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✔  zabraňuje nežádoucím reakcím na sluneční záření a současně 
stimuluje obranné mechanismy pokožky 

✔  dává pokožce pocit pohodlí, mimořádné jemnosti, velmi lehce 
se roztírá a nezanechává olejovou vrstvu

✔  obsah efektivních a moderních UVA a UVB filtrů
✔  obsah Cosolu E - vysoce účinného stabilizátoru filtrů
✔  vodě, potu a otěru odolná receptura
✔  obsah bambuckého másla pro hydrataci a vyhlazení pokožky 
✔  splňujeme požadavky Australské normy

Program přípravků Altermed SUN splňuje všechny tyto podmínky. 

K dostání v lékárně.

7 podmínek programu 
pro bezpečnější opalování:

Upozornění: Žádný opalovací prostředek neposkytuje 100% ochranu proti slunečnímu záření. Nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste použili prostředek 
na ochranu proti slunečnímu záření. Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci. Nadměrná expozice slunečnímu záření představuje vážné zdravotní riziko.
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4 >   
Lze přecházet vrozeným 
vývojovým vadám

hurá, máme tu prázdniny. sluníčko, moře, 
volno a pocit, že dokážeme všechno na 
světě. naše děti se z průsvitných bytostí 
uondaných školními povinnostmi změ-
ní v opálené sebevědomé jedince… Taky 
s hrůzou posloucháte nápady na zkrácení 
letních prázdnin?
já vím, někdy to hlídání flikujeme, jak se dá 
– dovolená je omezená a babičky mnohdy 
pracují. ale zkuste si vzpomenout, jaké to 
je, když člověk sedí pět až sedm hodin ve 
školní lavici a domů si ještě přinese tašku 
plnou úkolů. upřímně,  ani my jako do-
spělí nejsme šťastní, musíme-li si práci no-
sit domů a děti to zažívají  dnes a denně. 
odměnou je jim volné léto s lákavou vůní 
prázdnin.
Doufám, že i pro vás budou stejně voňavé 
a že na své výlety přibalíte náš časopis. Při-
nášíme ho pro vás v rozšířené podobě s lá-
kavým čtením. nabízíme hned dva rozho-
vory – s Gábinou Pártyšovou a valerií za-
wadskou, přinášíme krásný příběh adama, 
který neměl zrovna lehký start do života, 
ale zvládá vše s úsměvem a samozřejmě 
i klasickou porci článků věnovaných, kráse, 
výživě, dietě či cestování. 
Tak krásné léto a na podzim zase na shle-
danou

Titulní foto: Tomáš Pánek
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Lze předcházet 
vrozeným vývojovým vadám?

každá maminka se 

těší na narození svého 

miminka. zároveň má 

ale obavy, zda bude vše 

v pořádku a miminko 

nebude mít nějaké 

komplikace. Lze tomu 

nějak předcházet?

�� vrozené vývojové vaDy
každý rok se v České republice narodí více 

než tři procenta dětí s odchylkou, která 

vznikla během těhotenství. některé příči-

ny ovlivnit nelze, jiné ano. Pro představu: 

30% vrozených vad má genetickou příčinu, 

10% je způsobeno vnějšími podmínkami 

a u 60% nejsou příčiny zjištěny.

jak z výše uvedeného vyplývá, některá rizi-

ka je možné ovlivnit, a to například vhod-

nou životosprávou matky (ta by měla dbát 

na dostatek potřebných minerálních látek 

a vitamínů, vyvarovat se kouření, pití alko-

holu a podobně).

�� význaM kyseLiny LisTové
kyselina listová (B9) patří mezi B vitamíny. 

Tělo není schopné jí dlouho uchovávat, 

a proto je třeba zajistit dostatečný a pravi-

delný přísun této látky. je nezbytná pro růst 

a dělení buněk, při krvetvorbě. velkou roli 

hraje během těhotenství, obzvláště na jeho 

začátku. žena, která uvažuje, že si pořídí 

miminko, by jí měla ale užívat již před tím, 

než otěhotní. Doporučená denní dávka pro 

toto období je 400 mikrogramů (jinak pro 

dospělého člověka cca 200 mikrogramů).

kyselina listová je obsažena například ve 

špenátu, brokolici, v listové zelenině, v ba-

nánech, v jahodách, v malinách, v játrech, 

v těstovinách a podobně.

�� živoTosPráva TěhoTné ženy 
není pochyb o tom, že i správná výživa je 

důležitá pro zdravý vývoj plodu.

strava by měla být vydatná, a to o obsahu 

2200–2400 kcal. Potrava má být lehce stra-

vitelná a rozdělená do pěti jídel. není vhod-

ná ani redukční dieta, která může vyvolat 

předčasný porod, ale ani hyperkalorická, 

která vede k obezitě či gestačnímu diabetu 

(cukrovka, která se objeví v průběhu těho-
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tenství). Během těhotenství žena přibývá 

na hmotnosti a ukládá v těle tuk, z ně-

hož čerpá energii během kojení. Přírůstek 

hmotnosti by se měl pohybovat v rozmezí 

8 – 15 kg. názorně lze nejvhodnější sklad-

bu potravin budoucí maminky zobrazit do 

tzv. potravinové pyramidy. Má čtyři úrovně 

a čím nižší úroveň, tím více potravin z této 

skupiny by měla těhotná sníst.

�� oBiLoviny, TěsToviny, 
PeČivo a rýže
základ pyramidy a tím i základ stravy tvo-

ří obiloviny, těstoviny, pečivo a rýže. Tvo-

ří základ, protože se z nich získává nejvíc 

energie. jsou hlavním zdrojem sacharidů, 

které by měly tvořit přibližně 55 % přijíma-

né potravy. Pečivo je vhodnější celozrnné, 

nevhodné jsou sladké buchty. Těstoviny 

jsou lepší bezvaječné. 

�� ovoCe a zeLeninu  TěhoTná 
žena PoTřeBuje
Druhou úroveň pyramidy tvoří ovoce a ze-

lenina. Tvoří významnou část potravy díky 

vysokému obsahu vitamínů, minerálů 

a vlákniny. vláknina, spolu s dosta-

tečným příjmem tekutin a vhodnou 

pohybovou aktivitou, je přirozeným 

bojovníkem proti zácpě. zelenina je 

také výborným zdrojem přírodních 

antioxidantů. velmi vhodné jsou 

zeleninové saláty s olejovou zá-

livkou, protože se tak zvyšuje vy-

užitelnost vitamínů rozpustných 

v tucích. 
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každý den by měla budoucí maminka sníst 

2–4 porce ovoce. vhodná jsou jablka (regu-

lují trávení a bez slupky na lačno jsou mírně 

projímavé) a ananas (obsahuje vitamín B, 

C a  kyselinu listovou). Během těhoten-

ství není vhodná konzumace pomerančů 

(obsahují aromatické a éterické látky, kte-

ré způsobují ochlazení organismu, můžou 

v našich podmínkách vést k nachlazení či 

rýmě), dále banánů s černými skvrnami na 

slupce (těhotné, které tyto banány konzu-

mují, riskují tím u svých potomků vznik der-

matitid a ekzémů). Těhotná by také neměla 

jíst ovoce, které může způsobit alergickou 

reakci, např. angrešt nebo jahody. 

�� TěhoTensTví – konzuMaCe 
MLéka, MLéČnýCh výroBků 
a Masa 
Třetí příčku pyramidy tvoří společně mléčné 

výrobky a maso. hlavním přínosem mléka 

a mléčných výrobků je vysoký obsah váp-

níku a v případě tvarohu jde i o významný 

zdroj bílkovin. Dále obsahují vitamíny B2, 

B12 a a. vhodnější jsou odtučněné sýry 

a jogurty, které obsahují menší množství 

nasycených mastných kyselin, které zvyšují 

hladinu cholesterolu v krvi. Mezi sýry vhod-

né jíst během těhotenství patří sýr feta, 

gouda, mozzarella nebo sójová varianta 

sýru – tofu. nevhodné jsou tučné smetano-

vé sýry a také balkánský sýr, který obsahuje 

velké množství soli. Pozor na čerstvé mlé-

ko a sýry (nepasterizované) jako na mož-

ný zdroj bakterií. Denní spotřeba mléka či 

mléčných výrobků je čtvrt litru nápoje, 1 

jogurt nebo 50 g sýra. 

společně s mléčnými výrobky tvoří třetí 

stupeň pyramidy maso, vejce a luštěniny. 

Tyto potraviny slouží především jako zdroj 

bílkovin. Maso je dále významným zdrojem 

železa. Doporučuje se konzumace libového 

masa (bez tuku a kůže), vhodné je maso 

kuřecí a ryby. Červené maso se doporučuje 

při anémii. Maso musí být dostatečně te-

pelně upraveno (nedopečené či nedova-

řené maso je opět zdrojem bakterií). jako 

zdroj železa je dobrý vaječný žloutek (opět 

dobře uvařený) a zdrojem bílkovin je vaječ-

ný bílek. Bílkoviny obsahují také luštěniny 

– především se doporučuje sója. Denně by 

měla těhotná žena sníst 125 g masa. 

�� Tuky, sůL a Cukr – 
DoPoruČené MnožsTví Pro 
TěhoTnou ženu
Množství tuků se doporučuje 60–80 g/den. 

Tuky se dělí podle původu na živočišné 

(sádlo, máslo, slanina, apod.) a rostlinné 

(olivový, slunečnicový, řepkový a sójový olej 

a tuky z nich vyráběné). ne všechny tuky 

působí na naše zdraví stejně. živočišné 

tuky spolu nesou cholesterol a jsou složeny 

z mastných kyselin, které svým působením 

zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Chole-

sterol, který můžeme v krvi měřit, se rozli-

šuje na tzv. špatný – LDL cholesterol a tzv. 

dobrý – hDL cholesterol. LDL cholesterol, 

jehož hladinu zvyšují právě živočišně tuky, 

poškozuje cévy a zvyšuje riziko vzniku cév-

ních chorob. 

rostlinné tuky obsahují na-

opak mastné kyseliny zvyšu-

jící hladinu hDL cholesterolu, 

který nás zbavuje cholestero-

lu špatného. Tuky společně 

se solí a cukrem tvoří špičku 

pyramidy, jsou to potravi-

ny, které by měla nastávající 

maminka omezit nebo úplně 

vyloučit.

životospráva se ale netýká jen stravová-

ní, ale i pohybu, spánku, denního režimu, 

omezení stresu a dalších negativních vlivů 

atd.

zdroj: jarodic.cz

Fot: saMphoto.cz
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Chcete mít zdravé dítì? 
Myslete na to v tìhotenství

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…
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Váhový pøírùstek
v průměru se uvádí, že budoucí maminky v průběhu celého těhotenství přiberou 12,5 kg.

v dnešní době se často mluví o vědo-

mém rodičovství, které má začít mno-

hem dříve, 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 stylem. když si osvojí správné 

stravovací návyky 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 

stravovat, aby se miminko i ona 

měly co nejlépe.

zdravá strava spočívá pře-

devším v přijímání pestré 

a vyvážené stravy, a to 

v menších dávkách 5 až 

6x denně. v průběhu tě-

hotenství se chutě, pocit 

nasycení a hladu mění. 

Může za to růst bříška, tlak 

dělohy na játra a žaludek.

•	 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

Těhotenství
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Snídaně:   200 ml 1,5% kravského mléka, 2 rohlíky, 
máslo, 30% máslový sýr, rajče

Svačina:  2 banány
Oběd:   200 ml nudlové polévky s drůbky,  

125 g hovězí rolády, 250 g vařených 
brambor, 100 g vařené brokolice, jaho-
dový koktejl (100 g mléka a 100 g jahod)

Svačina:   1 plátek bábovky s ořechy, 250 g bros-
kvového nektaru

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

Pøíklad jídelníèku

�� 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

•	 důležité u veganek a opakovaně tě-

hotných

•	 zdroje: rostlinné oleje, rybí olej, listová 

zelenina, netučné maso, žloutek, tuč-

né ryby

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 mg

•	 zdroje: živočišné potraviny, kde je přítom-

na 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 mg

•	 zdroje: tvrdé sýry, acidofilní mléko, mléč-

né 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”

Jód

•	 jód je nezbytný pro správný vývoj plodu 

a dítěte v raných obdobích života.  

•	 Při jeho nedostatku může dojít k po-

škození plodu a dítě narozené takové 

matce mívá nedostatek hormonů štít-

né žlázy a jódu. Pokud se ihned neléčí, 

dojde k opoždění a poruše celkového 

vývoje nazývané kretenismus. 

•	 jak jód bezpečně získat? v podobě 

jodidů (solí jódu) se vyskytuje v ry-

bách, mořských plodech a mořských 

řasách. v různé míře ho najdete v ovo-

ci a zelenině. Tam jeho množství ale 

závisí na tom, jak byla na jód bohatá 

půda a kde ovoce a zelenina rostly. 

jód je přítomen i v mase a mléce vol-

ně chovaného skotu. Také se přidává 

ke kuchyňské soli, 5-10 g denně takto 

upravené soli by mělo stačí na pokry-

tí denní potřeby jódu. jód je obsažen 

i v některých vodách.

•	 jód hraje klíčovou roli při vývoji míchy 

a mozku – centrální nervové soustavy 

plodu. kromě toho se nedostatek jódu 

u těhotné může projevit i únavou, 

špatnou tolerancí zátěže, v horším pří-

padě i předčasným porodem.

Vitamín D

•	 nedostatek způsobuje deformity pán-

ve matky, nízkou porodní váhu

•	 nebezpečí nedostatku hrozí pouze že-

nám 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

zdroj:womenzone.cz

Foto: saMphoto.cz
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To nejlepší pro maminky a miminka 
Nyní ve Vaší lékárně, více informací na www.mamavit.cz

Tisíci maminek ověřený GS Mamavit nyní obohacen o Prefolin®+DHA
Kompletní a vyvážená kombinace vitaminů, minerálu, DHA (220 mg) a EPA (30 mg)

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

•  Tablety s optimální kombinací 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí je tzv. Prefolin® – speciální 4-složkový komplex 
s obsahem kyseliny listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg  vitaminu E, 200 µg 
jódu) - obzvláště důležitý v období před otěhotněním pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru. 

•  Bez barviv, bez konzervačních látek a bez cukru.

•  GS DHA kapsle (220 mg DHA a 30 mg EPA) jsou díky 
speciální technologií DHA MMV  Technology®  

bez nepříjemného zápachu a pachuti typických pro rybí tuk,  
příjemné i pro senzitivní těhotenské vnímání.

•  Komfort, který maminky jistě ocení!

•  30 tablet + 30 kapslí
+ 150 ml kojenecká láhev 
Tommee Tippee

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

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 - Podolípro péči o matku a dítě v Praze - Podolí
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Dětská pokožka je samozřejmě citlivější, než 

pokožka dospělého člověka. sice se rako-

vina kůže u dětí téměř nevyskytuje, přesto 

může nedostatečná ochrana dětí před slun-

cem vést k závažným onemocněním nebo 

dokonce trvalému poškození pokožky.

Děti do 3 let bychom proto neměli v žád-

ném případě cíleně vystavovat přímému 

slunci, ani s použitím ochranných krémů.

s malými dětmi se tedy snažte pohybovat 

převážně ve stínu, před sluncem je chraňte 

vhodným oblečením, kloboučkem a clonou 

na kočárku (poslouží i obyčejná látková 

plena přehozená přes boudičku). starším 

dětem pořiďte sluneční brýle.

Chránit děti je třeba nejen před škodli-

vými paprsky, ale také před nadměrným 

teplem. organismus malého človíčka se 

mnohem snadněji a rychleji přehřeje než 

organismus dospělého člověka. Mno-

hem více hrozí dehydratace a tzv. úžeh 

nebo úpal.

�� oChrana i ve sTínu
Přes všechna zmíněná opatření však ne-

zapomínejte na ochranu pomocí opalova-

cích krémů s vysokým ochranným fakto-

rem a voděodolnou strukturou.

i při zatažené obloze se na zemský po-

vrch totiž dostává ještě 70 až 80 % 

ultrafialového záření. Člověk je tak vy-

staven rozptýlenému záření i ve stínu. 

záření má ve stínu sice dvakrát menší in-

tenzitu, ale pokud se nebudete vhodně 

www.rodinaaja.cz12
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Máte doma miminko a chystáte se s ním na pobyt u moře? 

To je určitě dobře, protože sluníčko a mořský vzduch mu určitě prospějí. 

jen musíme udělat něco pro jeho ochranu. 

Děti a slunění
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chránit, poškození pokožky může být ve 

výsledku stejné jako při pobytu na pří-

mém slunci.

�� Co je vLasTně „oChranný 
FakTor“
Číslo ochranného faktoru sPF udává, ko-

likrát je po použití tohoto přípravku pro-

dloužen pobyt na slunci, aniž byste se vy-

stavili riziku poškození pokožky.

Tento údaj vyjadřuje zejména ochranu 

proti uvB záření, které způsobuje spálení/

zarudnutí pokožky. Doba pobytu na slun-

ci pro neošetřenou pokožku se pohybuje 

pro osoby s fototypy kůže ii-iii, které jsou 

v naší zeměpisné šířce obvyklé, v rozmezí 

5-10 minut.

Tedy čím vyšší faktor, tím větší a delší 

ochrana před proniknutím paprsku k po-

vrchu pokožky. avšak vědci prokázali, že 

ochranný faktor vyšší než 30 je většinou 

jen marketingový tah výrobce. Člověk 

není schopen rozpoznat rozdíl mezi fak-

torem 30 a 50.

ochrana proti uva paprskům je zpravidla 

uváděna počtem hvězdiček od 1 do 5. Ten-

to počet udává poměr ochrany před uva 

k uvB. například pokud jsou na výrobku 

3 hvězdičky, znamená to, že krém chrání 

před uva jen ze 3/5 než před uvB. Bohu-

žel ne všichni výrobci tuto informaci na pří-

pravcích uvádějí.

�� jak vyBraT vhoDný kréM
vhodné přípravky pro děti do 3 let vám 

nejlépe poradí v lékárně. v běžné obchodní 

síti totiž seženete pouze opalovací krémy 

pro děti od 3 let, a to ještě jen omezenou 

nabídku značek a stupňů ochrany.

i v lékárnách vám však místo ochranné-

ho krému pro kojence nabídnou většinou 

opalovací krém s vysokým faktorem, který 

výrobce uvádí jako krém pro děti od 3 let. 

na našem trhu je velmi obtížné narazit na 

pleťový krém pro kojence s ochranným fak-

torem proti uva/uvB paprskům.

nabídka opalovacích krémů pro děti je širo-

ká. Pokud má vaše miminko pleť v pořád-

ku a netrpí žádnými ekzémy či alergiemi, 

můžete tyto přípravky s klidným srdcem 

použít.

Doporučuje se věrnost té značce, se kterou 

již máte zkušenosti. Příkladem může být 

běžná kosmetika na koupání a ošetřování 

pleti.

Při výběru vhodného krému si dávejte po-

zor právě na stupeň ochrany, který by měl 

být pro nejmenší děti nejméně 25. Dalším 

důležitým údajem je typ paprsků, před kte-

rými má krém chránit – měly by to být oba 

typy, uva i uvB. 

Také voděodolnost a strukturu krému je 

vhodné si ohlídat, aby se na jemné dětské 

pokožce dobře roztíral. Tuhé krémy či pří-

liš mastné olejíčky znepříjemní aplikaci jak 

mamince, tak dítěti.

Pokud nemáte po ruce zrovna dětský krém 

na opalování, nebojte se výjimečně použít 

ten svůj. Lepší tato ochrana než žádná. Brit-

ští vědci prokázali, že 60 % výrobků pro ko-

jence a děti obsahuje stejné množství che-

mických ochranných faktorů jako přípravky 

pro dospělé.

�� hurá ven
i přes všechna negativa, která jsme vám tu 

vylíčili, dokáže sluníčko jednu pozitivní, vel-

mi důležitou věc – přináší všem lepší náladu.

Děti uvítají delší pobyt venku, kde se „vylí-

tají“ ze špatné nálady, ty menší budou rády 

spinkat na čerstvém vzduchu. Tohle všech-

no přinese klid a dobrou náladu i vám, ma-

minkám. Takže namazat, dětem klobouček 

na hlavu a hurá ven!

zdroj: mimina.cz

Foto: saMphoto.cz
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NOVINKA ve Victoria Magic – capáčky  
zn. BIOMECANICS. Jedná se o novinku  
na českém trhu. Tyto boty jsou konstrukčně 
uzpůsobeny pro fázi lezení i chůze.

Výhody:
•	 lehké,	prodyšné	a	porézní

•	 široké	v	přední	části	a	tím	nedeformují	dětskou	nohu

•	 usnadňují	lezení	díky	zesílené	patě	a	zvednuté	špičce

•	 flexibilní,	umožňují	snadný	ohyb	v	místě	prstů

•	 podrážka	je	měkká	a	velmi	ohebná,	protiskluzová,	aby	se	zabránilo	pádům

•	 anatomická	vyndavací	stélka	s	antibakteriálním	účinkem

•	 přírodní	materiály	zevnitř	i	zvenčí	bot

•	 boty	se	jednoduše	nazouvají	i	vyzouvají	díky	širokému	otvoru

Botičky BIOMECANICS umožňují volnost pohybu, stimulují zdravý
vývoj nohy a učí děti stabilitě. Dovolují dítěti dostat se tam,

kam potřebuje, aniž by přitom bylo omezováno
obuví, a zajišťují mu tak radost z pohybu.

D Ě T S K Á  Z N A Č K O V Á  Z D R A V O T N Í  O B U V

Adresy obchodů:
Centrum Chodov

Roztylská 2321/19, Praha 4
Metro C – Chodov

Nákupní Galerie Fénix
Freyova 945/35, Praha 9
Metro B – Vysočanská

E-shop:
www.victoriamagic.cz

Při předložení tohoto kuponu  
v obchodech nebo zadáním 
hesla „RODINA“ v e-shopu

www.victoramagic.cz 
získáte při nákupu

  slevu 10 % 
Platnost kuponu do 30.10.2012. 

Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží.

1-2 s_Victoria Magic_upravený formát.indd   1 27.6.2012   18:20:11

UNIKÁTNÍ PROGRAM
PRO BEZPEČNĚJŠÍ OPALOVÁNÍ

www.omega-altermed.eu

Altermed SUN nabízí široké portfolio 
moderních přípravků na opalování. 

Stačí si jen vybrat, se kterými 
odjedete na dovolenou!

K dostání v lékárně.



udržování vodního hospodářství v rovno-

váze je jednou z nejdůležitějších podmínek 

pro správné fungování organismu a tím 

i pro zdraví. vlivem řady metabolických 

procesů dochází k různě velkým ztrátám 

vody: 1,2–2 kg (60 %) vody odchází močí,  

0,6 kg (20 %) odpařováním kůží, 0,5 kg 

(15 %) dýcháním a 0,15 kg (5 %) stoli-

cí. Tyto ztráty je nutné denně nahrazovat 

a proto je třeba přijímat tekutiny v dosta-

tečném množství s přihlédnutím na indi-

viduální požadavky každého z nás včetně 

dětí - na věk, zdravotní stav, fyzickou akti-

vitu, teplotu okolí apod.

�� koLik a ProČ vyPíT?
Tekutiny jsou pro lidské tělo nenahraditelné 

a zastávají mnoho funkcí: tvoří prostředí pro 

metabolické děje, rozpouští se v nich větši-

na živin, zvýšeným pocením při sportu nebo 

v horkém prostředí přispívají k tepelné rovno-

váze, dodávají tkáním kyslík a další potřebné 

látky, působí příznivě při trávicích procesech, 

odvádí zplodiny metabolismu močí aj.

zatímco dospělým se doporučuje denně vypít 

2,5–3 litry tekutin, dětský organismus má po-

třebu tekutin větší, protože je tvořen větším 

podílem vody, než organismus dospělého člo-

věka. Množství tekutin pro dítě je závislé na 

jeho věku a tělesné hmotnosti. Platí, že čím  

je dítě menší, tím více tekutin na jeden kilo-

gram své váhy potřebuje. Potřebné množství 

tekutin pro děti zjistíte dle následujícho pří-

kladu výpočtu:

Pro devítileté dítě, které váží 38 kg, bude 

množství tekutin na den: 60 ml x 38 kg = 

2 280 ml.

výpočtem je možné zjistit orientační 

množství tekutin, které by mělo dítě 

za den vypít, vždy je ale nutné přihlížet 

i k řadě dalších faktorů - zda je dítě zdra-

vé, jakou má fyzickou aktivitu, jaké je 

počasí – v parném létě bude vyšší nárok 

na příjem tekutin, než v zimním období 

atd. Dostatečnost pitného režimu zjistíme 

také podle množství a zbarvení moči. Po-

kud má moč tmavou barvu, je to známka 

nedostatečného zásobení organismu te-

kutinami (pozor, některé doplňky výživy 

mohou také moč zbarvit tmavě).

nedostatek tekutin, se kterým se často 

setkáváme u dětí, které statečně ozna-

mují, že celé dopoledne ve škole nemu-

sely na toaletu, může způsobit v průběhu 

dne únavu, bolesti hlavy, vyčerpanost či 

nepozornost ve škole. v případě dlouho-

dobějšího nedostatku tekutin však může 

dojít i k onemocněním ledvin a celkovému 

kolapsu organismu.

www.rodinaaja.cz16

svět nejmenších

ačkoliv voda nepatří mezi živiny (nedodává žádnou energii),  

její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný.  

u novorozenců tvoří tekutiny až třičtvrtě celkové tělesné hmotnosti, 

s přibývajícím věkem se její podíl zmenšuje.

