lesklé a zdravé
vlasy i pevné nehty. K dostání je •~

.4
original silicea Balsam v lékár
nách jako doplněk stravy.
Original Silicea Balsam,
cenacca3S0kč ‘ ____

Okradli mě
v nemocnici
Při příjmu do nemocnice mě lékař
varoval, abych si dala pozor; že se
tam krade. Myslelajsem, že naráží
na nemocniční návštěvy, brzyjsem ale

... pochopila, že myslí vlastnípersonál!
‘.‘ Do nemocnicejsem přišlajeden
‚ den před operací a všechny věci, které

‘ jsem měla u sebe, daly sestřičky až v den

operace a hkwně bez mé přítomnosti
do centrální šatny. K mé velké smůle
sepsaly pouze peníze~ kteréjsem měla
v peněžence,jenžejá tamještě měla
dvoutisícovou bankovku zalepenou .

v obálce na zaplacení.pobytu v nemocnici.
Tato obálka bylaještě ve větší obálce mezi
mými a daLšími zdravotními doklady.
Po Čtrnácti dnech při propuštěníjsem
s,hrůzou zjistila, že obálka mezi věcmi ‘

chybí! Psalajsem panu řediteli, ale ten
se ani nenamáhal odpovědět. Ovšem
předal můj dopis vrchnísestře, a ta
odpověděla, cituji: „l1. 8. lojste byla

‚ operována, a proto nemohly být věci
sepsány přímo s Vámi.“Jenžejá byla
v nemocnici už den předem, leželajsem

. . na pokoji a nikdo za mnou
nepřišel! Vdruhém

‚ . ~.. dopise mi vrchní
‘. napsala, že dělala

osobně kontrolu((

dokumentace a žeje to v pořádku, jenže
já vím, že v dokumentaci byl pouze
soupis peněz v peněžence. Proč vrchní lže
a brání vlastním tělem krádež? Myslím,
že nemocnice by měla převzít maximální
zodpovědnost!Beru důchod 7500Kč
měsíčně a dva tisíceje pro mě opravdu
velká suma. Prosím, poradi~e mi, jak mám
nadále postupovat. .

Jiřina Wojacsková, Petrovice u Karviné

Napsalajsem řediteli
nemocnice, ale ten se ani

nenamáhal odpovědět. Proč
vrchní sestra lže a brání
vlastním tělem krádež?
Zdravotnické zařízení obecně jako provo
zovatel odpovídá za Škodu způsobenou
na vnesených nebo odložených věcech,
u peněz a jiných cenností až do výše
5000KČ. Pokud byly ale věci převzaty
do úschovy, je odpovědnost za Škodu bež
omezení. Soupis vašich osobních věcí by
měl být prováděn zdravotní se~trou bez-

‘ Lukáš Kohout,
Advokátní kancelář Dáňa,

Pergl & Partners,
www.akdpp.cž

strany nemocnice řádně vyhověno, se Lze
obrátit na soud s žalobou o náhradu Škody
způsobené na vnesených nebo odložených
věcech. Nicméně je třeba z vaší strany dů
kladně zvážit, zda 6nanČní výdaje a úsilí vy-
naložené na soudní řízení stojí za případný
úspěch ve věci. Každopádně na „zvláŠtní“
posmp s úschovou osobních věcí, který vedl
ke ztrátě nezanedbatelné flnanční Částky,
by bylo vhodné upozornit zřizovatele dané
ho zdravotnického zařízení, obvykle krajský
úřad, prostřednictvím stížnosti. Ta by měla
směřovat proti nedostatečnému vyřízení
vaší stížnosti (dopisu) ze strany vedoucího
zdravotnického zařízení. Zřizovatel má
povinnost do 60 dnů vaši stížnost vyřídit.

OBRAŤTE SENA NAŠI
PRAVN!PORADNU:
Blesk zd,‘cwí, „ Prdvn [ pomdna
Komuna,‘dů 42, 170 00 Praha 7,

prostředně po vašem přijetí do zdravotního
zařízení. Je velmi
neobvyklé, že ne- INZERCE
mocruče osobní věci
převzala do úschovy ‘~, ~
až další den bez vaší “-7“
přítomnosti a vy jste /
z důvodu operace
nemohla zkontro
lovat jejich soupis.
Občanský zákoník
stanoví,žeprávo ‘I- I i-~
na náhradu Škody L I LI

musí být uplatněné .‚

u zdravotnického
zařízení Či jiného
provozovatele . 4

nejpozději do pat- •

náctidnůodedne, ‘~

kdyjsteseoŠkodě ‚ .

dozvěděla. Ve vašem
případě bytímto ‘‘~ ‘

uplatněním práva ‘

mohl být za Ur
čitých podmínek
považovaný i dopis
řediteli nemocnice,
který jste napsa
la. Ve lhůtě do tří
let od uplatnění
práva na náhradu ____
Škody u nemocnice, _____
kterému nebylo ze
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Zažeňte jarní nachlazení!
Nachlazení, bolesti hlavy struhadlo v krku Každ‘ jaro je to stejné.
Přitom se těmto problémům da poměrně jednoduše předejĺt. Klasicke
nachlazenĺ si nás najde především v kolektivu, hlavně
v případě většĺho množství výskytu infekcí v populaci.
Proto bychom se měli vyhýbat návštěvě divadel, kin,
ale i čekáren u lékaře. A samozřejmě vybrat ty nej
vhodnější léky. Například účinný Flavamed ve všech
svých podobách.

S rodinou po Česku

~jq~vamed
effew4V~tfht0btCt 60mg

0~ndň4l0 ~k.4uV;‘ —

IQ 4omi~‘~ I

Flavamed,
cena sirup
73Kč, tab
lety 56Kč,
rozpustné
tablety 68Kč
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Inspirujte se na portále Kudy z nudy a vyberte ui z vice než 2 000 zajimavých tipů pro dovolenou

dětmi kdekoli v České republice! Na vaši návštěvu Čeká přes 200 pohádkových hradů a zámků,

lanových center nebo 50 aquaparků. Objevujte společně Česko; bavte se!

www.kudyznudy.cz

I I INTIOROVAWÝ OPSKÁ VIRE
o,,iAČNl ___________ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ % ‚ .
PIORIAM ŠRDCE PRO VÁŠ ROZVW ~ Česka republika


