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Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za 
rok, užívalo Wobenzym po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení 
léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet mykóz klesl v průměru 
o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdi-
lo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.
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Máme tu červen, pro ty z nás, kteří už 
netrpělivě čekají na letní dny, to znamená 
návrat naděje - červen je prvním letním 
měsícem, byť do léta spadá jen jeho jediný 
týden. Nicméně právě červen máme spo-
jený s dobou prvních dovolených, prvních 
letních výletů možná i prvních letních 
lásek. Kdo ví…
Každopádně pro školáky je červen koncem 
školního trápení a vnímají ho jako začátek 
dvouměsíčního úžasného volna, které 
konečně mohou prožít tak, jak jim to 
zbytek roku neumožňuje.  Pro nás ostatní 
to znamená letní měsíce, které přece jen 
neutíkají v tak zběsilém tempu jako zbytek 
roku, kdy máme čas na posezení s přáteli, 
grilování s rodinou, nebo třeba jen na 
zamyšlení se nad sebou a svým životem. 
Přeji vám, ať tohle letní rozjímání dopadne 
pro váš život co nejlépe a ať se vám příští 
měsíc otevřou dveře do co nejkrásnějších 
měsíců prázdnin…    
A co vám přináší červen v našem časopi-
se? Samozřejmě novou porci zajímavých 
článečků. Řekneme si něco o tom, kam 
vyrazit s dětmi na výlet, ke kterému už 
počasí přímo vybízí, poradíme vám jaký 
dárek vybrat dětem za vysvědčení i jak se 
správně opalovat. Samozřejmě si teď před 
létem  zkontrolujeme i domácí lékárničku. 

Tak na shledanou za měsíc…

Editorial
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Bolesti zad a pánve u těhotných žen představují problém, kterému se věnoval 

už Hippokrates. Objevovaly se různé a často bizarní teorie o příčinách jejich 

vzniku. Faktem zůstává, že se ženské tělo v průběhu těhotenství mění v několika 

rovinách. Mohou za to hormony, které vyvolávají změny v pánevních kloubových 

strukturách tak, aby ženě ulehčily nastávající porod. S těmito přeměnami však 

přichází i určitá fyziologická nestabilita, což může v konečném důsledku vést 

ke vzniku bolesti zad. Nyní vám poradíme jak proti ní během těhotenství i po 

porodu bojovat.

BOLESTI ZAD
V TĚHOTENSTVÍ 
A JAK S NIMI 
ZATOČIT
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Moderní medicína s  použitím radiolo-

gických metod dokázala, že u  těhot-

ných žen dochází od 8. týdne těhoten-

ství ke změnám na pubické symfýze 

(stydké sponě) a  také k  množství hor-

monálních změn. Například produkce 

hormonu Relaxin způsobuje značné 

změkčování vazivových struktur v  ob-

lasti pánve a dolní části zad, což může 

mít za následek určitou nestabilitu 

sakroiliakálního kloubu (tzv. SI klou-

bu), který představuje málo pohyblivý 

kloub mezi kostí křížovou a pánví. Tato 

nestabilita se pak může navenek proje-

vit jako bolest v oblasti dolní části zad. 

Většinou se jedná o bolest jednostran-

nou, vystřelující do kyčelního kloubu 

a dolní končetiny. V těhotenství se do-

poručuje vyhýbat se jakýmkoliv lékům 

proti bolesti, a  to i  včetně gelů, které 

nesou podobná rizika. I  tak existují 

způsoby jak proti bolesti bojovat a ale-

spoň částečně ji zmírnit.

JAK BOJOVAT S BOLESTÍ ZAD 
BĚHEM TĚHOTENSTVÍ
Bolesti zad a pánve u těhotný žen způ-

sobují zejména aktivity jako chůze, na-

stupování a  vystupování z  auta, stou-

pání do schodů a vstávání z postele. Při 

vystupování z auta a vstávání z postele 

by se měla budoucí maminka vyvarovat 

postupnému spouštění jedné a násled-

ně druhé nohy. Nejdříve je vhodné za-

ujmout pozici vsedě a  poté najednou 

spustit obě nohy na podlahu. Těhotná 

žena by dále neměla setrvávat dlouho 

v jedné pozici a nikdy by neměla sedět 

s překříženými dolními končetinami. 

Těhotné ženy často trápí bolest zad 

i během spánku. Všeobecně ideální po-

lohou je pro nastávající maminky spá-

nek na levém boku, s  tím, že by měla 

být hlava v rovině s páteří. Nohy a ko-

lena by měly být ohnuté a polštář umís-

těný mezi nohami. Doporučuje se také 

menším polštářkem vypodložit bříško. 

Nastávajícím maminkám mohou od 

bolesti ulevit i masáže. Nemají sice vě-

decky podložený účinek, avšak mohou 

pomoci k  psychické i  fyzické pohodě. 

Maminky zejména ocení uvolnění cho-

didel, avšak pro masáže v  oblasti zad 

raději navštivte fyzioterapeuta nebo 

maséra se specializací na masáže pro 

těhotné.

Proti bolestem zad lze bojovat i samot-

ným držení těla. „Maminky mají větši-

nou kvůli rostoucímu bříšku tendence 

propnout kolena, zaklonit se a zakles-

nout se do spodní části zad. Toto dr-

žení pak nesporně vede k přetížení zá-

dových svalů v dané oblasti. Snažte se 

držet tělo rovně a vzpřímeně. Instrukce 

stáhnout lopatky vzad a vystrčit hrud-

ník vpřed je již špatným přežitkem,“ 

radí fyzioterapeutka 

Kateřina Průchová.