Pitný režim a děti
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Příjem tekutin by měl být rozdělený rovnoměrně do menších dávek 

během celého dne, není dobré vypít doporučené množství tekutin 

během krátkého časového úseku. v takovém případě jsou kladeny 

zvýšené nároky na orgány, které musí vodu zpracovat, a navíc do-

jde k zaplnění žaludku a ztížení jeho práce. napít bychom se měli 

ještě před tím, než subjektivně pocítíme žízeň.

�� TekuTiny vhoDné
Důležitá je správná teplota nápoje, který dítěti podáváme. obecně 

platí, že by měly být přiměřeně teplé (cca 20–25 °C). vychlazené 

nebo naopak velmi horké nápoje nejsou pro organismus příliš vhod-

né – tělo se může s výrazným tepelným rozdílem hůře vyrovnávat. 

svět nejmenších
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nedoporučuje se ani pití chlazených nápojů v létě a horkých nápojů 

v zimě.

•	 základ pitného režimu by měla tvořit neperlivá stolní voda.

•	 Bez problému můžeme dítěti podávat také vodu z vodovodu 

nebo vlastní studny s potvrzenou zdravotní nezávadností.

•	 Pro děti je vhodný i ovocný sirup, dostatečně zředěný vodou 

(aby nebyl nápoj příliš sladký).

•	 Denní příjem tekutin mohou vhodně doplnit také ovocné čaje, 

které není nutné díky jejich chuti příliš sladit. Pokud jsou děti 

na sladkou chuť zvyklé, můžeme jim podat čaj oslazený např. 

medem nebo ovocným sirupem.

•	 100% ovocné džusy jsou pro zařazení do pitného režimu dětí 

také vhodné. je ale nezbytné, aby byly ředěné stolní vodou 

v poměru alespoň 1:1. obsahují totiž velké množství (i když pří-

rodního) cukru a vypití většího množství džusu má za následek 

rychlý příjem nepřiměřeného množství sacharidů, což není pro 

tělo, zvláště dětské, nijak výhodné. Citlivým osobám také může 

způsobit větší množství ovocných kyselin ve 100% džusu žalu-

deční potíže. smícháním vody a džusu se tak množství cukru 

i ovocných kyselin zředí a tělo si s ním mnohem lépe poradí.

někteří rodiče doplňují pitný režim dětí také mlékem, to však mezi 

nápoje nepatří. obsahuje totiž nejen tekutiny, ale dodává také ne-

nahraditelné vitamíny, minerální látky (především vápník) a živočiš-

né bílkoviny, a je proto považováno spíše za potravinu. Do celko-

vého stravování dětí, pokud jim nečiní trávicí obtíže, jej můžeme 

zařadit také.

Do celkového denního příjmu tekutin se započítávají i tekutiny z po-

lévky, omáčky, voda obsažená v ovoci i zelenině a řadě dalších potra-

vin, v nichž není na první pohled patrná.

Chráním Tě, 
jsem Tvůj vodní anděl

V těhotenství se každých 7 týdnů zcela vymění voda v Tvém 
těle, především z toho, co piješ. Ačkoli to nevidíš, již nyní 
děťátku dáváš základy pro zdravý život, pomáháš růst        
a správně se vyvíjet. Přináším Ti pramenitou vodu Lucka, 
ať má Tvé děťátko od první vteřiny to nejlepší.

Chráním Tě během těhotenství

V PRŮBĚHU
TEHOTĚNSTVÍ

Kvalitu Tvého mateřského mléka ovlivňuje to, co jíš a piješ. 
Až 87 % mateřského mléka tvoří voda, proto je její čistota         
a správné složení tak důležité. Přináším Ti pramenitou vodu 
Lucka, aby sis byla jistá, že Tvé tělo má to, co potřebuje pro 
tvorbu nejlepšího mateřského mléka.

Chráním Tě během kojení

V PRŮBĚHU
KOJENÍ

Když se děťátko narodí, jeho tělo obsahuje až 80 % vody. 
Roste Ti před očima a víš, že nyní je každá maličkost 
důležitá. V drobném tělíčku se buduje a staví. Proto Ti                
s láskou a rozumem přináším vodu s andělským složením 
minerálů a stopových prvků, pramenitou vodu Lucka. 

Chráním Tě během dětství

V PRŮBĚHU
DĚTSTVÍ
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�� Co raDěji nePíT
velká část dětí, bohužel, hradí svůj pitný re-

žim nápoji, které nejsou z hlediska zdravé 

výživy vhodné. jejich favority jsou především 

sladké limonády. Ty obsahují velké množství 

cukru, barviv, případně i kofein a pro děti 

se nehodí. nadměrná konzumace cukrem 

slazených nápojů vede ke zbytečnému ná-

růstu energetického příjmu, což může mít 

za následek vzrůstání tělesné hmotnosti, ale 

nepříznivě působí i na vznik zubního kazu.

Často také děti chybují, pijí-li ve větším 

množství minerální vody. Pokud děti aktiv-

ně nesportují, jsou zdravé nebo se nepo-

hybují dlouhou dobu v horkém prostředí, 

nemá jejich organismus na přísun minerál-

ních látek zvýšené nároky. Pokud zařadíme 

do pitného režimu dítěte minerální vodu, 

neměl by její denní příjem překročit při-

bližně 1 skleničku za den (300 ml). Také 

je důležité střídat jednotlivé druhy. každá 

je totiž specifická svým složením a některé 

minerální látky mohou výrazně převažovat 

nad ostatními. Dlouhodobým pitím stále 

stejné minerálky by mohlo dojít k nerov-

nováze mezi jednotlivými minerálními lát-

kami v těle.

Pro pitný režim dětí není vhodné ani vel-

ké množství silně koncentrovaného čer-

ného čaje nebo černé kávy, se kterou se 

u starších dětí běžně setkáváme. kromě 

přítomnosti kofeinu, který může mít ne-

příznivý vliv na dětský nervový systém, pů-

sobí tyto nápoje močopudně, což má za 

následek odvodňování organismu. Pokud 

rodiče připravují dítěti černý čaj, měli by 

jej udělat slabší a jeho množství za den by 

nemělo být příliš velké. jestliže starší děti 

budou černý čaj a kávu pít, vždy by měly 

mít i dostatek stolní vody na doplnění te-

kutin (káva by však u dospívajících nemě-

la být každodenní součástí jejich pitného 

režimu).

ovocné džusy, nektary a ovocné šťávy mo-

hou obsahovat velké množství přidaného 

cukru, barviv a konzervačních látek, někte-

ré džusy také vlákniny. jejich větší množství 

by proto mohlo (zejména u menších dětí) 

působit problémy se zažíváním, zbytečně 

zvyšovat hladinu krevního cukru i celkový 

příjem sacharidů a energie. navíc časté pití 

těchto nápojů malé děti rychle zasytí a ne-

mají pak potřebu přijmout dostatek pestré 

stravy. v krajních případech je známé i hor-

ší prospívání malých dětí, které denně velké 

množství džusů pily.

Bylinkové čaje, které mají vysloveně léčeb-

né účinky, se do pravidelného pitného re-

žimu dětí také nehodí. Mohlo by se totiž 

stát, že dítě onemocní a na léčivé látky by-

linkového čaje bude již tělo zvyklé, a proto 

nepomůže.

svět nejmenších
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nevhodné jsou pro děti také alkoholické 

nápoje. Pokud je dospívající okusí, hrozí, 

že si na jejich pravidelné popíjení zvyknou. 

Protože mají nepříznivý vliv na řadu orgánů 

v těle (např. na centrální nervový systém, 

mozek, játra, ledviny), není vhodné, aby 

alkoholické nápoje pili nejen dospělí, natož 

jejich děti. Pro příležitostné oslavy a pití při 

nich je lepší dětem nabídnout například 

dětské šampaňské. Děti budou mít po-

cit, že se vyrovnají svým rodičům a menší 

množství šumivé ovocné šťávy jim jistě ne-

uškodí.

�� PoTřeBa TekuTin 
v různýCh siTuaCíCh
Do školy raději nachystejte svému potom-

kovi pití ještě doma současně se svači-

nou. hodí se stolní voda, může lehce být 

i ochucená domácím sirupem, vhodný je 

i ovocný čaj. Do školy můžete dětem po-

řídit litrovou láhev s kvalitním uzávěrem, 

aby se předešlo případnému maléru s roz-

máčenými školními pomůckami.

Chystá-li se dítě třeba na školní výlet 

nebo na jinou delší cestu autem, autobu-

sem nebo vlakem, nezapomeňte jej vyba-

vit podobně. je možné, že nebude mít 

několik hodin vůbec možnost nápoj si 

obstarat.

Pokud se dítě aktivně věnuje sportu, 

je důležité, aby dostatečně pilo i bě-

hem tréninku a po něm. i v tomto 

případě by měla být základem ne-

perlivá stolní voda nebo minerálka 

(mohou být i nepatrně ochucené si-

rupem nebo cukrem), kterou je nutné 

doplňovat tekutiny a minerální látky 

ztracené zvýšeným pocením. k zapo-

mínání na dostatek tekutin svádí děti 

zejména plavání, ale i když je vody ko-

lem dost, rozhodně by měly i pít. Do-

statečné množství tekutin pro spor-

tovce posoudíte podle hmotnostního 

úbytku (1 ztracený kilogram nahraďte  

1 litrem tekutin nebo počítejte s při-

bližně 1 litrem nápoje na každých 60 

minut pohybové aktivity).

Pokud na druhou stranu dítě odpočí-

vá na pláži nebo v zahradě, nemělo by 

tekutiny zanedbávat. i když se fyzicky 

pohybovat nemusí, horké počasí kla-

de na tepelnou reguleci těla značné 

Jak pečovat o zdravý pitný režim našich nejmenších?

U malých miminek tvoří voda dokonce drtivou většinu hmotnosti, 
proto je správný pitný režim pro jejich zdravý vývoj zcela zásadní. 
Na dostatek tekutin bychom pak neměli zapomínat zejména 
v době, kdy s kojencem přecházíme na hutnější stravu. 

Dětem můžeme již v kojeneckém věku bez obav podávat speciální 
dětské bio čaje a rozpustné nápoje Sunárek, které jsou pro jejich 
citlivý organismus lahodnou a zdravou variantou.

Dětské nápoje Sunárek  
neobsahují umělá aromata 
a konzervační látky, nejsou pře-
slazené a vyrábí se z vysoce 
kvalitních surovin ekologického 
zemědělství. 

Pro naše děťátka je dostatek tekutin důležitý z mnoha důvodů: 

- působí příznivě při trávicích procesech
- přispívá k tepelné rovnováze 

- v neposlední řadě dodává tkáním kyslík a další potřebné látky. 
Na to vše myslí speciální dětské bio čaje a rozpustné nápoje Sunárek. 

Naši nejmenší si mohou díky Sunárku pochutnat na mnoha ovocných či bylinkových příchutích 
bio čajů a rozpustných nápojů. Praktické balení rozpustných nápojů pak oceníme také na 
cestách – z jednoho 200 g balení lze totiž připravit až 4 litry zdravého dětského nápoje.
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dech je nutné zavést tzv. rehydrataci a tělu 

získání vody z nápojů ještě více usnadnit. 

Použít můžeme rehydratační roztok při-

pravený z vody, cukru a soli. Dávkování 

by mělo být velmi opatrné a soustavné 

(po lžičkách). u lehčích případů průjmové-

ho a horečnatého onemocnění lze ztráty 

vody a minerálních látek nahradit různými 

minerálními vodami.

�� závěr
stolní neperlivá voda by měla být favoritem 

a tvořit základ pitného režimu ve většině 

situací. je však vhodné ji prostřídat s dal-

šími vhodnými nápoji – domácím sirupem, 

100% ovocnými džusy ředěnými vodou 

nebo čaji. Pokud dítě pít odmítá nebo 

zapomíná, může pomoci, necháte-li mu 

plnou láhev či sklenici neustále na očích 

a k pití jej budete nenápadně pobízet. 

v případě, že potomek pít nechce, mějte 

po ruce také dostatek ovoce a zeleniny, 

které zajistí alespoň částečné doplnění te-

kutin do organismu.

 

zdroj: vyzivadeti.cz

Foto: saMphoto.cz

nároky. nápoje by ale neměly být ale ani 

studené (cca 15-20 °C).

zvláštní nároky na množství tekutin kla-

dou průjmová onemocnění nebo horeč-

ka. Při průjmovém onemocnění dochází 

velmi snadno k dehydrataci a současné 

ztrátě minerálních látek stolicí (jsou zná-

my i případy úmrtí!). Také při horečkách, 

kdy dochází ke zvýšenému pocení s cílem 

ochlazování organizmu, jsou ztráty vody 

a minerálních látek značné. v těchto přípa-

svět nejmenších

Novinka!



30 minut
pro zdraví, kondicia štíhlejší postavu

spálíte až
2000 kJ

minut
pro zdraví, kondicia štíhlejší postavu

spálíte až
2000 kJ

pouze pro ženy

účinný spalující trénink

kdykoliv bez objednání

NOVINKA
Nutriční poradenství
Konzultace, kompletní diagnostika, 
testy na překyselení již za 400,- Kč

Ve vybraných pobočkách

ODKYSELENÍ ORGANISMU
PREBIOTICKÝ NÁPOJ SE ZELENÝM 
JEČMENEM A CHLORELLOU

DETOXIKACE ORGANISMU
ČISTÍCÍ NÁPOJ S ČERVENÝM OVOCEM

VÝŽIVA A PROČIŠTĚNÍ
VÝŽIVOVÝ PREBIOTICKÝ NÁPOJ S BÍLKOVINOU 
A VLÁKNINOU – SNÍDANĚ/SVAČINA

M
SPALOVÁNÍ TUKŮ
SPALOVAČ TUKŮ S KOENZYMEM Q10

Nutriční 

poradenství 

na míru Prevence 
zdraví

EXPRESKA Benešov, EXPRESKA Beroun, EXPRESKA Brno Královo pole, EXPRESKA Havířov, EXPRESKA Hostivice, EXPRESKA Kladno, 
EXPRESKA Klatovy, EXPRESKA Kolín, EXPRESKA Kralupy nad Vltavou, EXPRESKA Liberec, EXPRESKA Mladá Boleslav, EXPRESKA 
Most, EXPRESKA Olomouc, EXPRESKA Ostrava Burgas, EXPRESKA Ostrava Hrabůvka, EXPRESKA Ostrava Zábřeh, EXPRESKA Ostrava 

Poruba, EXPRESKA Plzeň, EXPRESKA Praha Krč, EXPRESKA Praha Jiřího z Poděbrad, EXPRESKA Praha Ládví, EXPRESKA Praha Strašnická, EXPRESKA Praha Háje, 
EXPRESKA Praha Stodůlky, EXPRESKA Praha Letná, EXPRESKA Praha Karlín, EXPRESKA Praha Černý Most, EXPRESKA Praha Prosek, EXPRESKA Příbram, EXPRESKA 
Slaný, EXPRESKA Svitavy, EXPRESKA Teplice, EXPRESKA Ústí nad Labem

www.expreska.cz facebook.com/expreska twitter.com/expreska

33x v ČR:
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konečně jsou tu prázdniny, vy 

můžete vyrazit na dovolenou 

a nastává ta poněkud méně 

příjemná část – balení.

Pokud budete cestovat s dětmi, určitě 

nesmíte přibalit věci, na které jsou zvyklé 

a bez kterých si dovolenou neužijí. na do-

volenou tak s sebou přibalte oblíbený hrní-

ček, polštářek a hračky svých dětí. 

Dále určitě nezapomeňte na vhodnou 

přikrývku hlavy, pohodlné obutí, plavací 

kruh nebo rukávky. Doporučujeme vzít 

s sebou  i termosku, abyste pro své děti 

měli na pláži stále dostatek vhodných te-

kutin. u malých dětí dochází k dehydra-

taci poměrně rychle.

starší děti si mohou vzít batůžek s oblíbe-

nou hračkou nebo hrou, případně potřeby 

na kreslení, fotoaparát nebo iPod apod.

Balíme 
na dovolenou

www.rodinaaja.cz24
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Dětská pokožka je velmi citlivá, je proto 

nutné děti chránit před ostrým sluncem. 

opalovací krémy pro děti by měly mít 

ochranný faktor nejméně 15 a odolávat 

vodě. ochranné opalovací krémy je potře-

ba aplikovat opakovaně. Děti nenechávejte  

při hraní na pláži bez pokrývky hlavy, vhod-

né je také na část dne oblékat 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 auoservisu. 

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 

oceníte, když vám bude třetí den pršet), 

plastový lavor na nádobí a kempingové 

vybavení na vaření včetně vařiče (kdo 

vám poradil ten skvělý nápad, že pod 

stanem si odpočinete?), spacáky (pro 

každého svůj a jeden navíc, protože než 

vypakujete v noci děti a sebe ze stanu, 

wc nebude potřeba), nafukovací lehátka 

(přece nechcete poslouchat každou noc 

pištění, „že to tlačí do zad“) a pláštěn-

ky, holínky, tenisky, žabky, plavky 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 za-

pojení do balení. ještě než však děti při-

zvete, naskládejte do jejich kufrů osušky 

a všechny praktické věci. Ty zakryjte rů-

žovými šatečkami, jedním plyšákem a vy-

zvěte děti, aby si vybraly, co si dobalí do 

„volného“ prostoru. volba mezi barbí-

nami eliškou, aničkou, katkou a hanič-

kou bude muset padnout. a co víc, ken 

nepojede na dovolenou. nezapomeňte 

rodinné hry, abyste si aspoň trochu k ve-

čeru odpočinuli.   

Svět nejmenších

Speciální dětské BIO čaje a rozpustné 
nápoje Sunárek jsou pro citlivý organis-
mus dětí lahodnou a zdravou variantou. 
Dětské BIO čaje Sunárek se vyrábí pou-
ze z vysoce kvalitních surovin získaných 
v ekologicky čistých oblastech, bez 
umělých aromat, barviv a konzervač-
ních látek.

Osvěžení našim nejmenším po-
skytnou také rozpustné nápoje 
Sunárek. Na výběr je mnoho 
ovocných či bylinkových příchu-
tí. Praktické balení rozpustných 
nápojů oceníte nejvíce právě na 
cestách – z jednoho 200 g balení 
lze totiž připravit až 4 litry chutné-
ho dětského nápoje.

Na cestách ocení maminky také zdravé příkrmy Sunárek.
Ty nabízejí bohatou škálu příchutí z pečlivě vybraných přírod-
ních surovin z naší zahrádky a jsou vhodné jako svačinka i jako 
hlavní jídlo. Lahodné a zdravé pochoutky si navíc zachovávají 
díky šetrnému ekologickému zpracování přirozenou chuť a pod-
porují správný růst a vývoj. 

Děťátka si mohou pochut-
nat na ovocných příkrmech 
z našich sadů stejně jako na 
zeleninovo-masových z pro-
věřeného lokálního chovu. 
To vše bez přídavku cukru, 
barviv a chemických látek.

zdravou výživu i správný pitný režim
Sunárek zajistí na cestách 

Naše děťátko musí mít veškerý komfort za každých okolností – a to i na dovolené. 
Při cestování bychom proto neměli zapomínat na kvalitní dětskou výživu a zdravý pitný režim. 

Správný pitný režim je pro zdravý vývoj dětí zcela zásadní. S nápoji by se mělo bez rozdílu začít už se zahájením podávání prvních 
nemléčných příkrmů. Tekutinami bychom pak měli dítě zásobovat po malých dávkách v průběhu celého dne.

Potraviny pro zvláštní výživu.

Potraviny pro zvláštní výživu.

Potraviny pro zvláštní výživu.

www.facebook.cz/sunar
www.sunarek.cz 
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Dětská výživa

•	 Mléčná kojenecká výživa, hotová mléčná kaše ve skleničce

•	 Dětská výživa ve skleničce: ovocné příkrmy, zeleninové příkrmy, 

ovoce a jogurt, 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

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 prostěradla

•	 sportovní kočárek, přenosná taška na dítě nebo nosičky na dítě

•	 Dětský skládací kočárek

  

-if-

Foto: saMphoto.cz, archiv evy jochcové

zdroj: albert.cz, sdetmikmori.cz, hipp.cz

�� seznaM na DovoLenou
na závěr přinášíme přehledný seznam věcí na dovolenou s malými 

dětmi.

...‘‘Dneska dostaneš
mlíčko od táty.’’...
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První volba maminek ve více než 100 zemích světa

Dopřejte si malý dárek – trochu 
svobody: NUK e-Motion 
elektrická prsní pumpa.
Jóga, kino, káva s kamarádkou – každá matka 
potřebuje někdy malou pauzu.  Vaše dítě dostane 
mateřské mléko zcela přirozeně i bez vaší 
přítomnosti. Stačí jen odsát mléko pomocí NUK 
elektrické odsávačky – jednoduše a pohodlně 
– a nechat krmení na tátovi. 
Více informací na www.nuk.com
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Zklidňující monitor 
jako DÁREK 
k nákupu kojeneckého sedátka, houpačky 
nebo židličky Fisher-Price.
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Akce platí do vyprodání dárku.

Více informací a seznam prodejen na: 
www.hracky-fisher-price.cz
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školní docházka na státních základních 

školách je sice zadarmo, ale ještě než ško-

la odstartuje, už se to rodinného rozpočtu 

citelně dotkne. vybavit kompletně prvňáka 

přijde na tři až šest tisíc korun podle toho, 

kolik nových věcí je mu potřeba koupit 

a kde rodina nákup uskuteční. 

„Podle mého odhadu musí rodiče školáků 

na prvním stupni počítat nejméně s pěti sty 

korunami za základní pomůcky s jednodu-

chým penálem, pochopitelně bez školní 

tašky,” říká Miroslava Greinerová z papír-

nictví Bonus v Praze.

starosti se sháněním jednoho druhu sešitu 

či obalu mít rodiče nemusí. „uniformita už 

ve školách není tak silná. Pokud například 

nemají rodiče na to, aby koupili najednou 

deset silných sešitů, mohou pořídit stejný 

počet slabších, a tedy levnějších, a během 

roku přikupovat,” říká Luděk sojka z mini-

sterstva školství.

rodiče by neměli sahat ani po kompletech 

pomůcek. „komplety pomůcek pro školáky 

sice nabízíme, ale rodičům jejich nákup ne-

doporučujeme, nejsou cenově výhodnější. 

navíc jsou společné pro první až pátou třídu, 

takže vždycky nějakou věc z kompletu dítě 

neupotřebí,” říká Miroslava Greinerová.

nemusí se vyplatit ani přílišná horlivost ro-

dičů, což platí zejména pro nákupy obalů. 

„obaly by měli rodiče nakupovat, až když 

dostanou jejich děti učebnice domů - třeba 

prvouky pro první třídu jsou tři a každá má 

jiný rozměr,” vysvětluje Lubomír Beneš.

ušetřit by mohla rodina při nákupu se-

šitů z recyklovaného papíru, které jsou 

levnější, ale hodí se spíše pro starší děti, 

u kterých učitelé už tak striktně nevy-

žadují jejich precizní úpravu. „Písmo se 

v nich rozpíjí a nevypadá tak pěkně jako 

na bílém papíře,” upozorňuje Miroslava 

Greinerová.

�� Levné neBo Dražší?
krátkozraké je šetření na pomůckách za 

každou cenu. „Doporučil bych rodičům 

nakupovat české zboží, které je na dobré 

úrovni a cenově dostupné. Při výběru za-

www.rodinaaja.cz28

škola základ života

Poprvé 
do školy

ačkoliv právě začaly prázdniny, neměli bychom zapomínat na to, 

že po nich zase přijde škola a s ní spousta povinností. 

obzvláště ti, kteří budou mít svoje poprvé se na ni musí náležitě připravit. 
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hraničních výrobků by měli dát pozor na 

čínské voskové pastelky a tužky jsou sice 

většinou levnější, ale nic nevydrží. ořezá-

vátka přijdou třeba jen na korunu, ale po-

řádně se s nimi neořeže ani měkká tužka. 

Podobně jsme jeden rok měli v obchodě 

nápadně levné školní batohy, výhodný ná-

kup ale skončil pro rodiče po měsíci, kdy 

se batoh rozpadl,” radí Lubomír Beneš.

u starších dětí se může rodič spálit napří-

klad při nákupu kružítka - zvolí sice levné 

z umělé hmoty, ale do deváté třídy si ná-

kup kružítka kvůli únavě materiálu ještě 

alespoň jednou zopakuje, zatímco kovové 

dražší kružítko by potomkovi vydrželo i na 

střední školu.

v čem chybují rodiče školáků:

•	 kupují dětem zbytečně drahá pera

•	 pořizují příliš veliké penály a školní 

tašky

•	 nakupují komplety pomůcek, které 

pak děti neupotřebí

•	 nakupují obaly na knihy a sešity ještě 

před tím než znají jejich rozměry

•	 obstarávají dětem tužky s potiskem, 

které mají atraktivní vzhled, ale jsou 

nekvalitní

Vše, co Potřebujete 
do 1. třídy…

�� škoLní Brašna
vaše dítě vás jistě přesvědčí, že nejlepší je 

s obrázky a pokud možno s postavičkami 

z oblíbeného animovaného filmu. ze zdra-

votního hlediska jsou nejvhodnější brašny, 

které jsou symetricky usazené na zádech. 

vhodné je když je brašna rozdělena více 

kapsami, díky tomu bude mít dítě větší pře-

hled v knížkách a sešitech. když už budete 

tašku kupovat, tak se dívejte i na materiál, 

jestli je lehce omyvatelný…

kromě tašky samozřejmě budete potřebo-

vat i další pomůcky:

Do tělesné výchovy:

•	  látkový pytlík na pověšení

•	  tepláková souprava

•	  tričko s krátkým rukávem

•	  trenýrky nebo krátké elastické kalhoty

•	  ponožky

•	  cvičky nebo tenisky

Do výtvarné výchovy a pracovních činností:

•	  temperové barvy

•	  vodové barvy

•	  2 štětce (kulatý a plochý)

•	  pastelky

•	  lepidlo, nůžky

•	  voskové pastely

•	  plastelína

•	  tužky č. 1, 2, 3

Do ostatních předmětů:

•	  obaly na učebnice a sešity

•	  desky na sešity

•	  desky na písmenka a číslice

•	  hygienické kapesníky (10×10)

•	  přezůvky

•	  ručník

�� Tužka, neBo Pero?
Chystáte-li aktovku prvňáčka, jistě si kla-

dete otázku, čím bude v první třídě psát. 

obyčejnou tužkou, nebo plnicím perem? 

