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Volby do evropského parlamentu jsem 
prožila v Paříži. Musím říct, že jim tam nikdo 
nevěnoval více pozornosti, než u nás. Vlajku 
evropské unie jsem v celém městě neviděla 
ani jednu a vzhledem k pomalovaným tvá-
řím jednotlivých kandidátů si o jejich oblibě 
nedělám velké iluze. Euroskepticismus se 
šíří, nestojíme příliš o multikulturní zemi, 
vyhrává spíše náš tradiční nacionalismus.
Na první pohled to ovšem v Paříži vypa-
dá jinak. Propojenost kultur je očividná, 
střízlivým odhadem bych tipovala, že na 
každého Francouze připadá jeden imigrant. 
Pravda, mnozí z imigrantů už jsou vlastně 
rodilí Francouzi, do země přišli jejich rodiče, 
či případně prarodiče. Každopádně vás 
obklopuje směs různých kultur a pravdou 
je, že když jsme jeli nočním autobusem, 
byli jsme v něm vlastně jediní bílí… Tržiště 
okupují všudypřítomní Asiaté, bílé děti 
hlídají černé chůvy. Tak to je, ale tak to, dle 
výsledků voleb, vlastně nikoho moc netěší… 
Takže, ačkoliv my máme pocit, že soužití 
mnoha kultur může docela dobře fungovat, 
Francouzi si to evidentně nemyslí. 
Katastrofální účast v těchto volbách i u nás 
ukázala, že bychom si vlastně raději hráli 
na svém malém písečku, než řešili něco na 
velkém evropském hřišti. Nakolik je toto 
rozhodnutí moudré, ukáže až čas.
Pojďme ho vyplnit něčím příjemným. Napří-
klad čtením našich článků. Tak jako tradičně 
před létem přinášíme rady, jak se opalo-
vat i co si dát v letních pařácích dobrého. 
Chybět nebude ani rozhovor a samozřejmě 
přidáme i tipy na zajímavé letní výlety.

Tak na shledanou za měsíc      

Editorial
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Těhotenství

Venku je nádherně a vy si říkáte, jestli můžete bříšku dopřát alespoň pár 

slunečních paprsků? Chystáte se k moři a nemáte jasno v tom, co je a co 

není pro vás vhodné?

CO ŘÍKÁTE NA 

SLUNÍČKO?





Není tedy nad čím bádat, nakupte a běžte skládat.
Více na
www.rossmann20let.cz
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Jak se soutěže zúčastnit? Nakupte u nás minimálně za 400 Kč, svůj nákup zaregistrujte na www.rossmann20let.cz a popřejte nám 
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nebo na www.rossmann20let.cz.

ROSSMANN 
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Hrajte s námi 20 týdnů o 20 aut značky ŠKODA s plnou nádrží od Agip a 380 dárkových balíčků.
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Určitě jste se už v praxi setkali s oběma ex-
trémy. Jednak uvidíte maminky v bikinách, 
které se vesel promenádují po břehu a vy-
stavují bříško sluníčku, jednak potkáte ma-
minky zahalené od hlavy až k patě, které 
naopak nevystrčí paty z apartmánu, pokud 
slunce večer nezapadne.
Pojďme společně najít zlatou střední cestu.   
Musíme si uvědomit, že pobyt v příro-
dě na slunci zlepšuje náladu a je důležitý 
pro dostatečnou tvorbu vitamínu D v těle. 
Nicméně cílené a dlouhodobé opalování 
ať už v přírodě či v soláriu není vhodné 
ani v těhotenství ani mimo něj. Zhnědnutí 
kůže je v podstatě obranou těla proti UV 
paprskům. Trvalé či časté vystavování kůže 
UV záření má za následek urychlení stárnu-
tí kožních buněk a zvyšuje riziko rakoviny 
kůže (melanom a ostatní typy rakoviny).
 

JAKÉ JSOU ROZDÍLY 
V OPALOVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ?
V těhotenství je kůže vůči UV paprskům 
ještě citlivější, než obvykle, a tak může do-
jít rychleji ke spálení. Proto je zapotřebí se 
účinně chránit. Především je proto vhod-
né používat krémy s vyšším ochranným 
faktorem než obvykle, na slunci setrvávat 
jen nezbytně nutnou dobu a spíše si najít 
místo ve stínu. Sluneční záření je nejsilnější 
zhruba mezi 11 a 15 hodinou. Dlouhodobý 
pobyt na slunci zvyšuje zvláště v těhoten-
ství riziko přehřátí a dehydratace - tělesná 
teplota je již sama o sobě v těhotenství vyšší 
a k přehřátí tedy dochází snadněji. Přehřá-
tím může být ohrožen i vývoj plodu, a to 
zejména jeho mozku. 

PIGMENTACE V TĚHOTENSTVÍ
Vlivem změn hormonálních hladin v těho-
tenství dochází také snadněji ke zvýšené 
pigmentaci některých predisponovaných 
míst na těle ve srovnání s jinými. Predispo-
novanými místy jsou v těhotenství přede-
vším oblast pod pupkem (linea nigra) a ob-
ličeje (chloasma), kde dochází v těhotenství 
ke zvýšené pigmentaci, slunečními paprsky 
se může zbarvení kůže ještě dále zvýraznit 
a změny mohou být i trvalé. 

SLUNÍČKO A MIMINKO
Přesný vliv slunečního záření na plod není 
znám. Z některých studií vyplývá, že vli-
vem intenzivní expozice slunečnímu záření 
může docházet k poklesu hladiny kyseliny 
listové v těle. Kyselina listová hraje zásad-
ní roli ve vývoji plodu a užívání přípravků 
kyseliny listové je doporučováno před tě-
hotenstvím a v jeho počátku vzhledem ke 

snížení rizika vrozených vývojových vad 
nervové trubice, Downova syndromu a dal-
ších. Z tohoto hlediska je tedy doporučeno 
vyhnout se intenzivnímu slunečnímu záření 
zvláště v prvních 3 měsících těhotenství. Sa-

mozřejmě i tak platí, že kyselinu listovou je 
třeba pravidelně tělu dodávat.

Zdroj: tehotenstviaz.cz
Foto: SAMphoto.cz

Těhotenství
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V dnešní době se často mluví o vědomém 
rodičovství, které má začít mnohem dří-
ve, než se narodí dítě. Ideální je, pokud se 
žena – ještě před tím, než se s partnerem 
rozhodnou k početí – nejen seznámí, ale 
i prakticky zabývá zdravým životním sty-
lem. Když si osvojí správné stravovací ná-
vyky a přijímá vyrovnané množství vitamínů 
a minerálů. Poté, co žena otěhotní, se musí 
zabývat správným jídelníčkem o to více…

STRAVA V TĚHOTENSTVÍ
Každou těhulku určitě zajímá, jak se stravo-
vat, aby se miminko i ona měly co nejlépe.
Zdravá strava spočívá především v přijímá-
ní pestré a vyvážené stravy, a to v menších 

dávkách 5 až 6x denně. V průběhu těho-
tenství se chutě, pocit nasycení a hladu 
mění. Může za to růst bříška, tlak dělohy 
na játra a žaludek.

VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK
V průměru se uvádí, že budoucí maminky 
v průběhu celého těhotenství přiberou 12,5 
kg.
• plod = 3,4 kg
• placenta = 650 g
• děloha = 970 g
• prsní tkáň = 405 g
• plodová tekutina = 800 g
• zvyšuje se krevní objem = 1,45 kg
• zvyšuje se objem vody v těle = 1,48 kg

• zvyšuje se tuková tkáň matky = 3,345 
kg

ENERGIE A BÍLKOVINY
V těhotenství se nezdvojnásobuje příjem 
energie, maminky nejí  „za dva”!
Bílkoviny májí vliv na délku miminka:
• od 2. trimestru se příjem zvyšuje 

o 200 kilokalorií (0,8 MJ)
• zvýšení dávky bílkovin = 70 - 100 gra-

mů denně

ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY - 
TUKY
• důležité pro vývoj mozku, kognitivní 

funkce - inteligence, zrak

Těhotenství

Je známo, že na vzniku nejobávanějších civilizačních onemocnění i dalších 

zdravotních problémů (jako jsou např. alergie) se do značné míry podílí 

nevhodná životospráva. Správně jíst bychom ale měli začít mnohem dříve, 

než to obvykle děláme…

CHCETE MÍT 
ZDRAVÉ DÍTĚ? 
MYSLETE NA TO V TĚHOTENSTVÍ
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• Esenciální mastné kyseliny DHA a EPA 
jsou látky s blahodárnými účinky na 
organismus:

• DHA je nutná pro správný vývoj moz-
ku a sítnice, tj. zraku plodu

• EPA je důležitá pro navození relaxa-
ce děložního svalstva a snížení rizika 
předčasného porodu

HOŘČÍK
• Potřeba hořčíku je v těhotenství zvý-

šena
• Až 65% nastávající maminek trpí jeho 

nedostatkem
• V případě nedostatku hořčíku v orga-

nizmu hrozí:
 • Křeče v nohách
 • Stahy dělohy
 • Poruchy funkce placenty
 • Předčasné porody (narodí   
 děťátko s nízkou hmotností,   
 které může mít problémy   
 s dýcháním a do budoucna   
 třeba i se zrakem a s motorikou)
• Křeče a „tvrdnutí břicha“ postihují té-

měř  50 % těhotných žen.

KYSELINA LISTOVÁ
• důležitá pro dělení buněk
• u žen, které mají nedostatek této ky-

seliny - potraty, zpomalený růst plodu, 
předčasné porody

• doporučená denní dávka: 400 mikro-
gramů

• zdroje: košťálová, listová a kořenová 
zelenina, jižní ovoce, ořechy, seme-
na, droždí, luštěniny, obiloviny, játra 
a vnitřnosti

ŽELEZO
• nejčastější deficit
• každá žena je vyšetřována na množství 

hemoglobinu. Pokud je výsledek nižší 
než 110 g/litr, je nutná suplementace

• dopady nedostatku - nedonošenost, 
předčasný porod, nízká porodní váha

• doporučená denní dávka: 16 - 20 mi-
ligramů

• zdroje: živočišné potraviny, kde je pří-
tomna krev - jelita, tlačenky, červené 
maso

• pro lepší vstřebávání je důležitá dosta-
tečná kyselost v žaludku

VÁPNÍK
• důležitý pro svaly, kosti, matka se při-

pravuje na laktaci
• pokud je ho v těle nedostatek, plod si 

ho „bere” na úkor matky - z kostí
• doporučená denní dávka: 1 200 mi-

ligramů

• zdroje: tvrdé sýry, acidofilní mléko, 
mléčné výrobky, pitná voda, sardinky, 
mák

ZINEK
• zvýšený příjem je nutný hlavně u vege-

tariánek a veganek
• nedostatek způsobuje - retardace plo-

du, zarudnutí kůže miminka (obličej, 
genitálie)

• doporučena denní dávka: 7 - 13 mi-
ligramů

• zdroje: maso, mořské ryby, „plody 
moře”

VITAMÍN D
• nedostatek způsobuje deformity pán-

ve matky, nízkou porodní váhu
• nebezpečí nedostatku hrozí pouze 

ženám s nízkým pobytem na sluníčku

B 12
• pomocní doplňků stravy by jej měly 

užívat veganky a vegetariánky

CO NEJÍST
• kofein (káva, kolové nápoje, čokolá-

da), alkohol, některé bylinkové čaje 
(vždy přečíst příbalový leták!)

• potraviny napadené plísní
• potraviny s „ušlechtilou plísní” (niva, 

hermelín) - podporují rozvoj kvasinek 
a mykóz

• málo vařené či syrové maso
• syrová vejce

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
• Snídaně: 200 ml 1,5% kravského mlé-

ka, 2 rohlíky, máslo, 30% máslový sýr, 
rajče

• Svačina: 2 banány
• Oběd: 200 ml nudlové polévky s drůb-

ky, 125 g hovězí rolády, 250 g vaře-
ných brambor, 100 g vařené broko-
lice, jahodový koktejl (100 g mléka 
a 100 g jahod)

• Svačina: 1 plátek bábovky s ořechy, 
250 g broskvového nektaru

• Večeře: 2 krajíce celozrnného chleba, 
sardinky v oleji, zelená paprika, čaj 
s citrónem a 2 kostkami cukru

Zdroj:womenzone.cz
Foto: SAMphoto.cz

Těhotenství
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To nejlepší pro maminky a miminka 
Více informací na www.mamavit.cz

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

  Kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí je Prefolin® – speciální 4-složkový komplex 
s obsahem kyseliny listové v přirozené formě (kyselina listová, vitamin C, vitamin E, jód). 

  Vysoký obsah hořčíku (150 mg), jehož dostatečný příjem je důležitý 
obzvlášť v těhotenství, kdy jeho potřeba stoupá.

  Nyní vyšší obsah mastných kyselin DHA (350 mg) a EPA (50 mg) 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMDdoc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem 
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí
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Kyselina listová 800 µg a vyvážená kombinace 
vita minů a minerálů obohacená o DHA a EPA

, jehož dostatečný příjem je důležitý 

s hořčíkem

Spojení jídla, hudby a příjemné atmosféry je ideální řeše-

ní pro narozeninovou oslavu nebo víkendové dopoledne. 

Spolu se šéfkuchařem Vaše ratolesti připraví jednoduché 

menu, které si potom společně vychutnají.

Mohou se těšit i na vlastnoručně ozdobený narozeninový 

dort, spoustu her s kamarády a hodně zábavy.

Na pravé oslavě nesmí chybět ani dětské šampaňské, ovo-

ce, či v létě tak oblíbené domácí limonády.

Také Vám rádi zabezpečíme zástěrky se jménem oslaven-

ce, kuchařské čepice, vařečky nebo diplomy za dobře uvařené 

jídlo. Můžete též pozvat rodiče dětí, pro které připravíme občer-

stvení a mohou přihlížet anebo děti přenechat našemu odborné-

mu dozoru a udělat si klidné odpoledne.

Dětské oslavy u  nás neprobíhají jenom v  českém jazyce. Vařili 

jsme už i ve francouzském, anglickém či ruském jazyce.

Samozřejmostí je zaslání receptů a fotek po

oslavě.

Téměř 1000 dětí už zažilo oslavu ve škole vaření Chefparade. 

Když chcete, aby Vaše dítě mělo takto originální oslavu, kontak-

tuje Dominiku na dominika@chefparade.cz anebo

+420 734 157 911 a ona se o vše postará za Vás.

Blíží se narozeniny Vašeho dítěte a Vy začínáte 
rozmýšlet, co budete vařit, kam všechny usadíte, 

jak zabavíte děti a už teď chcete volat uklízečce?
Chefparade má pro Vás řešení. Pro Vaše děti 

zorganizujeme výjimečnou oslavu, na kterou 
nikdy nezapomenou.



Pokud budete cestovat s dětmi, určitě ne-
smíte zapomenout přibalit věci, na které 
jsou zvyklé a bez kterých si dovolenou neu-
žijí. Na dovolenou tak s sebou přibalte oblí-
bený hrníček, polštářek a hračky svých dětí. 
Dále určitě nezapomeňte na vhodnou při-
krývku hlavy, pohodlné obutí, plavací kruh 
nebo rukávky. Doporučujeme vzít s se-
bou  i termosku, abyste pro své děti měli 
na pláži stále dostatek vhodných tekutin. 
U malých dětí dochází k dehydrataci po-
měrně rychle.
Starší děti si mohou vzít batůžek s oblíbe-
nou hračkou nebo hrou, případně potřeby 
na kreslení, fotoaparát nebo iPod apod.
Dětská pokožka je velmi citlivá, je proto 
nutné děti chránit před ostrým sluncem. 
Opalovací krémy pro děti by měly mít pro 
pobyt u moře ochranný faktor nejméně 30 
a odolávat vodě. Ochranné opalovací kré-
my je potřeba aplikovat opakovaně. Děti 
nenechávejte  při hraní na pláži bez pokrýv-
ky hlavy, vhodné je také na část dne oblé-
kat dětem trička chránící ramena. 
Je také vhodné přibalit náplasti, oční kap-
ky, tekutý pudr, popřípadě i léky zmírňující 
projevy alergie. Samozřejmě je nutné vzít 

si s sebou i dostatek léků, které vaše děti 
užívají pravidelně.

JEDEME DO HOTELU
Vždy si musíme být vědomi toho, že ja-
kékoli balení na cesty zejména s rodinou 
a dětmi se může někdy podobat malé ho-
rorové scéně. Syn jistě bude chtít zabalit 
čtyři medvídky, pět autíček, nejméně pate-
ry puzzle a dostatek barviček na malování; 
holčička bude potřebovat správnou sestavu 
barbín s Kenem, kolekci gumiček do vlasů 
se sponkami, kosmetickou taštičku a samo-
zřejmě dostatek šatiček na každý den, pro-
tože opuštění hotelového pokoje se rovná 
vkročení na molo. 
Jak na nic nezapomenut? Netřeba objevo-
vat již objevené, napište si seznam, a dokud 
neuděláte poslední fajfku, nemáte hotovo. 
Seznam si navíc rozdělte na kategorie, jen 
tak vám skutečně nic neunikne. Katego-
rie děti (celé hračkářství a další), kategorie 
manžel (mapy, mapy a další), kategorie věci 
na pláž (osušky, krémy, čepice, plavky), ka-
tegorie večerní zábava (rodinné hry), kate-
gorie lékárna.
Máte zabaleno? Tak nezapomeňte překon-

trolovat pasy, vyměněné peníze, víza a na 
internetu počasí destinace, kam vyrážíte, 
aby vás skutečně nic nepřekvapilo. Man-
žela vyšlete na generální kontrolu motoru 
a všech nejdůležitějších funkcí auta, abyste 
nevěnovali své rodinné úspory prvnímu ital-
skému autoservisu. 
Sice vás nečeká velké ležení s knížkou na 
pláži a budete denně minimálně několik 
hodin strážit u tobogánu, ale co byste neu-
dělala pro rodinnou dovolenou!

VYRÁŽÍME POD STAN
Jestliže zabalit do hotelu bylo malým horo-
rem, pak zabalit pod stan může být horo-
rem o to větším. Co opravdu potřebujete?
Kvalitní stan (investice, kterou opravdu oce-
níte, když vám bude třetí den pršet), plasto-
vý lavor na nádobí a kempingové vybavení 
na vaření včetně vařiče (kdo vám poradil 
ten skvělý nápad, že pod stanem si odpo-
činete?), spacáky (pro každého svůj a jeden 
navíc, protože než vypakujete v noci děti 
a sebe ze stanu, wc nebude potřeba), nafu-
kovací lehátka (přece nechcete poslouchat 
každou noc pištění, „že to tlačí do zad“) 
a pláštěnky, holínky, tenisky, žabky, plavky 

Svět nejmenších

Za rohem už jsou prázdniny a vy možná už v těchto dnech, v předstihu, 

vyrážíte na dovolenou. Což o to, před sezonou bývají ještě pláže čisté 

a prázdná a dovolenou si jistě užijete. Jen je teď před vámi méně příjemná 

záležitost - balení.

BALÍME NA 
DOVOLENOU
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i svetry, zkrátka vždy připravena!

LETÍME K MOŘI
Potřebovat budete zejména čtyři kufry. 
Dva velké, dva malé. Velké samozřejmě 
pro děti. Zde by mohlo zafungovat zapo-
jení do balení. Ještě než však děti přizvete, 
naskládejte do jejich kufrů osušky a všech-
ny praktické věci. Ty zakryjte růžovými ša-
tečkami, jedním plyšákem a vyzvěte děti, 
aby si vybraly, co si dobalí do „volného“ 
prostoru. Volba mezi barbínami Eliškou, 
Aničkou, Katkou a Haničkou bude muset 
padnout. A co víc, Ken nepojede na dovo-
lenou. Nezapomeňte rodinné hry, abyste si 
aspoň trochu k večeru odpočinuli.

SEZNAM NA DOVOLENOU
Na závěr přinášíme přehledný seznam věcí 
na dovolenou s malými dětmi.

DĚTSKÁ VÝŽIVA
• Mléčná kojenecká výživa, hotová 

mléčná kaše ve skleničce
• Dětská výživa ve skleničce: ovocné pří-

krmy, zeleninové příkrmy, ovoce a jo-
gurt, dětská menu

• Šťávy a čaje

• Dětské keksy, různé sušenky či dětské 
řezy.

• Dětská láhev, dudlík, ohřívač na láhev, 
kartáč na láhev

• Dětský talíř, příbor a bryndák
• Adaptér na zásuvku
• kapky na snížení vzniku bolesti bříšek 

a nadýmání u kojenců a batolat

DĚTSKÁ KOSMETIKA
• Dětský ošetřující přípravek do koupele 

a dětský šampon
• Dětský krém
• Potřeby na přebalování včetně plínek
• Hřeben na vlasy
• Nůžky na nehty
• Ručníky / Žínky
• Dětský krém/ Dětské mléko s vysokým 

ochranným faktorem 

OBLEČENÍ
• Dupačky nebo dupačky s nátělníčkem
• Pyžamo / dětský vak

• Plavky, froté spodní prádlo
• Punčocháče, boty
• Svetr, bunda (proti dešti)
• Lehká bavlněná trička
• Čepičky a klobouk

KROMĚ TOHO
• Oblíbená hračka dítěte, obrázková 

knížka, hračky na pláž
• Deka, plyšové zvířátko
• Povlečení, eventuálně cestovní prostě-

radla
• Sportovní kočárek, přenosná taška na 

dítě nebo nosičky na dítě
• Dětský skládací kočárek

-if-
Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: albert.cz, sdetmikmori.cz, hipp.cz
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DĚTI A PITNÝ REŽIM
To, že je pro lidský organismus velmi dů-
ležitý pitný režim, není žádnou novinkou. 
Vždyť tělo tvoří ze 70% voda a u dětí je 
toto  procento dokonce ještě vyšší. Pokud 
dítě v průběhu dne vypije málo tekutin, vy-
lučují ledviny málo moče, která se zároveň 
stává koncentrovanější. Škodliviny, které 
pak zůstanou v těle, organismus zatěžují 
a to se projeví minimálně únavou a nepo-
hodou. 
Proto je pro osvěžení a dostatek tekutin 
v těle důležité mít při ruce vždy lahvičku 
s pitím. Ale co by v té lahvičce vlastně mělo 
být?

1. Můžeme zvolit vodu, která je pro děti 
určená a má vyvážený počet minerálů 
a ostatních prvků. 

2. Také instantní granulované čaje může-
me použít. Na našem trhu jich existuje 
větší množství, ale pozor, mohou ob-
sahovat různé druhy sacharidů. Nej-
méně vhodná je sacharóza – běžný 
řepný cukr. Je to zdroj tzv. prázdných 
kalorií a navíc jeho trávení může ma-
lým miminkům způsobovat určité ob-
tíže, plynatost a průjem. Vhodnější je 
glukóza, jednoduchý velmi lehce stra-
vitelný cukr, který však může negativně 
ovlivnit hospodaření s cukry v organis-
mu svým vlivem na sekreci důležitého 

hormonu inzulinu. Nejvhodnější jsou 
proto instantní granulované čaje vy-
robené na bázi laktózy, které obsahují 
rostlinné a ovocné extrakty. Zejména 
výtažky z jemně působících a tradičně 
používaných léčivých rostlin – kmínu, 
fenyklu, heřmánku a majoránky, jsou 
velmi prospěšné.  Laktóza, mléčný 
cukr, je přítomná v mateřském mléku 
a zažívací trakt dítěte je proto k jejímu 
trávení velmi dobře vybaven. Případ-
ná intolerance laktózy se u kojence 
projeví záhy již při konzumaci mateř-
ského mléka, a proto miminko, které 
bez problémů přijímá mléčnou stravu, 
lehce stráví i nápoj s laktózou. Laktó-

Svět nejmenších

Kdo by nechtěl mít usměvavé a šťastné miminko? Jenomže, aby tomu tak 

bylo, je nutné věnovat mu žádoucí péči. Není toho zase až tak mnoho, co 

miminko potřebuje. Hodně lásky, pohodlnou postýlku a dobré jídlo a pití. 

ABY BYLA MIMINKA 

ZDRAVÁ
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za navíc podporuje rozvoj užitečných 
střevních bakterií, které se podílejí 
nejen na štěpení živin, ale pomáhají 
také rozvoji imunitního systému, pod-
porují vstřebávání dalších důležitých 
látek např. vápníku a samy vytváření 
některé důležité vitamíny. Laktóza má 
pouze mírně nasládlou chuť, a proto 
nevede u dětí k nežádoucímu návyku 
na sladké a tím i ke vzniku obezity. 
Laktóza však není pouhým zdrojem 
energie, ale je zároveň pro dítě důle-
žitou živinou. Galaktóza, která vzniká 
štěpením laktózy, je základním sta-
vebním kamenem látek důležitých pro 
činnost mozku.  

3. Moderní potraviny určené pro kojence 
dnes obsahují také prebiotika. Jsou to 
látky, zejména tzv. fruktooligosacha-
ridy, které podporují rozmnožování 

užitečných mikroorganismů v trávicím 
traktu. Prebiotická vláknina může být 
součástí i kojeneckých nápojů. Jejím 
zdrojem jsou ovocné extrakty např. ze 
švestek, nebo výtažky z čekanky a dal-
ších léčivých rostlin.  

ABY BŘÍŠKA NEBOLELA
I když bude naše miminko pít jen to co má, 
může se stát, že ho přesto někdy bude bo-
let bříško. Vedle pití je přece také důležité, 
co jí. Miminka často trápí bolesti bříška, 
které způsobuje nadměrná tvorba plynů 
v trávicím traktu. Někdy si neuvědomuje-
me, že zvýšené množství střevních plynů 
bývá nejčastěji důsledkem nějaké dietní 
chyby. 
• Nadýmání způsobuje řada potravin, 

např. zelený hrášek, fazolky, květák, 
kapusta, také sladké ovoce a hustší 

ovocné šťávy. Tyto potraviny obsahují 
totiž komplex sacharidů, které pokud 
nejsou dostatečně rozštěpeny, slouží 
jako živná půda pro nežádoucí střev-
ní mikroorganismy. Jejich činností pak 
vznikají kromě jiných látek i plyny. Mi-
kroflora trávicího traktu se u malého 
miminka teprve vytváří, stejně tak en-
zymatická výbava, tj. množství a slože-
ní enzymů, které štěpí přijaté živiny, 
aby byly organismem dobře využitel-
né. Proto je tak důležitý nejen druh 
a množství potravy, které dítě přijímá, 
ale i způsob přípravy pokrmu a dosta-
tečné množství vhodných tekutin. 

• U plně kojených dětí je velmi důleži-
tá výživa matky, protože některé látky 
způsobující nadýmání přecházejí i do 
mateřského mléka. 

• Také nelze podceňovat samotnou 
techniku kojení, dítě nesmí společně 
s mlékem sát vzduch a po kojení je 
třeba nechat dítě důkladně odříhnout.  

Nebojte se, není to tak složité. Vaše mimin-
ko sice ještě neumí mluvit, ale pokud mu 
budete i tak pozorně naslouchat a k tomu 
si ještě necháte poradit, určitě bude šťastné 
a spokojené. A to je přece to nejdůležitější.

-if-
Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Pharm Dr. Jitka Benešová
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studené ovocné čaje 
Ochutnejte nové

Megafyt Pharma

Připravili jsme pro Vás 
novou kolekci studených čajů
se svěží chutí čerstvého ovoce.

20 nálevových sáčkůK dostání pouze v lékárnách

ZALIJTE STUDENOU VODOU

 

ProJesle

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz

 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Soukromé jesle a školky



Dětský kočárek je v mnoha rodinách jed-
nou z prvních věcí, o kterou se rodiče ještě 
nenarozeného dítěte začnou zajímat. Není 
se čemu divit, vždyť právě kočárek se pro 
vaši ratolest stane v prvních letech doprav-
ním prostředkem, z kterého bude objevo-
vat okolní svět. 