Od bolesti vám mo-

hou také ulevit nej-

různější cviky. Jejich 

efektivita však zále-

ží na stavu a příčině 

dané bolesti. Proto 

pokud budete cítit 

jakékoliv nepříjem-

né pocity, přestaňte. 

V poslední době jsou 

velmi rozšířená růz-

ná skupinová cvičení 

zaměřená přímo pro 

těhotné, včetně cvi-

čení v bazénu, těho-

tenské jógy, cvičení 

na míčích, cvičení na 

labilních plošinách 

a  jiné. Můžete také 

zkusit některé cviky 

sama doma. „Abyste 

uvolnila bederní pá-

teř, kde se v těhoten-

ství bolesti nejčastěji 

objevují, klekněte si 

na paty, roztáhněte 

od sebe dolní kon-

četiny tak, aby se 

mezi ně vešlo bříško. 

Následně se pomalu 

předkloňte s  ruka-

ma nad hlavou, až se 

čelo, předloktí a lok-

ty položí na podlož-

ku. V  této poloze se prodýchejte do 

bederní oblasti,“ radí fyzioterapeutka.

CO KDYŽ BOLEST ZAD PO  
PORODU NEZMIZÍ?
Ve většině případů bolest zad u těhot-

ných žen po porodu spontánně vymizí 

do 3 měsíců. U  některých žen to trvá 

ale i jeden rok, někdy k vymizení boles-

ti vůbec nedojte. Z praktického hledis-

ka je vhodné obrátit se na odborníka, 

pokud bolest sama neustoupí do čtvrt 

roku po porodu.

Od bolesti se dá ulevit několika způ-

soby. V  řadě případů stačí fyziotera-

pie. Pokud však bolest nechce ustoupit 

a  konzervativní metody nepomáhají, 

může intervenční algeziolog precizně 

pod kontrolou RTG podat přímo do po-

stižené oblasti nízkou dávku kortiko-

steroidu s  lokálním anestetikem. „Ta-

kovýto zákrok u většiny pacientů vede 

k  okamžité úlevě od bolesti a  v  řadě 

případů i k jejímu trvalému odstranění. 

Zákrok trvá pár minut a probíhá ambu-

lantně. Během něj je pacientce lék po-

dán prostřednictvím tenké jehly, která 

je cíleně zavedena k místu, které dělá 

problémy. Pojišťovny VZP a VoZP tento 

zákrok plně hradí, u ostatních pojišťo-

ven se pak cena pohybuje okolo 2 000 

Kč,“ říká MUDr. Robert Tirpák z kliniky 

EuroPainClinics.

Foto: Shutterstock.com

Těhotenství
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Těhotenství

Těhotenství není nemoc. Je to úžasné období v životě každé ženy. Je to ale 

i období změn, se kterými se organismus maminky musí vypořádat…

ŽIVOTOSPRÁVA 
V TĚHOTENSTVÍ
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Aby vše proběhlo tak jak má, měla by 

maminka zachovávat pravidelný režim. 

Což v praxi znamená:

• zachování pravidelnosti spánku, 

• zajištění dostatečného pohybu, 

• možnost odpočinku, 

• péče o vyměšování, 

• dostatečný přísun energie v  po-

době pestré stravy a kvalitní pitný 

režim. 

Správnou výživu je důležité sledovat 

jak z  pohledu množství, tak složení. 

Určitě by nemělo platit, že byste měla 

„jíst za dva“. Plod získává z  mateřské 

krve všechny důležité látky a  proto je 

závislý na energetickém příjmu matky. 

Růst plodu, placenty a  některých ma-

teřských tkání vyžaduje zvýšený přívod 

energie, ale skutečně pouze zvýšený, ne 

nadměrný! V plodové vodě je plod ve 

stavu relativní beztíže a jeho spotřeba 

energie pro fyziologické a metabolické 

funkce je poměrně malá. Na druhou 

stranu v důsledku nedostatečného pří-

vodu energie ve stravě může docházet 

ke spontánním potratům, předčasným 

porodům, nízké porodní hmotnosti či 

k zvýšenému výskytu mentálních retar-

dací.

Podle posledních výzkumů se ener-

getická potřeba zvyšuje v  těhotenství 

u ženy o 5% až 15%, což je 100 až 300 

Kcal maximálně denně. Přiměřený vá-

hový přírůstek v  prvním trimestru by 

měl činit cca 2 kg, v  dalších by neměl 

přesáhnout 400 g týdně. Celkový pří-

růstek hmotnosti by se měl pohybovat 

v rozmezí 9-12 Kg za celé těhotenství. 

Je však důležité si uvědomit, že každá 

budoucí maminka musí být vnímána 

striktně individuálně!

Strava těhotné ženy by proto měla být 

pravidelná a vyvážená, bohatá na vita-

míny a minerály. Co by měla především 

obsahovat?. 