Plnicím perem, nebo propiskou? Mož-

ná vás překvapí, že to není zcela striktně 

dáno. vše záleží na vaší paní učitelce. ně-

kteří vyučující dávají přednost první půlrok 

tužce a poté dovolují přepisovací pera, jiní 

patří mezi zastánce klasických plnicích per. 

většina z nich klade důraz na to, aby měl 

zvolený psací nástroj trojúhelníkový průřez. 

Trojboké tužky a pera totiž nutí děti držet 

DOKÁŽEŠ
TO NAPSAT?

TO SI PIŠ!

NOVINKA 

   školní roller v atraktivním designu
   měkké ERGO držení s masážními body 
   pro praváky, leváky i dysgrafiky
   náhrada plnicích per
   modrý zmizíkovatelný inkoust
   šířka stopy 0,3 mm

AR
T.

 4
7

7
5

www.centropen.cz kvalita, která inspiruje
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je ve správné poloze a psát lehce, uvolněně 

a se správným sklonem. Pokud je vaše dítě 

levák, určitě mu kupte pero, či tužku urče-

né právě pro tuto skupinu dětí, bude se mu 

s tím mnohem lépe pracovat.

�� k 1. TříDě PaTří i První PsaCí 
sTůL.
Doba, kdy vaše dítko kreslilo na kuchyň-

ském stole je pryč a s nástupem do školy 

byste se měli poohlédnout po prvním psa-

cím stolu. Přestože se obchody předhánějí 

v nabídce, vybrat ten správný není tak úpl-

ně jednoduché.

Měl by být vždy skloněný. rovné psa-

cí stoly už jsou pasé, ideální je, pokud si 

náklon můžete sami regulovat dle potřeby 

dítěte, obvykle je optimální náklon mezi 

osmi až deseti stupni. zároveň s tím byste 

měli řešit to, z jaké strany dopadá světlo. 

Mělo by to být vždy z opačné strany, než 

dítě píše. Praváci by tedy měli mít osvětlení 

(nejlépe denní světlo) zleva, leváci zprava. 

velmi také záleží na velikosti stolu. vím, 

že dnešní panelákové dětské pokoje příliš 

možností nenabízejí, přesto, i malé dítě by 

mělo mít minimálně stůl o rozměru 60 cm 

na 120 cm, ideální ovšem je v rozměrech 

70 cm na 140 cm.

Materiál budete zřejmě volit s přihlédnu-

tím k dalšímu zařízení. ideální je dřevo, 

teplý přírodní materiál. Pokud ho dítěti 

dopřejete, rozhodně přes něj nedávej-

te skleněnou desku, tak jak bývalo dříve 

zvykem, aby se drahý stůl nepoškrábal.  

na skle se obecně malému dítěti pracuje 

špatně, studí ho do loktů a je pro psaní 

příliš tvrdé. rozhodnete-li se pro něja-

ký designový skleněný kousek, alespoň 

na něj položte kartonovou podložku. 

ke stolu samozřejmě patří i židle. ani na 

té se nevyplatí šetřit. Pokud do ní inves-

tujete, poroste s dítětem klidně až do 

konce školního věku. vždy by ale měla 

mít kvalitní anatomické opěradlo s po-

dručkami a vždy musí mít takovou výš-

ku, aby dítě nemělo nohy ve vzduchu. 

-if-

Foto: saMphoto.cz

zdroj: Bonella.cz, idnes.cz
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Značkové aktovky Schneiders splňují nejpřísnější 
požadavky na bezpečnost, funkčnost a pohodlí. 
Jsou navrženy s ohledem na anatomii dětí tak, 
aby umožnily zdravé nošení. Váha aktovky 1,1 kg.

Do školy zdravě  
 a bezpečně

www.activacek.cz

Prodejna ACTIVÁČEK
OC Letňany Praha 9, denně od 10.00  do 21.00 hodin

•  anatomicky 
tvarovaná záda 
s odvětráním

•  polstrované, výškově 
nastavitelné popruhy 

•  zpevněné, vodě-
odolné a snadno 
omyvatelné 
dno

•  hlavní komora 
s 2 přepážkami, 
včetně přední 
komory

Akce škola
Nakupujte 

      výhodně 
a užívejte 

  si dárky 
od nás.

   Navíc doprava 
         zdarma 
již při objednávce 

  nad 500 Kč.

www.activacek.cz

Školní 
potřeby 
s nápadem
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naučit se psát bylo 

náročné pro mnohého 

z nás. Možná si někteří 

z vás pamatujete na 

svoje první roztřesená 

písmenka, na upocený 

sešit s rozpitými 

slovíčky…

Během prvního roku ve škole se obvykle 

ukáže, má-li dítě nějaký problém. Přetahuje 

linky, má roztřesené písmo, dělá chyby?  Paní 

učitelka vás posílá do pedagogicko- psycho-

logické poradny?  Lépe teď, než nikdy, vždy 

je ale lepší soustředit se na prevenci.

Mezi speciálními pedagogy, kteří se zaměřují 

na grafomotoriku a ergonomii psaní u dětí 

je i PaedDr. yveta heyrovská, která říká: „ 

Do poradny mi přicházejí rodiče s malými 

školáčky, začínáme řešit grafomotorický 

problém, ale výuka mezitím běží dál a dítě 

nestíhá. Proto upřednostňujeme spolupráci 

s paní učitelkami v mateřské škole. zda má 

dítě problémy s úchopem tužky, vyhýbá se 

malování apod. umí paní učitelky velmi dob-

ře rozpoznat a erudovaně vše rodičům vy-

světlit. Pokud problém vyřešíme před nástu-

pem do školy, je to pro dítě mnohem lepší.“ 

aby se problém dal řešit, je ovšem kromě 

práce s dítětem vhodné poskytnout mu 

i ergonomické pomůcky. k tomu paní dok-

torka říká: „ v tomto případě vedeme děti 

k tomu, že individualizovaná výbava je po-

můckou osobní potřeby, stejně jako brýle, 

rovnátko apod., která se nepůjčuje. vysvět-

lit rozdíl mezi tímto a lakomostí je peda-

gogický oříšek. Proto vždy doporučujeme 

jedno řešení – nakoupit kvalitní pastelky 

a tužky pro všechny. správné ergonomické 

výrobky mají totiž jednu vlastnost – nemo-

hou ublížit, v případě potřebnosti dítěte 

mohou hodně pomoci.“

špatné držení pera totiž vede ke spoustě ne-

gativních důsledků, jak vysvětluje PaedDr. 

yveta heyrovská: „vadný úchop nebo jiná 

nedostačivost v jemné motorice ruky může 

zapříčinit značnou bolestivost ruky, její rychlou 

únavu s následnou chybovostí v psaní, poce-

ní, stres a tím i velmi nepříjemné pocity dětí 

u psaní a kreslení. v případě neporušeného 

vývoje jemné motoriky může být vadný úchop 

zapříčiněn imitací nevhodného vzoru držení 

psacího náčiní, tj. vzoru rodičů, sourozence či 

pedagogů. Důsledky jsou ale stejné.“ 

učitelé i rodiče by měli dbát na to, aby stopa 

pera po papíře lehce klouzala. hrot, který při 

psaní „škrábe“, nutí dítě na pero přitlačit, 

ruka se dostává do napětí a brzy se tak una-

ví. nehledě k tomu, že neurovnané písmo se 

po nějaké době stane návykem, kterého se 

dítě jen těžko zbavuje. Paní doktorka hey-

rovská k tomu dodává: „Pero v první třídě 

může při nerespektování individualizace vý-

voje grafomotorických dovedností způsobit 

negativní zkušenost do vyšších ročníků.“

�� s erGonoMiCkýMi 
PoMůCkaMi oD a Do z  
– vše PerFekTně PoD 
konTroLou
i když přepisují linky v sešitech nebo se 

jim nedaří psát ta správná písmenka, 

musí děti při učení se psát stále znovu 

a znovu opakovat ty stejné pohyby. aby 

to dělaly co nejlépe, je vhodné, aby byla 

ruka, kterou píší, uvolněná a bez křeče. 

Proto je nutné, aby používaly ergono-

mické pero, které jim ihned bezvadně 

padne do jejich nezkušené ruky. je zcela 

logické, že délka a tloušťka pera/tuž-

ky by měla být kompatibilní s anatomií 

dětské ruky a měla by být jiná než pro 

dospělého. Psací pomůcka by měla být 

přizpůsobena pravákovi či levákovi. 

Ergonomie psaní 

1. Dbejte na trojhranný úchop – existují varianty trojhranu pro praváka i leváka.

2. Požadujte neklouzavou úchopovou zónu.

3. vyzkoušejte při psaní hrot. Ten by neměl škrábat, ale naopak hladce klouzat po pa-
píru a nedělat kaňky.

4. Pro začátečníky je vhodné zvolit širší stopu 0,5 mm, pro pokročilejší psaní můžete 
zvolit již stopu užší např. 0,3 mm.

5. Praktické je, pokud inkoust v peru je zmizíkovatelný.

6. nechte si předvést výměnu náplně, měla by být lehká a nezpůsobovat ušpinění.

7. Tvar pera musí dobře sedět v ruce, vyvážené pero podporuje lehké psaní.

8. Doporučujeme přizvat dítě k výběru, dítě bude nadšené.

9. nezalekněte se počáteční investice do kvalitního pera, cena náhradní náplně do per 
je nižší než nákup nekvalitní levného jednorázového pera.

10. Pro nákup pera zvolte papírnictví, kde vám pero předvedou a můžete si jej vyzkoušet 
a zároveň si vybrat z velké škály barev.

širokou nabídku ergonomických psacích pomůcek od útlého věku dítěte má 
v nabídce například firma StAbILo a její řada easy ergonomics experts.
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www.stabilo.cz

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ.

STABILO International GmbH, email: info.cz@stabilo.com, www.stabilo.cz

Školáci ho milují, učitelé chválí.
STABILO EASYoriginal – ve variantě zvlášť pro
leváky a praváky. Nyní s novým, větším víčkem.

PRO 

SNADNÉ 

PSANÍ
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bez problémů
Tak tady máme konečně 

prázdniny a s nimi 

možnost podívat se 

někam dál. k moři, nebo 

třeba do hor, záleží 

na tom, čemu dáváte 

přednost. samozřejmě 

každý si přeje, aby jeho 

dovolená proběhla 

k jeho plné spokojenosti, 

tedy bez problémů a bez 

jakýchkoliv chorob.

Na dovoleNou

www.rodinaaja.cz36
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�� jak se zBaviT PrůjMu…
největším strašákem všech cestovatelů 

je cestovní průjem. Může být způsoben 

nejen bakteriemi, viry či parazity, ale také 

stresem, únavou, změnou denního režimu 

a stravovacích návyků apod.

velmi důležité je doplňovat tekutiny, které 

tělo ztratí. Fajn jsou minerální vody, které 

zároveň obsahují i potřebné minerály. Pít je 

možné i sladký čaj a další. Podávat je mož-

né i rehydratační roztok. 

záleží na stavu pacienta, respektive na tom, 

jak se cítí. Pokud může jíst, stačí se stra-

vovat trochu dietněji, tedy vyřadit tučná, 

mastná a kořeněná jídla. Doporučovány 

jsou brambory, rýže, bílé pečivo a další leh-

ká jídla.

�� PoMoCi Může i oDPoČinek 
na Lůžku
k léčbě se využívají léky na cestovní prů-

jmy, aktivované absorbční uhlí například ve 

formě carbosorb tablet (můžou ho užívat 

děti od 3 let i těhotné a kojící) a podobně 

(jen pro připomenutí: vždy je nutné přečíst 

návod a dodržovat dávkování. zkontrolujte 

také, zda lék mohou i děti). Problémy větši-

nou během pár dní odezní samy. v někte-

rých případech je však nezbytné navštívit 

lékaře. je to nejen tehdy, pokud se stav ne-

zlepšuje či se horší, přidají-li se k průjmům 

i další potíže, objeví-li se ve stolici krev atd.

�� Co kDyž PřijDe naDýMání?
opakem průjmu je stejně nepříjemné na-

dýmání. nafouklé břicho, křeče a potře-

ba si ulevit. Tak se projevuje nadýmá-

ní či plynatost. stav, kdy se člověku 

dlouhodobě nedaří ulevit, je velmi 

nepříjemný a bolestivý. Při ces-

tování se objevuje poměrně 

často, vzhledem k tomu, 

že sedíme dlouhou dobu 

bez pohybu. Díky tomu 

dochází ke zpomalení 

činnosti střev a k ná-

sledným problémům se 

zvýšeným hromaděním 

plynu v zažívacím trak-

tu, obvykle doprovázeným 

nepříjemnými pocity tlaku 

v břiše, nebo dokonce křečemi.

Při cestování v letadle jsme navíc vystaveni 

snížení tlaku vzduchu, nízké vlhkosti vde-

chovaného vzduchu, někdy i turbulencím 

a v neposlední řade i psychickému stresu. 

To vše také vede ke zvýšenému rozpínání 

plynu ve střevech.

Zdraví

Espumisan® obsahuje simeticonum. K vnitřnímu užití. 
Pozorně si pročtěte příbalový leták.

BERLIN-CHEMIE Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4, tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz

Bojujte proti 
problémům 
s nadýmáním
Vezměte si Espumisan®

Znáte 
z TV

Znáte 
z TV



zdroj: jarodic.cz, zdrave.cz

Foto: saMphoto.cz 

�� naDýMání vLiveM zMěny 
jíDeLníČku
v průběhu dovolené dochází k problé-

mům s nadýmáním zejména kvůli změně 

ve stravování – do jídelníčku je zařazen 

vetší podíl ovoce a zeleniny, rádi zkouší-

me nová, exotická či více kořeněná jídla 

a rozličné místní speciality, k dovolené 

tak trochu patří i ne právě zdraví pro-

spěšné přeslazené a přechlazené nápo-

je. zažívací obtíže kromě složení stravy 

může způsobit i vetší množství jídla, ob-

zvláště při podávání jídel formou bufetu 

nebo při pobytu „all-inclusive“ si do-

přáváme vetší porce jídla i pití, než jsme 

zvyklí.

Cesta do exotických destinací je v dneš-

ní době otázkou několika hodin, tělo se 

ovšem novému složení potravy jedno-

duše nedokáže v tak krátkém čase při-

způsobit. na rozdíl od místních obyvatel 

nemají cestovatelé vytvořenou odpoví-

dající enzymovou výbavu, která si do-

káže s novými složkami potravy poradit 

a účelně je zpracovat. střevní trakt také 

může v novém prostředí osídlit zcela jiná 

flóra, tedy bakterie, které se běžně do-

stávají s potravou do trávicího traktu člo-

věka a tvoří zde tzv. střevní mikroflóru. 

narušená rovnováha těchto mikroorga-

nizmů může být důvodem pro zažívací 

obtíže projevující se zvýšenou plynatostí. 

�� voDa a její vLiv na 
naDýMání
Při cestování se organismus, a zejména 

pak trávicí systém, musí vyrovnat i s dal-

šími podněty, které jej oslabují. zpravi-

dla se přesouváme do výrazně teplejšího 

klimatu a kromě nezvyklých jídel může 

ovlivnit stav našeho trávicího ústrojí 

i místní voda. Ta má obvykle jiné mine-

rální složení než voda, kterou pijeme 

doma, navíc často pochází z neprověře-

ných zdrojů. i tyto faktory narušují rov-

nováhu střevní mikroflóry, což se muže 

projevit střevními potížemi nejčastěji 

plynatostí, průjmem, bolestmi žaludku 

nebo zácpou. Častou příčinou zvýšené 

plynatosti a průjmu bývá také bakteriál-

ní či virová infekce, nebo nakažení pa-

razity.

•	 horká koupel ve vaně

•	 Mátový nebo fenyklový čaj

•	 Masáž břicha

•	 Cviky na zlepšení peristaltiky střev

•	 obklad břicha

•	 Léky proti nadýmání a plynatosti.  
Ty byste měli vždy do své lékárničky přibalit.

MůžeTe vyzkoušeT jeDen  
z násLeDujíCíCh TiPů:

�� jak zvLáDnouT ProBLéMy 
s naDýMáníM?
v rámci léčby je vhodné na cestách ně-

kolik dní přijímat spíše tekutou stravu 

a upravit pitný režim. organismus je 

třeba důkladně zavodnit, nejlépe vodou 

(v exotických destinacích jedině bale-

nou!) nebo čajem. je vhodné vyvarovat 

se přeslazených ovocných štáv a limo-

nád. vhodným lékem proti nadýmání 

a střevním infekcím je například ad-

sorbční aktivované uhlí ve formě carbo-

cit tablet.

www.rodinaaja.cz38
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TRADIČNÍ LÉK proti všem typům PRŮJMŮTRADIČNÍ LÉK proti všem typům PRŮJMŮ

CARBOSORB®
 Lék proti PRŮJMU
 Okamžitý účinek 
 Neničí střevní mikrofl óru
 Vhodný pro děti od 3 let, těhotné 

a kojící
 Ve formě tablet nebo prášku
  Ve vaší lékárničce také nesmí chybět 

CARBOCIT tablety, lék proti průjmu, 
nadýmání a střevním infekcím

Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalový leták. O správném použití léčivého přípravku a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Účinná látka: Carbosorb tbl. - Carbo activatus (320 mg)
                     Carbocit tbl. - Carbo activatus (320 mg), glan bizmutitý (25 mg) a kyselina citrónová (3 mg)

K  dostání bez předpisu v každé lékárně. www.strevnipotize.cz

PATŘÍ DO KAŽDÉ LÉKÁRNIČKY NEJEN NA CESTY. 
Vhodné pro celou rodinu.

Carbocit+sorb 210x148.indd   1 21.6.12   10:30



Záněty, 
poševní mykózy
 a kvasinkové infekce…

Máte za sebou opakované 

gynekologické záněty? 

Trpíte na mykózy a kvasinkové infekce? 

Berete antibiotika? Potom právě pro 

vás tu máme pár rad. 

www.rodinaaja.cz40
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Možná netušíte, že tři ze čtyř žen prodělají 

mykózu alespoň jedenkrát za život, téměř 

polovina z nich jí trpí opakovaně. vaginál-

ní mykóza je nejčastějším onemocněním, 

kvůli kterému ženy navštěvují ordinaci gy-

nekologa.

na otázku, proč se některým ženám vagi-

nální mykózy neustále vracejí, neexistuje 

bohužel jednoznačná odpověď. ví se však, 

že ženy s opakovanými mykózami mají 

zpravidla určité problémy s „lokální imuni-

tou“ ve vaginální tkáni.

Příčin rozvoje chronické mykózy může být 

celá řada - cukrovka, některé nemoci štítné 

žlázy, vysoká hladina estrogenu, stres nebo 

dokonce psychické problémy. Možná je 

i rezistence některé z podskupin kvasinek 

rodu Candida, které mykózu způsobují, 

nebo kvasinková infekce střev. někdy může 

být důvodem závažná porucha celkové 

imunity.

u žen s opakujícími se mykózami je vel-

mi rizikové také užívání antibiotické léčby 

z jakékoliv indikace. v takovém případě se 

současně doporučuje rovnou zahájit léčbu 

mykózy volně prodejnými antimykotickými 

preparáty nebo alespoň preparáty obsahu-

jící lactobacillus, který má schopnost „brá-

nit“ dobré prostředí pochvy před ostatními 

mikroorganismy.

Dalším rizikovým faktorem je obvykle ná-

vštěva veřejného bazénu či koupaliště. Tady 

se mnoha ženám osvědčuje si před koupá-

ním zavést tampon a ihned po vykoupání 

jej vyjmout, i když vůbec nemenstruují. 

Mají ověřeno, že tím snižují riziko infekce 

zřejmě díky minimalizaci průniku vody s mi-

kroorganismy do pochvy.

�� kvasinky DržTe na uzDě
u chronických mykóz se doporučují různá 

režimová opatření: nosit jen čistě bavlněné 

prádlo, které lze vyvářet a žehlit, nenosit 

kalhotky tanga, nenosit těsné neprodyšné 

kalhoty (jeansy), nepoužívat parfémované 

vložky či toaletní papír, zkusit změnu pra-

cího prášku, atd. Doporučení je spousta, 

přesto je bohužel mnoho žen, které s my-

kózou bojují bez většího úspěchu celá léta.

odborníci proto ženám s opakujícími se 

mykózami doporučují kombinaci antimyko-

tické léčby s léky systémové enzymové tera-

pie, které normalizují imunitu v celém těle. 

kromě toho se samozřejmě dají vyzkoušet 

i další možnosti.

�� ByLinkové Čaje 
vhodné jsou bylinky ve formě čajů z kon-

tryhele nebo řebříčku, které se pijí třikrát 

denně. Pít můžete i speciální bylinné směsi 

na ženské potíže a existují i míchané bylin-

kové čaje pro těhotné ženy.  

Po celou dobu je třeba pití bylinek podpořit 

dalšími tekutinami kvůli snazšímu vyloučení 

škodlivin a propláchnutí ledvin. Pijte mine-

rální vodu nebo čerstvě připravené zeleni-

nové šťávy. omezte kávu a černý čaj, neboť 

oba nápoje jsou silně kyselinotvorné. Bylin-

ky je dobré pít i po dobrání antibiotik, jako 

prevenci proti poševním mykózám. 

�� seDaCí kouPeLe
zevně si můžete intimní oblast omývat roz-

tokem z čajovníkového oleje, který dokáže 

ničit bakterie, plísně, kvasinky, dokonce se 

osvědčuje i proti potížím virového původu. 

olej působí protizánětlivě, lehce znecitlivuje 

Zdraví

Jemná péče pro něžné pohlaví.

Správná intimní hygiena je základním 
preventivním opatřením proti rozvoji 

projevů vaginálního podráždění.

JEMNÁ MÍSTA VYŽADUJÍ JEMNÉ ZACHÁZENÍ.
PŘIROZENĚ.

www.lactacyd.cz



pokožku. v poslední době se velmi osvěd-

čil také extrakt z grapefruitových jadérek.  

Dá se užívat jak ve formě tablet a kapslí, tak 

zevně. sedací koupel z extraktu grapefrui-

tových jadérek je velmi účinná.  

výtažek obsahuje bioflavonoidy a brání 

množení bakterií, virů a plísní. Při nepříjem-

ném pálení a svědění se osvědčují speciální 

bylinné masti přímo určené na ošetření in-

timních partií. 

�� ProsTřeDky inTiMní hyGieny 
nepoužívejte k intimní hygieně obyčejná 

mýdla nebo chemické výrobky – narušují 

přirozené Ph pochvy. nahraďte je jemnými 

přípravky, které osvěží, působí antibakteri-

álně a zabraňují i tvorbě plísní. nejúčinnější 

jsou intimní gely a pěny, obsahující výtažek 

z aloe vera. Chrání především v „citlivých 

ženských obdobích“ a zklidňují popraska-

nou či poraněnou pokožku. 

�� ÚPrava jíDeLníČku
základem jídelníčku by měly být přede-

vším zelenina a saláty - čerstvé nebo še-

trně podušené, podle sezónní nabídky. 

vyhněte se konzervám všeho druhu. jez-

te často bílé a kysané zelí, cibuli a pórek, 

ředkev a ředkvičky, česnek, křen a ost-

rou hořčici, podmáslí a přírodní jogurt 

- to jsou vyhlášení „nepřátelé“ kvasinek.  

zřekněte se cukru a všech jídel, ve kterých 

je obsažen, bílé rýže a všech výrobků z bílé 

mouky. občas si pro změnu připravujte jídla 

z celozrnného obilí, ne však každý den. Ce-

lozrnné obilí působí kyselinotvorně. zeleni-

nu připravujte šetrným způsobem, aby se 

zachovaly vitaminy, minerály a jiné zdravé 

látky, které obsahuje. Používejte metody 

jako je dušení, vaření v páře, ohřívání ve 

varných sáčcích nebo v keramickém nádo-

bí. jako koření používejte čerstvé bylinky, 

solí šetřete. Po skončení kůry se stravujte 

nadále zdravě; mohli jste se mezitím pře-

svědčit, jak vám dělá tento způsob stravo-

vání dobře. 

-if-

Foto: saMphoto.cz

zdroj: zana.cz, zena-in.cz
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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 Carine & 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. Carine & 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 Carine & 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.
Vzhledem k velmi zajímavé ceně je lze použít jako účinnější náhradu klasických vložek, které nabízejí jediný benefit - zachycení menstruační krve nebo výtoku. Doporučujeme vložky Carine & Oasis ProBiotic
jako vhodný doplněk k omezení vaginálních zánětů doprovázených nepříjemným svěděním, pálením případně výtokem.

Carine & 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!
CARINE 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
Carine & 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 Carine & Oasis ProBiotic.
Pro koho jsou vložky Carine & Oasis ProBiotic určené?
Vložky Carine & 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?
Carine & 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, 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.

Vítězný výrobek !

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
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Miláčku, 
a co Sex?

Častá otázka 

nastávající maminky 

zní, jestli je během 

těhotenství bezpečný 

sex. Může se tedy 

nastávající maminka 

s partnerem milovat, 

aniž by ohrozila 

zdraví plodu?  



obecně je, jsou-li zachovány hygienické 

požadavky a milování je přizpůsobeno fy-

zickým možnostem ženy, pohlavní styk bě-

hem normálně probíhající gravidity možný 

v celé délce těhotenství. je ovšem důležité, 

aby se při něm nastávající maminka cítila 

dobře a na sex měla chuť. některé ženy 

trpí tzv. těhotenskou frigiditou, pak je zcela 

přirozené, že se pohlavnímu styku vyhýbají. 

