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Editorial
Hurá, konečně tu máme léto. Jen na jaro se jak-

si zapomnělo, jeden týden řádily kruté mrazy, 

padaly teplotní rekordy a v noci bylo neuvěřitel-

ných minus dvacet, jen o dva týdny později jsme 

mohli oblékat plavky. Padaly opět rekordy – pro 

změnu se teplota blížila ke třicítkám.  Pokud jste 

si, stejně jako já, pořídili nějaké jarní oblečení, 

jistě jste se pobavily. Já si svou novou vestičku 

vzala na sebe dvakrát – jednou jsem v  ní málem 

umrzla a podruhé se upekla. Uložila jsme ji do 

skříně, kde čeká na další jaro.

Letos tedy člověk opravdu neví, co může oče-

kávat. Budu tedy jen doufat, že zatímco vám 

budeme radit, jak se opalovat, předejít vagi-

nálním mykózám, či dokonce, jak se ve vedru 

příliš nepotit,  nebude venku padat sníh. Pro tu 

alternativu jsme pro vás připravili rozhovor, rady, 

jak zařídit dětský pokoj, případně recepty, podle 

kterých si můžete upéct něco dobrého. To jsou 

totiž témata, která uplatníte v létě i v zimě.

Tak krásné počtení
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někdy je to součástí plánů, jindy to výjde nějak samo od sebe. Zatímco nám 

leží v postýlce miminko, druhé už roste v bříšku.  Je to ovšem výhoda, nebo 

nevýhoda? chcete děti rychle po sobě? Pak zvažte všechna pro i proti.

Už nebudeš 

sám

�� rada gynekoLoga
odborníci mají v tomto tématu poměrně 

jasno. gynekologové a porodníci obecně 

doporučují počkat s dalším těhotenstvím 

alespoň rok po porodu. 

�� PTáTe se Proč?
Během těhotenství prodělává organizmus 

nastávající maminky spoustu náročných 

změn. Po porodu se zase neméně složitým 

procesem vše vrací k normálu. 

•	 děloha, která se mnohonásobně zvět-

šila, se postupně zavinuje, 

•	 porodem otevřené děložní hrdlo se 

formuje do původního tvaru, 

•	 ochablá břišní stěna se po několika 

týdnech díky cvičení maminky zno-

vu zpevňuje,

•	 vaječníky, které působením hor-

monu progesteronu devět měsíců 

„spaly“, se později po skončení pra-

videlného kojení opět zaktivují, 

•	 k normální hladině v krvi se vracejí 

hormony odpovědné za klid a dobrý 

stav těhotenství – estrogen i proge-

steron, klesá i tvorba dalších hor-

monů a naopak se do krve dostávají 

prolaktin a oxytocin - hormony pro 

podporu kojení,

•	 snižuje se i celkový objem krve 

ačkoli tyto procesy probíhají přirozeně, 

představují zátěž, která pochopitelně vy-

volává větší únavu maminky. navíc někte-

ré neblahé případné průvodní jevy, jako 

křečové žíly a hemoroidy, se samy od sebe 

neztrácejí, naopak každým dalším těhoten-

stvím a porodem se zhoršují.

�� i PsycHoLog radí PočkaT…
Psychologové považují za vhodné tuto pau-

zu ještě alespoň o rok prodloužit. 

�� Proč?
celková tělesná únava zákonitě ovlivňu-

je psychiku, už tak dost atakovanou hor-
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monálními změnami. Úžasný pocit štěstí, 

který prožívá naprostá většina maminek 

z narození dítěte, se však u mnohých mísí 

i s obavami, zda zvládnou svoji novou roli 

na jedničku a jestli se bude dítě dobře vy-

víjet. ale maminky bývají i bez konkrétní 

příčiny plačtivé, přecitlivělé, podrážděné. 

Tento tzv. poporodní splín podle odbor-

níků prožívají téměř všechny. U některých 

přichází brzo a odezní rychle, jiné se s tím-

to stavem potýkají delší dobu, a pokud se 

neobrátí na lékaře či psychologa, může se 

jejich situace zhoršit až k velmi vážnému 

problému - poporodní depresi. 

�� kdy UrčiTě PočkaT?
navzdory si argumentaci lékařů někte-

ré maminky skutečnost, že měly dvě 

děti krátce po sobě, pochvalují. Poté co 

přežily příšerné první dva roky, dál už 

to údajně přináší i spoustu výhod. děti 

s malým věkovým rozestupem se spolu 

zabaví, mají stejné zájmy, podobný rozvrh 

a i kamarády – prostě veškerý program 

absolvujete s oběma najednou. každý 

z nás má pohled na svět jiný, přesto jsou 

situace, kdy bychom se měli určitě držet 

názoru lékařů.

alespoň roční odstup doporučují tehdy: 

•	 když proběhl náročnější porod, např. 

s větším poraněním hráze a pánev-

ního dna a po porodu císařským ře-

zem. Po císaři je riziko samovolného 

prasknutí dělohy v místě jizvy během 

následujícího těhotenství a porodu, 

mírně zvýšené u porodů do 24 měsíců 

od předcházející operace. 

•	 dále se roční odstup doporučuje při 

komplikacích v minulém těhotenství, 

které by se mohly opakovat, například 

těhotenská cukrovka, vysoký krevní 

tlak a chronická ledvinová onemocně-

ní, která mohou způsobit vznik spe-

cifického těhotenského onemocnění, 

tzv. preeklampsii, dále nedostatečnost 

děložního hrdla a předčasný porod.

-if-
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„máme dva typy rodiček,“ objasňuje po-

rodní asistentka Petra chromková z vít-

kovické nemocnice v ostravě: „Ty první 

jsou maminky, které chtějí rodit přirozenou 

cestou a pokud tomu jejich zdravotní stav 

a zdravotní stav miminka dovolí, tak je 

skutečně necháme odrodit bez jakýchkoli 

medicínských zásahů. Ty druhé jsou ma-

minky, které mají z porodu strach, většinou 

se jedná o prvorodičky, či ženy, které mají 

vůči porodu negativní vztah. Jim nabízíme 

analgetika, či epidural. musejí ovšem po-

čítat s tím, že nepůjde úplně o odstranění 

bolesti, ale jen částečné znecitlivění.“ co to 

vlastně je ten epidural? Pojďme se na me-

tody boje s bolestí podívat…

�� ePidUraL
epidural je pravděpodobně nejznámějším 

utišujícím prostředkem při porodu. Jde 

o lokální anestetikum, které může být kom-

binované s prostředky na znecitlivění dolní 

poloviny těla. s pomocí jehly je zavedená 

cévka do epidurálního prostoru. katétr je 

na místě fixovaný páskou. cévkou se zave-

de malá testovací” dávka analgetika. Po-

kud jej vaše tělo dobře snáší, postupně jsou 

zaváděny další, které tlumí bolest.

Provedení celého zákroku trvá přibližně dva-

cet minut a dalších dvacet minut je potře-

ba k tomu, aby se dostavil účinek. Z tohoto 

důvodu se také epidural obvykle nepodává 

ženám, které jsou otevřené víc než na tři 

až pět centimetrů. v ideální případě by měl 

epidural zcela utlumit vaše porodní bolesti 

při zachování vnímavosti ke kontrakcím.

�� sPináLní anaLgeZie
spinální analgezie je v podstatě variantou 

epiduralu. Jde o velmi podobnou meto-

du; hlavní rozdíl spočívá v tom, že spinální 

analgezie se aplikuje jednorázově injekčně. 

aplikuje se do stejné oblasti jako epidu-

ral a tlumí bolest přibližně od pasu dolů 

po dobu zhruba dvou hodin.

Hlavní výhodou spinální analgezie je 

rychlejší provedení než při epiduralu. Po-

kud porod postupuje rychleji, nemusí 

Porod 
bez bolesti?

Při porodu mnohé 

ženy zažívají velice 

nepříjemné chvíle, 

spojené s velkou 

bolestí. naštěstí ale 

mají možnost zvolit 

si alespoň částečné 

utlumení bolesti. 

k těm přirozeným 

metodám patří teplá 

voda, sprcha, či 

balón a samozřejmě 

přítomnost blízkého 

člověka, který s vámi 

vaši bolest sdílí. někdy 

však tyhle metody 

nestačí. 
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být čas na provedení epiduralu a může 

se spíše využít spinální analgezie. navíc 

účinek nastupuje téměř okamžitě, kdežto 

v případě epiduralu je přibližně dvacetimi-

nutová prodleva.

�� komBinace ePidUraLU 
a sPináLní anaLgeZie
Pokud je k tomu důvod, porodník může 

použít kombinaci epidurální i spinální anal-

gezie. Zjednodušeně řečeno se nejprve 

podá analgetikum pomocí jehly a potom se 

tato jehla použije k zavedení katétru, takže 

je do vašich zad zavedena jen jedna jehla.

 

�� inFiLTrace PocHvy
Tento typ utišujícího prostředku se použí-

vá především při nástřihu hráze nebo při 

šití po porodu. všechny utišující látky se 

podávají těsně pře nebo po porození dítě-

te. medikamenty jsou aplikovány injekčně 

do tkáně kolem poševního vchodu a oka-

mžitě tuto oblast umrtvují.

�� PUdendáLní anaLgeZie
Podobně jako u infiltrace pochvy se i pu-

dendální analgezie aplikuje injekčně přímo 

do stěn vagíny krátce před porodem a zne-

citliví hráz. Používá se zejména u předčas-

ného porodu a porodu za pomocí kleští. 

Účinek pudendální analgezie trvá od něko-

lika minut do hodiny.

�� raJský PLyn
novinkou k utlumení bolesti při porodu je 

tak zvaný rajský plyn, který ženy vdechují 

pomocí obličejové nebo nosní masky, při-

pevněné ke speciálnímu ventilu. Přestože je 

tato forma tlumení bolesti hojně využívaná 

například v zemích západní evropy, v čes-

ké republice ji nabízí jen několik porodnic. 

Jednou z nich je porodnice v nemocnici va-

lašské meziříčí, která patří do skupiny agel.

„Už léta používáme epidurální analgezii, 

která se provádí tak, že píchneme rodič-

ce látku tlumící bolest do páteře. na pře-

chodnou dobu se tak ochromí nervy, které 

vedou z míchy do břicha,“ vysvětluje pri-

mář porodnického oddělení ve valašském 

meziříčí daniel gágyor. inhalační porodní 

analgezie je vhodným doplňkem a mnohdy 

také náhražkou velice častého epidurálního 

znecitlivění. Při těžkém porodu napomůže 

k pozitivnímu zážitku a u porodů, které 

postupují pomalu, často k postupu porodu 

napomůže. „analgezii lze ale také využít 

k ošetření poporodního poranění. aplikace 

entonoxu je přitom velmi jednoduchá, jde 

pouze o vdechování směsi medicinálních 

plynů,“ upřesňuje daniel gágyor.

�� HomeoPaTie
další metodou k potlačení bolesti může být 

homeopatie.vhodná homeopatika vybírá 

vždy homeopat. výběr a dávkování se liší 

u každé nastávající maminky a řídí se její-

mi individuálními potřebami. na snížení 

porodních bolestí se nasazují tato homeo-

patická léčiva: caulophyllum, cimicifuga, 

Pulsatilla, sepia, arnica, Belladonna, cha-

momilla, gelsemium, nux domica, kalium 

carbonicum a coffea. některá z uvedených 

homeopatik jsou účinná při prudkých, rych-

lých stazích, jiné pomáhají při plačtivosti, 

další zase pomáhají od bolestí zad či hlavy.

�� aromaTeraPie
aromaterapie se dá u porodu použít vícero 

způsoby. často se spojuje s masážemi, kdy 

rodičku masírujeme vonným olejem. žena 

sama si vybere, zda ji masáž provede part-

ner, dula, porodní asistentka nebo kdoko-

liv jiný, kdo ji doprovází u porodu. Jinými 

metodami jsou vdechování vůně z aroma-

Těhotenství

Může čekat v klidu.
Efektivní úleva od bolesti při porodu. 
Stačí jen pár dechů.

Inhalační analgezie je moderní a jednoduchou metodou, jak se zbavit 
nepříjemných pocitů a bolesti při porodu. Maminka si podávání řídí sama 
podle svých vlastních potřeb pod dohledem zdravotnického personálu. 
Inhalační analgezie má kombinovaný účinek, působí proti bolesti, uklidňuje 
a uvolňuje. Má rychlý nástup i ústup účinku. 

Zeptejte se svého lékaře či porodníka 
na inhalační analgezii. 

Linde: Living healthcare

Linde Gas a.s. 
Linde Healthcare, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 
www.linde-gas.cz 
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lampy, voňavé obklady či koupele. opět se 

doporučuje, aby si žena vybrala vůni sama. 

měla by to být vůně, která jí je příjemná. 

Pouze s takovou vůní je možné docílit sní-

žení porodních bolestí. nejčastěji se po-

užívají výtažky z levandule, růže, třezalky, 

heřmánku, šalvěje nebo jasmínu.

Pokud chcete aromaterapii na snížení po-

rodních bolestí využít, doporučujeme pou-

žívat aromatické oleje i během těhotenství. 

Pokud chcete například provést masáž hrá-

ze (6–8 týdnů před porodem), nejvhodnější 

jsou oleje z levandule, šalvěje a růže.

Pokud máte porodní bolesti v první době po-

rodní, doporučují se výtažky z následujících 

rostlin: levandule (působí relaxačně, snižuje 

krevní tlak), majoránka (uvolňuje křeče, na du-

ševní úrovni zahřívá a otevírá, vhodná zejména 

pro emočně přecitlivělé a plačtivé ženy), grep 

(osvěží a odstraní únavu), černý pepř (výrazné 

analgetické účinky, podporuje vytrvalost, dodá 

sílu), heřmánek (pomáhá při bolesti, dobrý 

na křeče a stahy svalů nebo při pocitu vzteku 

a podráždění), geránium (tonizuje a posiluje 

nervový systém a nadledviny, dodává energii 

a posiluje krevní oběh, přináší zklidnění).

v druhé době porodní se na snížení porod-

ních bolestí nejvíce hodí: jasmín (na pod-

poru kontrakcí, podporuje odloučení pla-

centy, dodává sebejistotu a sílu, navozuje 

optimismus), muškátová šalvěj (podpora 

kontrakcí, snižuje krevní tlak, uvolňuje 

mysl), kadidlovník (posiluje kontrakce, zpo-

maluje dýchání, uklidňuje mysl), hřebíček 

(podpora kontrakcí).

Zdroj: Benella.cz,forexample.cz, medea

Foto: samphoto.cz     

www.rodinaaja.cz8

Těhotenství



HOMEOPATICKÁ POMOC
při stresu a nervozitě 

Dnes se o vlivu stresu a uspěchanosti na naše psychické a fyzické zdra-
ví mluví čím dál víc. Díky moderním technologiím jsme skoro 24 ho-
diny denně dostupní přebytku informací a mnoha stresujícím faktorům, 
některé z nás tak práce neopustí ani doma či na dovolené. Vědci z růz-
ných oborů už také prokázali spojitost mezi stresem a vznikem či pro-
hloubením zdravotních potíží. Homeopatie dokáže pomoci při stresu 
a také pomáhá při potížích s ním spojených. 
Jedním z hlavních léků stavů spojených se stresem a nervozitou je 
Argentum nitricum AKH. Pomáhá při stresu, neklidu a nejistotě, u ne-
mocí vzniklých stresem a uspěchaností. Výborně se osvědčil k překo-
nání fyzických i psychických příznaků trémy před náročným jednáním 
nebo zkouškami, jako jsou svalový třes, nespavost, průjmy, závratě, 
slabost. Pomáhá také při pocitech strachu z výšek, uzavřených prostor 
a vystupování před větším množstvím lidí. Osvědčil se při bolestech 
hlavy ze stresu. Pomáhá při pocitu podrážděných a unavených očí, při 
světloplachosti. Zlepšuje paměť a koncentraci.  

VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE:
• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

ČESKÁ HOMEOPATIE 
zdraví pro celou rodinu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, dcera bude letos maturovat. Přesto, že je 
chytrá holka a vždy se na písemky a zkoušky učí, občas něco poka-
zí jen kvůli nervům. Často jí zkazilo známku tzv. okno. Kromě toho 
vždy před zkouškou nebo písemkou mívá zažívací potíže, mívá prů-
jem a občas i zvrací. Mohla by jí homeopatie pomoci?    

(paní Zuzana z Valtic)

Dobrý den,
dceři podávejte již preventivně Argentum 
nitricum AKH, dvě tablety 3krát denně. Ně-
kolik dní před maturitou můžete zvýšit dáv-
kování na 2 tablety 5krát denně.   
(MUDr. Alexander Fesik, lékař–homeopat)

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
Nabízíme také poradenství a homeopatické školení pro veřejnost.

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 

(paní Zuzana z Valtic)

dceři podávejte již preventivně Argentum 
nitricum AKH, dvě tablety 3krát denně. Ně-
kolik dní před maturitou můžete zvýšit dáv-

(MUDr. Alexander Fesik, lékař–homeopat)
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není prokázáno, že by cestování vyvolávalo 

potrat nebo předčasný porod, tudíž nejsou 

důvody ho těhotným zakazovat. Jistá rizika 

ale existují a každá nastávající maminka by 

s nimi měla být srozuměna. obecně platí, 

že pro těhotnou ženu je nejbezpečnější 

cestovat během druhého trimestru těho-

tenství (18. až 24. týden), kdy se cítí dobře 

a je malé riziko potratu, nebo předčasné-

ho porodu. v posledním trimestru (25. až 

36. týden) se doporučuje zdržovat v rela-

tivní blízkosti vašeho ošetřujícího lékaře či 

pracoviště, na kterém plánujete porodit. 

konečné rozhodnutí, zda cestovat nebo 

necestovat by mělo padnout po konzultaci 

s pojišťovnou, u které sjednáváte pojištění 

léčebných výloh. Zdaleka ne všechny pro-

gramy budou krýt náklady spojené s kom-

plikacemi v těhotenství, s porodem a péčí 

o novorozence! Je třeba počítat i s vyšším 

pojistným.

�� eLiminUJTe TěLesnoU ZáTěž 
a kLimaTické oBTíže
První zásada bezpečnosti pro cestující ma-

minku zní, že cesta by jí neměla neměla 

přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo kli-
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cestování v současné době patří k našemu životu a vzdát se ho je téměř 

nemyslitelné. co když ale čekáme miminko? co udělat pro to, abychom 

cestovali maximálně bezpečně?

Jedeme na výlet
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Barevné varianty :

Nabízíme také kompletní nabídku autosedaček 
pro všechny věkové kategorie.
Pro maximální bezpečnost dítěte doporučujeme 
autosedačku s 5-ti bodovým bezpečnostním pásem.

Více na našich stránkách:

www.britax-roemer.cz
www.babydirekt.eu

Z každého výletu bezpečně domů

+ 5-ti bodový bezpečnostní pás
+ Snadná instalace a polohování
+ ISOFIX 
+ Ochrana proti bočnímu nárazu
+ Snímatelný prací potah
+ Ramenní opěrky
+ Přidržovače pásů pro snadné usazení dítěte
+ Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pás

Nabízíme také kompletní nabídku autosedaček 
pro všechny věkové kategorie.
Pro maximální bezpečnost dítěte doporučujeme 
autosedačku s 5-ti bodovým bezpečnostním pásem.

Více na našich stránkách:
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matické obtíže. Počítejte s tím, že během 

cesty budete nutně potřebovat rychlou 

a snadno dosažitelnou lékařskou pomoc. 

To platí i tehdy, jestliže vaše těhotenství 

doposud probíhalo bez jakýchkoliv pro-

blémů. Porucha ohrožující těhotenství se 

může objevit nečekaně, bez předchozích 

varovných příznaků. Jestliže těhotenství 

probíhá normálně, bez nepravidelností, 

pak cestování na kratší vzdálenost ne-

vyvolá potíže a není nebezpečné. Je-li 

však těhotenství nepravidelné, zejména 

se sklonem ke krvácení a k potrácení, je 

cestování i na krátkou vzdálenost velmi 

riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním 

prostředkem je spojena s otřesy, nebez-

pečím kolizí ap. i na vcelku malá trau-

mata jsou těhotné různým způsobem 

vnímavé. U některé těhotné vyvolá pád 

po sklouznutí či seskok z nepatrné výše 

potrat nebo předčasný porod, u jiné ani 

těžký dopravní úraz se zhmožděním břiš-

ní stěny a zlomeninami pánevních kostí 

další průběh těhotenství neohrozí.

�� cesTy na věTší vZdáLenosTi
Při cestách na větší vzdálenosti si musí 

těhotná uvědomit rizika spojená nejen 

s cestou samotnou, ale i se situací v cílo-

vém místě, jeho klimatem, hygienickými 

podmínkami, dostupností a úrovní lékařské 

péče, způsobem stravování, úrovní bydlení, 

rizikem infekčních chorob atd. Pozornost 

je třeba věnovat i režimu těhotné, když 

cesta do zahraničí bývá většinou spojo-

vána s pobytem v teplých krajích. Pobyt 

na slunci vede k rychlé dehydrataci, pře-

hřátí organismu. Přehřátí organismu škodí 

nejen těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že 

dlouhodobý pobyt těhotné ve ii. trimestru 

na slunci při opalování zvyšuje riziko těles-

ného poškození dítěte. nadměrné působe-

ní Uv záření může u těhotné způsobit akut-

ní poškození kůže, spáleniny. Turisté bývají 

zvýšenou měrou postihováni průjmy.

�� JíZda aUTem a aUToBUsem
Jízda autem a autobusem často vyvolává 

na špatných cestách otřesy. Totéž se může 

stát i na lodi, zejména při špatném počasí. 

větší otřesy mohou vyvolat děložní činnost 

(porodní bolesti). U žen v pozdějším stadiu 

těhotenství, které řídí osobní auto, byla 

prokázána delší reakční doba. To zname-

ná, že na situaci na silnici reagují pomaleji. 

Této skutečnosti musí přizpůsobit rychlost 

jízdy a způsob řízení. Těhotná by se nemě-

la sama vydávat na cestu, sama by neměla 

jezdit v hustém dálničním provozu. Jízda 

na problémových úsecích trati vyvolává 

stres a je spojena s rizikem úrazu. 

�� BeZPečnosTní Pásy Pro  
TěHoTné
Zvláštní péči je třeba věnovat použití bez-

pečnostních pásů, jejichž používání je povin-

né i pro těhotné. Bezpečnostní pás zapínejte 

tak, že si jeho spodní část umístíte pod bři-

cho. nikoliv tedy přes břicho, jak jinak bývá 

obvyklé. mezi těhotnými ženami v české 

republice převládají podle odborníků stále 

předsudky k používání bezpečnostních pásů 

v autech. ženy se domnívají, že pásy mohou 
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při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit 

jejich plod. nepřipoutané ženy však vystavují 

při nehodě své nenarozené dítě třikrát vyšší-

mu riziku poškození než ženy s bezpečnost-

ními pásy. Přímým poraněním je ohrožena 

zvětšená děloha i samotný plod; nastávají-

cí matky často umírají na poranění hlavy. 

všechna zranění jsou spojena s prudkým ná-

razem. dokonce i zdánlivě malý náraz může 

způsobit odloučení placenty, což může mít 

pro dítě i matku ty nejhorší následky. Účinky 

nárazu mírní právě bezpečnostní pásy. Pou-

tání těhotných žen však má svá specifika. Při 

jízdě vozem je nutné, aby byly připoutány 

jak těhotné řidičky, tak těhotné spolucestují-

cí na zadních sedadlech.

�� PoZor na křečové žíLy
Při delších cestách (pokud například v au-

tobuse stojíte, tak obzvláště) těhotným 

maminkám hrozí riziko vzniku křečových 

žil. Ty jsou častější zvláště při opakova-

ných těhotenstvích a u žen, které během 

této doby více přiberou nebo jsou obézní. 

k jejich vzniku přispívá mnoho faktorů, 

zejména dědičnost, zvětšení dělohy a hor-

mon progesteron, který nepříznivě působí 

na žilní chlopně. Těhotná děloha totiž může 

utlačovat žíly a způsobit tak zdravotní pro-

blémy. Problémy s křečovými žilami obvykle 

začínají bolestí v nohou, nočními křeče-

mi v končetinách, pocity těžkých nohou 

a většinou působí ošklivý kosmetický efekt. 

v těhotenství jsou časté flebitidy, což jsou 

záněty povrchových žil, zvláště na dolních 

končetinách, a také všemi obávaná hlubo-

ká žilní trombóze. Problémem mohou být 

také hemoroidy.

�� možná LéčBa
Základem prevence možných pozdějších 

komplikací je včasný záchyt rozvoje křečo-

vých žil a správné lékařské sledování v době 

těhotenství. většina potíží spojených s kře-

čovými žilami po porodu mizí. i přesto se 

však zavádí preventivní léčba. žena by měla 

podstoupit vyšetření tzv. duplexní ultraso-

nografií, tedy vyšetření odhalující možné 

křečové žíly. v případě, že lékař objeví, že 

je něco špatně, zavede většinou pacientce 

léky proti srážení krve a kompresní pun-

čochy. v poslední době diskutovaná léčba 

pomocí skleroterapie není podle odborníků 

v době těhotenství vhodná. Lékaři doporu-

čují například použít terapii různými bylin-

kami, které si ženy mohou vyhledat na in-

ternetu. nezaručují ale dlouhodobý dobrý 

efekt této metody.

ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní po-

jištění vztahuje i na komplikace v těhotenství 

a případný porod. obstarejte si připojištění 

pro tento případ a nezapomeňte na pojiště-

ní nutného lékařského transportu.

ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče 

v místě pobytu. Péče by měla být na takové 

úrovni, aby dokázala řešit těhotenské kom-

plikace, toxémii, provést císařský řez.

Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte 

si, zda jsou tu povinné těhotenské lékař-

ské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou 

smluvní zařízení vaší pojišťovny nebo školy). 

Pokud existují pevné termíny těchto prohlí-

dek, nezmeškejte je.

Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho 

pobytu testuje krev na Hiv a hepatitidu typu 

B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by 

měli znát svou krevní skupinu.

ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu 

dostupné zdravotně nezávadné potraviny 

nápoje, včetně balené vody a pasterizova-

ného mléka.

Text: Jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: porodnice.cz, zdravi4u.cz
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Hemor-Rite je nový patentovaný zdravotnický prostředek. Byl testován a schválen k léčbě vnitřních i vnějších hemoroidů chladovou terapií. Přímé 
působení chladu zajišťuje rychlé zmírnění bolesti, svědění a otoku, zastavuje krvácení.  Kromě toho je pomůcka vhodná k léčbě trhlinek v konečníku 
a jeho okolí – terapie totiž způsobuje stažení cév a má analgetické účinky. 8 minutové ošetření vydrží až 10 hodin a je bez nežádoucích účinků. Při 
vývoji přístroje byly zohledněny tyto faktory: anatomie lidského těla, zdravotnické informace o léčbě daného onemocnění a požadavky mezinárodních 
norem. Výrobek byl schválen Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) podle § 510(k) amerického zákona a potravinách, lécích a kos-
metických přípravcích.  V EU obdržel výrobek certi kát CE podle přílohy VII směrnice ER o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Hemor-Rite je 
použitelný opakovaně, po dobu 6 měsíců od prvního zmrazení.

8 minut ošetření zajistí až 10 hodin úlevy

 Okamžitý efekt umožňuje pokračovat v každodenních aktivitách

 Bez nežádoucích účinků – vhodné i pro těhotné a kojící

Žádejte v lékárně nebo na www.hemor-rite.cz

Celodenní komfort
•  Potlačuje bolest, svědění a pálení
•  Zmenšuje otok
•  Zastavuje krvácení

Zastavte hemoroidy 
chladem

www.vysijuti.cz  info@vysijuti.cz | mobil: 725 548 378|

tìhotenská 
kojící móda

vyšíváme
napøání

a

Èeský výrobek



pečný a účinný způsob, jak znovu získat 

tělesnou kondici a dostat se do formy. 

kromě problémů způsobených oslabením 

pánevního dna mají maminky každý den 

spoustu fyzické práce – neustálé zvedání 

miminka a provádění dalších náročných 

úkonů, nošení věcí, prudkých pohybů 

apod. novopečené matky prochází stej-

nou pracovní zátěží jako špičkoví atleti, 

a tak není divu, že mnohé po čase ztrácí 

energii, vitalitu i funkční sílu k tomu, aby 

svůj „sport“ dobře zvládaly. co matky 

po porodu nejvíce potřebují, vysvětluje 

trenérka Power Plate Zuzana Bičíková. 

„Těch věcí je více, mateřství není zpo-

čátku vůbec lehké. Potřebují načerpat 

více energie, znovu se cítit dobře, vyřešit 

problém pánevního dna, celkově posílit, 

shodit, srovnat metabolismus a hladinu 

hormonů, zvýšit sílu svalů a být celko-

vě v kondici. k tomu je program, který 

Jenny sestavila, naprosto ideální,“ říká 

trenérka. 

�� Jak cvičeBní Program 
na Power PLaTe FUngUJe?
efektivitu cvičení na Power Plate si ově-

říte již za několik týdnů. stroj umožní 

klientce přesné zaměření se na cílové 

skupiny svalstva, takže lze velmi dobře 

posilovat jak svaly pánevního dna, tak 

i břišní svaly – tedy partie, na něž mělo 

těhotenství nejhorší vliv. Už samo stání 

na vibrační desce zesiluje díky intenzivní 

nervosvalové stimulaci stahy svalů a tím 

je posiluje.