OBILNINY, TĚSTOVINY, PEČIVO  
A RÝŽE
Z těchto potravin má těhotná žena čer-

pat nejvíce energie denně. Z obilnin se 

v naší zemi nejčastěji konzumují pšeni-

ce, oves, kukuřice, rýže, případně také 

pohanka. Pro lidské tělo jsou tyto po-

traviny dobrým zdrojem škrobu (tedy 

sacharidů), dále nestravitelné vlákniny 

(celulózy), a  to zvl. celozrnné tmavé 

výrobky. Významný je také obsah vi-

tamínů skupiny B, zvl. B1, B2 a niacinu 

(vitamín PP). V  této skupině potravin 

se nacházejí také minerály, jako vápník 

a železo, ale ve srovnání s ostatními po-

travinami, třeba mlékem a masem, jsou 

tato množství mnohem nižší. Obilniny 

jsou také zdrojem bílkovin, které však 

velmi často neobsahují všechny tzv. 

esenciální neboli nezbytné aminoky-

seliny, a proto by se měly kombinovat 

s  kvalitnějšími zdroji, např. tvarohem, 

sýry, drůbeží, rybami, masem nebo va-

ječným bílkem. Doporučované potravi-

ny jsou: pečivo z celozrnné nebo tma-

vé mouky (graham, dalamánek, žitný 

chléb, moskevský chléb, knäckebrot), 

ovesná kaše, celozrnné pochoutky s ro-

zinkami, konzumní chléb, rýže, müsli 

. Méně vhodné potraviny jsou: sladké 

bílé pečivo, tukové pečivo, sladké kned-

líky, buchty, koláče. 

BÍLKOVINY – PROTEINY
Jsou základními živinami pro plod 

a matku. Jejich spotřeba vzroste o 30%. 

Vydatným zdrojem jsou ryby, maso, vej-

ce a mléčné výrobky. Dalším vhodným 

zdrojem jsou luštěniny a oříšky, obilo-

viny, rýže, těstoviny. Bílkoviny by měly 

být alespoň ve 3 denních jídlech. 

CUKRY – SACHARIDY
Jsou zdrojem energie. Zdravé je jíst 

cukr obsažený v ovoci, medu, a tzv. po-

malý cukr - škrob v  obilovinách, rýži, 

vločkách. Dobrá je také melasa a hnědý 

cukr, mléko, luštěniny. 

Méně vhodné jsou potraviny s  obsa-

hem tzv. „prázdných” cukrů: čokoláda, 

sušenky, žvýkačky, sladké limonády, 

zmrzliny, bonbóny a sladký alkohol. 

TUKY – LIPIDY
Jsou to zásobní látky, které dodávají 

energii a jsou nezbytné pro vstřebávání 

vitaminů A, E, D, a K. Nejkvalitnější jsou 

Těhotenství
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Kam běží modrá liška? — Přece na Kampu. Tam stojí 
starý dům, který má modrou lišku ve svém znamení. 
A modrá liška nás zavede nejen na Kampu, ale přímo 
do pohádky.

ANDREJ GJURIČ
Kam běží modrá liška
Nové vydání, 298 Kč

Malá Strana se svými starobylými domy, paláci, zšeřelými 
tajemnými zákoutími, v nichž jako by se zastavil čas, je 
pro nás stále vidinou, snem, okouzlením, místem, kde 
dovedeme nejen snít a vymýšlet si, ale i vymyšlenému 
uvěřit. K pohádkovému vyprávění Inspirovala i Andreje 
Gjuriće. Jeho čtyři pohádkové příběhy, z nichž každý se 
odehrává v jiném ročním období, nám nejen přibližují 
proměnlivou a vždy jinak okouzlující atmosféru Malé 
Strany, ale seznamují nás i s pohádkovými bytostmi, 
které na nejmalebnějším místě Prahy „odpradávna žijí“.

KNIHY PRO DĚTI A VNÍMAVÉ RODIČE
Novinky nakladatelství Argo

Dítě si zamiluje dobré jídlo! Praktický a přesvědčivý 
průvodce při zavádění pevné stravy.

GILL RAPLEYOVÁ,TRACEY MURKETTOVÁ
Aby dětem chutnalo. Dítětem vedené od-
stavení
Přeložila Kateřina Bondárová

Přechod na pevnou stravu způsobuje nejedné mamince 
i jejímu děťátku trápení. Krmení dítěte se leckdy mění 
v boj a rodiče vymýšlení nejrůznější hry a fígle, aby dítěti 
do pusinky vpravili alespoň několik lžiček zeleninového 
pyré nevalné chuti.
Způsob, jak dítěti i rodičům zpříjemnit období odsta-
vování, společné stolování a jak vytvořit u dítěte zdravý 
vztah k jídlu přináší metoda dítětem vedeného odstavo-
vání, známá i pod anglickým názvem baby-led weanin 
g (BLW). Tato metoda je vlastně nejpřirozenější způsob 
zavádění pevné stravy u kojenců, při kterém celý proces 
řídí samo dítě - účastní se rodinného stolování, samo se 
krmí a samo si vybírá, co bude jíst. Díky tomu se rozvíjejí 
jeho přirozené dovednosti a schopnosti - koordinace 
ruka-oko, jemná motorika, 
samostatnost…
Není potřeba vařit žádná pyré, 
kašičky nebo přesnídávky. 
Jídlo je zábava a objevování. 
Autorky v knize popisují celý 
proces „dítětem vedeného od-
stavení“, radí kdy, jak a s čím 
začít, ale i na co dávat pozor 
a čemu se vyhnout. Především 
však čtenářům poradí, jak dí-
těti pomoci k  tomu, aby si 
zamilovalo dobré jídlo.

Upečte si vlastní pravý francouzský chléb a přitom 
se skvěle pobavte!