Tak i tak neuškodí, když si žena o svých po-

citech promluví se svým gynekologem.

�� sex a horMony
sexuální život ženy v období gravidity je 

jiný, neznamená to, že je horší, ale podí-

lejí se na něm i hormonální změny, jimiž 

těhotná žena prochází. Mnohé ženy si sex 

v tomto období velmi užívají, zažívají poci-

ty a orgasmy, které nikdy předtím neměly, 

jiné se zas naopak pohlavnímu styku vyhý-

bají a nemají na sex ani pomyšlení. je to 

zcela normální a partner by měl vždy přání 

své partnerky respektovat! Dřívější mýty, 

že během pohlavního styku v těhotenství 

může dojít k poškození plodu jsou dávno 

překonané. Pokud jsou oba partneři zdraví 

a těhotenství probíhá bez komplikací, tak 

milování dítěti nijak neublíží, plod je v dělo-

ze dobře chráněn, má kolem sebe plodový 

vak, plodovou voda a svaly dělohy. vyšší 

opatrnosti je však třeba v prvních třech 

měsících těhotenství. z lékařského pohledu 

je možné milovat se až do porodu, pokud 

jsou oba partneři bez zdravotních problé-

mů a oběma je to i příjemné. 

SEx pODlE trimEStrů:

�� i. TriMesTer

i. trimester těhotenství je sexu nejméně 

nakloněn, neboť žena prožívá ranní nevol-

nosti, je více unavena, na svůj stav si teprve 

postupně zvyká, tudíž na intimnosti větši-

nou nemá ani pomyšlení. organismus ženy 

se tak i sám chrání před možností samovol-

ného potratu, k němuž by při nešetrném 

pohlavním styku v prvních třech měsících 

těhotenství opravdu mohlo dojít. 

�� ii. TriMesTer

ii. trimester (od 4. do 7. měsíce těhotenství) 

je pro sex tím nejbezpečnějším a zároveň 

nejpřitažlivějším obdobím. většina žen má 

v tomto období zvýšenou chuť na sex, citli-

vost erotogenních oblastí je zvýšena a nic 

nebrání tomu, užívat si intimností a sexu na-

plno. sexuální fantazie ze strany ženy bývají 

v tomto období pestřejší, některé ženy více 

masturbují, mnohé zažívají svůj první orgas-

mus. v tomto období se doporučují polohy, 

kdy žena leží na zádech a muž se opírá o své 

ruce nebo lokty, aby svou vahou nenaléhal na 

ženu. Také poloha na boku, tvářemi k sobě je 

pro ženu v tomto období velice šetrná. 

�� iii. TriMesTer

iii. trimestr těhotenství a blížící se čas poro-

du bývá ve znamení sníženého zájmu o sex 

ze strany těhotné ženy. jedním z důvodů 

je fyzická únava z důvodu vyšší hmotnosti 

a nižší pohyblivosti, ale také zvyšující se hla-

dina hormonu prolaktinu, který má vliv na 

laktaci. v posledním měsíci před porodem 

vyzývají odborníci k vyšší sexuální opatr-

nosti, aby se do rodidel nedostaly choro-

boplodné bakterie, které by mohly vyvolat 

komplikace u porodu nebo v šestinedělí. 

Při přenášení je naopak sex velmi vhodný, 

protože sperma obsahuje prostaglandin, 

který změkčuje a připravuje děložní hrdlo 

k zahájení porodní činnosti.

zdraví

LETNÍ SLEVA 

25 %*



�� Může sex v TěhoTensTví 
zPůsoBiT PoTraT?
Mnoho párů se obává, že sex v těhoten-

ství může být příčinou potratu - především 

v prvním trimestru. To je ale nesmysl. Časné 

potraty jsou obvykle spojené s chromozo-

málními abnormalitami a dalšími defekty 

ve vývoji dítěte. vaše milování na to nemá 

vůbec žádný vliv.

�� je v TěhoTensTví nějaká 
PoLoha zakázaná?
jak bude vaše těhotenství pokračovat, po-

mocí experimentování najdete tu nejpoho-

dlnější pozici. existuje pouze jedno doporu-

čení. Možná vám bude nepříjemná poloha 

na zádech. vaše děloha při ní totiž stlačí 

nervy v zadní části vašeho podbřišku a to 

vám může být nepříjemné.

�� Může sex zraniT DíTě?
Dítě je v děloze dokonale chráněné plodo-

vou vodou a sliznicemi. Partnerův penis se 

ho nikdy nemůže dotknout.

�� Může orGasMus sPusTiT 
PřeDČasný PoroD?
orgasmus může způsobit děložní kon-

trakce. nicméně tyto kontrakce jsou 

zcela odlišné od kontrakcí, které pro-

vázejí porod. Pokud máte normální tě-

hotenství, orgasmus (ať už při pohlav-

ním styku, nebo bez něj) nemůže vést 

k předčasnému porodu.

�� Má Muž PoužívaT konDoM?
sexuálně přenosné choroby v průběhu tě-

hotenství zvyšují riziko infekce, která může 

ovlivnit průběh těhotenství a zdraví dítěte. 

Pokud jste v průběhu těhotenství vyměnila 

partnery, vždy při sexu používejte kondom.

�� Co kDyž neMáTe Chuť na sex?
i taková varianta je v pořádku. existuje přece 

mnohem víc sexuálních praktik než pouhý 

pohlavní styk. sdílejte své potřeby otevřeně 

se svým partnerem. Místo sexu zkuste maz-

lení, líbání nebo masáž. někdy může nastat 

i opačná situace, kdy na sex nemá chuť muž. 

jednostranná nechuť k sexu se dá velmi ele-

gantne vyřešit nějakou vhodnou erotickou 

pomůckou, kterou žena či muž může pou-

žít buď sama, nebo ji mohou použít v páru. 

stejně tak při komplikacích v těhotenství, 

které nedovolí přímo sexuální styk, je možné 

použít pomůcky pro muže.

�� za jak DLouho Po PoroDu 
se Může zaČíT znova se sexeM?
ať už jste rodila přirozeně nebo císařským 

řezem, vaše tělo potřebuje čas na rekonva-

lescenci. většina lékařů doporučuje počkat 

minimálně šest týdnů po porodu před tím, 

než začnete znovu sexuálně žít.

Text: jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

zdroj: naseporodnice.cz, fit-porod.cz

Kdy by se měla žena sexu v těhotenství vyhnout?
ačkoli většina žen může mít bez problémů sex během těhotenství, existují situace, kdy 
je nutná opatrnost:
•	 předčasný porod:  

Prostaglandiny, které obsahuje sperma, mohou vyvolat kontrakce. Pokud máte 
diagnostikováno riziko předčasného porodu, měli byste být opatrní.

•	 Vaginální krvácení:  
sex se nedoporučuje v případě, že se u vás objevilo nevysvětlitelné krvácení.

•	 problémy s poševním hrdlem:  
Pokud se poševní hrdlo začíná předčasně otevírat, sex by mohl zvýšit riziko 
infekce.

•	 problémy s placentou:  
Pokud placenta zakrývá děložní otvor, sex by mohl vést ke krvácení nebo 
předčasnému porodu.

•	 Vícenásobné těhotenství:  
jestliže čekáte dvě nebo více dětí, možná vám lékař doporučí sexuální abstinenci. 

•	 Zatím však nikdy nebyla jednoznačně potvrzená souvislost mezi sexem 
v těhotenství a předčasným porodem dvojčat.

Co vás zřejmě zajímá a stydíte se na to zeptat? 

www.rodinaaja.cz46
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152 × 228 mm, váz., 304 str., 449 Kč

165 × 235 mm, vá
z., 

104 str
., 2

79 Kč

128 × 196 mm, váz., 136 str., 1
99 Kč

145 ×205 mm, váz., 96 str., 199 Kč

134 × 205 mm, brož., 128 str., 149 Kč

163 × 239 mm, brož., 128 str., 149 Kč

115 × 183 mm, brož., 264 str.
, 199 Kč

148 × 210 mm, brož., 104 str., 249 Kč

145 × 205 mm, brož., 256 str., 129 Kč

166 × 235 mm, brož., 80 str., 179 Kč

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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Co by v lékárničce 

nemělo Chybět

nezapomeňte na léky!
Dovolená je před námi a kromě krásných okamžiků 

s sebou může samozřejmě přinést i úraz nebo 

nemoc. aby vás taková situace zaskočila co 

nejméně, je zapotřebí vyrazit s dobře vybavenou 

lékárničkou. Co by v ní rozhodně nemělo chybět?

www.rodinaaja.cz48
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1. Základní potřeby pro první po-

moc při poranění nebo úrazu. ne-

zapomeňte zkontrolovat, zda máte 

dostatečné množství tlakových ob-

vazů a náplastí, samozřejmě s sebou 

vezměte i sterilní čtverce, elastická 

obinadla a trojcípý šátek. 

2. povrchové antiseptikum oceníte 

obzvláště pokud cestujete s dětmi, ke 

kterým patří odřená kolena a drobná 

povrchová zranění. nezapomeňte, že 

pokud je k dispozici zdroj nezávadné, 

nejlépe pitné vody, je dobré ránu nej-

dříve vymýt a pak dezinfikovat. není-li 

voda k dispozici, ránu pouze vyčistěte 

sterilním materiálem, pak ještě jednou 

vydezinfikujte a zasypte lokálním anti-

biotikem. vhodné je použít v kombi-

naci s jodovou tinkturou

3. léky proti alergiím určitě přibalte a to 

i tehdy, pokud se za alergika nepovažu-

jete. Bohužel už několik sezón hlásí v ně-

kterých regionech výskyt infikovaného 

hmyzu, na jehož bodnutí má alergickou 

reakci velká část populace, takže ani v tu-

zemsku se jejich použití možná nevyhne-

te. Pokud se chystáte do zahraničí, měli 

byste být přece připraveni na všechno.

4. léky proti bolesti a teplotě. To že 

do každé lékárničky patří léky snižují-

cí horečku snad není potřeba nikomu 

vysvětlovat. některé z nich dobře po-

slouží i při bolesti hlavy či kloubů. Pro 

každý případ s sebou ale přibalte ještě 

i něco účinnějšího, aby vám případná 

bolest nezkazila pobyt. 

5. Nosní kapky uvolňující ucpaný nos 

by měly patřit k povinné výbavě při 

cestování s dětmi. ideální volbou na 

cesty je přírodní hypertonický nosní 

sprej s hodnotnými minerály a stopo-

vými prvky. Účinně uvolní ucpaný nos 

a zároveň čistí a zvlhčuje nosní sliznici, 

takže ho můžete použít i při cestování 

v dopravních prostředcích, kde vlivem 

klimatizovaného vzduchu dochází 

k vysušování nosní sliznice.

6. léky proti průjmům a zažívacím 

obtížím neznamenají jen klasické čer-

né uhlí. Především v zahraničí budete 

možná potřebovat něco účinnějšího.

7. léky k ošetření očí. oceníte je 

při zánětech spojivek způsobených 

sluncem nebo prachem. Při prud-

kých zánětech se obvykle vkapává 1 

kapka do oka po 1-2 hodinách, při 

chronických 1-3x denně. 

8. repelentní prostředky vhodné 

k odpuzování hmyzu přibalte ob-

zvláště pokud se chystáte k pobytu 

u vody či v lese.

9. Krém s UV filtrem by měl by mít 

minimálně ochranný faktor č. 6. 

i pokud zrovna nevyrážíte k moři. 

na začátku pobytu, pro citlivější 

nebo dětskou pleť použijte samo-

zřejmě vyšší ochranný faktor. Pří-

mořské opalování se řídí vlastními 

pravidly, tak jak vysvětlujeme v rub-

rice krása.

10. prostředky po opalování – kré-

my a pěny, které slouží k ošetření 

podrážděné pokožky do cestovní 

lékárničky určitě patří. Dokáží mi-

nimalizovat škody způsobené nad-

měrným sluněním. 

Zdraví

Hypertonický nosní sprej 
 uvolňuje nos a dutiny ucpané v důsledku nachlazení, chřipky nebo alergií

 aktivně čistí nosní cesty a zvlhčuje nosní sliznici

 obsahuje pouze přírodní složky
 bez konzervačních látek

 – bezpečná cesta k uvolnění nosu
Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: offi ce@berlin-chemie.cz

BERLIN-CHEMIE



13. lůj k ošetření rtů určitě oceníte ne-

jen u moře, ale třeba i při horské turis-

tice, nebo při výletech na kole.

14. mast na opary s sebou vezměte, 

i když na ně doma příliš netrpíte. změ-

na prostředí může udělat své a takový 

opar dokáže dovolenou pěkně znepří-

jemnit.

15. teploměr v pevném pouzdře je nut-

ností.

16. pinzeta by měla být dlouhá s rovnými 

konci, tak aby s ní šla skutečně vytáh-

nout třeba hluboko vražená tříska.

17. Nůžtičky na nehty zabalte raději 

rovné a ostré.

nikdy nezapomeňte číst příbalové letáky. obzvláště u dětí je 
možnost předávkování blíž, než možná tušíte. nepřeceňujte své 
síly. i pokud máte sebelépe vybavenou lékárničkou, musí platit, 
že vážnější problémy patří do rukou lékaře.

A ještě jednA dobrá rAdA

11. Antacida – léky snižující kyselost 

žaludečních šťáv. Patříte-li k lidem 

trpícím pálením žáhy určitě byste 

pak na ně neměli zapomenout.

12. tabletky proti cestovní nevolnosti  

Do lékárničky také nezapomeňte při-

balit tabletky proti cestovní nevolnos-

ti. obzvláště chystáte-li se cestovat 

s dětmi.

www.rodinaaja.cz50
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SEPTONEX
zásyp s antimikrobiální přísadou Chlorhexidine Dihydrochloride

V praktickém cestovním balení o obsahu 5 g 
nebo v balení 20 g do každé domácí lékárničky.

• Vhodný k použití na drobné 
odřeniny a opruzeniny

• Chrání pokožku v prostředí 
se zvýšeným výskytem 
bakterií a plísní

• neštípe, nepálí

• jednoduchá aplikace

Pekařská 8, 155 00 Praha 5
tel.: +420 257 084 202–218, fax: +420 235 518 702
e-mail: info@bio-medica.eu, www: www.bio-medica.eu

Tradiční účinná 
dezinfekce 
pro celou rodinu

Žádejte ve své lékárně.

Velmi oblíbený 
Jodisol pero 3,6 g 

nyní v atraktivních jarních 
barvách.

www.jodisol.cz

■   ošetření při zánětu ústní sliznice 
■   ošetření oparů 
■   ošetření  drobných poranění kůže 

(trhlinky) 
■   ošetření po bodnutí hmyzem 
■   dezinfekce rukou  

Jodisol®

210x148_Jodisol_0412_MojeRodina_F.indd   1 16.4.12   12:36



�� na někTeré PříPravky 
rozhoDně nesMíTe 
zaPoMenouT
Pokud jste těhotná, nebo se chystáte na do-

volenou s malými dětmi, na obsah lékárnič-

ky musíte dát obzvláště pozor. obzvláště do 

míst, kde je horší dostupnost lékařské péče, 

se musíte vždy dobře vybavit. užíváte-li dlou-

hodobě nějaké léky, nezapomeňte vzít si je 

s sebou v dostatečné zásobě. vždy je lépe 

připravit se i na variantu, že se na místě po-

bytu budete muset z předem těžce předví-

datelných důvodů zdržet třeba o týden déle.

u velmi malých dětí a v těhotenství je vždy 

dobré, v případě nečekaných potíží, kontak-

tovat alespoň telefonicky lékaře a konzul-

tovat s ním léčbu. Myslet musíte i na to, že 

některá onemocnění a potíže by se mohly 

zhoršit při pobytu na slunci nebo při koupání.

nezapomínejte na to, že těhotnýma malým 

dětem mohou značně znepříjemnit pobyt 

na dovolené banální nemoci, jako je rýma, 

či nachlazení. To, co dospělý běžně nijak 

neřeší, v tomto případě může znamenat 

velkou nepříjemnost. na rýmu v tomto 

případě můžete přibalit sprej nebo kapky 

s mořskou vodou, ty jsou vhodné pro celou 

rodinu včetně kojenců, těhotných a kojí-

cích maminek.

virozy jsou v těhotenství velmi nepříjemné, 

můžete použít homeopatika, která jsou 

vhodná i pro kojící matky. kojící ženy mo-

hou krátkodobě užívat léky s obsahem pa-

racetamolu nebo ibuprofenu. Tyto léky jsou 

dostupné i pro děti, a to ve formě čípků, 

sirupu nebo rychlerozpustných tablet.

Tyto léky jsou vhodné i na bolesti bolesti 

zubů, hlavy nebo menstruační bolesti. Pa-

matujte, že je důležité pít hodně tekutin.

v případě pobytu s dětmi hrozí v hojné míře 

i různá drobná poranění. Pro tento případ 

přibalte dezinfekci. Při koupání určitě oce-

níte voděodolnou náplast, která se vyrábí 

i ve spreji. nakupte dostatečné množství 

náplastí různých tvarů a velikostí, pro děti 

seženete i s krásnými obrázky, a alespoň 

pár kousků sterilních obvazů.

Máte-li živější děti, oceníte náplasťové ste-

hy, které jsou určeny k ošetření drobných 

řezných ran. na hojení ran, drobné popále-

niny a poškození kůže od sluníčka spoleh-

livě fungují masti s obsahem panthenolu.

v případě, že vaše sportování naruší drob-

ný úraz nebo zvrtnutí, můžete použít masti 

a gely s obsahem ibuprofenu nebo diclofe-

nacu. osvědčené jsou také spreje s označe-

ním iCe, které ve chvilce ochladí a znecitliví 

podvrtnutou nohu. Budete-li mít v místě 

dovolené k dispozici ledničku, můžete si do 

lékárničky přibalit i gelový polštářek, který 

je určen k chlazení nebo naopak na teplé 

obklady.

–if- 

Foto: saMphoto.cz

těhotné A děti? pokračování článku: Co by v lékárničce nebělo chybět
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Jemná.  Nová
a lepší

3M SPOFAPLAST®

Náplast z netkané textilie
Ještě když jste byla sama dítětem a někde jste se odřela, 
rodiče vám ránu vyčistili, pofoukali a zakryli náplastí Spofaplast. 
K tomu pohlazení a bylo po bolesti.
Zachovali jsme pro vás vysokou kvalitu hypoalergenních náplastí 
Spofaplast, které nedráždí ani tu nejcitlivější pokožku, navíc jsme 
přidali naše 3M zkušenosti a náplasti jsme ještě vylepšili.
Náplast Spofaplast z netkané textilie je nyní jemná, prodyšná, 
dobře drží a absorpční polštářek se k poraněné pokožce nelepí. 
Staráme se o vás i o vaše dítě.

3M_inz_spofaplast_210x148_v01.indd   1 15.6.2012   11:39:40



s valérií zawadskou 

jsme se sešli 

neplánovaně v den, 

kdy měla svátek. První 

věta, co jsme si řekli, 

byla tedy: „všechno 

nejlepší.“ usmála se 

a uvítala nás v zákulisí 

Divadla na jezerce. 

Při rozhovoru se 

líčila na představení 

Paní plukovníková, 

ve kterém o hodinu 

později vystupuje. 

i přes svůj velmi nabitý 

program se nám 

věnovala s radostí 

a působila přátelsky. 

Pohodlně jsme se 

usadili a já jsem se 

začala ptát. 

Modré oči 
jsou u mužů vzácné

Valérie Zawadská se narodila 19. září 1958 ve šternberku na Moravě do zemědělské rodiny. 

vyhrávala recitační soutěže – Wolkerův Prostějov a neumannovy Poděbrady. Má dva syny jana a romana. 
jejím životním partnerem je muzikant roman „krokus“ kříž. v říjnu 2008 začala učit herectví a umělecký 
přednes na Mezinárodní konzervatoři Praha v oddělení hudebně dramatického umění. v září 2010 se stala 
na Mezinárodní konzervatoři Praha vedoucí hereckého oddělení. vystupuje po celé republice, věnuje se 
filmu, televizi, rozhlasu, dabingu a divadlu.
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�� sešLi jsMe se PřeD vašíM 
DivaDeLníM PřeDsTaveníM Paní 
PLukovníková. jak se CíTíTe? 
jako když se musím rychle nalíčit, abych se 

líbila vašemu fotografovi. a abych se sou-

středila na to, že už za půl hodinky přijde 

paní Bohdalová a další kolegové a bude-

me hrát představení, které mám nesmírně 

ráda. jsem vděčná honzovi hrušínskému, 

že v něm mohu vystupovat.

�� jak zvLáDáTe DohroMaDy 
svou PráCi a soukroMý živoT?
někdy příšerně těžko. hold občas nemají klu-

ci vyžehlená trička. někdy to zvládnu a jindy 

jdou v pomačkaném tričku do školy. nedá se 

nic dělat. herecký život je kočovný, a proto 

je velmi důležité domácí zázemí. Pokud ho 

nemáte, cítíte se příšerně unavení. naštěstí 

mám úžasného partnera, který je schopný 

uvařit, uklidit, čtyři dny mě nevidět, pak se na 

mě těšit, což je samozřejmě nádherné. a já 

jsem ráda, že mám takového partnera. 

Kluci, ať máte 
hodně práce

�� vyPaDá To, že i u veLMi 
zaMěsTnané ženy To jDe 
krásně skLouBiT… 
Podle mého názoru za osmnáct let, co mám 

harmonický vztah, je to vždycky jenom na 

domluvě. Pokud je žena hodně zaměst-

naná a zajišťuje tím finanční zabezpečení 

rodiny, je třeba se dohodnout s partnerem, 

jestli bude fungovat jako táta na rodičovské 

dovolené. u mě to tak bylo. a pak je to 

o tom, jestli to muž zvládne, nebo ne. Dá 

se to skloubit, záleží, jak se dva domluví. 

�� vaši synové jsou už 
DosPěLejší… 
staršímu je sedmnáct a mladšímu synovi 

bude čtrnáct let. o pubertě se nemá cenu 

bavit, protože veškerý dohled nad syny, ten 

nejdůležitější, má můj partner. já se maxi-

málně ráno pozastavím nad tím, že někdo 

má v „žákovský“ pětku, a řeknu si, chlap-

če, mám ti vynadat rovnou, nebo se tě je-

nom zeptám, kdy si to opravíš? většinou 

volím ale tu druhou variantu. 

�� ČeMu si MysLíTe, že By se 
vaši synové ChTěLi věnovaT?
To je poměrně těžká otázka, protože prvo-

rozený jan studuje na státní konzervatoři 

klasickou kytaru a druhorozený roman se 

chce věnovat rovněž kytaře. vždy jim říkám: 

„kluci, ať máte hodně práce.“ ať chceme 

nebo ne, kultura je vždy „na chvostu“ ja-

kéhokoliv dění. jestliže si vyberou kytaru, 

ať už klasickou nebo z nich budou rockeři, 

jako je můj partner, tak se budou muset 

hooodně otáčet. 

Láska  
z divadla

�� v hereCké ProFesi se 
seTkáváTe s Mnoha LiDMi 
a ČasTo i s PohLeDnýMi Muži. 
jak oDoLáváTe ToMu, aBysTe 
se nezaMiLovaLa?
já nemám čas odolávat čemukoliv, pro-

tože jsem se svým partnerem dlouhých 

osmnáct let, mám s ním dvě nádherné 

děti, dva skvělé kluky. nemám tedy žád-

nou potřebu něčemu odolávat. Moc to 

tedy neřeším.

�� kDe jsTe se se svýM 
ParTnereM roManeM křížeM 
seznáMiLa?
v Divadle aBC, kde roman pracoval jako 

technikář. vzpomínám si, že to bylo při 

práci na představení Ten, kdo utře nos, kde 

jsem hrála hlavní roli. Tenkrát mi to oprav-

du hodně slušelo, protože jsem byla krásně 

namalovaná a hlavu mi zdobila nádherná 

paruka. nějak se to povedlo a dali jsme se 

hezky dohromady. 

�� PaMaTujeTe si, jesTLi vás 
zaujaL na První PohLeD?
na rozdíl od ostatních technikářů, kteří čekali, 

než začne představení a popíjeli, on vždycky 

seděl někde v koutku s kytarou a hrál. Úplně 

vzadu v ústraní si drnkal na kytaru. Muzika ho 

nesmírně baví a dělá ji krásnou. To mě zauja-

lo nejvíc. a navíc má přenádherné modré oči, 

což je u mužů vzácné. oba moji synové mají 

po něm také přenádherné modré oči.

�� Co vaše Píseň?
Můj partner mi složil skladbu, která se 

jmenuje vz271193. když jsem se nad tím 

názvem zamyslela, zjistila jsem, že je to 

datum, kdy jsme se spolu seznámili, a za-

čali jsme spolu žít. na romanově poslední 

vydané desce jsou skladby věnované mně 

a mé kamarádce. velmi mě to těší a záro-

veň jsem zvědavá, co přijde dál.

S odpočinkem  
jde všechno líp

�� jak se oDreaGováváTe?
Přiznávám okamžitě: spánkem. Ten je pro 

mě největším relaxem. Baví mě také křížov-
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ky, četba detektivek a vaření, při kterém si 

poslouchám svoji muziku. Mám ráda napří-

klad jaromíra nohavicu nebo hanu hege-

rovou. kluci jsou všichni tři rockeři, takže 

já si to kompenzuji jinou hudbou, která se 

mi líbí. Tím, že se ve svém pracovním životě 

setkávám se spoustou lidí, ráda si odpoči-

nu. Proto se vždycky těším na chalupu, kte-

rou jsme si pořídili před sedmi lety, že budu 

sama a v klidu jenom se svojí rodinou. kde 

ještě načerpám energii? i když je to zároveň 

vysilující, tak ve škole. 