KLASICKÝ STYL – 
HLUBOKÝ KOČÁREK
Do doby než dítě začne samostatně se-
dět (cca 6 měsíců věku) ho většina rodičů 
ukládá do tzv. jednoúčelového hlubokého 
kočárku. Jeho výhodou je houpání, kterým 
můžete miminko často uklidnit a uspat. 
A nevýhodou je skutečnost, že dítě z něj za 
několik měsíců vyroste.

KOMBINOVANÉ KOČÁRKY
Druhou a velice rozsáhlou skupinou jsou 
kombinované kočárky, které se dále dělí na 
2 základní podskupiny:

KOMBINOVANÉ KOČÁRKY 
S HLUBOKOU KORBOU
Základem těchto moderních, populárních 
a nejrozšířenějších kočárků je dobrý pod-
vozek, který vyhovuje vašim potřebám. 
K podvozku jsou obvykle v ceně dodává-
ny tzv. adaptéry, jež k němu umožňují při-
pnout hlubokou korbu, sportovní sedačku 
či autosedačku. Některé korby se navíc dají 
v autě použít místo autosedaček, ovšem 
ve srovnání s klasickou autosedačkou jsou 
z hlediska bezpečnosti zcela nedostatečné. 

K většině podvozků je nabízena sportovní 
sedačka, jindy ji musíte koupit samostatně. 
Zpravidla bývá tato část kvalitně vyrobena, 
a vydrží vám tak do doby, než se vaše dítě 
obejde bez kočárku. Výrobci sportovních 
sedaček nabízí i širokou škálu příslušenství, 
například v letních slunných měsících prav-
děpodobně budete potřebovat slunečník. 
Naopak v zimě může vašeho cestovatele 
zahřát fusak nebo nánožník.
Hluboké lůžko (korba) nebývá obvykle za-
hrnuto do ceny podvozku. Nezbude vám 
tedy nic jiného než ho dokoupit. Cena 
korby je ovšem podstatně nižší, než kdy-
byste kupovali stejně kvalitní jednoúčelový 
hluboký kočár. Vhodně vybraný podvozek 
může navíc dítěti navodit srovnatelný pocit 

Svět nejmenších

Plánujete-li v nejbližší době koupi dětského kočárku a nevíte, na základě 

čeho vybrat ten správný? 

VYBÍRÁME 
KOČÁREK
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z houpání jako u klasického jednoúčelové-
ho kočárku. Dodávané příslušenství k pří-
davným hlubokým lůžkům je takřka stejné 
jako u jednoúčelového hlubokého kočárku 
např.: síťka proti hmyzu, pláštěnka, deka, 
nánožník. Velice populárním doplňkem 
bývá také přebalovací taška, která se dá 
navíc barevně sladit s kočárkem.

PODVOZEK A AUTOSEDAČKU 
SKUPINY 0, 0+
Mezi rodiči, jež vlastní automobil, se kom-
binace podvozku a autosedačky stala velice 
oblíbenou (tzv. cestovní systém). Dokáže 
totiž velice usnadnit přepravu vašeho ma-
lého pasažéra, pokud dítě usne v autě, mů-
žete jej jednoduše s autosedačkou přemís-
tit na podvozek bez nutnosti vzbuzení. Tato 
poloha je pro dětskou kostru náročnější 
než obyčejný leh, nedoporučujeme tak po-
byt dítěte v autosedačce po delší dobu.

KOMBINOVANÉ KOČÁRKY 
S VLOŽNOU TAŠKOU
Princip této skupiny spočívá ve speciální 
konstrukci, kterou lze přizpůsobit potřeb-
né funkci. Nemusíte tak dokupovat žádné 
další komponenty. Kombinované kočárky 
bývají kvůli své složitější a mohutnější kon-
strukci těžší. Přeprava dítěte v přenosné 

tašce je vhodná již od narození. Zpočátku 
dítě v tašce leží. Jakmile se mu zachce po-
zorovat okolí ze sedu, můžete konstrukci 
těchto kočárků jednoduše přenastavit. 
Mnozí rodiče si u takovýchto druhů kočár-
ků vychvalují, že mohou dítě bez problé-
mů přenést kamkoliv v této tašce. Jiným 
se jeví jako nevhodná, protože ani taška 
s kvalitním pevným dnem a bohatým pol-
strováním nemůže miminku přinést takové 
pohodlí jako hluboké lůžko či jednoúčelový 
hluboký kočárek. Až se miminko nevejde 
do vložné tašky, můžete z kočárku vytvořit 
sportovní sedačku. Vložnou tašku přitom 
nemusíte vyhazovat, neboť někteří výrobci 
ji umožňují předělat na fusak. Ovšem kom-
fort takto vytvořené sportovní sedačky stále 
pokulhává za klasickými sportovními kočár-
ky či sportovními sedačkami s víceúčelovým 
podvozkem. Jejich další nevýhodou je vyšší 
hmotnost.

SPORTOVNÍ KOČÁREK VERSUS 
GOLFOVÉ HOLE (GOLFKY)
Když se vaše dítě již nevejde do hlubokého 
kočárku, začnete přemýšlet co dál. V tom-
to okamžiku budete mít na výběr mezi kla-
sickým sportovním kočárkem a golfovými 
holemi. Co si tedy vybrat? Odpověď na 
tuto otázku není tak jednoznačná, jak by 

se mohlo na první pohled zdát. Sportovní 
kočárek poskytuje dítěti větší pohodlí (více 
prostoru, lépe polohovatelná záda). V zim-
ním období budete za svůj sporťák obzvlášť 
rádi, protože tyto kočárky jsou vybaveny 
kvalitnějšími (většími) kolečky, se kterými 
je jízda po zasněženém chodníku snadněj-
ší. Golfky jsou ve srovnání se sportovními 
kočárky mnohem lehčí. Tyto kočárky jsou 
zcela postačující na letní přejíždění ve měs-
tě a při nákupech. Pokud budete chtít jet 
s dítětem na dovolenou, zaberou golfky 
v kufru automobilu menší prostor. Z výše 
uvedených vlastností sportovních kočárků 
a golfových holí je zřejmé, že je nelze jed-
noduše srovnávat. Většina rodičů si pořídí 
golfové hole i sportovní kočárky, přičemž 
každý z nich používá pro jinou roční dobu 
nebo místo.

CO JE DNESKA „IN”?
Mnoho rodičů dává přednost systému 3 
v 1, což je asi ta nejlepší varianta z hlediska 
pořizovací ceny kočárku a pohodlí dítěte. 
Nemusíte kupovat 2 různé kočáry, navíc 
někteří výrobci umožňují namontovat na 
podvozek autosedačku.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: ondalek.cz, e-mimino.cz
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ČESKÁ FIRMA S TRADICÍ

VAŠIM NEJMENŠÍM 

DOPŘEJTE TO NEJLEPŠÍ

• Recyklovaný/recyklovatelný
• Nízka hmotnost 7,3 kg
• Nosnost až 18 kg 
• V kombinaci s autosedačkou 

tvoří dokonalý travel system
• Dostupný v 18 barebných 

kombinacích
• Hluboká korba a otočná 

polohovatelná sportovní sedačka 
dostupné od 3Q/2014

• Oceněný nejvyššími oceněními: 
Kolín Kind&Jugend 2013 - vítěz 
v kategorii Moving Baby, Banta 
Velká Británie 2014 – vítěz 
v kategorii Best Baby Product • Jedinečný hybridní baby šátek JPMBB Original

• Kombinuje vlastnosti tkaného a elastického šátku
• Nošení ve všech polohách bez nutnosti převazování 
• Vítěz Conso Baby AWARDS 2013  – nejoblíbenější baby šátek ve Francii 

Nejzelenější kočárek na zemi

•  Bezuzlový baby šátek JPMBB 
The little baby wrap without 
a knot 

• Ring slingový šátek od JPMBB
• Dvojbarevný, oboustranný
• Pohodlný na nošení, jedno-

duchý na manipulaci

Výhradní distributor GreenTom a JPMBB pro SR a ČR:

Luxusní baby šátky z Paříže

smart

3 A plus, s. r. o., Prievidza, Slovensko e-mail: drobcekovia@drobcekovia.sk facebook.com/drobcekovia.sk www.drobcekovia.sk

dutch design

KE KOČÁRKU
• deky
• soupravy
• vložky
• fusaky
• tašky
• nánožníky
• pláštěnky
• UV clony
• sluneční stříšky
• sítě proti hmyzu
• rukávníky
• návleky na kola

K AUTOSEDAČCE
• potahy
• vložky
• redukce
• nánožníky
• pláštěnky
• sítě proti hmyzu
• zavinovačky
• fusaky
• polstrování
• stříšky

Každá maminka ocení skvělý design, kvalitu, účelnost, 

variabilitu a preciznost výrobků firmy Emitex. V nabídce 

výrobků si může vybrat z mnoha moderních materiálů 

a barevných kombinací.

Více na www.emitex.cz



Svět nejmenších

V osmdesátých letech se miminka polohovala jedině na bříško. O desetiletí 

později pro změnu jedině na záda. Jak je tomu dnes? Medicína za léta 

pokročila vpřed a doložila, že ze zmíněných dvou variant je správná pouze 

jediná: Na záda. 

V NOCI NA ZÁDA, 
PŘES DEN NA BŘÍŠKO
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Odborníci se shodují, že nejbezpečnější 
polohou novorozence při spánku je skuteč-
ně ta na zádech, a to proto, že významně 
snižuje nebezpečí SIDS (syndrom náhlého 
úmrtí kojence). Druhou nejbezpečnější po-
lohou je poloha na boku a nejméně bez-
pečnou je poloha na bříšku. Nechávejte 
však dítě na bříšku přes den, kdy ho máte 
na očích. V této poloze se naučí přitahovat 
rukama. 

SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ NO-
VOROZENCE 
Syndrom náhlého úmrtí kojence (v ang-
ličtině sudden infant death syndrome - 
SIDS) je definován jako náhlá a vzhledem 
k předchozímu stavu neočekávaná smrt 
dítěte mladšího 1 roku, u které se nepodaří 
nalézt příčinu ani po provedení pitvy a vy-
šetření okolností na místě úmrtí. Syndrom 
získal svůj názer vzhruba před dvaceti lety, 
když si pediatři všimli, že začalo přibývat 
dětí, které bez jakýchkoliv varovných sig-
nálů v prvním roce svého života zemřely. 
V té době byl tento syndrom velkou ne-
známou, dnes už vědí, že se jedná o ná-
sledek opožděné a nedokonalé kontroly 
dechu a srdeční činnosti. Co je skutečnou 
příčinou jeho vzniku, však dosud není jed-
noznačné známo. Podle statistik jsou ka-
ždopádně nejvíce ohroženi kojenci mezi 
ukončeným 1. a 4. měsícem, maximální 
je výskyt mezi 2. a 3. měsícem a mezi ri-
zikové faktory jednoznačně patří spánek 
bříšku. I u zcela zdravých dětí se při něm 
frekvence dechu, tepu i polykacích pohybů 
snižuje. Bez rizika není ani některými rodi-
či preferované spaní na boku. Důvodem 
je především nestabilita polohy na boku, 
ze které se kojenci často při sebemenším 
pohybu dostávají do polohy na bříšku. Po-
dle knihy Dětský lékař vydané Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou by však některé děti, 
například ty, které trpí gastroezofageálním 
refluxem nebo onemocněním horních cest 
dýchacích se zvýšeným nebezpečím ob-

strukce dýchacích cest, měly spát v poloze 
na boku. Takže, babo raď. “Měli byste jim 
vložit pod podložku polštář tak, aby měly 
hlavu ve zvýšené poloze. Pomáhá to sní-
žit reflux a zahlenění. Je-li dítě nemocné, 
poraďte se s lékařem, jaká poloha je pro 
něj nejvhodnější,” nabádají autoři knihy. 
Riskantní je podle odborníků také spaní 
na měkké podložce, zejména na molitanu, 
a přítomnost jakékoli plandavé látky nebo 
nějakých šňůrek, ať už je to povlečení, 
malý polštářek, deka či třeba bryndák, ne-
boť dítě si do nich může zachumlat obličej 
a jednoduše se udusit. Špatné je i přehřá-
tí, které bývá následkem zbytečně teplého 
oblečení. Ne zcela bezpečné je i spaní no-
vorozenců v posteli s dospělými. Naopak za 
účinnou ochranu, ač dosud studiemi plně 
neprokázanou, považují lékaři dlouhodobé 
kojení a dudlík v puse. 

KDY POLOHOVAT NA BŘÍŠKO?    
Ovšem pozor! Pediatři varují, že pokud 
je dítě stále ve stejné poloze na zádech, 
může to vést k opoždění psychomotoric-
kého vývoje nebo k nesprávnému psycho-
motorickému vývoji. Proto bychom během 
dne, kdy máme děťátko na očích, ho měli 
pokládat na bříško. Tato poloha mu totiž 
velmi prospívá. Podporuje vývoj svalů na 
krku a na ramenou, působí jako prevence 
napjatých krčních svalů a tvarových defor-
mací hlavičky a napomáhá tvorbě svalů 
potřebných k otáčení, sezení a lezení. Po-
lohou na bříšku se ovšem rozumí nejen po-
ložení dítěte bříškem na pevnou podložku, 
ale také všechny aktivní polohy v náručí, 
např. pokud sedíte v záklonu a máte dítě 
položené na prsou nebo poloha „tygříka“ 
(dítě leží na vašem předloktí obličejem 
dolů). Eva Kiedroňová ve své knize Něžná 
náruč rodičů s pokládáním na bříško začít 
už po návratu z porodnice. Ideální je, po-
kud je přes den kojenec pokládán na bříško 
po každém spánku a výměně plenek. Dobu 
na bříšku postupně prodlužujte, a to tak, 

aby na konci prvního měsíce trávilo dítě 
v této poloze celkem až jednu hodinu den-
ně a postupně i déle. 

KDY ZAČÍT?
Některým dětem se ovšem poloha na bříš-
ku nelíbí a dávají to svým rodičům velmi 
hlasitě najevo. Zde je několik rad, jak dítěti 
chvíle na bříšku zpříjemnit:
Vyberte vhodnou dobu – dítě by při 
pokládání na bříško nemělo být hladové 
nebo unavené. Na druhou stranu také není 
vhodné pokládat dítě na bříško bezpro-
středně po jídle. Pokud dítě začne plakat, 
zkuste ho nejdříve nějak zabavit, a až po-
kud to nepomůže, tak ho pochovejte. Ně-
které děti nerady leží na bříšku na pevné 
podložce, většina si na polohu na bříšku 
zvyká postupně a některé si ji oblíbí až ve 
chvíli, kdy se dokáží samy otočit. Pro tyto 
děti jsou vhodnější tzv. aktivní polohy v ná-
ručí rodičů. Pokud je třeba položíte na svá 
prsa, je to pro ně rázem příjemnější. Mů-
žete přitom ležet v posteli, zakloněni sedět 
v křesle nebo ležet opřeni ve vaně.
Dělejte dítěti společnost – povzbuzujte 
ho, povídejte si s ním, usmívejte se na něj. 
Někdy také pomůže, pokud dítě položíte 
na postel a vy si sednete na zem obličejem 
k němu a povídáte si s ním. Se starším dí-
tětem, které již udrží hlavičku, můžete také 
hrát na letadlo, tedy lehnout si na zem na 
záda, zvednou a pokrčit nohy a dítě položit 
na svá lýtka.
Dopřejte dítěti zábavu – ukazujte dítěti 
obrázky v knížce, hrajte si s hračkami. Na 
trhu je spousta hraček určených pro chvíle, 
kdy je dítě na bříšku. Jsou to různé hrací 
deky a pultíky se zrcátky a hmatovými, zvu-
kovými nebo svítícími hračkami. Zkrátka to 
berte jako zábavu. 

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: Dětský lékař, Největší kniha o zdraví 
dítěte, VZP ČR, Eva Kiedroňová, Něžná 

náruč rodičů
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ZDRAVÁ SNÍDANĚ  
I CELÝ DEN S VITAFITEM

Vitafit je špičkový výrobek moderního 
mlékárenského
průmyslu, který obsahuje 16 % cereálií 
– ječmen, pšenici,
pšeničné otruby, žitné otruby, ovesné 
vločky a špaldovou
krupici. Dále obsahuje rýži, slunečnicová 
semena, dýňová
semena a pohankové krupky. Vychutnat 
si jej můžete
v příchutích Vitafit cereálie jablko 
a hruška, Vitafit cereálie
granátové jablko a sušené meruňky, 
Vitafit cereálie jahoda.
Obsah tuku v jogurtu je min. 2,5 %.

BANÁNOVÉ LÉTO S MARGOT: 
příchuť, kterou si zvolili sami 

fanoušci
Těšíte se na letní cesty a výlety, kde Vás čeká 

mnoho nových zážitků? Vyjděte naproti let-

nímu dobrodružství s novou tyčinkou Margot 

s chutí banánu z limitované edice.

Hezké nohy do žabek? Žádný problém!
Bojíte se v létě kvůli nevzhledným bradavicím obouvat žabky? Trápí vás 

výrůstky na kůži, na které nic nezabírá? 

Zapomeňte na pověry typu potírání česne-

kem a vyzkoušejte Wartner CRYO  

2. generace, nejrychlejšího pomocníka 

v boji proti bradavicím. Jednorázově vyřeší 

váš problém a osvobodí nohy od plných 

bot. Účinek je založen na lékařské me-

todě zmrazování neboli kryoterapie. Jde 

o rychlý, efektivní a bezpečný postup, jak 

bradavici zlikvidovat obvykle již po první 

aplikaci. 

Activia letní příchutě
Nové příchutě zpestří letní sortiment značky Activia, 

která v  limitované edici bude od května do září nabízet 

tradiční i exotické ovocné varianty. Milovníci klasických 

chutí si budou moci pochutnat na jogurtu nebo nápoji 

s malinami, fanoušky exotických chutí potěší jogurt 

s broskví a maracujou a nápoj s broskví a mangem.

Kapesní hry zabaví děti o prázdninách
Kapesní hra GoGEN MAXIHRY 180 lehce zabaví každé dítě. Na prázdnino-

vých výletech, v autě, při nákupech, na návštěvách, kde jsou jen dospěláci, 

a všude tam, kde se vaše dítě nudí a potřebuje na chvíli zaměstnat. Díky 

své nízké váze a malým rozměrům ji můžete mít stále při sobě. Kapesní hra 

GoGEN MAXIHRY 180 v sobě obsahuje 161 klasických her a 19 sportovních 

3D her s vysokým rozlišením. Model je vybaven 3“ barevným LCD displejem, 

mini USB vstupem, výstupem na sluchátka, AV výstupem a zabudovaným 

reproduktorem. 

Chcete vyhrát kapesní hru?

Stačí zodpovědět otázku, jaká z her 

GoGEN se vám nejvíce líbí. Odpověď 

posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz

• Vyživující sprchový gel Dove Caring 

Protection 250 ml

• Dove Caring Protection zajišťuje komplexní 

starostlivou péči o pokožku a vychází vstříc 

ženám, které nemají čas denně používat tě-

lová mléka a krémy. 

• Krémové složení, bohatá pěna a jemná vůně 

vám spolu s příjemným pocitem čistoty zajistí 

hebkou hydratovanou pokožku i bez použití 

tělového mléka.

Chraňte děti před 
sluníčkem chytře

Chraňte děti před sluníčkem chytře.  

Speciální střih a materiál kloboučků 

BabyBanz zaručuje dlouhou životnost. 

Velikost Baby děti obléknou od naro-

zení do 3 let a velikost Kidz od 2 let 

do 14. Nakoupíte brejličky, oblečení 

s UV ochranou.

WWW.BABYBANZ.CZ



Stoprocentní lepení
Většina z nás má doma hned několik 

lepidel na různé opravy, jedno na ke-

ramiku, jiné na plasty, další na dřevo, 

atd. Ideální by ovšem bylo mít jedno 

jediné lepidlo na většinu oprav.

Potřebujete slepit rámeček obrázku, 

prasklou botu, odštípnutou dlaž-

dičku, prasklé zrcátko u auta, ucho 

kabelky nebo naštípnutou hlavici sprchy? Na všechny tyto opravy a mnoho dalších stačí jediné lepidlo. Pattex 100% Gel. Lepí téměř 

100% materiálů (výjimku tvoří těžko slepitelné materiály). Je vynikajícím pomocníkem při lepení skla, kovu, kamene, keramiky, plas-

tů, dřeva, kůže, korku, látek, papíru, plastu, betonu atd.  www.pattex.cz

Zdraví, které chutná – dejte 
dítěti probiotika Biopron 

Méďa 
Nejeden rodič se doma potýká s tím, že jeho 

ratolest nerada polyká prášky a vitamíny. Ty 

jsou na dítě často příliš velké a rozhodně ne-

chutnají dobře. S dětskými probiotiky Biopron 

Méďa tyto starosti odpadají. Tablety ve tvaru 

medvídků, které přispívají ke správnému za-

žívání a zdravé mikroflóře vašeho dítěte, totiž 

chutnají po bílé čokoládě. Zároveň však mají 

nízký obsah cukrů a tuků. K dostání v lékárně.

Revoluční řada dámských a pánských antiper-

spirantů Rexona Maximum Protection nyní 

přichází s novou lehkou dámskou letní vůní 

antiperspirantu Rexona Maximum 

Protection Confidence. Vyzkoušejte 

příjemné spojení ovocných vůní 

jablka a broskve v kombinaci s pod-

manivou vanilkou a jasmínem a díky 

speciální technologii TRIsolid™ za-

braňuje pocení po celých 48 hodin.

„Protančete se k ladným křivkám s cereáliemi 

Nestlé Fitness! Ve snídaňových cereáliích 

Nestlé Fitness vyrobených z celozrnné mouky 

nově najdete hned dvě sambové sestavy 

s brazilským tanečníkem Nunem, s nimiž 

se dostanete do formy nejpřirozenějším 

a nejzábavnějším druhem pohybu – tancem. 

Vyhrajte snídaňové balíčky plné tance!“

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Kolik vitaminů obsahují cereálie Nestlé Fitness? 

Nápověda na WWW.CEREALIE.CZ

• A) 3

• B) 4

• C) 5

Když běžná strava nestačí
• Nutridrink  je kompletní tekutá 

výživa obsahující všechny důležité 

živiny v optimálním poměru. 

• Výborně chutná a je vhodný i pro 

dlouhodobé užívání. 

VÍCE NA WWW.NUTRIDRINK.CZ
NEBO WWW.VYZIVAVNEMOCI.CZ

PLAYMOBIL ŠKOLKA PRO NEMOCNÁ ZVÍŘÁTKA
Playmobil je na trhu s hračkami fenoménem. Děti s nekonečnou kreativitou tvoří scény, zto-

tožňují se s figurkami, přidělují jim role a napodobují své vzory ze skutečného života.

Kdyby všechny dodnes prodané figurky Playmobil spojily ruce, obepnuly by zeměkouli 3,4x! 

My vám přinášíme možnost soutěžit o Školku pro nemocná zvířátka, která patří k nejoblíbe-

nějším položkám. Ve školce se uzdravují zvířátka, která byla ošetřena na veterinární klinice. 

Starají se o ně pečliví ošetřovatelé.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje doktor, který léčí zvířata?

A) veterinář
B) vegetarián

 WWW.PANACCI.CZ

Potraviny pro zvláštní výživu - potra-

vina pro zvláštní lékařské účely. 



ZNAČKOVÉ NEBO „NO NAME“? 
Asi každá maminka se zpočátku snaží še-
třit rodinnou kasu a kupuje levnější ne-
značkové plínky. Pravdou ovšem je, že 
jde o úsporu jen zdánlivou. „My jsme ze 
začátku potřebovali tak osm plen denně, 
těch kvalitnějších, značkových,“ popisuje 
paní Dana. „Když jsme chtěli ušetřit, tak 
těch „no name“ plen bylo potřeba určitě 
tak deset až dvanáct, ty protékaly a malý 
začal okamžitě řvát, protože moc nesákly.“ 
Jinou možností je – nepřebalovat miminko 
po každém čůrání. Některé maminky mají 
pocit, že moderní jednorázové plenky vydr-

ží i několik čůrání – ale jenom ty kvalitnější 
a většinou také dražší. 
Dětská dermatoložka z Fakultní nemocnice 
Motol Štěpánka Čapková tvrdí: „Novoro-
zeně spotřebuje za den průměrně dvanáct 
plen, a to i těch kvalitních. Močí totiž dva-
cetkrát za den.“ 
Když podle ní přebalujete dítě méněkrát, 
hrozí opruzeniny, které se pak léčí mnohem 
složitěji než je práce s častým přebalová-
ním. Novorozeně by se určitě mělo přebalit 
před a po kojení, protože během něj fun-
guje peristaltika střeva. 
Postupem času se potřeba měnit plínky 

zmenší, protože narůstá schopnost dítěte 
moč udržet. Roční batole potřebuje denně 
zhruba šest nebo sedm plen. 

POZOR NA ALERGENY 
A jaké podle doktorky Čapkové dělají ma-
minky nejčastější chyby při přebalování, 
které pak musí řešit ve své ordinaci? 
„Dříve, když byly jednorázové pleny ještě 
dražší, maminky často šetřily a dítě nepře-
balovaly tak, jak bylo potřeba. Dnes už se 
naučily, že je lepší přebalovat častěji, než 
pak utrácet za léky a vidět, jak se miminko 
trápí. V současné době je problémem hlav-

Svět nejmenších

Právě se vám narodilo miminko a vy najednou zjišťujete, že váš svět se začal 

točit kolem plínek. Přemýšlíte, jestli jsou lepší jednorázové plenky nebo 

„látkovky”. Jakou značku vybrat a jak často je měnit.

KOLIK PLEN POTŘEBUJE 

MIMINKO?
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Eko-biologická 
dětská kosmetika

V souladu s citlivou pokožkou novorozenců a batolat
Pečující řada BimBoBIO byla vyvinuta 
italskými specialisty podle přání maminek 
a s podporou lékařů. Zaměřuje se na péči 
o jemnou dětskou pokožku. Jedná se 
o ucelený set pěti eko-biologických produktů 
pro denní hygienu novorozenců a batolat. 

Použité suroviny jsou zcela přírodní a vybírali 
jsme je s maximální péčí a láskou. Jsou 
bohaté na účinné látky, obzvláště vhodné 
pro křehkou a citlivou dětskou pokožku. 
BimBoBIO chrání životní prostředí používáním 
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ně nevyhovující kosmetika, případně levné 
prací prášky, které miminkovskou pokožku 
podráždí.“ Podle lékařky je rovněž nutné 
používat dětskou kosmetiku bez alergenů, 
také praní v přípravku pro citlivou pokožku 
prý dokáže divy. Na praní dětského prá-
dla jsou ideální dermatologicky testované 
prací prostředky bez barviv a parfemace. 
Nezbytné je omezit na minimum kontakt 
kůže se stolicí. Proto jakmile vidíte, že se 
dítě pokakalo, plenku vyměňte a zadeček 
utřete navlhčenou vatou, případně vlhkými 
ubrousky – u nich ale také pozor na alergie. 

OPRUZENINÁM LZE PŘEDCHÁZET 
„Opruzeninám také můžete předejít, sa-
mozřejmě při časté výměně plen a užívání 

adekvátní kosmetiky, měkkou zinkovou 
pastou. V lékárně ji dostanete také pod 
názvem krém s oxidem zinečnatým,“ radí 
dermatoložka. 
Pleny používejte podle toho, jaké vám vy-
hovují – na značky nekoukejte, samy brzy 
poznáte, které jsou pro vaše miminko nej-
lepší. 

LÁTKOVÉ PLENY DÍTĚ NEDRÁŽDÍ, 
PRO MATKU JSOU VŠAK NÁROČ-
NĚJŠÍ 
Látkové pleny jsou pak kapitolou samy pro 
sebe. Přebalovat musíte častěji a také mu-
síte častěji prát a žehlit. I když některé typy 
se po dobrém pověšení ani žehlit nemu-
sí. Je to určitě ekologičtější varianta, a to 

i přesto, že příznivkyně jednorázovek opo-
nují častějším praním. Maminka Žaneta na 
látkové pleny nedá dopustit: „Moje dcera 
se v nich neopruzuje, nikdy mi neprotekly, 
jak někteří říkají. Přijde mi to mnohem lepší 
než jednorázové pleny napuštěné různými 
chemiemi,“ říká. 