PETER MAYLE a GÉRARD AUZET
Tajnosti francouzského pekaře
Přeložil Jiří Sedláček

V tomto útlém svazku Peter Mayle spojil síly s Gérardem 
Auzetem, majitelem proslulé pekárny „Chez Auzet“ v pro-
vensálském Cavaillonu, aby nám prozradil vše o pečení 
chleba po francouzsku. Od přípravy a mixování těsta 
až po vlastní pečení, od tradičních baget a bulek až po 
kořeněné, olivové či vinné chleby, tento britský milovník 
Francie a její kuchyně nás seznamuje s jednoduchými 
a podrobně vysvětlenými recepty, postupy a tipy pro do-
mácí pečení, jež doplňuje lidovými rčeními, humornými 
historkami a stručnou historií čtyř generací této rodinné 
pekárny, kde „pečení a konzumaci chleba povýšili na 
úroveň náboženského obřadu“.

Již vyšlo: Znovu 
Provence, Navždy 
Provence, Rok v Pro-
venci, Provence od 
A do Z, Francouzské 
hodokvasy, Podfuk na 
Korsice 

Více informací o našich knihách naleznete na www.argo.cz. Knihy můžete pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.
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Více informací o našich knihách naleznete na www.argo.cz. Knihy můžete pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.

pekárny, kde „pečení a konzumaci chleba povýšili na 
úroveň náboženského obřadu“.

Více informací o našich knihách naleznete na www.argo.cz. Knihy můžete pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.

jeho přirozené dovednosti a schopnosti - koordinace 
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za studena lisované rostlinné oleje! Při 

trávení vznikají mastné kyseliny, které 

procházejí placentární bariérou a tak se 

dostávají k plodu. Podíl tuků v potravě 

by neměl překročit 30%. Pokud žena 

použije ve stravě a  k  vaření tuky, pak 

jsou nejvhodnější: ze 2/3 za studena li-

sované rostlinné oleje (zdroj vitaminu E 

a omega mastných kyselin) - např. olej 

olivový, z  1/3 živočišné tuky - máslo, 

kvalitní vyškvařené sádlo. Méně vhod-

ný je margarín a ztužené tuky. Nevhod-

ný je tuk přepálený. 

VITAMINY
Jsou nenahraditelnou složkou potravy, 

protože se v  těle nevytváří. Největším 

zdrojem vitaminů je zelenina a ovoce. 

Z nich nejdůležitější jsou vitamin C, beta 

karoten, vitaminy řady B a kyselina lis-

tová. Již 2 měsíce před plánovaným po-

četím je vhodné zvýšit přísun kyseliny 

listové, která je pro zdravý vývoj plodu 

nezbytná, po porodu je naopak nezbyt-

ná pro kojící maminku. V  těhotenství 

v  prvním trimestru ji těhotné pravdě-

podobně předepíše gynekolog. 

Nedostatek kyseliny listové může způ-

sobit mnoho vrozených vývojových 

vad, zejména defekty neurální trubice 

a  rozštěpy rtu. Pravidelný přísun ky-

seliny listové v  tabletách může snížit 

výskyt těchto vad až o 75%. Najdete ji 

také v syrové listové zelenině, špenátu, 

droždí, játrech, černém chlebu. 

Zdrojem vitamínu A, E, B6 a  zároveň 

minerálů (stopových prvků), zinku 

a  hořčíku, draslíku, fosforu, železa je 

listová a kořenová zelenina, brokolice, 

zelí, špenát, rajčata. Využitelnost váp-

níku ze zeleniny je poměrně nízká. Vět-

šina druhů ovoce je velmi dobrým zdro-

jem vitamínu C, žluté a oranžové plody 

také zdrojem beta-karotenu, dále dras-

líku a pektinu. 

Největším zdrojem vitaminů řady B je 

droždí, ryby, vločky, ořechy, mléčné vý-

robky. Ryby jsou též vynikajícím zdro-

jem vitaminu A, D. Za studena lisované 

rostlinné oleje zase vynikajícím zdro-

jem vitaminu E. 

Vhodná je především zelenina (ovoce) 

syrová, příp. sušená, mražená. 

MINERÁLY A STOPOVÉ PRVKY
Jsou nezbytné pro výstavbu těla plodu. 

Podílejí se na látkovém metabolismu 

v  těle matky i  plodu. Nejvýznamnější 

jsou vápník (Ca), hořčík (Mg), jód (J) 

a železo (Fe). 

Ca - vápník: důležitý pro udržení pev-

nosti kostí a zubů a dobrou funkci sva-

lů a nervů. Plod odebírá svou potřebu 

z  mateřské krve. Největší zdroje Ca: 

odtučněné mléko v prášku, sýry, mléko, 

další mléčné výrobky, olejovky (sardin-

ky, více šproty), petržel, sojové produk-

ty, mák, zelenina. Přisvojitelnost váp-

níku je ovšem vázána na přítomnost 

vitaminu D - např. ze slunečního záření. 

Fe - železo: nutné pro tvorbu červe-

ného krevního barviva (hemoglobinu) 

společně s  vitaminem C - aktivuje Fe 

v  těle, B12 a  kyselinou 

listovou. Železo je nut-

né přijímat potravou: 

maso, černý chléb, vejce 

a k tomu hodně zeleniny. 

Ocet v  salátu však veške-

ré železo zeleniny ničí. 

Bohatým zdrojem železa 

jsou dále kvasnice, játra, 

žloutky, vločky, ryby, čer-

vená řepa, mandle, fíky, 

rozinky a sušené švestky. 