Zpátky do formy 
po porodu

Power Plate představuje vysoce efektiv-

ní program určený hlavně pro maminky 

po porodu. Tvůrkyní a propagátorkou 

tohoto programu je Jenny Burrell, brit-

ská zdravotní trenérka a zakladatelka 

vzdělávací instituce Burrell education, 

jejímž hlavním posláním je péče o tě-

hotné klientky, ženy po porodu, ženy 

po urologických a gynekologických 

operacích, kterým pomáhá vrátit se 

do formy pomocí uceleného cvičebního 

programu. Tento nový průkopnický pro-

gram zvyšování kondice pomocí kombi-

nace speciálních cviků a akceleračního 

tréninku na strojích Power Plate pomá-

há novopečeným maminkám zdokonalit 

postavu, zůstat aktivní a správně posílit 

svaly, na něž mají těhotenství a porod 

největší vliv. Program je skvělý i jako 

prevence před těhotenstvím, není ale 

vhodný pro ženy těhotné.  

„cvičení pomocí akceleračního tré-

ninku je ideálním řešením pro všech-

ny ženy, které chtějí být po porodu 

v dobré kondici. dokáží-li do něj zapo-

jit celé tělo a pravidelně cvičit alespoň 

15 minut, stane se trénink jejich kaž-

dodenní rutinou a výsledky na sebe 

nedají dlouho čekat,“ říká Jenny 

Burrell. 

maminek, které po poro-

du trpí pocitem méně-

cennosti a zdravotními 

problémy, je opravdu 

mnoho. Potřebují bez-

Také vám po porodu zůstala navíc kila?  

Také potřebujete zhubnout a přemýšlíte jakým 

způsobem? co byste řekla tomu vyzkoušet 

novinku, cvičení Power Plate?   
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�� měření ÚčinnosTi cvičeni
Účinnost cvičení je možné změřit pomocí 

elektromyografie, která měří maximální 

aktivitu pánevního dna, tedy aktivač-

ní potenciál svalu – míru zapojení jeho 

vláken. Při cvičení klasických kegelových 

cviků bez vibrace je maximální hodnota 

zapojení 75 uv (mikrovoltů). aktivita pá-

nevního dna v průběhu tradičních kege-

lových cviků na Power Plate činí 95 uv 

(mikrovoltů), což je hodnota o 20 jed-

notek vyšší než bez vibrace! kontrakční 

síla svalů pánevního dna se při provádění 

kegelových cviků na plošině zvyšuje až 

o 20 procent. Je to způsobeno optimální 

vibrací v rozsahu 25–50Hz, která pod-

vědomě stimuluje svaly pánevního dna 

a dochází tak k výraznému prokrvení 

a stimulaci této svalové partie.

celý program je koncipován tak, aby 

klientce pomohl vymodelovat celou po-

stavu. Hodí se i pro ženy v menopauze, 

jimž kromě vysoké účinnosti na svalstvo 

pánevního dna pomůže odbourávat 

i další neduhy, například zmírnit projevy 

osteoporózy. vždy je nutné, aby odbor-

ný trenér zjistil silové dispozice klientky 

a stanovil pro ni nejvhodnější cviky. Ty se 

pak sestávají z vhodné kombinace cviků 

mimo plošinu a na plošině. Program za-

měřený pro matky po porodu klade důraz 

na reaktivaci svalů dna pánevního a posí-

lení břišních a zádových svalů. i stabilita 

beder a pánve je velmi důležitá. kromě 

posílení svalstva pánevního dna, které 

bylo zatíženo porodem a těhotenstvím, je 

trénink zaměřen na svalstvo břišní, které 

je po těhotenství povolené.  

nemálo žen začne po porodu následkem 

oslabeného svalstva trpět inkontinencí. 

i v tomto případě se cvičení na Power 

Plate velmi osvědčilo. vibrace vede k vý-

raznému zvýšení svalových stahů a tě-

lesné kondice bez tradičního zvyšování 

zátěže. ve srovnání s běžným cvičením je 

tento trénink kratší a efektivnější. 

Zapomínat by se nemělo ani na hormo-

nální nerovnováhu. mnoho maminek 

trpí po porodu zvýšeným ukládáním 

tuku v oblasti bříška, což lze správně 

zvoleným programem redukovat.  v ne-

poslední řadě je plusem i zvýšená pro-

dukce serotoninu, na níž má pravidelné 

cvičení vliv.

 

�� kdy a kde moHoU ženy 
ZačíT cvičiT?
minimální dobou klidu je šestinedělí. 

Po uplynutí této doby se již novopečené 

matky mohou začít starat o posílení svalů 

pánevního dna a návrat funkčnosti břiš-

ních svalů. samozřejmě by ženy neměly 

zapomínat ani posílení zadních svalů del-

tových, mezilopatkových svalů a prota-

hování svalů předních deltových, prsních 

svalů a bederní část zad, která je obzvláště 

v tomto období přetížená. Určitě je vhod-

né zaměřit se i na pohyb dolních konče-

tin. nejvíce užitku v tomto směru přinesou 

časté procházky, studiové lekce tance či 

aerobiku nejsou tak brzo ještě vhodné. 

vzhledem k tomu, že po těhotenství trá-

pí ženy také rozestupy a povolené břišní 

svalstvo, je důležité, aby intenzitu cviče-

ní přizpůsobily i těmto faktorům. Zvláš-

tě u porodu císařským řezem je potřeba 

větší trpělivosti. 

Těhotenství

Tìsto

Náplò

Drobenka

210 g hladké mouky, 140 g Hery
24 g sladidla 2 lžíce)

250 g tvarohu, 2 vejce – žloutky 
a bílky zvláš�, 36 g sladidla 
DiaChrom (3 lžíce), 8 broskví

40 g másla, 
12 g sladidla DiaChrom (1 lžíce) 

DiaChrom (

80 g hladké mouky,

Broskvový koláè s drobenkou

Z mouky, zmìklé Hery a sladidla Diachrom
vypracujeme tìsto, které zabalíme do fólie 
a necháme asi 1 hodinu odležet v lednièce. 
Mezitím si vymícháme tvaroh se žloutky 
a DiaChromem a smìs zlehèíme snìhem 
ušlehaným ze 2 bílkù. Také si pøipravíme 
drobenku z másla, sladidla a hladké mouky.
Odpoèinuté tìsto pak rozválíme na velikost 
pekáèe, pokryjeme rovnomìrnì tvarohovou 
náplní a poklademe plátky broskví. Nakonec 
hustì posypeme pøipravenou drobenkou. 
Peèeme zvolna pøi 175°C ve vyhøáté troubì 
do doby než zaène drobenka zlátnout.

Celkem mùžeme rozkrájet na 20 porcí,
Energetická hodnota 1 porce je 725 kJ.

Tip pro Vás

Místo broskví mùžete použít
jakékoliv sezónní nebo 
kompotované ovoce.

Lívance z kysané smetany

130 g hladké mouky
200 g kysané smetany (1 kelímek)
3 lžíce mléka
15 g droždí
1/2 polévkové lžíce sypkého sladidla DiaChrom
1 vejce a špetka soli

Droždí necháme vykynout v oslazeném vlažném mléce, do kterého jsme vmíchali
 lžíci mouky. Do mouky dáme špetku soli, pøidáme vejce, zakysanou smetanu 
a promícháme. Pøilijeme vykynuté droždí a zpracujeme v hladké tìsto, které 
pøikryjeme utìrkou a necháme asi 3/4 hodiny v teple vykynout. Smažíme na troše
 tuku v lívaneèníku po obou stranách do zlatova.
Celá dávka má 3571 kJ , 32,58 g bílkovin, 116,86 g sacharidù, 29,79 g tuku 
(bez oleje na smažení, za každou lžíci oleje je tøeba pøipoèíst 451 kJ a 12g tuku)

Cuketové øezy s oøechy

Tìsto
400 g cukety
300 g polohrubé mouky
80 g sypkého DiaChromu 
        se sukralózou
3 vejce
3 lžíce oleje
4 lžíce kakaa
1 prášek do peèiva
100 g sekaných oøechù

Cuketu nastrouháme na jemném struhadle.
V misce rozšleháme vejce s DiaChromem 
se sukralózou, pøidáme nastrouhanou cuketu
a s ostatními suroviny dobøe promícháme. 
Tìsto vlijeme do vymazaného a moukou 
vysypaného plechu a peèeme asi 40 minut 
pøi 180°C. Než koláè vychladne, mùžeme jej 
posypat hoblinkami kvalitní hoøké èokolády 
nebo polít èokoládovou polevou.

Spoleènì s oøechy mùžeme do øezù použít i rozinky a sušené brusinky.



1.   Základní pozice – podřep. 
Tento cvik vypadá velmi jed-
noduše, ale přitom se jeví jako 

nejtěžší ze všech a je to výchozí pozice pro 
všechny následující cviky. není to pouze 
o tom na plošině stát, ale také o tom, jak 
v pozici správně nastavit chodidla, kole-
na, kyčle, pánev, lopatky, ramena, hlavu. 
správným dechem je třeba zapojit hluboký 
stabilizační systém a vědomě procítit svalo-
vé skupiny, které jsou při podřepu použity.

2. Pokud vložíte mezi kolena 

balónek a pevně jej stisknete 

směrem k sobě, dochází k sil-

nému zapojení adduktorů – přitahovačů 

nebo-li vnitřní strany stehen, což jsou koa-

ktivátory pánevního dna. Tedy svaly, jejichž 

posilováním automaticky zapojujete i svaly 

pánevního dna.

4. Plantární výstupy – dalo by se 
také říci výstupy bokem s vyto-
čením špiček směrem od sebe. 

Tímto způsobem dojde k výraznému posi-
lování pánevního dna, jelikož jsou zapoje-
ny oba koaktivátory najednou – adduktory 
i abduktory.

5. cvik pro pokročilé 
– klik s oporou no-
hou o balón. Tento 

cvik se již určitě řadí mezi ty ob-
tížnější a při správném provede-
ní při něm dochází ke stabilizaci 
svalstva lopatek, které jsou zná-
mé tím, že velmi ochabují.

6. rolování – posíle-
ní bříška – přítahy 
nohou k hrudníku. 

opět cvik pro pokročilé. cvik lze 
zařadit až v poslední fázi cvičeb-
ního programu.

3. Přesně opačným pohybem, 

tlakem kolenou do theraban-

du směrem od sebe aktivujete 

tzv. abduktory – odtahovače, nebo-li vnější 

stranu stehen, které při cvičení rovněž au-

tomaticky spínají svaly pánevního dna.

Text a foto: Power Plate
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Značka 3Q přichází na český trh s nabídkou dotykových tabletů, které 
na českém trhu dosud chyběly. V čem jsou jiné? Zákazníkovi nabízí preciz-
ně zpracované tablety, vyrobené z kvalitních součástek za rozumné ceny. 
Výrobky značky 3Q jsou již více než 6 let s úspěchem prodávány po celém 
světě a nyní je koupíte i v České republice. Produktová řada tabletů 3Q 
nabízí modely pro děti, studenty, elegantní designové tablety pro ženy 
i „našlapané“ modely pro muže. Kompletní nabídku najdete na strán-
kách distributora značky společnosti Mar-lan www.tablety3q.cz. 

�� a co děTi? s čím si maJí HráT? 
děti tablety milují. dají se na nich hrát hry, 

sledovat pohádky i poslouchat hudba. ro-

diče tyto moderní hračky přijímají zatím 

s rozpaky, ale nemají důvod se obávat, že 

by byly pro děti nevhodné. naopak. napří-

klad při cestách autem zabavíte ratolesti 

přehráním pohádky, děti na nich mohou 

hrát i hry, které rozvíjejí jejich intelekt, jako 

jsou omalovánky, puzzle nebo si číst e-kníž-

ky. Tablety 3Q jsou mechanicky odolné, 

ale přitom technicky velmi dobře vybave-

né s dobrou výdrží baterie a za příznivou 

cenu. Z nabídky doporučujeme tablet 3Q 

Lc 0720c. sedmipalcový tablet s Hd dis-

playem a systémem android 4.0.4 s váhou 

pouhých 330 g za cenu 2 790 kč. 

Dotykové tablety 3Q 
nově k dostání i na českém trhu

�� co Pro ZvídavéHo sTUdenTa? 
máte doma studenta, se kterým navíc „třís-

ká“ puberta, takže chce mít samozřejmě 

poslední „cool“ novinku doma? Zkuste 

tablet 3Q Lc 816c. osmipalcový dotykový 

tablet zvládne nároky studenta hravě. Je 

uzpůsobený a plně vybavený ke zvládnutí 

náročnějších úkolů – pohodlné vyhledává-

ní informací na internetu, vyřizování kore-

spondence i přehrávání videí, hudby a fil-

mů a navíc skvěle vypadá. 

k dostání je za cenu 3 190 kč. 

�� Pro ženy – eLeganTní 
doPLněk i šikovný Pomocník 
Jak má vypadat ideální tablet pro něžné 

pohlaví? mysleli jsme na to, že je to nejen 

pomocník pro zvládání pracovních i sou-

kromých povinností, ale také módní do-

plněk. Pro toto je tady model rc 0813-c 

a jeho kolega rc 0813-c-3g s možností 

připojení k síti 3g. nabízí krásný švýcarský 

design v jemném bílo/stříbrném provede-

ní. samozřejmostí je 8“ display pro poho-

dlné „surfování“ na internetu, pohlížení 

fotek i správu pošty. Tablet má všechny 

moderní a nezbytné funkce, váží jen 480g 

a pohodlně se vejde do kabelky. a co víc? 

To vše za cenu 4 690 kč s 3g modulem 

za 5 790 kč. 

�� a co PořídiT Pánům 
TvorsTva a miLovníkům 
modernícH Hraček? 
Úplnou novinkou jsou modely tabletů rc 

9727c a rc 9726c s iPs displayem s rozliše-

ním 2048*1836. standardní výbava tabletu 

obsahuje dvoujádrový procesor rockchip 

3066 a operační 16g paměť, Hdmi vstup, 

přední i zadní kameru, micro sd a UsB. Tab-

let pracuje se systémem android 4.1.1. (Jelly 

Bean). Baterie nabízí slušnou výdrž zhruba 

10 hodin. model rc 9727c je včetně gPs 

a 3g modulu za 6790 kč. Tablet rc9726c 

je k dostání již za cenu 6190 kč. 
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očekáváte narození potomka a nevíte si 

rady, čím vším byste pro jeho příchod měla 

být vybavena? snad vám pomůže následu-

jící seznam. samozřejmě ale musíte zvážit 

roční období – letní mimi bude mít výba-

vičku poněkud „odlehčenější” než zimní. 

snad každý koupí něco zbytečného, co 

nikdy nevyužije – bohužel tohle nikdy 

neodhadnete dopředu – protože každý 

rodič a každé miminko je jiné, takže uni-

verzální rady neexistují. Pokuste se neku-

povat ihned, když vám někdo doporučí 

„něco úžasného”. Zkuste se na „úžasnou 

věc” (ať už je to cokoli) informovat u více 

lidí. věřte, že tak dost ušetříte a hlavně 

nebudete mít doma jednu skříň plnou 

„úžasných nepoužitých věcí”. Hodně věcí 

se dá dokupovat tak říkajíc „za pochodu” 

až po porodu, nicméně nutný základ je 

dobré mít doma, protože se může stát, 

že se doba než se po porodu dostanete 

do obchodu trošku protáhne a pak musí 

vše „zachraňovat” nakupující tatínek .

�� BeZ čeHo se neoBeJdeTe
ve vaší výbavičce by rozhodně nemělo 

chybět náledující: 10 ks body, triček, ko-

šilek (kombinace, jak co komu vyhovuje 

– taky zvážit roční období) 5 ks bavlně-

ných dupaček, 2 ks sametových nebo fro-

té dupaček, 1–2 ks kombinézka, 2 ks ba-

vlněných mako čepiček, 3–4 ks kabátků, 

mikinek, svetříků, 3 ks spacích kombinéz, 

ale zpočátku stačí dupačky, 2–4 ks ponož-

ky, capáčky, 2 ks ortopedických kalhotek 

na pleny – jsou super pro případ „širokého 

balení”. dalšími nutnostmi jsou: postýlka, 

kočárek, autosedačka, lehátko, chůvič-

ka pro dálkový poslech miminka, vanička 

nebo kyblík, lehátko do vaničky (pokud si 

hned netroufnete na koupání ve vaničce 

plné vody, které mají miminka většinou 

raději), přebalovací podložka, kojící polš-

tář (bez něj jsem se obešla), pleny, čistící 

ubrousky, 20–60 bavlněných plen (záleží 

na tom, jestli se rozhodnete používat pou-

ze papírové, látkové nebo kombinovat – 

v případě, že budete na zadeček používat 

pouze jednorázové, budete potřebovat 

cca 20 bavlněných jako ochranu při ub-

linknutí, pod hlavičku, podložku při přeba-

lování atd.) dále si nezapomeňte pořídit: 

3 osušky (1 froté, 2 tetra), 4 žíňky (2 bílé 

na obličej, 2 barevné na tělíčko), 2 zavino-

vačky s vložkou nebo rychlozavinovačky,  

1 deku do kočárku, 1 letní fusak do kočár-

ku, případně i do autosedačky, 1 přikrýv-

ku do postýlky + polštářek (velmi tenký), 

2 povlečení do postýlky, 2-3 prostěradla 

do postýlky, 1 podložku pod prostěradlo 
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narození miminka je výjimečnou událostí a měla byste na ní být náležitě 

připravena. Pravda je taková, že seznam všech potřebných věcí není zrovna 

krátký a bez něj s snadno na něco zapomenete.

VýbaVička 
pro miminko
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(není absolutně nutná – někdo ji využije 

až při tréninku spaní bez plínek), manti-

nel, nebesa, držák nebes – může a nemusí 

být – záleží od vkusu maminky, buničité 

tampony (čtverečky), vatové tyčinky (po-

kud chcete mít jistotu, že mimi nezraníte, 

kupte ty anatomicky tvarované), nůžky 

nebo kleštičky na nehty, kartáček na vlás-

ky, digitální teploměr – speciální dětské 

mívají ohebnou špičku, se kterou nehro-

zí zranění, teploměr do vany, odsávačku 

na hleny (buď balónkovou nebo hadičko-

vá, případně odsavačku, kterou lze připojit 

na vysavač – ta je účinnější).

�� vyBíráme kočárek…
samostatnou kapitolu bude tvořit výběr 

kočárku. kočárek může být pro vaše dítě 

nejlepším přítelem. ovšem pokud vybere-

te dobře. v opačném případě to bude pro 

potomka synonymum velkého nepohodlí, 

a kdykoli jej budete chtít do kočárku polo-

žit, naplno spustí svoji vlnu nesouhlasu…

dnes už naštěstí nemusíte běhat po stov-

kách obchodů, abyste zjistili, jaké kočár-

ky jsou na trhu. stačí se pohodlně usadit 

k internetu a vybrat si. i když – přece jen – 

před samotnou koupí byste si měli jít onen 

vybraný model někam „osahat“, abyste 

tak úplně nekupovali zajíce v pytli. i když 

krok první byste měli učinit ještě před sa-

motným usednutím k internetu. odpověz-

te si na otázky: k čemu by měl kočárek 

vlastně sloužit? Jak ho budu používat? 

a jak často? Budu s ním chtít i sportovat? 

Budu jezdit pouze po městě nebo třeba 

i v lese?

�� důLežiTé BeZPečnosTní 
Prvky
Bezpečnost je rozhodně na prvním místě. 

Pokud si nějaký kočárek tedy vyberete, 

zkontrolujte, zda je stabilní. Pokud budete 

kupovat trojkombinaci, pak si prohlédněte 

i sedačku. má ochranu proti bočnímu ná-

razu? ne všechny je mají, i když by měly… 

dobré je i pětibodové zapínání – zvlášť, 

jestli budete s dítětem často jezdit autem. 

U kočárku pak zkontrolujte všechny „rohy 

a hrany“, jestli nehrozí, že by se mohlo 

vaše děťátko o něco poranit.

�� koLa a madLa
Pokud hodláte s kočárkem jezdit i v terénu 

(pak bude nejlepší, když bude mít gumová 

nafukovací kola). Ty jsou lepší nejen pro 

vás – aby se vám lépe jezdilo. ale hlavně 

pro dítě, které bude lépe chráněno před 

nárazy. důvod je prostý – při velkých nára-

zech dostátá záběr páteř dítěte. Ze stejné-

ho důvodu je dobré i odpružení kočárku. 

některé mají možnost i regulovatelného 

odpružení (menší ve městě, větší v teré-

nu). madlo by pak mělo být regulovatelné 

(nastavitelná výška).

�� kočárkové vycHyTávky
ke kočárku – zvlášť ke trojkombinaci – bys-

te měli dostat i tašku. Ta je vhodná na no-

šení plen, jídla, pití, krému a dalších potřeb 

pro prcka. docela příjemné jsou ale i držáč-

ky na pitíčko, ochranné síťky proti hmyzu, 

pláštěnka do deště či slunečník. To všechno 

jsou ale doplňky, které můžete dodatečně 

dokoupit. velkou vychytávkou některých 

kočárků jsou – právě na toto období – tzv. 

letní boudičky. Tedy – zipem odepnete 

vrchní plášť z boudy a pod ním se nachází 

síťovaná ochrana. Lehce funguje jako slu-

nečník a hlavně – větrá! v americe už tento 

systém „pošoupli“ dál. moderní záležitostí 

jsou tam klimatizace do kočárků.

�� daLší sTUPeň – goLFky
až vaše děťátko povyroste a oslaví nejmé-

ně půlroční narozeniny, pak ho můžete za-

čít posazovat i do menšího, lehčího kočár-

ku – do golfek. Prioritou ale je, aby vaše 

dítě už samo sedělo. i tak by ale měly být 

„záda“ kočárku polohovací – a to nejlépe 

do tří poloh. golfy jsou bezvadné na ces-

tování, protože většinou nezabírají skoro 

žádné místo.
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�� Jogging kočárky
Pro aktivní maminky jsou na trhu i speciál-

ní outdoor kočárky. většinou tříkolky s ob-

rovskými koly. Tenhle kočárek můžete mít 

doma jako záložní – např. když si chcete 

zajezdit i s dítětem na in-linech nebo za-

běhat. ale nic se nestane ani v případě, že 

to bude váš jediný kočárek. nutné je ale 

počítat s vyšší pořizovací cenou.

a pokud se vám narodí další děťátko, 

svému prvnímu – odrostlejšímu může-

te pořídit „skejt“ na kočárek. stoupne si 

na něj mezi kočárek a rukojeť a poveze se 

s mladším sourozencem. Pro maminky vel-

ká vychytávka a pro děti obrovská zábava!

�� kosmeTika 
Zapomenout nesmíme ani na kosmetické 

přípravky. Těch alespoň zpočátku použí-

vejte raději méně, nejlépe hypoalergenní 

z lékárny. velmi důležitá je mast k ošetření 

opruzenin bez přídavku zinku, která nevy-

sušuje dětskou citlivou pokožku, např. Be-

panthen mast. dále líh pro novorozence 

– na ošetření hojícího se pupíčku, borová 

voda na očička. Použití těchto přípravků 

ale raději konzultujte se svým pediatrem. 

v létě se neobejdete bez opalovacího 

krému s vysokým faktorem, ideálně tako-

vého, který se nevstřebává do pokožky. 

miminku take budete muset přizpůsobit 

praní a používat jen prášky pro citlivou po-

kožku určené pro děti. aviváž z počátku 

raději nepoužívejte a prádlu vždy přidejte 

extra máchání navíc.

koupě dudlíku je na zvážení každé ma-

minky, já osobně dudlíky doporučuji. mi-

minku neškodí, naopak ho utiší. na bo-

lesti bříška, pokud nepomohou masáže, 

můžete vyzkoušet speciální kapky nebo 

tzv. rektální trubičku, kterou seženete 

ve zdravotnických potřebách. názory 

na její použití se různí, její použití kaž-

dopádně konzultujte se svým lékařem. 

dále budete potřebovat láhev – velkou 

a malou, kartáč na mytí lahví a dudlíků, 

později hrníček. a dále na trhu existuje 

spousta pomocníků, věciček, které nejsou 

přímo nutné, ale rozhodně se hodí, jako 

například zmiňovaný kojící polštář, ces-

tovní postýlka, ohrádka, šátek na nošení 

miminka, chůvička pro dálkový poslech 

dítěte, monitor dechu ( hlavně pro nedo-

nošená miminka nebo pro miminka s po-

ruchami dýchání), jednorázové podložky. 

Je toho hodně a bez seznamu se něco 

snadno zapomene. vyjde to i na dost pe-

něz, proto doporučujeme “vybavovat” se 

postupně a nenechávat vše na poslední 

chvíli, aby to pro vás nebyl takový finanč-

ní šok. Pořídit si miminko není zrovna lev-

ná záležitost, ale věřte, že to stojí za to. 

Tak hodně štěstí. 

Text: Jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj:mamanamaterske.cz
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Maminky, tatínkové, 
těhulky...
Zkrátka všichni, kdo máte nebo čekáte rodinu.

Přijďte si na web rodinaaja.cz,  
dvakrát týdně zasoutěžit o skvělé ceny!
Čekají na vás knihy, kosmetika, hračky, zkrátka vše,  
co by v žádné rodině nemělo chybět.  
Do soutěží u nás se nemusíte registrovat!

Na webu rodinaaja.cz najdete také nejnovější aktuality, příběhy našich 
čtenářů. Náš web nemyslí jen na maminky a proto si v rubrice Pro muže, 
můžou počíst i tátové, strejdové nebo dědové. Děti se zase zabaví při 
zábavných úkolech s malůvkou. Radu v našich článcích najdou všichni  
od těhulek po rodiče puberťáků. 

A pokud nezískáte odpovědi na otázky v článcích, můžete se poradit 
v diskuzi s maminkami.

Chcete zveřejnit i váš příběh? 
Napište nám ho na mail simova@rodinaaja.cz 
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

1-2 s_WEB.indd   1 3.5.2013   0:11:42

CARE MAST

www.bepanthen.cz

JEMNÁ PÉČE 



Pokud budete cestovat autem, budete 

muset dělat častější, zhruba půlhodino-

vé přestávky, a to asi po 3 hodinách jízdy. 

cestování vlakem či letadlem je v tomto 

směru snazší, protože větší dítě se může 

projít krátce v uličce, cestování autobusem 

na větší vzdálenost není příliš vhodné. 

�� Pár doBrýcH rad na cesTU 
•	 všechny věci, které během cesty po-

třebujete, byste měli mít po ruce. 

Jedná se o oblíbené hračky dítěte, 

rezervní plenky, oblečení, dudlík, lá-

hev s pitím, jídlo, navlhčený i suchý 

ručník, termosku s převařenou vodou, 

mast na ošetření kůže, pro větší dítě 

lžičku, hrneček, bryndáček (vhodné 

jsou vlhčené ubrousky). osvědčilo se, 

vyhradit jednu cestovní kabelu jen pro 

potřeby dítěte. Bude zřejmě tím větší, 

čím menší dítě s vámi pocestuje. na-

vzdory objemu ji ale nikdy neumisťujte 

do kufru!

•	 vybavte vozidlo slunečními zástěna-

mi, aby v autě i v letních měsících 

zůstalo příjemně chladno. na spaní 

vezměte polštářky a deky. 

•	 U kojence do jednoho roku je vhodné, 

když na zadním sedadle auta je matka 

dítěte. možná nebudete mít tolik po-

hodlí, ovšem budete po ruce a to je 

hlavní.

•	 Zajištění stravy u plně kojeného dítěte 

je bez problémů, pro starší děti dostá-

vající již příkrmy, lze využít široké nabíd-

ky dětských výživ ve skleničkách, proto 

je třeba mít s sebou termosku s převa-

řenou kojeneckou vodou. dítě po tře-

tím roce už bude zřejmě konzumovat 

to samé, co vy. neměly by to ovšem být 

bagety od „benzinky“, spíše ovoce, ze-

lenina, chléb s máslem a podobně.

•	 Přestávky plánujte dopředu tak, abyste 

mohli v klidu využít sociálního zařízení 

u benzinových pump, kde je většinou 

i koutek pro ošetření kojence, ale také 

odpočívadel v přírodě, kde se může dítě 

proběhnout. 

•	 Pokud cestujete kojencem, není 

od věci přibalit i nějaké babynosítko, 

které vám umožní se i dítětem projít 

po parkovišti, nechat ho nadýchat čer-

stvého vzduchu, aniž by vás po pěti 

minutách bolely ruce. Jako babyno-

sítka označujeme různé nosiče opat-

řené popruhy, lze je používat pro děti 

starších dvou měsíců. vždy bychom 

měli kupovat nosítka s atestem a dát 

pozor na to, aby hlava a záda dítěte 

měly oporu.  k nošení samozřejmě lze 

použít i k tomu určené šátky. Upravený 

šátek má matka uvázán na svém těle 

tak, že vznikne prostorná kapsa, v níž 

je dítě v klubíčkové poloze. děti jsou 

při „klokánkování” umístěny v poloze 

používané úspěšně u dětí trpících na-

dýmáním, která odstraní nebo zmírní 

tyto potíže. 

•	 Pokud plánujete delší přestávku, není 

od věci umístit někam nahoru do kufru 

i golfové hole, které vám umožní třeba 

malou výpravu v místě zastávky. Je mož-

né je použít zhruba od doby, kdy se dítě 

dokáže samo pohybovat, tj. samo sedí, 

chodí bez opory a běhá. 

•	 Trvá-li cesta déle než 6 hodin, zvolte 

vhodné přenocování. 

•	 Použití dětské autosedačky je povinné, 

a proto samozřejmostí. na autosedač-

ce nikdy nešetřete. Jednak zaručuje 

dítěti bezpečí, jednak může nabízet 
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většina dětí jezdí v autě ráda. Bohužel, to obvykle platí jen na kratší 

vzdálenosti. Pokud se s nimi chystáte na zahraniční dovolenou, nastává 

trochu problém. s trochou příprav se ovšem i ten dá zvládnout.