PENÍZE SE VRÁTÍ 
Podle dermatoložky však příliš nezáleží na 
tom, jestli používáte plenky jednorázové 
nebo látkové, ale na jejich kvalitě a hlavně 
na tom, jak často je vyměňujete. Některé 
maminky si pochvalují, že v látkových ple-
nách jde dítě pěkně podržet, je s ním snad-
nější manipulace při kojení a podobně. 
Pokud si je však rozhodnete pořídit, počí-
tejte s počáteční investicí několika tisíc ko-
run. Ta by se vám ale v průběhu několika 
měsíců měla vrátit. Klasické látkové pleny 
už také jsou jiné, než bývaly – existují různé 
kalhotky a vložky, které přebalování usnad-
ní a udrží dítě v suchu. 
„Jednorázové, takzvané papírové pleny po-
užívám třeba na chatě, kde nemůžu prát, 
nebo když jsme někde na návštěvě a ne-
mám kam pleny vyhazovat. Malé to ale 
na zadeček nedělá moc dobře, vždycky se 
vrátím raději k látkovým, i když je s nimi víc 
práce a všude musím tahat větší balíky než 
jiné maminky,“ uzavírá Žaneta. 

Zdroj: babyonline.cz
Foto: SAMphoto.cz

32

Svět nejmenších



Eko-biologická 
dětská kosmetika

V souladu s citlivou pokožkou novorozenců a batolat
Pečující řada BimBoBIO byla vyvinuta 
italskými specialisty podle přání maminek 
a s podporou lékařů. Zaměřuje se na péči 
o jemnou dětskou pokožku. Jedná se 
o ucelený set pěti eko-biologických produktů 
pro denní hygienu novorozenců a batolat. 

Použité suroviny jsou zcela přírodní a vybírali 
jsme je s maximální péčí a láskou. Jsou 
bohaté na účinné látky, obzvláště vhodné 
pro křehkou a citlivou dětskou pokožku. 
BimBoBIO chrání životní prostředí používáním 
recyklovaných a recyklovatelných obalů.

Celá řada je certikována institutem ICEA 
(Environmental and Ethical Certication 

Institute), konsorciem, které udílí certikáty 
výrobním rmám (v EU), rozvíjejícím svoji činnost 
v souladu s potřebami lidí a přírody a chránícím 

práva spotřebitelů a zájmy zaměstnanců.

www.bimbobio.cz
www.obra.cz

Nově
ve vašich
lékárnách

18135_Moje rodina a ja 210x148.indd   1 29.05.14   11:15

207 × 288 m
m

, brož., 24 str., 29 Kč

Inzerat do Moje rodina a ja - Predskolak.indd   1 25.3.2014   13:23:23



• Z obecných pravidel pro opalování 

platí, že nejškodlivější jsou polední 

paprsky, počítat při zabarvení kůže 

musíme i s účinky odražených paprs-

ků například od vodních ploch. Proto 

bychom cca od 11 hodin do tří neměli 

na sluníčku pobývat pokud možno vů-

bec, stejně tak jako ve vodě. 

• Při používání opalovací kosmetiky 

platí, že mastnější pleti vyhovuje spí-

še opalovací mléko nežli olej či krém. 

Vždy bychom si tedy měli dobře roz-

myslet, k jakému tipu patříme a co 

právě naše pleť potřebuje. 

• Opalovací mléko také postačí člověku, 

který se právě nekoupe, a tak snad-

no nanesený ochranný prostředek 

nesmyje. Je ale třeba počítat s tím, že 

opalovací mléko díky své konzistenci 

hůře „udrží” UV-filtr. 

• Opalovací oleje, krémy a masti míva-

jí vyšší ochrannou účinnost než gely, 

emulze a mléka. (Takže, pokud patříte 

k typům lidí, kteří se snadno spálí, měli 

byste volit krém, navzdory tomu, že se 

hůře roztírá.) 

• Opalovací prostředky bychom nikdy 

neměli ponechávat na přímém slunci. 

(U vody je to někdy obtížné, ale kou-

sek stínu se snad najde.)

• Při výběru opalovací kosmetiky by-

chom si měli dobře všímat doby spo-

třeby a nekupovat výrobky staré. (Platí 

to, i když jsou cenově velmi výhodné.)

• K dispozici jsou i speciální opalovací 

prostředky pro děti s anorganickými 

filtry, které vhodně ochrání citlivou 

dětskou pokožku. (Obzvláště u dětské 

kosmetiky se vyplatí zainventovat do 

té velmi kvalitní.)

• Vhodným doplňkem stravy, který na-

pomáhá i zdravému opálení, je beta-

-karoten (provitamín vitamínu A), kte-

rý přispívá k udržení zdravého stavu 

pokožky a zlepšuje její odolnost vůči 

Zdraví

Přiznám se, že já mám léto a sluníčko ráda. V létě všechno působí tak nějak 

optimisticky, den je delší a my víc času trávíme venku. Bohužel, díky naší 

pohodlnosti, už dávno není sluneční záření jen zdravé. O ozónove díře se 

učí děti ve škole a její následky pociťujeme dnes a denně. Co tedy dělat, 

aby léto nebolelo? 

25 RAD, JAK SE 

OPALOVAT...
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slunečnímu záření a tvorbě zhoub-

ných novotvarů. Při opalování nedo-

chází k bolestivému zarudnutí kůže 

a olupování, rychleji se tvoří přirozený 

pigment a potřebný vitamín D. Zlato-

hnědé zbarvení vydrží mnohem déle. 

Při pravidelné konzumaci beta-karote-

nu dochází ke zbarvení kůže i bez při-

spění slunce. (Nezapomeňte ho tedy, 

nejlépe měsíc až dva před výletem za 

sluníčkem, konzumovat.)

A teď tedy od obecných rad ke slíbeným 

konkrétním. Pokusíme se zodpovědět nej-

základnější letní otázky.

1. JE NUTNÉ SE MAZAT VŽDY, 
KDYŽ SVÍTÍ SLUNCE?
Ano, protože každý pobyt na slunci bez 

použití UV filtru kůži poškozuje, zvyšu-

je riziko rakoviny kůže i jiných orgánů, 

zrychluje stárnutí pleti a snižuje imunitu. 

Bez ochrany proti UV záření můžete vyjít 

výjimečně - jenom v těch ročních obdobích, 

kdy je slunce málo, a pokud většinu dne 

strávíte v budově.

2. CO ZNAMENÁ ČÍSLO 
OCHRANNÉHO FAKTORU?
Číslo ochranného faktoru, SPF (angl. sun 

protection filter), označuje poměr času, 

kdy je kůže chráněná filtrem, k době, za 

kterou kůže bez ochrany zrudne. Ochran-

ný prostředek s SPF 25 umožňuje fototypu 

I prodloužit pobyt na slunci asi na 4 hodi-

ny. Jednoduché počty jsou: číslo SPF 25 x 

10 minut (což je doba, za kterou se spálí 

fototyp I), to je 250 minut, tedy 4 hodiny. 

Kupujte přípravky jen s ochranou proti UVA 

a UVB dohromady a kontrolujte záruční 

lhůtu.

3. KDO BY MĚL POUŽÍVAT 
FAKTOR 50+?
Faktor 50+ představuje maximální ochranu. 

Přípravky s vysokými filtry by měli používat 

lidé s fototypem I, pak ti, kteří mají nějaké 

kožní problémy, například hojící se zraně-

ní, solární alergii či některý druh kožního 

onemocnění citlivého na UV záření. Správ-

ně pokaždé, když se pohybují na přímém 

slunci, a to i v našich zeměpisných šířkách. 

Vysoký faktor je důležitý také pro lidi, kteří 

se vydávají do tropických a subtropických 

krajin bez předchozího opálení.

4. JAK UV ZÁŘENÍ UBLIŽUJE 
KŮŽI?
Ultrafialové záření se skládá z UVA a UVB 

paprsků. UVA (A jako ageing, tj. angl. stár-

nutí) jsou paprsky, které nehřejí, zato proni-

kají hluboko do kůže. Tam mohou způsobit 

takové změny v buňkách, které vedou až 

ke vzniku kožních nádorů. Tyto paprsky 

mají na svědomí i předčasné vrásky a tvor-

bu pigmentových skvrn a také negativně 

ovlivňují imunitní systém. UVB (B jako bur-

ning, tj. angl. pálení) jsou velmi silné a jsou 

příčinou spálenin kůže, fotodermatózy 

a jiných slunečních vyrážek. Bohužel je již 

známo, že děti, které jsou často vystavová-

ny slunečním paprskům v dospělosti často 

bojují s kožními nádory.  

5. K ČEMU JSOU PŘÍPRAVKY 
S FAKTOREM SPF 4?
Tmavé fototypy III a IV se s tímto faktorem 

nespálí v Česku dopoledne a odpoledne při 

krátkém pobytu na slunci. Rozhodně není 

pro nikoho dostatečný pro celodenní pobyt 

na slunci. Což platí právě i pro fototyp IV, 

tedy pro lidi, kteří někdy mají pocit, že se 

nemusí mazat vůbec.

6. JE PRAVDA, ŽE POKUD POUŽI-
JI VYSOKÁ FILTR, NEOPÁLÍM SE?
S vyšším filtrem samozřejmě opálení při-

chází pomaleji a není tak intenzivní. Nic-

méně ochrana před škodlivými účinky UV 

záření je prostě důležitější než bronzová 

pleť. Takže fígle typu – půlhodiny se smažit 

na sluníčku bez krému a teprve poté se ne-

mazat, abychom se od moře vrátili hnědí, 

nejsou zrovna rozumné.

7. JE POTŘEBA POUŽÍVAT NA 
OBLIČEJ JINÉ KRÉMY, NEŽ NA 
ZBYTEK TĚLA? 
V případě sluneční kosmetiky to není nut-

Zdraví
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né, spíše záleží na konzistenci přípravků. 

Na obličej se suchou pletí je příjemnější 

krém a na tělo mléko.

8. MEZI JEDNOTLIVÝMI KRÉMY 
JSOU VELKÉ CENOVÉ ROZDÍLY. 
TY NEZNAČKOVÉ JSOU MNO-
HEM LEVNĚJŠÍ. JSOU HORŠÍ? 
Pokud chcete mít jistotu, že pro ochra-

nu své kůže děláte maximum, kupujte na 

opalování dermokosmetiku v lékárnách. Ta 

je totiž sledována dermatologickými stu-

diemi. Kvalitu levnějších výrobků můžete 

sledovat třeba v různých spotřebitelských 

testech. Protože jde ale o vaše zdraví, měli 

byste raději investovat do kvality.

9. JAKÝM KRÉMEM BYCH SE 
MĚLA MAZAT U NÁS A JAKÝM 
U MOŘE? 
Především záleží na fototypu, ale i na vzdá-

lenosti od rovníku, nadmořské výšce, roč-

ním období a aktuálním počasí. Protože 

v Česku většina obyvatel patří k typům II 

a III, výše filtru by se měla v létě v našich 

zeměpisných šířkách pohybovat mezi SPF 

15 a 20, u moře minimálně SPF 25. Vysoká 

ochrana je nutná i na horách, protože třeba 

ve výšce 1500 m je intenzita záření asi o 20 

% větší než u hladiny moře.

10. MOHU SE SPOLEHNOUT NA 
TO, ŽE SE OPALOVACÍ KRÉM 
NESMYJE? 
Označení voděodolný (waterproof nebo 

water-resistant) udává, že výrobek odolá-

vá vodě po dobu 40 minut. Takže vydrží 

přibližně na dvě vykoupání. Odolnost vůči 

vodě zahrnuje i odolnost vůči pocení a utí-

rání.

11. JAK VELKÁ VRSTVA KRÉMU 

JE POTŘEBA?
Ochranný faktor je funkční po namazá-

ní dvou gramů na cm2. Lékaři doporučují 

nanést větší souvislou vrstvu tak, aby byla 

kůže bílá, a nechat krém vstřebat.

12. OPALUJE SLUNCE I PŘES 
MRAKY? 
Stejně určitě ne, ale opaluje. Oblaka absor-

bují méně UV záření než viditelného světla, 

takže při zatažené obloze se snižuje inten-

zita UV jen o 20 až 40 % oproti jasnému 

dni. Obzvláště u moře se vám může snadno 

stát, že podle vás sluníčko vůbec nevyleze, 

ale přesto večer budete spálení.

13. CO DĚLAT PROTI VYRÁŽCE, 
KTERÁ SE OBJEVÍ PŘI 
OPALOVÁNÍ? 
Jedná se nejspíš o sluneční alergii. Lékaři 

doporučují v počátečních chvílích pobytu 

Zdraví
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na slunci používat kvalitní sluneční kosme-

tiku s vysokým UV filtrem, minimálně s SPF 

30, spíše mechanickým, bez parfemací 

a konzervantů. Na další opalování se již 

kůže postupně adaptuje a nemělo by do-

cházet k výsevům. Jestli si nejste jisti, po-

raďte se s dermatologem.

14. KDO SE MUSÍ CHRÁNIT 
NEJVÍCE, DĚTI, STAŘÍ LIDÉ, MUŽI 
NEBO ŽENY? 
Obecně platí, že kojenci a děti do prvního 

roku věku by se neměli přímému slunci 

vystavovat vůbec. Jinak věk a pohlaví ne-

hrají významnější roli na rozdíl od fototypu 

a zdravotního stavu.

15. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI 
MINERÁLNÍM A CHEMICKÝM 
FILTREM? 
Chemické filtry jsou do opalovací kosme-

tiky přidávané dlouhou dobu a tvoří vět-

šinu z přípravků na trhu. U některých lidí 

ale mohou vyvolávat alergické reakce, ek-

zémy či akné. Mechanické (fyzikální) filtry 

se používají poměrně krátce. Jejich hlavní 

výhodou je, že se nevstřebávají do kůže, 

proto nezpůsobují nepříjemné reakce, zů-

stávají na povrchu a odrážejí všechny druhy 

slunečního záření. Jsou vyráběné z minerál-

ních pigmentů, které jsou umleté na jemný 

prach a rozpuštěné v emulzi. Fungují hned 

po nanesení a není potřeba čekat 30 mi-

nut, než proběhne chemická reakce. I když 

jsou voděodolné, doporučuje se po vykou-

pání se znovu namazat.

16. JAK SE NESPÁLIT PŘI POBYTU 
NA LEHÁTKU NEBO PŘI 
ŠNORCHLOVÁNÍ?
Používejte krémy s označením waterproof, 

které by měly chránit pokožku i při koupá-

ní. Je však dobré ochrannou vrstvu obnovo-

vat. Pro delší pobyt ve vodě je lepší oblék-

nout si ještě oděv s UPF.

17. CO TO JE VNITŘNÍ OCHRANA 
PŘI OPALOVÁNÍ?
Vhodnou přípravou na pobyt na slunci je 

pravidelné užívání betakarotenu, a to buď 

přímo v potravě, nebo formou doplňků 

stravy. Přirozenými zdroji jsou mrkev, rajča-

ta, petrželová nať, jahody, meruňky, špenát 

a hrách. Potravinové doplňky je potřeba 

užívat alespoň 3 týdny před plánovaným 

sluněním. Dále pomáhají další antioxidanty 

- vitaminy E, C, selen a blahodárně účinku-

je i zelený čaj.

18. ŠKODÍ PŘI OPALOVÁNÍ 
KOSMETIKA NEBO PARFÉM?
Parfémové silice a alkohol mohou způsobit 

fleky na kůži, kterých se jen těžko zbavíte. 
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Pokud jste nemocní a léčíte se antibiotiky, 

na slunce nechoďte, a pokud používáte 

hormonální antikoncepci, poraďte se s gy-

nekologem, zda si jí nezpůsobíte zvýšenou 

pigmentaci při pobytu na slunci.

19. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE 
SPÁLÍM?
Záleží na míře poškození sluncem. U spá-

lení 1. stupně, kdy pokožka jen zarudne, 

si můžete pomoci sami. Vhodné je kůži 

opakovaně ochlazovat mokrými obklady 

či termálními vodami ve spreji. Vhodná je 

i panthenolová pěna či mléko. I v dalších 

dnech je potřeba pokožku více promazá-

vat. U spálenin na větší ploše těla nebo 

u malých dětí je zapotřebí přiložit na po-

pálenou plochu suché sterilní (přežehlené) 

plátno, aby se zabránilo infekci, a ihned na-

vštívit lékaře. Může se jednat o popáleniny 

druhého stupně.

20. CO JE POTŘEBA UDĚLAT PO 
OPALOVÁNÍ? 
Na konci dne stráveného na slunci je potře-

ba rozpálenou pokožku osprchovat a očis-

tit ji od písku a chlorované nebo slané vody. 

Můžete použít jemný peelingový gel a pak 

tělo důkladně promazat hydratačním mlé-

kem s vitaminem E, který příznivě stimuluje 

regeneraci pokožky. Předejdete tak před-

časnému stárnutí pokožky i šupinkování 

kůže.

21. JAK OCHRÁNIT VLASY PŘI 
POBYTU NA SLUNCI? 
Nejlépe je používat přípravky na vlasy, které 

obsahují UV filtry, což jsou různé stylingové 

přípravky - tužidla, laky a gely. Ty na vlasech 

vytvoří tenký film, který obsahuje nejen lát-

ky pro tvarování či fixaci účesu, ale i další 

prvky, jež uzavírají svrchní vrstvu vlasů a za-

celí případná poškození. Těmito přípravky 

také dosáhnete toho, že obsažené UV filtry 

jsou rovnoměrně naneseny po celé délce 

vlasů a aktivně je chrání před účinky UV 

záření.

22. ZAMEZÍ SPÁLENÍ 
SAMOOPALOVACÍ KRÉMY?
Pozor: to je nebezpečná teorie. Samoopa-

lovací přípravky vám sice utvoří efekt opále-

ní, ale ten je způsoben povrchovou chemic-

kou reakcí v kůži. Existují samoopalovací 

přípravky, které nabízejí i určitou ochranu 

před sluncem, je ale lepší používat je spolu 

s nejvhodnějšími opalovacími prostředky 

pro váš fototyp.

23. MŮŽE SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ 
POŠKODIT OČI?
Může, a to hodně. Nejčastějším zhoubným 

nádorem duhovky je maligní melanom, 

který způsobuje právě sluneční záření. Sou-

visí to s tím, že duhovka je při průniku UV 

záření chráněna melaninem. Lidé s modrý-

ma očima, kteří mají méně pigmentu a tedy 

i menší ochranu, mívají melanom duhovky 

častěji než lidé hnědoocí. Proto je nutné 

chránit se nošením kvalitních brýlí s UV fil-

trem.

24. OPALUJE SLUNCE PŘES SKLO? 
UVA záření proniká i sklem, takže pokud 

jedete hodiny v autě a praží do vás sluníčko 

nebo vám svítí přímo na židli v kanceláři, 

škodí také. Typické jsou v těchto případech 

změny a znaky stárnutí třeba jen poloviny 

obličeje nebo jedné ruky. Ochranu tedy po-

třebujete, i když strávíte den v práci.

25. ČÍM SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ 
POMÁHÁ? 
Pozitivem působení světla a UV záření je 

tvorba endorfinů, hormonů dobré nálady. 

Navíc je UV záření nutné pro tvorbu vitami-

nu D (stačí pouze malá dávka denně), který 

je důležitý pro růst kostí a také pro celý me-

tabolismus těla.

-if- 

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: wellnesbeauty.blog.cz, coop.cz, 

ona.idnes.cz
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V písni Jaroslava Ježka se zpívá: „Je to 

pravda odvěká, šaty dělaj´člověka…“. Po-

dle starověkých zásad čínských mudrců by 

se však mohlo zpívat spíše „Je to pravda 

odvěká, kůže dělá člověka…“. Kůže podle 

tradiční čínské medicíny se totiž řadí k zá-

kladnímu orgánu – plicím. A ty jsou z  psy-

chologického hlediska spojovány se sociál-

ní komunikací člověka, s touhou navazovat 

nová přátelství, mít zdravou sebedůvěru a 

vážit si sebe sama. Však také plíce i kůže 

mají „nejblíže“ k okolnímu světu. Kůže (ač 

většinou schována pod šaty) je právě tou 

poslední tkání, která nás odděluje od okolí. 

Také vzduch, který se dotýká naší kůže, či 

jemný vánek, jenž ji na slunečné mořské 

pláži ovívá, je právě tím vzduchem, který za 

okamžik bude vdechnut do plic, aby okysli-

čil tělesné pochody v organismu.

Ve své ordinaci detoxikačního poradce me-

tody C.I.C. si uvědomuji, jak úzce souvisí 

kvalita kůže se sebevědomím člověka. Po-

cit, „jak člověk vypadá“ před okolím, je pro 

jeho sebedůvěru velmi důležitý. Do porad-

ny přicházejí lidé s nejrůznějšími kožními 

problémy. Pokud jsou vidět na první pohled 

– vyskytují se buď na obličeji, nebo rukou 

– představují pro postiženého člověka potíž 

při navazování každého nového kontaktu, 

protože si je dobře vědom, že cizí osoba 

si jeho nedostatku okamžitě všimne. Kožní 

onemocnění skryté pod šaty se stává emo-

cionálním problémem při převlékání do 

plavek, protože postižený je přesvědčen, 

že se před lidmi nemůže vysvléci, aniž by 

se okamžitě stal centrem pozornosti. To je 

bohužel pravda, v lepším případě vzbudí u 

přihlížejících soucit. Přitom ekzémy a akné 

jsou velice spolehlivě léčitelné metodou 

C.I.C. Někdy se zdá až neuvěřitelné, že 

preparáty Joalis dokážou příznivě působit 

téměř na každý ekzém. Pozoruji to již více 

než 10 let, zatímco klastická medicína tvr-

došíjně zastává názor, že atopický ekzém je 

nevyléčitelný…

Ještě několik poznatků o pigmentaci kůže, 

to znamená o její schopnosti zdravě se na 

slunci opálit, podržet si snědost po něko-

lik měsíců a přitom se vyhnout případným 

doprovodným problémům, například mela-

nomu. Uvedl jsem již, že podle čínské me-

dicíny je základním orgánem souvisejícím 

s kůží orgán plic. V praxi to znamená, že 

chceme-li ovlivnit kvalitu kůže a schopnost 

její regenerace, je nutné pečlivě a syste-

maticky po částech detoxikovat dýchací 

systém. Často i přesto, že dotyčný tvrdí, 

že nemá s dýcháním žádné problémy ani 

nemá pocit, že by jeho dýchací cesty ne-

byly v pořádku. Jde totiž o neviditelné to-

xiny, které se po miniaturních dávkách léta 

dostávají do organismu – u plic až do plic-

ních sklípků. Zatím ještě nezpůsobují žád-

ný medicínsky významný problém, pouze 

se promítají do psychické oblasti člověka 

a do kvality kůže. Připomeňme si toxické 

kovy, jejichž vstřebatelnost plícemi je zda-

leka nejvýznamnější, významnější než jejich 

vstřebávání potravou. Banálnějším toxinem 

je obyčejný prach, tedy částečky čehokoliv 

ve velikosti menší než 2 mikrometry, který 

v konečném důsledku může zacpávat plicní 

sklípky, místa okysličování krve, a způsobo-

vat tak sníženou schopnost plic přenášet 

kyslík do krve.

Pod povrchem kůže se nacházejí speciali-

zované buňky, takzvané melanocyty, jejichž 

úlohou je zásobovat kůži pigmentovým 

barvivem hnědé barvy – melaninem. Mela-

nin je fantastický pohlcovač elektromagne-

tického záření včetně ultrafialového, které 

„opaluje kůži“ a hlavně prostupem přes 

kůži tvoří volné radikály, jež pak v kůži po-

škozují další metabolické procesy. Melanin 

tedy chrání před tvorbou volných radikálů. 

Kvalitní melanin mohou produkovat pouze 

dobře fungující melanocyty v čisté, toxiny 

nezatížené kůži. K navození optimálního 

stavu lze využít Joalis CutiDren, který se 

užívá spolu s preparátem Joalis ReHerb, 

normalizujícím stav plic.

Říká se, že nejlepší afrodiziakum je snědá, 

zdravě opálená kůže. Přirozeně opálený 

člověk působí na své okolí sebevědomějším 

a méně frustrujícím dojmem než člověk po-

bledlý s kožními problémy…

Svého terapeuta naleznete ve všech regi-

onech. Informace na www.joalis.cz

Kůže dělá člověka...



Mezi nejběžnější zdravotní obtíže, které 
nás na cestách za exotikou, ale i v čes-
ké kotlině mohou potkat, jsou zažívací 
obtíže jako průjem, zácpa, nadýmání 
a plynatost, nevolnost, tlak či bolest 
v oblasti žaludku, zvracení apod.

Průjem je obecně nejčastějším ces-
tovatelským zdravotním problémem, 
v tropech potká i přes veškerou opa-
trnost přes polovinu turistů. Z tohoto 
důvodu je dobré nezapomenout doma 
lék proti průjmu. Při cestách např. do 
oblasti severní Afriky někteří cestova-
telé nedají dopustit na místní příprav-
ky proti průjmu. Základním léčebným 
opatřením při průjmovém onemocnění 
je zvýšený příjem tekutin (3-4 litry na 
den, chladnější přislazované roztoky 
obsahující minerály, iontový nápoj, ne-

perlivé minerální vody nebo slazený čaj 
po malých množstvích v častých inter-
valech), a případně dieta (suchary, ba-
nány, strouhaná jablka, rýžové polévky, 
bramborová kaše). Pro případ dehyd-
ratace můžete mít v záloze připraven 
rehydratační roztok v prášku, který se 
v případě potřeby rozmíchá s vodou. 
Vysoká horečka, příměs hlenu nebo 
krve ve stolici, intenzivní bolest břicha, 
průjem provázený opakovaným zvrace-
ním nebo neustupující po třech dnech 
podávání léků jsou ovšem důvody k vy-
hledání okamžité lékařské pomoci.
Při pobytu mimo domov může na dru-
hou stranu potrápit i problém opačný, 
tedy zácpa. Lidé s těmito sklony by si 
tedy měli s sebou na dovolenou vzít 
i lék proti zácpě. Nadýmání nás 
může potrápit již po cestě, když trá-

víme celé hodiny skrčení na sedadle 
v autě, autobuse nebo v letadle. Je 
poměrně běžné, že v průběhu dovole-
né jdou zásady zdravé výživy maličko 
stranou - stravujeme se v restauracích 
a hotelech, kde na kvalitu konzumova-
ných potravin nemáme vliv, na cestách 
také častěji sáhneme po občerstvení 
typu „fast food“, pijeme více sycených 
nápojů a i se střídmostí v jídle to bývá 
o něco horší než v domácím prostře-
dí. To vše může způsobovat nadýmání 
a plynatost. Diskrétní řešení problémů 
nabízí lék Espumisan. Drobné tobol-
ky lze nepozorovaně spolknout i bez 
zapíjení v podstatě kdekoliv – na pláži, 
v letadle nebo při prohlídce památek. 
Máte-li slabší trávení, a přesto rádi na 
dovolené ochutnáváte místní exotické 
a řádně kořeněné a tučné pochoutky, 
může se vám hodit lék s obsahem 
trávicích enzymů Pangrol. Užívá se 
s jídlem a pomůže trávicímu systému 
vypořádat se s nezvyklou zátěží. 