Učíme se  
celý život

�� kTerou škoLu MáTe na 
MysLi?
je to střední soukromá umělecká škola, 

Mezinárodní konzervatoř Praha, kde jsem 

začala učit měsíc po své padesátce, v září 

to budou čtyři roky. svým studentům jsem 

na začátku říkala: „omlouvám se, ale já se 

na vás učím učit.“ vždy si vzpomenu na 

svoji profesorku uměleckého přednesu na 

DaMu, skvělou herečku a dabérku janu 

andresíkovou, která nám to také říkala. 

Důležitá je trpělivost. Pedagog by mož-

ná neměl říkat, že něco neumí. já si zase 

myslím, proč to nepřiznat? učím se učit. 

Tak pojďme do toho. a sedmého května 

máme maturitní představení s mými prv-

ními studenty.

�� jak se CíTíTe, kDyž jDeTe na 
hoDinu Teď oProTi ToMu, kDy 
jsTe nasTouPiLa PoPrvé?
Teď jsem si daleko více jistější, než když 

jsem před necelými čtyřmi lety do školy na-

stoupila. vidím na studentech velké pokro-

ky a snažím se jim pomáhat, jak jen to jde. 

i když mám trochu pochybnosti, jestli to 

dělám správně. Často přemýšlím, zda věc, 

kterou provádím, je správná. Člověk ale 

vždycky musí něco zkusit, aby to pochopil 

a věděl, co a jak má být. 

�� jaké MáTe zkušenosTi 
s DěTskýMi herCi?
na divadle jsem nikdy neměla čest spolu-

pracovat s dětmi, které by na jevišti vystu-

povaly s námi. ve filmu ano, ale tam je to 

jiné. nazkouší se jeden obraz nebo scéna, 

potom si vše domlouváme s kameramany. 

záleží na tom, jak je dítě otevřené a schop-

né vnímat. většinou si ale režisér už na kon-

kurzu vybere dítě, které je schopno vnímat 

naši práci a udělat to, co je před kamerou 

zrovna potřeba. 

�� Co TřeBa seriáLy a MLaDí 
herCi?
Měla jsem nádhernou zkušenost před 

rokem a půl. Točili jsme na zlínsku seriál 

pro Českou televizi znamení koně. hrála 

v něm dvanáctiletá dcera našeho fotba-

lového reprezentanta kara němečková. 

Byla výborná. Měla hrát původně 

čtrnáctiletou dívku, ale pan režisér to 

nakonec pozměnil. Mohla hrát dívku 

v jejím věku, bylo to pro ni více přirozené. 

Byla neuvěřitelně vstřícná a věděla, co 

dělá, což je skvostné. 

�� jak se váM sPoLuPraCuje 
s vašiMi sTuDenTy, kTeří jsou 
MLaDí DosPívajíCí?
studenti ve svých patnácti letech často 

ještě nevědí, co chtějí do budoucna dělat 

a kam bude směřovat jejich poslání. Pro 

mě je neuvěřitelně krásné sledovat, jak se 

tito mladí lidé během několika let vyvíjejí 

v lidské osobnosti. 

Čas  
je nejdůležitější

�� Co BysTe vzkázaLa našiM 
ČTenářkáM MaMinkáM?
nebojte se se svými dětmi hodně komuni-

kovat a snažte se pro ně mít čas. To je nej-

důležitější. Mnoho kolegyň a kolegů mi říká: 

„ono se ti to vrátí.“ všechno dobré, ale i to 

zlé, co jim dáte. Tak jako každému z nás. 

autorka: kamila Borecká

Foto: kateřina korunková

autoři jsou studenty univerzity 

jana amose komenského v Praze.
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Největší přírodní zábavní areál v ČRNejvětší přírodní zábavní areál v ČR

ŠIKLŮV MLÝN

MIMOŘÁDNÉ AKCE (víkendové)
30. 6.
5. - 6. 7.
7. - 8. 7.
14. 7.
21. 7. 
         
28. 7. 
4. 8. 
11. 8. 
18. 8. 
25. 8. 
1. 9. 
2. 9. 

Traktor Show
Western Motosraz II. ročník
Karneval v Riu
Velký den koní
Americký týden s PEPSI 
The best of Dance festival
Noční ohňová show
Aero show
Rodeo show
RC Model show
Rodinný den
Zlatý Šiklák 2012
Derniera

30.6.-2.9.2012
KAŽDÝ ČTVRTEK VE 21.00 
NOČNÍ OHŇOVÁ SHOW

www.sikland.cz
VYSOČINA • Zvole  nad Pernštejnem • tel.: +420 566 567 400

ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
Westernové městečko Šiklův mlýn
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S TOBOGÁNEM • VYJÍŽĎKY NA KONÍCH
INDIÁNSKÁ VESNICE • MEGATRAMPOLÍNA • JÍZDA VLÁČKEM • ZOO
RÝŽOVÁNÍ ZLATA • UBYTOVÁNÍ A DOVOLENÁ PRO CELOU RODINU

DOLNÍ ROŽÍNKA
Strašidelný zámek Draxmoor
STRAŠIDELNÝ VÝTAH • 3D KINO • TAJEMNÉ SKLEPENÍ

Krokodýl park
ŽIVÍ KROKODÝLI

OD 10.00 PROGRAM PO CELÝ DEN: 
AKČNÍ DIVADLO • WESTERNOVÁ SHOW
SCÉNKY • PŘEHLÍDKY • SOUTĚŽE
UKÁZKA A VÝUKA TANCŮ

Karneval v Riu
Velký den koní
Americký týden s PEPSI 
The best of Dance festival
Noční ohňová show
Aero show
Rodeo show
RC Model show
Rodinný den
Zlatý Šiklák 2012
Rodinný den
Zlatý Šiklák 2012
Rodinný den

Derniera
ZVOLE NAD PERNŠTEJNEMZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
Westernové městečko Šiklův mlýnWesternové městečko Šiklův mlýn

Velký den koní
Americký týden s PEPSI 
The best of Dance festival
Noční ohňová show
Aero show
Rodeo show
RC Model show
Rodinný den
Zlatý Šiklák 2012
Rodinný den
Zlatý Šiklák 2012
Rodinný den

ZVOLE NAD PERNŠTEJNEMZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
Westernové městečko Šiklův mlýnWesternové městečko Šiklův mlýn

NOVINKA

LVÍČE ALEX

Akční divadlo

Koupaliště

Strašidelný zámek

Krokodýl parkŠIKLAND PATŘÍ RODINÁM

Moje rodina a ja cervenec_srpen.indd   1 12.6.2012   15:18:22



konečně tu máme léto, pro někoho až příliš 

teplé. Teploty dosahují tropických hodnot a pro 

nás středoevropany to občas není úplně to pravé. 

naše tělo přece jen není na vysoké teploty zvyklé 

a musíme ho náležitě chránit.

Aby vás v létě
 nebolely oči
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většina z nás už nevyjede k vodě bez kré-

mu na opalování s bezpečným faktorem, 

na co však často zapomínáme, to jsou 

naše oči. Proto bychom měli přibalit na 

dovolenou i pár pomocníků, kteří nám po-

mohou ochránit zrak.  

 

�� v První řaDě BrýLe…
Po celý rok vystavujeme oči všem možným 

škodlivým vlivům. v létě se do této početné 

skupiny škůdců přidá ještě ostré slunce. Pří-

liš silné sluneční světlo může zvyšovat riziko 

vzniku závažných očních onemocnění jako 

např. šedého zákalu.

Pokud totiž ležíme delší dobu na písečné 

pláži na silném přímém slunci, může dojít 

u nechráněných očí k zánětu rohovky (fo-

tokeratitidu). Toto onemocnění v některých 

případech končí i přechodnou ztrátou zra-

ku. nejsilněji působí sluneční paprsky mezi 

desátou hodinou ranní a čtvrtou odpoled-

ní. Tehdy bez brýlí ani nevycházejte!

správné sluneční brýle musí pohlcovat 

viditelné světlo a zabraňovat vstupu uv 

(uva i uvB) záření do oka. Právě uv pa-

prsky poškozují oko podstatně více než 

obyčejné viditelné světlo. na první pohled 

ovšem laik velmi těžko pozná, zda tohle 

brýle dovedou. Dražší brýle mohou sice 

být účinnější, ale stoprocentní podmínkou 

to není. stejně tak se nemůžete spoleh-

nout ani na míru zabarvení skel. uv filtr 

je součástí materiálu čočky, přičemž zabar-

vení skel zadržuje pouze viditelné světlo.

�� oChrana zevniTř
zapomínat bychom neměli ani na dalšího 

pomocníka. Další možnou ochranou je to-

tiž prevence a dostatek vitaminů. aby vám 

zrak sloužil spolehlivě a přestál nejen let-

ní sluneční záření, zaslouží si dostatečné 

množství vitaminu a, betakarotenu, luteinu 

a zeaxantinu. je prokázáno, že lutein a zea-

xantin pomáhají chránit sítnici před oxidač-

ním poškozením. Luteinu navíc zpomaluje 

bujení buněk (rakovinotvorných) a celkově 

zvyšuje imunitu. na oči jsou také skvělé bo-

růvky nebo černý bez či černý rybíz. stejně 

jako vitaminy mají svůj podíl na dobrém 

zraku antioxidanty. ve stravě by vám pro-

to neměla chybět brokolice, fazole, žlutý 

hrách, kapusta, zelí nebo mrkev. náhrad-

ní variantou mohou být i umělé preparáty. 

Doporučují se spíše starším lidem, kteří po-

třebují vyšší dávku antioxidantů.

Zdraví

B2Z Group, spol. s r.o., 
Vranovská 102, 61400 Brno, tel. 777 132 123

Najdete nás na: 
www.123bryle.cz

Poridte si nové 
dioptrické brýle az o 70 % levneji

z pohodlí Vašeho domova.

Zhotovujeme 

kompletní dioptrické brýle 
dle lékarského predpisu v cenách jiz  

od 490 Kc. 
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�� nezaPoMeňTe na oČní 
kaPky
nikdy bychom neměli z domova vyjet bez 

očních kapek. oční kapky mají chránit 

zrak, ulevit vám a zpříjemnit život. První, 

kdo by po nich měl sáhnout, jsou uživate-

lé kontaktních čoček a lidé s problémem 

syndromu suchého oka. „jde o poruchu 

omývání očního povrchu, která je vyvolána 

buď změnami, nebo snížením tvorby slzní 

tekutiny,“ říká pro server Prozeny.cz MuDr. 

jana Dupalová oční specialistka. „slzný 

film je složen ze tří vrstev - hlenové, vod-

né a olejové. Pro správnou funkci je nutná 

přítomnost všech tří vrstev slzného filmu.“

syndrom suchého oka, se projevuje pále-

ním oka, pocitem cizího tělesa v oku i po-

citem špatného vidění. Tímto syndromem 

trpí více než 10 % populace a je nutné ho 

řešit očními kapkami  „Problémy s klesají-

cí produkcí slzní tekutiny mohou mít i lidé 

s postupujícím věkem nebo ti, kteří užívají 

některé léky jako například antikoncepční 

pilulky nebo prášky na spaní,“ upřesňuje 

MuDr. jana Dupalová. Druhou významnou 

skupinou, používající zvlhčující oční kapky, 

jsou uživatelé kontaktních čoček, kterým 

tyto kapky výrazně zvyšují komfort nošení.

Úlevu mohou přinést také oční spreje. jed-

notlivé značky se od sebe liší způsobem 

účinku. některé doplní do slzného filmu 

tukovou, jiné vodnou složku, v dalších 

je obsažen vitamín a, pantenol, ve vodě 

rozpustné polymery nebo žhavá novinka 

kyselina hyaluronová, která je tělu i speci-

álně oku vlastní a dokáže dokonale vázat 

vlhkost. 

sodná sůl kyseliny hyaluronové je přiroze-

nou součástí lidského těla včetně oka a slz. 

Pro její unikátní fyzikální a chemické vlast-

nosti je tato látka předurčena k použití jako 

zvlhčující oční kapky při léčbě syndromu 

suchého oka.

oční kapky patří do skupiny zdravotních 

potřeb, které by vám neměly chybět ani 

při cestě na dovolenou. Právě zde se nabízí 

použít praktické jednorázové balení. nikdy 

totiž nevíte, kdy vás rozbolí oči a přitom 

řešení je tak jednoduché. Použití nemusí 

být pravidelné a přesto může být účinné. 

oční kapky jsou dnes běžně dostupné bez 

lékařského předpisu v lékárnách, optikách 

a u očních lékařů.

zdroj: Prozeny.cz

Foto: saMphoto.cz
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naštěstí už jsme se snad přenesli přes opa-

lovací oleje bez faktorů a vysedávání na 

přímém slunci bez namazání, ale přemýš-

líte taky o péči „po“? Po tom, co se vrátí-

te z pláže nebo koupaliště a unavené kůži 

a vlasům něco chybí…

�� 1. PéČe o PLeť
slaná voda, teplo a vítr jsou škodlivými 

faktory způsobujícími dehydrataci ple-

ti. navíc krémy proti slunečnímu záření 

ucpávají póry, proto je velmi důležité se 

alespoň dvakrát za 14 denní dovolenou 

„oloupat“. Dopřát si peeling celého těla 

a pak se namazat vysoce hydratačním 

krémem, abyste předešla nejrůznějším 

kožním problémům. určitě přijedete z do-

volené o malinko méně opálená, zato vám 

barvička vydrží mnohem déle. 

určitě nesmíte zapomenut ani na hydra-

taci. hydratace je v létě velmi důležitým 

faktorem, pokud si chcete udržet stále per-

fektně vypadající pokožku a zářivé vlasy. na 

dovolené pijte hodně vody. Pokud se pro-

léváte kávou, o to více si dopřejte neperli-

vou čirou tekutinu. není důležitější období 

vnitřní hydratace než letní rozpálené měsí-

ce. vnitřní hydratace zároveň pomáhá proti 

dehydrataci pokožky. Tu dokrmujte krémy 

na opalování s vysokým faktorem a samo-

zřejmě mléky po opalování. nejlépe udělá-

te, když si pořídíte krém s obsahem aloe 

vera nebo Pantenolem. aloe vera je rost-

linou, u které se musíme na chvíli zastavit. 

Můžeme ji právem nazvat královnou mezi 

léčivkami. její historie je tak fascinující a za-

jímavá jako svazek populárních historických 

románů. jádrem všech jejích neobyčejných 

léčivých vlastností je její gelovitá dužina, 

kterou znali již v biblických dobách ...

aloe vera dokáže pronikat dermální vrst-

vou, a proto působí i zevnitř těla. Díky této 

vlastnosti hojí řezné rány, spáleniny, oděrky 

a je schopna nahrazovat i tukové buňky kos-

tí. aloe vera gel působí jako přírodní čistič 

(obsahuje saponiny), prochází tkání díky pří-

tomnosti ligninu. Pracuje jako anestetikum 

v místech, kde je aplikován. zmírňuje boles-

ti ve svalech, kloubních spojeních apod. je 

baktericidní, pokud je aplikován ve vysoké 

koncentraci po několik hodin v přímém 

kontaktu s bakteriemi. Dokáže likvidovat 

virus a je fungicidní. je proti-svědivý, redu-

kuje krvácení, sráží teplotu zanícených částí 

těla. je protizánětlivý. Působí jako přírodní 

zvlhčovač, dodává vlhkost všem vrstvám 

kůže. zvyšuje normální buněčné množení, 
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strávili jste krásný den na pláži a právě vyrážíte do stin-

ného hotelového pokoje? Potom byste asi měli vědět, jak 

pečovat o své tělo po odchodu ze slunce, aby netrpělo…

Jak se starat o tělo 
po odchodu z pláže





čímž urychluje regenerativní fázi hojivého 

procesu. roztahuje kapiláry (krevní cévy nej-

menšího průměru), rozbíjí a stravuje mrtvou 

tkáň. je výživný pro tělo a kůži, poskytuje 

širokou škálu vitamínů, minerálů, sacharidů, 

enzymů a aminokyselin. je velmi efektivní 

při likvidaci virulentních druhů vaginálních 

trichomonád. Protože aloe obsahuje velmi 

cenné enzymy, aminokyseliny , minerály, vi-

tamíny, rostlinné glykosidy a antrachinony, 

které pomáhají z organizmu odplavovat to-

xické látky, proto je nejúčinnějším přírodním 

detoxikačním prostředkem 3. tisíciletí.

�� 2. PéČe o vLasy
není nic lákavějšího, než sluncem polí-

bená kštice lesknoucí se a stáčející se do 

úhledných pramenů. zvlněné vlasy ze sla-

né vody vypadají krásně, ale neměla byste 

si je nechat neumyté déle než jeden den. 

Důvodem je mořská voda, díky níž dochází 

nejen k vysušování kůže, ale i vlasů! Proto 

je jemné mytí vlasů jedním z nejdůležitěj-

ších úkonů po příchodu z pláže. Druhým 

nejdůležitějším krokem pro vlasy je použití 

správného kondicionéru a dvakrát do týd-

ne i masky. nezapomínejte ani na pořádný 

klobouk nebo šátek do vlasů.

�� 3. PéČe o rTy
rty potřebují stejnou pozornost, jako pleť 

na obličeji. nezapomínejte na ně! Během 

dne používejte balzámy na rty s vysokým 

uv faktorem. v lékárnách a drogériích 

seženete velké množství různých druhů 

tyčinek a balzámů na rty z letní řady, jež 

jsou absolutně to nejlepší, co jim může-

te dopřát. kromě toho, nezapomeňte 

na hydrataci. hydratace je přesně to, co 

vaše rty potřebují po škodlivém vlivu uv 

záření a slané mořské vody. vyzkoušejte 

hluboce hydratační balzám, který pomá-

há zahojit popraskané rty. Chrání je před 

vysušováním a popraskáním. vaše rty se 

budou cítit jemné, hladké a dokonale 

hydratované.

�� 4. Bosá na PLáži
vraťte se do dětských let a rozeběhně-

te se po pláži bosá! nejenže se vám pí-

sek a kamínky stanou osobní manikér-

kou, ale skvěle posílíte i nožní klenbu, 

což nikdy není na škodu. Písek pomůže 

odlupovat odumřelé buňky a zároveň si 

budete připadat jako na luxusní masáži. 

získáte tak pokožku nohou jakou se pyš-

ní miminka.

�� 5 nej Pro sLuneČní Den 
na závěr si pojďme shrnout, co všechno 

bychom měli udělat proto, aby naše tělo 

po létě neplakalo:

1. ještě důležitější než dobrá knížka 

a dobrá svačina jsou kvalitní sluneční 

brýle a opalovací přípravky na tělo, 

tvář i rty. 

2. opalovací kosmetika potřebuje čas 

k tomu, aby mohla začít účinně půso-

bit. Proto bychom se měli nakrémovat 

už asi půl hodiny před sluněním. 

3. Po každém koupání je třeba znovu 

aplikovat opalovací přípravek. 

4. Mezi 11. až 15. hodinou je sluneční 

aktivita nejvyšší – zamiřme proto do 

milosrdného stínu. 

5. Po celodenním opalování by mělo 

následovat osprchování a následné 

ošetření pokožky celého těla speci-

álními přípravky po opalování, které 

sluncem namáhanou pokožku hydra-

tují a vyživují. 

zdroj: viviete.cz

Foto: saMphoto.cz
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Předností vlákniny je celá řada. v zaží-

vacím traktu působí trochu jako kartáč 

a zrychluje pohyb střev. zlepšuje prostře-

dí pro udržení správné hladiny bakterií, 

které jsou prospěšné pro práci tlustého 

střeva, snižuje riziko zácpy, nádorových 

onemocnění střev, rizika civilizačních 

chorob, vstřebávání cholesterolu a sa-

charidů, reguluje hladinu inzulinu, deto-

xikuje organismus. rozpustná zpomaluje 

vstřebávání cukru do krve, udržuje nor-

mální hladinu cholesterolu, detoxikuje 

trávicí trakt, podporuje činnost střev 

a vstřebávání vápníku (prevence osteo-

porózy). je-li ve stravě málo vlákniny , 

nebo dokonce žádná, zbytek tráveniny 

v tlustém střevě jím prochází pomalu 

a vázne (vznik zácpy). 

�� huBneMe s vLákninou
vláknina patří mezi polysacharidy, doká-

že vázat vodu (1 g vlákniny až 0,4 g vody) 

a zvětšovat svůj objem. Potraviny s vyšším 

podílem vlákniny obsahují při větším obje-

mu méně energie. nerozpustná vláknina 

(zejména v zelenině, otrubách a celozrnném 

pečivu) jde až do tlustého střeva nerozště-

pená, zvyšuje objem stolice, podporuje 

střevní peristaltiku (která je u lidí se sedavým 

zaměstnáním oslabená), a tak i pravidelné 

vyprazdňování. rozpustná vláknina po smí-

chání s tekutinou výrazně nabobtná a změní 

se v gelovitou hmotu, čímž dojde ke zpoma-

lování vyprazdňování žaludku a vstřebávání 

cukrů ze střeva do krve. vláknina stimulu-

je v ústní dutině vylučování slin, prodlužuje 

žvýkání a urychluje vznik pocitu nasycení. 

kombinací procesů v tlustém střevě zabra-

ňuje vzniku rakoviny tlustého střeva, léčivě 

působí i na zácpu a její komplikaci, diverti-

kulózu tlustého střeva. 

�� vLákninou  
ke šTíhLejší PosTavě
Dostatečný přísun vlákniny může pomoci 

při hubnutí i zachování ideální hmotnosti. 

kombinaci pomalejšího žvýkání a trávení 

a snižování glykemického indexu potravin 

pomáhá při hubnutí. urychlením pohybu 

tráveniny ve střevech se zamezí zvýšené-

mu vstřebávání tuků a cukrů, díky sytící 

schopnosti snižuje chuť k jídlu. rozpust-

ná vláknina nabývá na objemu - nabobt-

ná a působí pak pocit sytosti. Musí se 

však dostatečně zapíjet. 

www.rodinaaja.cz66

výživa

To, že držíme světový primát v rakovině tlustého střeva, je všeobecně 

známé. jednou z příčin je i skutečnost, že průměrný Čech sní denně 

jen 11-15 g vlákniny, což je necelá polovina doporučené denní dávky. 

opravdu je vláknina pro lidský organismus natolik důležitá?

Zdravá vláknina
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�� kDe vLákninu najíT? 
vlákninu najdeme v celozrnných obilo-

vinách a pečivu, luštěninách, zelenině 

a ovoci, semínkách a bramborách. Pro 

dostatečný přísun vlákniny ve stravě za-

řazujte tyto potraviny do jídelníčku pravi-

delně. kromě vlákniny tak přijmete i další 

látky, které na organismus působí blaho-

dárně - je to lepší a levnější zdroj než tab-

lety. jezte pravidelně a často, ideálně dva 

kusy ovoce a tři kusy zeleniny denně, ale-

spoň dvakrát týdně luštěniny a těstoviny, 

cereálie a pečivo pokud možno celozrnné. 

Dejte si celozrnné cereálie a rýži natural, 

ovoce (např. 100 g jablek obsahuje 13 g 

vlákniny), zeleninu (např. brokolice), luš-

těniny, ořechy a olejniny (např. lněné se-

mínko), obiloviny (např. špalda), pšeničné 

otruby a sójové maso (9,6 g na 100 g). 

stejný účinek má i vláknina v prášku, ale 

ze zeleniny a ovoce dostanete vitaminy, 

minerální látky, rostlinná barviva a další 

zdraví prospěšné látky. ovšem i zde platí 

všeho s mírou. Pokud vláknina tvoří příliš 

velký podíl ze stravy s nízkou energetic-

kou hodnotou (např. u diet či dětí), může 

nám uškodit. vyšší denní příjem než 35 g 

může způsobit plynatost, nadýmání, kře-

če a průjem, nebo nadbytečné vyplavení 

vitaminů a minerálních látek z těla.  ve 

výjimečných případech se při nadměrné 

konzumaci může snížit účinnost někte-

rých léků. jezte proto vyváženě a pestře, 

vybírejte si potraviny s přirozeným obsa-

hem vlákniny. její množství tedy navyšuj-

te postupně, ať nemáte bolesti bolesti 

břicha a problémy s trávením.

Text: jana abelson Tržilová

Foto: saMphoto.cz
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Lékař radí
Prosím poraďte mi, mým problémem je neustálé přibírání na váze, a když se začnu omezovat 
v jídle, pak trpím zácpou. Moje známá mi doporučila užívat přípravek Unilakt, jaký je Váš názor?

Zdena J. 28 let, Tábor 

Paní Zdeno, vlákninový přípravek Unilakt  je velmi kvalitní preparát, který je zároveň i velmi 
komplexní a tím, že je již 17 let v lékárnách, vypovídá o jeho kvalitě.

Já jej doporučuji jako výborný doplněk redukční diety. Tabletky je třeba užívat zhruba půl hodiny 
před každým jídlem nebo při pocitu hladu a to v množství 5–10 kusů maximálně 3x denně.  
Velmi důležitý je dostatečný příjem tekutin, zejména po požití tablet. Tento způsob Vám 
skutečně během tří měsíců pomůže zhubnout o 10 až 12 kg a pokud jen trochu omezíte svůj 
kalorický příjem, máte výsledek zajištěn. Unilaktem lze nahradit jedno jídlo denně, nejlépe večeři.

Unilakt se navíc užívá při chronických zácpách, hemoroidech a zažívacích problémech. 