CestuJete 
s dětmi?
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i jistý komfort při cestování. Lepší se-

dačky jdou polohovat, jsou polstrova-

né apod.

•	 Pro starší dítě vyberte nejen jeho oblí-

bené hračky, ale i nějaké novinky, které 

ho zaujmou, nikdy však nepoužívejte 

psací potřeby. Pomocí dvd přehrávače 

nebo počítače proměňte auto po ces-

tě na dálnici v biograf. avšak mějte 

na paměti, že čtení knížek nebo sledo-

vání filmu dětmi na zadních sedadlech 

může vyvolat nevolnost z jízdy. 

•	 mluvte! Budete mít čas hodiny se se 

svými dětmi bavit. Ptejte se jich na růz-

né věci a skutečně jim naslouchejte. 

můžete si také vymyslet kviz nebo hrát 

různé slovní hry.

�� když vás TráPí nevoLnosT 
•	 některé děti při cestování autem či au-

tobusem obtěžuje nevolnost, což se vět-

šinou projeví již při první jízdě. Je dobře 

nejprve zjistit, zda dítě snáší cestu lépe 

s prázdným žaludkem, či je-li lehce naje-

dené a podle toho se zařídit. nevolnost 

se ohlašuje náhlou bledostí, studeným 

potem, točením hlavy, bolestí břicha 

a následným zvracením. U kojenců se 

projeví zvýšeným neklidem a pláčem, 

i když většina dětí cestu prospí. 

•	 Zjistíte-li, že vaše dítě jízdu špatně sná-

ší, můžete použít přípravky ve formě 

tablet, sirupu či žvýkaček. Tyto léky 

dítě zklidní a také způsobují ospalost, 

je proto účelné v časovém předstihu 

před plánovanou cestou vyzkoušet 

reakci dítěte na tyto přípravky, a pak 

zvolit vhodnou dávku. Přípravky jsou 

volně dostupné v lékárně bez receptu 

a na většinu dětí účinkují. Připravte si 

na cestu také plastikový sáček, navlhče-

nou žínku, případně náhradní oblečení. 

�� Lékárnička na cesTU 
cestovní lékárnička je nepostradatelnou sou-

částí při každém cestování. Její vybavení urču-

je místo a délka pobytu, a také typ předpo-

kládané aktivity. samozřejmě, že je potřeba 

vzít v úvahu zdravotní stav všech účastníků, 

pokud chcete cestovat do nějaké exotické 

země, s předstihem minimálně 2 měsíců kon-

zultujte lékaře s ohledem na nutnost potřeb-

ných očkování či vybavení jinými léky. 

�� ZákLadní výBava: 
•	 pravidelně užívané léky v dostatečném 

množství na celou dobu pobytu 

•	 léky na snížení teploty (paracetamol, 

ibuprofen) - ve formě tablet, sirupu 

nebo čípku 

•	 dezinfekční prostředek na drobná po-

ranění, polštářkové náplasti, obinadla, 

gáza 

•	 oční kapky pro nehnisavé záněty spo-

jivek po podráždění vodou, sluncem 

•	 panthenol ve spreji na ošetření pokož-

ky po spálení sluncem 

•	 přípravky pro případná průjmová one-

mocnění (např. smecta, živočišné uhlí) 

•	 přípravky proti poštípání hmyzem (re-

pelent) 

•	 přípravky zmírňující svědění kůže 

po poštípání hmyzem (např. Fenistil 

gel, calciová mast) 

•	 kapky proti kašli a rýmě 

•	 je-li v rodině někdo alergik, tak samo-

zřejmě léky bránící rozvoji alergické 

reakce 

•	 a nezapomeňte na přípravky k ochra-

ně kůže před spálením sluncem, a to 

s dostatečným ochranným filtrem 

-if-

Zdroj: babyonline.cz - mUdr. květoslava 

Ludvíkovská, 

volvocars.cz

Foto: samphoto.cz
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Lázně Poděbrady, a.s. 
tel.: +420 325 606 500 

www.lazne-podebrady.cz

Cena pobytu pro maminku s dítětem od 6.720,- Kč

Cítíte se unavená a máte pocit, 
že si s malým dítětem nikdy neodpočinete?

Právě pro Vás je určen náš relaxační program, kdy Vás budeme hýčkat 
procedurami a o Vaše dítě se postaráme v profesionálním zařízení určeném pro děti.

Domluvte se s kamarádkou a přijeďte relaxovat do lázní.

O Vás se postará tým lázeňských odborníků a o děti bude postaráno v Dětské léčebně Dr. Filipa. Pobyt je 
určený dětem již od 2 let věku. Ubytování v hotelu Zimní lázně*** nebo hotelu Zámeček****.

Pobyt od neděle do pátku na 6 dní/5nocí.

POBYT PRO MAMINKY S DĚTMI

JEDINEČNÁ RELAXACE

Inzerat_Maminky-a-deti_210x148.indd   1 29.4.2013   10:09:11

Mangan má prokazatelné antialergické účinky
Stérimar® Mn je přírodní produkt bez konzervačních látek, šetrný k nosní sliznici
Nosní sprej, zdravotnický prostředek

Mořská voda aaa + mangan

Váš pomocník při alergické rýmě

sní sliznici

gan

www.sterimar.cz

Kdy doporučit Stérimar® Mangan?
 při alergické sezónní rýmě (reakce na pyly, trávy...)
 při alergické celoroční rýmě (reakce na roztoče, prach, plísně, zvířecí alergeny...)
 pro regeneraci podrážděné nosní sliznice
 pro uvolnění a zprůchodnění dýchacích cest
 pro překonání období do nástupu účinku léčiv

Ster_Mn_inz_210x148odbor_TISK.indd   1 26.3.13   15:30
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Hamánek 
ovocná svačinka
Přichází jaro a s ním čas výletů a chvil 
strávených venku. ideální svačinou může 
být Hamánek ovocná svačinka, která  je 
balena v praktickém lehkém a nerozbit-
ném obalu a na trhu ji Hamánek nabízí 
hned v šesti variantách. vyzkoušejte třeba 
lahodnou rýžovou kaši se zahradními jaho-
dami. Baleno v gramáži 2x130 g. 

www.hamanek.cz

BIO mandlový olej 
– obzvláště jemná péče
čistící vlhčené ubrousky HiPP jsou napuštěny velmi jemným pleťovým mlé-
kem, které obsahuje extrakt z vysoce kvalitního Bio mandlového oleje. 
Ubrousky jsou velmi měkké a jemné pro citlivou pokožku vašeho miminka 
a jsou velmi dobře snášeny. 

www.hipp.cz

výborná kombinace multivitamínů, minerálů a probiotik v jedné tabletě. Proč je vše 
u sebe? Jednoduše proto, že se všechny zmíněné složky vzájemně ovlivňují a podpo-
rují. Probiotika pomohou vstřebávání vitamínů a také mnohonásobně zvyšují biologic-
kou dostupnost minerálních látek. Užívání Bion3 přispívá k normální funkci imunitní-
ho systému a energetickému metabolismu a  také ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
k dostání je ve dvou variantách. Bion3 50+ se liší od Bion3 Protect rostlinnými výtaž-
ky - obsahuje navíc  borůvku, ženšen a lutein a tím pomáhá k udržení normálního sta-
vu zraku. oba produkty jsou k dostání v lékárnách v 30-ti a 60-ti tabletovém balení.

BION 3

Měsíčková kojenecká

a dětská péče Weleda
čistá přírodní kosmetika od prvního dne života. der-
matologicky testováno na citlivou a atopickou po-
kožku. Protože maminky ví, co je nejlepší.

Více na www.weleda.cz

Lék Panthenol spray s dexpanthenolem je 
ideálním přípravkem do domácí lékárničky. 
Pomáhá léčit stejně dobře spáleniny od slu-
níčka jako odřená dětská kolena nebo lokty.
Přináší jedinečnou výhodu snadné bez-
kontaktní aplikace. Usnadňuje hojení ran 
a zmírňuje pocity bolesti s tím spojené.
Před použitím léku si pozorně přečtěte pří-
balovou informaci.

www.panthenolspray.cz 

Potřebné 
pro život

med patří k nejstarším známým přírodním sladidlům. 
Jeho konzumace je zdrojem lidského zdraví a energie.
Potřebné pro život.

NA MIGRÉNU 
MIGRALGIN®

migralgin je novinkou v léčbě bolestí hlavy při záchvatech 
migrény. obsahuje kombinaci tří léčivých látek, paracetamol 
a kyselina acetylsalicylová ulevují od bolesti a snižují horečku. 
mechanismus, kterým tyto dvě účinné látky působí, je však od-
lišný, a tak se jejich účinek navzájem doplňuje. migralgin navíc 
obsahuje i kofein, který zrychluje a zesiluje účinek paracetamolu 
a kyseliny acetylsalicylové proti bolesti. kromě toho kofein po-
tlačuje příznaky únavy, podporuje duševní činnost a výkonnost. 

Bezpečnost 
bez kompromisů
autosedačky römer jsou již tradičně známé svým důrazem 
na bezpečnost. autosedačka Trifix je první sedačkou, kte-
rá se vyznačuje systémem isoFiX+, tedy nejnovější inovací 
v řízení energií. Trifix získala pozitivní hodnocení adac 
a můžeme ji tak doporučit jako bezpečnou a kvalitní va-
riantu, pokud hledáte autosedačku skupiny 1 (tj. přibližně 
od 9 do 18 kg). nás zaujala varianta potahu alá zebra. 
schválně, kdo ví o zebrách více: vy nebo vaše ratolest? 
vše o bezpečnosti na www.britax-roemer.cz
infolinka 547 422 742 – 44
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Kamenný obchod 3KOSHOP: 

Ohradní 10, Praha 4 
po–ne, 10–18 hod. | tel. 602 413 137 www.3KOSHOP.CZ

dáreK K narOZeninám: dreS S vlaStním jménem

internetový obchod

velikosti 
od 128 cm – XXXl 

dOdání do 7 dní 
od online 

objednávky

3koshop_104x65jaro2013.indd   1 7.3.2013   20:27:11

Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také sady pro 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky. Stačí 
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevě-

ném rámu, nebo bez něj. Nemusíte se bát, že 
máte jen jeden pokus. Hmota začne tuhnout až 
po jedné hodině, takže máte několik pokusů na 
to, jak vytvořit jedinečnou památku.

Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevě-

Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 

Sady pro vytvoření otisku
ručičky nebo nožičky

Více informací na 

www.plinky.cz

TIP_Plinky-otisky.indd   1 4.5.2010   12:50:43

Postavte si třípatrový dům 
snů  LEGO® DUPLO® 
sen každé malé holčičky se splnil a dům pro panenky nikdy nebyl 
zábavnější! stavebnice domek na hraní Lego dUPLo určená už 
pro děti od dvou let obsahuje detailně propracovanou kuchyň, 
koupelnu a útulnou ložnici s vlastním balkónem. Pomocí celé 
řady barevných doplňků můžete vybavit všechny pokoje a s vý-
měnnými tapetami získat zcela nový vzhled! sada obsahuje fi-
gurku kočičky a dalších členů Lego dUPLo rodiny: maminku, 
tatínka a holčičku. inspiraci a nápady ke stavění hledejte také 

na www.duplosvet.cz

Dětská kosmetika 
Nobilis Tilia

dětská kosmetika nobi-
lis Tilia je certifikovanou 
přírodní kosmetikou.

Přírodní přípravky jsou založené 
na panenských rostlinných olejích 
a mají blahodárný vliv na stav dět-
ské pokožky, kterou zvláčňují, re-
generují a chrání. obsažené éte-
rické oleje navíc zvyšují imunitu 
a podporují přirozenou odolnost 
dětského orgamizmu. 

www.odkyselujicinapoj.cz

ODKYSELUJÍCÍ NÁPOJ
šumivé tablety

Alkarosen

NOVÝ KOMPLETNÍ KOJÍCÍ POLŠTÁŘ 
– pohodlí pro maminky i jejich miminka
Blíží se příchod vašeho miminka na svět a je pro vás stále těžší najít pohodlnou polohu? vyzkoušejte 
nový kompletní kojící polštář od natytexu. Je to výborný pomocník nejen při kojení, ale také pro 
usnadnění sezení a spánku v těhotenství. Polštář můžete navíc využít i pro zpříjemnění spánku vašeho 
miminka - přiložením podkovy kolem miminka při spánku vyvoláváte u vašich nejmenších pocit bez-
pečí a maminky i miminka si vychutnají klidnější spánek.vybrat si můžete z mnoha různých desénů. 

Při nákupu nad 2000 kč neplatíte poštovné a navíc získáte malý dárek!

více na www.natytex.cz



�� děTi na koLe i Za koLem
Patříte mezi sportovní nadšence? nebo 

máte jen rádi výlety na kole? každopádně, 

pokud do vašeho týmu přibyl předškolaček,  

nebo máte doma batolátko, neznamená 

to, že se výletů musíte vzdát. Jen musíte 

vědět, jak na to. 

•	 miminka a batolátka, která ještě nezvlád-

nou šlapat do svých vlastních pedálů, se 

mohou vézt v přívěsném vozíčku, který 

za svým kolem táhne zdatný rodič.

•	 Pro děti, které již bezpečně udrží 

hlavičku a dobře sedí, se nabízí další 

možnost, jak jim ukázat krásy světa 

z cyklistického sedla. Jsou jí dětské 

sedačky. vybírat můžete ze dvou 

typů – ty dopředu vám umožní kon-

takt s dítětem a jemu nerušený vý-

hled, do té upevněné dozadu zase 

můžete naložit i děti vážící kolem 20 

kilogramů.  

•	 další možností, jak si užít kouzla cyk-

listických výletů je tažná tyč. dokud 

má malý výletník dost sil, veze se tyč 

upoutaná pod rámem rodičovského 

kola. když už je usilovným šlapáním 

znavený, lze jednoduše zapřáhnout 

malé kolo za velké a už se jede dál. 

čímž se dostáváme k možnosti, že 

už je vaše děťátko natolik velké, že si 

sedá na své vlastní kolo. U této varian-

ty se musíme na chvíli zastavit.  

�� Jaké koLo si vyBraT
nejprve je ovšem potřeba si uvědomit, 

že kromě vybaveného bicyklu potřebují 

děti získat před prvním výletem i něko-

lik základních dovedností. musí umět 

řídit, šlapat a udržet rovnováhu. Zní 

to sice zdánlivě jednoduše, ale koordi-

nace všech těchto pohybů je pro malé 

děti velmi obtížná. Pro první seznámení 

s cyklistikou poslouží odrážela, šlapadla 

a tříkolky, na kterých je možné vše na-

trénovat. Teprve potom přijde na řadu 

„opravdové kolo.“

každé dítě je jiné, jinak zručné a jinak se vy-

víjí, ale obvykle je možné ho pořídit ve věku 

2–3 let.
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máme tu jarní sluníčko, příjemné na výlety. není ještě takové vedro, aby se 

nám nechtělo dělat nic jiného, než ležet u vody, takže proč toho nevyužít 

a nevyrazit někam na kole? 

Vyrážíme 
na kole
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a jak by mělo takové první kolo vypadat? 

rozhodně by mělo být co nejmenší a co 

nejlehčí.  dětská kola pro začínající cyklisty 

mají označení 12“ (je to průměr ráfků kol). 

Pro školáky, kteří jsou již zkušenějšími jezd-

ci, jsou určena kola 20“. Ta mají už větši-

nou na obou kolech čelisťové brzdy a jsou 

opatřena přehazovačkou se 6-ti převody. 

dětem sice chvíli trvá, než technické novin-

ky zvládnou, ale učení jim jde rychle a ta-

kové vylepšení svých strojů jistě ocení. kola 

s označením 24“ jsou poslední dětskou 

velikostí.  sedlat by je měli školáci ve věku 

9 – 12 let, kteří jsou už rodičům na cyklis-

tických vyjížďkách rovnocennými partnery.

a ještě malá poznámka na závěr. Při společ-

ných rodinných výletech mějte na paměti, že 

děti se na svém menším kole našlapou mno-

hem víc, než vy na tom svém. Tomu by měla 

být přizpůsobena trasa, na kterou se vydáte.

�� mysLeTe na BeZPečí
dříve než ovšem se svým děťátkem na kolo 

nasednete, měli byste mu v každém přípa-

dě opatřit cyklistickou přílbu.

Povinnosti nosit přilby ukládá cyklistům 

do 18 let zákon. Při jejím nákupu byste měli 

odolat zdánlivě výhodným nákupům z ba-

zarů. Pokud má přilba za sebou už nějakou 

tu kolizi, snižuje to její životnost a schop-

nost účinně chránit hlavu dítěte. Působivé 

jsou televizní spoty s melounem pouštěným 

na vozovku: křehké ovoce chráněné cyklis-

tickou přilbou přežije takové zacházení bez 

úhony. Pokud ho hodíte na silnici jen tak, 

rozprskne se na tisíc kousků. opravdu si 

myslíte, že je přílba zbytečná?

odrazky a reflexní oblečení by také mělo 

být samozřejmostí. investujete přece 

do bezpečí svého dítěte. ste už náležitě vy-

baveni? Pak už stačí jen do batohu přidat 

láhev pití, něco dobrého ke svačině a šláp-

nout do pedálů.

-ana-

Foto: samphoto.cz
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víte, co by v lékárničce určitě nemělo chybět?

�� vaše Léky Pro PravideLné 
Užívání
Uložte do příručního zavazadla pro snad-

nou dostupnost v letadle. Zbytek lékárničky 

může zůstat v zavazadlovém prostoru.

�� anTimaLarika 
(Pokud tedy jedete do oblastí, kde by byli 

zapotřebí.)

�� Pro 1. Pomoc
obvazový materiál - hydrofilní obinadlo 

pletené, obinadlo elastické, škrtící z pryže, 

sterilní gáza – čtverce různé velikosti, ná-

plasti, trojcípý šátek.  dezinfekci pro ošetření 

drobných poranění.  Tu doporučuji nepod-

ceňovat, využijete ji mnohokrát, ať už při 

drobných odřeninách, nebo třeba v případě 

pokousání, či pobodání. mast na rány. nůž-

ky, pinzeta, teploměr, jednorázové injekční 

jehly a stříkačky pro delší pobyt. Potom také 

tzv. rychloobvaz – sprej, který vám umožní 

ránu rychle ošetřit a uzavřít.

�� nevoLnosT 
Ještě dříve, než na místo naší dovolené do-

razíte, musíte strávit nějaký čas v různých 

dopravních prostředcích. někomu se dělá 

špatně v autě, někomu v letadle. každý, 

kdo o sobě ví, že trpí cestovní nevolností, 

by měl před odjezdem na dovolenou užít 

lék proti této nepříjemnosti. 

www.rodinaaja.cz
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chystáte se pomalu na dovolenou? Jistě 

již máte nakoupeny nové plavky, opalo-

vací kosmetiku a i to krásné průhledné 

lehátko jste si dopřáli. máte ale sbalenou 

i lékárničku? nebo jste přesvědčeni, že 

právě vám se nemůže nic stát?

Lékárnička na cestu
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�� aLergie 
využijí je i ti, kteří alergií netrpí. Pokud vás 

například štípne vosa nebo včela nebo do-

stanete svědivou kopřivku z ovoce, uleví 

vám právě léky na alergii. výběr je široký 

a záleží jen na vás, pro který lék se roz-

hodnete. Použít navíc můžete i různé for-

my léku - tabletky, kapky nebo gel (hlavně 

na štípance).

�� PrůJem
strava na dovolené je přeci jen jiná, než 

na kterou jste zvyklí z domova. Hlavně děti 

nebo citlivé jedince proto může potrápit 

průjem. včasné podání léku vás průjmu zba-

ví a neodsoudí vás k dovolené strávené na to-

aletě.

�� nacHLaZení
Změna klimatu při cestách k moři nebo na-

opak časté střídání počasí v tuzemsku nám 

může způsobit nepříjemné letní nachlazení 

spojené s bolestí v krku, rýmou a kašlem. 

Pomohou vám léky na chřipku, na bolesti 

v krku a proti kašli a rýmě.

�� BoLesTi svaLů a kLoUBů 
nejlépe pomůže některý z gelů, který na-

nesete na postižené místo. Je jich na trhu 

velké množství, vyberte si ten správný, který 

vám bude nejlépe účinkovat.

�� PošTíPání HmyZem,  
PožaHání 
gel s obsahem antihistaminika proti svě-

divým vyrážkám. Pro celkovou aplikaci 

poté některý z léků proti alergii v table-

tách.

�� na snížení TePLoTy
Pokud s vámi cestují i děti, nezapomeňte 

přibalit léky proti teplotě v sirupu čí čípku. 

Pro dlouhodobější pobyt se doporučuje 

zařadit jak léky na bázi ibuprofenu, tak 

i paracetamolu.

�� anTiBioTika 
Pro delší pobyt v zahraničí s nedostupnou 

zdravotní péčí je vhodné mít k dispozici 

antibiotikum. Ještě lépe je konzultovat 

podání po poradě s místním lékařem. 

�� ošeTření očí 
oční kapky a masti si rozhodně nezapo-

meňte, nikdy nevíte, co s vámi udělá ostré 

sluníčko, či cestovní nečistoty.   

�� onemocnění vyvoLaná  
PLísněmi a HoUBami 
některý z krémů nebo zásypů k tomu 

určených. 

�� na oPary rTů 
existují již velmi účinné masti, takže je zby-

tečné, aby vám opar znepříjemnil dovole-

nou. můžete použít i náplasti na opary.

�� rePeLenTní ProsTředky 
k odPUZování HmyZU 
Prostředky s vysokým obsahem deeTu 

(n,n-diethyl-m-toluamid) jsou nejúčinnější 

do rizikových oblastí. Přípravky se nanášejí 

na kůži nebo oděv.

�� ocHrana kůže Před sLUncem
Přípravky s Uv filtrem k ochraně kůže před 

sluncem, na citlivou kůži obličeje zvolit kré-

my s vyššími faktory. 

–if-

Foto: samphoto.cz

Zdroj: domuvezdravi.cz, uzdravim.cz

www.rodinaaja.cz

Zdraví

38



ROSEN
PHARMA

První zdravý 
repelent

Připravte se na léto...

Na výlety, 
do přírody, na tábory...

• 1 tableta denně
• pokryje denní dávku vitaminu B
• k vodě, na dovolenou, při sportu
• levný a zdravý repelent

• okamžitá pomoc při poštípání a požahání
• zmírňuje otok, snižuje bolestivost,  

svědění a pálení
• účinné látky devětsilu a přesličky

... a nyní i pro děti

K dostání pouze v lékárnách www.rosenpharma.cz

1-2 s_RosenPharma.indd   1 25.4.2012   20:01:12

CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 46  Jičín | tel. : +420 493 583 277 | fax: +420 493 583 275 | www.spofadental.cz

Jodisol®

Účinná dezinfekce 

www.jodisol.cz

K dezinfekci a ošetření:
✔ povrchových kožních poranění

✔ zánětu dutiny ústní a oparů

✔ po bodnutí hmyzem

✔ ran po klíšťatech

Praktické balení 
do každé kabelky či botahu, 

domácnosti i lékárničky

NOVINKA
7g balení 

Kamkoli.
Bez obav.

®

do

NOVINKA
7g balení 

AD_Jodisol_A5_AKT_0413_9.indd   2 29.4.13   18:44
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opálení si většinou spojujeme s aktivním životním stylem a s pobytem 

venku. opálenou kůži často považujeme za krásnější, zdravější 

a přitažlivější než pleť neopálenou. ale existuje vůbec opalování,  

které je zdravé a pleti a tudíž i nám neubližuje?

Zdravé opalování
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najít míru, při které nám sluníčko přináší 

potřebný vitamín d, energii a dobrou ná-

ladu a zároveň nehrozí zhoubným one-

mocněním kůže není jednoduché. Pokud 

si nechceme ublížit, měli bychom začít tím, 

že zjistíme, jakou dobu právě naše pokožka 

na slunci unese. To znamená, že potřebuje-

me znát svůj fototyp.

�� kam PaTříTe?
Lidskou pokožku dělíme podle snášenlivosti 

slunečního záření na tzv. fototypy. samotná 

stupnice se řídí barvou vlasů, očí a typem 

pleti. obecně platí, že sluneční záření snášejí 

lépe lidé tmavovlasí a tmavoocí než lidé svět-

lovlasí, rusovlasí s modrýma a zelenýma oči-

ma, pletí světlou s černými pihami. Fototyp, 

nebo-li typ vaší pokožky v závislosti dispozic 

pro přijímání slunečních paprsků je důleži-

tým faktorem při určení ochranného faktoru 

(oF), který by měl mít váš opalovací krém. v 

zásadě platí, že podle svého fototypu máte 

na výběr krém, který by měl splňovat násle-

dující charakteristiky.

•	 vysoký oF 25-35 (u velmi citlivého fo-

totypu) 

•	 střední oF 16-25 (u citlivého fototypu) 

•	 nižší oF 12-16 (u normálního fototypu) 

�� TyP i: veLmi ciTLivý 
na sluneční záření reaguje citlivě, někdy až 

alergicky. vyznačuje se citlivou pokožkou, 

rezavými vlasy, množstvím pih. Jeho pokož-

ka nikdy nezhnědne. naopak se často spálí. 

Přirozená vlastní ochrana pokožky mizí po 

5 až 10 minutách pobytu na slunci.

�� TyP ii: ciTLivý 
na sluneční záření reaguje citlivě. vyznačuje 

se světlou pokožkou. Pokožka se opaluje po-

malu, často se spálí, někdy mírně zhnědne. 

Lidé s tímto typem mají většinou blond vlasy, 

pihy. Přirozená vlastní ochrana pokožky mizí 

po 10 až 20 minutách pobytu na slunci.

�� TyP iii: normáLní 
na sluneční záření reaguje normálně, bez 

alergických reakcí. Pokožka se opaluje do-

hněda, lidé tohoto typu mají tmavě blond 

až světle hnědé vlasy, málo pih. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky mizí po 15 až 25 

minutách pobytu na slunci.

�� TyP iv: odoLný 
vůči slunečnímu záření je odolný. snědá 

pokožka se velmi rychle opaluje, opálení si 

uchovává delší dobu, než u ostatních foto-

typů. Lidé s tímto typem pokožky mají hně-

dé až černé vlasy, výjimečně pihy. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky mizí po 20 až 30 

minutách pobytu na slunci.

�� Jak se sPrávně oPaLovaT?
Pokud už víte, ke kterému typu lidí patříte, 

máte dobrý základ proto, přežít pobyt na 

slunci ve zdraví. důležité je, dodržet několik 

zásad: 

1. Za každou cenu se vyhněte spálení. 

Zní to banálně, ale tak často se na to 

zapomíná, zejména v přívalu nadšení 

z dovolené, když jedete na jih za slun-

cem. spálení je nejen nepříjemné, ale 

kůži může trvat dlouhou dobu, než se 

z něj vzpamatuje. 

2. na slunci buďte opatrní, obzvláště 

na horách nebo v jižních krajích. síla 

slunce se těžko odhaduje a navíc se 

může výrazně měnit. nezapomínejte, 

že sluneční svit je nejintenzivnější mezi 

desátou a patnáctou hodinou. 

3. opalujte se pozvolna. Zejména na 

dovolené u moře byste měli používat 

opalovací krém s vysokým ochranným 

faktorem. Během prvních dní nezůstá-

vejte na slunci příliš dlouho. 
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4. nesnažte se zůstat opálení po celý 

rok. Je důležité, abyste nepřekročili 

celkovou roční dávku ultrafialového 

záření ve výši 25 kJ/m2. 

5. vždy si vhodným způsobem chraňte 

oči. 

6. nedovolte dětem, aby se opalovaly. 

dětská pokožka je obzvláště zranitel-

ná. na pláži děti hlídejte a snažte se, 

aby nosily pokrývku hlavy, když nejsou 

ve stínu. 

7. Pokud máte problémy s kůží, napří-

klad se rychle spálíte, informujte o 

tom svého lékaře. 

8. vyhněte se účinkům Uv záření v těch-

to případech: jste těhotná - máte vel-

mi citlivou kůži (typ 1) - jste nalíčená 

- berete léky.

Zdroj:  mgr. renáta novotná

- doktoronline

Foto: samphoto.cz

�� váš den na sLUnci v doProvodU dermaToLoga
�� 9:00 -  Před PoByTem na sLUnci

1. vyberte správný faktor ochranného přípravku pro váš fototyp a aplikujte zhruba 30 

minut před opalováním.

2. Používejte vysoký ochranný faktor pro citlivé partie.

3. Používejte prodyšné oblečení světlých barev, sluneční brýle a klobouk.

�� od 10:00  do 12 Hodin
1. aplikujte ochranné přípravky pravidelně, v dostatečném množství a po každém kou-

pání.

2. nezůstávejte dlouho na přímém slunci: ačkoliv jsou systémy ochranných přípravků 

více a více účinné, není dobré překračovat doporučený limit pobytu na slunci. o to 

více to platí v případě dětí.

3. nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření děti mladší 3 let.

4. děti starší 3 let by měly být vždy chráněny tričkem, kloboučkem a používat sluneční 

brýle: přemíra slunečního záření, kterému jsme vystaveni během dětství, může způ-

sobit neodstranitelné poškození kůže, které se může objevit až v pozdějším věku.

5. Pijte dostatek vody, aby vaše pokožka zůstala dobře hydratovaná.

�� meZi 12 a 15 HodinoU
intenzita slunečního záření dosahuje svého vrcholu.

ZůsTáveJTe ProTo mimo dosaH PříméHo sLUnce!

�� meZi 15 a 18 HodinoU
i když je slunce již schované: mraky propouští až 80 % Uv záření.

aplikujte pravidelně ochranné přípravky a dodržujte stejná pravidla jako v ranních hodi-

nách.