Ani během letní dovolené, tedy za po-
měrně teplého počasí, se nemusíme 
vyhnout nachlazení. V letadle, autě 
i autobuse, ale i v hotelech je již stan-
dardním vybavením klimatizace. Ta 
nám sice v horkém letním počasí zpří-
jemní cestu nebo usnadní spánek za 

Léto, dovolená, cestování. Tři věci, které k sobě nerozlučně patří. Na do-
volenou se těšíme celý rok, a proto by byla velká škoda, kdyby nám ji 
měly znepříjemňovat zdravotní obtíže. Může se to ovšem stát, proto je 
dobré být připraven a přibalit s sebou malou cestovní lékárničku, abys-
te mohli ty nejběžnější cestovatelské neduhy zvládnout sami – lékařská 
péče v zahraničí může být jednak hůře dostupná, jednak poměrně fi -
nančně náročná.

Jaké léky si přibalit
do cestovní lékárničky?

TIPY NA DOVOLENOU

Ucpaný nos
a zahleněné dutiny

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. Quixx® 
obsahuje mořskou vodu a čištěnou vodu, Quixx® soft navíc 
extrakt z Aloe vera. Pečlivě si pročtěte návod k použití. 

Trávicí obtíže*

* Při nedostatečné činnosti slinivky břišní.
Lék Pangrol® 20 000 obsahuje pankreatinum.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 
K vnitřnímu užití. 

Nadýmání a plynatost

Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje
simetikon. Pečlivě si pročtěte návod k použítí. 

K vnitřnímu užití. 

Lék Espumisan® obsahuje simetikon. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 

K vnitřnímu užití.
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horkých nocí, ale je třeba počítat s tím, 
že v klimatizovaném prostředí dochá-
zí k vysušování nosní sliznice. Tím se 
oslabuje její přirozená obranyschop-
nost a výsledkem mohou být onemoc-
nění horních cest dýchacích, která 
se projeví rýmou, bolestí v krku, 
kašlem, případně zvýšenou teplotou 
či horečkou. V cestovní lékárničce by 
proto neměl chybět lék proti zvýšené 
teplotě či horečce, lokální příprav-
ky proti ucpanému nosu, pastilky 
či sprej proti bolesti v krku, lék na 
tlumení kašle a lék na odkašlávání 
(např. Flavamed).

Pravidelná aplikace izotonického nos-
ního spreje s mořskou vodou, jako 
je např. QUIXX soft, se obecně dobře 
osvědčuje i jako prevence nachlaze-
ní. Na cestách je dobré sprej aplikovat 
hlavně v klimatizovaných dopravních 
prostředcích a jiných prostorách, abyste 
zamezili vysušování nosní sliznice, kte-
ré zvyšuje pravděpodobnost onemoc-
nění. Šetrnou variantou přípravku proti 
ucpanému nosu je hypertonický nosní 
sprej QUIXX s vyšším obsahem soli.
V průběhu dovolené se téměř každý 
věnuje sportu. Rádi zkoušíme nové 
pohybové aktivity, na které naše tělo 
není zvyklé, nebo provozujeme své 
oblíbené sporty v míře o poznání vyš-
ší než v průběhu roku. Drobné úrazy, 
např. pohmožděné zápěstí nebo vy-
vrtnutý kotník, můžete ošetřit gelem 
Lioton 100 000, který pomáhá od-
straňovat otoky a urychluje vstřebávání 
krevních sraženin. Pokud se vám snad-

no tvoří nevzhledné modřiny, pomůže 
vám tento gel také, abyste se v plav-
kách či krátké sukni brzy cítila zase 
dobře. Lioton 100 000 lze použít i při 
pocitu „těžkých nohou“ a při potížích 
s křečovými žilami, které se mohou 
ozvat při dlouhých pobytech v doprav-
ních prostředcích.

V souvislosti se sportem a nezvyklou 
zátěží může snadno dojít k přetížení 
svalů a kloubů, které se projeví silnější 
bolestí. Do výbavy zkušeného cestova-
tele tedy patří i lék proti bolesti pohy-
bového aparátu (záda, klouby, svaly). 
Novinkou je například lék s názvem 
Dexoket. Je možné jej použít i v přípa-
dě bolesti zubů či při menstruačních 
bolestech. Léky proti akutní bolesti 
neužíváme déle než 3 dny. Pokud se 
bolesti nelepší či se zhoršují, je na mís-
tě vyhledat odbornou pomoc.

Do cestovní lékárničky patří také léky 
na obtíže, ke kterým máte vy nebo 
ostatní členové vaší rodiny sklony. Po-
kud víte, že se vám v dopravních pro-
středcích dělá nevolno, vezměte si 
s sebou na cesty lék proti kinetózám. 
Ženy, které trpí vaginálními infekce-
mi, se mohou vybavit volně prodej-
ným antimykotickým přípravkem. 
Alergici by neměli vyrážet na cesty bez 
léků proti alergii. Antialergický přípra-
vek ve formě gelu se hodí k ošetření 
pokožky např. po štípnutí hmyzem, kte-
rému ovšem můžete předejít při použití 
repelentu ve spreji či gelu.

Na dovolené u vody jistě uvítáte vo-
děodolné opalovací mléko, speciální 

opalovací přípravek můžete pořídit také 
pro kojence, malé děti či máte-li velmi 
citlivou pokožku. Standardem je dnes 
i používání zklidňujících kosmetic-
kých přípravků po slunění. 

V žádné cestovní lékárničce by ne-
měl chybět dezinfekční prostředek, 
náplasti, sterilní obvaz, stahovací 
obinadlo, teploměr a nůžky. K užit-
ku může přijít též pinzeta na vytaho-
vání klíšťat.

Při přípravách na cestu také nezapo-
meňte na léky, které užíváte pravi-
delně. Trpíte-li nějakou chronickou 
chorobou, prodiskutujte náročnější 
cestu se svým ošetřujícím lékařem, 
noste u sebe seznam všech užívaných 
léků a stručnou zprávu o vašem zdra-
votním stavu. Všechny léky přepravujte 
v originálním balení, abyste se vyhnuli 
případnému podezření z převážení nar-
kotik. Těhotné ženy by se měly před 
cestou také poradit se svým gynekolo-
gem o případných rizicích. 

Na cestách dbejte na hygienu a vyhně-
te se příliš odvážným experimentům 
- v jídle, v pohybových aktivitách i v ji-
ných oblastech. I v případě cestování 
totiž platí, že problémům je lépe před-
cházet, než je řešit. •

c 

Bolest*

*Mírná až středně silná, např. pohybového aparátu. 
Lék Dexoket® obsahuje dexketoprofen trometamol.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 
K vnitřnímu užití. 

Těžké, oteklé nohy

Lék Lioton® 100 000 Gel obsahuje sodnou sůl heparinu.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 

K zevnímu užití. 

Horečka a bolest*

*Pro děti od 6 měsíců do 9 let.
Lék IBUBERL® pro děti 100 mg/5 ml perorální

suspenze obsahuje ibuprofen. Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták. K vnitřnímu užití.

Vlhký kašel

Lék Flavamed® tablety obsahuje ambroxol hydrochlorid. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 

K vnitřnímu užití. 
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Zdraví

Zarudlé oči, pálení, svědění a nadměrné slzení. Také tyto příznaky důvěrně 

znáte? Příčiny mohou být mnohé. Těmi nejobvyklejšími je alergie a tzv. 

syndrom suchého oka. Kde a jak hledat příčiny obtíží?

TAKÉ VÁS 
BOLÍ OČI?





Zatímco alergie jsou způsobeny dráždivý-

mi látkami, např. pyly trav, „suché oči“ 

jsou výsledkem příliš malého množství slz-

né tekutiny, anebo jejího nesprávného slo-

žení. To znamená, že se oko „vysušuje“. 

Pro očního lékaře je snadné zjistit, zda je 

příčinou alergie, anebo zda je narušen slz-

ný film. Při alergiích, které se objevují za-

čátkem jara, jako je hlavně senná rýma, se 

oční spojivky zvětšují, dochází k nadměrné 

tvorbě slz a posléze může být postižen 

také nos a dýchací ústrojí. 

Příznaky se rychle sníží antialergickou léč-

bou. Diagnóza je obtížnější v případě aler-

gií známých jako „polyvalentní“ alergie, 

např. alergie na domácí prach. Příznaky 

této alergie, jako jsou zanícené koutky oč-

ních víček, mohou být také příznaky „su-

chých očí“.

Zastavme se blíže u syndromu suchého 

oka, který nás trápí nejčastěji.

SYNDROM SUCHÉHO OKA
Syndrom suchého oka je jedním z nej-

častějších onemocnění, kterým trpí každý 

pátý pacient přicházející do ordinace oč-

ního lékaře. Tzv. suché oko je projevem 

suchého zánětu rohovky a spojivky, jedná 

se tedy o poruchu omývání citlivého povr-

chu oka slzami, které u zdravého jedince 

vytvářejí souvislý slzný film.

PŘÍČINY SYNDROMU
Hlavní důvody poklesu množství slzného 

filmu:

• oční záněty

• hormonální nedostatečnost. Nej-

častěji se vyskytuje u žen nad 45-50 

let, zejména z důvodů hormonálních 

změn v souvislosti s menopauzou 

(nízká hladina estrogenů).

• abnormality slzné žlázy

• vrozené vady slzné žlázy, tumory, de-

generace související s věkem

• autoimunitní choroby

• syndrom suchého oka doprovází ně-

která celková onemocnění jako Sjör-

genův syndrom, jizevnatý pemfigo-

id, systémové autoimunitní choroby 

(Rheumatoidní arthritis, WG...) aler-

gie, infekce, poleptání, trichina

• různé léky užívané k léčbě chronic-

kých onemocnění (perorální léky proti 

akné, kontraceptiva, diuretika, neu-

roleptika, betablokátory...) mohou 

působit poruchu sekrece především 

vodné složky slzného filmu

JAK LZE SYNDROM ZJISTIT?
Určit, zda potíže jsou způsobeny syndro-

mem suchého oka je na očním lékaři.

K ZÁKLADNÍM VYŠETŘENÍM 
PATŘÍ:
VYŠETŘENÍ NA ŠTĚRBINOVÉ LAMPĚ
Při vyšetření na štěrbinové lampě lékař kon-

troluje přední části oka (postavení, pohyb, 

tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film 

na rohovce, rohovku, bělimu, přední ko-

moru, duhovku, zornici, čočku). Toto vy-

šetření je velmi důležité, protože odhaluje 

celkový zdravotní stav očí pacienta, pop. 

rozsah poškození.

VITÁLNÍ BARVENÍ
Následkem porušení slzného filmu vznika-

jí na rohovce a spojivce poškozená oschlá 

místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření 

na štěrbinové lampě neodhalí. Ale je mož-

né je pozorovat pomocí použití různých 

barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein 

(zelené barvivo) a bengálská červeň (červe-

né barvivo).

BUT (HODNOCENÍ STABILITY SLZNÉHO 
FILMU)
BUT („Breakup-time” - čas roztržení slzné-

ho filmu) je vyšetření, které hodnotí sta-

bilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání 

fluoresceinu pacient musí setrvat s otevře-

nýma očima a lékař sleduje při osvětlení 

přes modrý filtr, za jak dlouho dojde k roz-

tržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se 

považuje za nepříznivý.

SCHIRMERŮV TEST
Tento test slouží k posouzení množství 

produkce vodné složky slzného filmu. Pod 

okraje dolních víček lékař zasune proužky 

filtračního papírku a sleduje délku jejich 

nasáknutí po 5-ti minutách. Pokud je tvor-

ba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny 

v délce nejméně 15 mm. Menší hodnota se 

považuje za nedostatečnou a indikuje syn-

drom suchého oka.

SUCHÉ OKO? CO TO VLASTNĚ 
JE?
Slznému filmu jsou přisuzovány důleži-

té funkce. Zajišťuje zvlhčení oka a jeho 

klouzavost, zabezpečuje hladký optický 

povrch umožňující vznik ostrého obrazu, 

umožňuje odstranění odloučených epiteli-

ových buněk rohovky a bakterií, obsahuje 
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antibakteriální látky, které mají význam 

pro udržení sterility povrchu oka, zajišťuje 

omývání rohovkových a spojivkových po-

vrchových buněk tekutinou nezbytnou pro 

jejich správnou funkci a přežití podílí se na 

přísunu živin pro rohovku. K zajištění všech 

těchto funkcí musí být složení slz komplex-

ní.

Udržení funkčnosti slzného filmu závisí 

na sekrečním, drenážním a eliminačním 

mechanismu. Za normálních podmínek je 

produkováno slznou žlázou a přídatnými 

žlázkami spojivky a okrajů očních víček, 

cca 9.5 μl slz denně. V důsledku podráž-

dění oka (např. cizím tělískem) nebo emo-

cionálních vlivů může sekrece slz vzrůst až 

30 krát. Pro rozprostření slzného filmu je 

důležitý pohyb očních víček. Jakákoliv ab-

normita v kvalitě nebo kvantitě slzného fil-

mu či při procesu roztírání slzného filmu při 

mrkání představuje problémy. Odpařování 

slz je za normálních podmínek nízké díky 

olejové vrstvě na povrchu, odpařováním se 

ztrácí pouhých 10 – 25% slz. Pokud chybí 

ochranná povrchová vrstva slzného filmu, 

může se odpařování několikanásobně 

zvýšit. Zbytek slz odtéká slznými kanálky 

a nosním slzovodem do nosu. 

Etiopatogeneze syndromu suchého oka 

je komplexní. Onemocnění postihuje ne-

jen oční povrch, často bývá doprovázeno 

systémovým onemocněním. Významnou 

roli hrají psychosomatické aspekty (emo-

cionální labilita pacienta), některé faktory 

životního prostředí (cigaretový kouř, ozon) 

aj. Potíže se suchým okem mohou u predis-

ponovaných jedinců vzniknout následkem 

zvýšeného odpařování slz při pobytu v kli-

matizovaných místnostech, při celodenní 

práci na počítači, při několikahodinovém 

sledování obrazovky. Také některé celkově 

podávané léky mohou přispět ke vzniku 

nemoci snížením sekrece slz (antidepresiva, 

antiarytmika, antihistaminika,…). Mezi nej-

častější subjektivní příznaky syndromu su-

chého oka patří pálení, pocit cizího tělíska 

nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí 

víček k oku, fotofobie, bolest při vkapá-

vání indiferentních očních kapek, špatná 

snášenlivost pobytu ve větru, v zakouře-

né místnosti, v klimatizovaném prostředí, 

zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění 

během dne a paradoxně i zvýšené slzení 

(nekvalita slzného filmu vede k jeho před-

časnému úniku z oční štěrbiny, následné 

dráždění osychajícího povrchu pak opětně 

ke zvýšené produkci téhož nekvalitního slz-

ného filmu, který z oka uniká…).

Léčba syndromu suchého oka musí být 

komplexní. Na začátku je vždy nutné sta-

bilizovat lokální i celková onemocnění, na 

jejichž podkladě SSO vzniká. Důležité je 

rovněž zjištění, která ze složek slzného fil-

mu je postižena a do jaké míry. Na základě 

těchto znalostí pak stanovit vhodnou léčbu 

a její dávkování. Cílem náhrady přirozených 

slz preparáty slz umělých je vytvořit stej-

noměrnou stabilní vrstvu slzného filmu na 

povrchu oka bránící vysychání a dráždění. 

Dle stupně postižení volíme substituci ve 

formě očních kapek nebo gelů. Chirurgic-

ká terapie zahrnuje aplikaci různých typů 

zátek s účelem dočasného nebo trvalého 

uzavření odtokových cest. 

Nedílnou součástí medikamentózní terapie 

je řada podpůrných léčebných postupů: hy-

giena očních víček, psychosomatická léčba, 

úprava vnějších podmínek.

ALERGIE OČÍ
Nejčastějším projevem alergie očí je se-

zónní a celoroční alergický zánět spojivek. 

Jde o zánět tenké blanky, která se táhne 

z okraje víčka po jeho vnitřní straně. Obvyk-

le je součástí širšího alergického syndromu 

a sezónní zánět bývá spojen často se sen-

nou rýmou. Alergie očí se vyskytuje hlavně 

na jaře, kdy je v přírodě množství různých 

pylů, a na podzim z podráždění plísněmi. 

Při samostatném výskytu je alergie očí ná-
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Slevy se nesčítají. Akce platí ve všech prodejnách FOKUS optik. Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2014.www.fokusoptik.cz

Léto naplno s kontaktními čočkami SWITCH!
Jsou situace, kdy dioptrické brýle překážejí, třeba při celé plejádě letních sportů. Řešením jsou kontaktní čočky - 
a ať už s čočkami máte zkušenost, nebo se teprve chystáte je vyzkoušet, právě teď je ideální okamžik: ve FOKUS 
optik totiž probíhá oblíbená akce 2+1 zdarma na všechny kontaktní čočky SWITCH. Navíc vám odborný personál 
poradí s výběrem optimálních čoček a samozřejmě vás naučí, jak je správně aplikovat a jak o ně správně pečovat. 
Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly i vyšetření zraku.

SWITCH
K O N T A K T N Í  Č O Č K Y

AKCE 2+1
... a uvidíte!

Fokus Switch 2+1 Moje rodina a já 210x 148mm + 5 mm spad.indd   1 27. 5. 2014   16:35:41



sledkem přímého kontaktu oka a látek 

roznášených vzduchem (pyl, spóry hub, 

prach, zvířecí alergeny, a další). Alergie očí 

může vzniknout u lidí s alergickou dispozi-

cí při zanesení chemických látek prsty do 

očí (kosmetické pudry, laky, oční léky jako 

např. antibiotika, antiglaukomatika apod.). 

Často dráždí konzervační látky těchto pří-

pravků.

Mezi příznaky alergie očí patří výrazné svě-

dění, zvýšené slzení, spojivky jsou oteklé, 

zarudlé, pocit cizího tělíska v oku. Léčbu je 

zapotřebí volit komplexní antialergickou. 

Zároveň bychom ale měli dbát o to, aby-

chom oči neúměrně nezatěžovali.

NAUČTE SE BRÁNIT
Předcházet problémům s očima se totiž dá. 

Obecně odborníci doporučují držet se ně-

kolika následujících zásad.

SVĚTLO
• Při čtení nebo drobné práci dbejte na 

správné osvětlení. Kniha nebo pracov-

ní plocha by měly být dobře nasvíceny, 

ale zároveň by zdroj světla neměl svítit 

do očí.

• Při sledování televize je vhodnější mít 

místnost lehce osvětlenou ještě jinak 

než jen obrazovkou – oči se tak méně 

unaví, protože se sníží kontrast mezi 

televizí a okolním prostředím.

POČÍTAČ
• Počítač umístěte do vzdálenosti půl 

metru před sebe (někdy se doporuču-

je i vzdálenost jednoho metru). Pokud 

je text příliš malý, zvětšete velikost pís-

ma. Obrazovka by měla být umístěna 

v úrovni očí nebo lehce níže. Klávesnici 

mějte rovně před obrazovkou, umožní 

to přímý pohled na obrazovku.

• Nastavte správně jas a kontrast moni-

toru. Pozadí textu by vám nemělo při-

padat ani moc světlé ani tmavé. Mírné 

snížení kontrastu vede k menším ná-

rokům na oči. Odlesky z okolí můžete 

minimalizovat antireflexní deskou.

• Udržujte čistou obrazovku – prach 

na ní může nadměrně odrážet světlo 

z okolí.

RELAXACE
• Dopřejte očím oddych od ustavičné-

ho pohledu na monitor. Konkrétně je 

doporučováno se po dvaceti minutách 

alespoň 20 sekund dívat někam do 

dálky. Existují i různá relaxační cviče-

ní, při kterých si svaly oka odpočinou 

– zkuste například vložit obličej se za-

vřenýma očima na pár sekund do dla-

ní, nadechovat se nosem, na chvíli za-

držet dech a poté pomalu vydechovat.

• Mrkejte vědomě častěji. Před moni-

torem tak činíme méně než obvykle 

a oči se stávají vysušenými a zranitel-

nými. Pokud máte i tak oči vysušené, 

zvažte používání tzv. umělých slz (oční 

kapky na zvlhčení).

• Noste správně zkorigované brýle. Vy-

platit se mohou také speciální brýle 

a kontaktní čočky pro práci na počí-

tači.

• Správná léčba alergických příznaků, 

případně příznaků suchého oka zvýší 

odolnost vašich očí vůči zátěži.

Pokud ani při dodržování výše uvedených 

rad problémy očí neodezní, navštivte od-

borníka. Prohlídku pak rozhodně neodklá-

dejte, pokud si všimnete výpadku v zorném 

poli nebo objeví-li se dvojité vidění.

Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz 

Zdroj: Bez alergie.cz, Readers Digest Výběr, 

alergiena.webnode.cz, glim.cz
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centrum kontaktních čoček a brýlí
• Kontaktní čočky již od 349 Kč.
• Doprava nad 500 Kč zdarma.
•       30 000 čoček skladem k okamžitému vyzvednutí v centru Prahy.
• Kvalitní brýle značek Ray Ban, Vogue nebo Esprit.
• Špičkově vybavená vyšetřovací místnost s optometristkou.

www.cockyshop.cz
Po – Pá 9:00 – 19:00

SLEVOVÝ KUPON

NA 50 KČ

KÓ
D: M

R14

PLATNO
ST DO

 31.8.2014

od
349kč



Zdraví

NEZAPOMEŇTE 
NA LÉKY



Chystáte se na dovolenou? Jednou z podstatných věcí, bez které byste 

neměli odjet, je lékárnička. A co do ní zabalit? Odpověď na tuto otázku 

není tak jednoznačná.



Ta záleží na tom, kdo jede a kam jede. Ka-
ždý totiž potřebuje něco jiného. Odlišné 
zdravotní komplikace mohou potkat děti, 
dospělé a seniory. Při toulkách přírodou 
nám hrozí něco jiného než při pobytu ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu v Tunisku. 

VYRÁŽÍME DO PŘÍRODY
Pokud se chystáme do přírody, vybavení 
z lékárničky budete nejčastěji používat na 
drobná poranění (oděrky, říznutí, puchýře 
apod.). Pokud jdete ve větší skupině, je 
dobré, aby každý měl svoji malou lékárnič-
ku s nejdůležitějším materiálem a jeden člo-
věk ze skupiny, nejlépe ten dobře ovládající 
první pomoc, nesl velkou lékárničku s ma-
teriálem, který není zas tak často potřeba.
Co tedy nosit v lékárničce?

ZÁKLAD LÉKÁRNIČKY
DEZINFEKCE
Je dobré si vyzkoušet několik druhů a vy-
brat si ten nejlepší, protože různé druhy 
mají i jiné užitečné vlastnosti:
Peroxid vodíku - kromě dezinfekce se dá 
použít i na důkladné vyčištění zašpiněné 
rány a zamezit tak jejímu zanícení a s tím 
spojeným zdravotním komplikacím.
Jodisol - je prostředek k dezinfekci s vynika-
jícími vlastnostmi a možností širokého po-
užití nejen ve zdravotnictví, ale také v do-
mácnostech. Můžete jej mít stále při sobě.
Tvoří ochranný film, který pomáhá hojení a 
chrání ránu před vnějšími vlivy.
Propolisová tinktura - jedná se o roztok 

propolisu v ethanolu, dobře dezinfikuje, 
také vytváří ochranný film a navíc propolis 
pomáhá díky svým vlastnostem urychlit ho-
jení rány.  Existují i jiné, např. takové které 
nepálí, takže je na každém, jakou si vybere.
PROSTŘEDKY NA ZAKRYTÍ RÁNY
Náplast - je lepší si koupit klasickou, papí-
rové sice nešpiní, lépe se s nimi manipuluje, 
ale jsou mnohem náchylnější na vnější vlivy 
(namočení apod.) Na určitá zranění se hodí 
spíše polštářková, ale někdy si vystačíme 
i s klasickou bez polštářku.
Obvaz - postačující jsou dva válečky ve ste-
rilním obalu. Vždy se podívejte, zda nemají 
prošlou lhůtu použitelnosti, pokud ano, 
není to už sterilní obvaz ale pouze klasický 
obvaz.
Sterilní rukavice - stačí jeden pár rukavic, 
asi je nevyužijete na své ošetření, ale v pří-
padě pomoci neznámému člověku s kr-
vácejícím poraněním je dobré je použít, 
abyste ochránili sebe před případnými krví 
přenosnými chorobami.
Kousek vaty nebo gázové polštářky: hodí se 
k odsávání, otření rány.
LÉKY
Lék na horečku a bolení hlavy 
Lék na průjem, případně přibalte projíma-
dlo či léky na alergie. Hlavně nezapomeňte 
na léky, které pravidelně užíváte jako nou-
zovou zásobu, když ty ostatní ztratíte, nebo 
doberete.
NŮŽKY A PINZETA
Nůžky na ustřižení obvazu, kusu oblečení 
je-li to nutné, abychom se dostali k ráně, 

nebo potřebujeme-li zastavit krvácení či 
udělat šátek na podpěru poraněné ruky. 
Pinzetu užijeme určitě na tahání klíšťat či 
nečistot z rány. 

VE VELKÉ LÉKÁRNIČCE NAVÍC
OBVAZY
Stahovací obvaz - je potřeba při výronech, 
naraženinách nebo pro zpevnění namože-
ných kloubů apod.  Další dva smotky běž-
ného obvazu - pro větší zranění.
Obvaz na popáleniny - jedná se o obdélníky 
z řídce tkané gázy sterilně balené, které se 
přikládají na popáleniny. Chrání spálenou 
kůži před dalším poškozením. Tyto obvazy 
se špatně shání, a tak v případě nouze stačí 
1-2 vrstvy sterilního obvazu, tak aby kůže 
byla krytá, ale mohla i dýchat.
Škrtidlo - pro poranění cév apod.
DALŠÍ POMŮCKY
Trojcípý šátek - k fixaci poraněné ruky. Pa-
cientovi bude vyhovovat určitě lépe než 
Vaše popřekládané tričko, bez kterého Vám 
může být zima a můžete nepříjemně na-
stydnout. A podpírat si zraněnou ruku tou 
zdravou také není dobré, protože by Vás za 
chvilku začala bolet i ta druhá.
Další sterilní rukavice - pro případného po-
mocníka.
Resuscitační rouška - dnes se dělají i velmi 
skladné a doporučuje se je používat pro 
umělé dýchání zvláště u cizích osob.
Zásyp na rány - jde o zásyp na drobné krvá-
cející poranění, pomáhá zastavit krvácení. 
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Praktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničky

Jodisol®

Ošetření:
● povrchových kožních poranění

● zánětu ústní sliznice a oparů

● po bodnutí hmyzem

Praktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničky

Účinná dezinfekce

Praktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či batohu, domácnosti i lékárničky

Sprej 7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     Pero 3,6g

www.jodisol.cz

Kamkoli.
Bez obav.
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Spínací špendlík - několik, pro různé přichy-
cení obvazů, apod.
Blok a tužka - občas je třeba učinit záznam 
typu od kdy je zaškrceno, kdy se událost 
stala apod.. Tužka je nejlepší obyčejná s gu-
mou na konci. Píše vždy, a je spolehlivá.
Tento seznam věcí do lékárničky je pro 
většinu případů zcela dostačující, pokud 
se jednotlivé věci naučíte dobře používat. 
Samozřejmě je na každém co si kdo do 
lékárničky zařadí ale pamatujte že ty nej-
nepravděpodobnější zranění jsou ty nejčas-
tější a vybavení by se mělo přizpůsobovat 
předpokládané aktivitě. 

VYRÁŽÍME DO ZAHRANIČÍ
Jinou lékárničku budeme potřebovat, po-
kud se chystáme na dovolenou do zahrani-
čí.  Když jedeme na místo, které dobře zná-
me, většinu rizik si umíme dobře spočítat. 
Pokud jedeme někam poprvé, je dobré si 
zjistit, jaká zdravotní rizika nám v dané des-
tinaci hrozí a na základě toho se vybavit. Na 
prvním místě bude pojištění na cesty  Opět 
bude rozdíl, jestli se jedeme koupat k moři 
nebo zdolávat na horském kole krkolomné 
svahy. V druhém případě bývá dobré si tro-
chu připlatit. Těch pár korun navíc stojí za 
to. A před cestou do některých zemí je na 
místě očkování. 