Všechny tyto potíže spolu totiž většinou souvisí. Unilakt má mnoho důležitých 
složek. Je to především jablečná vláknina a její sytící efekt, díky jemuž se dá 
systematicky hubnout a uživatelky netrpí ani zácpou. Dále je to řasa Chlorella, 
která dodává tělu chybějící látky s vitamíny, posiluje imunitní systém, upravuje 
střevní vylučování a díky CGF (Chlorella růstový faktor) urychluje obnovu a růst 
buněk. Obsahuje velké množství přírodního betakarotenu, vitaminu B1, 
B2, B3, B6, B12 vitamínu C, biotinu, kyseliny listové, vitamínu E a řadu 
minerálů a stopových prvků. 

Další složkou je skořice, ta má uklidňující účinky, uvolňuje napětí a stimuluje 
krevní oběh. Podporuje trávení, působí proti průjmu a ranní nevolnosti 
v těhotenství. V poslední době se objevily velmi pozitivní výsledky ve spojení 
skořice a cukrovka. Tyto studie uvádějí, že při pravidelném užívání jednoho 
gramu skořice denně po dobu čtyřiceti dnů (což odpovídá 600 g balení 
Unilaktu) poklesla hladinu cukru i cholesterolu o 20 %. 

Souhrnem lze říci, že doplněk stravy Unilakt je důležitý při redukci hmotnosti, 
upravuje cholesterol a cukr v krvi, udržuje pravidelnou stolici, omezuje vznik 
hemeroidů a pomáhá snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Díky přidanému vitamínu C, organizmus snadněji odolává chřipkovým 
onemocněním a při pravidelném užívání je účinným antioxidantem,  
zejména pro kuřáky.

Pokud jste Unilakt ještě neužívala, začněte s pomalým nástupem, 
nejlépe 2 dny  3x denně 2–3 tablety  
a pak postupně zvyšujte dávku. 
 
doc. MUDr. Karel V. Šuk, CSc.

Tři druhy Unilaktu  jsou dostání v lékárnách a na www.hmh.cz
v balení  150 g (225 tablet), 300 g (450 tablet) nebo výhodných  600 g (900 tablet)
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�� MásLo oBLíBené  
a zaTraCované
Máslo zná každý z nás, o tom nepochybu-

ji, ale kdo ví, jak se vlastně vyrábí a z čeho 

je složené? Máslo se vyrábí stloukáním 

smetany o minimální tučnosti 35 % tuku. 

Při výrobě vzniká ze smetany máslo a jako 

vedlejší produkt podmáslí, které obsahuje 

hodně vody a málo tuku, jelikož veškerý 

tuk přešel do vyrobeného másla. v másle 

můžeme najít mléčný cukr (laktózu), mine-

rální látky, vitamíny rozpustné v tucích (a, 

D, e, k) a bílkoviny v minimálním množ-

ství. jelikož máslo obsahuje živočišný tuk, 

je jeho součástí i cholesterol, a to 240 mg. 

Denní potřeba cholesterolu přijímaného 

potravou má být 300 mg, takže pro před-

stavu bychom museli sníst půlku kostky 

másla, abychom dosáhli této hodnoty. Co 

z toho vyplývá? že pokud si dáme k sní-

dani čerstvý chleba s kvalitním máslem, 

určitě nám to neublíží.

�� MarGaríny, ano, Či ne?
„Margaríny“ (správné označení je roztí-

ratelné rostlinné tuky) jsou vyrobeny z 20 

– 80 % rostlinných olejů, které by měly 

tvořit max. 10 % z přijaté energie, jelikož 

zvyšují hladinu cholesterolu. Dále obsahují 

více nenasycených mastných kyselin, kte-

ré podporují snižování cholesterolu a mají 

další příznivé účinky na lidské zdraví. Mo-

derní postupy výroby margarínů zabraňují 

vzniku škodlivých trans mastných kyselin, 

které vznikaly při použití starší technologie 

zpracování – hydrogenaci (ztužování).

v posledních letech se roztíratelné rostlin-

né tuky stávají významnou součástí naše-

ho jídelníčku. Ty kvalitní jsou z výživového 

hlediska dobrou volbou. Mají příznivé slo-

žení mastných kyselin (většina z nich je ne-

nasycených), neobsahují cholesterol a jsou 
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Správně si namazat…

namazané pečivo tvoří velkou část našich snídaní a svačin, stejně tak 

jako jídelníčku našich dětí. víte ale, v čem se vlastně liší máslo, margarín, 

pomazánkové máslo, žervé, termizované sýry a tavený sýr? Co je nejlepší 

mazat si na pečivo skoro každý den a co jen výjimečně? 
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často obohacovány o některé další důle-

žité látky, jako jsou vitaminy (především 

a, e, D) či rostlinné steroly. oproti máslu 

jsou dobře roztíratelné a lze si vybrat ze 

široké škály tučnosti. abychom mohli rost-

linné tuky označit za kvalitní a vhodné ke 

konzumaci, musejí mít nízký obsah trans 

mastných kyselin (TFa) – na obale výrob-

ku by mělo být uvedeno, že tuk obsahuje 

méně než 1 % TFa nebo stopy TFa. 

�� PoMazánkové MásLo, aneB 
Česká sPeCiaLiTa…
Pomazánkové máslo se vyrábí z pasterova-

né smetany, sušeného odstředěného mlé-

ka, bramborového škrobu, soli a s přídav-

kem mikrobiální kultury (smetanový zákys). 

Tato směs se zahřeje na 70˚C a poté se plní 

do obalů. Pomazánkové máslo obsahuje 

35 – 40 % tuku, 55 % vody a zbytek tvoří 

mléčný cukr (laktóza), minerální látky, vita-

míny rozpustné v tucích (a, D, e, k), bílko-

viny okolo 3 % (tedy zdroj nevýznamný), 

sůl, bramborový škrob.

Pomazánkové máslo je určené zásadně do 

studených pokrmů, krémů, pomazánek 

a samozřejmě také přímo na krajíc chle-

ba. je velmi oblíbené, protože se snadno 

roztírá a má oproti máslu nižší obsah živo-

čišného tuku. stejně jako máslo obsahuje 

hlavně nasycené mastné kyseliny a určité 

množství trans mastných kyselin.

�� Tavené sýry, oBLíBené 
MazaDLo
Tavené sýry se vyrábějí tak, že se přírodní 

sýry rozemelou, smíchají se s dalšími přísa-

dami např. máslo, smetana, sušené mléko, 

sušená syrovátka, dále se přidávají tavící 

soli (citrát sodný, fosfát sodný nebo poly-

fosfát sodný). za stálého míchání se tato 

směs zahřeje na teplotu 85 – 95°C a poté 

se plní do obalů.

u konzumace tavených sýrů bychom měli 

být trochu obezřetní. kdybychom je jed-

li v nadměrném množství, dostaneme do 

těla vysoké množství fosforu. nadbytečný 

příjem fosforu se stává v dnešní době vel-

kým problémem především u dětí, neboť 

fosfor (ve formě fosfátů) se přidává do 

kolových nápojů, mnoha masných a ji-

ných potravinářských výrobků, díky čemuž 

je poměr vápníku k fosforu v naší stravě 

zdraví nepříznivý. nezanedbatelný je také 

obsah sodíku. ve většině tavených sýrů je 

více než 1000 mg ve 100 g sýra, přičemž 

optimální denní příjem sodíku je cca 600–

3500 mg. Další nevýhodou je často vysoký 

obsah tuku (a cholesterolu), který je rizi-

kovým faktorem srdečně-cévních nemocí. 

když sníme 50 g taveného sýra s obsahem 

70 % Tvs, dodáme našemu tělu asi 17 g 

tuku, což je skoro čtvrtina doporučené 

denní dávky tuku pro dospělého člověka. 

Doporučujeme proto konzumaci tavených 

sýrů omezit. Či ideálně je nahradit vhod-

nějšími.

�� žervé
Tento produkt se řadí mezi sýry měkké, 

čerstvé a nezrající. jedná se o mléčný výro-

bek vyrobený vysrážením mléčné bílkoviny 

z mléka působením syřidla nebo jiných 

vhodných koagulačních činidel. Po pro-

kysání a oddělení syrovátky není tepelně 

ošetřen. je tvořen ze 70 % vodou, 13 % 

bílkovinami, 15 % tukem a zbytek tvoří 

mléčný cukr (laktóza), vitamíny, minerální 

látky, cholesterol (50mg/100g). 

�� TerMizovaný sýr
je v podstatě žervé, jehož trvanlivost se 

prodlužuje tepelným záhřevem na zhruba 

60 °C, tzv. termizací. Tak vznikne termi-

zovaný sýr.

zdroj: viviente.cz

Foto: saMphoto.cz
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ženy mají sklon k pomalejšímu metaboli-

smu, mají také vyšší procento tělesného 

tuku než muži. z toho důvodu je obzvláš-

tě důležité věnovat pozornost tomu, co 

a kdy jedí. nejčastějším důvodem, proč 

se jim nedaří shodit nadbytečné kilogra-

my, je skutečnost, že se jídlu snaží vyhý-

bat, jak jen to jde, což je ovšem velkou 

chybou.  hladovění skutečně není tím 

správným způsobem, jak zhubnout. když 

dlouho nejíte, vaše tělo přepne na nou-

zový systém a tím sníží rychlost metabo-

lismu na minimum. Tělo pak ukládá co 

nejvíce potravy do zásob, aby dobu hladu 

přečkalo. Držte se pravidla, že od chvíle, 

kdy se probudíte, jezte každé 2-3 hodiny. 

Pravidelný přísun jídla výrazně zrychlí váš 

metabolismus.

�� koMBinujTe saChariDy 
s ProTeiny
jednoduché sacharidy (chléb, bílé pečivo, 

koláče, sušenky, těstoviny) způsobují výrazné 

zvýšení hladiny inzulínu v krvi. inzulín má v těle 

na starosti ukládání tukových zásob. jakmile 

sníte tyto jednoduché sacharidy, rychle je strá-

víte, ale rychle je i uložíte do tukových zásob. 

kombinujte tedy sacharidy s proteiny, abyste 

dosáhli pomalejšího trávení. s tímto jídlem se 

také budete cítit déle sytí. k pečivu, nejlépe 

celozrnnému si dejte například vaječné bílky.

�� nekoMBinujTe saChariDy 
s Tuky
nemíchejte v jednom jídle sacharidy s tuky 

(zmrzlina, pizza, těstoviny s masovou, sýro-

vou omáčkou, pečené brambory s kysanou 

smetanou, hamburger v housce, hranolky, 

steak s brambory, bramborová kaše s más-

lem, chléb s máslem, plnotučné mléko). 

Pozor také na sušené ovoce ve směsích 

s oříšky, opět se jedná o kombinaci cuk-

ru s tukem. když do těla dostanete naráz 

sacharidy a tuky, bude pouze část spálena 

a zbytek se přemění na tukové zásoby.

�� sLeDujTe sněDené MnožsTví 
saChariDů
Co tělo nespálí jako palivo, přemění se na 

tělesný tuk, který se uloží pro případ hla-

du. je důležité vzít v potaz, jaká je úroveň 

vaší fyzické aktivity. Před různými tělesnými 

aktivitami, a po nich můžete konzumovat 

sacharidy. jakékoli další sacharidy, které 

přijmete mimo tento čas, přispějí k množí-
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To, že hladovění na našem organismu napáchá vice škody než užitku 

je všeobecně známo. receptem nejen ke štíhlé postavě je totiž naopak 

vhodná a hlavně pravidelná strava bohatá na vitamíny a minerály. 

a samozřejmě dostatek pohybu.

Jídlem ke štíhlosti
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címu se tělesnému tuku. Cvičíte-li ráno, do-

přejte si snídani s obsahem sacharidů. Pro 

snižování hmotnosti je důležitá vyváženost. 

v případě, že jíte více kalorií, než vaše tělo 

spálí, nemůžete tuk ztratit.

�� zaMěřTe se na sPrávné 
saChariDy
Potraviny s vysokým glykemickým indexem 

(bílý chléb, ovocné džusy, rýžové koláč-

ky, sušenky, koláčky, cukrovinky, zmrzlina) 

doslova vyvolávají inzulínovou bouři. za-

měřte se na potraviny s nízkým glykemic-

kým indexem (ovesné vločky, hnědá rýže, 

brambory, rýžový chléb). Tyto komplexní 

sacharidy mají delší molekulární řetězec, 

jejich trávení trvá déle. jediná výjimka, kdy 

můžete jíst potraviny s vysokým glykemic-

kým indexem, je doba těsně po skončení 

cvičení. Dalším zdrojem cukru, o kterém 

mnoho lidé nevědí, je mléko. Mléko obsa-

huje řadu potřebných látek, jako je vápník 

a bílkoviny, ale zároveň i mléčný cukr lak-

tózu. Proto i odtučněné mléko vám může 

překonat snahu o spalování tuků.

�� zařaďTe BíLkoviny Do 
kažDého jíDLa
Můžete jíst větší množství bílkovin bez 

toho, abyste přibraly tuk, zatímco nadměr-

né množství sacharidů nebo tuku způsobí, 

že tloustnete. zdroje bílkovin tedy zařazujte 

do každého jídla.

�� skryTí viníCi ve sTravě
Takový zdánlivě zdravý výběr jídla, jako je 

jogurt a ovesné vločky vám může podrazit 

nohy. jogurty, převážně ty s ovocem na dně, 

často obsahují tuny cukru. je jedno, jedná-li 

se o fruktózový nebo ovocný cukr. ovesné 

vločky jsou výbornou volbou, ovšem, po-

kud je jíte samotné. ne však, konzumujete-

-li vločky s příchutěmi (oříšková, čokoládo-

vá, jahodová apod.). nezapomínejte také 

na kávu. Dopřejete-li si šálek kávy s umě-

lým sladidlem, je celkem bez kalorií. Dáte-li 

si však každý den hrnek laté, úbytek tuku 

určitě zbrzdíte. Dopřáváte-li si alkoholické 

nápoje, obsahují obrovské množství cukru. 

Pokud se chcete zbavit špíčků na bříšku, 

nepřehánějte to s alkoholem. rozhodnete-

-li se pro sladidla místo cukru, neprobojuje-

te se i tak k štíhlému pasu. ve skutečnosti 

díky umělým sladidlům přijímáte více ka-

lorií, protože většinou probouzí obrovské 

chutě. Dávejte si pozor také na potraviny 

s nápisem „bez cukru”. ačkoliv opravdu 

může být obsah cukru snížen a nahrazen 

umělým sladidlem, zůstává v produktu vět-

šinou poměrně vysoký obsah tuku. Dalšími 

skrytými zdroji tuku a cukru jsou nejrůznější 

dochucovadla (kečup, dresinky).

�� PřiDejTe vLákninu Do sTravy
vláknina je v dietě velice nutná, protože 

pomáhá rozhýbat líná střeva. její trávení je 

časově náročnější, čímž se prodlužuje po-

cit sytosti. vynikající zdroj vlákniny pochází 

z malých lněných semínek. vlákninu také 

naleznete v celozrnném pečivu, v ovoci, ze-

lenině apod.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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Lehká  
svačinka

112–509 kJ (27–122 kcal) 
průměrná energ. hodnoty ve 100 g výrobku

s tuňákem

s vejcem

s rukolou

s krutony

šopský

s kiwi

s hrozny

Osvěžující  
oběd

175–416 kJ (42–100 kcal)
průměrná energ. hodnoty ve 100 g výrobku

se šunkou a vejcem šopskýs tuňákem s krutony a sýrem s polníčkemřecký s olivami

beskyd.cz



Apotex uvádí na trh HemaGel KIDS 
– unikátní gel ve speciálním balení 

pro rychlé ošetření dětských poranění

Před začátkem prázdnin, kdy jsou děti častěji vystaveny úrazům, 
zahájí kanadská farmaceutická společnost apotex distribuci  

zdravotn ického 
prostředku pro 
děti. hemaGel 
kiDs je speciální 
balení unikátního 
patentovaného  
hemaGelu připra-
vené pro snadné 
a rychlé ošetření 
zejména dětských 
letních úrazů 
a poranění.

Pak zavítejte do našeho obchodu 
koráLky-sMržovka.Cz.
najdete zde potřebné nářadí, velký výběr korálků, kom-
ponentů, šňůrek, výtvarných potřeb… za ceny, které 
vás rozhodně nezruinují!

www. koralky-smrzovka.cz

Milujete originální a osobité šperky, ale 
nikde nemůžete najít to pravé?

Jste alespoň trochu šikovná a ráda vy 
i vaše děti něco hezkého vyrábíte?

– e-shop a firemní prodejny Stoklasa v Praze, Ostravě, Opavě a Olomouci

Ideální e-shop a prodejny pro tvořivé duše. 
Dodávka do 48 hodin, akční zboží a postupy pro tvoření zdarma. 

www.stoklasa.cz http://koralky.stoklasa.cz

Sleva 15 % pro čtenáře časopisu.  Platí pro jeden maloobchodní nákup 
v e-shopu www.stoklasa.cz nebo www.stoklasa-sk.sk. 
Slevový kupon „rodina2012” uplatněte prosím při uzavírání 
objednávky.  Platí do 30. 9. 2012.
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Navíc prvních 500 objednávek získává dárek. Zvyšme bezpečnost našich dětí!

1-4 s_Stoklasa.indd   1 27.6.2012   22:28:20

Soutěž s letní školou o tucích

Vše pro malého školáka

Myslete již dnes  
na začátek 
školního roku

NUK Flexi Cup 
– Včelka Mája
Dětská láhev nuk Flexi Cup s oblíbeným motivem 
včelka Mája  má ohebné nekapající silikonové brč-
ko, díky kterému je ideální na cesty a výlety. Láhev 
je kompatibilní se všemi výrobky z řady First Choice.
 
www.nuk.com 249 Kč379 Kč

Vstup do světa 
fantazie a letních her 
s NUK láhví Junior Cup

ultra lehká láhev je ideální díky svému neka-
pajícímu push-pull pítku na výlety i na pro-
cházky. Dětské bábovičky jsou příjemným 
doplňkem pro slunné letní dny.

www.nuk.com

Kaleidoskop
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brokolice + jablko

100% červená řepa

100% mrkev

zelí + jablko

www.beskyd.cz

NoviNka v řadě dětských 
nápojů Relax kids 0,2 L!
řada dětských ovocných nápojů relax kids 
se rozrostla o dvě nové příchutě. k osvě-
žujícím nápojům v atraktivním balení s po-
stavičkami ze světa Disney přibyly oblíbené 
příchutě pomeranč a jablko. 
obě novinky obsahují 30% podíl ovocné šťá-
vy a jsou samozřejmě bez konzervantů. na-
jdete v nich vyváženou kombinaci vitamínů, 
díky níž jedna krabička pokrývá 30% dopo-
ručené denní dávky. na obalu tentokrát vaše 
děti najdou postavičky z pohádek o Mickey 
Mousovi a kačerovi Donaldovi. 
aktuálně si tak v řadě relax kids můžete 
vybrat již z 5 lahodných příchutí.

line of bath products that care for
 your comfortable being by

 www.adonis.cz

Hyckejte 
sve

telo 
'

(
('

R

Joalis Bambi Analerg
sirupový komplex pro děti zaměřený proti alergiím. 
Charakter preparátu je natolik univerzální, že ne-
záleží na příčině alergie.n alergie mohou vyvolávat 
záněty prakticky všech orgánů, od dýchacích cest 
přes zažívací trakt až po kůži či močový systém. 
joalis Bambi analerg je základním preventivním 
preparátem pro většinu dětských infekcí.   
www.eccklub.cz

Čerstvé zeleninové šťávy 
bez konzervačních látek
Máte chuť na osvěžující nápoj a zároveň chcete udělat něco pro své 
zdraví? Čerstvé zeleninové šťávy reFiT jsou lisovány za studena z nej-
kvalitnějších surovin a bez přídavků jakýchkoliv aditiv - žádná přidaná 
voda, žádná chemie, jen čistě přírodní šťáva. Díky unikátní vysokotla-
ké technologii je na rozdíl od běžně používané pasterizace dosaže-
no likvidace škodlivých organismů, aniž by došlo ke ztrátě vitaminů 
a prospěšných látek, které čerstvá zelenina obsahuje. navíc je díky této 
technologii možné v lednici uchovat šťávu čerstvou po dobu 10 dní.
kvalitu šťáv reFiT garantuje mimo jiné 
i označení klasa. Díky skvělé chuti a je-
dinečným vlastnostem získaly šťávy 
reFiT i řadu spotřebitelských ocenění. 
výrobcem je česká společnost Beskyd 
Fryčovice, a.s. šťávy žádejte v prodej-
nách se zdravou výživou a maloobchod-
ních řetězcích.

Sou
těž

5 maminek získá nuk jídelní set v hodnotě 250 kč

Balíček obsahuje nuk dětský talíř a dvě lžíce.

 

Soutěžní otázka:

Značka NUK Vám na léto přináší řadu nových výrob-

ků, které Vás zaručeně potěší. Víte který výrobek do 

novinek letošního léta nepatří?

 

1.       Disney řetízek na dudlík mickey

2.       lahlička na učení Krteček – správná odpověď

3.       Sada lví Král

4.       plážový set

5.       Flexi Cup Včelka mája

odpovědi zasílejte na e-mail:

soutez@rodinaaja.cz pod heslem: „soutěž nuk”

Kaleidoskop



Možná toho o hPv příliš mnoho nevíte, 

ale měla byste se snažit dozvědět vše, co 

můžete. Tento virus by mohl vážně ohro-

zit vaše zdraví, nyní i v budoucnu. existuje 

více než 100 různých typů hPv a přibližně 

30–40 z nich postihuje oblast genitálií.

u většiny žen a dívek virus spontánně 

vymizí. Pokud ne, může vést infekce vi-

rem ke vzniku rakoviny děložního čípku, 

předrakovinným lézím nebo genitálním 

bradavicím – záleží na tom, o který typ 

hPv se jedná. hPv infekce jsou ve většině 

případů přechodné a časem se jich žena 

samovolně zbaví pomocí vlastní imunity. 

skutečnost, že se někdo nakazí hPv, ješ-

tě neznamená, že nutně musí onemocnět 

rakovinou děložního čípku. jen v malém 

procentu případů, pokud infekce přetr-

vává a je tvořena vysoce rizikovými typy 

hPv, může dojít ke vzniku přednádorových 

změn. Ty mohou vyústit až do rakoviny dě-

ložního čípku. 

existují 4 typy, na které by si ženy a dívky 

měly dávat obzvláště pozor.

•	 hPv typu 16 a 18 způsobují přibližně 70 

% případů rakoviny děložního čípku. 

•	 hPv typu 6 a 11 způsobují přibližně 

90 % případů genitálních bradavic. 

Lidský papillomavirus (hPv) napadá ženy 

i muže. hPv virem se můžete infikovat při 

jakémkoliv kontaktu kůže s genitáliemi 

osoby napadené hPv a nemusí se nutně 

jednat přímo o pohlavní styk.

Mnoho lidí infikovaných virem hPv vůbec 

netuší, že se nakazili, protože infekce často 

nemívá žádné příznaky. znamená to, že se 

můžete hPv infikovat, aniž byste si toho 

vy nebo váš partner byli vědomi. Co proti 

tomu můžete dělat? určitě se nechat očko-

vat. v současnosti existuje jediná vakcína, 

která pomáhá chránit proti 4 typům lidské-

ho papillomaviru (hPv). hPv typy 16 a 18 

jsou zodpovědné za přibližně 70% případů 

rakoviny děložního čípku a za 70% předra-

kovinných změn zevních pohlavních orgá-

nů a pochvy vyvolaných hPv. Typy 6 a 11 

jsou zodpovědné za přibližně 90% případů 

genitálních bradavic.

zdroj:vsecomuzu.cz

Foto: saMphoto.cz

zkratka, která může zabíjet…

Ach, ty nemoci

Lidský papillomavirus (hPv) je běžně se vyskytující virus, 

který může u některých osob způsobovat vážné zdravotní problémy.

HPV
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FoTBaLový sen
vojta je nadaný a vášnivý fotbalista. jeho obrov-

ským snem je jednou hrát za pražskou slavii. jeho 

spokojený život na jihu Čech naruší tragická udá-

lost – po infarktu mu zemře tatínek. aby se s ma-

minkou z šoku rychleji zotavili, napadne dědu, že 

se přestěhují do Prahy. Tady vojta začne hrát fotbal 

za Fk Podolí. od kluků se drží dál, do kontaktu přijde jen s Matějem, 

který ho pěkně štve. jeho otec je známý fotbalista a Matěj se neustále 

naparuje. jak to může dopadnout?