�� Po 18 Hodině
Po slunění prohlédněte svou pokožku:

pokud se na kůži objevily reakce a zarudnutí, použijte zklidňující přípravky a zůstaňte po 

následující dny ve stínu.
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Vše skladem, za ceny přímo od dovozce !

•	 váš	specialista	na	plavecké	pomůcky	pro	děti	českých	výrobců

•	 dovozce	na	český	trh	nádherných	dřevěných	hraček		
anglické	značky	BigJigs

•	 široký	sortiment	dřevěných	vláčkodráh	a	příslušenství

•	 kartonové	modely	ke	tvoření	a	další...

A-toys pro hraní, učení i tvoření

www.a-toys.cz
1-2 s_A-toys.indd   1 2.5.2013   23:28:42



OČKOVání 
na cestu do zahraničí

chystáte se 

na dovolenou? 

Tak to je určitě 

dobře. Jen 

by asi nebylo 

nejpříjemnější, 

kdybyste si 

spolu s hezkým 

opálením přivezli 

i nějak ošklivou 

nemoc.
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nejprve je nutné si říci, že ne každý vý-

jezd do zahraničí znamená nutnost oč-

kování. očkování není nutné pro oblast 

středomoří a severní evropy. Pro naše 

občany je povinné pouze očkování proti 

žluté zimnici, která se vyskytuje hlavně 

v africe a Jižní americe.

další očkování záleží na posouzení zdravot-

ního rizika v určité oblasti, která závisí na:

•	 ročním období 

•	 délce pobytu 

•	 hygienických podmínkách země 

•	 zdravotním stavu člověka 

•	 na epidemiologické situaci v zemi 

Podle aktuálních údajů o výskytu nemoci 

může lékař doporučit očkování proti:

•	 žluté zimnici

•	 malárii (výskyt v tropické africe, Jižní 

a střední americe, asii a v Turecku), 

přenáší ji komáři a může být i smrtel-

ná, prevence se provádí formou tablet 

•	 břišnímu tyfu 

•	 choleře (výskyt čína a Japonsko) 

•	 zánětu mozkových blan 

•	 hepatitidě a a b 

•	 záškrtu (výskyt rusko a Ukrajina) 

•	 dětské obrně 

•	 vzteklině 

•	 tetanu 

nic nezkazíte ani tím, pokud přidáte i oč-

kování proti klíšťové encefalitide a infekční 

žloutence.

�� kLíšťová enceFaLiTida
chystáme-li se spát v přírodě, měli bychom 

nechat sebe i naše děti naočkovat proti klíš-

ťové encefalitidě, zánětu mozkových blan 

přenášenému klíšťaty, která jsou rozšířena 

na severu a ve středu evropy. inkriminova-

nými místy jsou zejména okolí řek a vod-

ních nádrží. obvykle v zimních měsících se 

aplikují první 2 dávky v rozmezí 1-3 měsíců. 

Třetí injekce má být aplikována 9-12 měsíců 

po druhé dávce. k získání imunity je třeba 

očkování opakovat každé 3 roky. v tomto 

období je možné použít zrychlené schéma 

očkování.

�� inFekční žLoUTenka
další druh očkování, který spolehlivě chrání 

je očkování proti infekční žloutence. měli 

pamatovat především na očkování dětí. 

virus žloutenky způsobuje infekční zánět 

jater, který může skončit i trvalým poškoze-

ním tohoto orgánu s celoživotními násled-

ky. virus typu a způsobuje tkz. žloutenku 

infekční typu a, přenášenou z nakaženého 

jedince přímým kontaktem, případně in-

fikovanou vodou, potravinami, mlékem. 

virus infekční žloutenky typu a vstupuje 

do organismu ústy. druhým typem je žlou-

tenka sérová, jejíž původce, virus typu B, je 

přenášen krví při transfůzích, operačních 

výkonech, odběrech krve a kontaktu s ne-

mocnými. velmi často onemocní žlouten-

kou narkomani, kteří používají hromadně 

jednu injekční jehlu na aplikaci drogy. dnes 

je známo, že přenos obou typů žlouten-

ky může být kombinovaný a cesty nákazy 

nelze striktně oddělovat. vakcinace je dů-

ležitá hlavně proto, že hygienické možnos-

ti na našich cestách jsou často omezené 

a úroveň hygieny v zemi, kam cestujeme 

různá. očkování se doporučuje do všech 

zemí afriky, severní i Jižní ameriky, někte-

rých zemí austrálie a také pro evropské 

země. Je možné se nechat očkovat jak 

proti hepatitidě typu a (2 dávky v rozmezí 

6-18 měsíců), tak hepatitidě typu B (3 dáv-

ky), případně jednou vakcínou proti typům 

a i B (3 dávky).
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�� žLUTá Zimnice
Jedná se o akutní infekční onemocnění, pro-

jevující se těžkou žloutenkou a krvácením. 

Původcem je virus, který je přenášen komáry. 

očkování je povinné pro řadu zemí afriky, 

střední a Jižní ameriky, které vyžadují mezi-

národní očkovací průkaz. řada států očková-

ní vyžaduje, i když se u nich žlutá zimnice ne-

vyskytuje, ale cestovatel přijíždí ze země, kde 

se s ní mohl setkat. Zejména nemá-li potvr-

zení o tom, že cestoval mezinárodní leteckou 

dopravou. Je dobré se informovat na nutnost 

očkování, pokud směřujete do rovníkových 

oblastí výše zmíněných kontinentů. očkování 

je třeba si zajistit v předstihu.

�� maLárie
nejznámější cestovatelská choroba, o je-

jíž vymýcení se zatím marně snaží světová 

zdravotnická organizace. Je to parazitální 

onemocnění, původcem je prvok (plas-

modium) a přenašečem komár 

rodu anopheles. Projevuje se 

opakujícími se záchvaty horeč-

ky, třasavky, zimnice, bolestí 

a blouzněním. v důsledku 

rozpadu červených krvinek 

dochází ke chudokrevnos-

ti. Hrozí v oblastech tropic-

ké afriky - jižně od sahary, 

dále v iráku, iránu, Jemenu, 

ománu, saudské arábii a Tu-

recku, z asijských zemí může-

me jmenovat čínu, malajsii, in-

donésii, kambodžu, Laos a vietnam, 

a tropy a subtropy Jižní ameriky. největ-

ším nebezpečím pro turistu jsou samozřejmě 

močály plné komárů, avšak pozor, spolehlivé 

očkování proti malárii neexistuje! Jedinou 

ochrannou je prevence - dostatek insektici-

dů proti komárům, repelentů, vyhýbání se 

místům, kdy by se mohli nakažení komáři 

vyskytovat, používání moskytiér, zakrývání co 

největšího povrchu těla oděvem a preventiv-

ní užívání antimalarik. 

�� TyFUs
Tyfus je prudké infekční střevní onemoc-

nění způsobené bakterií salmonella typhi. 

můžeme se nakazit v zemích, kde jsou 

problémy s hygienou. Týká se to obecně 

asie, Jižní ameriky, afriky a východní ev-

ropy. Zdrojem nákazy je bacilonosič, který 

vylučuje bakterie stolicí a močí. kontami-

nací vody a potravin, případně i osobním 

kontaktem (podáním ruky) se bakterie pře-

nesou na zdravého jedince. Proti tyfu lze 

očkovat a očkování se vřele doporučuje.

�� cHoLera
vyskytuje se v asii (zejména indie v údo-

lí řeky gangy), Jižní americe a africe, ale 

můžeme se nakazit i v některých zemích 

bývalého sovětského svazu, takže očková-

ní by mělo být před vycestováním do této 

ciziny samozřejmostí. Bakteriální původce 

způsobuje velmi prudké vodnaté průjmy, 

podobné rýžové vodě, někdy se přidává 

i zvracení. Také cholera se přenáší vodou, 

potravinami a špinavýma rukama.

�� meningokoková 
enceFaLiTida
Původcem je bakterie meningokok (ne-

isseria meningitis), přenos nákazy se děje 

kapénkami nebo přímým kontaktem s ne-

mocným. onemocnění začíná jako zánět 

nosohltanu a spojivek, ale může skončit 

jako hnisavý zánět mozkových blan. ce-

loročně se vyskytuje po celém světě, ale 

v zemích tkz. meningokokového pásu je 

zvlášť častý od prosince po květen. Jedná se 

o země severní a střední afriky, saudskou 

arábii, indii a nepál. Pokud se tam chystáte 

v tuto dobu, je dobré se nechat očkovat.

�� JaPonská enceFaLiTida TyPU B
onemocněním přenášené komárem, pů-

vodcem je virus. v důsledku nákazy probí-

há akutní zánět centrální nervové soustavy, 

smrtelnost je poměrně vysoká. vyskytuje 

se v Japonsku, přímořských oblastech zemí 

bývalého sovětského svazu, číně, koreji, 

indii a indonésii. Také proti japonské ence-

falitidě existuje očkovací látka.

-if-

Zdroj: okružní-plavby.cz, ordinace.cz

Foto: samphoto.cz
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Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pu-
pečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňů-
ru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi, 
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální 
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z  pu-
pečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializo-
vané buňky nebo na různé tkáně v  lidském organismu, 
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy, 
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně 
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují 
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater, 
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního 
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými one-
mocněními. 

Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál 
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medi-
cínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací) 
poškozených orgánů.

Většina klinických aplikací je v současné době experi-
mentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly, 
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupeč-
níku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

Kmenové buňky z pupečníkové tkáně se také mo-
hou použít jako podpora při standardní transplantaci 
krvetvorných kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky 
léčby. Imunosupresívní a imunomodulační schopnosti 
mezenchymálních kmenových buněk dokáží pomoct při 
chronických zánětlivých a autoimunitních procesech.  

Mezenchymální kmenové buňky představují alternativu 
pro buněčnou terapii při regeneraci poškozených tkání 
organismu.

funguje na Slovensku mezi veřejnou bankou Eurocord 
-Slovakia a  rodinnou bankou Cord Blood Center SK. 
V České republice je podobně navázána spolupráce mezi 
veřejnou Bankou pupečníkové krve a rodinnou bankou 
Cord Blood Center CZ na tzv. indikovaných odběrech.

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE 
KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK
Transplantace krvetvorných kmenových buněk s použitím 
vlastních buněk pacienta z  kostní dřeně, tzv. autologní 
transplantace, se používá již více než 50 let na léčbu dětí 
i dospělých při závažných onemocnění jako jsou např. 
lymfomy, nádorová i autoimunitní onemocnění. Použití 
vlastních buněk má svoje opodstatnění, jestliže cho-
roba není genetického původu. V opačném případě se 
musí na léčbu použít kmenové buňky od zdravého dárce 
a hovoříme o alogenní transplantaci. Vlastní krvetvorné 
kmenové buňky se dnes využívají na transplantaci častěji 
než buňky dárce.

POUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE 
NA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk podobně jako kostní dřeň a periferní krev. Jestliže 
má dítě uskladněnou pupečníkovou krev a má diagnos-
tikované onemocnění léčitelné autologní transplantací 
krvetvorných kmenových buněk, může se tato krev 
na základě rozhodnutí lékaře použít na léčbu. U dětí jsou 
přesně stanovená onemocnění, kdy je možné vykonat 
autologní transplantaci. Jsou to zejména neuroblastomy, 
lymfomy a jiné nádory typické pro dětský věk. S věkem 
přibývá počet i frekvence onemocnění léčitelných au-
tologní transplantací krvetvorných kmenových buněk. 
Odborníci uvádějí, že jeden člověk ze 400 v průběhu 
svého života onemocní nemocí léčitelnou transplantací 
krvetvorných kmenových buněk.

Vlastní pupečníková krev se použila u  takových trans-
plantací, u kterých se pacientovi podávají krvetvorné 
kmenové buňky na obnovu zničené krvetvorby, jako 
například myelodysplastický syndrom, získaná aplastická 
anémie, meduloblastom, neuroblastom, retinoblastom 
a jiná nádorová onemocnění.

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmeno-
vých buněk i tkáň pupečníku.

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku
„naděje zdravé 
                    budoucnosti“

Pupečníková krev 
dosud pomohla více 

než 25 000 pacientů na 
světě překonat jejich závažná 

onemocnění. Odborníci z  oblasti 
lékařského výzkumu se shodují, že je 

cenným zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk pro léčbu hematologických, onkologických 

a  autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by 
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pa-
cientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným 
krev od sourozence anebo neznámého dárce.

Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci 
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé 
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá 
až v průběhu onemocnění. 

Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí 
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikova-
né případy standardní léčby u hematologických a onkolo-
gických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby 
v regenerativní medicíně.

Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední 
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal 
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupeční-
kové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný 
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve, 
která představuje slibnou alternativu v  léčbě různých 
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však 
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk 
z  pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý 
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníko-
vé krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinný-
mi) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně 

Bližší informace o kmenových buňkách z pupečníkové 
krve a tkáně pupečníku získáte 

na bezplatné informační lince 800 900 138 
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

rodinná banka
pupečníkové krve



máte za sebou opakované 

gynekologické záněty? 

Trpíte na mykózy a kvasinkové 

infekce? Berete antibiotika? 

Potom právě pro vás 

tu máme pár rad. 

možná netušíte, že čtyři z pěti 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.

�� s TePLým Počasím sToUPá 
výskyT vagináLnícH mykóZ
Původcem vaginálních mykóz je přemno-

žení kvasinek rodu candida. s jejich pře-

množením se narušuje rovnováha poševní 

mikroflóry a teplé, vlhké prostředí pochvy je 

pro ně ideálním prostředím. vzniku napo-

máhá neprodyšné či dokonce vlhké obleče-

ní, např. plavky. mykózy mohou často sou-

viset i s nošením těsných džínových kalhot, 

přiléhavého spodního prádla, cyklistických 

kalhot či punčocháčů. Změnu poševní mi-

kroflóry jako vedlejší projev doprovází vý-

tok, zarudnutí zevních rodidel, pocit pálení 

a nepříjemné svědění.

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 nemo-

ci štítné žlázy, vysoká hladina estrogenu, 

stres nebo dokonce psychické problémy. 

možná je i rezistence některé z podsku-

pin kvasinek rodu candida, které mykózu 

způsobují, nebo kvasinková infekce střev. 

někdy může být důvodem závažná poru-

cha 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.

Zásadou je - při prvních projevech bělavého 

výtoku, zarudnutí či svědění ihned začněte 

s léčbou. Bolestivé obtíže či svědivý pocit se 

mohou projevit i při sexuálním styku. vhod-

né je neodkládat návštěvu svého gyneko-

loga. k léčbě se užívají čípky, masti nebo 

tablety. naštěstí na ně většina žen reaguje 

rychle a dobře, a tak se obvykle již po ně-

kolika dnech obtíží zbaví. Bohužel mnohé 

z nich však musí počítat s tím, že se potíže 

mohou opakovat.

�� doBrá ZPráva: 
na oPakované mykóZy 
PomáHaJí enZymy
v odborném lékařském časopise „česká 

gynekologie“ duben /2013 vyšel článek 

o výsledcích podpůrné léčby opakovaných 

vaginálních mykóz enzymovým lékem wo-

benzymem. nejprve byly sledovány ženy, 

které i přes léčbu antimykotickými přípravky 

trpěly mykózou čtyřikrát až devětkrát za rok. 

když užívaly deset týdnů tento enzymový 

lék, zůstaly celý rok dvě třetiny z nich úplně 

bez mykóz a také u ostatních se počet my-

kóz výrazně snížil. Po uplynutí dalších tří let 

teď bylo zjištěno, že účinek enzymů nadále 

přetrvával a pokud tyto ženy někdy mykó-

zou onemocněly, tak jen naprosto výjimeč-

ně. enzymový lék tedy působil i čtyři roky 

poté, co ho ženy začaly užívat.
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Záněty, 
poševní mykózy 

a kvasinkové infekce…



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 

pokožku. v poslední době se velmi osvědčil 

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 především 

zelenina a saláty - čerstvé nebo šetrně po-

dušené, podle sezónní nabídky. vyhněte se 

konzervám všeho druhu. Jezte často bílé 

a kysané zelí, cibuli a pórek, ředkev a ředk-

vičky, česnek, křen a ostrou hořčici, pod-

máslí 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 jíd-

la z celozrnného obilí, ne však každý den. 

celozrnné obilí působí kyselinotvorně. Ze-

leninu připravujte šetrným způsobem, aby 

se zachovaly vitaminy, minerály a jiné zdra-

vé látky, které obsahuje. Používejte meto-

dy jako je dušení, vaření v páře, ohřívání 

ve varných sáčcích nebo v keramickém ná-

dobí. 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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Co je to andropauza a jak se projevuje?
Andropauza je stavem u mužů, podobným menopauze u žen, ale není mezi 
lidmi tolik známým jako menopauza, přestože může přinášet podobné 
potíže. V tomto období, obvykle kolem 40. až 50. roku věku, dochází u mužů 
k úbytku mužského pohlavního hormonu testosteronu což se může projevit 
některými fyzickými i psychickými změnami v životě muže. 

Použití: doplněk stravy Sarapis pro muže obsahuje ranní a večerní kapsle 
o různém složení. Je vynikající kombinací vitaminů, extraktů z bylinek 
a stopových prvků. Hořčík, železo, vitamin C, vitaminy B2, B6, B12, 
niacin a kyselina pantotenová přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normálnímu energetickému metabolismu. Hořčík, vitamin C, vitaminy 
B1, B6, B12, niacin a biotin přispívají k normální činnosti nervové soustavy 
a k normální psychické činnosti. Železo, selen, vitaminy A, C, D, B2, B6, 
B12 a stopový prvek zinek přispívají k dobré funkci imunitního systému. 
Hořčík dále přispívá k normální činnosti svalů a k udržení normálního stavu 
kostí a zubů. Vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity a zinek 
napomáhá udržovat normální hladinu testosteronu v krvi a přispívá k dobré 
plodnosti a reprodukci.

Ranní kapsle (Morgenkapseln): extrakt z ženšenového kořene, hořčík, mateří 
kašička, železo, selen a vitaminy A, C, D, E. 

Večerní kapsle (Abendkapseln): extrakt z česneku a aktivní bioflavonoidy, 
kozlík lékařský, meduňka a vitaminu B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina 
pantothenová, kyselina listová, biotin a zinek.

Podrobné informace získáte na bezplatné lince: 800 100 140.

www.vegall.cz

SARAPIS
pro muže

1-2 s_Vegal Pharma.indd   1 27.4.2013   8:25:58



Probiotika jsou živé mikroorganismy, které 

jsou v přiměřeném množství konzumovány 

a příznivě ovlivňují zdravotní stav uživatele. 

můžeme se setkat v podstatě s dvěma sku-

pinami výrobků v oblasti probiotik.

naše zdraví významně ovlivňují mikroorgani-

zmy žijící v našem tlustém střevě (tzv. střevní 

mikroflóra). Ty zajišťují správnou funkci trá-

vicího systému a porušení rovnováhy mezi 

nimi se může projevit různými zdravotními 

problémy. rovnováhu střevní mikroflóry 

může způsobit například nevhodná strava, 

užívání antibiotik či stres. v dnešní době 

ovšem známe již možnosti, jak ovlivnit slo-

žení střevní mikroflóry v náš prospěch. Jak? 

Prostě a jednoduše stravou obohacenou 

o probiotika, prebiotika či symbiotika. Takto 

obohacené potraviny řadíme do větší rodiny 

potravin známých pod názvem funkční po-

traviny. vyrábí se i jako potravinové doplňky. 

�� ProBioTika – „Pro živoT“
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které pří-

znivě působí na naše zdraví. ale pozor! - jen 

pokud se konzumují v dostatečném množ-

ství. Jejich účinnost také závisí na schopnosti 

přežít ve střevech (odolat různým kyselinám, 

snášet teploty kolem 40 °c apod.) a množit 

se v nich. mezi nejznámější probiotické mik-

roorganizmy patří hlavně různé kmeny rodu 

Lactobacillus a Bifidobacterium. dále se uží-

www.rodinaaja.cz
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Určitě jste tyto pojmy už zaslechli, ale už možná nevíte, co přesně 

znamenají. co to jsou probiotika, prebiotika, symbiotika a jaký je 

mezi nimi rozdíl?
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vají některé kmeny rodů escherichia, Bacillus, 

enterococcus a saccharomyces. Probiotika 

se prodávají nejčastěji ve formě zakysaných 

mléčných výrobků a potravinových doplňků. 

Z mléčných výrobků jsou dobrým zdrojem 

především některé jogurty, speciální kysané 

mléčné nápoje, vysokodohřívané tvrdé sýry, 

mléčně kvašená zelenina (typicky kysané zelí 

či rychlokvašené okurky) a šťáva z kysaného 

zelí. méně vhodné jsou zakysané smetany, 

termizované dezerty a tavené sýry. v dneš-

ní době jsou o probiotické mikroorganizmy 

obohacené například také některé dětské vý-

živy, oplatky či trvanlivé masné výrobky.

 

�� ProBioTika – PříZnivé 
Účinky na Zdraví
v řadě studií bylo prokázáno, že konzumace 

probiotik příznivě ovlivňuje složení střevní mi-

kroflóry, kdy zvyšuje výskyt zdraví prospěšných 

mikroorganizmů a snižuje počty těch škodli-

vých. Podávání probiotik může hrát význam-

nou roli u zácpy, průjmu, střevních infekcích, 

u syndromu dráždivého tračníku,  chronické-

ho zánětu střeva a v prevenci nemocí močové 

trubice. mezi další příznivé účinky, které jsou 

v současnosti probiotikům připisovány, patří 

celkové zvýšení odolnosti organizmu, zmírně-

ní laktózové intolerance, snížení rizika vzniku 

rakoviny střeva. kromě toho jsou probiotika 

v současnosti jediným prostředkem, jak před-

cházet atopii, a v časném dětství mohou do-

konce ovlivnit její projevy (například mohou 

předcházet či zmírnit atopický ekzém u dětí).

 

�� PreBioTika – výživa Pro 
ProBioTika
Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, 

které zvyšují počet zdravotně prospěšných 

mikroorganizmů ve střevě, nebo podporu-

jí jejich činnost ve střevě. čili jim zajišťují 

výživu. Jako prebiotika se použí-

vají většinou fruktooligosacharidy 

a různé druhy vlákniny. na obalu 

výrobků se můžete setkat napří-

klad s  tvrzením, že výrobek obsa-

huje inulin nebo oligofruktózu. Tyto látky 

nemají žádné toxické nebo rakovinotvorné 

vlastnosti a v některých potravinách se vy-

skytují i přirozeně, například inulin najdeme 

v cibuli, česneku, pórku a obilovinách.

 

�� symBioTika – Zdravý kokTeJL
symbiotika jsou potraviny či potravní do-

plňky spojující účinky probiotik a prebiotik. 

vytvoříme je, když smícháme probiotika 

a prebiotika dohromady.

Text: Jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: viscojis.cz, celostní medicína.cz
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Nejsilnější dostupné probiotikum

www.vsl3.cz

•	 Osm	bakteriálních	kmenů	v	dávce	450 miliard 
živých lyofilizovaných bakterií	v	jednom	sáčku	

•	 VSL3	se	používá	jako	prevence	a	řešení	průjmů	
různého	původu	(střevní	záněty,	radioterapie,	léčba	
antibiotiky,	dráždivý	tračník,	rotaviry,	klostridie,	…)

•	 Na	rozdíl	od	běžných	probiotik	je	efekt	VSL3	
prokázán	publikovanými	studiemi

•	 Snadné	dávkování	již	pro	děti	od	3	měsíců

Bez alergenů

Potravina	pro	zvláštní	lékařské	účely

Žádejte v lékárně
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Není nic přirozenějšího než mateřské mléko, které poskytuje dětem od narození nejlepší 
výživu. Podle vzoru mateřského mléka vyvinula společnost HiPP pokračovací mléčnou 
kojeneckou výživu s  obsahem Praebiotik® - prebiotické vlákniny GOS, která podporuje 
zdravou střevní mikrofl óru, a  Probiotik®, navíc v  BIO kvalitě. Inspirováni přírodou tedy 
nabízíme jednu z nejlepších alternativ po mateřském mléce.

Za kvalitu ručím svým jménem.

Podle vzoru 
     mateřského mléka.

s obsahem

Jediná pokračovací mléčná 
    kojenecká výživa v BIO kvalitě

a Omega–3 - které jsou důležité 
pro vývoj mozku a nervových buněk

Pro zdravý vývoj
     Vašeho miminka

a

í 

 
y

www.hipp.cz

Potravina pro zvláštní výživu.

HiPP_print_milk_combiotic_210x148_CZ_v2.indd   1 4/5/13   9:44 AM



Pot, 
dobrý přítel, 

špatný nepřítel 

Potit se je lidské. Potíme se všichni, je to 

přirozené a pro zdravý život nezbytné. 

Problém ovšem nastává, pokud toho 

potu vyprodukujeme víc, než je zdrávo. 

Používání deodorantů, antiperspirantů 

a pravidelné výměny oblečení a sprchy 

by mělo být samozřejmostí. kromě toho 

ale se můžeme obrátit k výdobytkům 

moderní vědy.
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k nadměrnému pocení dochází zvýšenou 

činností potních žláz a lidé trpící nadměr-

ným pocením bývají společensky znevýhod-

něni. Jedná se většinou o omezené oblasti 

kůže jako jsou dlaně, podpaží, chodidla 

nebo bederní krajina, třísla a zátylek.

�� PoraďTe se s Lékařem
Pocení je chemický proces, bez kterého 

by naše tělo nefungovalo správně. Pot 

zajišťuje termoregulaci a odvádí škodlivi-

ny z těla.  Jestliže máte pocit, že se potíte 

opravdu hodně, běžte k lékaři. možná tr-

píte tzv. hyperhidrózou. k ní dochází při 

zvýšené činnosti potních žláz, zejména 

v oblasti chodidel. ke vzniku hyperhidró-

zy přispívá i stres, možná je na vině i vaše 

nadváha, cukrovka, nebo neurologická 

a psychiatrická onemocnění. Přesná pří-

čina dosud známá není. Pocením se pro-

jevuje i onemocnění štítné žlázy, zejména 

zvýšená funkce, cukrovka, menstruace, 

menopauza, práce nebo pobyt v horkém 

prostředí apod. a v neposlední řadě za po-

cením stojí i strach. Určitě si vzpomenete, 

že nejednou jste se potili i při psychicky 

náročné situaci. stresové situace nebo tré-

ma vám způsobí taková muka, při kterých 

se budete potit, jako kdybyste se smažili 

v pekle. Zdraví jedinci se přestanou potit 

většinou tehdy, když stres ustane. Pokud 

se potíte dál, doporučuje se podávat i se-

dativa nebo vitaminy skupiny B.

Pocení a s ním spojený zápach mohou být nepříjemnou překážkou vašemu sebevědomí. nenechte je zvítězit! Podle portálu stoppotu.cz stačí 
dodržovat následující desatero:

1. Používejte každé ráno antiperspirant – vůně není určena jen 
pro společenské události. dopřejte si ji každý den a nebudete litovat. 

2. Sprchujte se každý den – Sprcha není luxus, ale nutnost. Budete 
se cítit svěže a rozhodně se nedostanete do žádné prekérní situace. 

3. Měňte své prádlo každý den – Tato zásada, která by měla být 
naprostou samozřejmostí. 

4. Vyhýbejte se nevhodnému syntetickému oblečení – některé 
druhy syntetického oblečení umocňují nadměrné pocení a zá-
pach. vyhýbejte se takovémuto oděvu. 

5. V horkých dnech vyhledejte chlad –  v letním parnu se zdr-
žujte pokud možno v chladných nebo alespoň větraných míst-
nostech. 

6. Zapotíte-li se, při nejbližší příležitosti se osprchujte – máte-li 
možnost se osprchovat poté, co se zapotíte, využijte ji. Budete 
se cítet lépe a jistě to ocení i vaše okolí. 

7. Udržujte se v kondici a jezte zdravě – nadváha významně 
přispívá k pocení. Hlídejte si váhu a udržujte se ve formě. 

8. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte odbornou pomoc

Pokud dodržujete výše zmíněné rady a přesto se nemůžete zbavit nadměrného pocení nebo zápachu, vyhledejte odbornou pomoc dermatologa.

8 rad proti pocení a zápachu
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�� Pomocníci v BoJi ProTi 
PacHU a PoTU

Deodoranty

Překrývají zápach, který pocením vzniká. 

mají antibakteriální účinek, který ničí bak-

terie na povrchu pokožky. Pozor ! neome-

zují samotnou tvorbu potu! deopřípravky 

dále rozlišujeme na :

Deospreje 

Jedná se o nepřímý způsob aplikace, kte-

rý u nás stále patří mezi nejvyhledávanější 

formy užití. do podpaží se stříkají pomocí 

hnacích plynů (např. butanu, izobutanu, 

..), které vyvolávají velmi příjemný chladivý 

pocit. nádoba však musí být chráněna před 

přehřátím a otevřeným ohněm.

Kuličkové deodoranty 

nebo-li roll-ony. Přímý způsob aplikace, fun-

gují na principukuličkového pera. aby bylo 

možné tekutinu pomocí kuličky skutečně bez 

problémů aplikovat, mají trochu jiné složení 

než je tomu u sprejů nebo rozprašovačů. 

Tuhé deodorant

nebo-li sticky či tyčinky. Přímý způsob ap-

likace, vysunují se z obalu přímo nebo 

otáčením jako pomáda na rty. Základ tvoří 

pevnější substance s částicemi podobnými 

vosku nebo mýdlu, které navíc obsahují 

účinné deodorační látky.

Rozprašovače 

nebo-li pump spreje. nepřímý způsob ap-

likace, pracují na jiném principu než deo-

spreje. součástí přípravku je vždy pumpič-

ka. Proud vzniká mechanickým stisknutím 

pumpičky. náplň z nich může i kapat

Antiperspiranty

omezují tvorbu potu  tak, že uzavřou vý-

vody potních žláz. Zároveň brání množení 

bakterií a člověk se nepotýká s nepříjem-

ným zápachem.