Pokud přirozený příjem 

železa v  potravě těhotné 

nestačí, je nutné rozšířit 

zdroje o lékovou formu. 

Mg - hořčík: spolu s  váp-

níkem v  poměru 2:1, Ca: 

Mg, pomáhá k  výstavbě 

kostí, zubů a nehtů. Nedo-

statek se projeví svalovou 

křečí, hubnutím, únavou, 

poruchami spánku, u  tě-

hotných hrozí předčasný 

porod. Potraviny obsahu-

jící vysoké dávky hořčíku: 

kakao, sója, fazole, mák, 

oříšky lískové, kešu, mořské plody, vloč-

ky. 

P - fosfor: je vázána na vápník. Potra-

viny bohaté na fosfor: drůbež, mořské 

ryby, ořechy, plnotučné mléko, a pod-

máslí. 

J - jód: je významnou složkou napo-

máhající vývoji plodu, zvlášť pak jeho 

mozku. Štítná žláza potřebuje jód pro 

tvorbu hormonů, které ovládají život-

ně důležité funkce těla. Nejvíce jódu 

lze získat v těchto potravinách: jodizo-

vaná sůl, mořské ryby a mořské plody, 

brokolice, pórek, višně, špenát, kvalitní 

voda. 

NEZANEDBÁVEJTE PITNÝ REŽIM 
V TĚHOTENSTVÍ
Vyvážená strava je jedním z  faktorů, 

které významně ovlivňují pohodový 

průběh těhotenství. Zcela zásadní vý-

znam má také dodržování pitného re-

žimu – těhotné ženy totiž často mívají 

snížený práh žízně a náležitému příjmu 

tekutin nevěnují pozornost.

Dostatek tekutin je důležitý nejen pro 

hydrataci organismu, ale také pro tvor-

bu mateřského mléka. V průběhu dne 

je dobré vypít přibližně 2 litry tekutin, 

při kojení lépe 3 l. Nejvhodnější jsou 

pramenité a  minerální vody a  nesla-

zené ovocné či zeleninové šťávy. Mi-

nerální vody, je nutné je střídat, aby 

se měnily koncentrace minerálů, které 

dodáváte tělu. Denně vypijte také 1/2l 

mléka nebo kefíru. 

Naopak je vhodné se vyvarovat nápo-

jů s obsahem kofeinu. V těhotenství by 

se maminky měly také vyhnout toniku, 

který obsahuje chinin.

Zdroj: Magdalena Mikulandová: Těho-

tenství a porod - průvodce české ženy 

od početí do šestinedělí, Peceodite.cz

Foto: Shutterstock.com

Těhotenství



Dávno, pradávno, vytvořila příroda
vzácný podzemní poklad 
Vodu dokonale jemnou a průzračnou, chráněnou horskými masivy. Vodu, jejíž každá kapka
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Těhotenství

O tom, že má smysl si povídat s miminkem už 

před narozením nikdo z nás asi nepochybuje.  

Co ale skutečně vidí, slyší a vnímá plod?

POVÍDÁME SI  
S MIMINKEM
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SLUCH
Koncem 6. týdne těhotenství je mož-

né u  ženy zcela jistě potvrdit gravidi-

tu pomocí ultrazvuku. Zárodek v  této 

době měří pouhých 6-8mm a  už nyní 

je v oblasti budoucí hlavičky patrný zá-

klad vnitřního ucha. Postupem týdnů 

se vyvíjí zvukovod i ušní boltec a ve 20. 

týdnu je sluchový aparát plodu funkč-

ní stejně jako u  dospělého člověka.  

A právě v 5. měsíci těhotenství začíná 

plod vnímat zvukové podněty, zejména 

tlukot matčina srdce, šumění její krve 

ve velkých cévách, zvuky pocházející 

z trávení v žaludku a střevech a také dý-

chání. Všechny tyto zvuky tvoří ohrom-

nou zvukovou kulisu, která dosahuje 

až 100 decibelů, což je pro představu 

srovnatelné s  hlukem blízké dálnice. 

Další, co dítě vnímá, je matčin hlas. 

Rozeznává, zda mluví s  ním nebo 

s  někým jiným. Vnímá a  pamatu-

je si i  hlasy dalších lidí, kteří po-

bývají často v  jejím okolí, ale ma-

minčin hlas je dítěti nejpříjemnější.  

Začíná také reagovat pohybem těla 

na akustické projevy. Z  výzkumů lon-

dýnské nemocnice pro matky vyply-

nulo, že čtyř až pětiměsíční plody byly 

při hudbě Vivaldiho a Mozarta klidné, 

zatímco při rockové hudbě kopaly na-

tolik, že matky skončily se zlomenými 

žebry. Většina budoucích maminek 

zažila trhnutí nebo kopnutí svého mi-

minka při náhlém zvuku, například při 

bouchnutí dveří, klaksonu auta, dunění 

bubnu, při filmech plných střílení nebo 

i potlesku na koncertě. Tuto skutečnost 

potvrzují i  lékaři pomocí ultrazvuku.  

Podle výzkumu amerických fyziologů 

ke sluchu plodu pronikají především 

hluboké tóny a je tedy lepší při výběru 

hudby sáhnout spíše po skladbách, kde 

dominují basy. Zvuky s  vyšší frekvencí 

jsou do značné míry pohlceny, a tak by 

si tyto skladby při poslechu příliš neužil.  