FiMo 
šPerky Mnoha TeChnikaMi
z modelovací hmoty FiMo® si můžete sami vyrábět 

osobité šperky. od krásných řetízků přes barevné 

náramky až po hravé náušnice a prstýnky - všech-

no je možné. Díky přesným návodům a fotografiím 

pracovních postupů je práce velmi snadná.

zvířáTka 
z PaPírovýCh kouLí
z jednouchých papírových proužků vzniknou krás-

né papírové koule v podobě milých zvířátek, jako 

jsou žabky, medvídci, sovy, rybky…

aLBaTros CooBoo

anaGraM

DoBa LeDová 3D
vaši oblíbení hrdinové z ledové říše jsou zpět! 
sleduj, jak se veverčák scrat může utlouct po 
žaludech, propluj s Mannym ledovým bludiš-
těm, zkouluj Crashe a eddieho a nakonec se 
vyfoť jako sid, nejlepší lenochod na světě. se-

známíš se také s pirátskou bandou, které musí naše stará známá smeč-
ka čelit, ale ne všichni jsou tak proradní, jak se na první pohled zdá ...

oTazníky 
DeTekTiva šTiky
Detektiv štika se v časopise ohníček před-
stavil poprvé 1. září 1971. za inspiraci 
kriminálních případů s hádankou zpraco-

vaných formou komiksu posloužil pravděpodobně detektiv Ludovic, 
později Ludo, který se proslavil v časopise Pif. náměty pro otazníky de-
tektiva štiky psal jiří Lapáček (1924 – 2000), který však nebyl mezi au-
tory uváděn. jeho manželka Marie Lapáčková totiž tehdy byla šéfredak-
torkou ohníčku. sám tehdy pracoval jako náměstek jednoho z ředitelů 
nakladatelství albatros. ilustrátorem komiksů byl stálý spolupracovník 
redakce ohníčku jiří kalousek (1925 – 1986), nápaditý a originální vý-
tvarník s nezapomenutelným rukopisem, který od roku 1971 také ilu-
stroval seriál obrázková kronika českých dějin v časopise Mateřídouška, 
později s úpravami souborně vydaný v knize obrázky z českých dějin 
a pověstí (1980). Pro jiřího kalouska bylo kreslení detektiva štiky vylo-
ženým potěšením, ale ani on netušil, že neohrabaný detektiv v buřince 
bude tak oblíbený, že se stane jedním z nejdéle vydávaných komiksů 
u nás: jiří kalousek jej kreslil celých 15 let až do své smrti. Detektiv štika 
prošel šestnácti ročníky ohníčku a celkem vzniklo bezmála 380 příběhů.
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NOVÝ, SILNĚJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ PARTNER PRO ŽENY 
obohacený o silný ANTIOXIDANT RESVERATROL

www.indonal.euwww.indonal.eu

- podporuje obrannou schopnost ženských pohlavních 
orgánů (vaječníky, děloha, prsa)

- může potlačovat šíření viru HPV (během života má infekci HPV 
nejméně 50–70 % sexuálně aktivních lidí). Infekce může způsobovat 
buněčné změny. Léčbu musí podstoupit oba sexuální partneři;

- udržuje zdravý vývoj a stav měkkých tkání v ženských 
pohlavních orgánech, žaludku, tlustém střevě a hrtanu 

- působí příznivě proti cystám a bulkám v prsou a nežádoucím 
nálezům na ženských reprodukčních orgánech (cysty, myomy);

- napomáhá zdravé menstruaci;
-  chrání cévní systém;
-  posiluje imunitní systém;
-  ozdravuje hormonální hladiny;
-  pomáhá regulovat hladiny tuků v krvi;
-  pomáhá bojovat proti stárnutí kůže;
-  podporuje vytrvalost (psychickou i fyzickou);
-  je 100% přírodní produkt.

INDOL-3-KARBINOL
- Reguluje správné a zdravé rozmnožování 

buněk a působí protinádorově

RESVERATROL - nejsilnější antioxidant
- Je 20× silnější než vitamin C, 5× než betakaroten 

a 50× účinnější než vitamin E.

INDONAL PARTNER FOR WOMAN
-  pomohl už tisícovkám žen, vyzkoušejte ho i vy!

Indonal Partner for Woman
SILNĚJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ PARTNER, KTERÝ

Objednávky a informace:
+420 774 437 979



Pohodové čtení

Napětí 
ze světa 
fantazie

Příjemné chvíle 
se slavnými 
osobnostmi

Pro malé čtenáře

165 × 235 m
m

, váz., 184 str., 349 Kč

125 × 195 m
m

, brož., 136 str., 149 Kč

152 × 228 m
m

, brož., 320 str., 299 Kč

215 × 270 m
m

, leporelo., 14 str., 149 Kč

200 × 270 m
m

, leporelo., 12 str., 299 Kč

185 × 185 m
m

, leporelo., 14 str., 199 Kč

275 × 190 mm, leporelo., 10 str., 149 Kč

145 × 210 m
m

, brož., 328 str., 349 Kč

115 × 183 m
m

, brož., 248 str., 249 Kč

216 × 280 m
m

, váz., 160 str., 299 Kč

Knihy můžete zakoupit 
u všech dobrých knihkupců 
nebo na www.fragment.cz!

Inzerát do Moje rodina a já 7-2012.indd   1 19.6.2012   15:08:32



Přiznám se, že patřím 

mezi milovníky itálie. 

zdejší teplé podnebí, 

srdeční lidé, dlouhé 

promenády u pláží 

– to všechno patří 

k mé ideální letní 

dovolené. Donedávna 

jsem dávala přednost 

Palmové riviéře, která 

je takovou perlou mezi 

italskými oblastmi. vloni 

mě okouzlil region 

Benátsko, o kterém se 

mnoho nepíše… 

s celou rodinou jsme se vydali do prázdni-

nového letoviska rosolina Mare. jedná se 

o jedno z předních letovisek delty řeky Pád, 

leží 13 km od rosoliny, na konci panora-

matické cesty na pravém břehu řeky adige, 

mezi dvěma významnými historickými cen-

try itálie - Benátkami a ravennou. vy, kteří 

znáte sever itálie si budete jistě stejně jako 

já, připadat jako v jiném světě. kouzelné 

klidné městečko, krásné čisté pláže, divoká 

příroda, kterou jinde na severu itálie neuvi-

díte.  Městečko bylo založeno roku 1949 

a v letním období sem přijíždí až 50 000 

turistů, oproti asi 400 stálých obyvatel. na-

chází se v chráněném území v přírodním 

parku Delta Pádu. Proto zde může návštěv-

ník najít nejen moře a pláže, ale také čistou 

přírodu. rosolina navíc leží na úzkém dlou-

hém poloostrově, a tak je veškeré ubyto-

vání vzdálené maximálně 0,5 km od pláží 

(směrem k otevřenému moři). z druhé stra-

ny poloostrova se nachází laguna, směrem 

k ní nejsou žádné pláže a tato strana není 

ani vhodná ke koupání. Můžete zde ale trá-

vit svůj volný čas jinak – rybařením.

značná výhoda spočívá také v tom, že na 

poloostrově roste hodně velkých borovico-

vých lesů, které poskytují stín a také příleži-

tosti k vycházkám. 

�� hurá na PLáž a na výLeT!
Pláž je zde ale vlastně jen jedna – 8 km 

dlouhý souvislý pás až 100 m široké píseč-

né pláže. vstup do moře je mírný, vhodný 

pro děti. Písek je zde jemný a dno pozvol-

né. na severu začíná dlouhá místní pláž 

u ústí řeky adige a na jihu končí u průlivu, 

který odděluje rosolinu Mare od luxusního 

residenčního ostrova albarella. Protože se 

nedaleko vlévají dvě největší italské řeky, je 

zde voda méně slaná.  na rozdíl od jiných 

italských letovisek není zde pláž přeplněná, 

takže i milovníci soukromí si zde najdou za-

jímavé místo.

Chcete si užít krásnou dovolenou?

Zkuste rosolinu mare…

asi 5 km na jih od centra se nalézá rezerva-

ce – Giardino botanico (botanická zahrada, 

vstup je zdarma, ale nejedná se o pravou 

botanickou zahradu, ale o přírodní rezer-

vaci). Pokud se do této oblasti vypravíte, 

určitě stojí za to sem vyrazit. a kam jinam 

v této oblasti na výlet?

•	 Milovníci historie a monumentálních 

staveb si jistě nenechají utéci možnost 

navštívit slavné Benátky – město na 

moři. 

•	 každý kdo hledá dobrodružství a zába-

vu jistě neodolá a navštíví zábavní park 

Mirabilandia v ravenně (cca 100 km). 

Mirabilandia se rozkládá na obrovské 

ploše, naleznete zde 3 jezera s více než 

10ti vodopády, několik desítek atrakcí 

od kolotočů pro ty nejmenší až po obří 

horskou dráhu, na kterou musí sbírat 

odvahu i leckterý dospělý. 

•	 Milovníkům historických monumen-

tů doporučujeme navštívit nádherné 

3000 let staré město Padova. 

•	 každý, koho jen trochu oslovil příběh 

romea a julie, zajisté rád navštíví ve-

ronu. v ulicích města na vás dýchne 

historie a smutný příběh shakespearo-

vy tragédie.

na výlet do tohoto krásného městečka 

se můžete vypravit s mnoha cestovní-

mi kancelářemi. My jsme využili služeb  

Ck nev–DaMa a byli jsme velmi spoko-

jeni. jak s kvalitou ubytování, tak i s vel-

mi ochotnou slečnou v místě pobytu, 

která zařídila vždy vše potřebné. 
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�� ChorvaTsko
Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější de-

stinace. jedním z důvodů je samozřejmě 

příznivá cena, druhým jistě nádherné prů-

zračné moře. Bohatá je nabídka hotelů 

apartmánů, ale o i pobytů v soukromí, kde 

můžete navázat mnohé celoživotní přátel-

ství. skvělé ovoce ze soukromých zahrad 

vám váš pobyt určitě příjemně osladí. kro-

mě lenošení na pláži byste si určitě nemě-

li nechat ujít i výlety za krásami přírody či 

historickými památkami. za návštěvu jistě 

stojí třeba Plitvická jezera, kde se před lety 

natáčely příběhy slavného vinnetoua.

�� iTáLie
Druhou nejoblíbenější destinací je beze-

sporu itálie. rodiny s malými dětmi ji mi-

lují pro její písečné pláže, dlouhé příjemné 

promenády a stále se usmívající obyvate-

le, pro které je „bambino“ to nejlepší, co 

člověk může od života dostat. za návštěvu 

jistě stojí nejen sever itálie, kam je to od 

nás krásných cca 8-9 hodin, ale i třeba Pal-

mová riviéra s nádhernými promenádami 

plnými vrostlých palem, nebo překrásná 

příroda sardinie, nebo sicílie. z výpravy na 

sicilskou dominantu, sopku etnu, si přive-

zete nejen úžasné fotografie, ale i celoži-

votní zážitky. Do pocitů napoleona se nej-

lépe vžijete na ostrově elba, který je sice 

pro Čecha přece jen trošku dražší, ale jeho 

půvab za to stojí.

�� Černá hora
Černá hora je malá hornatá země na konci 

Balkánského poloostrova. Bývá neprávem 

přehlížena, navzdory své kráse o ní příliš 

mnoho Čechů jako o výletním místě ne-

uvažuje. Což je rozhodně chyba. kromě 

dlouhých pláží a teplého moře totiž nabízí 

i dokonalé podmínky pro raft. kaňon řeky 

Tary o hloubce přes 1000 m je na seznamu 

světového kulturní a přírodního dědictví 

unesCo a pro raftování se hodí dokona-

le. koho neláká dobrodružná plavba, toho 

možná zaujme poutní místo vysoko ve ska-

lách, klášter ostrog a jeho pramen léčivé 

vody s účinky stejnými, jako má jeho slav-

nější kolega v Lourdech.

�� Maďarsko
Maďarsko již dlouhou dobu patří mezi 

oblíbenou turistickou destinaci českých 

turistů. země nabízí svým navštěvníkům 

pestrou historii a kulturu, rozmanité krásy 

země, proslulé kuchařské umění a zejména 

je bohatá na vodní zdroje. Balaton zvaný 

Maďarské moře je největším sladkovodním 

jezerem střední evropy a je oblíbeným re-

kreačním místem. Maďarsko má také velké 

zdroje termálních a léčivých vod, setkáte 

se s nimi téměř na každém kroku, proto 

i nabídka pobytů je hojně orientována na 

termální lázně a koupaliště. za návštěvu 

rozhodně stojí i hlavní město Budapešť 

s bohatou historií, termálními lázněmi 

a plavbou po Dunaji. 

�� TureCko
je jen málo zemí, jež prošly takovými změ-

nami jako právě Turecko. je historickým 

mostem mezi východem a západem., ev-

ropou a asií. Téměř každý z národů, které 

vstoupily na půdu této mnohotvárné země, 

zde zanechal stopu. od asyřanů, Chetitů, 

řeků až po alexandra velikého a římany, 

ale také Byzantce a osmany. Dnešní Turec-

ko je velkou měrou dílem prvního turecké-

ho prezidenta Mustafy kemala ataturka, 

který se snažil vybudovat silnou a prospe-
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vydejte se za sluníčkem, nebo jen za dobrou náladou…

Prázdniny jsou před námi a vy možná stále ještě váháte, kam vyrazit. 

vůbec nevadí, rozhodně jste nezaspali, nabídka zájezdů na poslední 

chvíli je široká a zajímavá. Tak kam se letos vydáme?
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rující zemi podle západoevropského vzoru. 

historické a kulturní dědictví Turecka repre-

zentuje množství starobylých měst, četné 

historické a archeologické lokality, nádher-

né mešity, kostely mnoha církví, okázalé 

veřejné budovy a další architektonická díla. 

Tím však výčet zajímavostí nekončí – Turec-

ko bylo také obdarováno nádhernou a vel-

mi rozmanitou přírodou. země rozhodně 

uspokojí potřeby a chutě i nejnáročnějšího 

turisty. na západě najdete okouzlující pa-

mátky v těsné blízkosti rekreačních oblastí. 

v touze po dobrodružství se snadno ocitne-

te na exotickém východě, oblasti západní-

mu turistovi dosud neznámé. je takřka ne-

představitelné, abyste na cestách Tureckem 

minuli istanbul město, v němž minulost 

s přítomností žijí nerušeně vedle sebe.

�� řeCko
Pokud patříte mezi lidi, kteří mají svůj den 

rozplánovaný na minuty, zřejmě budete 

ze životního tempa řeků trochu šokováni. 

hodina nic neznamená, vše je vždy v na-

prostém klidu, heslo dní zní: žádný spěch. 

Pracovní doba se řídí klimatickými podmín-

kami, a tak se pracuje do desáté, jedenác-

té hodiny a pak až v pozdním odpoledni 

po čtvrté hodině, zato ale dlouho do noci. 

Turisté jsou všude vítáni, jen návštěva mniš-

ského státu athos je povolena pouze mu-

žům starším 18 let, ženy mají vstup přísně 

zakázán. 

��kyPr
kypr je ostrov, na který můžete za-

mířit takřka kdykoliv v roce. Průměr-

ná teplota zde totiž nikdy neklesá 

pod 15 stupňů. je to také ostrov, 

který tak půvabně popisuje Gerald 

Durrell ve svých knihách „o mé ro-

dině a jiné zvířeně“ a „zvířata, ptáci 

a moji příbuzní“. ať už navštívíte kypr sami 

či s podobně úžasnou rodinkou, nic vám 

nebrání vydat se po autorových stopách 

a na vlastní oči se přesvědčit, že čas nic ne-

změnil na kouzelné přírodě a pohostinnosti 

místních vlídných obyvatel.

�� Tunisko
Tunisko leží na severu afriky a na své si zde 

přijdou nejen milovníci lenošení na plážích, 

ale i ti, kteří se vydávají prozkoumat mís-

ta plná historických památek a přírodních 

krás. k hitům katalogů cestovních kanceláří 

patří římské koloseum el jem, oáza Gabes, 

solné jezero Chott el jerid, či pouštní město 

Douz a legendární kartágo. kdo neviděl svět 

ze hřebu velblouda, jakoby nežil, stejně jako 

je nepředstavitelné, navštívit Tunisko a neza-

vítat na některý z mnoha zdejších orientál-

ních bazarů. vyzkoušejte si své obchodnické 

schopnosti a smlouvejte a smlouvejte. kdo 

bude lepší? vy nebo šikovný obchodník, 

který vám za hrozného nářku předvede 

celou svou početnou rodinku, kterou jste 

právě svým nákupem za tak strašlivě nízkou 

cenu přivedli na samý okraj ožebračení?

�� eGyPT
egypt, země faraónů, pyramid, země živo-

todárné řeky nil, krásného rudého moře 

plného korálových útesů, rozkládající se 

mezi středozemním a rudým mořem na 

pomezí afriky a asie. země, kde díky úrod-

ným záplavám řeky nil (druhá nejdelší řeka 

na světě, 6671 km) vznikla jedna z nejstar-

ších civilizací na světě, kde dnes žije jen 

v hlavním městě v káhiře (al-Qahirah) více 

jak 17 miliónů obyvatel z celkových 70. 

značnou část území zaujímají pouště sa-

hara a Libyjská poušť s pánvemi a oázami, 

na jihozápadě s horskými masivy. východně 

od údolí nilu se pak nachází arabská poušť, 

která je při pobřeží rudého moře skalnatá 

Chystáte se na dovolenou i se svými psími 
miláčky? Potom máte asi strach z dlouhé cesty.  
Možná by stálo za to informovat se o vhodných 
prostředcích, které lze použít na cestu, aby se 
pejsek uklidnil a vše absolvoval bez problémů…
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       Přijd’te si pro nejlepší nabídku i do nově otevřené pobočky 
     BG Travel v Liberci - Jablonecká ulice č.7

        Srdečně Vás zveme !

www.BULHARSKO2012.cz

www.BGTRAVEL.cz

   !!! LAST MINUTE !!! LAST MINUTE !!! LAST MINUTE !!! LAST MINUTE !!! LAST MINUTE !!!

Cestovní kancelář BG Travel - nejlepší odborník na dovolenou v 
Bulharsku. Progresivní obchodní politika = SKVĚLÉ CENY!!!

CENOVÁ SENZACE!!! LETECKY OD 5.990,- / OSOBU
V nabídce pro Vás máme více než 2300 pobytů...

tel.: 485 113 451, 480 023 448
web: www.BGTravel.cz     e-mail: info@bgtravel.cz

Více na našich stránkách www.BGTRAVEL.cz - ochotně a rádi Vám 
sestavíme pobyt na “míru” - pište, volejte - naším cílem je
Vaše úžasná dovolená s nádhernými zážitky ... 
                         ... a zároveň ušetříte Vaše peníze!!!
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a hornatá, podobně jako sinajský poloost-

rov. jediným stálým tokem je nil, řada dal-

ších údolí obsahuje vodu jen v období deš-

ťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovité 

nebo travnaté, podél nilu roste subtropické 

rostlinstvo. k nejpřitažlivějším pamětihod-

nostem patří pyramidy a sfinga egypt je 

prostě pro turistu zemí tisíce možností.  

�� šPaněLsko
návštěva španělska vás přenese kraje 

žhavého slunce a temperamentní hudby. 

kde jinde si zatančit flamenco a zvlád-

nout rytmus kastanět než v zemi jejich 

původu. a až vás unaví vášnivý tanec, 

můžete obdivovat kresby, dochované 

z doby paleolitu, v muzeu altamira či 

umění salvadora Dalího v jeho muzeu 

v městě Figueras, anebo zavítat do Barce-

lony za stavbami Gaudího. zmožené pro-

hlídkou muzeí a krásných měst vás přivítá 

pobřeží Costa Brava, se svými zátokami, 

zálivy a útulnými plážemi.

�� BuLharsko
Bulharsko je zajímavá země, která nabízí 

vše: moře, písečné pláže, malebná histo-

rická městečka, kulturní a architektonické 

zajímavosti, staré kláštery i moderní leto-

viska, vysoké hory. - v Bulharsku si každý 

přijde na své, ať už rádi odpočíváte u moře, 

objevujete historické skvosty, procházíte se 

v malebných uličkách pobřežních městeček 

nebo chodíte po horách.

•	 Bulharsko je levnější než Chorvatsko, 

Francie, itálie, španělsko a další tradič-

ní turistické destinace.

•	 v Bulharsku můžete ochutnat různá 

jídla typická pro Bulharsko (pravý šop-

ský salát, kaškaval, musaku a spoustu 

dalších) .

�� PoznáváMe svěT – výLeTy 
na Pár Dní…
kromě pobytových zájezdů patří k prázdni-

nám i zajímavé výlety. Co takhle vypravit 

se kousek za hranice a zažít si něco zají-

mavého? 

•	 Máte rádi LeGo? Pestrobarevné kostič-

ky, ze kterých si můžete postavit na ko-

berci v obývacím pokoji celý svět? Pak 

nemůžete odolat návštěvě Legolandu. 

zábavní park, kde se nebudou nudit 

malí ani velcí, je jen pár desítek kilome-

trů od českých hranic v německu.

•	 když už jsme v tom cestování po evropě, 

byli jste už v Disneylandu?  stačí si zajet 

kousek od Paříže a splníte jeden 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. vypravit se můžete jak do luxus-

ních hotelů zaměřených na rodiny s dět-

mi, tak i do penzionků, nebo chat. stačí 

si jen vybrat…

•	 Chcete prožít něco netradičního? Tak 

co takhle prázdniny na koňském hřbe-

tě? jednak neexistuje lepší rehabilita-

ce, jednak vám ten svět bude hned 

připadat 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 prázdniny 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 prázdniny jsou dlouhé právě tak, 

abyste všechny výlety a výpravy stihli a pěk-

ně si je užili

-if-

Foto: saMphoto.cz

zdroj: alexandria.cz
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Speciální
sleva

500 Kč / osoba 
slučitelná s ostatními nabídkami VTT  

Kupon je možné čerpat  do 31.9.2012

VENUS TRADE AND TOURS spol. s r. o. – Praha 2, Ječná 10, 
tel.: 224 919 176, e-mail: info@vtt.cz,  www.facebook.com/ck.vtt
Brno, Josefská 8 , tel.: 542 210 736, 602 663 132, e-mail: brno@vtt.cz 
zelená linka: 800 100 130 www.vtt.cz

 Řecko řecké ostrovy Kypr

Katalogy 
zasíláme 
zdarma

Last Minute Řecko & Kypr
Destinace Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)
PELOPONÉS  9.7. - 19.7. 11 H3* PP 12 800
ostrov RHODOS  10.7. - 17.7. 8 H3* PP 11 990
ostrov KRÉTA  11.7. - 18.7. 8 H3* AL 13 990
ostrov KOS  12.7. - 23.7. 12 H3* AL 15 990
ostrov KYPR  12.7. - 23.7. 12 H3 PP 14 990
ostrov RHODOS  12.7. - 23.7. 12 H2* PP+ 13 990
ostrov SAMOS  12.7. - 23.7. 12 H3* PP 13 990
ostrov ZAKYNTHOS z Brna/Ostravy  13.7. - 24.7. 12 H3* PP 14 990
ostrov KOS  14.7. - 21.7. 8 H3* AL 13 990
ostrov LESBOS  16.7. - 26.7. 11 ST BS 9 990
ostorv RHODOS  17.7. - 24.7. 8 H3* PP 11 990
ostrov ZAKYNTHOS  17.7. - 27.7. 11 H3* PP 14 990
ostrov RHODOS z Brna  17.7. - 27.7. 11 H2+* PP+  14 990
ostrov KRÉTA  17.7. - 27.7. 11 H3* PP 13 990
ostrov KRÉTA  18.7. - 25.7. 11 H3* AL 13 990
ostrov KYPR  19.7. - 26.7. 8 H3* PP 14 990
ostrov THASSOS  19.7. - 30.7. 12 H2+* PP 12 990
PELOPONÉS  19.7. - 30.7. 12 H2+* PP 14 990
OLYMPSKÁ RIVIÉRA  19.7. - 30.7. 12 H3* PP 14 990
ostrov KORFU  19.7. - 30.7. 12 H2+* PP 12 990
ostrov KOS  21.7. - 28.7. 8 H3* AL 13 990
ostrov KOS z Brna  23.7. - 2.8. 11 H3* AL 15 990
ostrov KYPR  23.7. - 2.8. 11 H3* PP 14 990
ostrov KOS  23.7. - 2.8. 11 H3* AL 15 990
ostrov RHODOS  23.7. - 2.8. 11 H3* PP 14 990
ostrov RHODOS  24.7. - 31.7. 8 H3 * PP 11 990
ostrov ZAKYNTHOS z Brna/Ostravy  24.7. - 3.8.  11 H3* PP 14 990
ostrov KRÉTA  25.7. - 1.8. 8 H3* AL 13 990
ostrov KYPR  26.7. - 2.8. 8 H3* PP 14 990
ostrov LESBOS  26.7. - 6.8.  12 H3* PP 14 990
ostrov RHODOS z Brna  27.7. - 7.8. 12 H3* PP 13 990
ostrov ZAKYNTHOS  27.7. - 7.8. 12 H3* PP 14 990
ostrov KRÉTA  27.7. - 7.8. 12 H3* PP 13 990
ostrov KOS  28.7. - 4.8. 8 H3* AL 13 990
ostrov THASSOS  30.7. - 9.8. 11 H2+* PP 12 990
PELOPONÉS  30.7. - 9.8. 11 H2+* PP 14 490
ostrov KORFU  30.7. - 9.8. 11 H2+* PP 13 990
ostrov RHODOS  31.7. - 7.8. 8 H3* PP 11 990
H - hotel, ST - studia, PP+ - polopenze plus = polopenze včetně nápoje u večeře v ceně, PP - polopenze, ALL - all inclusive

Dotované zájezdy
NEJEN pro seniory

na ostrov KYPR
na podzim 2012 a jaro 2013 

Odlety od 
15.10.2012 – 23.05.2013

Pobyty na 8–12 dnů, v ceně 1 celodenní výlet, 
komplexní cestovní pojištění.