�� nové meTody řešení Pocení:

Ionoporéza 

Pokud nepomohou antiperspiranty, zkuste 

ionoporézu. Je to elektrická metoda. Při 

této metodě se aplikuje proud nízké in-

tenzity na dlaně nebo chodidla namočené 

v roztoku elektrolytu. sezení trvají dvacet 

minut a je třeba je pravidelně opakovat, 

zpočátku několikrát týdně. nevýhodou je 

nutnost dlouhodobého či stálého opako-

vání, protože výsledky léčby jsou rozdílné. 

někteří pacienti jsou spokojeni, jiní si stěžu-

jí, že je tato léčba jen obírá o čas. Zařízení 

na ionoforézu si můžete i koupit a léčit se 

doma.

 

Botulotoxin  

Botulotoxin se aplikuje tenkou jehličkou 

do míst, která se nadměrně potí. Potní 

žlázy v ošetřeném místě potom přestanou 

produkovat pot. aplikace botou blokuje 

přenos nervových impulzů. Zákrok se musí 

po roce opakovat. Takže jde o sezónní ře-

šení…

 

Operace 

v případech extrémního pocení rukou, 

podpaží, obličeje nebo nohou je možné 

provést chirurgické přerušení nervového 

spoje, který spouští pocení - sympatekto-

mie.

 

Šalvějové pilulky 

díky svému složení zabraňují pocení, které 

je nervového původu. šalvěj lékařská ob-

sahuje až tři procenta silice, dále obsahuje 

třísloviny, flavonoidy, rozmarýnovou kyseli-

nu, látky podobné ženskému hormonu es-

trogenu a pikrosalvin (také zvaný karnasol) 

působí antibakteriálně.

 

Masáže 

nadměrné pocení často souvisí se stresem. 

najděte si proto čas pro uvolňující masáže.

Text: Jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

chorobné pocení varuje. 
nechte si vyšetřit srdce. Příčinou může být 

hormonální nerovnováha, např. u chlapců v pubertě 
nebo u žen v klimakteriu. může signalizovat 

onemocnění štítné žlázy nebo cukrovku.
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ovoce a zelenina českým dětem nevoní. 

důvodů je hned několik. děti dávají větší 

přednost sladkostem všech druhů, sla-

zeným ovocným či colovým limonádám, 

fastfoodům, pizze a masu. do jaké míry 

dítko ovoce a zeleninu konzumuje, mů-

žete však sami ovlivnit. sáhněte si tedy 

do svědomí, zda-li jste pro své dítě do-

statečným příkladem a sami si denně 

dopřáváte doporučených pět porcí ovoce 

a zeleniny! oblibu ovoce a zeleniny u dětí 

totiž formují sami rodiče. a to už od ba-

tolícího věku. „První tuhý příkrm, který 

začíná batole po mléce konzumovat, by 

měl být jednosložkový, v první fázi zele-

ninový, teprve po navyknutí na zeleninu, 

bychom měly dítěti nabídnout ovoce. 

Jednosložkový příkrm nabízíme z důvodu 

testování případných nežádoucích reakcí 

na daný druh nabízené potraviny. První 

volbou by také měla být zelenina, pro-

tože nabídneme-li nejprve ovoce, které 

má sladší chuť, s větší pravděpodobností 

bude dítě odmítat zeleninu. První příkrmy 

by měly být pro lepší stravitelnost tepelně 

zpracované“ vysvětluje výživová specia-

listka nikola Hanyšová. 

�� Laskominy Z ovoce  
a ZeLeniny
Pokud u vašeho dítěte čekáte, až dosta-

ne chuť na ovoce a zeleninu a řekne si 

samo, nemuseli byste se dočkat. navíc 

myslete na to, že příjem ovoce a zeleni-

ny je u dětí je stejně tak důležitý, jako 

u dospělých. nejen že se pravidelný pří-

jem podílí na aktuálním zdraví dítěte, ale 

odrazí se také v dospělém věku. Pravidel-

ná konzumace ovoce a zeleniny přispívá 

k vyvážené hladině cukru v krvi. navíc 

přírodní cukr obsažený v ovoci uspokojí 

mlsný dětský jazýček, nebudete se tedy 

tak často potýkat s problémem, že váš 

drobek bude vyžadovat laskominy. Pra-

videlná konzumace ovoce a zeleniny se 

také do určité míry podílí na prevenci 

proti civilizačním chorobám, napomáhá 

správné funkci střev a bojuje proti zá-

cpě. a v neposlední řadě nezapomeňme 

na fakt, že ovoce a zelenina dodává tělu 

spoustu vitamínů, minerálních látek a an-

tioxidantů a významně se podílí na imu-

nitní odolnosti dítěte. Pokud podáváte 

dítěti některou ze tří až pěti doporuče-

ných denních porcí v podobě ovocné či 

zeleninové šťávy, současně tak doplňuje-

te tekutiny do jeho pitného režimu. dbej-
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Podle nezávislých vědeckých testů jí pravidelně ovoce a zeleninu méně než 

polovina českých školáků. dostat do dětí ovoce a zeleninu je prostě čím 

dál tím obtížnější. mlsné dětské jazýčky preferují spíše slazené limonády, 

mlsky v nejrůznější podobě a fastfoody. málo kdo však ví, že obliba ovoce 

a zeleniny u dětí se formuje už v batolecím věku.

mámo, bez ovoce  
a zeleniny, prosím!
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te však na vhodný výběr. volte pouze 

100 % ovocné a zeleninové šťávy. nejsou 

totiž uměle doslazovány a jsou vylisovány 

nebo stlačeny z kvalitního ovoce a zele-

niny ihned po jejich sběru nebo jsou vy-

robeny z koncentrované ovocné šťávy či 

zeleninového pyré. Jedna 200 ml sklenice 

ovocné či zeleninové šťávy tak plnohod-

notně nahradí jednu z pěti doporučených 

denních porcí ovoce a zeleniny. 

�� ovoce a ZeLenina neJsoU 
Za TresT!
s pravidelnou konzumací ovoce a zeleniny 

je dobré začít již v batolecím věku. avšak 

průzkum poradenského centra výživa dětí 

hovoří zcela jinak. nedostatkem příjmu 

ovoce a zeleniny v tomto věku trpí až 

80 % dětí. a nezapomínejte na fakt, 

že právě batolecí období je 

Výživa
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jedno z nejdůležitějších, co se týče formování příjmu potravy. děti 

v tomto věku objevují nové chutě a osvojují si stravovací návyky, 

které jsou důležité pro správné fungování organizmu. Jednoduše 

řečeno, pokud v batolecím věku naučíte vašeho drobečka jíst ovoce 

a zeleninu pravidelně, vyhnete se tak v budoucnu problémům, že 

jejich příjem bude odmítat. nejlepší je samozřejmě začít přikrmovat 

dušenou a vařenou zeleninou. Ty jsou pro dětské bříško mnohem 

lépe stravitelné a šetrnější k zažívacímu traktu. s koncem prvního 

roku pak můžete začít s malými dávkami čerstvého ovoce a zeleni-

ny, které postupně zvětšujte. od tří let můžete také zařadit ovocné 

a zeleninové šťávy. 

samozřejmě asi budete postupem času narážet na dětské vrtochy, 

že na ovoce a zeleninu nemají chuť. Pokud je však vaše dítko zvyklé 

jíst ovoce a zeleninu od batolecího věku pravidelně, tento rozmar 

brzy zase pomine. 

�� doBrůTky Ze ZaHrádky
Pokud chcete být v případě dětského jídelníčku úspěšní, musíte pro-

stě začít u sebe. nevzdávejte boj oblíbenosti ovoce a zeleniny u dětí 

a běžte dál. naučit jíst děti ovoce a zeleninu může být někdy běh 

na dlouhou trať. mějte však na paměti pár jednoduchých pravidel, 

která by vám v tomto ohledu mohla pomoci:

•	 děti neustále nabádejte a nevzdávejte to hned po prvním po-

kusu! Je totiž naprosto běžné, že dítěti musíte nabídnout no-

vou potravinu někdy i více než 20 krát, aby si tuto chuť oblíbilo. 

Právě toto je jeden z velmi častých důvodů, proč mají děti v jí-

delníčku nedostatek ovoce a zeleniny.

•	 nabízejte dětem ovoce místo sladkostí! nabídka nevhodných, 

avšak chuťově atraktivnějších potravin, jako jsou různé sladkos-

ti, není správná, děti pak mnohem raději zvolí tuto sladkost než 

právě ovoce.

•	 Upravte nevhodné stravovací návyky celé rodiny! dítě kopíru-

je stravovací návyky svých rodičů, můžete tedy těžko po dítěti 

žádat konzumaci zeleniny a ovoce, pokud ji sami pravidelně 

nekonzumujete.

•	 vliv prostředí a okolí dítěte – pokud má dítě na očích nevhodné 

sladkosti, sušenky, chipsy, pak vždy sáhne po těchto lákavých 

dobrotách, které jsou jak pro oči, tak pro chuť zajímavější. ide-

ální je se koupi těchto nevhodných potravin vyvarovat a na-

opak vystavit dítěti na oči ovoce a zeleninu.

•	 rodiče často děti utěšují širokou nabídkou sladkostí. mějte však 

na paměti, že byste měli místo této volby dítě utěšit svým ob-

jetím. Pokud dítě již od mala učíme utěšovat bolest a nespo-

kojenost konzumací jídla, jediným výsledkem bude především 

obezita v dospělosti.

více informací hledejte na  

www.vimcovybrat.cz 

Foto: www.vimcovybrat.cz a samphoto.cz 

www.hamanek.cz  |  www.facebook.com/hamanek

www.sonnenpark.at
www.sonnentherme.at

péče v každé lžičce

Hamánek Baby je první příkrm pro 
děti již od ukončeného 4. měsíce. 
Díky své ideální kombinaci surovin odpovídá přesně 
potřebám kojenců. Vyvinuto ve spolupráci s odborníky 
z České pediatrické společnosti.

Bez škrobu  

Bez přidaného cukru/soli 

100 % ovoce

DOPORUČENO
ČESKOU 

PEDIATRICKOU 
SPOLEČNOSTÍ

DOPORUČENÁ PRVNÍ STRAVA DĚTÍ 
OD UKONČENÉHO 4. MĚSÍCE

na 4 dny včetně plné penze, nealko nápojů  a volného vstupu do lázní. 
Získat můžete také spoustu dalších cen.
 Každý získává garantovanou výhru. Soutěž probíhá od 1. 4. 
do 31. 5. 2013. Je nutné uschovat účtenku! Je možné soutěžit se všemi 
výrobky z řady Hamánek. Není třeba, aby  byl výrobek označen soutěžní etiketou.

Nakupte 3 libovolné kojenecké  výživy Hamánek
a získejte rodinné wellness pobyty
v Hotelu ****Sonnenpark 

SOUTĚŽ!



středomořskou dietu, již považují za nej-

zdravější formu stravování i odborníci 

na výživu, charakterizují a spojují především 

termíny jako nižší výskyt kardiovaskulárních 

onemocnění, zdravý životní styl, dlouhově-

kost, a nepřímo třeba i mytický spor Posei-

dóna a bohyně Pallas athény o vládu nad 

attikou, jak jej líčí i profesor rudolf mertlík 

ve svých starověkých bájích a pověstech. 

Bohové na olympu totiž rozhodli, že vlá-

du nad městem, které zde založil kekrops, 

dají tomu, kdo přinese nejcennější dar jejím 

obyvatelům. Poseidón udeřil svým trojzub-

cem do skály a vytryskl pramen; Poseidón 

byl však bohem moří, proto měla vytrysk-

nuvší voda slanou chuť a nebyla lidem k ni-

čemu. Zvítězila tedy athéna, která donesla 

vzácnou olivu – oliva je velice nenáročným 

stromem, jehož plody však měly mnoho vy-

užití. na počest bohyně athény bylo kek-

ropovo město nazváno athénami a athéna 

se stala jeho ochránkyní. a stejně tak, jako 

i v mytických dobách a později ve starověku 

(vzpomeňme třeba na symbol olympijských 

her – olivový věnec) hrály olivy významnou 

roli (už tehdy byl naprosto běžnou součástí 

jídelníčku salát smísený s olejem a octem), 

i dnes mají v životě lidí, a to nejen v řecku, 

nezastupitelnou funkci a ve středomořské 

dietě jsou jak olivy, tak i olivový olej jed-

nou ze základních surovin. číselně lze jejich 

důležitost vyjádřit následovně - roční spo-

třeba oleje na hlavu činí 20-25 litrů a více 

než 60 % řecké půdy je pokryto olivovníky. 

není se čemu divit, neboť řekové a vlastně 

i ostatní obyvatelé ostrovů včetně kréťanů 

i v současnosti používají olivový olej téměř 

neustále. většina řeckých receptů totiž 

předpokládá užití olivového oleje, který je 

ale dále v běžném životě nadmíru vhodný 

i při péči o tělo nebo v oblasti wellness. Pro 

místní obyvatele je totiž toto „tekuté zlato“ 

jakýmsi zázračným elixírem života a pomá-

há jim dožívat se velmi vysokého věku i na-

vzdory takovým slabostem, jako je kouření 

či nějaký ten alkohol.

�� dieTa, kTerá „neBoLí“
název středomořská dieta, nebo také stře-

domořský způsob stravování, je neodmy-

slitelně spojen se jménem amerického lé-
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v okamžiku, kdy slyšíte slovo „dieta“, vybaví se vám patrně jakýsi druh 

utrpení ve formě rozličných zákazů nebo příkazů týkajících se stravování, 

možná vám také vytanou na mysli pojmy jako jo-jo efekt či  představa 

sisyfovské práce. ať patříte do kterékoli z výše zmíněných skupin, vězte, že 

středomořskou dietu necharakterizuje ani utrpení nebo jo-jo efekt, ale ani 

nemožnost splnění cíle.

středomořská  
dieta
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kaře ancela keyse, který v průběhu 50. let 

vysledoval rozdíly v četnosti kardiovasku-

lárních onemocnění mezi středozemním 

obyvatelstvem a severní evropou. Za po-

měrně nízký výskyt srdečně náhlých úmrtí 

ve středozemí nejspíše zodpovídá vysoký 

příjem olivového oleje, čerstvého ovo-

ce a čerstvé zeleniny, rozumná míra vína 

a také specifický způsob života. a právě 

všechny tyto ingredience dělají ze středo-

mořské diety fenomén. 

nyní zmíníme její hlavní principy, abychom 

se v závěru dostali k jednomu z pilířů to-

hoto způsobu stravování – olivovému oleji.

středomořská dieta nemá žádný pevný jí-

delníček, který by přesně říkal, co snídat, 

svačit nebo obědvat. Pro to, co si naložíte 

na talíř, ale platí několik pravidel. 

Základ tvoří čerstvá zelenina, kterou jezte 

i jako přílohu k masu, nebo si z ní připravuj-

te saláty a zakápněte lehce olivovým olejem. 

dále pravidelně konzumujte ovoce, ořechy, 

ryby, drůbež a celozrnné výrobky (vláknina 

je vedle olivového oleje základem diety). 

Třikrát týdně byste na stole měli mít ryby, 

kromě lososa či tuňáka se nevyhýbejte ani 

sladkovodním rybám – okoun s černými 

olivami nebo pstruh s tymiánem jsou velmi 

chutná a lehká jídla, jejichž příprava je rych-

lá a snadná, jako pití se k jídlu nejvíce hodí 

červené víno, ve starověku bylo výhradně 

smícháno s vodou. 
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• Amarantový • Anýzový • Arašídový • Arganový • Arnikový • Avokádový • Baobabový • Broskvový • Brutnákový • Cedrový • Dýňový • 
Hořčičný • Hroznový • Jahodový • Jojobový • Kmínový • Kávový • Kokosový • Konopný  • Koprový • Lněný • Makadamový • Makový • 
Malinový • Mandlový • Melounový • Meruňkový • Měsíčkový • Moringový • Nimbový • Z černého kmínu • Z granátového jablka • Z chia 
semen • Z kukuřičných klíčků • Z lískových oříšků • Z pšeničných klíčků • Z Perilly • Z vlašského ořechu • Okurkový • Olivový • Oregánový 
• Ostropestřecový • Ostružinový • Palmový • Paprikový • Pepřový • Petrželový • Pupalkový • Pistáciový • Rakytníkový • Ricinový • Rybízový 
• Rýžový • Řepkový • Sezamový • Slunečnicový • Sójový • Světlicový • Šípkový • Švestkový • Tamanu • Třešnový • Třezalkový • Višňový •

Široký výběr panenských olejů lisovaných za studena

Panenské oleje e-shop

www.zdrave-oleje.cz
tel.: +420 603 430 176
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a to nejdůležitější na konec, v co největší 

míře se snažte používat extra panenský olivo-

vý olej, o jehož blahodárné účinky se s rozvo-

jem moderní medicíny začali zajímat i lékaři. 

Je odbornými studiemi prokázáno, že pra-

videlná konzumace olivového oleje razant-

ním způsobem ovlivňuje zvýšení HdL cho-

lesterolu v krvi (někdy bývá nazýván jako 

„hodný“) na úkor LdL cholesterolu („zlé-

ho“). navíc olivový olej obsahuje antioxi-

danty a díky jeho konzumaci klesá i vysoký 

krevní tlak. Je tedy zřejmé, že velká četnost 

používání olivového oleje ve středomořské 

dietě má nadmíru pozitivní vliv na zdraví 

lidí, kvalitu života i dlouhověkost a kvalitní 

olivový olej by měl být základem jak středo-

mořského způsobu stravování, tak i každé-

ho jiného jídelníčku. 

�� ke Zdravé sTravě PaTří  
griLování
Pokud mluvíme o středomořské dietě, urči-

tě není od věci pohovořit i o přípravě masa. 

Jistě nikoho nepřekvapí,  že ke zdravým 

způsobům přípravy jídla patří grilování. 

Jste-li milovníkem či milovnicí léta a jen 

s obtížemi si toto roční období umíte před-

stavit bez pravidelného letního grilování, ať 

už s rodinou či rádi připravujete velkolepé 

party pro přátele, pak mějte na paměti, že 

kvalitní grilování začíná už během nákupu 

pečlivým výběrem surovin, tj. správně vyzrá-

lého masa, vhodného koření a oleje, který 

bude nejen součástí marinády na maso, ale 

také salátů a grilované zeleniny.

�� někoLik doBrýcH TiPů 
ke griLování 
Pokud vám skutečně záleží na kvalitě více 

než na kvantitě a přípravě grilování a výbě-

ru surovin věnujete dostatek času, dbejte 

i ostatních následujících rad, které letnímu 

grilování dodají tu správnou chuť a atmo-

sféru. a dejte si načas, nebudete litovat.

ke grilování je velmi vhodný vyzrálý a dobře 

prorostlý hovězí steak, který zbytečně ne-

kombinujte při jídle s dalšími druhy masa.

 Poté si připravte svoji oblíbenou marinádu, 

jejíž součástí bude dobře zvolený a kvalitní 

olej a maso v ní ponechejte naložené mini-

málně 24 hodin. stačí ho okořenit a lehce 

potřít olejem, maso není nutné utopit. ryby 

a kuřata nechte marinovat jen pár hodin. 

Jakmile už se dostanete k samotné přípra-

vě, maso nesolte, sůl vyloučí z masa vodu 

a vy přijdete o krásnou zlatavou barvu, 

která tak nevznikne. chcete-li, aby grilova-

né maso zůstalo vašemu zdraví prospěšné 

i po jeho vložení na gril, čistěte vychladlý 

rošt po každém grilování, nenechte kapat 

tuk do ohně a nejezte spálené jídlo.

nakonec pak určitě nezapomeňte osvěžit 

svoje letní grilování lehkými saláty s chutný-

mi zálivkami. Jejich příprava nemusí zabrat 

příliš času, základem by však měly opět být 

kvalitní suroviny, tj. především extra panen-

ský olivový olej. častými ingrediencemi pak 

bývají kromě olivového oleje i ocet, balsa-

mikový ocet, česnek, různá koření, čerstvá 

cibulka, ořechy, rajčata, černé olivy, sýry 

aj. salát s jednoduchou lehkou zálivkou 

je vhodným a „stylovým“ doplňkem grilo-

vání, saláty navíc získávají v létě ještě více 

na hodnotě, máte-li možnost je připravit ze 

svých domácích zásob a lze je pak právem 

označit za čerstvé.

Zdroj: Blue gekko

Foto: samphoto.cz

Výživa



Pekaři a pekařky celého světa spojte se! Jedinečnou příležitost, jak oslavit 

oblíbenou činnost a všechny pečené dobroty máte 19. května.  

Právě na tento den připadá světový den pečení. Udělejte radost sobě 

a svým blízkým a napečte sladké dobroty. Ty pro vás připravil jeden 

z nejpovolanějších – cukrář Josef vích. inspirujete se jednoduchými recepty, 

na kterých si skvěle pochutnáte a zároveň poznáte kouzlo  

a chutě zahraničních „kolegů“. 

Upečte si 
něco dobrého

www.rodinaaja.cz68
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s červeným ovocem
 a medem

Newyorský 
Cheesecake 

Švédské 
čokoládové kuličky

Holandský 
jablečný koláč

Americké 
lívance 



Americké lívance 
s červeným ovocem a medem
12 – 14 lívanců

Švédské 
čokoládové kuličky
24 kuliček

Ingredience:
•	 50 g strouhaného sušeného kokosu
•	 100 g rostlinného tuku (pokojové teploty)
•	 20 g kakaa (2 lžíce)
•	 40 g cukru
•	 3 g vanilkového cukru (½ lžičky)
•	 150 g ovesných vloček
•	 10 g studené vody (1 lžíce)

Postup:
1. nasypte kokos na talíř.
2. vložte tuk s kakaem, cukrem, ovesnými vločkami a vodou do velké mísy, vše 

smíchejte vařečkou nebo mixérem.
3. Po smíchání vytvarujte 24 kuliček.
4. obalte je v kokosu a v uzavřené nádobě je dejte do lednice.

Varianty: 
Přidejte lžičku instantní kávy nebo nastrouhanou pomerančovou kůru 
do směsi.

Tip: Vložte tyto čokoládové kuličky neboli lanýže do papírových ko-

šíčků na bonbon nebo je vložte do krásné dárkové krabičky a vytvoř-

te tak báječný dárek.

Newyorský Cheesecake 

8 – 10 porcí

Holandský jablečný koláč
12 kousků

Ingredience:
Na lívance: 
•	 150 g hladké mouky 
•	 5 g kypřícího prášku (1/3 pytlíku)
•	 cca 30 g rozpuštěného rostlinného 

tuku Hera (3 lžíce) 
•	 olej na smažení
•	 25 g krystalového cukru (2 lžíce)
•	 1 vejce
•	 175 ml podmáslí

Na polevu:
•	 20 g rostlinného tuku Hera  

(2 lžíce)
•	 100 g směsi červeného ovoce 

(např. jahody, rybíz nebo maliny – 
mražené nebo čerstvé)

•	 50 g medu

Postup:
1. Přesejte mouku a kypřící prášek do velké mísy. 
2. Přidejte rozpuštěný tuk, cukr, špetku soli, vejce a mléko, vše důkladně vymíchejte 

vařečkou nebo mixérem, abyste měli těsto bez hrudek. 
3. rozehřejte olej na pánvi a dejte male množství těsta na pánev.rovnoměrně lívance 

ze všech stran osmažte dozlatova.  Takto postupujte i u všech ostatních lívanců. 
4. Hotové lívanečky dávejte na sebe na talíř a přikryjte je alobalem a čistou utěrkou, 

aby vydržely teplé.
5. rozehřejte tuk na pánvičce, počkejte, až přestane bublat, pak přidejte ovoce a med 

a vařte 2 minuty na střední teplotě. 

6. rozdělte lívance na 4 talíře a polijte je ovocem s medem

Varianty: 
červené ovoce můžete nahradit ovocným salátem.

Tip:  Aby těsto nemělo hrudky, nejdříve přidejte 3/4 mléka, promíchá-

me a pak teprve zbytek. 

Ingredience na těsto:
•	 200 g studeného rostlinného tuku 
•	 300 g hladké mouky + navíc 

na pomoučnění pracovní plochy
•	 125 g cukru
•	 1 vaječný žloutek

Ingredience na náplň:
•	 75 g rozinek
•	 25 g vlašských ořechů (2 ½ lžíce)
•	 6 jablek (cca 1 kg)
•	 15 g cukru (1 ½ lžíce)
•	 10 g skořice  (2 lžičky)
•	 15 g strouhanky (2 lžíce)

Postup:
1. Předehřejte troubu na 175°c (elektrickou troubu).
2. rozkrájejte tuk na male kousky. Přesejte mouku a sůl do velké mísy. Přidejte kous-

ky tuku, cukr a vaječný žloutek. vše smíchejte dohromady a vypracujte pevné 
kompaktní těsto, které pak zabalte do potravinové fólie a nechte 30 minut od-
počívat v lednici.

3. dejte rozinky do misky a zalijte vlažnou vodou, nechte je tak 10 minut. Poté je 
přeceďte a osušte. ořechy nasekejte nahrubo. oloupejte jablka, odstraňte jádřin-
ce a nakrájejte je na tenké měsíčky. smíchejte plátky jablek s cukrem, skořicí, 
rozinkami a ořechy.

4. Pomoučněte si pracovní plochu a vyválejte 2/3 těsta do tenké vrstvy (kruh cca 30 
cm). Těsto vložte do otevírací kulaté pečící formy vyložené pečícím papírem (když 
se těsto protrhne, těsto prsty umačkejte k sobě). Těsto posypte strouhankou a pak 
do formy na těsto nandejte jablečnou směs.

5. vyválejte dotenka zbývající 1/3 těsta, rozkrájejte ho na 1cm široké pruhy, které 
přes sebe rozprostřete na koláč tak, aby tvořily mříž. konce pruhů pevně zamáčk-
něte do okraje koláče.

6. Pečte v předehřáté troubě 40 - 50 minut. nechte koláč ještě 10 - 15 minut ve for-
mě a pak odstraňte okraj pečící formy. rozkrájejte koláč (teplý nebo studený) 
na 12 kousků.

Varianty: můžete přidat pár lžic rozinek, nasekaného sušeného zázvoru 
nebo sušených brusinek. vlašské ořechy můžete nahradit pistáciemi, man-
dlemi nebo pekanovými ořechy.

Tip: Potřete těsto rozkvedlaným vejcem těsně před pečením, dodá 
to těstu krásný lesk. Místo strouhanky můžete použít 2 - 3 lžíce pu-
dinkového prášku.

Ingredience:
Na korpus:
•	 200 g sušenek, např. máslových, 

digestivních 
•	 75 g rostlinný tuk Hera 

Na náplň:
•	 1 citron
•	 30 g kukuřičné mouky (3 lžíce)
•	 450 g jemného tvarohu nebo ricotty
•	 200 g světle hnědého cukru
•	 16 g vanilkového cukru dr. oetker 

(2 pytlíky)
•	 5 vajec
•	 cukr moučka 

Postup:
Příprava korpus:
1. Předehřejte troubu na 150 °c (elektrickou troubu).
2. najemno rozdrťte sušenky v mixéru nebo dejte sušenky do igelitového pytlíku a váleč-

kem je rozdrťte na malé drobečky.
3. rozpusťte tuk ve velkém hrnci a pak do ní vmíchejte nadrcené sušenky.
4. do vymazané (nebo vyložené pečícím papírem) kulaté dortové formy rozprostřete kor-

pusovou směs, kterou pořádně zamačkejte do formy zadní stranou lžíce.

Příprava náplně:
1. Pořádně horkou vodou omyjte citron a nastrouhejte z něj kůru do velké mísy. vymačkej-

te citron a 2 lžíce šťávy přidejte ke kůře (zbytek šťávy nepoužijeme).
2. smíchejte kukuřičnou mouku s citronem a tvarohem a cukrem, použijte mixer nebo va-

řečku. oddělte žloutky z jednoho vejce od bílku. smíchejte žloutek s tvarohovou směsí. 
Postupně do směsi přidejte ostatní vejce a promíchejte. 

3. nalijte tvarohovou směs na sušenkový korpus a dejte péct do předehřáté trouby. Pečte 
50-60 minut dokud není náplň kompaktní.

4. vypněte troubu, otevřete dvířka a nechte cheesecake vychladnout v troubě. cheese-
cake zakryjte potravinovou folií a dejte na den nebo jen přes noc ztuhnout do lednice. 
odstraňte okraj formy, posypte moučkovým cukrem a úzkým nožem cheesecake 
rozkrájejte na 8–10 kousků.

Varianty: místo obyčejných sušenek použijte celozrnné, zázvorové nebo 
jinak ochucené sušenky.

Tip: Před servírováním posypte cheesecake směsí cukru a skořice nebo 
kakaa.



Nakladatelství FRAGMENT pro Vás připravilo bohatý program:

Pátek 17. května 2013
11:00 – 11:50 hod. Slavnostní předání Výročních autorských cen

12:00 – 13:00 hod. Autogramiáda Rudy z Ostravy a Bruna Ligockého

14:00 – 15:00 hod. Autogramiáda Davida Smoljaka

16:00 – 17:00 hod. Beseda a autorské čtení Manuely Martini
17:00 – 18:00 hod. Autogramiáda Tomia Okamury

Sobota 18. května 2013
11:00 – 12:00 hod. Autogramiáda Václava Klause

12:00 – 13:00 hod. Autogramiáda Josefa Urbana

13:00 – 14:00 hod. Beseda s Michaelou Burdovou

13:00 – 14:00 hod. Autogramiáda Jana Vodňanského a Ladislavy Pechové

15:00 – 16:00 hod. Autogramiáda Pavla Kantorka a Michala Vaněčka

18:00 – 18:50 hod. Autorské čtení vítězů soutěže Hledá se autor bestselleru III.