Po narození miminko rozeznává hlas 

své matky a dalších nejbližších osob. Bě-

hem prvních 10 dnů života zmizí zbytek 

plodové vody ze středního ucha, do té 

doby je jeho sluch podobný tomu, jak 

slyšelo v děloze. Vnímá příjemné i ne-

příjemné zvuky a na ty nepříjemné zpra-

vidla reaguje pláčem. Zcela novým slu-

chovým zážitkem je pro dítě vlastní křik.  

Embryologové zároveň potvrzují, že 

dítě po narození poznává hudbu, 

kterou slýchalo v  bříšku a  také po-

hádky, které mu maminka čítávala.  

ZRAK
Základ oka je u zárodku patrný ve stej-

né době, jako základ ucha, tedy kon-

cem 6. týdne těhotenství. V  8. týdnu 

jsou sítnice velmi tmavé díky přibývání 

pigmentu a jsou spíše po stranách hla-

vy. V  10. týdnu se posouvají dopředu 

a  přibližují se k  sobě, zůstávají stále 

otevřené a začínají se na jejich horním 

a dolním okraji vytvářet oční víčka. Od 

16. týdne se vyvíjejí zrakové tyčinky, 

přesto je svět pro dítě zatím jednoba-

revný, růžově červený a stále stejný. Ve 

30. týdnu jsou již víčka rozdělena a mi-

minko otevírá oči a  zavírá ke spánku.  

Jakmile je vývoj očí ukončen, dítě se ob-

rací za světlem a  také reaguje, pokud 

jeho matka vystavuje své bříško slunci. 

Maminky, které holdují alkoholu zejmé-

na v počátcích gravidity, by měly vědět, 

že mohou mimo jiné zavinit poruchy vý-

voje zrakového nervu svého miminka.  

Ihned po narození si novorozenec dů-

kladně prohlíží věci a osoby, které vidí, 

vnímá tvary a  barvy. Nejlépe vidí na 

vzdálenost asi 18-40 cm, mimo toto zor-

né pole vidí ještě neostře, ale postupem 

času se tato vzdálenost prodlužuje. Za 

zmínku také stojí, že u  lidí si všímají 

a upřeně hledí na oči, nikoli na ústa. 

CHUŤ
Už od 6. týdne těhotenství se v malin-

kém jazýčku začínají tvořit chuťové po-

hárky, které dozrávají kolem 14. týdne. 

Od 4. měsíce dítě pije plodovou vodu, 

a  to 15-40 ml za hodinu. Dítě od této 

chvíle rozeznává rozmanité chuti. Glu-

kóza mu chutná sladce, sodík lehce sla-

ně a vlastní moč hořce. V plodové vodě 

ale i  tak převládá spíše sladká chuť 

a  sladké je i  později mateřské mléko.  

Jestliže plod nemůže normálně poly-

kat, zůstává malý a  podvyživený. Bylo 

Těhotenství
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dokázáno, že se dítě zašklebí a zpomalí 

pití, když je do vody vstříknuta hořká 

tekutina a polykání zrychlí, když je při-

dána sladká substance. Izraelští vědci 

také zjistili, že rozvoj chuti ovlivňuje 

i strava jeho matky v těhotenství. Pokud 

preferuje ostrá a kořeněná jídla, sklon 

k  takové stravě se vyvine i  u  dítěte.  

Novorozenci mají i nadále mlsné jazýč-

ky. Mateřské mléko chutná nasládle, 

a proto je novorozenec kladně přijímá, 

vždyť je navyklý na sladkou chuť plo-

dové vody. Výzkumy také prokazují, 

že novorozenec po podání sladkého 

spokojeně mlaská rtíky. Pokud by však 

dostal kyselé, odpoví nespokojenou 

grimasou.

ČICH
Přesto, že je ve 20. týdnu těhotenství 

nosík miminka velký asi jako čočka, je 

čichová tkáň vyzrálá. Logicky vyvstává 

otázka, k  čemu dítě může čich využít, 

když není obklopeno vzduchem, ale 

vodou? Je však dokázáno, že právě 

z  plodové vody dokáže čichová tkáň 

filtrovat vonné látky a tyto dojmy uklá-

dá v  mozku. Dítě v  děloze tak vnímá 

nasládlou vůni plodové vody a  také 

aromatické látky z  matčiny stravy.  

Nejdůležitější je ale fakt, že po naroze-

ní dítě pozná podle vůně svoji matku. 

Doporučuje se neklidným dětem, které 

špatně spí, vložit do kolébky matčin šá-

tek nebo jiný kus oděvu a novorozeně 

se bude opět cítit v  bezpečí, jakmile 

zaznamená známou vůni matky. Stejně 

tak dítě dokáže podle čichu najít cestu 

k máminu prsu.

HMAT A POHYB
Koncem druhého měsíce těhotenství 

má již plod vytvořené končetiny a prs-

ty a  od sedmi a  půl týdne mu fungu-

je nervový systém. Reaguje díky tomu 

na působení tlaku, na lehký dotek 

(při dotyku na obličej odvrací hlavu), 

vnímá teplotu a bolest. V polovině tě-

hotenství je již hmat vyvinutý a  dítě 

tak zaznamenává veškeré podně-

ty na kůži a  sliznicích celého tělíčka.  

První pohyby plodu (lépe řečeno zá-

rodku) lze pozorovat už od deváté-

ho týdne gravidity, ale matka je za-

tím ještě není schopna zaznamenat. 

Vždyť v  této době ten malý drobeček 

měří asi 3 cm a váží neuvěřitelné 3 g.  