Hotely 3–5*,  polopenze, navíc u většiny hotelů 
u večeří sklenička vína v ceně

ZDARMA: svozy na/z letiště z Praze z 12 míst ČR
CENA OD 11 700 Kč/osoba

Děti 8600 Kč

Dítě
 je

n

3900 Kč

vše
 v 

cen
ě 

Thassos   Kos   Samos   Rhodos
 Lesbos  Kréta  Korfu  Zakynthos
Olympská riviéra  Peloponés  Kypr

TRANSFERY ZDARMA
z 88 míst ČR

PRO VŠECHNY ZÁJEZDY

NA KRÉTU
ZDARMA

VODNÍ PARK

VŠE V CENĚ
včetně palivové taxy

Moje rodina 210x297 0627.indd   1 27.6.2012   16:22:59



Adam
už se směje…

adam je sedmiletý chlapec, který má levostranný rozštěp rtu 

a oboustranný rozštěp čelisti a patra. adam je kluk, který start do života 

neměl úplně jednoduchý. o to víc potěší, že se blíží den, kdy se bude 

moct normálně smát…
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„náš příběh začal, když mi paní doktorka 

na běžné ultrazvukové prohlídce řekla, že 

miminko se narodí s rozštěpem,“ začíná 

své vyprávění maminka. „o tom, co jsem 

prožívala, se nebudu nijak dlouze rozepi-

sovat. zažila si to v podstatě každá ma-

minka, která čekala miminko s rozštěpem.

není vůbec jednoduché se psychicky vy-

rovnat s tím, že miminko nebude zdravé. 

navíc člověk bojuje i s výčitkami svědomí, 

velmi dlouho jsem si vyčítala, že adámek 

má rozštěp třeba kvůli tomu, že jsem ně-

kde během těhotenství udělala něco špat-

ně a stále jsem přemýšlela, co to mohlo být.

samozřejmě, že jsem na nic nepřišla, 

protože těch ovlivňujících faktorů je vel-

mi mnoho a velmi zřídka se přijde na to 

proč miminko rozštěp má.“

�� kDyž PříjDe na svěT 
MiMinko
adam se narodil ve 36. týdnu těhotenství 

císařským řezem, když bylo matce 37 let. 

Porod byl komplikovaný kvůli cerkláži dělož-

ního hrdla (lékaři nemohli najít steh), matka 

dostala epidurální anestezii, podařilo se od-

stranit steh, ale pak už porod nepokračoval 

– kvůli tomu bylo přistoupeno k císařskému 

řezu. Těhotenství bylo rizikové, plánované. 

ve 24 týdnů těhotenství bylo zjištěno, že 

bude mít dítě orofaciální rozštěp. Matce 

to oznámila gynekoložka z gynekologic-

kého oddělení dnes už zrušené nemocni-

ce opočno. Doktorka matce neposkytla 

mnoho informací, dle jejích slov: „žádné 

informace jsem nedostala, bylo mi pouze 

řečeno, že to je jen kosmetická vada, dnes 

velmi dobře léčitelná. To mě ale pochopitel-

ně v té době moc neuspokojilo.“ 

Pro rodiče proto začaly týdny plné nejis-

toty. Co jejich miminko čeká? zvládnou 

to společně?

„nejprve to byl velký šok,“ vzpomíná ma-

minka. „hlavně jsem do té doby neměla 

o rozštěpech žádné informace, představovala 

jsem si, že se mi narodí dítě s dírou v obličeji, 

které nebudu moci krmit. Bála jsem se, že to 

bude mít vliv na můj vztah s manželem a že 

má nervozita ohrozí i mou tehdy 2,5letou 

dceru. k vyrovnání se se situací docházelo 

postupně. nejdříve tím, že jsem si sehnala 

kontakt na paní doktorku do Brna, potom 

díky tomu, že jsem dostala fotku od jedné 

maminky, na které byl vyfocen její syn před 

a po operaci. Během mé hospitalizace v Brně 

za mnou dokonce i tato maminka se synem 

přijela, takže jsem měla možnost vidět, že mi-

minko je v podstatě naprosto normální. k to-

tálnímu vypořádání se situací došlo v Dětské 

nemocnici, kde jsem viděla děti z onkologic-

kého oddělení a na novorozenecké jiP, kde 

byl chlapeček, který vůbec na nic nereagoval 

a lékař doporučoval rodičům ústav. Takže 

jsem v podstatě zjišťovala, že adamův roz-

štěp není nic strašného, že by se mohly stát 

mnohem horší věci. se situací jsem se vypořá-

dávala i tím, že jsem o tom mluvila.“ 

 na otázku, jak vzala tuto informaci rodi-

na, odpovídá: „z mé strany to bylo jedno-

duché, maminka mi umřela a s otcem se 

nestýkám. Mé babičce a manželově mat-

ce jsme to řekli až později. Moje tehdy 

80letá babička to na adámkovi ani ne-

poznala. s dcerou jsme to nijak neroze-

bírali, ve 2,5letech z toho stejně neměla 

rozum a manžel se s tím snad vypořádal 

také dobře, moc o svých pocitech neho-

voří. asi bylo dost důležité, že jsem byla 

v pohodě já.“ nejnáročnější byl první rok 

adamova života

Příběh
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�� aDaMkův sTarT
nejnáročnější byl první rok adamova ži-

vota.

„Během toho roku jsme zvládli 3 ope-

race, rtu, tříselné kýly a patra. Do jeho 

ukončeného 6. měsíce věku se mi poda-

řilo krmit ho pouze odstříkaným mateř-

ským mlékem.

Později jsme řešili problém se sluchem, 

adam dostal celkem třikrát grometky do 

obou uší.

Tu konečnou kladnou zprávu o tom, že je 

sluch v pořádku a v podstatě stejný jako 

u normálních zdravých dětí jsme slyšeli až 

před adamovými 6. narozeninami. abych 

byla upřímná, moc si toho z prvního roku 

s adámkem nepamatuji. Byl to neuvěři-

telný zápřah jak psychický, tak fyzický. 

v roce adam ještě sám neseděl, tak nás 

dětská lékařka poslala na neurologii, za-

čali jsme cvičit vojtovu metodu (podle 

cvičitelky nás ale měla lékařka poslat na 

neurologii mnohem dříve) a po měsíci 

cvičení se adam v postýlce poprvé sám 

postavil, cca ve 14. měsících, chodit začal 

ve 20. měsících. 

u těchto dětí bývá samozřejmě problém 

řeč. Maminka vzpomíná: „žvatlání bylo 

asi stejné jako u jiných dětí, mluvit za-

čal dost pozdě. ještě ve 2 letech nemlu-

vil. Do školky šel až ve 4 letech hlavně 

z toho důvodu, že se mi nezdál psychicky 

vyzrálý a špatně mluvil, takže by se s paní 

učitelkou nedomluvil. stále chodíme na 

logopedii, protože kvalita řeči ještě není 

ideální, ale pokroky jsou viditelné.“

samozřejmě, daly se očekávat problémy 

během začlenění adámka mezi děti… 

„adámek zatím chodí do školky a tam 

žádné problémy nebyly. Chodí také na 

různé kroužky, zpívání, malování, pís-

kání, plavání a k dobrovolným hasičům. 

většinou problém žádný není. u dětí, 

které jsou na něj zvyklé vůbec ne. Děti, 

které ho neznají, se mu někdy smě-

jí, např. na dovolené. adam je naštěstí 

v tomto směru docela pohodový a navíc 

už s ním o tom mohu hovořit, takže mu 

vysvětluji, že mu paní doktorka pusinku 

spraví, a jednou bude mít stejné zoubky 
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jako my a bude normálně mluvit. a že 

nemluví špatně kvůli rozštěpu, ale kvůli 

tomu, že má „líný“ jazýček.“

�� v neMoCniCi jako DoMa
ve svých 6 letech zvládá adam veškeré 

pobyty v nemocnici a návštěvy lékařů vel-

mi dobře. za lékaři chodí jako za kamará-

dy, na všechny kontroly se moc těší a ces-

ty do Brna bere jako výlet. „když jsme 

jeli naposledy do Brna na kontrolu, tak to 

adam okomentoval slovy – „hurá, dosta-

nu bonbón“. veškeré kontroly i pobyty 

v nemocnici zatím snáší velmi dobře, já 

jsem vždy s ním, pokud nás čeká nějaké 

vyšetření či zákrok, tak o tom s adamem 

mluvím i několik měsíců dopředu a sna-

žím se mu vysvětlit přiměřeně jeho věku, 

co ho čeká. nikdy mu nelžu v tom, že to 

nebude bolet a že to nic není. snažím 

se synovi před každou návštěvou lékaře 

přibližně popsat, jak bude vyšetření pro-

bíhat. Tím adama nenásilně připravuji na 

to, co přijde a vyšetření pak probíhají bez 

větších obtíží. velmi těžká je situace, kdy 

mi odvážejí dítě na operační sál, to sná-

ším velmi těžko a pokaždé to obrečím (ni-

kdy ne před adamem). Důležité pro mě 

je, že u většiny operací, které adam pod-

stoupil, byla paní doktorka z Brna a k té 

mám absolutní důvěru. jinak bych řekla, 

že všeobecně panuje v naší společnosti 

netolerance vůči jakýmkoliv odlišnostem, 

takže je jasné, že jsme se kolikrát setkali 

s odsuzujícími pohledy, hlavně v poslední 

době kvůli tomu, že adam na svůj věk 

vypadá o něco větší a kvalita řeči tomu 

neodpovídá. adam je ale velmi inteli-

gentní, a tak se utěšuji tím, že jednou to 

všem nandá. on sám to snad zatím tak 

moc neřeší. Trochu se obávám nástupu 

do školy. Máme ale štěstí, že bydlíme na 

malém městě a i škola je spíše rodinného 

charakteru a s paní učitelkou se dobře 

znám. Pokud by mělo k nějakému pro-

blému dojít, tak jsem připravena ho ře-

šit. ještě když byl adámek miminko, tak 

jsem se zařekla, že udělám vše proto, 

abych ze svého syna vychovala sebevě-

domého mladého muže.“ 

Text: kateřina kubešová

Foto: archiv rodiny

autorka je studentkou univerzity jana 

amose komenského v Praze

Příběh
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Spánek 
je pro Kristiánka 
ztráta času
Rozhovor s moderátorkou Gábinou 

Partyšovou probíhal poněkud netradičně. 

Protože byla po několikahodinovém 

focení pro jiný časopis, které musela 

absolvovat během tropického dne na 

přímém slunci, zatočila se jí z vedra hlava 

a musela si na chvíli lehnout. Využila 

jsem toho a zaujala také poněkud 

neobvyklou, ale velmi pohodlnou pozici. 

A tak jsme si s nohama nahoře povídaly 

o životě, o práci i showbyznysu.

�� Kdy Se Vám PoŠTěSTilo dáT Si 
TAKhle nohy nAhoRu?
Ani nevím...mám toho teď poměrně hodně 

a když nepracuju, trávím veškerý čas s Kris-

tiánkem.

�� KRiSTiánKoVi je čTyři A Půl, 
jAKá jSTe mámA?
řekla bych, že kamarádská. Asi bych 

měla být přísnější a trochu přitvrdit, ale 

taky už ode mě dostal pár na zadek. 

Kristiánek občas doma trochu odsekne, 

ale třeba na veřejnosti se chová skvěle. 

Což jsem ráda, vadilo by mi, kdyby dělal 

hysterické scény, vztekal se a předváděl. 

Tím, že mou tvář znají, lidi mě samozřej-

mě sledují, a nemám zapotřebí, aby si 

pak říkali, že Partyšová má rozmazlené-

ho caparta. já si stejně myslím, že cho-

vání dítěte ovlivňují ze 60 procent geny 

a jen ze 40 procent výchova. A jak říká 

můj muž (podnikatel Josef Kokta – pozn.

red.), děti starších otců bývají geniální. 

(směje se Gábina).  

�� BylA jSTe něKdy V SiTuACi, 
Kdy VáS ŠTVAlo, že je nA VáS 
ViděT?
ne. já s tím počítám. mně to baví a užívám 

si to se vším všudy. Každá mince má rub 

a líc. dala jsem se na tohle povolání, musím 

počítat s tím, že mě budou lidi pomlouvat 

a řešit, co mám na sobě, jak vypadám, co 

dělám. Ať si řeší, je mi to jedno. Kdybych si 

tím lámala hlavu, musela bych se zbláznit. 

můj muž si ze mě dělá legraci a říká, že to 

mám blbý. že mu ani nemůžu být s někým 

nevěrná, protože by se o tom hned všude 

psalo. 

�� PRáVě že něCo TAKoVého Se 
PSAlo. o VáS A foToGRAfoVi 
dAnoVi ZAhRádKoVi. 
Psalo a my si z toho s Pepou děláme leg-

raci. S danem nic nemám, kdybych měla, 

asi bych o tom nedokázala takhle žertovat, 

tak dobrá herečka zase nejsem. Tahle rá-

dobyaférka vznikla, když jsem dana vzala 

na předávání cen Týtý a když jsem řekla, 

že se mi dan líbí a že se mi o něm v noci 

zdá. A na tom trvám, je to hezkej chlap. 

Každýmu se přece někdo líbí, ale to ještě 

neznamená, že s ním musí podvádět svého 

partnera.  Pepa říkal, že mi dana schvaluje.  

máme smysl pro černý humor, takže spolu 

dost často žertujeme v podobném duchu.

�� žáRlí nA VáS VáŠ muž?
možná trochu ano, ale tak nějak normálně. 

na začátku našeho vztahu žárlil podstatně 

víc. jsem jeho třetí žena, známe se deset 

let, všechno jsme si vyříkali, on mě měnit 

nebude a já jeho taky ne. Pepa je introvert, 

který na večírku sedí stranou, já zase ex-

trovert, který má rád kolem sebe lidi, ale 

taky trochu babochlap. Pepa ví, že se ráda 

zapovídám, ráda někam vyrazím a že se 

pohybuju v prostředí, kde se moc neře-

ší nějaký dotek nebo pusa na přivítanou, 

i když já nemám ráda přehnané oťapkává-

ní. Showbyznys je kontaktní branže, kdyby 

měl žárlit na každého chlapa, který mi po-

loží ruku na rameno, musel by se zbláznit.
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�� Co mySlíTe Tím, že jSTe 
BABoChlAP?
myslím ve vztahu s Pepou. jsem zvyklá řešit 

si své problémy i pracovní věci sama, doká-

žu si vydělat peníze a postarat se o sebe. 

nechovám se jako hysterická ženská a ně-

kdy mám takový až chlapský nadhled. ob-

čas se spolu bavíme,  jako kdyby si povídali 

dva chlapi. Ale v některých chvílích jsem 

holka se vším všudy, která je romantická, 

nebo si občas popláče. Taky nejsem úplně 

praktická a nejsem ani moc dobrá řidič-

ka, takže se klidně Pepou nechám někam 

odvézt. jen ať se chlapi o tyhle věci stara-

jí. Takže dokážu být racionální, ale pak se 

doma kvůli něčemu zhroutím jako typická 

ženská a potřebuju obejmout. jsem Blíže-

nec a mám dvě tváře.

�� jAK VáŠ VZTAh S PePou 
Změnilo nARoZení SynA?
Změnilo nám ho hodně. žili jsme si trochu 

sobecky a svobodně. mohli jsme pařit do 

rána a vstávat v poledne, neřešili jsme pe-

níze. není pravda, že jsem Pepu rozvedla, 

když jsme se poznali, už se rozváděl. A ře-

šil, jak se s bývalou ženou vyrovná a co 

bude s dětmi. můj muž není ten typ, že by 

odešel z dvacetiletého vztahu ze dne na 

den a udělal za ním tlustou čáru a rychle si 

pořídil novou rodinu. já jsem se snažila pro-

sadit v profesi zpěvačky, což se mi tak moc 

nedařilo, to jediné mi nevycházelo, ale jinak 

jsem byla spokojená. Pracovala jsem pro TV 

nova a bylo to fajn období. na dítěti jsme 

se domluvili, Pepa ho chtěl stejně, jako já. 

Když se Kristiánek narodil, Pepa byl pře-

kvapený, protože by prý do mě neřekl, že 

budu tak starostlivá máma, která se chytá 

za hlavu, jakmile dítě jenom kýchne. Tahle 

branže je dobrá v tom, že si práci můžete 

přizpůsobit režimu dítěte. Ale moje máma 

tvrdí, že mé dítě nemá žádný režim, proto-

že ho nemám ani já. Kristiánek ale změnil 

i to, že vstávám denně v šest ráno.  

�� PRoč TAK BRZo?
Protože pro něj je spánek ztráta času. dřív 

vstával v pět.  Zní to jako klišé, ale náš syn je 

střed našeho žití, teprve on z nás udělal ro-

dinu, spojil nás zvláštním poutem. Proto si 

myslím, že pro chlapa musí být těžký, když 

odejde od rodiny, protože přijde právě o to-

hle pouto, které my tři teď máme.  nechci 

filozofovat, nikdo to ode mě nečeká, ale 

řekla bych, že to chlapi dost rychle vzdávají. 

Kvůli chvilkovému úletu jdou muž a žena 

od sebe, místo aby si všechno vyříkali. čas-

to takové situace řeší radikálně, málo bojují 

jeden o druhého, a to mi připadá škoda. 

A děti se v tom pak plácají. Ale to já naštěs-

tí z vlastní zkušenosti neznám.
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                      ci k nějakým přijít, a většina národa měla 

houby. Táta dělal na dráze, i když to nikdy 

dělat nechtěl, a máma pracovala v nábyt-

ku. Těch pět let, co byla s námi doma, mu-

sela počítat každou korunu, aby nějak vyšli 

s penězi. jednou mi říkala, že si třeba šest 

let nekoupila nic nového na sebe. dali nám 

ale všechno, co nám dát mohli, a já na dět-

ství moc ráda vzpomínám. Taky jsme měli 

s našima a ségrou to pouto, které já teď 

cítím s Pepou a Kristiánkem.  

�� Když jSTe mAminCe 
PředSTAVilA PePu, jAK nA něj 
ReAGoVAlA? neVAdilo jí, že 
jSTe Si VyBRAlA muže, KTeRý je 
STARŠí o 21leT? 
já jsem s Pepou chodila asi dva roky a ne-

věděli jsme jistě, jestli spolu chceme dál 

být. Takže jsem ho rodičům představila 

později. Když jsme se poznali, mně bylo 

23, jemu 44. dneska mi připadá, že v to-

mhle věku teprve začínají být chlapi oprav-

du chlapi a jsou v pohodě. nedávno jsem 

�� V jAKé jSTe VyRůSTAlA 
Rodině?
naši, i když jsou docela mladí, jsou spo-

lu 37 let. jsou to opravdoví parťáci a je 

na nich vidět, že se i po těch letech mají 

rádi. my jsme se ségrou monikou, která je 

o rok a půl starší, vyrůstaly ještě částečně 

v komunismu.  moc dobře si pamatuju tu 

dobu, kdy se lidi nehonili jen za penězi, 

protože většina z nich stejně neměla šan-
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Bylo mi tak čtyři nebo pět let. 

Stanovali jsme s rodiči na 

Senci na Slovensku u Slneč-

ných jezer. je léto, krásně 

a rodina je pohromadě. 

Vzpomínám si, že jsem cí-

tila takové štěstí, dětské 

a bezstarostné. 

Nejstarší 
vzpomínka 
z dětství:

se bavila s jiřím menzelem, který vtipkoval, 

že Pepa je na mě moc mladej, že jsem měla 

zalovit ještě ve starších ročnících. já jsem 

ale vždycky chodila s klukama, kteří byli tře-

ba o deset let starší, než já. Když jsem Pepu 

přivedla, máma mi říkala, že jsem taková 

rozzářená a spokojená. Viděla, že je mi 

s Pepou dobře, takže věkový rozdíl neřeši-

la. A já ho taky neřeším. někdy mám pocit, 

že věkový rozdíl je u nás trochu obrácený. 

mně mnohem víc bolí záda a mám mno-

hem větší problémy s tlakem, než Pepa. 

(směje se Gábina). 

�� jAKý je PePA TáTA?
Skvělý, tráví s Kristiánkem hodně času 

a mají své klučičí hry. nemáme rádi zbraně 

jako hračky. Ale Pepa usoudil, že kluk ne-

může být bačkora, tak malému udělal luk 

a šípy, a na zahradě spolu střílejí. Vyřezal 

mu taky pušku  a osázel ji cvočkama, takže 

Kristiánek má stříbrnou ručnici, jako měl 

Vinnetou. Kristiánek má rád figurky zvířá-

tek a s Pepou si s nimi pak hrají. Pepa si 

děti z prvního ani druhého manželství moc 

neužil, protože hodně pracoval, takže děti 

viděl až spící. Takže teprve Kristiána si uží-

vá. Tráví s námi hodně času a pak říká: To je 

strašný, jeden den péče o malé dítě je mno-

hem náročnější než nějaký složitý byznys, 

je to pěkná makačka a rozhodně ne žádná 

mateřská dovolená. 

�� Komu je Syn VíC PodoBný 
PoVAhou?
je namíchaný půl na půl. Ve školce, když se 

má zařadit do kolektivu, tak dvacet minut 

sleduje terén a vyhodnocuje situaci. V tom 

je trochu podobný Pepovi, který je intro-

vert. Ve chvíli, kdy si je Kristiánek jistý a cítí 

se dobře, stanu se z něj já, tedy ten extro-

vert. A hned začne děti organizovat a je 

z něj ředitel kolektivu, nebo třídní šašek. 

 

�� Vy máTe Se SeSTRou meZi 
SeBou minimální VěKoVý 
RoZdíl. neChTělA jSTe míT děTi 
TAKy TAK BRZy Po SoBě?
neměla jsem to takhle domyšlené. než 

jsme plánovali rodinu, chtěli jsme si ještě 

užít svět. Kristiánek přišel hned, jak jsme 

o dítěti začali uvažovat. Zaplaťpánbůh, 

vždyť je to v dnešní době zázrak mít zdravé 

dítě. mně se na druhé dítě novináři ptají už 

několik let. Ale já vlastně nevím. Rodiče se 

z Brna přestěhovali kousek za Prahu, takže 

mi s Kristiánkem pomáhají, když potřebuju. 

Proto si můžu dovolit věnovat se práci. ně-

kdy si říkám, že kvůli Pepovi, protože už je 

starší tatínek, bych měla mít dítě co nejdřív. 

Pak mě ale napadne: on mi tak pomáhá, 

přece ho těmi dětmi nestrhám. Pepa ne-

chává rozhodnutí na mně, protože už má 

čtyři děti. Ale neřekl by: už doma nechci 

slyšet křik miminka, na to už jsem starej. 

Vím, že je natolik milující manžel, že i kdy-

by dítě nechtěl a já ano, budeme ho mít. 

nesnesla bych chlapa, který by kategoricky 

rozhodl, že jedno dítě a dost. 

�� jAK PlánujeTe STRáViT léTo?
Pojedu na Karlovarský festival, kde budu 

moderovat akce jedné automobilky i něja-

ký golfový turnaj. A pak sedneme do leta-

dla a poletíme tak na tři týdny na floridu. 

jela bych na delší dobu, ale není možné 

předtočit tolik dílů Top Star magazínu do-

předu. Chtěla jsem původně zůstat tady, 

jenže znám se, neodpočinula bych si, byla 

bych pořád na telefonu.  Proto musím být 

tak daleko, aby moje nedostupnost vy-

pnula mou svědomitost . hodně se těším, 

protože snad kromě dvou dnů ve Špindlu 

jsem nikde nebyla a neměla třeba ani tři 

dny v kuse volno. A myslím, že teď si ho 

zasloužím. Takže tam si konečně dám ty 

nohy nahoru.  

monika Seidlová

foto Tomáš Pánek, archiv TV Prima

líčila a česala hana jurová
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Kůže dělá člověka…

Economy Class Company s.r.o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum, U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel.: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz

Body Centrum, Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

V písni Jaroslava Ježka se zpívá: „Je to pravda odvěká, šaty dělaj´člověka…“. Podle sta-
rověkých 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 základnímu 
orgánu – plicím. A ty jsou z psychologického hlediska spojovány se sociální 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 scho-
vána 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 okysličil tělesné 
pochody v organismu.

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. 
Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741

Ve své ordinaci detoxikačního poradce metody C.I.C. 
si uvědomuji, jak úzce souvisí kvalita kůže se sebe-
vědomím člověka. Pocit, „jak člověk vypadá“ před 
okolím, je pro jeho sebedůvěru velmi důležitý. Do 
poradny přicházejí lidé s nejrůznějšími kožními pro-
blémy. Pokud jsou vidět na první pohled – vyskytu-
jí 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 emocionálním 
problémem při převlékání do plavek, protože posti-
žený 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 neuvě-
řitelné, že preparáty Joalis dokážou příznivě působit téměř na každý ekzém. 
Pozoruji to již více než 10 let, zatímco klastická medicína tvrdošíjně 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 několik měsíců a přitom se vyhnout 
případným doprovodným problémům, například melanomu. Uvedl jsem již, 
že podle čínské medicíny 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 systematicky 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 nebyly v pořádku. Jde totiž o ne-

viditelné toxiny, které se po miniaturních dávkách 
léta dostávají do organismu – u plic až do plicních 
sklípků. Zatím ještě nezpůsobují žádný medicínsky 
významný problém, pouze se promítají do psychic-
ké oblasti člověka a do kvality kůže. Připomeňme si 
toxické kovy, jejichž vstřebatelnost plícemi je zdaleka 
nejvýznamnější, významnější než jejich vstřebávání 
potravou. Banálnějším toxinem je obyčejný prach, 
tedy částečky čehokoliv ve velikosti menší než 2 mi-
krometry, který v konečném důsledku může zacpávat 
plicní sklípky, místa okysličování krve, a způsobovat 
tak sníženou schopnost plic přenášet kyslík do krve.

Pod povrchem kůže se nacházejí specializované 
buňky, takzvané melanocyty, jejichž úlohou je zásobovat kůži pigmento-
vým barvivem hnědé barvy – melaninem. Melanin je fantastický pohlcovač 
elektromagnetického záření včetně ultrafialového, které „opaluje kůži“ 
a hlavně prostupem přes kůži tvoří volné radikály, jež pak v kůži poškozují 
další metabolické procesy. Melanin tedy chrání před tvorbou volných radi-
kálů. Kvalitní melanin mohou produkovat pouze dobře fungující melanocyty 
v čisté, toxiny nezatížené kůži. A k tomu slouží preparát Joalis CutiDren, 
který se užívá spolu s preparátem Joalis RespiHelp, detoxikujícím plíce.

Říká se, že nejlepší afrodiziakum je snědá, zdravě opálená kůže. Přirozeně 
opálený člověk působí na své okolí sebevědomějším a méně frustrujícím 
dojmem než člověk pobledlý s kožními problémy…

Ing. Vladimír Jelínek
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