Neděle 19. května 2013
11:00 – 12:00 hod. Autogramiáda Ondřeje Hejmy

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na 19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival 

SVĚT KNIHY, který se koná ve dnech 16. - 19. 5. 2013 na Výstavišti Praha - Holešovice.
Čestný host: SLOVENSKO  Téma: Rozmanité cesty poezie 

ram:

u III.

Těšíme se na Vás na stánku č. L307! 

Inzerát do Moje rodina a já 5-2013.indd   1 25.4.2013   13:04:23
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Chci zhubnout, 
anebo přibrat?

řada z nás má v dnešní 

době problém s váhou. 

a budete se divit, 

není to jen problém, 

jak zhubnout, ale 

i problém opačný. 

Jak nabrat a ideální 

váhu udržet. důvodů 

může být vždy několik. 

od onemocnění, 

které nám rozhodí 

metabolismus a zahýbe 

váhou nahoru i dolů, 

až po psychiku, která 

také dokáže organismus 

notně potrápit…
Problém začíná tím, že řada lidí dnes pod tíhou 

médií a daných ideálů krásy o jídle soustavně 

přemýšlí. „mám sníst toto jídlo? neublíží mi 

to? neměla bych držet dietu?“ Jisté však je, 

že jíst a neustále si jídlo vyčítat, je velmi špatné 

na psychiku. co nám vlastně neustálé úvahy 

o jídle a dietách dělají s psychikou? 

Monika Divíšková
Výživová poradkyně studia Wellnessia

www.rodinaaja.cz72

Dietní klub



�� PoTřeBUJi ZHUBnoUT…
„Jedna věc je dieta na hubnutí, druhá 

věc je pak změna jídelníčku,“ říká na to 

výživová poradkyně studia wellnessia 

monika divíšková. „ano, každý z nás by 

mohl udělat větší či menší změny ve svém 

stravování. Tak jako přestávají fungovat 

bankovní systémy, protože jsme prostě 

zašli příliš daleko, podobně jsme na tom 

i s kvalitou potravin a způsobem, jakým 

se stravujeme. Jíme toho moc, v napros-

to nevhodné kvalitě a kombinacích. Jíd-

lo má zásadní vliv na náš zdravotní stav 

a na to, jak se cítíme. Přestože tento 

fakt většina z nás již ví, tak se tím skoro 

vůbec neřídíme. nikdo z nás se to totiž 

nenaučil. vyrostli jsme na uzeninách, ko-

blihách a řízcích. Zásadně se nám všem 

snížil pohyb – už nevodíme děti do školy 

pěšky, ale jezdíme autem, nakupovat ne-

chodíme s taškou, ale jezdíme autem… 

Jsou to maličkosti, ale právě tento ka-

ždodenní pohyb těm našim babičkám 

nedělní řízek pomohl spálit. nám se tato 

přebytečná energie ukládá do tuků. čes-

ká republika stále patří na první místa 

v evropě, co se nemocí spojených s nad-

váhou týká.

na druhou stranu na nás tlačí media se svými 

super ženami a jejich plochými bříšky. a tak 

sáhneme po rychlé dietě, která všechno 

zakazuje a slibuje zázraky. i přestože rych-

lé diety nefungují, tak nám z nich zůstává 

v hlavě seznam, co se smí a co je zakázané. 

Jakmile si pak dáme dortík nebo sušenky, 

ihned upadáme do špatného svědomí.“

�� co můžeme UděLaT ProTo, 
aBycHom se vymaniLi 
Z koLoToče dieT, ToUZe 
Po krásné PosTavě a cHUTí 
na sLadké?

•	 Použijte zdravý rozum v kombina-

ci s tím, co už o výživě víte. stačí 

pár malých změn a začnete se ihned 

cítit lépe. Zařaďte zeleninu ke kaž-

dému jídlu a snižte množství všeho 

ostatního, co na talíři je. smažené 

a uzeniny vypusťte úplně. na svači-

nu si přibalte jablíčko. Pijte denně 3l 

neslazených tekutin.

•	 najděte si odborníka, který vám po-

může najíst cestu k vašemu optimál-

nímu stravování. každý z nás potře-

buje trochu něco jiného – maminka 

na mateřské a obchodník, co tráví 

celý den v autě, se budou zaručeně 

stravovat rozdílně. výživový poradce 

vám nejen pomůže sestavit jídelní-

ček, najít potraviny, které vám dělají 

dobře, ale také vás postupně provede 

změnou životního stylu tak, aby vaše 

nové návyky zůstaly už napořád.

�� a Jaké živiny a v Jakém 
PoměrU mUsíTe PřiJímaT, aBy 
vaše dieTa FUngovaLa?
Pojďme si představit základní živiny – mak-

ronutrienty

IDeálNí jíDelNíčeK

Jako makronutrienty (základní živiny) 

označujeme sacharidy (cukry), proteiny 

(bílkoviny) a lipidy (tuky). vyvážená strava 

by měla obsahovat 25–30 % tuků, 60 % 

sacharidů a 15 % bílkovin. některé potra-

viny obsahují hlavně sacharidy (např. pe-

čivo), jiné zase spíše bílkoviny (např. krůtí 

maso) a jako čistý tuk můžeme označit 

např. olivový olej nebo sádlo. většina po-

travin však obsahuje kombinaci dvou nebo 

všech živin a různě velký podíl vody (dob-

rým příkladem je plátek pizzy). 

Dietní klub

Je to každý rok stejné. Po dlouhé zimě 
přichází předjaří a po něm jaro s typickou 
jarní únavou. Současný svět však 
připravuje pro náš organismus větší 
zátěž, než kterou je schopen zpracovat. 
Proto je velmi důležité povzbuzovat 
naše přirozené regenerační procesy 
(detoxikační mechanismy) k optimální 
funkci. Byť svému zdraví a správné výživě věnujeme 
jakkoliv velkou pozornost, v organismu se přece jen 
za dlouhé roky nahromadí látky, které poškozují zdraví, 
zabraňují optimálnímu fungování organismu, což se 
odrazí na našem celkovém stavu.
Tento škodlivý proces vyvíjí svůj vliv na organismus 
postupně, proto si na něj zvykneme a domníváme se, 
že nemáme žádné obtíže. Přitom však existuje mnoho 
příznaků, kterých nás může zbavit právě pravidelná 
detoxikace organismu pomocí přírodních doplňků.

ACAI BERRY dokáže kromě efektivní detoxikace 
napomáhat při dietních režimech, u kterých zvyšuje účinnost 
až o 300% v porovnání s běžnými redukčními dietami.
Využijí jej také lidé, kteří se aktivně zajímají a chtějí dát tělu 
věškeré potřebné látky pro správné fungování organismu.

•	 u oslabených jedinců náchylných 
k bakteriálním a virovým 
onemocnění

•	 při psychické a fyzické zátěži 
u diabetiků 

•	 při únavě očí a přispívá k zlepšení 
ostrosti vidění 

•	 ke snižení a stabilizaci krevního tlaku 

www.acaiprodukty.cz
tel.: 702 004 454
objednávky@acaiprodukty.cz

•	 slouží proti stárnutí, buněčnému poškození 
a předčasnému stárnutí 

•	 napomáhá při zažívacím procesu
•	 pomáhá udržovat v těle rovnováhu cholesterolu
•	 zvyšuje svalovou aktivitu, zvyšuje pružnost svalů
•	 bohatý zdroje antioxidantů a energie
•	 obsahuje vysoké množství vitamínu C, 

nenasycených tuků, vlákniny, proteinů, minerálů
•	 pomáhá udržet kardiovaskulární systém v dobré 

kondici
•	 doporučováno také při dietních (i redukčních) 

ACAI se používá :

Rozšířené použití 
je v nutriční výživě :

Po objednání na e-shopu spolu s kódem „detoxikace“ sleva 10 % na celou objednávku.

1-2 s_Acai produkty.indd   1 26.4.2013   17:14:31



Jednotkou energie jsou kJ nebo kcal. 

1 kcal = 4,2 kJ 

obsah energie v 1 g živin

sacharidy 4 kcal

Bílkoviny 4 kcal

Tuky 9 kcal

�� koLik kaLorií PoTřeBUJeme?
denní potřeba je závislá na věku, pohlaví, 

pohybové aktivitě, zdravotním stavu atd. 

Pokud chceme zhubnout, neměli bychom 

nikdy přijímat více energie, než spálíme. 

Denní požadavky na příjem energie:

•	 1200 kcal (5040 kj) – pro lidi, kteří 

chtějí zhubnout. menší příjem energie 

lze konzumovat jedině pod lékařským 

dohledem

•	 1600 kcal (6720 kj) – pro ženy se se-

davým zaměstnáním a pro starší mládež

•	 2200 kcal (9240 kj) – pro děti, dospí-

vající dívky, aktivní ženy a pro muže se 

sedavým zaměstnáním

•	 2800 kcal – pro dospívající chlapce, 

aktivní muže, pro velmi aktivní ženy 

– těhotné a kojící ženy mají zvýšené 

dávky energie, podle stupně těhoten-

ství a délky a frekvence kojení
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�� sacHaridy (cUkry)
Jsou vynikajícím zdrojem energie ve formě 

glukózy nebo zásobního škrobu glykoge-

nu. glukóza slouží jako pohotový zdroj 

energie a glykogen jako zásobní forma, 

která je skladována v játrech a svalech. 

glukóza je prioritním zdrojem energie pro 

nervový systém a mozek. 

můžeme je rozdělit na jednoduché a slože-

né sacharidy.

•	 Mezi jednoduché sacharidy (mo-

nosacharidy) patří řepkový či třtinový 

cukr, med, ale najdeme je i v ovoci. 

a samozřejmě všude tam, kde je kvů-

li chuti cukr přidáván, např. sladkosti, 

koláče, sušenky, bonbony. Jednodu-

ché cukry tělu dodávají rychlý zdroj 

energie. Brzy po nich ale následuje 

hlad a únava.

•	 Mezi složené sacharidy (polysa-

charidy) patří rýže, chleba, zeleni-

na, těstoviny, cereálie. vstřebávají se 

poměrně dlouho a obsahují dostatek 

vlákniny, proto nás mnohem lépe 

zasytí. Zvláště celozrnné potraviny 

obsahují důležité minerály a některé 

vitamíny.

�� vLáknina
Jsou to převážně polysacharidy tvořící ne-

stravitelnou složku potravin rostlinného 

původu. 

Denní dávka by měla být 25–35  g.

Umožňuje správnou funkci střev. Působí 

v prevenci zácpy, rakoviny tlustého stře-

va. Její nedostatečný příjem se spolupodílí 

na vzniku závažných poruch tlustého stře-

va (dráždivého tračníku a divertikulózy). 

U diabetiků se pozitivně uplatňuje příjem 

rozpustné vlákniny, jejíž produkty zlepšu-

jí prokrvení střeva. dostatečné množství 

vlákniny dobře působí na snižování hladiny 

cholesterolu. 

vlákninu dělíme na rozpustnou a neroz-

pustnou, přičemž většina potravin obsahuje 

oba typy:

•	 Nerozpustná: (celulóza, hemicelulóza, 

lignin) – Je nerozpustná ve vodě, zpra-

covává se až v tlustém střevě za pomo-

ci střevních bakterií, působí preventiv-

ně proti zácpě, příznakům dráždivého 

tračníku a vzniku nádorových onemoc-

nění střev, příznivě ovlivňuje vstřebává-

ní a trávení živin. najdeme ji v obilí, ku-

kuřici, otrubách, zelenině, slupce ovoce 

a kořenové zelenině.

•	 Rozpustná: (pektin, oligofruktóza) – 

Zpomaluje vstřebávání sacharidů, její 

konzumace oplošťuje křivku hladin 

krevního cukru po jídle, má také vliv 

na snížení hladiny cholesterolu v krvi 

(snižuje LdL cholesterol). Je obsažena 

v luštěninách, ovoci, v obilovinách, 

oligofruktóza je také přidávána do ně-

kterých mléčných výrobků.

�� BíLkoviny
Jsou základní stavební složkou organismu, 

podílejí se na stavbě buněčných a koster-

ních struktur a tvoří se z nich nukleové ky-

seliny, enzymy a hormony. 

Jako zdroj energie je tělo využívá, až když 

není dostatek sacharidů a tuků. 

molekuly bílkovin jsou složeny z jednot-

livých aminokyselin, kterých existuje 22. 

osm z nich označujeme jako tzv. esenci-

ální ( nezbytné pro tělo, organismus je ne-

dovede vytvořit, takže je musíme přijímat 

z potravy). 

Dietní klub



Bílkoviny dělíme na rostlinné a živočišné:

•	 živočišné: mají nejvyšší biologickou 

hodnotu, jsou obsažené v mase, ry-

bách, vejcích a mléčných výrobcích

•	 rostlinné: jsou méně bohaté na esen-

ciální aminokyseliny, např. brambory, 

sója, luštěniny; proto musí vegetariáni 

jíst velmi pestrou stravu a pečlivě stří-

dat zdroje bílkovin

•	 doporučená denní dávka je 0,8 g 

na kg tělesné hmotnosti za den. se-

dmdesátikilový člověk by tedy měl 

denně sníst asi 60 g bílkovin. 

�� TUk a cHoLesTeroL
Tuk, jak víme, je námětem řady knih o dietách, 

článků a reklam. díky velkému množství infor-

mací o tuku, mají lidé tendenci jídla obsahující 

tuk považovat za špatná. Tuk je v rozumném 

množství nezbytnou látkou, protože:

•	 Je zdrojem energie pro svaly, takže 

i srdce a je součástí všech buněčných 

membrán

•	 Umožňuje cirkulaci, uchování a ab-

sorpci vitamínů rozpustných v tucích: 

a, d, e a k

•	 obklopuje důležité životní orgány 

a chrání je

•	 Je důležitý pro termoregulaci

•	 některé druhy zásobují tělo nezbytný-

mi mastnými kyselinami (kys. linoleno-

vá), kterou si tělo neumí vytvořit, ale 

musí jí přijmout z potravy

•	 dělá jídlo chutným a dodává mu aroma

�� a co když cHci PřiBraT?
Pojďme se ale podívat i na opačnou stranu 

mince. co když po těžké nemoci potřebu-

ji nabrat zpátky ztracená kila? nebo díky 

psychickým problémům, nejsem schopna 

do sebe nic dostat a stále hubnu? 

Pokud z nějakého důvodu nemůžeme 

jíst, ať už je to zdravotní stav nebo psy-

chika, tak je důležité, abychom tělu za-

jistili dostatečný přísun živin. rozhodně 

se nenuťte do velkých a těžkých jídel. 

respektujte signály svého těla. malé děti 

a zvířata v nemoci také nechtějí nic jíst. 

instinktivně dávají tělu prostor pro hojení 

a léčení. na druhou stranu, pokud stav 

trvá delší dobu, je nutné ho nějakým způ-

sobem řešit. 

v nemoci totiž organismus reaguje velmi 

úsporně a veškerou energii šetří na boj 

s nemocí, proto nemocný nemá chuť k jíd-

lu. Jelikož trávení živin spotřebovává znač-

né množství energie, snaží se tělo tomuto 

výdeji bránit. 

využití tukových zásob je v nemoci proble-

matické, a proto jsou potřebné energie a bíl-

koviny získávány ze svalové hmoty (jako první 

se odbourává svalovina hrudníku a srdeční 

svalovina, což má za následek jak ztížené 

samovolné dýchání, tak srdeční výdej). Tím 

dojde velmi rychle k celkovému oslabení or-

ganismu. obzvlášť rychle tato situace nastává 

u starších pacientů, kteří přeci jen nemají ta-

kovou zásobu svalové hmoty jako dvacetiletý 

sportovec. nezřídka se pak stane, že pacient 

oslabený nemocí přestane být soběstačný, 

nemůže se sám pořádně najíst a problém se 

dále prohlubuje (bludný kruh malnutrice). 
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Pokud tento stav trvá déle, je samozřejmě potřeba dodávat důležité živiny. Každé jídlo, 
které dáte do úst, by mělo být v tomto období doslova nabité nutrienty. A nemělo by v něm 
být nic, co tělo zatíží složitým odbouráváním. Zde je několik nápadů na super výživná jídla:

•	 Tekutá výživa Nutridrinky – výživa 
s přesně definovaným složením a vy-
váženým poměrem potřebných živin v 
různých příchutích. kromě toho, že to 
může být váš jediný zdroj energie a ži-
vin, lze nutridrinky také popíjet mezi 
hlavními jídly a nebo s nimi můžete 
vařit a dodat tak vašim oblíbeným jíd-
lům vyšší obsah energie. spoustu zají-
mavých informací a receptů najdete na 
stránkách www.vyzivavnemoci.cz, kde 
je pacientům a jejich rodinám k dispo-
zici také poradna s odborníkem.

•	 Ovocné smoothie – dobře se tráví a je 
jednoduché na přípravu. do mixéru dejte 
vodu (nebo rýžový nápoj), banán, další 
sezónní ovoce, pár lžic jemně mletých 
ovesných vloček, pár mandlí, bílý jogurt 
nebo tofu natural, doslaďte sirupem z 
agáve nebo lžičkou medu.

•	 Green smoothie – do mixéru dejte vodu, 
hrst zelené listové zeleniny (rukola, polní-
ček, špenát, mangold, římský salát…), ½ 
banánu, jablíčko nebo hrušku, šťávu z citro-
nu. vše dobře několik minut mixujte. vznik-
ne lahodný hladký nápoj nabitý živinami.

•	 čerstvý zeleninový džus – nakup-
te jí v jednom z „fresh barů“ nebo si 
jí doma sami udělejte. vždy volte větší 
procento zeleniny než ovoce. mrkev a 
řepa chutnají výtečně sladce.

•	 Proteinový nápoj s vitamíny – na čes-
kém trhu lze koupit celou řadu velmi kva-
litních nutričních směsí, které obsahují vše, 
co by jídlo mělo na jednu porci obsahovat. 
kromě bílkoviny by mělo obsahovat i celé 
spektrum vitamínů a minerálních látek.

•	 Husté polévky – z červené čočky, cizrny 
či fazolí v kombinaci se zeleninou vykouz-
líte velmi rychlou a výživnou polévku.

Zdroj: wellnessia, obezita.cz, vyzivavnemoci.cz, foto: samphoto.cz

Super výživné nápoje a polévky

Dietní klub

www.nutricia.czwww.nutridrink.cz | www.vyzivavnemoci.cz

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. Přípravky by měly být užívány pod dohledem lékaře či jiné kvalifi kované osoby nebo na základě jejich doporučení. 

Když běžná strava nestačí 
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recepty pro každý den

Žitný chléb s pečeným kuřecím masem
Suroviny:
250 g kuřecích prsou, sůl, čerstvě mletý pepř, 1 lžíce rostlinného tuku, 
2 lžičky nakládaného zeleného pepře, 50 g měkkého másla, 4 plátky Celozrnného 
chleba žitného značky Penam, 100 g ovčího sýra, 1 vanička vyklíčené řeřichy

Postup:
omyté a osušené maso osolíme a opepříme. opékáme na rozehřátém tuku z obou 
stran přibližně 7 minut doměkka. Poté vyjmeme z pánve a vychladlé nakrájíme 
na tenké plátky.Zelený pepř rozmačkáme vidličkou a utřeme s máslem. Plátek ce-
lozrnného žitného chleba značky Penam potřeme ochuceným máslem, obložíme 
plátky masa, rozdrobeným ovčím sýrem a posypeme řeřichou. 

Tip: ovčí sýr lze nahradit například eidamem, parmazánem

Vícezrnné topinky s olivovým krémem
Suroviny:
100 g černých vypeckovaných oliv , 1 lžíce kaparů, 1 lžíce piniových jader,  
2 lžíce rajského protlaku, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce octu balzamico,  
čerstvě umletý pepř, 12 plátků chlebu Kornového chlebu značky Penam

Postup:
olivy s kapary, piniovými jádry, rajským protlakem a olejem jemně rozmixujeme. 
okořeníme octem balsamico a pepřem. Plátky kornového chleba značky Penam 
opečeme v opékači nebo úplně horké troubě. Potřeme krémem a ihned podáváme.
 

Tip: nemusíme solit, slané jsou už olivy

Slunečnicový chléb 
s cottage pomazánkou a ředkvičkami
Suroviny:
kelímek sýru cottage, lučina, šunka, ředkvičky, pažitka, cherry rajčátka, 
jarní cibulka , sůl, Celozrnný slunečnicový chléb značky Penam

Postup:
sýr cottage smícháme s lučinou, přidáme větší množství na drobno nakrájené pažitky a špetku soli, vše 
důkladně promícháme. dále přidáme na drobno nakrájené ředkvičky a šunku a tentokrát promícháme 
zlehka. Plátky celozrnného slunečnicového chlebu značky Penam opečeme v topinkovači a nama-
žeme připravenou pomazánkou. ozdobíme přepůlenými cherry rajčátky a nakrájenou jarní cibulkou

Tip: docílení výraznější chuti můžeme chléb potřít stroužkem česneku

Italská topinka s rajčatovou salsou
Suroviny:
4 zralá rajčata, 8 lístků bazalky, 4 krajíce Šestizrnného chlebu značky Penam,  
4 stroužky česneku, 8 lžic nejlepšího olivového oleje, sůl, čerstvě umletý pepř

Postup:
rajčata opereme, zbytek zelené stopky vykrojíme, rajčata nakrájíme na kostičky, 
bazalku na jemné proužky. krajíce šestizrnného chleba značky Penam rozkrojíme 
na půl, opečeme v opékači topinek nebo v horké troubě při nejvyšším stupni. česnek 
oloupeme a rozpůlíme. opečené chleby pořádně natřeme česnekem, na každý krajíc 
nakapeme vždy 1 lžíci olivového oleje. navrch dáme rajčata, osolím a opepříme, 
posypeme bazalkou.

TIP: podáváme s Proseccem nebo bílým vínem

Pochoutkový chléb s brynzou
Suroviny:
150 g brynzy, 50 g másla, ½ lžičky sladké mleté papriky, kmín, 
2 jarní cibulky, Celozrnný pochoutkový chléb značky Penam

Postup:
Brynzu rozmícháme se změklým máslem, ochutíme paprikou a kmínem. do poma-
zánky přidáme nadrobno nakrájené jarní cibulky i s natí a mažeme na plátky celo-
zrnného pochoutkového chlebu značky Penam.

TIP: pomazánku můžeme zjemnit lžící zakysané smetany a zpestřit nadrob-
no nakrájenou zelenou nebo červenou paprikou



Kaleidoskop

• pouťové atrakce • trhy • koncerty 
• soutěže • výstup na Říp a další 

doprovodný program

BEZPLATNÁ VSTUPENKA PRO JEDNU OSOBU

V České republice žije přibližně 6450 mužů s příjmením Čech. Kde jinde 
by se měli Čechové potkat než-li na hoře Říp, kde podle legendy stanul i je-
jich nejznámější jmenovec - Praotec Čech. Podaří-li se 18. 5.2013 v době 
od 10.00 do 13.00 hodin zaregistrovat na vrcholu hory Říp minimálně 
desetinu všech Čechů, vytvoříme zápis do české knihy rekordů.

ČECHOVÉ NA ŘÍPU – zápis do ČESKÉ KNIHY REKORDŮ

Více informací na www.zemezaslibena.cz 
a na www.zemezaslibena.cz/cesi-na-rip/

18. května 2013 hora Říp - Krabčice

ZEMĚ ZASLÍBENÁ 
– setkání přátel mléka, medu a zvěře

Bi-Oil  
- průlomový přípravek 
v péči o pokožku
na český a slovenský trh nyní 
přichází převratná novinka v péči 
o pokožku. Bi-oil je speciál-
ní produkt vyvinut ke zlepšení 
vzhledu jizev, strií a nesjedno-
ceného odstínu pleti. Jedinečné 
složení, jehož součástí je průlo-
mová složka Purcellin oil™, je 
vysoce efektivní pro stárnoucí 
a dehydrovanou pokožku. 

Ovocné dřeně DIONE 
zdravé letní osvěžení  

s dvěma novými příchutěmi
s přicházejícím létem si pro vás značka dione opět připravila mrazivé osvěžení 
v podobě dření a ovocných specialit. Letos si můžete ovocné dřeně vychutnat 
hned ve dvou nových příchutích – brusinka a jahoda s banánem.

stejně jako zbytek sortimentu značky dione, ani ovocné pochoutky neobsahují 
žádné konzervanty, stabilizátory ani umělá barviva.

Jedna z nejlevnějších a nejskromnějších věcí, které získaly nejvyšší pochvalu od rodičů 
zapojených do testování v anglii. Ti ji označují slovy „důmyslná“, „skvělý společník 
na cesty“ a hlavně „4,5 metru zábavy“! To je doodle roll®   – nový kreativní výrobek 
s univerzálním využitím – obrovský kus papíru, barevné pastelky a přenosné pouzdro 
se zubatým okrajem. Přes něj snadno utrhnete papír, přesně tak dlouhý, jak právě po-
třebujete. a hra může začít!

doodle roll® pomáhá dětem rozvíjet představivost – mohou si jen tak čmárat, kreslit, 
psát, tvořit – zkrátka vymýšlet cokoliv, a to kdykoliv a kdekoliv!  není pochyb, že je 
pro všechny a na všechno. malé praktické pouzdro je vhodné při cestování s dětmi, 
v restauraci, u lékaře nebo jen jako pozornost malým hostům na oslavě.               

více informací naleznete na:  www.pexi.cz  nebo na www.doodleroll.eu

Rozbal to 
a bav se 
s Doodle Roll®!

Chcete vyhrát tablet  
RC0722C? 
stačí odpovědět na soutěžní otázku:

U kterých prodejců můžete 
zakoupit tablety 3Q? 

a) aLZa

b) aLZa a suntech 

c) suntech

nápovědu najdete 

na webu www.tablety3q.cz  

svou odpověď  

posílejte na adresu 

soutez@rodinaaja.cz 

s heslem TABleT

SOUTĚŽ



i když si to možná neuvědomujeme, smy-

sl pro pořádek a samostatnost v nás pro-

budil a více či méně rozvíjel dětský pokoj. 

význam tohoto území v bytě si uvědomují 

i architekti a díky jim má v každém dispo-

zičním řešení nového bydlení své místo. 

v případě dětských pokojů a pokojíčků 

nehrají zásadní roli ani tak metry čtvereč-

ní, jako spíše jejich uspořádání vzhledem 

k pracovní, klidové a hrací zóně, větratel-

nost a světlost.

�� PokoJ neZařiZUJTe sami
nikdy nezařizujte pokoj sami bez svých 

potomků jako překvapení (s výjimkou tedy 

těch nejmenších). Při zařizování dětského 

pokoje by měla dostat hlavní slovo fan-

tazie. ne ale rodičovská! nebudujeme si 

svůj nesplněný sen, ale snažíme se poskyt-

nout zázemí pro naše dítě, kterému se líbí 

„jeho“ barvy, rádo by spalo třeba na pa-

landě a chce na zdi své obrázky či plakáty. 

dítě má do zařízení svého prostoru právo 

mluvit. vede je to k určité zodpovědnosti 

a také k tomu, že si budou věcí více vážit. 

skříň, kterou si vybraly samy, většinou ne-

počmárají jako tu, co chtěli rodiče a jim se 

vůbec nelíbila. rodič by měl být jen dozo-

rem nad optimální ovladatelností vybavení 

pokoje a dohlížet na to, aby byl vybraný 

nábytek plně funkční, bezpečný a zdravot-

ně nezávadný. Bezpečnost neznamená jen 

umístění dětské chůvičky.

�� PoZor na náByTek
dětský pokoj nezahlcujte velkým množ-

stvím nábytku! správně byste měli volit 

světlý a příjemně barevný nábytek s omy-

vatelným povrchem a hlavně takový, který 

neuvolňuje chemikálie. k základnímu vyba-

vení stačí kvalitní postel, skříň na oblečení 

a prádlo, později psací stůl, vhodná židle 

a křesílko pro rodiče. chybět nesmí police 

či kontejnery na hračky a knihy a takzvaný 

němý sluha či věšák na oblečení, které by 

mělo vyvětrat anebo je připravené k ran-

nímu oblékání. Zvlášť malé děti potřebují 

hlavně spoustu místa na hraní.

�� PoZor na Barvy
nepřehánějte to s barvami! děti by jistě 

rády ladily svůj pokoj do modré či červené, 

v pubertě si oblíbí černou a vše by vyma-

lovaly právě do tohoto odstínu. Barevnost 

nábytku dodají doplňky. vhodné jsou zele-

ná a modrá, které uklidňují, žlutá podporu-

je komunikativnost.

�� PoZor na maLoU PosTeL! 
Jakmile dítě vyroste z dětské postýlku, po-

řiďte mu tu dospěláckou s rozměry 90 x 200 

centimetrů. Ta musí mít kvalitní rošt, který 

bude dokonale podepírat páteř. mají-li zůstat 
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Podle některých studií může za špatné výsledky ve škole často i prostředí, 

ve kterém se děti připravují a dělají domácí úkoly. chcete svým potomkům 

pomoci k lepšímu prospěchu a rozhodli jste se mu předělat pokoj? 

Pozor, aby to nebylo ještě horší než před tím.

Zařizujeme 
dětský pokoj
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dobré vlastnosti roštu zachovány, doplňte ho 

stejně solidní matrace. doporučuje se naku-

povat oba výrobky zároveň. různé názory de-

signéři mají na téma palanda. Podle někoho 

palanda do dětského pokoje patří, podle jiné-

ho nikoliv. Hygieniky doporučená výška pro 

spánek v pokoji vysokém 265 centimetrů je 

každopádně minimálně 25 a maximálně 160 

centimetrů. a palandy jsou vyšší. dítě na hor-

ním lůžku dýchá teplý a často i vydýchaný 

vzduch. Jak tedy vyřešit nastává v rodinách se 

dvěma a více dětmi? někteří designéři dopo-

ručují zvolit v menších pokojích takzvané mi-

moúrovňové uspořádání do tvaru písmena L. 