Koncem třetího měsíce je plod vyvinu-

tý natolik, že se mu při pohybu stahu-

jí svaly. Nyní měří asi 9 cm a váží 40 g 

a  během ultrazvukového vyšetření lze 

pozorovat jeho pohyby. Reakce na me-

chanické podráždění na sebe nenechá 

dlouho čekat a oční víčka se při podráž-

dění zachvějí, jemným poklepáním na 

ret způsobíme reakci v podobě náznaku 

sacího reflexu, umí se v této době mra-

čit, zvedat hlavu, otevírá a zavírá dlaně 

a celé tělíčko ohýbá a zase se natahuje. 

První pohyby miminka může nastá-

vající maminka zaznamenat okolo 

18. týdne gravidity, prvorodičky o  pár 

týdnů později, tedy kolem 20.-21. týd-

ne. Druhorodičky bývají nejen zkuše-

nější a  vnímají pohyby o  něco dříve, 

ale jejich břišní stěna je citlivější. Pr-

vorodičky velmi snadno první pohy-

by zamění s  nadýmáním či pohyby 

Těhotenství



INZERCE

19

střev. Na zaznamenání pohybů má 

ale také vliv umístění placenty, neboť 

pokud je umístěna na přední straně, 

tlumí jejich vnímání. Zato pokud leží 

vzadu, je možné pohyby ucítit dříve.  

A  právě v  době, kdy nastávající ma-

minka ucítí pohyby svého miminka, 

začíná se mnohem častěji dotýkat 

svého rostoucího bříška, hladí jej, mi-

minko její dotyky přes břišní stěnu 

vnímá a  tiskne se co nejvíce k  hladící 

ruce. Asi se nenajde maminka, která 

by neuklidňovala konejšivým hlasem 

a hlazením neklidné, nezvykle kopající 

miminko nebo když ho přepadne šky-

tavka a ne a ne odeznít... Zábavné pro 

dítě i jeho rodiče bývají také první hry 

„na honěnou“, kdy hledáme, chytá-

me a šimráme prcka na patičce, to ale 

až v  posledních týdnech těhotenství...  

Po narození nastává pro miminko velká 

změna. Není už obklopeno vodou a její 

stálou teplotou a je tedy velmi důležité, 

aby změny teplot nebyly příliš prudké. 

Při koupání mu však opět připomeneme 

pocit a prostředí, na které je zvyklé. Ne-

čekejme ale, že bude miminko z prvních 

koupání přespříliš nadšeno, přeci jen 

vanička je oproti bříšku něco jiného… 

Dalším zážitkem je pro novorozen-

Těhotenství
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ce dotýkání. Od prvních okamži-

ků se ho někdo dotýká, ale nej-

příjemnější jsou doteky od mámy.  

Pro novorozence nastává změna i co se 

pohybu týče. Vždyť už není nadnášen 

vodou, ale působí na něho síly zem-

ské přitažlivosti. Prozatím ještě neko-

ordinované pohyby je někdy nutné 

omezit, protože novorozenec si takto 

často způsobí první škrábance od ma-

lých nehtíků v obličeji. Na některé no-

vorozence působí najednou nezvykle 

velký prostor okolo a  s ním související 

možnost pohybu rušivě, obtížně usíná, 

často a snadno se probouzí a můžeme 

mu v  prvních dnech či týdnech života 

pomoci pevným svázáním ručiček k tělu 

a sevřením v zavinovačce. 

PSYCHIKA
Přesto, že věda během posledních 

desetiletí velmi významně pokročila 

ve zkoumání fyzického vývoje dítěte 

v matčině lůně, jeho duševní svět ještě 

natolik prozkoumaný není. Ovšem je 

možné konstatovat, že i  naprostý laik 

je schopen pozorovat rozdíly v  psy-

chice novorozenců, kojenců a  bato-

lat. Proč jsou některé děti plačtivější, 

bojácnější, nejisté a  jiné zase veselé, 

plné života, šťastné? Je to bezespo-

ru odraz jejich psychického vývoje 

jak v  době svého vývoje v  těle mat-

ky, tak i  po jeho příchodu na svět.  

Dítě sdílí s  matkou její psychické roz-

položení, radost, smích, smutek i  pláč 

prožívá s ní. Emoce jsou pro něj důle-

žité a ještě důležitější je, aby maminka 

své emoce prožívala naplno, nezadržo-

vala je v sobě, ale dávala jim průchod.  

Je-li matka vystavena působení stresu, 

je ve stresu s  ní i  její dítě. Bezesporu 

zajímavé ale je, že pokud matka ztíže-

né situaci psychicky nepodlehne, ale je 

rozhodnuta krizi zvládnout, dítě krizi 

zvládne s ní a  je tak pomalu připravo-

váno i  na zvládání obtížných a  zátě-

žových chvil v  jeho životě. Vždyť i  ve 

válečných dobách se rodily děti, avšak 

není nutné chodit tak daleko. Těhot-

né ženy se ocitají i  v  místech různých 

přírodních katastrof nebo jsou vysta-

veny náročným rodinným a  životním 

krizím a jejich psychická síla a rozhod-

nost, že tuto životní zkušenost zvlád-

nou a  přežijí, učí i  vyvíjející se děťát-

ko v  matčině těle zacházet s  životní 

energií. Takové děti jsou pak podle 

výzkumů po narození životaschopněj-

ší a  odolnější, než děti matek, které 

nebyly vystaveny žádným stresorům.  