SLUNÍČKO PROSPÍVÁ I ŠKODÍ 
Základem pro všechny turisty jsou opět 
náplasti a obvazy. Ale také teploměr, výše 
zmíněné léky na horečku, bolesti hlavy 
a prostředek na zklidnění kůže spálené 
od sluníčka. Když si po hmoždíme kotník 
nebo potřebujeme něco na oteklé nohy, 
můžeme sáhnout po osvědčeném octanu 

hlinitém. V upravené podobě (bez olova) 
dobývá zpátky lékárny. U prostředků na 
průjmy a trávicí potíže hodně záleží, kam 
jedeme. V ČR obvykle stačí živočišné uhlí 
a mírné dezinfekční prostředky typu en-
diaronu. V cizině to bývá složitější. Pomůže 
nám, když se poradíme s někým, kdo zná 
zemi, kam jedeme. 

S PINZETOU NA JEŽKY
Nejvíc Čechů jezdí do Chorvatska. Tady 
kromě spálené kůže a štípnutí hmyzu hrozí 
zejména to, že v moři šlápnete na mořské-
ho ježka. Proto bychom měli vézt s sebou 
pinzetu, lupu a zmíněnou dezinfekci Pro 
milovníky potápění se šnorchlem, po kte-
rém často pálí oči, je praktickou pomůckou 
oční dezinfekce, případně něco na zklidně-
ní očí.

PROTI KOMÁRŮM
Pokud jde o komáry, kteří nám dokážou 
pěkně znepříjemnit spaní, věří spousta 
z nás repelentům z lékárny. Méně známý 
je prostředek s vitamíny řady B, po němž 
nepřipadáme hmyzu jako příliš lákavé 
sousto. Někteří z nás udělali dobrou zku-
šenost s elektrickými přístroji. Z malé des-
tičky uvolňují látky odpuzující právě komá-
ry. Další věří moskytiérám. Kutilové si pak 
vozí s sebou síť se suchými zipy. Přilepí ji na 
okno apartmánu. 

RIZIKOVÁ JÍZDA NA JEDEN 
ZÁTAH
Řada potíží hrozí člověku i na dlouhé ces-
tě k moři. Typické jsou třeba opruzeniny. 
Někteří lékaři jim říkají džípová nemoc. 
Někomu stačí jako prevence měkké volné 

prádlo, které dobře saje pot. A časté za-
stávky, kdy se může provětrat, projít po od-
počívadle, případně protáhnout. Jiný nedá 
dopustit na speciální ubrousky napuštěné 
látkou s antibakteriálními, antivirovými 
a protiplísňovými účinky. Během cesty si 
jimi přejede v podpaždí, na vnitřní straně 
stehen, v rozkroku, v podbřišku a ženy pod 
prsy. A opruzeninám, které v moři tak ne-
příjemně pálí, s největší pravděpodobností 
předejde. Velmi častá, a bohužel také velmi 
riziková, je jízda autem k moři na jeden zá-
tah, jen s minimem přestávek. Spousta řidi-
čů navíc v práci do poslední chvíle šturmuje 
a před odjezdem spí jen minimálně. Cestou 
pak pije z termosky jedno kafe za druhým. 
Netuší, že lepší než káva je guarana (i tu 
lze koupit v lékárně). Nepřekyselí žaludek 
a její účinek stoupá pozvolna, stejně jako 
pozvolna odeznívají její efekty. U kávy je 
nástup a pád účinku daleko strmější, tedy 
i rizikovější. Podle výzkumu dopravních 
psychologů jsou mnohem lepší pravidelné 
přestávky každé dvě hodiny (nejvíc nehod 
je po třech hodinách jízdy bez pauzy). Ale 
také pár dřepů, cviky, protažení a hroznový 
cukr. K pití pak dostatečné množství nesla-
zených balených vod a k jídlu lehká racio-
nální strava, po které nebudeme usínat za 
volantem tak jako po klasických řízcích.

POHODA MÍSTO ZÁVODĚNÍ
K nejčastějšímu dopingu na cestách patří 
kofein a nikotin. Někteří řidiči věří energe-
tizujícím nápojům, jiní dechovým cvičením 
a glukóze. Dodají unavenému mozku, co 
potřebuje nejvíc: kyslík a jednoduché cukry. 
Řada lidí udělala dobrou zkušenost s pří-
pravkem obsahujícím vedle kofeinu cukry 
a povzbuzující taurin. V lékárnách i na in-
ternetu vám samozřejmě nabídnou další 
preparáty. Ať si vyberete jakýkoliv, měli bys-
te vědět, že nejlepší je dostatečný odpoči-
nek a klidná jízda ve dne. Kromě přestávek 
může pomoci i střídání řidičů, a pokud je 
to třeba, tak také zdřímnutí, když cítíte, že 
únava překračuje rozumnou mez.
Na trhu je dnes nepřeberné množství lé-
kárniček se základním vybavením pro růz-
né účely – lékárnička na výlety, lékárničky 
na dovolenou, batohy první pomoci, které 
vám ušetří čas s balením jednotlivých pro-
duktů a ve kterých najdete vše, co potře-
bujete. Stačí jen vybrat takovou, která vám 
bude nejvíce vyhovovat. 

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: priroda.cz, lekarnicky-shop.cz
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Caffit – vzpruha pro dlouhý den
Caffit ocení především řidiči, unavené maminky i studenti. 

Je vhodný pro obnovení energie při sportovním výkonu a turistice. 

Působí rychle a je oblíben pro svou jednoduchou aplikaci a cenu. 

Caffit, tyto příjemně chutnající tablety, jsou povedenou kombinací 

kofeinu, eleutherococcu a  vitamínů především skupiny B, minerálů 

a  stopových prvků.  Díky vitamínu C, přispívá Caffit ke snížení míry 

únavy, k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk před 

oxidativním stresem.

Až budete mít pocit, že nic nezvládáte, nebojte se sáhnout po Caffitu, 

budete mile překvapeni.

TIPY NA LÉTO
Když vlk zaútočí
Kousavé pálení doprovázené svěděním v okolí 

konečníku nebo mezi stehny, přirovnávali dří-

ve lidé ke stisku vlčích zubů. Odtud vzniklo po-

jmenování vlk, odborně intertrigo.

Přípravky, které nám mohou pomoci, jsou ka-

pesníčky Intim Comfort a  Intim Comfort ve 

spreji. Pravidelné vytírání citlivých míst má zá-

sah mnoho hodin. Intim Comfort lze použít 

i  formou přiložení na citlivé či již napadené 

místo. První reakcí bývá pálení, které po chví-

li ustupuje do chladivé úlevy. Praktický Intim 

Comfort ve spreji, lze nastříkat opakovaně 

a v požadovaném množství.

Intim Comfort není vhodný pro malé 

děti.

Caffit a Intim Comfort jsou k dostání v lékárnách a na

WWW.HMH.CZ   

Doplňky stravy
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Máme za sebou první teplé dny a s nimi, bohužel, přišel i jeden nevítaný 

společník – gynekologické potíže. Teplé počasí a koupání dovedou sice 

potěšit, zároveň ale i následně potrápit. Své o tom ví mnoho žen, které 

právě v tuto dobu sužují opakované záněty. Jak jim předejít?

GYNEKOLOGICKÉ

POTÍŽE



Kvasinky nebo bakterie, případně obojí. Ta-
koví jsou původci vaginálních zánětů, které 
bývají právě v teplých dnech častější než 
jindy. Jednou z příčin bývá koupání. Může 
vadit špinavá voda, používání společných 
ručníků anebo o sobě tímto způsobem 
dává vědět oslabený imunitní systém. „Pro-
blémem jsou mokré plavky, které způsobí 
podchlazení pánve - to sníží její prokrvení 
a imunitní systém nedokáže v pochvě udr-
žet rovnováhu bakterií,” vysvětluje pražská 
gynekoložka Zuzana Líbalová.
Jinými slovy: za pomnožení nežádoucích 

bakterií a kvasinek může úbytek mléčných 
bakterií neboli laktobacilů. Ten může být 
dále důsledkem užívání antibiotik, nedo-
statečné nebo naopak přehnané intimní 
hygieny, kvasinky se množí také, pokud 
žena nosí neprodyšné prádlo a jí množství 
sladkostí. Zmíněné potíže bývají také dů-
sledkem stresu.
Jak kvasinkovou infekci poznám?
Rozpoznat mykózu, tedy kvasinkový zá-
nět, většinou nebývá obtížné. Protože se 
ve většině případů jedná o zánět pochvy 
a zevních rodidel, projevuje se mykóza pře-
devším velice úporným a nepřestávajícím 
svěděním v oblasti zevního genitálu. Velmi 
často bývá infekce doprovázena výtokem, 
který je bělavý, hrudkovitý, připomíná tva-
roh nebo směs mouky s vodou. Zevní geni-
tál bývá zarudlý, může být přítomen i otok 
a mezi stydkými pysky nalézáme často bě-
lavé povlaky. Pokud žena shledá některé 
z těchto příznaků, obzvláště typický bílý 
výtok, měla by neprodleně navštívit svého 
lékaře.

LÉČBA KVASINKOVÉ INFEKCE
Léčba mykotické infekce je dnes v pře-
vážné většině případů běžnou záležitostí. 
V současnosti je k dispozici široká škála lo-
kálních (místních) i celkových (tabletových) 
preparátů. Všechny se vyznačují vysokou 
účinností, a tak dochází k rychlému ústupu 
klinických příznaků a zničení kvasinek.
V případě běžného nekomplikovaného 
akutního jednorázového zánětu s charak-
teristickým klinickým i mikroskopickým ná-
lezem nebývá léčba větším problémem. Již 
po základním vyšetření Vám lékař předepí-
še lék. Jako první volba je obvykle doporu-
čována lokální aplikace antimykotika, tedy 
léku na kvasinkové infekce. Lokální (místní) 
léky jsou ve formě krémů, mastí, čípků, glo-
bulí či gelů.
V posledních letech je zřetelná tendence 
ke zkracování doby léčby u nekomplikova-
ných infekcí, a tak léčba trvá nejčastěji 3 až 
7 dnů. Během této doby, nejlépe večer, si 
v poloze vleže na zádech pacientka zavede 
jeden čípek hluboko do pochvy. Po zavede-
ní čípku asi 15 až 20 minut v této poloze 
setrvá. Poševní čípek po vložení do pochvy 
vlivem tělesné teploty změkne a celou plo-
chu sliznice rovnoměrně pokryje. Tato léčba 
většinou postačuje k úplné úpravě stavu.
Druhou formou léčby je užívání tablet, 
tzv. systémová léčba. Při této formě léčby 
se tablety polykají, místně v oblasti genitá-
lu se kromě důkladné hygieny neprovádějí 
žádná speciální opatření. Standardní délka 
léčby se pohybuje od jednoho do pěti dnů, 
což většinou dostačuje k vymizení klinic-
kých příznaků.

Lepší, než čekat, zda se letos záněty obje-
ví či ne, je předejít jim. Zatímco případný 
zánět už by měl léčit lékař pomocí léků, 
které jsou většinou na předpis, preventivní 
kůru si ženy mohou dělat samy pomocí vol-
ně prodejných přípravků - například těch, 
které obsahují tee tree oil nebo kyselinu 
mléčnou. Lze je doplnit i výplachy pochvy 
přípravkem, který obsahuje benzydamin 
hydrochlorid. Podle gynekoložky Líbalové 
je podobná prevence vhodná po návštěvě 
bazénu, po menstruaci, pohlavním styku - 
pokud má žena sklon k podobným potížím 
či během léčby antibiotiky. Pokud se u ně-
koho záněty opakují, stojí za úvahu užívání 
laktobacilů v tabletách, nebo i v různých 
mléčných přípravcích. Ke slovu může přijít 
i enzymoterapie na posílení imunity.  

ZÁNĚT MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
V ruku v ruce s gynekologickými problémy 
jde často i zánět močového měchýře. Mezi 

hlavní příznaky patří: časté močení, poci-
ty pálení a bolesti při močení, bolesti na 
konci močení, bolesti v podbřišku a občas 
i v bederní oblasti. Moč je kalná, zapácha-
jící, někdy s příměsí krve. Teplota může být 
zvýšená.

CO MUSÍME V TAKOVÉ SITUACI 
UDĚLAT?
Klasická léčba
·  Při bezpříznakovém nálezu bakterií 
v moči není nutná terapie.
·  Při akutní a recidivující bakteriální cystití-
dě je nutné podávat antibiotika a léky po-
tlačující bolest.
·  Podpůrná léčba enzymoterspií působí 
proti zánětu a zvyšuje účinek antibiotik. 
Posílením oslabené imunity navíc pomáhá 
proti opakování onemocnění.
·  Důležité je odstranit příčinu.
Přírodní a doplňková léčba
Při zánětu je nutno pít velké množství te-
kutin, především vody, slabého heřmánko-
vého čaje, brusinkové, celerové a mrkvové 
šťávy.
Je nutno vyloučit ze stravy: alkohol, silnou 
kávu a čaj, kouření, nadměrné solení, jídla 
s vysokým obsahem rafinovaného cukru 
a škrobu, dráždivá kořenění, kyselá jídla, 
nezralé ovoce, angrešt, švestky, rebarboru, 
rajčata.
K posílení imunity je vhodné používat velké 
množství česneku.
Uklidňující účinek má odvar z ječných krup 
s medem a citrónem.
Jestliže jsme používali antibiotika pak je 
vhodné jíst jogurty a Acidophilus Lactoba-
cilus, aby se obnovila správná střevní mik-
roflóra…

-if-
Zdroj: ordinace.cz, doktorka.cz 
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Nové skvělé bonusy 
přináší ZP 211
Vášeň je intenzivní, dlouhodobá emoce, která výrazně ovlivňuje myšlení a  jednání člověka. Je zdrojem 
energie, vytrvalosti a vůle. Tahle charakteristika z Wikipedie mě utvrdila v přesvědčení, že jsem pojištěná 
u dobré zdravotní pojišťovny. Proč? Protože moje ZP 211 se řídí heslem: Zdraví jako vášeň!

Jasně, je to trochu nadsázka. Ale ne zas 
tak velká. Je přece už dávno potvrzeno, že 
to, co vysílám, se mi taky vrací. A Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra, ZP 211 už 
dávno vysílá, že když se budu víc starat 
o své zdraví, budu prostě žít lepší život. Být 
zdráv je vážně ta největší výhoda, kterou 
může člověk mít. Nepopírám, zní to jako 
klišé, ale představte si opak. Představte 
si, že ležíte jako lazar třeba jen s  blbou 
virózou…

Zdravotní pojišťovna 211 motivuje svých 
skoro milion a  čtvrt klientů k  tomu, aby 
zdravěji jedli, hýbali se, zhubli, chodili na 
vyšetření, nechali se očkovat. Pořádá pro 
ně soutěže, akci Změním se, nabízí řadu 
tradičních bonusů. A teď přichází s novými!

Řiďte si své zdraví a ZP 211 vás podpoří
Ženy, které chtějí mít život ve svých 

rukou a  plánují kdy mít děti, mohou 
dostat příspěvek 400 Kč na hormonální 
léčivé přípravky k  ovlivnění plánovaného 
rodičovství. Jiné, které chtějí mít jistotu, že 
jsou v pořádku, mohou příspěvek 400 Kč 
využít na sonografi cké vyšetření prsů již od 
18 let.
 Řada dívek má obavu, zda není 
při užívání hormonální antikoncepce 
ohrožena tromboembolickou nemocí. 
Od ZP 211 dostane 400 Kč na preventivní 
vyšetření tohoto rizika.
 Muži jsou dnes hodně ohroženi 
onemocněním prostaty – ZP 211 jim 
přispěje na vyšetření částkou 400 Kč, 
případně na prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění, které jsou v  současnosti 
zdravotním rizikem číslo jedna.

Není nad zdravé dítě
ZP 211 má i Program zdravé dítě. Díky němu 
mohou děti od 7 do 15 let získat příspěvek 
až 2 000 Kč na rovnátka, děti s  celiakií, 
závislé na bezlepkové dietě příspěvek až 
1 000 Kč. Jiné děti mohou využít příspěvek 

500 Kč na sportovní aktivity nebo na školu 
a školku v přírodě či dětský tábor.
 ZP 211 nezapomíná ani na aktivní seniory, 
kterým přispěje stokorunou například na 
plavání, nordic walking nebo na kolektivní 
cvičení v přírodě.

Platí i nejdražší léčbu
Je důležité zdůraznit, že kromě bonusů 
nabízí ZP 211 vynikající základní služby 
pro své klienty. Hradí lékařům včas i  ty 
nejnákladnější zdravotní výkony. Jen 
loni za léčení svých klientů vydala téměř 
24 miliard korun.
 Každý z klientů ZP 211 najde svého lékaře 
kdekoliv v  ČR. Vyřídí si věci s  pojišťovnou 
na téměř devadesáti místech republiky. 
Chronicky nemocné děti mohou se svojí 
ZP  211 absolvovat třítýdenní léčebně-
-ozdravný pobyt ve Vysokých Tatrách 
nebo u  moře v  Řecku. Dárci krve mohou 
čerpat týdenní ozdravný pobyt v  lázních 
s příspěvkem od ZP 211 až 6 300 Kč.
 Klienti mohou získat příspěvky na 
onkologická vyšetření, na očkování, 
těhotné a  kojící ženy na potřebné 
pomůcky či vyšetření, studenti příspěvek 
na lékařskou prohlídku před zahraniční 
cestou či na laserové operace očí. Při cestě 
do zahraničí mohou klienti ZP 211 uzavřít 
velmi výhodné cestovní pojištění s vysokým 
krytím. Studenti mají cestovní pojištění 
od své ZP 211 zcela zdarma. K ZP 211 se 
můžete přihlásit on-line. Čas máte do 
30. června.

Staňte se součástí rodiny spokojených 
klientů ZP 211 a zjistěte co znamená, když 
je: Zdraví jako vášeň!

www.zpmvcr.cz
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Nové skvělé bonusy 
přináší ZP 211
Vášeň je intenzivní, dlouhodobá emoce, která výrazně ovlivňuje myšlení a  jednání člověka. Je zdrojem 
energie, vytrvalosti a vůle. Tahle charakteristika z Wikipedie mě utvrdila v přesvědčení, že jsem pojištěná 
u dobré zdravotní pojišťovny. Proč? Protože moje ZP 211 se řídí heslem: Zdraví jako vášeň!

Jasně, je to trochu nadsázka. Ale ne zas 
tak velká. Je přece už dávno potvrzeno, že 
to, co vysílám, se mi taky vrací. A Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra, ZP 211 už 
dávno vysílá, že když se budu víc starat 
o své zdraví, budu prostě žít lepší život. Být 
zdráv je vážně ta největší výhoda, kterou 
může člověk mít. Nepopírám, zní to jako 
klišé, ale představte si opak. Představte 
si, že ležíte jako lazar třeba jen s  blbou 
virózou…

Zdravotní pojišťovna 211 motivuje svých 
skoro milion a  čtvrt klientů k  tomu, aby 
zdravěji jedli, hýbali se, zhubli, chodili na 
vyšetření, nechali se očkovat. Pořádá pro 
ně soutěže, akci Změním se, nabízí řadu 
tradičních bonusů. A teď přichází s novými!

Řiďte si své zdraví a ZP 211 vás podpoří
Ženy, které chtějí mít život ve svých 

rukou a  plánují kdy mít děti, mohou 
dostat příspěvek 400 Kč na hormonální 
léčivé přípravky k  ovlivnění plánovaného 
rodičovství. Jiné, které chtějí mít jistotu, že 
jsou v pořádku, mohou příspěvek 400 Kč 
využít na sonografi cké vyšetření prsů již od 
18 let.
 Řada dívek má obavu, zda není 
při užívání hormonální antikoncepce 
ohrožena tromboembolickou nemocí. 
Od ZP 211 dostane 400 Kč na preventivní 
vyšetření tohoto rizika.
 Muži jsou dnes hodně ohroženi 
onemocněním prostaty – ZP 211 jim 
přispěje na vyšetření částkou 400 Kč, 
případně na prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění, které jsou v  současnosti 
zdravotním rizikem číslo jedna.

Není nad zdravé dítě
ZP 211 má i Program zdravé dítě. Díky němu 
mohou děti od 7 do 15 let získat příspěvek 
až 2 000 Kč na rovnátka, děti s  celiakií, 
závislé na bezlepkové dietě příspěvek až 
1 000 Kč. Jiné děti mohou využít příspěvek 

500 Kč na sportovní aktivity nebo na školu 
a školku v přírodě či dětský tábor.
 ZP 211 nezapomíná ani na aktivní seniory, 
kterým přispěje stokorunou například na 
plavání, nordic walking nebo na kolektivní 
cvičení v přírodě.

Platí i nejdražší léčbu
Je důležité zdůraznit, že kromě bonusů 
nabízí ZP 211 vynikající základní služby 
pro své klienty. Hradí lékařům včas i  ty 
nejnákladnější zdravotní výkony. Jen 
loni za léčení svých klientů vydala téměř 
24 miliard korun.
 Každý z klientů ZP 211 najde svého lékaře 
kdekoliv v  ČR. Vyřídí si věci s  pojišťovnou 
na téměř devadesáti místech republiky. 
Chronicky nemocné děti mohou se svojí 
ZP  211 absolvovat třítýdenní léčebně-
-ozdravný pobyt ve Vysokých Tatrách 
nebo u  moře v  Řecku. Dárci krve mohou 
čerpat týdenní ozdravný pobyt v  lázních 
s příspěvkem od ZP 211 až 6 300 Kč.
 Klienti mohou získat příspěvky na 
onkologická vyšetření, na očkování, 
těhotné a  kojící ženy na potřebné 
pomůcky či vyšetření, studenti příspěvek 
na lékařskou prohlídku před zahraniční 
cestou či na laserové operace očí. Při cestě 
do zahraničí mohou klienti ZP 211 uzavřít 
velmi výhodné cestovní pojištění s vysokým 
krytím. Studenti mají cestovní pojištění 
od své ZP 211 zcela zdarma. K ZP 211 se 
můžete přihlásit on-line. Čas máte do 
30. června.

Staňte se součástí rodiny spokojených 
klientů ZP 211 a zjistěte co znamená, když 
je: Zdraví jako vášeň!

www.zpmvcr.cz



VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ

Milé maminky,

milí tatínkové,

milé děti,
tak jako každoročně jsme pro vás uspořádali naši 

Velkou letní soutěž. Zůčastnit se jí může každý, 

kdo zodpoví několik jednoduchých otázek:

1. Soutěžní otázka:

Název „freska“ pochází z italského al fresco (na čerstvo). Tato 

nástěnná malba se provádí:

a) na suché omítce

b) na vlhké omítce

7. Soutěžní otázka:

Kolik stupňů popálenin existuje?

a) 2

b) 4

c) 6

3. Soutěžní otázka:

Kolik členů má „veselá parta“ Fisher Price z  řady „Směj se 

a poznávej“

a) 2

b) 3

c) 4

4. Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje LEGO Club maskot?

a) Laval

b) Emmet

c) Max

5. Soutěžní otázka:

Která ze SMART her společnosti Mindok patřila v minulém 

roce k nejprodávanějším? Nápovědu je možné hledat na 

internetových stránkách společnosti.

a) Králík Kuk

b) Myší královstí

c) Tučňáci na ledu

6. Soutěžní otázka:

Jaroměřická mlékárna vyrábí čerstvý, krémový sýr, který nese 

jméno bájného ptáka. Jak se tento smetanový sýr jmenuje?

a) Fénix

b) Ohnivák

c) Turul    nápověda: www.mlekarna.cz

2. Soutěžní otázka:

Z  Kolika druhů panenky Moxie Girlz Barevné jaro si můžete 

vybrat?

a) 3 druhy

b) 5 druhů

c) 10 druhů nápověda: www.facebook.com/zapfcreation

8. Soutěžní otázka:

Jaké doplňky najdete u my little BABY born Koupací panenky?

a) plavky a plovací brýle

b) lahvičku a deku

c) plenku a lahvičku

  nápověda:www.facebook.com/zapfcreation

1.) A) B)

2.) A) B) C)

3.) A) B) C)

4.) A) B) C)

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE

5.) A) B) C)

6.) A) B) C)

7.) A) B) C)

8.) A) B) C)

Zde uveďte své jméno a adresu:

Své odpovědi vyplňte do odpovědního lístku a ten pošlete do 20.6.2014 na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.

Obálku označte heslem "SOUTĚŽ".



1. PIATNIK FRESCO

Velká strategická hra, ve které se stanete 

proslulým malířem fresek a vaším úkolem bude 

obnovit krásný strop renesanční katedrály. 

Podívejte se do zbrusu nového 

a přehledně členěného obchodu 

www.eshop-piatnik.cz, každý 

měsíc tam najdete vybranou 

hru s výraznou slevou! 

2. Vyhrajte panenky Moxie Girlz Barevné 

jaro 

Deštník a kabátek panenky lze zdobit 

a vybarvovat fixkou, která je součástí 

balení. Vzor je možné umýt a zdobit 

znovu. Velikost: 26 cm.

3. USPÁVACÍ PEJSEK A PEJSKOVA 

SESTŘIČKA DO POSTÝLKY

S měkoučkými psími kamarády do 

postýlky s řady "Směj se a poznávej" 

se bude vašemu děťátku krásně 

usínat. K těmto rozkošným plyšovým 

kamarádům se mohou před spaním 

tulit a objímat je a zároveň se učit 

čísla, tvary a mnohem víc!

4. Udělejte radost vašemu malému LEGO® staviteli! 

Máte doma nadšeného LEGO fanouška? Právě pro 

takové nadšence LEGO otevřelo vlastní LEGO Club! 

Členství v klubu je pro děti zcela zdarma a přináší 

spousty výhod! 

Zaregistrovat se může každý fanoušek 

na www.lego.cz/club 
Potěšte navíc vašeho stavitele 

stavebnicí LEGO Ninjago 

Bouřlivý jezdec, kterou s námi 

můžete vyhrát.

5. Dětská hra Králík Kuk

Jak zabavit dítě a ještě ho přitom něco 

naučit zábavnou formou? Pořiďte mu 

hračku ve formě rébusu. Jednoduchou, 

ale přitom edukativní formou můžete 

rozvíjet i nejmenší děti. Přesně takto 

funguje i hra Králík Kuk od společnosti 

Mindok.

 V krabici najdete 3 velké dřevěné 

díly krabice, roztomilého králíka a 60 

zajímavých rébusů.  Soutěžte o tuto 

zajímavou novinku.! 

6. Měsíc s výrobky Jaroměřické mlékárny!

Jaroměřická mlékárna, ryze český výrobce sýrů, tvarohů 

a pomazánkových másel, si zakládá na kvalitě a tradičních 

postupech. Hotové produkty nemají konzervanty, sladidla ani 

jiná nežádoucí „éčka“. 

Pro čtyři z vás, které 

správně zodpovíte 

následující otázky, jsou 

připraveny poukazy 

na měsíc s výrobky 

Jaroměřické mlékárny pro 

celou rodinu. 

7. První pomoc při popálení

Přípravek Plantagel for kids  a připravek  Akutol® Plantagel 

Home jsou určeny k ošetření ran a drobných popálenin. 

Jsou účinné zejména díky obsahu D-Panthenolu a kyseliny 

hyaluronové, které ovlivňují vlhkost 

a elasticitu postiženého místa a tím urychlují 

hojení.  Extrakty z kaštanu koňského 

a kostivalu lékařského, rakytníkový 

a makadamiový olej navíc změkčují poraněné 

místo, působí antioxidačně a brání vzniku 

jizev. Vyhrajte balíček těchto produktů.

WWW.AVEFLOR.CZ

8. Vyhrajte my little BABY born® Koupací panenky

Roztomilá panenka my 

little BABY born se moc 

ráda koupe a mazlí se 

svou maminkou, umí také 

pít z lahvičky a čůrat.  Má 

příjemné měkké tělíčko 

jako stvořené k mazlení. 

www.fisher-price.cz



Výživa



ABY BYLO 
TĚLO ZDRAVÉ...