Postele se překrývají v nohách, kde není třeba 

tolik místa do výšky, proto horní postel může 

být umístěná níž, než bývá palanda. druhou 

možností jsou výsuvná lůžka.

�� Psací sTůL
většina dětí má špatně umístěný stůl a pří-

liš věcí na něm. stůl patří pod okno nebo 

vedle okna tak, aby si školák při psaní ne-

stínil. Pravákovi má světlo dopadat na stůl 

z levé strany, levákovi z prava. rozhodně 

na stůl nepatří skleněná deska. Je studená 

pod ruce, což může způsobit podchlazení 

paží, záněty kloubů, a navíc odlesky una-

vují oči. minimální velikost pracovní desky 

se doporučuje 75 x 100 centimetrů. dítě se 

většinou dívá na monitor počítače, který už 

patří ke standardnímu vybavení dětského 

pokoje, příliš zblízka. doporučená vzdále-

nost je 50 až 70 centimetrů. správná výška 

je ta, při níž se první řádka na obrazovce 

zhruba nachází na úrovni kořene nosu.

�� Pracovní židLe
většina dětí sedí na špatné pracovní židli. 

dobrá židle by měla být nastavitelná nejen 

do výšky, ale i do hloubky sedáku - tak, 

aby se dítě mohlo pohodlně opřít, nohy 

byly přirozeně ohnuté v kolenou a opíraly 

se o pevnou podložku. Lokty musí spočívat 

v pravém úhlu na desce stolu.

�� svěTLo
dbáme také na zajištění dostatečného pří-

sunu světla. Proto se nesnažíme za každou 

cenu okno schovat za bohatě zdobené 

záclony, ale volíme spíše vzdušné a hladké 

materiály, nejlépe s protišpinivou a antista-

tickou úpravou. Umělé osvětlení bychom 

měli zajistit jak centrální, tak pro všechny 

pracovní, čtecí i hrací plochy zvlášť. Jeden 

lustr uprostřed stropu nestačí, musí ho 

doplňovat pracovní lampa, případně další 

»čtecí« u postele.

�� maTeriáLy
Z požadavku na snadnou údržbu dětského 

území pak vycházejí materiály, z nichž je vy-

robeno všechno zařízení dětského pokoje. 

volíme proto hladké lakované a laminované 

materiály, z nichž lze nasucho nebo vlhkým 

hadříkem setřít špínu a prach. Podlahu je 

vhodné pokrýt hladkým nesmyčkovým ko-

bercem, z něhož prach snadno vysajeme, 

nevadí ani lamino, linoleum, marmoleum, 

které stačí setřít vlhkým mopem. Tyto ma-

teriály jsou však pocitově chladnější. celé 

zařízení pokoje a vůbec jeho poloha vzhle-

dem k ostatním místnostem v bytě či domě 

by pak mělo dítěti dodat pocit soukromého 

území, do nějž se bez zaklepání nevchází!

rada na závěr zní: na dětském pokoji ne-

šetřete. snažte se hned na začátku koupit 

sice dražší, ale víceúčelový nábytek, kte-

rý vydrží vašemu potomkovi od školky až 

k promoci. Zařízení dětského pokoje vás 

tak nakonec vyjde levněji. 
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Srdečně vás zveme 
na autogramiádu knižní novinky

Jana Vodňanského a Ladislavy Pechové
která se bude konat

dne 18. května 13:00 – 14:00
 na veletrhu Svět knihy 2013

S d č ě á

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

Inzerát do Moje rodina a já 5-2013.indd   2 25.4.2013   13:01:27

Značku Woody najdete ve všech dobrých hračkárnách nebo můžete objednat na webových stránkách  www.woodyland.eu.
Distributor pro ČR: Olymptoy s.r.o., Okružní ulice, 250 81 Nehvizdy, tel.: +420 321 740 100, e-mail: info@olymptoy.cz
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�� ZePTaLi Jsme se designerky 
mga. Lenky JUkLíčkové:
jakých chyb se při zařizování dětského  

pokoje vyvarovat?

často se setkáváme s nedostatečným osvět-

lením dětských pokojů. dítě v pokoji tráví 

poměrně hodně času, ať již na zemi hraním 

či u pracovního stolu. a je důležité, aby tyto 

zóny byly dostatečně nasvětleny. dále je dů-

ležité, aby pracovní stůl a židle byly přizpů-

sobeny věku dítěte. v ideálním případě by 

dětský pokoj měl mít následující zóny - spa-

cí zóna, zóna pro hraní (většinou na zemi, 

kde je vhodné mít alespoň kusový koberec), 

pracovní zóna (psací stůl, židle, nástěnka, 

kontejner, skříńka na psací a školní potřeby) 

a dostatek úložného prostoru.

je vhodné dětský pokoj zařizovat 

ve spolupráci s dítětem nebo bez něj 

coby překvapení?

Záleží na věku dítěte. Teenager má již jistě 

jasnou představu o řešení pokoje a překva-

pení by nemuselo dopadnou dobře. Zejmé-

na kvůli tomu, že vkus dítěte v dospívajícím 

věku a vkus rodičů se v tomto období může 

značně lišit. naopak u menšího dítěte lze 

pokoj řešit jako překvapení, integrujeme-li 

do řešení pokoje oblíbené barvy, témata 

a podobně.

existují nějaká základní pravidla, kte-

rých bychom se při zařizování dětské-

ho pokoje měli držet?

částečně jsem již odpověděla v první otáz-

ce. všechny výše zmíněné zóny by měli být 

poměrné k velikosti pokoje. Takže neumis-

ťovat větší postel do pokoje na úkor úlož-

ných prostor, zbytečně velký stůl na úkor 

hrací plochy. 

Patří do dětského pokoje starý a vyřa-

zený nábytek?

Tak jistě je to řešení ekonomické a rodiče 

se k němu přiklánějí v souvislosti s finanč-

ními možnostmi rodiny, pokud není jiné 

východisko. Jistě takto rodič nevybaví dět-

ský pokoj záměrně. Pokud se ovšem jedná 

o řešení „z nouze” lze i takto koncipovaný 

pokoj oživit - samolepkami na nábytek, 

na zeď, polepy dvířek nábytku, doplňky 

jako jsou polštáře, závěsy ap., tapetami 

a celkovou barevností stěn, zajímavým sví-

tidlem ap. 

jaké to je s množstvím nábytku v dět-

ském pokoji?

nemělo by být zbytečně předimenzované 

ale ani nedostatečné, pokud to prostory 

umožňují. kompletně zařízený pokoj by 

měl mít šatní skříň, postel, noční stolek, 

psací stůl a židli, kontejner, úložný pro-

stor na školní pomůcky a na hračky popř. 

knihovnu. Jelikož u dětského pokoje se kre-

ativitě meze nekladou, je běžné, že se tyto 

kusy nábytku do sebe navzájem integrují 

a pod zvýšeným lůžkem je například psací 

stůl s židlí či šatní skříň.  

Co barvy? jaké a kolik by jich v dět-

ském pokoji mělo převažovat?

Barevné řešení dětských pokojů není nijak 

limitováno. U malých dětí bych nevolila 

tmavé barvy, ale osobně jsem se s tím ni-

kde nesetkala, takže to je možná zbytečné 

psát. Barevně mohou být pokoje odvážnější 

a pestřejší, než je zbytek interiéru. někdy 

je možné sladit 10 barev a pokoj působí 

uceleně, někdy jsou použity a pokoj působí 

nepříjemně, nevkusně. Je to otázka citu pro 

barvy rodičů popř. designéra. 

jakou zvolit postel do dětského pokoje?

U postele pro dítě by měl být kladen důraz 

na správný výběr matrace. standarně se pro 

děti používají kolíbky/dětské postýlky, pro 

větší dítě zkrácená postel např. 80x160 cm, 

jedná se však o dočasné řešení a pro školní 

dítě se již používá standardní rozměr 90x200. 

Pokud to umožní velikost pokoje, je možné 

zvolit větší rozměr. např. 140x200cm. Zejmé-

na teenageři takovýto rozměr ocení. mnohdy 

umisťujeme do úložného prostoru pod postel 

ještě jedno výsuvné lůžko, které v pokoji slou-

ží pro přespání kamarádů dítěte. 

Patří do dětského pokoje palanda?  

Patří. Palanda, tedy postel, kdy jsou lůžka 

ve dvou úrovních se v současných dětských 

pokojích objevují poměrně často. někdy je 

tato varianta volena z důvodu malého pro-

storu dětského pokoje. Lůžka nemusí být 

nutně nad sebou, ale jsou někdy řešena jako 

rohová sestava, přičemž pod horním lůžkem 

bývá většinou úložný prostor. někdy je lůžko 

zvýšené kvůli zajímavějkšímu řešení dětské-

ho pokoje a nemusí se nutně jednat o pří-

pad malého pokoje. do sestavy postelí jsou 

integrovány mnohdy klouzačky, houpačky 

ap. nejdená se tedy o palady, které si většina 

z  nás představí z panelákových bytů 80. let. 

Kam umístit psací stůl?

Psací stůl by měl být umístěn pod oknem, 

pokud to dispozice pokoje umožňuje. ne-

vhodné je umístění proti oknu, jelikož se 

odráží světlodo monitoru. stejně důležité 

jako  umístění stolu v pokoji je i dostatečné 

osvětlení pracovní plochy. vhodné je dopl-

ňit tento prostror stolní lampou.  

Text: Jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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DOKY Holiday Resort | Lipno nad Vltavou
• ideální letní i zimní dovolená pro rodiny s dětmi

• ubytování v krásných, plně vybavených apartmánech

• bezpečný uzavřený areál s vlastním parkováním

• vyhřívaný venkovní bazén s brouzdalištěm pro děti,  
dětské hřiště, sauna, gril

• pláž, Aquapark, přístaviště, cyklo a inline stezka  
v těsné blízkosti areálu

www.dokyholiday.cz
tel.: 602 102 101
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PH NEUTRAL
Používá se do posledního 
máchání - místo aviváže. 

Přizpůsobí pH prádla pH 
pokožky - dětské, citlivé i té Vaší.

Nejen na dětské prádlo, ale také
na spodní prádlo a ponožky - 
na každé prádlo, které nosíte 
přímo na těle (např. pokud 
máte nějaké kožní problémy - 
vyrážky, ekzémy…).

Neutralizuje případné zbytky
pracích prostředků.

Neobsahuje parfém, který
by mohl citlivou pokožku dráždit.

osledního 

EKOLOGICKÁ DROGERIE

AUTO
KUFRY
PRO DĚTI

KATALOG PLNÝ 
INSPIRACE

UNIKÁTNÍ PRODUKT NA TRHU

ud 
y - 

ky

rrrrýý
ddit.

www.dedra.cz

RELAXAČNÍ POLŠTÁŘE
ZVÍŘÁTKA



Proč ženy lžou?
A proč jim muži věří? 

myslím, že to byla žena, 

kdo vymyslel termín 

milosrdná lež. a věřte 

tomu, že to myslela 

dobře. Já vím, lhát se 

nemá. ale jsou situace, 

kdy je lež nejlepší řešení. 

nevěříte?
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Tak a začneme pěkně od adama. Tedy 

od bodu 1.

�� oPravdU Jsi neJLePší 
v PosTeLi
no, zkuste milé dámy říct, že není! ženy 

jsou háklivé na své poprsí, muži zase 

na svou sexuální výkonnost. no, jen řekně-

te ženě: jsi úžasná, krásná a inteligentní, 

ovšem promiň ta tvoje prsa tedy, miláč-

ku, nic moc. Tedy, říct to můžete. ovšem 

na případné milostné hrádky rychle zapo-

meňte. Podobné je to i s muži. může být 

krásný, bohatý a inteligentní, ale běda, 

když nebude mít pocit, že je v posteli jed-

nička. Potom je veškeré sebevědomí pryč. 

�� nikdy Jsem nic PodoBnéHo 
neZažiLa
a pokud ano, budu o tom mlčet. Tímto 

heslem se řídí každá rozumná žena. není 

nic horšího, než v posteli vzpomínat na se-

xuální fantazii Franty voňáska. výsledek 

na sebe nenechá dlouho čekat. Hádejte, 

kolikrát budete muset asi inkriminované 

jméno vyslovit, než váš milovaný nasupe-

ně odvětí: 

�� Tak si, moJe draHá, Za ním 
kLidně Běž.
ne, chlap by rozhodně neměl být samý 

sval

ale, holky, všechny víme, že měl. že není 

nic hezčího, než pohled na krásné vy-

makané mužské tělo. ale pokud ten váš 

obchází posilovnu obloukem, to, že mu 

vylepíte fotku schwarzeneggera nad po-

stel, z něj muže vašich snů neudělá. do-

sáhnete maximálně toho, že vám naznačí, 

že do proporcí filmové hvězdy máte i vy 

hodně daleko.

�� neZáLeží na Tom, koLik 
vyděLáváš
Jistě, je mnohem příjemnější, pokud vás 

živí on a nikoliv maminka ze starobního 

důchodu. Předejde se mnohým nedoro-

zuměním, pokud váš plat nepřevyšuje 

drasticky ten jeho. ale když už je realita 

taková, jaká je, upozorňuje na finanční 

nedostatky jen žena velmi nemoudrá. ni-

čeho nedosáhne. a hodně ztratí… 

�� To, co ByLo Před TeBoU, 
nic neZnamenaLo
no, je sice pravda, že si občas vzpomenu 

na Frantu kopeckých, který byl prostě prv-

ní… nostalgicky se mi zamlží zrak a vzpo-

mínky vyvolají úsměv na tváři. vždycky 

je ovšem prozřetelnější tvrdit, že jsem si 

vzpomněla na příhodu z dětství, případně 

na vtip z policejního prostředí. na roman-

tické zkazky o socích v lásce muži totiž zá-

sadně nejsou zvědaví.

�� TvoJe maTka Je skvěLá 
ženská
ano, je pravda, že o vás roznáší, že perete 

jen jednou za měsíc a neumíte vařit. do-

konce prý jednou řekla, že hůř už se její 

syn oženit nemohl. Přeneste se přes to. vy 

si o ní přece taky myslíte své. necpěte to 

svému drahouškovi. Taky vám vadí, když 

vaší mámě blahopřeje k svátku čarodějnic. 

�� vůBec mi nevadí, že máš 
máLo vLasů
Holá hlava – úžasný sexuální apetit. i sexu-

ologové se na tom shodují. Tak buďte ráda, 

že někoho tak úžasného máte doma a ne-

vzdychejte po sousedovi s hřívou na rame-

na. Tomu vašemu ty vlasy stejně nenaros-

tou. a soused zase neumí vařit. 

�� nikdy BycH nežárLiLa 
na TvoU sekreTářkU
ano, je mladší, krásnější a má úžasná siliko-

nová ňadra. můžu se zalknout zlostí, kdy-

koliv spolu jedete na služební cestu. ale, 

tohle se ty, miláčku, nikdy nesmíš dozvě-

dět! do očí ti budu tvrdit, že vůbec, ale vů-

bec nežárlím. Jenom tak se totiž budeš bát 

něco si s ní začít. Pokud totiž nežárlím… 

mám tě ještě vůbec tolik ráda?

�� svaTBa? To Je ZByTečný 
PaPír!
nic tak nedokáže muže rozběsnit, jako věty 

typu“ „To bys koukal, miláčku, jak mi sluší 

svatební šaty“. „nezdá se ti, že slovo svat-

ba zní romanticky?“ Případně: „kdy už si 

mě konečně hodláš vzít!“ stačí je několi-

krát vyslovit a máte jednu jedinou jistotu. 

Tak tenhle si vás opravdu, ale opravdu ne-

vezme!

�� vždyť mě Znáš. vždycky 
mLUvím PravdU.
a na téhle lži, dámy, prosím, trvat. a kdy-

by vás stokrát usvědčil z toho, že nic z výše 

řečeného není pravda, radím zapírat, zapí-

rat a zapírat. a výsledek? Budou vám ležet 

u nohou!

P.s. anebo taky ne. ale to už je jejich pro-

blém, nemyslíte?

Text: iva nováková

Foto: samphoto.cz

1. opravdu jsi nejlepší v posteli
2. nikdy jsem nic podobného nezažila
3. ne, chlap by rozhodně neměl být 

samý sval
4. nezáleží na tom, kolik vyděláváš
5. To, co bylo před tebou, nic nezna-

menalo

6. Tvoje matka je skvělá ženská
7. vůbec mi nevadí, že máš málo vlasů
8. nikdy bych nežárlila na tvou sekre-

tářku
9. svatba? To je zbytečný papír!
10. vždyť mě znáš. vždycky mluvím 

pravdu.

10 lží, které jsou lepší než pravda:
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Jak se žije s dvojčaty 8

s dvojčátky kamilkou a michálkem jsme minule roz-

loučili vy chvíli, kdy měla mít těsně před odchodem 

z porodnice domů. 
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deník maminky

�� 25. Února 
domů jsme samozřejmě nešli, ale máme 

počítat s tím, že půjdeme příští týden. 

dokud si ale kamča bude občas odpočí-

vat a tudíž si nechá dát sondičku, tak nás 

nepustí. Už je to pro mě dlouhé, hlavně je 

to těžké splnit jejich předpisy. Tady je jasně 

dáno, kolik musí spapat a jede se přes-

ně v tříhodinových intervalech. doma to 

bude jiné, ale také budeme muset hlídat, 

zda přibírají, ale když si dá jednou méně 

anebo si dá jídlo ne po třech hodinách, 

ale po čtyřech, tak to bude jedno. Už se 

povedlo, že jsem měla v noci na poko-

ji i kamču, ten den hezky papala, tak to 

dostala povoleno. děti měly nakonec ještě 

jednu kontrolu očiček, dopadlo to dobře 

a další bude až při odchodu domu.  21. 

2. 2012 jsme se měli původně narodit, 

takže nás nejenom vážili, ale i měřili, naše 

„porodní“ hodnoty jsou: kamča 3 055g 

a 47cm, míša 35 00g a 49cm. Paní dok-

torka mi pořád připomíná, že mám počítat 

s tím, že jdeme po víkendu domů, radím 

se s naší spřízněnou sestřičkou a vymýšlí-

me plán na víkend, musím prostě získat 

kamču na pokoj i na krmení a nacvičit to 

ať už to bude vypadat jakkoli, prostě jak 

do husy. Jinak to s ní nejde a pokud to 

nedokážu teď, tak se nám to bude pořád 

odsouvat, za týden možná už sní více, ale 

zas se jí zvedne norma, takže bychom se 

pořád točili v začarovaném kruhu.

�� 27. Února
o víkendu se to neuvěřitelně povedlo, při-

šla sestřička, která řekla sama od sebe, že 

bylo záhodno, když máme jít domů, vzít si 

obě děti na pokoj a krmit je sama. Takže 

jedu, je to mazec, půl hodiny jednoho – 

míšu, pak kamču, občas jí s chutí a ob-

čas do ní jídlo dostávám fakt jak do husy 

(i když je to hrozné přirovnání). martinovi, 

který přišel, protože je víkend, to přijde 

drastické, vypadá to asi strašně, ale za-

bírá to a to je to hlavní, má svou normu 

splněnu. nakonec jsem se i s noční sest-
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rou domluvila a zůstali mi oba na pokoji, 

jen jsem jí zahlásila, kolik snědli a neboť 

na pokoji byly ještě další 3 děti a 2 mamin-

ky, tak nemusím líčit, jak ta noc vypadala. 

naštěstí jsme zjistili, že zvuk odsávaček 

dětem nevadí, spíš je uspává, což jsme 

moc rády. Je pondělí, přišla sestřička, se 

kterou jsme vymýšleli plán a je potěšena 

i překvapena, že se to povedlo, že jsme 

slušně jedly. i paní doktorka je spokojena, 

je evidentní, že kamču zvládám – v rámci 

možností a dostáváme termín odchodu 

domu – zítra. Ještě nás před tím zváží, aby 

si byli jisti, že jsme přibrali.

�� 28. Února
od rána zaplňuji pokoj věcmi pro děti, 

martin mi vše potřebné ráno přivezl a jel 

do práce a před obědem nás vyzvedne. 

Balím, připravuji a čekám, zda to klapne 

a je to tu – jedeme na vizitu, přibrali jsme. 

Paní doktorka prohlašuje, že maminka se 

dokáže o děti postarat a tudíž můžeme jít 

domů. Před tím, než nám paní doktorka 

připraví propouštěcí zprávu, tak děti na-

krmím a po příchodu taťky dojdeme tam, 

kde to vše začalo – na aro, sestřičky 

nemohou uvěřit, že to jsou ty děti, které 

tam měly a vůbec na všech odděleních, 

kterými jsme prošli, se ví, že varhulíci jdou 

konečně po 116-ti dnech domů. na všech 

odděleních jsme se rozloučili, dali děti 

do autosedaček, rozloučili jsme se s ostat-

ními maminkami a jeli jsme k domovu. Je 

to za námi a začíná nové období. doma 

na nás čekají už babičky a dědové, kteří 

chtějí přivítat vnoučata. vídali je pravidel-

ně a střídali se vždy o víkendu na návště-

vách, ale tohle bude jiné.

na závěr bych chtěla moc poděkovat všem 

doktorům, sestřičkám, prostě všem, kteří 

nám moc pomohli k tomu, co 28. 2. 2012 

nastalo – jeli jsme ve čtyřech z porodnice 

a byli jsme neskutečně šťastní. Zároveň ro-

dině a martinovi, kteří byli po celou dobu 

velkou oporou a že to se mnou nebylo leh-

ké, protože moje nálady byly jak na hou-

pačce, hlavně ke konci, kdy už jsem byla 

vyčerpaná a nešlo to tak, jak by si člověk 

představoval. a v neposlední řadě ostat-

ním maminkám, které jsem poznala, jsou 

to skvělé osobnosti a jsem moc ráda, že 

jsem zůstala s některými z nich ve spojení 

dodnes. Jen dodávám, že jsem nepozna-

la jen maminky extrémně nezralých dětí, 

ale i maminky dětí s jinými komplikacemi 

a v té chvíli jsme si říkala, že netuším, zda 

bych to, být na jejich místě vůbec zvládla. 

Patří jim můj obdiv.

deník TaTínka

na začátku čtvrtého týdne se nám konečně 

začalo blýskat na lepší časy. konečně jedna 

sestřička našla cestu, jak do kamilky dostat 

celou dávku. nesmělo se jí polevit, a když 

se začala vzpouzet, tak jí vždy zmáčknout 

savičku a vstříknout jí trošku mlíčka do pu-

sinky a takhle stále dokola. kamilka tak 

byla bez sondičky a už nám nebránilo nic 

na cestě domů. Byli jsme oba šťastni, že 

konečně budeme doma jako rodina, nic-

méně se v mé hlavě začaly objevovat po-

chyby, jak to celé zvládneme. co budeme 

případně dělat, pokud by doma nastaly ně-

jaké komplikace. Touha po propuštění byla 

však silnější, a tak dne 28. 2. 2012, tedy 

týden po původním termínu porodu jsme 

konečně všichni čtyři opustili po 116 dnech 

porodnici a chystali se na cestu domů. 

v den d, jak si pamatuji, byla docela zima, 

tak jsem doma zabalil dětské sedačky, teplé 

oblečení a vyrazil jsem. ráno jsem vše ne-

chal u manželky na pokoji a šel do práce. 

kolem dvanácté nás měli propouštět, takže 

jsem dorazil k apolináři. než nám sepsa-

li propouštěcí zprávu, která mela asi šest 

stran, tak jsme obešli všechna oddělení, 

kterými jsme u apolináře prošli. asi nejdo-

jemnější setkání bylo se sestřičkami na jed-

notce aro, kde nás pamatovali opravdu 

jako maximálně kilová miminka a teď nás 

viděli, když jsme překročili tři kila. sestřičky 

kolem nás udělaly kolečko a neodešli jsme, 

dokud si je všechny postupně nepocho-

valy. Byl to krásný pocit, když jsme viděli, 

jakou mají radost z výsledků své „práce“, 
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ale nám bylo s manželkou jasné, že nebýt 

jich, tak bychom se zde všichni spolu neby-

li. když jsme dostali propouštěcí zprávu, tak 

jsme vyrazili k domovu. děti se tak poprvé 

po třech a půl měsíce dostaly mimo areál 

porodnice a hned zmokly. Tenkrát nám však 

déšť vůbec nevadil, protože jsme věděli, že 

nám prší štěstí. Po příjezdu domů na nás již 

čekali babičky a dědové, no prostě to byla 

velká sláva a začínal nám ten pravý rodinný 

život. Přivezli jsme si domů miminka, která 

byla sice drobnější, ale nebylo na nich vi-

dět, čím vším si prošly. Jediné, co jsme měli 

navíc oproti jiným miminkům opouštějícím 

porodnici, byl inhalační přístroj, kterým se 

2x denně kamilce nechaly dýchnout kor-

tikoidy na ulehčení dýchání, toť vše. Jo 

a vlastně ještě něco, v propouštěcí doku-

mentaci jsme měli diagnózu extrémní ne-

zralost  kvůli předčasnému porodu ve 24. 

týdnu těhotenství.

Pokračování příště…

Foto: archiv rodiny
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fRAGMeNT
Jak Jsem veZL kůrovce a Jiné neoByčeJné Povídky

Z každého (ne)obyčejného okamžiku se během vteřiny 
může rozvinout humorný příběh, při jehož vyprávění se 
lidé budou usmívat a souhlasně přikyvovat. nejlepším au-
torem je totiž sám život. Jeho typická nevyzpytatelnost 
a hravost připravuje úsměvné situace jako mávnutím 
proutku. není proto divu, že vám některé povídky budou 
připadat povědomé... 

ProkLeTé měsTo 
městečko cryer‘s cross je nenápadné místo, kde se nic zvlášt-
ního neděje... až do chvíle, kdy beze stopy zmizí jedna ze stu-
dentek místní školy. kendall Fletcherová ji ani moc neznala. 
Po dalším zmizení ale začne slyšet hlasy zmizelých studentů. 
Jde z toho strach. v cryer‘s cross je ukryto dávné tajemství 
a nad všemi obyvateli se vznáší děsivé prokletí. Podaří se ken-
dall odhalit pravdu a nezešílet při tom? 

krvavá romance – sPoUTáni osUdem
sára dustina vysvobodila a zdá se, že prokletí věčnosti je 
definitivně zlomeno. žádné nebezpečí jim už nehrozí. Tak 
proč oba pociťují, že není všechno v pořádku? Jako by jejich 
životní energie vystačila vždy jenom pro jednoho z nich 
a druhý musel trpět. navíc se kolem nich nepozorovaně sví-
rá kruh nenávisti a pomsty. Jak poznají, komu mohou věřit? 
Budou spolu někdy opravdu šťastní?  

THriLLer – výkřik do Tmy   
Franziska se vrací na místo, kde před rokem zemřel za ne-
vyjasněných okolností její přítel. všichni jsou přesvědčeni, 
že vrahem je Franziska, která si z osudného večera vůbec 
nic nepamatuje. musí si vzpomenout, odhalit, co se tehdy 
opravu stalo. Proč jí v tom ale někteří brání? Při hledání 
pravdy se sama ocitá v nebezpečí... co když se všechno 
odehrálo úplně jinak? 

THriLLer – Zrádný anděL  
Leonie tráví prázdniny společně s rodiči, kamarádkou mai-
ke a malým bratrem. o nejmladšího člena rodiny se má 
během dovolené postarat místní dívka sonja, ke které se 
maike začne od začátku chovat podezřívavě. Leonie to ne-
chápe a považuje za přehnané. sonja však něco tají. Jaká je 
její minulost? co je vůbec zač ta dívka s tváří anděla? Pokud 
Leonie neodhalí děsivou pravdu včas, budou všichni ve vel-
kém nebezpečí.

vymíTač dUcHů   
mělo to být léto plné dobrodružství. Přesně tak si to naplá-
noval ian se svým kamarádem. Při hledání ianova nezvěst-
ného dědy se ale ze spekulací stává šokující pravda. světel-
né bytosti, které surově vraždí vše živé, opravdu existují 
a jsou jim v patách. kdo jsou tito duchové? Je možné je 
zničit? Boj o život začíná...

veLká JaPonská kUcHařka
První velká japonská kuchařka v české republice!nechte 
se inspirovat oblíbenými recepty této asijské kuchyně. Pod 
vedením čtyř nejlepších japonských kuchařů, kteří působí 
v české republice, zvládnete přípravu sushi i japonských 
specialit krok za krokem. návody jak připravit ryby, rýži, 
zeleninu a výběr kuchyňského náčiní doplňují další důleži-
té rady a informace. všechny recepty připravíte ze surovin, 
které jsou snadno dostupné v obchodní síti v čr.

Jan vodňanský děTem
veselé písničky a básničky Jana vodňanského.
Hádala se paraplata
šlo povidlo na vandr
když jde malý bobr spát
kolik je na světě věcí
a další básničky s kouzelnými obrázky Ladislavy Pechové.

BioaBecedář Hanky Zemanové
Již drUHý doTisk

druhá kniha Hanky Zemanové, propagátorky biopo-
travin a biovaření, je jakousi „biobiblí“ – souhrnným 
a přehledným průvodcem pro příznivce trendu bio 
a biovaření i pro ty, kdo se zajímají o zdraví a zdravý 
životní styl.

SMART PReSS

sPící TaJemsTví  
To, co začalo ve spícím městě záhadným spánkem všech 
rodičů a pokračovalo ve spící spravedlnosti úsilím dětí 
o potrestání zločinců, pokračuje nyní pátráním dětí po pří-
čině spánku rodičů. rodiče, kteří se dosud neprobudili, 
jsou umístěni do velkého sálu v nemocnici. Zdejší prostředí 
nahání dětem strach, zároveň je však neodolatelně přita-
huje. Tuší totiž, že se tudy dá dostat do světa „na druhé 

straně“. kryštofovi, emě, kristýně a samuelovi, čtyřem dětským hrdinům 
hledajícím pravdu, se to podaří. ale jenom malý samuel má klíč k celému 
tajemství na dosah ruky. Zachrání zbývající unesené děti? a bude svět ještě 
někdy stejný jako dřív?

mráZ
atraktivní a ctižádostivá právnička se chce stát partnerkou 
v prestižní advokátní firmě v nové anglii. Jedné mrazivé 
noci je však její mrtvé tělo nalezeno v kufru auta nahé 
a na kost zmrzlé. Případ přebírá detektiv z oddělení vražd 
michael mccabe a hned začíná s vyšetřováním. kdo by 
mohl chtít ublížit krásné a inteligentní ženě? ve chvíli, kdy 
zmizí i jediná svědkyně zločinu, začínají na povrch vyplou-

vat okolnosti ze života zavražděné právničky. Podaří se detektivovi včas od-
halit vraha a vyřešit případ? Proč musela zmizet svědkyně?

diamanTy nosí smrT
mladá reportérka z vyšších kruhů nora Blackbirdová si stá-
le není jistá svými city k michaelovi. Pozvání na večírek 
k dávné školní lásce Flandersovi jí v ujasnění rozhodně ne-
pomůže. ráno po party je nalezena Flandersova žena Lau-
ra mrtvá. Policie podezírá manžela, nora věří v jeho nevinu. 
když se navíc dozví o pověsti Laury, která je známá jako 
zlodějka šperků, pouští se do pátrání na vlastní pěst. Poda-

ří se noře očistit jméno přítele a odhalit skutečného vraha?

Pod vLivem ÚPLňkU
detektiv charlotte caissieová musí řešit střet zájmů. Její 
nadpřirozený přítel max, který stojí v čele podsvětí v new 
orleans, je obviněn z brutální vraždy mladé dívky. charlotte 
si chce zachovat objektivitu při vyšetřování a očistit maxovo 
jméno, proto se od něho na čas odloučí. když se max zaple-
te s tajemným cizincem, situace se ještě více komplikuje. 
kdo stojí na čí straně? Je pravda, že cizinec chce maxovi 
pomoct nebo ho stáhne ke dnu?

Temná akademie– roZPoLcení
darkova akademie začíná nový semestr ve starobylém in-
stanbulu. cassie je vznešeností města nadšená, nemá ale 
sílu na to, aby si pobyt pořádně užila. musí si zvolit mezi 
privilegovaným světem vyvolených a svými nejlepšími přáte-
li. cassie stojí před osudovým rozhodnutím, které jí může 
změnit život jednou provždy. mezitím se městem plíží vrah 
a podezření může padnout na kohokoliv...Třetí díl napínavé 

tajemné série 
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sToLeTí aUTomoBiLů škoda
encyklopedie popisuje historii značky škoda i jejího před-
chůdce – výrobce vozidel Laurin&klement. Přináší čtená-
řům informace o cestovních, sportovních i závodních 
modelech, prototypech a zapomenutých projektech, a to 
od první voituretty Laurin&klement typ a až po škodu 
superb, roomster, Tudor, yetti a octavii druhé generace. 
kniha obsahuje více než 200 převážně barevných foto-
grafií, kreseb a výkresů, přehled výroby, technická data 

automobilů, konstrukční detaily i zajímavosti z automobilového sportu.

škoda 130 rs
vývoj, technika a sportovní historie
Publikace mapuje vznik české automobilové legendy – 
sportovního vozidla škoda 130 rs. naleznete zde vývoj 
vozu a zajímavosti z jeho konstrukce, dobové fotografie, 
cenné prototypy a modely z ověřovací série, podrobně 
zpracovanou sportovní historii, popis produkce od roku 
1972 do roku 1981 i sportovní modifikace vozidel škoda 
180/200 rs. 

moTocykLy Jawa 50–90 cm3

Historie – technika – prototypy – sport
kniha pojednávající o malých motocyklech Jawa je 
určena pro veteránisty, sběratele, majitele motocyklů 
a čtenáře, kteří se podrobněji zajímají o historii malo-
objemových motocyklů Jawa. Popisuje vývoj, konstrukci 
a techniku cestovních i sportovních motocyklů o obje-
mu 50–90 cm3 s dvoudobým motorem. Technická část 
je doplněna cennými informacemi o barevném provede-

ní motocyklů, ilustracemi, výkresy a fotografiemi prototypů, nerealizova-
ných modelů i závodních speciálů. 

C PReSS

COMPUTeR PReSS

FoTBaL a vše o něm 
kdy platí gól? co dělá fotbalový rozhodčí? Jak probíhá 
fotbalové utkání? Jaká jsou pravidla fotbalu? další 
úspěšná obrázková kniha v edici Už vím proč? Tentokrát 
především pro kluky, ale doopravdy pro všechny malé 
sportovce a milovníky fotbalu, kteří nechtějí jen čutat 
míč, ale chtějí znát přesná pravidla hry. opět na několi-
ka stránkách najde zájemce o fotbal přesné termíny 

a v ilustracích názorné vysvětlení celé řady otázek.

AlBATROS

síLa ZvykU
Proč děláme to, co děláme,a jak to změnitProč se někteří 
lidé a firmy snaží o změnu roky, zatímco jiní se změní přes 
noc? Jak zvyky vznikají, proč vůbec existují a lze s nimi 
něco dělat? Jak ukazuje charles duhigg, poznáme-li, jak 
fungují, můžeme je snadno změnit a využít ve svůj pro-
spěch, a zlepšit tak mnohé oblasti nejen našeho osobního 
a pracovního života, ale i fungování celé společnosti. str-

hující vyprávění podložené nejnovějšími vědeckými poznatky a výzkumy 
přináší zcela novéchápání lidské povahy a jejího potenciálu ke změně.

rekLamní sLogany
nejlepší světové slogany a příběhy stojící za jejich vznikem. 
reklamní slogany jsou krátká slovní spojení, která zdůraz-
ňují klíčové vlastnosti produktů, služeb nebo značek. Jejich 
tvůrci je navrhují tak, abychom si je snadno zapamatovali. 
důležitost dobrého sloganu si firmy dobře uvědomují a je-
jich tvorbě věnují obrovské úsilí. některé úspěšné slogany 
pak provázejí značku i desítky let. které slogany jsou oprav-

du světoznámé a které se staly naprostými propadáky? Jaké příběhy se skrýva-
jí za vznikem některých nejznámějších sloganů?

emoční inTeLigence + neJPoPULárněJší on-Line TesT emoční 
inTeLigence na svěTě!

devadesát procent nejúspěšnějších lidí má vysokou emoč-
ní inteligenci. koeficient emoční inteligence (eQ) je dva-
krát důležitější než iQ, chcete-li se dostat tam, kam si pře-
jete. můžete si dovolit to ignorovat? vůbec poprvé 
uveřejňují autoři v knize svůj revoluční program, který po-
máhá lidem identifikovat jejich schopnosti emoční inteli-
gence, zlepšovat je a pomocí ověřených strategií si ulehčit 

cestu za dosažením.

BIZBOOKS

Jak cHUTná masaLa
Poutavý příběh o tom, jaké to je vyměnit máminu bábovku 
a svíčkovou za indické puri bhaji, ale i o tom, co všechno 
s sebou může přinést začátek „nového života“ v indii. o cestě 
za životním štěstím mladé slovenky, která se rozhodla, že se 
z indie již domů nevrátí. nadchněte se pro indické trhy se ze-
leninou a kořením a přidejte naan, matar nebo dahi do svého 
jídelníčku.

MOTTO

PráZdné mísTo
Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho Fairbrothera zůsta-
ne Pagford v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické městeč-
ko s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale 
za hezkou fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí s chudými, 
teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Pag-
ford rozhodně není tím, čím se na první pohled zdá. Prázd-
né místo, které po Barrym zůstane v městské radě, se brzy 
stane katalyzátorem největší války, jakou město zažilo. 

kdo bude triumfovat ve volbách provázených vášněmi, pokrytectvím a neče-
kanými odhaleními? 

PlUS

PočerTěná 4 – koUZLo Lásky
v záchvatu vzteku si angela přeje, aby její rodiče byli mladí 
a aby jí tak lépe rozuměli. a její zvláštní schopnosti toto 
přání samozřejmě hned vyplní – z obou rodičů jsou 
puberťáci, kteří se touží pouze bavit a je jim jedno, co tím 
způsobí. a zatímco dospělý Lu se snaží chovat jako vzorný 
otec, jeho mladistvé já se rozhodne pro zábavu ovládnout 
celý svět. a angelina matka ho v tom zdatně podporuje. 
nyní osud všech a všeho spočívá na angeliných ramenou. 

dokáže své schopnosti ovládnout natolik, aby se dokázala postavit 
samotnému Luciferovi?

deník maLéHo PoseroUTky 7
valentýnský večírek na gregově škole převrátil jeho svět 
vzhůru nohama. greg se ze všech sil snaží najít holku, 
s kterou by na něj šel, a bojí se, že zůstane na ocet. Jeho 
nejlepší kamarád rowley taky nemá růžové vyhlídky, ale 
to je chabá útěcha. nečekanou souhrou náhod se to 
gregovi nakonec podaří a páté kolo u vozu je rowley. 
ovšem toho večera se odehraje spousta věcí a nakonec 
není tak docela jisté, kdo vlastně bude mít štěstí v lásce.

COOBOO

PosTavTe si vLasTní měsTo Ze sTaveBnice Lego
chcete díky jednoduchým návodům krok za krokem, které 
jsou doplněny o podrobné a přehledné soupisky potřeb-
ných dílů, stvořit z Lega celé město a přivést ho k životu? 
ostřílení stavitelé Joachim klang a oliver albrecht přinášejí 
v této publikaci spoustu skvělých námětů, jak z nepřehled-
né změti kostek vykouzlit celý nový svět.
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igor Bareš dokáže moc 

vtipně vyprávět o tom, 

jak je pro praktický 

život nepoužitelný 

a jak nebýt jeho ženy 

– herečky antonie 

Talackové, nedokázal 

by se o sebe postarat. 

a manželku miluje 

za to, že s ním má 

svatou trpělivost 

a zvládá mu dělat 

nejen manželku, 

ale taky sekretářku 

a manažerku. Zajímalo 

mě, co na to říká jeho 

žena. Jestli je opravdu 

s tímto rozdělením rolí 

spokojená.  

Moje holky 
mi úplně 

stačí
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�� oPravdU vám ToTo 
UsPořádání FUngUJe?
Igor:  myslím, že funguje.  ono Toničce ani 

nic jiného nezbývá. když viděla, jak jsem 

v některých situacích nemožný, prostě mu-

sela ty věci začít řešit sama. Já maximálně 

vyměním žárovku nebo zatluču hřebík, ale 

ostatní technické věci obstarává žena. ale vě-

děla, koho si bere. Já jsem v určitém období 

žil sám a musel jsem nějak přežít. ale když 

jsem se oženil, a oženil jsem se dobře, stav 

věcí se uspořádal tak, jak je. vzpomínám si 

třeba na to, jak jsem kdysi nedokázal otevřít 

automatickou pračku s vypraným prádlem. 

dvířka jsem všemožně páčil a nakonec zavo-

lal opraváře. Ten přijel, nevěřícně na mě kou-

kal, pak zmáčkl knoflík a pračka se otevřela. 

Povídá mi, že je trochu na rozpacích, ale že 

za ten výjezd po mně teď bude chtít 1500 

korun. Tak jsem mu je zaplatil a od té doby si 

pamatuju, jak se pračka otvírá. 

�� mysLíTe, že se U vás 
naPLniLo PořekadLo, že se 
ProTikLady PřiTaHUJí? 
Igor:  nevím, jestli se protiklady přitahují, ale 

my jsme každý úplně jiný a krásně se dopl-

ňujeme.  Zamiloval jsem se do Toničky kvůli 

tomu, jak vypadá a ne pro to, jaká je.  nejdřív 

vnímám fyzickou krásu a teprve postupně 

odhaluju duši. a když jsem zjistil, že Tonička 

je krásná i povahou, tak jsem zajásal. Jsem 

hlavně rád, že jsem ve své ženě našel kama-

ráda. čím dál víc si uvědomuju, že už nepo-

třebuju nikoho jiného hledat, myslím další 

kamarády. moje holky mi úplně stačí.

Tonička:  igor je skvělej chlap, skvělej man-

žel, skvělej milenec, kamarád, kamarádka 

a můj velký profesní vzor, takže já už vlastně 

nikoho jiného nepotřebuju. doplňujeme se 

jako puzzle a možná proto náš vztah funguje.  

neřeším to, že je igor nepraktický. vážím si ho 

a obdivuju ho pro jeho talent, charakterové 

vlastnosti, pro ty klasické chlapské věci, které 

umí, a já ne. ale ono taky není všechno pořád 

jen zalité sluncem. Taky bych se s ním někdy 

ráda poradila, ale on raději nechává všechno 

na mně. mé schopnosti nejsou nijak nadlid-

ské, jenom můj muž je v některých oblastech 

tak talentovaný, že v jiných – těch praktických 

- se mu zase talentu nedostává.

�� váš ByT na mě dýcHL 
energií, veseLými Barvami 
a sPoUsToU Hraček. PřiPadám 
si Jako v Jednom veLkém, 
děTském PokoJi. ZařiZovaLi 
JsTe Ho sPoLU?

Igor: vůbec ne, já věci financuju, ale or-

ganizačně je zajišťuje moje žena. a já jsem 

rád, že jimi nejsem obtěžován. Bez ženy 

bych ani ten byt neměl, i hypotéku promy-

slela a vyřídila ona. Já mám domov v sobě 

v olomouci, kde jsem se narodil, ale nic ji-

ného vybudovat není v mých silách. když 

jsme se domluvili, že byt rozšíříme o půd-

ní vestavbu, tak jsem se zeptal na cenu 

a na to, kdy přijdou řemeslníci, abych 

u toho nemusel být. 

Tonička:  když jsem byla v počátku těho-

tenství a igor musel být delší dobu v lázních, 

tak jsme s mým tatínkem, který je kutilský 

všeuměl, udělali pro Toničku ze zničeného 

zvlhlého prostoru překrásný pokojíček. měla 

do detailu zařízený pokoj a výbavičku, dud-

líkem počínaje a teniskami konče, už když 

měla tak sedm centimetrů. strašně moc jsem 

se na ni těšila.nemáme žádné babičky ani 

tetičky, jsme jenom my tři a děda.a ten žije 

ve svém ráji na chalupě a má svůj svět. větši-

nu času si musíme tady v bytě vystačit sami, 

proto se nám dítě prolnulo do všech prostorů 

a z celého bytu se vlastně stal dětský pokoj. 

Začíná to tady plastovým domkem upro-

střed obýváku, dětskou kuchyňkou a končí 

na balkoně, kde už je i pískoviště, houpačka 

a bazén, no blázinec. Tady si kolikrát není kde 

sednout, aniž by člověk nerozsedl nějakou 

hračku. a to už spousta věcí odputovala ka-

marádům pro jejich děti.

Igor: ona se ta doba velmi mění.

Tonička: aááá, bude polínko. (smích).

Igor: nebude polínko, nechci mluvit o tom, 

že jsem měl jako dítě na hraní jen dřevěné 

polínko. není to pravda. ale moc hraček 

mi rodiče nekupovali, to je pravda. Hlavně 

jsem neměl ani svůj pokoj. v olomouckém 

domě jsme bydleli s babičkou a dědou a já 

spal možná do takových deseti nebo jede-

nácti let v pokoji s rodiči. Jak říkám, doba 

se mění a s ní možnosti, co dítěti dopřát. 

Tonička: nejde o to, že Toničce leccos 

koupíme proto, že ji rozmazlujeme. spíš 

je to moje snaha nabídnout děcku co nej-

víc podnětů a rozmanitých činností. vy-

metáme spolu spoustu různých dětských 

kroužků, cvičení, tancování a myslím, že jí 

to strašně svědčí. má obdivuhodnou fan-

tazii,obrovskou paměť a moc dobře mluví.

Taky umí ale nadstandardně zlobit a pro-

sazovat si svůj názor. celej tatík. snažím 

se jí prostě vynahradit tu absenci velké 

rodiny. Je mi líto, že nedostává takové ty 

babičkovské a tetičkovské dárky. Já vůbec 

strašně ráda dávám dárky a když vidím, 

jak moc se Tonička raduje třeba jen z lí-

zátka, nejradši bych jí dávala dárky denně.  

a na nás matky bláznivý je reklama přesně 

zacílená.  vzpomínám si, že první rok, co 

byla Tonička na světě, jsem si nekoupila 

ani tričko nebo řasenku, ale vždycky něco 

pro ni.  nelituju toho, vidím že to nebylo 
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zbytečné. a igor je strašně velkorysý. ni-

kdy se neptá jestli to nebo ono bylo po-

třeba kupovat.

Igor: Já už mám z prvního manželství 

patnáctiletou dceru sonju. s její mamin-

kou jsme se rozešli, takže ona nevyrůstala 

v úplné rodině, což mě teď zpětně, když 

mám druhou rodinu, moc mrzí. Bohužel 

to není nic neobvyklého, spousta dětí vy-

růstá podobně.  když jsem byl kluk, naše 

rodina taky nebyla ideální.  Tatínek už 

jednou ženatý byl, což mi maminka řekla 

až po otcově smrti, kdy mi bylo 21 let. 

otec třeba někdy bydlel na chatě a my 

jsme za ním dojížděli. Já jsem vždycky víc 

tíhnul k mamince a s tátou jsem si moc 

neměl co říct. když jsem rozum pobral 

a rád bych si s ním povídal, táta už nebyl. 

Zkrátka ani já ani Tonka jsme nevyrůstali 

v typické rodině.  ale Toničce se snažíme 

takovou dělat.  a snad se nám to daří, 

protože ona, když si s čímkoliv hraje, dá 

vedle sebe tři věci a řekne: Táta, máma, 

Toňa. vnímá rovnoměrně mužský i žen-

ský element v rodině.

Tonička:  nám táta taky hodně často chy-

běl. Byl třeba rok na moři. a když jsme tam 

náhodou byly s ním, stejně jsem trávila čas 

pořád s maminkou. když se z moře vrátil, 

odjel na chalupu. námořník není povolání, 

ale diagnóza.

�� Jaké ByLo děTsTví na moři?
Tonička:  Zvláštní. Zní to atraktivně, 

ale já jsem vyrůstala v podstatě jenom 

s maminkou. snila jsem o normálním 

dětství, například o tom, že sedíme v ne-

děli u oběda nebo jdeme s batůžkem 

na karlštejn. když  se táta po roce nebo 

po dvou z moře vrátil, odjel na chalupu. 

Potřeboval žít sám. neuměl žít s rodinou. 

miloval nás, ale pořád do toho svého 

ráje a do samoty utíkal. Tak jsme jezdily 

za ním na víkendy na chalupu. v dětství 

jsem sjezdila celý svět, ale moře znám je-

nom z lodi. Učila jsem se na lodi s ma-

minkou a starým pupkatým námořníkům 

hrála divadlo. možná i proto jsem se pak 

rozhodla pro zralejšího muže, igor je 

o dvanáct let starší než já. žádný vztah 

s mladým klukem u mě nedopadl dobře.  

Potřebovala jsem nějakého zkušenějšího 

chlapa, který by mi tak trochu nahradil 

i toho tátu. občas mě ale napadá, jestli 

náhodou neopakuju chyby své maminky. 

Protože jsem si taky vybrala chlapa, který 

je rád sám.
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Igor: i já opakuju v lecčems osud svého 

tatínka. Hlavně když se podívám na fotky, 

jsem mu čím dál víc podobný. 

Tonička: moje maminka byla moc krásná 

a moudrá ženská, ale když se zamilovala 

do tatínka, úplně potlačila svou osobnost. 

žila jenom pro něj a pak pro mě.  Byla jsem 

jejich vysněné dítě, maminka několikrát 

o miminko přišla. Přestala chodit do prá-

ce, aby mohla být se mnou a s tatínkem 

na moři. Jenže já jsem dospěla a ona na-

jednou cítila hrozné prázdno. i když jsem 

s ní byla pořád v  kontaktu, často bývala 

smutná. žila pro mě a tátu až moc. a tak 

bych já nechtěla dopadnout. ženská se 

v chlapovi nesmí moc vidět, když přestane 

mít své názory a sny, přestane se mu líbit. 

Jenže já mám vedle sebe chlapa, který je 

příliš talentovaný a spoustu toho ví a ved-

le takového je těžké udržet si svůj názor. 

a někdy je těžké s ním žít. 

Igor: Těžko se mi o tom mluví, protože je 

to pro mě hodně osobní...  Já jsem hrozně 

dlouho čekal na to, co teď žiju. a od chvíle, 

kdy jsme spolu začali chodit, se cítím hroz-

ně šťastný.... (igor se usměje). ale hned mě 

napadá věta, kterou jsem četl v rozhovoru 

s jedním hercem a docela mě mrzí, že jsem 

na ni nepřišel sám. říkal, že se svou ženou 

chodil o dva roky dřív, než ona s ním. Já si 

taky myslel, že už s Tonkou chodím, ale ona 

to ještě dva roky nevěděla.  

Tonička: Jo jo, já ty dva roky myslela že 

chci být s někým jiným. (směje se Tonička).

�� vy JsTe se PoZnaLi v divadLe. 
HraJeTe Teď někde sPoLU? 
a HraJeTe sPoLU rádi?
Igor: ano, seznámili jsme se v divadle 

v Brně, kde já už uzavíral svou hereckou 

éru, zatímco Tonka ji tam začínala. sezná-

mili jsme se při zkoušení moliérova misan-

tropa a pak jsme spolu hráli v krásce a zví-

řeti. Já jsem pak odešel na volnou nohu 

do Prahy, Tonka v divadle ještě nějaký čas 

působila.  Pak vstoupila taky do angažmá 

do národního divadla. v té době jsme taky 

spolu hráli v Pojišťovně štěstí. 

Tonička:  To byla jen epizodní postava 

ve čtvrté řadě. Hráli jsme spolu v revizoro-

vi, ale teď se na jevišti nepotkáváme. Jen 

v divadle na Prádle spolu hrajeme v ob-

chodníkovi s deštěm. ale ten bude mít už 

zanedlouho derniéru. Já s igorem hraju 

ráda a hrála bych s ním s chutí mnohem 

víc, kdyby mi to někdo umožnil. Pořád se 

od něj mám co učit. 

Igor: a já jí říkám, ať je trpělivá, že její 

chvíle teprve přijde. Herectví je holt povo-

lání, v němž musí člověk spoléhat na štěstí. 

a takhle krásná a talentovaná ženská to 

štěstí musí mít.

�� PřemýšLíTe o Tom, že maLé 
Toničce PořídíTe soUroZence? 
Tonička: igor o tom moc nechce slyšet, on 

si pořád podepisuje parte a loučí se se ži-

votem. 

Igor: Já jsem jedináček a Tonka taky, my 

jsme nepoznali, co to je mít sourozenecký 

vztah. a já si myslím, že by bylo hodně blbý 

pokoušet osud. Je štěstí, že máme zdravé 

děcko a třeba by se to podruhé nepoved-

lo, jsem docela starej a nemocnej. (igor trpí 

crohnovou chorobou – pozn.red.)

Tonička: To vůbec neříkej nahlas, to je ne-

bezpečný. mně taky sourozenec nescházel, 

věděla jsem, že by toho bylo na maminku 

moc, mít nás víc. ale když máma umřela 

a táta byl někde za rovníkem, uvědomila 

jsem si to prázdno, tu bezmoc, že už tady 

není nikdo blízkej. Pro Toňu by byl souroze-

nec skvělej, jen si to neumím s tou absencí 

babiček představit. (k igorovi) a protože 

nám v domě výtah nikdy neudělají, dvě 

děti tě, až budeš opravdu starej, do čtvrtý-

ho patra bez problémů vynesou.  šla bych 

do toho, jen trochu později. Taky si myslím, 

že by pan Bareš mohl mít ještě nějakého 

potomka a ne jen potomčice,  protože ta-

kových chlapů, jako je on, je málo. Tak ať 

je jich víc. 

monika seidlová

Foto Tomáš Pánek, archív i. Bareše  

a a. Talackové a archív FTv Prima

Igorova nejstarší 
vzpomínka na dětství: 
mám ji spojenou s dědou. vybavu-
ju si, jak spolu chodíme kolem říčky 
Bystřičky a on mi ukazuje přírodu 
kolem, kytky, stromy, pojmenovává 
ptáčky a zvířata. Taky si pamatuju 
na holubník, který měl na domě.

Toničky nejstarší 
vzpomínka na dětství: 
moje vzpomínka je spojená s letiš-
těm. Jsem hezky oblečená a učesa-
ná a čekáme na tatínka, až přiletí. 
vůbec nevím, který z příletů to byl, 
mám je spojené všechny dohroma-
dy. vždycky jsme se pak objímali 
a všichni plakali. Byly mi zhruba tři 
nebo čtyři roky.

narodila se 27. 7. 1978 v Praze. vystudovala  JamU v Brně. 

Zhruba deset let hrála v brněnském národním divadle, později 

se vrátila do Prahy. Z rolí: např. misantrop, sen noci svatojánské, 

kráska a zvíře, Taková ženská na krku, Treperendy, Hráč, Figarova 

svatba (Brno), sluha dvou pánů, rock’n roll, don Juan, david 

a goliáš, mikve, revizor, žebrácká opera, deváté srdce (národní 

divadlo Praha), dámský krejčí, rodinná slavnost (činoherní klub), 

obchodník s deštěm (na prádle), noci letmé lásky (řeznická), 

účinkovala v muzikálu rebelové,  v dramatu Bouře na Pražském 

hradě v rámci Letních shakespearovských slavností. Televizní role:  

setkání, Portrét marie, Brak, Pojišťovna štěstí, Hodina klavíru, vy-

právěj ad. v roce 2006 byla nominována na cenu Thálie za roli 

rosalindy v shakespearově komedii Jak se vám líbí.

narodil se v olomouci 15.4. 1966. vystudoval JamU v Brně.  Pů-

sobil v mahenově divadle a národním divadle v Brně, od roku 

2005 je členem činohry národního divadla v Praze. Z rolí: revizor, 

richard iii., kupec Benátský, ohrožené druhy, strýček váňa ad. 

diváckou popularitu mu získaly role Harryho v Pojišťovně štěstí 

a otce Jana v seriálu Horákovi. Filmové role: výlet, krev zmizelé-

ho, sluneční stát, Hezké chvilky bez záruky. Televizní: kruté pro-

měny, Hodný chlapec, stříbrná vůně mrazu, Znamení koně, život 

je ples, cesty domů ad. Je ženatý, má dvě dcery – patnáctiletou 

sonju a z manželství s herečkou antonií Talackovou dvouapůlle-

tou Toničku.

antonie Talacková igor Bareš
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Více informací o očistné kůře NEERA® najdete na www.neera-detox.cz nebo volejte 739 454 045.

Herečka, moderátorka 
a tvůrce léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku 
Neera detox, a tak jsem to šla 
vyzkoušet. S ním je možné se 
bez problémů postit i 21 dnů, 
já zkoušela patnáct. Tělo v této 
době získává energii z javorovo-
palmového sirupu, takže se 
nikdo nemusí bát, že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak 
mě honila mlsná všeho druhu, 
ale asi po pěti dnech začala 
změna. Začalo mě to bavit, 
protože jsem přestala bojovat. 
Měla jsem hodně energie a spala 
minimálně, protože se tělo 
nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak 
nastal okamžik, kdy mi bylo líto 
vrátit se zase k jídlu, protože 
jemněhmotný svět se při půstu 
otevírá daleko snáz a smysly jsou 
bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě 
nejsem takový borec jako Henri 
Monfort, který se živí pouze 
pránou, a tak někdy klidně zajdu 
i do cukrárny.“

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Madal Bal sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Gabriela Filippi

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stromového sirupu (vyrobeného ve 
Švýcarsku z čistého kanadského 
javorového sirupu stupně C+ 
a několika druhů palmových sirupů 
z Jihovýchodní Asie), čerstvé citronové 
šťávy, vody a kayenského pepře. 
Tento nápoj stimuluje pročišťující 
proces našeho těla, uspokojuje pocit 
hladu a dodává tělu energii bez toho, 
aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá 
k obnovení biochemické a minerální 
rovnováhy v tkáních a buňkách 
a urychluje jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po 
skončení detoxikačního programu lidé 
zjišťují, že díky odplavení odpadních 
látek a navrácení přirozené rovnováhy 
se zvýšila jejich výdrž a vitalita, 

zlepšilo se trávení, spánek, krevní 
oběh, odolnost vůči chorobám, mají 
čistší pleť a jasnější oči, pevnější 
vlasy a nehty a působí na své okolí 
šťastnějším, pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace rozpoušťí...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. 
Většina lidí, kteří absolvovali 
7 – 10 denní kúru, uvádí snížení 
váhy o 5 až 10 kg, ostatní zhubli 
3 – 5 kg. Protože příčinou snížení 
tělesné váhy není ztráta vody, ale 
především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá 
čast váhy (pokud vůbec nějaká) se 
po skončení diety vrátí. Detoxikační 
kúra NEERA®  pomůže organizmu 
najít svou přirozenou rovnováhu 
a „připomene” mu jeho smysl pro 
zdravou a vyváženou stravu. 

     Očistit se,
       posílit
  a zhubnout!
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