Výživa je pro všechny lidi velmi důležitou součástí života, bez které 

by se nedalo existovat. Pro nemocné dítě ale i dospělého však strava 

představuje i důležitou součást v boji proto onemocnění, protože látky 

obsažené v potravě mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu. 
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Musíme si uvědomit, že ztráta hmotnosti 

v době nemoci není pro tělo žádoucí a není 

ji možno brát jako normální. Proto je třeba 

váhu hlídat kvůli:

• kompenzaci živin, které ztrácejí při 

otevřených poraněních (např. u po-

pálenin).

• dodání živin potřebných pro optimální 

hojení např. při infekci v ústech.

• boj s infekcemi a pro efektivní imunit-

ní systém.

• podporu normální funkce střeva (při 

průjmech a zácpě).

Většina z nás má občas dny, kdy nemá na 

nic chuť (např. při chřipce) a příjem stravy 

je tak snížený na minimum. Avšak u dětí, 

které bývají často nemocné, je tento stav 

ohrožující pro jejich celkový vývoj.

Vyvážená strava, zahrnující všechny 
živiny, je potřebná k celkové tělesné 
kondici dítěte a dobrému zdravotnímu 
stavu.

CO JE TO VÝŽIVNÁ STRAVA?
Skoro každá potravina je mixem několika 

živin (bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, 

minerální látky, stopové prvky, voda). Výživ-

ná strava může být složená z mnoha růz-

ných kombinací potravin. Čím více variant 

jídla, tím více živin ve správné rovnováze. 

Velmi jednoduše řečeno, mnoho živin je 

využívaných pro růst lidského těla, regene-

rační schopnosti a energii. Komplex che-

mických procesů v lidském těle rozemele 

potravu na menší částečky, které se potom 

vstřebávají ve formě využitelné lidským or-

ganismem pro život (tento proces se nazý-

vá metabolismus).

KDYŽ BĚŽNÁ STRAVA NESTAČÍ...
Jenže s nemocí jde často ruku v ruce ne-

chutenství, a proto je důležité, abychom 

v malém množství stravy nemocnému do-

dali co nejvíce energie a živin (bílkoviny, 

tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky). 

Nemocný je potom schopné se s nemocí 

rychleji vyrovnat a vrátit se zpět do normál-

ního života.

Pokud je tedy běžná strava nedostatečná, 

nemocný jí pro nemoc odmítá nebo je pro 

nemoc dítěte nevhodná, je nutné podávat 

tekuté přípravky enterální výživy, tzv. nu-

triční drinky (sipping), případně modulární 

dietetika. Nutriční drinky je možné získat 

na předpis u dětského lékaře, v gastroente-

rologické poradně nebo nutriční ambulan-

ci. Jsou též volně prodejné v lékárně.

Nutriční drink (sipping) je klinická výživa 

určená k popíjení. Jde o kompletní, vyvá-

ženou stravu přizpůsobenou k okamžitému 

použití jako nápoj. Nutriční drinky obsahují 

vyvážený poměr jednotlivých živin, vysoké 

množství energie v malém objemu. Živiny 

jsou lehko zužitkovatelné při malých náro-

cích na trávení.

Zdroj: Mgr. Ľubica Kaiserová, neonatolo-

gická sestra specialistka,

Novorozenecká klinika M. Rusnáka UNB 

a SZU, vyzivavnemoci.cz, vyzivadeti.cz

Výživa



Když běžná strava nestačí 

Potraviny pro zvláštní výživu - potraviny pro zvláštní lékařské účely. Přípravky by měly být užívány pod dohledem lékaře či jiné 
kvalifi kované osoby nebo na základě jejich doporučení. Všechny přípravky podávejte alespoň po dobu 14 dnů (1-3 denně). 

www.nutricia.cz 
www.nutridrink.cz 
www.vyzivavnemoci.cz 
infolinka: 800 110 001 
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To je samozřejmě dobře. A ještě lépe bude, 

když nám letní období poslouží jako start 

ke zdravému stravování. 

CO BY TEDY V LÉTĚ MĚLO 
PLATIT? 
• V letním horku bychom se měli vyva-

rovat kaloricky vydatných a mastných 

jídel. Ty totiž zatěžují organizmus, pře-

devším trávící a následně i oběhový 

systém. 

• Měli bychom zařadit do svého jídel-

níčku minimálně jedno zeleninové jíd-

lo denně, nejlépe samozřejmě místo 

večeře.

• Velmi důležitý je dostatečný příjem 

tekutin. Nejlepší variantou budou ne-

perlivé vody a minerálky, popř. ovocné 

čaje. Doporučený denní příjem je pro 

dospělé osoby 2,5-3 litry tekutin den-

ně. A to podle zátěže. 

• Neměli bychom zapomenout ani na po-

travinové doplňky /vitamíny, minerály/:  

· Antioxydanty /vit. A, E, C, zinek, selen/ 

chrání náš organizmus před slunečním 

zářením a před účinky volných radikálů  

· B-komplex dodává potřeb-

né vitamíny pro výživu po-

kožky a nervů /protistresový/  

Vitamín B, můžeme také přirozeně do-

plnit prostřednictvím pokrmů z drož-

dí.· Beta-karoten chrání před působe-

ním UV paprsků ze slunečního záření  

· Vitamín C posiluje obranyschopnost 

organizmu a jeho regeneraci.

• Chystáme –li se na cesty, určitě by-

chom navíc neměli zapomenout při-

balit do zavazadla Acidophilus, který 

posiluje imunitu a především udržuje 

střevo v dobrém stavu. Může být velmi 

užitečným pomocníkem při veškerých 

střevních či zažívacích problémech. 

ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK
A pokud se vám podaří řídit se vším, co 

jsme vám poradili? V té chvíli je určitě ten 

správný čas na to, vykročit dál za zdravou 

výživou. Víte, jakých 7 bodů musíte nutně 

dodržet, abyste byla zdravá a krásná?   

1. Jezte málo a často

Ženy, které chtějí vypadat dobře a stejně 

dobře se cítit si obvykle nenakládají na talíř 

hory jídla. Neostýchejte se poručit si v re-

stauraci dětskou porci, anebo se o jednu 

„dospěláckou“ podělte s partnerem. Je 

to mnohem zdravější, než kolotoč přejí-

dání a následného provinilého hladovění, 

na kterém se vozí velké množství mladých 

Češek.

2. Při vaření používejte olivový olej namísto 

slunečnicového nebo margarínu

Ačkoli v olivovém oleji je stejné množ-

ství kalorií jako v margarínu, odbornice 

na zdravou výživu mají v lednici jen první 

z nich. Olivový olej vašemu organismu pro-

spívá, protože je nabitý zdravými monone-

nasycenými tuky, které vás chrání proti ne-

mocem srdce a cév. Margarín naopak cévy 

ucpává a tím vám škodí (i v malém množ-

Výživa

Konečně tu máme léto a s ním období, kdy se začínáme stravovat přece 

jen trochu zdravěji. Naše tělo si totiž většinou spíše než o knedlík nebo 

řízek řekne o něco lehčího. 
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ství). Obsahuje stejné nezdravé tuky, jež na 

vás číhají třeba v bramborových lupíncích 

a hranolkách. 

3. Občas si objednejte jídlo ze sóji

Nemusíte být vegetariánka, abyste čerpa-

la bílkoviny ze sóji. Jestli vám sója nesedí, 

zkuste si pochutnávat alespoň na fazolích 

a ořechách. Jsou bohaté na vlákninu a anti-

oxidanty a obsahují méně nezdravých tuků 

než maso. 

4. Snídejte výhradně zdravá jídla

Vaše ranní jídlo prozrazuje o vašem život-

ním stylu víc, než si myslíte. Odborníci na 

výživu tvrdí, že skladba vaší snídaně vypo-

vídá, jak moc dbáte o svoje zdraví. Pokud 

si po probuzení pochutnáváte na mastné 

anglické snídani (jíte míchaná vajíčka, vol-

ská oka, párky nebo smaženou slaninu), 

nejspíš si moc nepotrpíte ani na cvičení. 

Potom není divu, že pod vámi váha ukazu-

je závratná čísla! Jestli naopak začínáte den 

miskou kukuřičných lupínků s odstředě-

ným mlékem, nejspíš i jinak žijete zdravě.

5. Obědvejte teplé jídlo

Müsli tyčinka je dobrá volba, pokud trčíte 

u pracovního stolu a váš vyhládlý žaludek 

halasí hlasitěji než Matějská pouť. Pokud 

vám ale tři takové tyčinky často poslouží 

jako oběd, děláte velkou chybu. Moudré 

ženy vědí, že je chytřejší dát si k obědu po-

řádné teplé jídlo, než umlčovat chutě ná-

hražkami jako jsou různé „zdravé“ tyčinky 

anebo třeba ukrutně nezdravá, ale rychle 

připravitelná čínská polévka. Proč? Balená 

jídla často obsahují přísady, které vaše tělo 

vůbec nepotřebuje – třeba sodík, konzer-

vační látky, často spoustu zbytečných kalorií 

a tuků. A navíc: kuře s rýží nebo file s bram-

borem vás zasytí na mnohem delší dobu než 

oběd složený například z misky müsli s mlé-

kem, jablka a trvanlivé bagety se šunkou. 

6. Pravidelně si dávejte brokolici: 

Obsahuje obrovské množství vitamínů 

a antioxidantů, takže vás chrání proti běž-

ným onemocněním jako je třeba rýma 

a nachlazení, ale zároveň i proti rakovině. 

Můžete si ji kupovat i mraženou a pokud 

vám samotná nechutná, zkuste ji jíst jako 

přílohu ke kuřecímu masu spolu s dušeným 

hráškem, kukuřicí a mrkví.

7. Nezapomeňte na ovoce

K létu patří ovoce, kterého máme v tomto 

období dostatek. Vždy je lepší dávat před-

nost ovoci tuzemskému, které náš organi-

smus přijímá lépe, než ovoci exotickému. 

Ovoce můžete konzumovat jak čerstvé, 

nejlépe utržené ze stromu či keře, tak ve 

formě různých koktejlů. K létu samozřejmě 

patří i ovocné koláče všeho druhu. Vždyť 

co by to bylo za zahradní posezení bez 

kynutého koláče našich babiček s ovocem 

a žmolenkou…

-if-

Zdroj: cosmopolitan,celostnimedicina.cz

Foto: SAMphoto.cz

Výživa
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Právě teď je ten pravý čas naplánovat si 

svou vlastní bylinkovou zahrádku pro letoš-

ní léto. Stačí překvapivě málo a budete si 

moci vylepšit snídani na balkoně natrhanou 

čerstvou petrželkou a pažitkou a za letních 

večerů uštipovat lístky máty nebo třeba ba-

zalky do osvěžujících koktejlů. 

V následujícím textu nabízíme desatero pro 

vaše úspěšné bylinkové zahradničení:

SLUNCE
Většina aromatických rostlin, které použí-

váme v kuchyni jako bylinky, pochází pů-

vodně od Středozemního moře a nejlépe se 

jim bude dařit na plném slunci. Vyhraďte 

jim ten nejosluněnější kout terasy nebo jižní 

či jihozápadní okno. Vzdávat to ale nemu-

síte, ani pokud máte balkon orientovaný 

na sever, dokonce i tam si můžete vypěsto-

vat chutné a voňavé lístky bylinek. Severní 

stranu dobře zvládnou máta, meduňka, 

pažitka nebo petrželka, ale zkusit můžete 

i bylinky ostatní. Bylinky jsou překvapivě 

vitální organismy a často rostou i v méně 

vhodných podmínkách, i když se to občas 

projevuje třeba menším vzrůstem.

VODA
Bylinky v nádobách zalévejte umírněně. 

Samozřejmostí je propustná zemina a do-

statečná drenážní vrstva na dně nádoby, ve 

které rostou. Pozor na přelití, až na výjimky 

většina bylinek zvládne občasné přesušení, 

ale přelití nesnáší a reaguje na něj žloutnu-

tím a uhníváním. Rostliny by také neměly 

nikdy stát ve vodě. 

SÁZEJTE JEDNOTLIVĚ
Pokud si ještě nejste dostatečně jisti, jaké 

nároky která rostlina má, zasaďte každou 

zvlášť do samostatné nádoby. Výhodou 

této varianty je také to, že můžete rostli-

ny libovolně přeskupovat a sestavovat stále 

nové kompozice.

MÉNĚ PÉČE JE NĚKDY VÍCE
Bylinky v nádobách nepřihnojujte. Některé, 

jako je třeba tymián nebo dobromysl, vyslo-

veně potřebují sušší a chudou půdu, ale ani 

ostatní není třeba přikrmovat dodatečnou 

výživou. Rostliny tak budou možná men-

ší, zároveň ale budete sklízet aromatičtější 

a voňavější lístky a větvičky.

ZKROŤTE BYLINKOVOU EXPANZI
Některé bylinky mají tendenci se velmi rych-

le rozrůstat a následně utlačovat sousední 

rostliny. Známá těmito výbojnými vlastnost-

mi je máta, anebo meduňka. Tyto rostliny 

je proto lepší zasadit do samostatné nádo-

by. Pokud osazujete celý truhlík, zapusťte 

je alespoň do hlíny ve vlastním kořenáčku.

SEMÍNKA, SAZENIČKY NEBO ŘÍZ-
KY?
Předpěstovávat si bylinky ze semínek je 

dobrý a levný způsob, jak získat více rostlin 

a třeba i exotičtějších odrůd. Dá se tak jed-

noduše vypěstovat třeba bazalka. Rozhod-

nete-li se pro pěstování ze semínek, dejte 

Výživa

O bylinkách toho bylo už napsáno mnoho. Jisté je, že pro pěstování 

v nádobách prakticky neexistují vhodnější kandidáti. Ať už máte k dispozici 

celý balkon, nebo jen okenní parapet, vypěstovat si pár druhů bylinek 

v nádobách se rozhodně vyplatí. Pokud jim věnujete jen trochu péče, většina 

bylinek bude i v omezeném prostoru velmi dobře prospívat i zahradníkům 

začátečníkům. Bylinky navíc nabízí opravdu hodně – na okně můžete mít 

na dosah ruky čerstvou chuť, příjemnou vůni a půvabné květy. 

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA 

NA BALKONĚ





pozor na to, aby byla co nejčerstvější, čím 

starší semínka jsou, tím hůře budou klíčit. 

U některých bylinek, jako je například ty-

mián, máta nebo rozmarýn, se předpěsto-

vání ze semínek nevyplatí, mnohem lepší je 

koupit si sazeničky v nejbližším zahradnic-

tví. Zato se dobře rozmnožují řízkováním, 

a z jedné rostliny tak získáte pouhým za-

kořeněním řízků ve vodě další exempláře. 

MULČUJTE I V NÁDOBÁCH
Povrch květináče pokryjte vrstvičkou ka-

mínků. Kamínky dobře vypadají a hlavně 

omezují zbytečnému odpařování vody 

z nádoby. Ačkoliv si pletí plevele při pěs-

tování na balkoně neužijete tolik jako na 

klasickém záhoně, i tak oceníte další funkci 

mulčovací vrstvy: nežádoucímu plevelu brá-

ní v růstu. 

BYLINKY ZAŠTIPUJTE
Už od počátku i bylinky malých rozměrů 

pravidelně zaštipujte. Nejen že vrcholky 

s mladými lístky těsně před rozkvětem jsou 

pro použití v kuchyni nejlepší, zaštipování 

také pomáhá rostlinám rozkošatět a do-

sáhnout tak hezkého kompaktního tvaru. 

KOMBINUJTE KREATIVNĚ
Nemusíte se držet zažitých kombinací a mít 

na balkoně šalvěj, rozmarýn a levanduli, 

když tyto bylinky při vaření vlastně vůbec 

nepoužíváte. Máte rádi bazalku? Sesázejte 

si bazalkový koutek zahrnující mini-bazal-

ku, červenolistou bazalku, bazalku citro-

novou anebo thajskou! Variací a příchutí 

je mnoho. Totéž se dá podniknout třeba 

také s mátou, k dispozici je mimo jiné ana-

nasová, mandarinková nebo čokoládová. 

Kombinovat můžete libovolně podle svého 

gusta.

VOŇAVÝ DÁREK
Bylinkový květináč je skvělým jarním nebo 

letním dárkem pro ty, kdo rádi pěstují rostli-

ny nebo rádi vaří. Ozdobí a provoní kuchyň 

nebo balkon obdarovaného. Stačí nádobu 

s bylinkami podle výběru převázat mašlí 

a můžete ji věnovat kamarádce, babičce 

nebo sousedovi.

Text: Anita Blahušová, foto Smart Press, 

samphoto.cz

Používat čerstvé bylinky při vaření je dnes již samozřejmostí. Bylinky se však dají s úspěchem využít také při přípravě nejrůznějších nápojů, 
a to jak čajů, tak osvěžujících alkoholických i nealkoholických koktejlů. Kubánské mátové mojito je všeobecně oblíbenou klasikou, víte ale, že 
si barmani do svých drinků v poslední době čím dál častěji vypůjčují ze zahrady třeba také bazalku, levanduli nebo rozmarýn? A když nejste 
s barmanským šejkrem zrovna kamarád, stačí si jednoduše po dlouhém dni v práci utrhnout pár lístků meduňky a zalít je horkou vodou. Po pár 
minutách se vyluhují do uklidňujícího, lahodného nápoje.

TIP

Výživa
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Dá se říci, že Češi přišli grilování na chuť. Ostatně, pokud se 

o víkendu projdete jakoukoliv vilkovou zástavbou „ucítíte“ 

to sami. Pojďte se tedy s námi do toho pustit. 
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Při grilování velmi záleží na tom, jak dobré 
maso si vyberete. Nabídka supermarketů 
je sice bohatá, ale kvalita různá. Rozhod-
ně se nenechte nalákat na naložené maso 
„rovnou na gril”. Právě tak se většinou ob-
chodníci zbavují zásob, které už měly dáv-
no z pultů zmizet. Stejně jako před lety si 
dobrého řezníka hýčkejte a dejte na rady 
známých. Pokud už máte řezníka „prověře-
ného”, můžete si troufnout i na koupi jeho 
marinovaných specialit.
Pěkně horká a křupavá – přesně taková by 
grilovaná jídla měla být. V žádném případě 
by však neměla být černá! Vašemu zdraví 
sice prospěje, když necháte maso či grilova-
cí klobásky na roštu spíš o trochu déle, než 
abyste pak pojídali pokrm nedopečený, ale 
všeho moc škodí. Jednotlivé kousky na rošt 
byste v žádném případě neměli pokládat 
v okamžiku, kdy uhlí ještě hoří. Vše má svůj 
čas – vyčkejte, až budu uhlíky žhavé – maso 
se pak lépe propeče a bude krásně zlatavé. 
Nežádoucímu zčernání pokrmů zamezíte 
také správným nastavením výšky roštu nad 
uhlíky – nejméně 10 cm. Zároveň je dobré 
dbát na to, aby nebyly uhlíky pod celou jeho 
plochou – jeli část pokrmů hotová dříve než 
ostatní, přesuneme je na chladnější místo, 
kde zůstanou teplé do doby, než se dodělá 
zbytek. Snažte se také, aby z pokrmů zby-
tečně neodkapával na uhlí přebytečný tuk. 
A pokud raději sázíte na jistotu, můžete při 
grilování na rošt položit ještě hliníkový tác 
či mističky, které přímému kontaktu s ote-
vřeným ohněm stoprocentně zabrání.

PŘÍMÉ GRILOVÁNÍ 
Většina fandů grilování klade grilované po-
krmy přímo na rošt nad zdroj tepla. Tato 
technika se nazývá přímé grilování. Pokrm 
je při něm vystaven žáru jen z jedné stra-
ny – zespodu. Tímto způsobem přípravy 
uchováme v pokrmu jeho přírodní šťávu 
a dosáhneme charakteristického vzhledu 
opečeného masa. Často se stává, že tep-
lota grilovacího roštu je příliš vysoká a je 
třeba pokrm i několikrát v průběhu tepelné 
úpravy obrátit. Problémem v takovém pří-
padě může být v tom, že na roštu pak stačí 
pokrm nechat jen o pár vteřin déle a „čer-
ná spálenina“ je na světě! Zvláště náchylné 
k této nepříjemnosti – a pak samozřejmě 
naprosto nepoživatelné – jsou pokrmy, 
k jejichž úpravě byla použita mletá paprika 
nebo bylinky (obojí připálením zhořkne). 
Nezřídka se také stane, že z pokrmů vytéká 
na dřevěné uhlí přebytečný tuk, který doká-
že způsobit štiplavý dým a gril party rázem 
promění v „tanec“  hostů prchajících před 
nepříjemným kouřem. Jak tomu zabránit? 

Snadno – přímým způsobem grilovat pokr-
my s nízkým obsahem tuku, jako je drůbež 
či ryby. Tímto způsobem ovšem lze připra-
vit také hamburgery, zeleninu nebo špízy.

NEPŘÍMÉ GRILOVÁNÍ 
U nepřímého způsobu grilování dochá-
zí k tepelné úpravě ze všech stran – díky 
přídavnému poklopu, kdy spodní část grilu 
a víko odrážejí stoupající vzduch, takže se 
pokrm peče pěkně ze všech stran, aniž je 
budete muset každou chvíli obracet a bát 
se, že spálíte pokrm nebo sobě prsty. Skvě-
le je tak ochráněna i bylinková či kořenící 
směs na povrchu pokrmu, která neztratí 
své aroma a naopak mu propůjčí výjimeč-
nou chuť.
A ještě jedna výhoda, které si cení zvláš-
tě grilující kuchaři, kteří připravují pokrmy 
pro větší množství hostů: tepelná úprava 
nepřímým grilováním umožňuje správné 
propečení i větší kusů masa – až kolem 1 
kilogramu, které by při přímém grilová-
ní bylo na povrchu zaručeně spálené, ale 
uvnitř nedopečené. 

GRILUJEME ZDRAVĚ
Pokud se vám hrůzou orosilo čelo potom, 
co jste si přečetli několik populárně-nauč-
ných článků o škodlivosti a rizicích grilová-
ní, pak je následující text určen právě vám. 
Takže vezměte kapesník, otřete zpocené 
čelo a dejte se do čtení.

1. Používejte vhodný typ grilu.
2. Před a po použití gril i ostatní grilovací 

pomůcky důkladně umyjte.
3. Investujte do kvalitního dřevěného 

uhlí.
4. Chcete-li předejít nákaze bakteriemi, 

musí mít maso ve středu teplotu mi-
nimálně 70 °C po dobu deseti minut. 
Maso je možné nejprve tepelně opra-
covat v mikrovlnné troubě a teprve 
poté na grilu. Pro zjištění teploty mů-
žete použít vpichovací teploměr.

5. Pokud je to možné, dejte si trochu 
práce s přípravou marinády. Marino-
vané maso je chutnější a podle ně-
kterých studií se z něj uvolňuje méně 
heterocyklických aminů. Použitá mari-
náda musí být vždy čerstvá.

6. Maso musí být dobře propečené do 
hloubky, až ke kosti, ne jen na povr-
chu.

7. Nepoužívejte stejné talíře, příbory 
a prkénka na grilované maso a další 
přílohy, pokud jste na nich před tím 
připravovali syrové maso.

8. Dodržujte obecné hygienické zásady. 
Po manipulaci se syrovým masem si 
důkladně umyjte ruce.

9. Nenechte se zmást barvou masa, 
pokud jste ho marinovali. Za svo-
ji zahnědlou barvu může více vděčit 
marinádě a ne tomu, že je dobře pro-
pečené.
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10. Potraviny podléhající zkáze nikdy ne-
nechávejte vystavené přímému slunci. 
Na krátkou chvíli je můžete odložit 
do stínu, jinak používejte ledničku, 
ze které je vyndáte až ve chvíli použití 
a poté je do ní vrátíte.

11. Grilovat začněte až ve chvíli, kdy je gril 
rozpálený, uhlíky dřevěného uhlí musí 
žhnout, ne z nich šlehat plameny.

12. Nenechte tuk odkapávat do ohně. 
Zabránit tomu můžete použitím alo-
balu nebo hliníkové grilovací mřížky. 
Některé grily jsou konstruované tak, 
že odkapávání tuku do ohně přímo 
zamezují.

13. Nevystavujte grilované maso přímému 
plameni.

14. Připálené maso nejezte.
15. Preferujte pro grilování méně tučné 

maso, drůbež, ryby. Méně vhodné 
je vepřové a hovězí. Uzeninám nebo 
tlustému vepřovému se raději vy-
hněte. Odstraňte tučné okraje masa, 
u drůbeže stáhněte kůži.

16. Zeleninový salát je nejlepší přílohou 
k ugrilované masové pochoutce.

17. A nezapomeňte: smích je nejen nej-
lepší lék, ale i nejlepší koření života. 
Dopřávejte si ho při grilování a rožnění 
plnými doušky. Pomůžete tím svému 
zdraví. 

8 ŽHAVÝCH TIPŮ PRO PERFEKTNÍ 
GRILPARTY 
Co může být příjemnějšího, než strávit ve-
čer s přáteli při grilování? Počasí vám přeje, 
nápoje se chladí, maso je naložené, nezbý-
vá, než se pustit do díla. Pár osvědčených 

tipů, aby se vše podařilo, jak má, přijde jistě 
vhod… 

1. Pekelný žár
Dřevěné uhlí dosahuje optimální grilova-
cí teplotu ve chvíli, kdy je pokryté tenkou 
vrstvičkou bílého popílku. 

2. Naolejuje-li Julie…
Správně namaštěný rošt zabrání tomu, aby 
se k němu maso přichytávalo. Kuchyňskou 
papírovou utěrku složte na čtvrtiny a nech-
te řádně nasáknout olejem, poté jí po kaž-
dém upečeném chodu rošt potřete. 

3. Méně je více 
Negrilujte příliš mnoho porcí najednou – 
zakryto jednotlivými kousky by mělo být 
maximálně 70 procent grilovací plochy 
(roštu).

4. Žádné napichování
Největší a nejčastější chyba: napichování 
masa vidličkou při obracení. Všechna bá-
ječná šťávička, která měla zůstat v mase 
se tak vylije na dřevěné uhlí, které začne 
přímo pekelně čmoudit a maso je vysušené 
jako podešev. Tip: používejte raději kleště 
na dlouhé rukojeti (nespálíte si ruce a ma-
síčko bude krásně křehké a šťavnaté).

5. Hlavně klídek!
Trpělivost růže přináší. Steaky budou chut-
nat mnohem lépe, pokud na ně po ugri-
lování položíte plátek ochuceného másla 
a necháte ještě pár minut „odpočinout“ 
přikryté poklopem (nebo nějakou miskou) 
– budou mnohem křehčí a šťavnatější. 

6. Hrubost se vyplácí
Kuchaři, kteří se specializují na grilované 
pokrmy, zásadně používají jen hrubou sůl 
a čerstvě namletý, nebo ještě lépe natluče-
ný, pepř. Oproti jemné soli se hrubá sůl na 
pokrmech netaví a tolik je nevysušuje. Tlu-
čený pepř je výrazně aromatičtější než když 
se použije pepř namletý před několika dny, 
nebo dokonce týdny. 

7. Zelené grilování
Vegetariánské grilování je in – cukr ob-
sažený v zelenině vysokým žárem krásně 
zkaramelizuje a jednotlivé druhy zeleniny 
chutnají najednou naprosto neobvykle 
a mnohem lahodněji. Tip: papriku vložte 
na chvíli přímo do ohně. Získá zajímavou 
kouřově sladkou chuť – kdo ochutná, jeden 
kousek mu stačit určitě nebude.

8. „Zónování“
Je to jednoduchý způsob, jak v průběhu 
grilování regulovat teplotu pečící plochy. 
Vpravo bude uhlí rozpálené na maximál-
ní žár, uprostřed by měla být asi 15 široká 
plocha s uhlíky pokrytými tenkou vrstvou 
popílku a vlevo bude uhlí ještě nezapálené. 
Při takovémto rozdělení budete mít jednu 
zónu na prudké opečení (vpravo), jednu 
na dopečení a změknutí masa (uprostřed) 
a jednu teplou zónu, kde můžete připravo-
vat „choulostivé“ pokrmy, jako je například 
ovoce (vlevo). 

Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: madonaa-eu.webnode.cz, nagrilu.

cz, meggle.cz
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ČAS NA NOVÉ 
SLUNEČNÍ BRÝLE!

Akce platí již jen do 29. 6. 2014. www.fokusoptik.cz

Ve FOKUS optik nyní 
dostanete všechny 
sluneční brýle se skvělou 
slevou 30 %, a to i nejno-
vější letošní modely světo-
vých módních značek! 

Fokus 30% sleva slun brýle Moje rodina a já 104x65 mm + 5 mm spad v.2.pdf   1   27. 5. 2014   16:28:23

  Text: Značka NESCAFÉ uvádí na trh novou 

recepturu kávy NESCAFÉ Classic. Nastartujte 

každé ráno s šálkem této vynikající kávy, která 

vás pozitivně naladí a povzbudí do nového 

dne! Vychutnejte si po probuzení šálek 

NESCAFÉ Classic a prožijte svůj den naplno. 

Na výběr máte hned dvě varianty:  NESCAFÉ 

Classic a NESCAFÉ Classic crema.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Jak baristé nazývají krémovou pěnu, která se 

vytváří na hladině kávy?

Nápovědu naleznete na WWW.NESCAFE.CZ

• A) crema

• B) cream

• C) whip

Robotický vysavač iRobot Roomba série 800

Nový robotický vysavač Roomba ze série 800 

v rámci nového systému AeroForce představuje 

nový systém prakticky bezúdržbových 

gumových kartáčů. Tyto gumové kartáče se 

speciálními vodícími drážkami dramaticky 

zesilují sací výkon robotického vysavače. Výsledkem je až o 50 % větší účinnost.

Robotický vytírač iRobot Scooba 450 

Nový model nabízí nekompromisní efektivitu 

úklidu. Používá nový třífázový čisticí proces, 

díky němuž udržuje vaši podlahu neustále 

čistou a zároveň odstraní více než 99,3 % 

běžných domácích bakterií.

iRobot představuje dva zcela nové domácí roboty

Nový studený čaj Maliny & Citrón je tím 

pravým osvěžením v teplých dnech.

Šťavnaté maliny a svěží citrónová šťáva 

Vás nabijí energií.

V prodeji v lékárnách již od června. 

Doporučená prodejní cena 53 Kč.

MALINY & CITRÓN

Připravte své tělo na letní 

období  - Joalis Minemax®

Minerální doplněk stravy 

kombinovaný s informační 

detoxikační složkou tvoří ucelený 

komplex zásobující organismus 

minerálními látkami a stopovými 

prvky. Informační složka zaručuje 

optimální využití minerálů.

WWW.JOALIS.CZ

Soutěž o balíček dětské kosmetiky značky Bupi BABY

Jemná kosmetika Bupi BABY je původem ze Slovenska a vyrábí se na 

přírodním základě, bez alkoholu, barviv, parafínu a dalších ropných či 

škodlivých látek. 

Vybírat si lze z celkem 8 přípravků značky Bupi BABY – je to dětské tělové 

mléko, mycí pěna na tělo a vlasy, šampón, tuhé mýdlo s lanolínem, olivovým 

olejem, nebo heřmánkem, vlhčené ubrousky, tekutý prací prostředek a aviváž. 

A jak se nejsnáze seznámíte s žabkou Bupi? Čeká 

na vás na každém balení jakéhokoliv přípravku 

v obchodních řetězcích Billa, Albert Hypermarket 

a Tesco, na www.bupi.cz nebo ji s námi 

jednoduše vyhrajte! Stačí napsat, který z výrobků 

oblíbené řady používáte a odpověď zaslat na 

adresu soutez@rodinaaja.cz, heslo BUPI

Chutná svačinka pro malé rošťáky

Nevíte, jak přimět své děti, aby snědly trochu ovoce a zeleniny? Pak vyzkoušejte 

novinku od Kubíka – 100% ovocnou kapsičku. Praktické balení v sobě ukrývá 

jednu denní porci ovoce a zeleniny. Zapomenout nesmíme ani na pitný režim 

pro celou rodinu. Nový Kubík Waterrr 1,5l s příměsí malinové šťávy je vyroben 

z horské vody technologií Top 

Aseptic, která zajišťuje, že voda je bez 

konzervačních látek a umělých barviv.

Chcete vyhrát balíček plný dobrot 

a dalších dárku? Napište nám, v jaké 

příchuti se kapsičky vyrábějí. 

Odpověď pošlete na 

soutez@rodinaaja.cz, heslo Kubík



Může vás veka ještě něčím překvapit? 

MŮŽE! 
Budete překvapeni, jak vláčná a nadýchaná je 

Farmářská veka od Penamu. Ptáte se, jak je 

to možné? Díky zápaře, jejímž základem jsou 

vařené cereálie, luštěniny a olejniny. To není 

vše, skvělou chuť doladí lněná a slunečnicová 

semínka nebo ječné perličky. Tak obohaťte svůj 

stůl o tuto lahodnou novinku.

Její cena je  23 Kč.

soutěž o 5 poukazů 
v hodnotě 
500 Kč na nákup 
u Little Rock Star

šaty Little Rock Star jsou: A) zelené
   B) pruhované
   C) kostkované

www.littlerockstar.cz

Eko-biologická 
dětská kosmetika
BimBoBIO je pět eko-biologických 
produktů pro denní hygienu 
novorozenců, dětí i dospělých 
s problematickou pletí.

Dermatologicky testováno včetně 
testu na nikl.

Certifikace institutem „ICEA“.

18135_Moje rodina a ja 104x65.indd   1 29.05.14   11:27

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje 
Stravování: polopenze (snídaně, večeře) 
Relaxační procedury: 
• 1x koupel s výtažky z konopí
•1x konopno-rašelinový peeling dolních končetin
• 1x aroma parafínový zábal
• 1x bylinná masáž zad (konopná)
• 1x bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
BONUS:
• 1x poukaz na nápoj Citronové osvěžení v kavárně

Cena pobytu již od 3.080,- Kč/osoba*

Konopný víkend

Balíček lázeňských procedur, které můžete absolvovat
během jediného dne.

• kokosová aroma masáž zad
• lázeň s esencí z kokosu
• kokosový zábal dolních končetin

Cena balíčku 930,- Kč

Kokosový balíček

Vyzkoušejte sílu konopí během pobytu v malebných 
rodinných Lázních Mšené. Nechte o sebe pečovat naše 

odborníky a udělejte něco nejen pro svou krásu,
ale i pro své zdraví. 

Více o lázních na 
www.msene.cz

Podehněte
kouzlu lázní 
Podehněte

kouzlu lázní 

Jak se zbavit klíštěte bezpečně a rychle?

Klíšťata jsou rok od roku větší hrozbou, 

zejména kvůli riziku přenosu nebezpečných 

nákaz na lidi i zvířata. Pokud nezabere 

prevence, je v případě nalezení již přisátého 

parazita důležité jeho včasné odstranění. 

Jak se zbavit klíštěte bezpečně, rychle a 

s minimalizací rizika nákazy? Postačí pár 

kapek přípravku IXODERM. Chcete vyhrát 

přípravek IXODERM? Stačí 

popsat postup, jak ho musíte 

používat a zaslat na adresu 

soutez@rodinaaja.cz pod heslem Kliste.
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Sluníčko už krásně ohřívá zemi, prázdniny už jsou na spadnutí a vy byste si 

rádi ještě před jejich vypuknutím někam vyrazili? Možná vám přijde vhod pár 

tipů, jak prožít hezký víkend, nebo třeba jen odpoledne...

SPRÁVNÝ ČAS

NA VÝLETY



Pokud jste jen dva, vyrazit někam na pár 
dní i týdnů není problém. Jakmile se ov-
šem rodinka rozroste, už to není zdaleka 
tak jednoduché. A najít něco, kde bude 
spokojená máma, táta, ale i děti různého 
věku a pohlaví, to je ještě větší problém. Od 
toho jsme tu ovšem my, abychom vám po-
radili. Něco pro maminku, něco pro tatínka 
a něco pro všechny.  

PRO MAMINKY S DĚTMI
Snažíte si každý týden vyšetřit jeden dva 
volné večery a jít si zacvičit? Pak vás musí 
zlákat představa víkendu, co víkendu, 
mnohde se začíná už v pátek odpoledne, 
který bude jen váš. A kromě cvičitelky vaše-
ho oblíbeného aerobiku se vám bude věno-
vat kosmetička, módní stylistka i odborník 
přes zdravou výživu. Jistě vám neunikne ani 
návštěva solária či sauny. 
Že vám v podobném výletu brání starost 
o děti? Ale kdepak, děti vezměte s sebou, 
zajímavý program, bude připravený i pro 
ně. V neděli večer se vrátíte domů odpoči-
nutá a skvěle naladěná a děti plná dojmů se 
setkání s novými kamarády  
Pokud vám víkend připadá příliš krátký (a to 
on také je), můžete se s podobným progra-
mem vypravit na týden k moři. Zatímco vy 
budete cvičit, o děti se postarají zkušené 
delegátky. Právě červen je nejvhodnější, 
protože ještě  nejsou taková vedra a dobře 
se cvičí. 
Pokud naopak víkend nevyšetříte, zkuste 
některé cvičební odpoledne s hlídáním dětí, 
nebo naopak i s cvičením pro děti.  

PRO TATÍNKY (ZŘEJMĚ BEZ DĚTÍ)
Abychom nebyli v podezření, že na tatín-
ky zapomínáme, máme tu jednu lahůdku 
na období, kdy vy se budete vyhřívat na 
teplém mořském písečku. Tatínkové až na 
výjimky na nějaké to cvičení, případně pole-
hávání na pláži obvykle nejsou. Co takhle je 
poslat naopak do zimy? V mnoha rodinách 
se velmi osvědčily rybářské výlety. Natréno-
vat vše můžete v klidném zákoutí jihočes-
kých rybníků a pak už se můžete vypravit 
do severských fjordů a okusit pravý mořský 
rybolov.

PRO DĚTI (ZŘEJMĚ S MÁMOU 
A TÁTOU) 
A samozřejmě ještě pár horkých tipů pro 
celé rodiny
Poznáváme svět
• Máte rádi LEGO? Pestrobarevné kos-

tičky, ze kterých si můžete postavit na 
koberci v obývacím pokoji celý svět? 
Pak nemůžete odolat návštěvě Lego-

landu. Zábavní park, kde se nebudou 
nudit malí ani velcí je jen pár desítek 
kilometrů od českých hranic v Němec-
ku.

• Když už jsme v tom cestování po Ev-
ropě, byli jste už v Disneylandu?  Stačí 
si zajet kousek od Paříže a splníte je-
den dětský sen. Svým dětem a možná 
i sobě.

• Pokud se vám nechce za hranice, mů-
žete prožít den plný smíchu, zábavy 
i sportu třeba v aquaparku. Kousek od 
hranic jich určitě pár objevíte, a po-
kud se vám nechce pracně pátrat, jistě 
najdete i cestovní kancelář, která vás 
doveze na místo a vše zprostředkuje. 

A co doma?
Samozřejmě nejen za hranicemi je něco 
pěkného k vidění. I u nás přece máme 
krásně.
• Chcete prožít něco netradičního? Tak 

co takhle víkend z koňského hřbetu? 
Jednak neexistuje lepší rehabilitace, 
jednak vám ten svět bude hned připa-
dat o kousek hezčí.

• Rádi byste poznali, jak to funguje na 
venkově, jak se vyrobí a jak chutná 
pravé domácí máslo, nebo chleba? 
Kdy jindy by stálo za to navštívit něja-
kou ekofarmu.

• Určitě vás i děti potěší i víkend na 

kole. To, co se za oknem automobilu 
jen mihne, ze sedla kola vypadá ba-
revné, poutavé a zajímavé. Nevěříte? 
Vyzkoušejte. 

• I výpravy za poznáním samozřejmě 
přinesou mnoho zajímavého. No, jen 
řekněte, máte pro strach uděláno? 
Opravdu se nebojíte ani trošku? Tak 
to se jistě rádi vypravíte po podzemí – 
čekají na vás temné katakomby, neko-
nečně hluboké hladomorny, strašidel-
né hrobky i plavba podzemní řekou. 
Nebo vás naopak zajímá něco veselé-
ho a zábavného? Co byste pak řekli 
na muzea hraček, loutek, nebo třeba 
na to pražské plné voskových figurín?

Možností, jak prožít krásné léto je nepře-
berně. A je jen na vás, kterou si vyberete. 
Dříve než vyrazíte, pojďme se podívat na 
pár důležitých záležitostí…  

ČÍM VYRAZIT?
JAKÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 
ZVOLIT?
Auto
Pro krátkou až střední vzdálenost je auto 
nejvhodnější. Hlavní výhodou je, že prů-
běh cesty můžeme přizpůsobit potřebám 
drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k ve-
čeru, aby mohly v průběhu cesty spát.  
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ORIGINALITA LUXUS ČESKÁ KVALITA

www.triola.cz 

PLAVKY 2014

DESET HEKTARŮ ZÁŽITKŮ PRO VAŠI RODINU

PARK MIRAKULUM
Topolová 629, 289 24 Milovice

Otevírací doba v roce 2014: út–ne 10:00–17:00 
(v létě prodlouženo do 19:00)

tel.: 734 154 484, park@mirakulum.cz

www.facebook.com/parkmirakulum

www.mirakulum.cz

CO PARK NABÍZÍ?
•  desítky originálních herních prvků 
 pro všechny generace
• trampolíny a další adrenalinové atrakce
•  rozsahem unikátní lanové centrum
•  přes půl kilometru podzemních chodeb
•  nápadité houpačky, lanovky a tobogány
•  minizoo a lesní naučnou stezku
•  množství plácků pro piknikování
•  každý víkend živý program
• parking zdarma

NOVINKY V SEZONĚ 2014
•  Úzkokolejná železnice spojující 
 park s Tankodromem
•  Vodní svět
•  Druhohorní safari
•  Stromové hřiště
•  Lesní výběhy a voliéry se zvířaty

V parku i zóna 
pro vaše nejmenší!



Na prvním místě je bezpečnost a zdárný 
příjezd do cílového místa naší dovolené. 
Proto by měla být samozřejmostí dětská 
autosedačka. Vždy než vyrazíte na cestu, 
zkontrolujte, zda je dětská bezpečnost-
ní sedačka správně nainstalována a zda 
pás správně zacvakl. Na druhou stranu 
dítě je zde dlouho připoutané a navíc 
v malém uzavřeném prostoru. Sedí-li je-
den z rodičů vzadu s ratolestí je to ideál-
ní. Máme tak možnost často komuniko-
vat a zpříjemnit si cestu různými hrami.  
Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ostré před-
měty na zadní plato auta. Při prudkém za-
brzdění by předměty mohly spadnout na 
dítě a poranit jej. 
Vlak a autobus
Pokud není vlak přeplněný, snášejí ho 
děti většinou dobře. Vlak nabízí volnost 
pohybu. Bezesporu vyjde tato cesta lev-
něji a vy se ještě navíc můžete naplno 
věnovat děcku. Nemilé jsou někdy hygi-
enické podmínky, tak nezapomeňte do 
batůžku přibalit čistící vlhčené ubrousky. 
Dálkový autobus není příliš vhodný hlavně 
z důvodů malého počtu zastávek a také 
zde chybí možnost zajistit přiměřenou tep-
lotu a čerstvý vzduch.
Letadlo
Cestování letadlem je bezesporu vhod-
né hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důle-
žité je připravit děti na nepříjemný pocit 
během vzletu a přistání. Tento pocit je 

způsoben přetlakem ve středním uchu. 
Zmírnit tento projev můžete bonbó-
nem nebo žvýkačkou. Kojence je vhod-
né při vzletu a přistání vzbudit pokud 
spí a nakojit ho či mu dát napít z lahve.  
Suchý vzduch v letadle přispívá k dehydra-
taci, proto během celého letu poskytujte 
malému výletníkovi dostatek tekutin. 
Co vzít určitě sebou?
Láhev s vodou nebo neslazeným čajem 
Svačina (nejlépe nakrájené ovoce 
nebo zelenina, sušenky bez čokolády) 
Pro malé děti dudlík, jednorázové plenky  
Oblíbenou hračku
Vlhčené ubrousky
Suchý i mokrý ručník
Náhradní oblečení
Cestovní lékárnička
Láhev s převařenou vodou, popřípadě steri-
lizátor na lahve a ohřívač lahví
Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)
Pití a jídlo na cestu
V průběhu celé cesty, ale i dovolené dů-
sledně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, 
že se vaše ratolest přihlásí o pití sama. Ob-
zvláště v letních měsících je potřeba pít čas-
těji a nejenom tehdy když máme žízeň. Ide-
ální je neslazený čaj nebo neperlivá voda. 
Na cestu berte pouze trvanlivé potravi-
ny, protože v teple se většina jídla rych-
leji kazí. Do krabiček můžete nakrájet 
omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen 
takovou stravu, na kterou je dítě zvyklé, 

a která mu chutná. Pro doplnění energie 
mějte například sušenky bez čokolády. 
K jídlu rovnou přibalte papírové a vlhčené 
ubrousky.

OBLEČENÍ NA CESTU
Ideální je pohodlné, volné a hlavně prodyš-
né oblečení z přírodního materiálu. Zvažte 
i výběr barev, nevhodné jsou pestrobarev-
né nebo černé svršky. Hodit se bude i ná-
hradní oblečení, alespoň tričko. Kvalitní 
boty nejlépe s plnou špičkou a lehká po-
krývka hlavy by měly být samozřejmostí. 
Pojedete-li přes noc, mějte připravenou 
lehkou deku, polštářek a oblíbenou hračku.

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
Obsah cestovní lékárničky je dán délkou, mís-
tem pobytu a zdravotním stavem účastníků. 
Pravidelně užívané léky
Léky na snížení teploty
Kapky proti kašli a rýmě
Oční kapky (v případě podráždění vodou 
nebo sluncem)
Desinfekce na drobné odřeniny, náplast, 
obinadla, gáza
Léky pro případ průjmového onemocnění
Repelent proti hmyzu
Přípravky pro zklidnění kůže v případě 
poštípání hmyzem
Léky proti alergii (v případě potřeby)
Opalovací krémy s vysokým faktorem

Zdroj: cestujsdetmi.cz
Foto: SAMphoto.cz
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 novinka roku!

DinoPark připravil pro své návštěvníky na sezónu 2014 mnoho překvapení a novinek. 

Letos vás kromě nových scén a přírodních dekorací čeká také skutečná lahůdka, 3D Kino se proměnilo v DinoAquarium 

a vy se tak díky novému panoramatickému filmu, který je v ceně vstupenky, podíváte pod hladinu divokých druhohorních 

moří, kde čeká nepřeberné množství nástrah a nebezpečí. Pokud si myslíte, že byl obávaný prehistorický Megalodon 

jediným neohroženým predátorem své doby, přijďte se podívat co dokáže skutečný vládce moří, Kronosaurus!

NOVÉ 
ATRAKCE,ATRAKCE,ATRAKCE,
MODELY A SCÉNY!
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NEW YORK
Velký průvodce National Geographic

Pečlivě aktualizovaná publikace z  řady prestižních 

průvodců

National Geographic, která vás provede městem, které

nikdy nespí – New Yorkem. V  knize naleznete všechny 

potřebné

informace doplněné o krásné fotografie, ilustrace,

přehledné mapy a detailní popisy atraktivních lokalit.

PAŘÍŽ
Velký průvodce National Geographic

Pečlivě aktualizovaná publikace z  řady prestižních 

průvodců.

National Geographic, která vás provede nejromantičtějším

městem světa, Paříží. Vše doplněno krásnými fotografiemi,

ilustracemi, přehlednými mapami i detailním popisem

atraktivních lokalit.

ITÁLIE
Velký průvodce National

Geographic

Pečlivě aktualizovaná publikace z řady prestižních

průvodců National Geographic, která vás provede

perlou Středomoří, Itálií. V knize naleznete ucelené,

podrobné informace o Itálii včetně užitečných tipů,

které vám umožní naplánovat si návštěvu podle

vlastních zájmů a časových možností

BLUDIŠTĚ 5
Odvahu, fantazii, vědomosti, ale i kus štěstí vyžaduje od 

soutěžících družstev zábavná soutěž Bludiště, kterou 

Česká televize vysílá již od roku 1997. Chcete si zasoutěžit 

přímo u  vás ve třídě, na škole v  přírodě nebo třeba 

i doma? Rozhodli jste se přihlásit do soutěže a chystáte se 

trénovat? Právě teď máte jedinečnou příležitost, protože 

v naší knížce Bludiště jsou tentokrát zařazeny vědomostí

otázky, které v televizním pořadu ještě nezazněly!
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ZAJATCI MINECRAFTU
Petr Heteša

Kluci a holky dobrovolně otvírají knihu, místo aby strávili 

další odpoledne u  počítače. Myslíte si, že je to sci-fi? 

Nikoliv. To jsou ZAJATCI MINECRAFTU!

Napínavý a  dech beroucí příběh na motivy světoznámé 

počítačové hry pohltí každého milovníka akce, nebezpečí, 

humoru a překvapivých zvratů ve věku od 10 do 15 let

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Televizní pohádka o  zamilovaném princi Tomáši Klusovi, 

který si lásku prosté dívky musí zasloužit, ožívá na knižních 

stránkách! Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník 

pověsí řemeslo na hřebík? Živit se poctivě vyžaduje 

velkou dávku odvahy, to zjistil exloupežník Karaba, toho 

času hrnčíř. Pohádka se sice odehrává ve světě vpravdě 

pohádkovém, ale odkazů na nešvary současné doby je v ní 

dost!

LÉK NA SMUTEK
Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se valí jedna 

pohroma za druhou. Manžel jí umírá na rakovinu a krátce 

nato ztratí i  svého jediného, třiadvacetiletého syna, 

u něhož náhle propukla dědičná choroba jater. 

Maričin život pozbyl smysl, přišla o  poslání manželky 

i matky. Utápí se v  žalu, obklopuje ji samota a naprostá 

beznaděj. Existuje vůbec ještě něco, co by ji mohlo 

vytrhnout ze zničující letargie?
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JÁ A ON
Příběh hlavních hrdinů – Lenky a  Michala – je vystavený 

na obrazech z manželského života. Dny všední se prolínají 

s  těmi hezčími a  hřejivějšími a  s  nimi se proměňují 

i proagonisté, kteří se brali velmi mladí, plní snů a ideálů, 

z  nichž však postupně museli slevovat, přizpůsobovat se 

jeden druhému, dětem okolnostem…
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Nové vydání románu, který od svého vzniku v roce 1998 

budí pozornost a získalo ocenění jako nejlepší česká sci-fi. 

Autor v něm vykreslil barvitý obraz společenských kata-

strof, jež by nastaly, kdyby ze světa zmizela elektřina jako 

technicky fungující síla. Kniha navíc obsahuje 16 fotografií 

Ondřeje Neffa z míst, kde se odehrává děj.

ROZLET GEMMY HARDYOVÉ
Rozlet Gemmy Hardyové je novodobou paralelou

příběhu Jany Eyrové. Zprvu se může zdát, že si Jana

pouze oblékla moderní šaty a přesunula se v čase do

60. let 20. století, ale román od Margot Livesayové

není jen prostým převyprávěním jednoho z nejoblíbeněj-

ších

příběhů anglické literatury, přináší zcela

svébytný výraz a jazyk a mistrně propracovanou zápletku.
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LEDOVÁ PRINCEZNA
První případ spisovatelky Eriky Falckové a detektiva Patrika 

Hedströma

V  přímořském městečku Fjällbacka je ve vaně nalezena 

mrtvá žena. Smrt této krásné, bohaté a  tajemstvím 

obklopené ženy zasáhne i její dávnou přítelkyni z dětství, 

spisovatelku Eriku Falckovou. Tragická smrt Alexandry je 

nejdříve označována za sebevraždu, záhy se však prokáže, 

že šlo o  vraždu. Erika proto pomáhá ve vyšetřování 

místnímu detektivovi Patriku Hedströmovi. Pátráním po 

pravdě v tajuplné minulosti Alexandry se

odhalí skutečnosti, které měly raději zůstat skryty…

ANDĚLÍČKÁŘKA
O  Velikonocích roku 1974 zmizela z  ostrova Valö poblíž 

Fjällbacky rodina Elvanderových. V jídelně bylo prostřeno 

ke svátečnímu obědu, ale u  stolu našli jen roční dceru 

Ebbu. O mnoho let později se Ebba do téhož domu vrací 

s manželem. Vrátí se zlo z minulosti? Je jim stále v patách?

CHUŤ DO ŽIVOTA
Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní

Třetí kniha vyprávění a receptů Haliny Pawlowské

Nedávno mi dal někdo otázku, co si každý den řeknu, 

abych nebyla smutná. S  hrůzou jsem si uvědomila, že si 

neříkám nic. A pak mi došlo, že ale bezděčně hromadím 

chvíle, které mám ráda. Že si intuitivně plánuju akce 

pro dobrou náladu, že neustále přemýšlím o  něčem, co 

by podpořilo mou chuť žít. A napadlo mne, že by vůbec 

nebylo špatné vypracovat zodpovědného průvodce všech 

věcí, které by člověku mohly udělat radost.

TATÍNEK A MOŘE
Jednoho večera se muminí rodina i s malou Miou nalodí, 

opustí staré údolí a  vypluje vstříc novému domovu – 

tatínkovu vysněnému ostrovu s  majákem daleko v  moři. 

Ten se zprvu zdá zcela opuštěný, ale není tomu tak, dějí se 

tam podivné věci. Muminkův tatínek, jehož velkým přáním 

je dobře porozumět moři i  svému ostrovu, se rozhodne 

přijít všem záhadám na kloub…
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JAK MNOHEM LÉPE PRODÁVAT
Osvědčené metody a  techniky prodeje používané 

nejlepšími obchodníky

Kniha je koncentrátem Tracyho dlouholeté obchodní 

praxe. Objasňuje, že prodej je především „duševní hra“ 

a  že úspěšný obchodník potřebuje mít psychologickou 

převahu nad zákazníkem či odběratelem, a  učí, jak této 

převahy dosáhnout.
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ITALŠTINA LAST MINUTE
Italské fráze na poslední chvíli snadno a rychle! 

Dovolená je před vámi a vy si neumíte italsky objednat ani 

kávu? Neklesejte na mysli! Tato 

přehledná a tématicky uspořádaná příručka shrnuje slovní 

zásobu a fráze, které vám dodají jistotu při 

cestování. Domluvíte se na letišti, objednáte si taxíka, 

ubytujete se v hotelu, zeptáte se na zajímavosti v   okolí 

a koupíte si opravdu jen to, co chcete. 

SVĚDOMÍ
Úspěšný trestní obhájce Jack Swyteck si už léta nerozumí 

se svým otcem Harrym, guvernérem státu

Florida. Harry nechá jednoho z Jackových klientů popravit 

na elektrickém křesle, ačkoli Jack pevně věří, že muž je 

nevinen. Vztah Jacka a Harryho se tak ještě více vyhrotí.

Vzájemná nevraživost však musí jít stranou. Na scéně se 

objeví šílený psychopat, který se rozhodne 

vzít spravedlnost do svých rukou. 

MŮJ MILÝ DENÍČKU – NAPROSTO ŠÍLENÝ PRÁZD-
NINY! 
Konečně začaly prázdniny a já si budu užívat!

To jsem si tedy myslela až do okamžiku, kdy jsem se  srazila 

s realitou. Bum bác!!! 

Strýček Dan a teta Carol nabídli mně, Isabelle a Angelině, 

že nás vezmou do zábavního parku. Má 

to ale háček. Na vstupenky si musíme vydělat! Místo volna 

nás čekají galeje: hlídání uřvaných dětí, mytí špinavých aut 

a nekonečný vymačkávání šťávy z  citrónů... Už teď je mi 

jasný, že tyhle prázdniny budou naprosto šílený!

SOUKROMÁ PRAVIDLA
Jack, bývalý agent CIA, řídí úspěšnou detektivní 

agenturu. Právě vyšetřuje případ zavraždění školaček, 

když dostane zprávu, která ho osobně zasáhne: někdo 

zabil ženu jeho nejlepšího přítele a  Jackovu bývalou 

lásku. Má chuť spojit se i s ďáblem, jen aby vraha dopadl. 

Vypátraná pravda ho staví před těžké rozhodnutí: musí 

zvolit mezi pomstou a spravedlností…
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MAGICKÉ KYVADLO
Váháte, nemůžete se rozhodnout, stále něco hledáte, 

tápete v životě? Nevíte, co je pro Vás lepší, řešíte vztah, 

finance nebo své zdraví? Pomocí magického kyvadla 

najdete ta správná řešení v každodenním životě. Není 

těžké naučit se kyvadlo ovládat a pak už si sami budete 

odpovídat na otázky a určíte, jakým směrem se Váš život 

má ubírat.

KRÁLOVSKÁ KREV
Ve snaze zachránit se před chudobou využije provensálský 

hrabě poslední trumfy – provdá své dcery. Markéta jako 

žena francouzského krále trpí osamělostí a nerozumí si se 

ctižádostivou tchyní. Navíc Francie soupeří s Anglií, kde se 

stane královnou Markétina sestra Eleonora. O moc a bo-

hatství usilují i  zbylé dvě sestry Sancha a  Beatrix. Která 

z nich obstojí nejlépe?

DOBROVOLNICE
Amélie objeví inzerát na práci dobrovolnice v uprchlickém 

táboře Kakuma v Keni. Zaplatí poplatek, ale po příletu zjis-

tí, že naletěla podvodníkům. Začne pomáhat ve slumech, 

kde panují otřesné podmínky. Navíc zde někdo unáší děti. 

Amélie zkusí pátrat, netuší však, jaké nebezpečí jí hrozí. 

Jednoho dne procitne v chýši v zakrváceném oblečení a vů-

bec nic si nepamatuje.

DENÍK BRIDGET JONESOVÉ
Bridget a její bombarďáky jsou zpět v novém hávu! Bridget 

Jonesová, ať už si jen píše Deník, nebo je S rozumem v 

koncích, baví čtenářky už od roku 1996. Fakticky ale 

nezestárla ani o den a vůbec se nezměnila. Nebo je to tím, 

že jsme my pořád stejné?
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POTRHANÁ KŘÍDLA
New Orleans padesátých let – zábava, saxofony, intriky 

i  černá ruka mafie. Josie Moraineová přišla do města 

„velké pohody“ s  matkou. S  matkou, která jí slibovala 

panenku, když bude hodná, ale nikdy si na to pak 

nevzpomněla,s matkou, která byla prostitutkou a milovala 

drahé šperky, s matkou, která se o ni neuměla a možná ani 

nechtěla postarat. Josie se ale dokázala postavit na vlastní 

nohy a má hlavu plnou snů. Dokáže si je však splnit?

Dokáže se vymanit z bahna Čtvrti, které se ji snaží stáhnout 

dolů?
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PRVNÍ STŘÍBRNÁ KNIHA SNŮ
Tajuplné dveře s  klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy 

a  zdivočelá chůva se sekerou… sny Liv Silberové jsou 

poslední dobou opravdu strašidelné. Ještě strašidelnější 

než jakýkoli hřbitov v noci je to, že někteří o ní vědí věci, 

které by ve dne nikdy nahlas neřekla, leda ve snu. Jak 

je tohle možné? Je to pořádně zamotaná hádanka, ale 

hádankám nemohla Liv nikdy odolat…

JUSTIN BIEBER
Přísně tajné

Díky knize Justin Bieber máte možnost poznat tento idol 

zblízka na jeho cestách po celém světě, na kterých dobývá 

srdce dívek a ohromuje diváky. Kniha obsahuje víc jak 100 

fotografií. Přečtěte si Justinův fascinující příběh a zjistěte 

všechno, co jste kdy chtěli vědět o  této největší popové 

hvězdě světa.
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PROROCTVÍ
Šestnáctiletá Helen Hamiltonová si odmalička bolestně 

uvědomuje, jak moc se liší od svých vrstevníků – nejen 

nezvyklou výškou, ale i  schopnostmi. Umí například 

superrychle běhat a  má nadlidskou sílu. Až s  příchodem 

rodiny Délosových zjistí, že pochází z  linie potomků 

řeckých polobohů…
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NESNESITELNÁ LEHKOST
Herečka Portia de Rossi, právnička z legendárního seriálu 

Ally McBealová, otevřeně promluvila nejen o své cestě ke 

slávě a zákulisí natáčení jednoho z nejúspěšnějších seriálů 

všech dob, ale především o  svém osobním životě, do 

kterého jí ten profesní zcela zákonitě zasahoval.



ZMĚN SE KOLEM VÁS UDÁLA 
SPOUSTA. KTERÁ PRO VÁS BYLA 
TĚŽŠÍ? ROZPAD MANŽELSTVÍ, 
NEBO STĚHOVÁNÍ DO MĚSTA?
Ony jedna s druhou souvisely a ani jedna 
nebyla lehká. Říkám, že Míša, která žila 
u vinohradu, se přesunula na Vinohrady.  
Přesto, že život na vesnici má své kouzlo 
a příroda je báječná věc a bydlet najednou 
ve městě byl nezvyk, teď když děti povy-
rostly a mají školku a kroužky, musím při-
znat, že bydlení v Praze mi vyhovuje.  Je 
pro mě za dané situace praktičtější. Přírody 

a zvířat si děti užijí u tatínka, nebo se s nimi 
vypravím na nějaký výlet, což dělám často. 
Na všech těch změnách bylo asi nejtěžší 
samotné stěhování. Ale pomohli mi kama-
rádi.

NENÍ TROCHU PARADOX, ŽE 
S PARTNEREM PŘEKONÁTE 
SPOUSTU KRIZÍ A ROZEJDETE SE 
KVŮLI NĚČEMU, CO SE JEVÍ TAK 
TROCHU JAKO BANALITA? 
Je, ale co k tomu dodat? Mé manželství 
trvalo kratší dobu než rozvod, který stále 
probíhá. To je život, lidi se zamilovávají, 

a pak zase rozcházejí, možná i proto, že 
mají pocit, že vztah je nějaká konstanta. 
Ale to je omyl, mění se stejně jako lidi, kteří 
v něm žijí. Dospělost nepřichází s ožíracím 
mejdanem, člověk může dospět třeba až 
v šedesáti. My jsme spolu šli jedenáctiletou 
cestu, která byla někdy náročným terénem, 
ale najednou jsme se dostali na rozcestí, 
kdy jsme každý chtěli jít jinudy. Ale to ne-
znamená, že se občas nemůžeme zeptat, 
jak se jde tou jeho cestou tomu druhému. 
Možná jsme se z pohledu někoho rozešli 
kvůli banalitě, kvůli tomu, že jsem se líbala 
s jiným mužem. Nebyl to důvod, spíš spouš-
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S herečkou Michaelou Maurerovou jsem se sešla k rozhovoru před třemi 

lety. Tenkrát si užívala mateřskou dovolenou a svá vymodlená, dnes pětiletá 

dvojčata Madlenku a Josífka. Od té doby se toho ale spousta změnila. Míšino 

manželství s otcem jejích dětí podnikatelem Milanem Kožíškem skončilo 

a ona se i s dětmi přesunula z domu za Prahou obklopeného zvířaty do bytu 

v centru Prahy. A opět se vrátila k natáčení a do divadla. 
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těč. Nikdy jsem nic takového neudělala, ale 
ten polibek v našem vztahu něco změnil. 
Hlavně to, jak ho začal rozmazávat bulvár. 
Kdyby se to nestalo, možná jsme další pro-
blémy ustáli. Třeba bychom se ale rozešli 
později, nevím, to jsou hypotézy. Už se 
k tomu nechci vracet.

ODCHÁZET  SE DVĚMA DĚTMI 
BYLO ASI TĚŽŠÍ, NEŽ KDYBYSTE 
ODCHÁZELA  SAMA. BYLO TO 
SLOŽITÉ ROZHODOVÁNÍ?
Rozhodl za mě někdo jiný. Přesvědčila jsem 
se ale, že v krizových situacích jsem věcná, 
pragmatická, umím potlačit emoce a fun-
govat. Když se všechno ustálí, teprve pak 
se tento obranný a precizně vystavěný sys-
tém zhroutí. Teď jsem mnohem pokornější 
k životu, situacím i lidem, už nejsem tak 
strašně unáhlená ve svých odsudcích, byl 

to pro mě do jisté míry sebevzdělávací pro-
ces, za který jsem ve finále ráda. Byla jsem 
nucena odstěhovat se a tím pádem začít 
živit sebe a děti, tak jsem se musela vrátit 
zpátky do práce. Teprve když jsem opět za-
čala točit, uvědomila jsem si, jak mi práce 
chyběla. Nejdřív jsem naskočila do Studia 
Dva do inscenace Opačné pohlaví, namlu-
vila jsem nějaké reklamy, pak se mi ozvali 
s epizodní rolí ze seriálu Vyprávěj a vzápětí 
z Cest domů, pak jsem dostala roli služeb-
né v První republice.  Máme za sebou první 
cyklus, další by se měl natáčet zase v srpnu. 
Takže teď trochu vykřikuju: Haló, tady jsem 
já a můj talent a jsme vám k dispozici.

KDY JINDY JSTE V ŽIVOTĚ UDĚ-
LALA PODOBNĚ VELKOU ZMĚ-
NU?
Někdo moudrý mi kdysi řekl, že žiju na 

šťastné hvězdě. Životní zvraty a šťastný 
náhody mě potkaly mnohokrát. Od studia 
na DAMU, které mi bylo nějak předurče-
no, přesto, že jsem nevyrůstala v hereckém 
prostředí, přes lidi, které jsem potkávala, až 
k mým vztahům. I mé děti byly velké štěstí. 

DĚTI SE NARODILY DÍKY 
UMĚLÉMU OPLODNĚNÍ, ŘÍKALA 
JSTE, ŽE JSTE JEJICH POČETÍ 
PROSMÁLA. UŽ JE VÁM ZASE DO 
SMÍCHU?
Na to nemá má životní situace vliv. Jsem 
velmi vděčná za to, že mám své děti s jejich 
tatínkem. Bylo to skvělých jedenáct let, byl 
to pěkný život a já na něj nechci zapome-
nout, nechci vidět věci černobíle. Svět je 
barevnej a i šedivá má několik odstínů.

PŘIPADÁTE SI NĚKDY JAKO MALÁ 
HOLKA?
Někdy mi takový pocit dávají muži, ale rea-
lita ten pocit většinou rychle přebije.

VYSKYTUJE SE VEDLE VÁS 
MOMENTÁLNĚ NĚJAKÝ MUŽ?
Mám vedle sebe spoustu mužů, ale ten 
nejpodstatnější je můj Pepa, který mě bez-
mezně miluje a často, dobrovolně a rád se 
se mnou mazlí. Tak si to užívám a doufám, 
že ho to jen tak nepřejde. 

JACÍ JSOU PEPA S MADLENKOU 
POVAHOVĚ?
Oba dva jsou moc fajn, snažím se je vy-
chovávat tak, jak bych já sama sebe chtěla 
vnímat. Aby se nestyděly říct vlastní názor, 
ale aby neubližovaly, takže je v té jejich pro-
řízlosti a upřímnosti krotím, aby byly v ko-
munikaci hlavně s cizími lidmi opatrní. Ne-
jsou uťáplí, jsou rošťáci, Pepa je typický kluk 
s odřenými koleny, který ale umí být velmi 
hodný a citlivý. Madlenka je moc šikovná, 
velká tanečnice, bohužel v ní občas vidím 
své předváděcí geny. Oba jsou zvídaví, mi-
lují knížky, lidi, společnost. Přesto, že oba 
měli stejné hračky, automaticky se vymezili 
a teď si Pepa hraje s auty a Madla s hol-
čičími hračkami. Jsou chvíle, kdy se řežou 
a nadávají si, ale když je přijdu potrestat, 
chytnou se za ruce a koukají na mě psíma 
očima. Takže všechno je, jak má být.

KDYŽ TAK MLUVÍTE O PSÍCH 
OČÍCH, NAPADÁ MĚ, ŽE V DOMĚ 
ZA PRAHOU JSTE MĚLI KROMĚ 
PŘÍRODY TAKÉ SPOUSTU ZVÍŘAT.  
NESTÝSKÁ SE VÁM PO NICH 
NĚKDY?
V nájemním bytě zvířata mít nemůžu, na-
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víc naše čuby byly zvyklé běhat venku. Děti 
sice mluví o morčátku, ale zatím od něj ne-
ustále odvádím jejich pozornost, bojím se, 
že by starost o ně nakonec zbyla na mě. 
Zatím mám dvě zvířátka - Pepu a Madlu. 
A oni si užívají zvířátek u tatínka, kam prů-
běžně jezdí. Chci, aby se s ním vídaly co 
nejvíc, proto mu ráda umožním, aby si je 
k sobě vzal i mimo stanovené dny. 

KDYŽ JSOU DĚTI U TÁTY, JAK 
NAJEDNOU SNÁŠÍTE, ŽE JE 
NEMÁTE VEDLE SEBE?
Tím, že k němu jezdí pravidelně, už s touto 
situací umím pracovat. V tyto dny se sna-
žím být co nejvíc zaměstnaná, aby se mi po 
dětech nestýskalo. Ale ten první moment, 
kdy odjíždějí, je bolestivý, bez nich je byt 
strašně prázdný. Jako každá máma - kvoč-
na je chci mít u sebe, ale vím, že nemůžu 

a že i pro ně je dobré být chvíli beze mě. 
I já si od nich potřebuju odpočinout, i pro 
mě jsou tyto dny potřebné.  Abych mohla 
vyřídit spoustu věcí, udělat to, co různě od-
kládám a abych se na ně zase těšila a neby-
la jen ta okupující matka, která žije jenom 
pro děti. Zkrátka abych pro ně byla v bu-
doucnu taky něčím zajímavá. Je fajn, když 
se mi do takových dnů nahromadí práce, 
ať je to pořad Tam Tam pro Českou televizi, 
moderování různých eventových akcí, ob-
čas namlouvám nějaké reklamy. Teď jsem 
taky začala trochu „úřadovat“. Udělala 
jsem si životopis a obesílám různé agentu-
ry, snažím se zaevidovat na nějakých pra-
covních serverech. A když se pak děti zase 
vrátí, v tu chvíli je beru ze školky a vyrazí-
me klidně uprostřed týdne na nějaký výlet. 
Nebo jen tak do parku. Pepa má nový kolo 
a Madla koloběžku, takže je rádi provětrají. 

A protože dělám pořad o tom, kam s dětmi 
ve volném čase, máme dost inspirace. My-
slím, že bych se uživila jako skvělý dětský 
animátor. 

TAKŽE JSTE POŘÁD ́TRYSKOMYŠ´, 
JAK SAMA SEBE NAZÝVÁTE?
Pořád.

CO BYSTE RÁDA ZVLÁDLA DO 
PRÁZDNIN A CO PLÁNUJETE NA 
LÉTO?
Plánuju výlet do IQ parku do Liberce, v srp-
nu vyrazíme někam na týden s partou ma-
minek a dětí. Ale moc neplánuju, vždycky 
mě něco zaskočí a plány jsou pak na nic. 
Jediné, co mám v plánu, je najít si nějakou 
práci. Musím říct, že se skláním před vše-
ma mámama samoživitelkama, mám k nim 
velký respekt, když jsem teď ve stejné roli. 
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NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Vybavuju si rozsvícený stromeček a kousavé froté kalhotky, které jsem měla na sobě. 
Vždycky jsem všechno vnímala a dodnes vnímám přes vůně, jsem čichoplachý člověk. 
Strašně ráda jsem jezdila k babičce do Havířova, cítila jsem se tam v bezpečí. Milovala 
jsem směs vůní, která se linula od babičky ze špajzu. Cítila jsem v ní čerstvě namletou 
kávu, pečivo, piškoty, konzervy a další věci. Byla to specifická vůně, která -  když ji v nějaké 
domácnosti zacítím -  ve mně dodnes vyvolá intenzivní pocit štěstí a nostalgie.

Není jednoduché být máma i táta v jed-
nom. Taky ale chci co nejvíc odpočívat, na-
bít se, lehnout si do trávy a užívat si kouzlo 

okamžiku. Zní to pateticky, ale je důležité 
zastavit se, nezvednout každému telefon, 
nebýt chvíli na facebooku, jít ven a nasát 
energii přírody, která se rozvíjí. Uvědomila 
jsem si, že život je omezenej časově. Nechci 
říkat, že něco udělám až potom, časem, 
nebo že se něčeho bojím a na něco čekám. 

Člověk buď musí nějakou změnu udělat, za 
něčím si jít, nebo ne. Pokud ale nejde, pak 
ať nelituje, že to nezkusil. 

LITUJETE, ŽE JSTE NĚCO 
NEUDĚLALA?
Ne, snažím se nevracet se zpátky. Život se 
dá chápat jenom směrem vzad a žit smě-
rem vpřed. To je mé oblíbené motto, kte-
rým se řídím.

ZMĚNILA JSTE NEJEN SVŮJ ŽIVOT, 
ALE I VIZÁŽ, Z BRUNETY JSTE 
ZRZKA.
Dlouho jsem chtěla zkusit, jak bych vypada-
la ve světlejších vlasech.  A jsem spokojená. 
Možná to zní trochu nafoukaně, ale cítím 
se víc sexy. Najednou víc vnímám ženský 
princip v sobě a nestydím se přiznat si ho. 
Já si vždycky připadala málo ženská, necíti-
la jsem se přitažlivá. Ted ho cítím.  A je mi 
jedno, co si myslí moje okolí. 

PŘIPADALA JSTE SI MÁLO 
ŽENSKÁ? VY?
Nikdy mi nikdo moc nelichotil. Byla jsem 
hubená, pihatá, cítila se kolikrát děsně. 
Proto se Pepu snažím vychovávat tak, jak 
bych jednou chtěla, aby se muž choval ke 
mně. Chci, aby říkal, že mi to sluší, že mu 
ode mě chutná, aby byl galantní. Aby ně-
kdy vyslovoval ty sladké lži. Ne nadarmo 
se říká, že šťastná manželka znamená šťast-
ný vztah. Když muž udělá ženu spokojenou 
a sebevědomou, ona mu to vrací. A čes-
ká výchova, kdy maminky synkům otvírají 
pivínko a pomalu jim zavazují tkaničky, je 
děsná. Matky to dělají proto, že si připadají 
deprivované ze svých vztahů, a kvůli tomu 
dalšího zmrzačeného chlapa vytvářejí. Tak 
jsem si řekla, že pro další generace vyrobím 
pozitivního jedince, k ženám galantního, 
který jim bude nosit květiny, říkat, jak krás-
ně voní a jak jim to sluší. Pepovi taky říkám, 
že je chlap a nemá fňukat, ale zároveň ho 
učím, aby se nebál, aby si šel za vším, co 
chce. Slabost vnímám v něčem jiném než 
v tom, že dá člověk najevo své city. Slaboch 
je ten, kdo nedokáže dodržet slovo, ne-
pomůže ženě v nesnázích, ale dělá, že to 
nevidí. Zároveň Madle nechávám její žen-
ský princip. Učím ji, že všechny věci nemusí 
dělat, i když je umí. Pokud chci, aby se ke 
mně muž choval jako k ženě, musím mu 
dát prostor k tomu, aby se vedle mě cítil 
jako chlap. Je fajn, že umím tapetovat a za-
cházet s vrtačkou, ale nemusím to dělat. To 
učím i sama sebe a je to sakra těžká práce. 
Když se ženské chovají jako chlapi, stává se, 
že vylučují hormon, který způsobí, že tak 
i vypadají. Když jsem se začala chovat jako 
ženská, připadám si víc sexy. Velmi ráda si 
s lecčím poradím sama, ženské jsou sobě-
stačné a zas tak moc muže nepotřebují, 
ale já je potřebuju z podstaty. Chlapi mě 
zajímají jako živočišný druh, přitahují mě, 
otvírají mi jiný pohled a tím tomu mému 
dávají smysl. Mužský svět mě hodně baví. 

Monika Seidlová
Foto Marie Votavová
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Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Zeptejte se na možnost uchování 
kmenových buněk z pupečníkové krve 

Vašeho gynekologa. 

Více informací získáte na 
bezplatné informační lince

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na 
léčbu několika desítek vážných one-
mocnění.

Medicínský výzkum otevírá nové mož-
nosti využití vlastní pupečníkové 
krve a tkáně pupečníku v regenerativní 
medicíně, kde se jejich účinek ověřuje u 
více diagnóz, jako např. dětská mozko-
vá obrna, autizmus, diabetes 1. typu,  
traumatické poškození mozku a další.

Kmenové buňky z pupečníkové krve se 
odebírají na začátku života, jsou mladé 
a mají dobrou schopnost se množit. 
Nejsou zatížené životním stylem, stárnu-
tím anebo získaným onemocněním. Jejich 
odběr je jednoduchý, bezbolestný a 
neškodí matce ani dítěti.

V rámci Programu sponzorovaných 
odběrů pupečníkové krve máme díky 
sponzorským příspěvkům našich partnerů 
možnost nabídnout v České republice od-
běr pupečníkové krve jen za 12.900 Kč!

Odběry pupečníkové krve podporuje i 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, která 
v rámci programu prevence přispívá na 
odběr pupečníkové krve do rodinné ban-
ky částkou 500 Kč.
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Proč je vhodná i pro zdravé ženy?
Tyto vložky jsou také vhodné pro pravidelné používání u všech zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu a dobře znají benefity, které probiotika tělu přinášejí. Neexistuje komfortnější
a pohodlnější přístup, jak sliznici dodat spoustu přátelských bakterií, než použití hygienické vložky, která je s intimními partiemi v nejtěsnějším kontaktu. Kolonizace vaginální sliznice laktobacily je tak zcela
přirozená. Vložky Carin & Oasis ProBiotic  omezují vznik zánětu u žen, které jsou zdravé, a tak slouží jako prevence. Období menstruace, nebo např. období stresu, či jiné zátěže obecně zvyšuje riziko vzniku
zánětu.
Omezení nepříjemného zápachu
Řada žen má obavu z nepříjemného zápachu, který může vzniknout jak při běžném nošení dámských vložek, tak zejména při probíhajícím zánětu.  Nepříjemné aromatické látky vznikají v důsledku rozkladu
krve a výtokové tekutiny a to zejména působením nežádoucích bakterií. Přátelské probiotické bakterie rodu Lactobacillus omezují množení nežádoucích nebezpečných bakterií a redukují tak nepříjemné
rozkladné mechanismy. Poslední studie poukazují také na použití probiotik při omezení zápachu vzniklého v důsledku pocení. Carin & Oasis ProBiotic tak přináší přátelská probiotika na ty partie těla,
které jsou nejvíce náchylné ke vzniku nepříjemného zápachu. Probiotika tak vítězí nad bakteriemi, které jsou hlavní příčinou vzniku zápachu a současně omezují jejich množení.
Jak často vložky používat?
Probiotické vložky Carin & Oasis ProBiotic jsou určené jak pro pravidelné použití u zdravých žen,
které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu, tak pro ženy, které trpí různými vaginálními infekcemi.

Carin & Oasis ProBiotic přináší:
spolehlivou ochranu poševní sliznice při menstruaci
komfortní aplikaci prospěšné mikroflóry
obnovu rovnováhy vaginální mikroflóry přirozenou cestou

Napomáhá odstraňovat kvasinkové infekce pochvy.
Vložky ProBiotic jsou určené pro pravidelné použití.
Jediný produkt tohoto typu na trhu!

Vyvinuto pro intimní péči!
CARIN a OASIS s probiotiky
Mnoha ženám po celém světě znepříjemňují život různá vaginální
onemocnění doprovázená výtoky a nepříjemnými pocity. ..
Moderní vědecké poznatky společnosti FIDE ve spolupráci s biotechnologickou
firmou Pharmaceutical Biotechnology umožnily posunout dámskou intimní
hygienu do nové aktivní úrovně. Na základě několikaletého výzkumu uvádí výrobce
FIDE na trh revoluční produkt v oblasti dámské intimní hygieny – menstruační vložky
Carin & Oasis ProBiotic s obsahem živých přátelských laktobacilových kultur.
Proč kombinace dámské vložky a laktobacilů?
Lidský organismus a laktobacily patří neodmyslitelně k sobě. Laktobacily nejenže
tvoří významnou součást střevní mikroflóry, ale jsou taktéž nezbytnou složkou vaginální
sliznice. Zásadním způsobem se ve vaginální sliznici podílejí na produkci
antimikrobiálních látek a na vytváření kyselého pH. Je to zejména kyselé pH, které
chrání tuto citlivou sliznici před infekcemi způsobenými jinými bakteriemi
a kvasinkami. Pokud z jakéhokoliv důvodu (nejčastěji užívání antibiotik, nošení těsného
oblečení, koupání v bazénech, ale i stres apod.) dojde k porušení této křehké poševní
rovnováhy, a dochází  ke vzniku zánětu. Jedním z účinných pomocníků, kteří jsou
schopni cíleně dodat k postiženým sliznicím účinné posily ve formě zdravých
laktobacilů, jsou právě dámské vložky Carin & Oasis ProBiotic.
Pro koho jsou vložky Carin & Oasis ProBiotic určené?
Vložky Carin & Oasis ProBiotic jsou vhodné pro pravidelné užívání jak
u zdravých žen, které chtějí preventivně dbát o svoji intimní hygienu tak u žen,
které trpí jednorázovými nebo opakovanými vaginálními záněty bakteriálního
nebo kvasinkového původu.
Proč je vložka vhodná pro ženy, které trpí záněty?
Carin & Oasis ProBiotic dodávají do vaginálního prostředí přirozené bakterie,
které tam z důvodu zánětu chybí.

Víte, že vaginální infekce:
• postihne více než 75 % žen?
• opakovaně trápí až polovinu žen z uvedeného počtu?
• jsou nejčastěji způsobeny kvasinkami rodu Candida a bakteriemi rodu Gardnerella?
• lze úspěšně odstranit vhodným podáním laktobacilových kultur, které nastaví rovnováhu

poševního prostředí?
• se vyznačují změnou pH poševního prostředí a právě probiotika jsou schopna pH uvést

do zdravé fyziologické  rovnováhy?

VYVINUTO VE SPOLUPRÁCI BIOTECHNOLOGICKOU
FIRMOU PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY.

Tento výrobek koupíte v hypermarketech Globus, prodejnách Coop, Spar, DM Drogerie, prodejnách TIP a TUTY, TOP - Drogerie, Prima Drogerie, drogerie Šlak,
drogerie Kouzlo barev, Ráj a kouzlo Barev, síť maloobchodů Hruška, prodejnách ENAPO, prodejnách SVOP, drogerie Jasmín, VMD Drogerie,

ve vybraných prodejnách BALA, ve vybraných lékárnách a nezávislých prodejnách potravin a drogerií.

FIDE s.r.o., Brtnice 35, P.O.BOX 3, 588 32 Brtnice, Czech Republic, tel.: +420 567 216 390, fax: +420 567 216 384

fide@fide.cz  www.fide.cz  www.probiotickevlozky.cz

Vítězný výrobek !



VYBERTE SI SVŮJ
PŘÍSPĚVEK OD VZP
Maminky u nás mohou čerpat výhody 
již od získání těhotenské průkazky. 
Později si mohou vybrat z široké nabídky 
výhod a příspěvků pro své děti.

Co je Klub pevného zdraví? Díky Klubu pevného zdraví můžete získat 
příspěvek až 1 500 Kč na preventivní aktivity nebo využít některou 
z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů.

www.klubpevnehozdravi.cz   
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