Psychické utrpení zažívá ještě nenaro-

zené dítě, jestliže si ho matka nevšímá, 

cítí-li se nemilováno, nepřijato. Těžké 

okamžiky prožívá při matčině rozho-

dování, zda si dítě ponechat nebo pod-

stoupit interrupci. Takové děti bývají 

po narození dlouho rezervované, tiché, 

pasivní, neprůbojné, žijí s pocitem od-

vržení, nemilovanosti, hůře se začleňu-

jí do kolektivu. Některé se naopak až 

přespříliš snaží získat si lásku, přízeň či 

uznání rodičů a nejbližšího okolí a kla-

dou si (někdy až neúměrně) vysoké cíle.  

Zajímavý byl také výzkum u těhotných 

žen, které dříve kouřily. Byla jim na-

bídnuta cigareta a během doby, než se 

matka rozhodla, zda si ji vezme či ne, 

tlouklo srdíčko dítěte výrazně rychleji. 

Tato nerozhodnost a  veškeré pochyby 

vzbuzují v  dítěti neklid. Dlouhodobě 

působící stres a  neklid může vyústit 

v  psychosomatická onemocnění, aler-

gie, hyperaktivitu…

 

Zdroj: Vasedeti.cz

Foto: Shutterstock.com
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Svět nejmenších

Malé děti často trpí nejrůznějšími zažívacími problémy. Jejich 

střeva nejsou ještě dostatečně zralá a často reagují přecitlivěle 

na sebemenší změny stravy i prostředí. To způsobuje především 

v prvních třech měsících bolesti bříška – tzv. kojenecké koliky, 

v pozdějším věku pak dokáže potrápit zácpa.

KDYŽ NEJMENŠÍ 
TRÁPÍ ZÁCPA



Svět nejmenších
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Hlavními příznaky zácpy jsou obtížné 

a méně časté vyměšování, které dopro-

vází bolesti, křeče v  břiše, nadýmání 

a bolest hlavy. 

U dětí jde o častý problém objevující se 

typicky v době zavádění příkrmů a pak 

ve věku mezi 2. a 5. rokem, kdy se děti 

učí samostatnosti. Dlouhodobější zácpa 

může být projevem jiného onemocně-

ní, např. celiakie, onemocnění štítné 

žlázy či vrozených vad trávicí soustavy. 

Nejčastěji se ale jedná o  funkční one-

mocnění, kdy dítě cítí při vyprazdňová-

ní bolest, a  proto se snaží další stolici 

oddalovat.

Příčin může být hned několik. Kromě 

nevhodného jídla to může být napří-

klad i  stres nebo strach, které vyvolá-

vají žaludeční neurózu. Také porucha 

trávení, zánět slepého střeva a  další 

onemocnění mohou způsobovat zácpu. 

Proto by rodiče žádné bolesti bříška ne-

měli podceňovat.

Ostatně ani u dospělých není možné 

dlouhodobou zácpu jen tak přecházet. 

Při neřešení nám život pak často zkom-

plikují hemeroidy.

JAK POMOCI DOMA
• Podávejte dostatek tekutin, aby se 

stolice změkčila,

• podávejte ovocné šťávy či rozmixo-

vané ovoce,

• masírujte bříško teplou rukou po 

směru hodinových ručiček.

Když se objeví u  dítěte zácpa, nepod-

léhejte panice a v žádném případě mu 

nedávejte projímadlo, narušili byste mu 

normální činnost střev. Zapomeňte na 

studená, ostrá a  nadýmavá jídla jako 

jsou luštěniny, syrová zelenina nebo 

nezralé ovoce a omezte sladkosti. 

ZAŘAĎTE I PROBIOTIKA 
Některé probiotické kmeny jsou v při-

rozené formě obsaženy v  kysaných 

mléčných výrobcích. Jsou to hlavně růz-

né kmeny rodu Laktobacillus a Bifido-

bacterium. Patentovaný druh mléčné 

bakterie Lactobacillus reuteri Protectis 

s  výjimečnými vlastnostmi obsahují 

některé probiotické kapky. Probiotic-

ké kultury významně zvyšují odolnost 

proti střevním potížím a infekcím, zlep-

šují trávení, zmírňují plynatost střev 

a  zácpu. Po překonání kyselého pro-

středí žaludku se tyto „přátelské bak-

terie“ dostávají do střeva, kde vytvářejí 

střevní mikroflóru. Postupně osídlují 

lidský organismus a  stávají se jeho vý-

znamnou živou součástí. Pro děti však 

mají ještě několik dalších plus. Snižují 

riziko vzniku alergie nebo atopického 

ekzému a  zároveň také posilují imu-

nitní systém. Díky probiotickým kultu-

rám tělo lépe využívá vitaminy, vápník 

a laktózu v mléce. Maminky, které kojí, 

dodávají probiotika svému dítěti v ma-

teřském mléce. Pokud kojit nemohou 

nebo v okamžiku přechodu na mléčné 

a  posléze na nemléčné příkrmy, jsou 

správnou volbou kvalitní výživy, které 

jsou probiotiky obohacovány. Pro děti 

nejpříjemnější cestou, jak probiotika 

přijmout, jsou kapky. Probiotické kapky 

se mohou buď přidávat do jídla, nebo 

mohou být podána samostatně. (Při 

přimíchání do jídla nesmí mít pokrm 

více než 45 °C)

KDY KONTAKTOVAT LÉKAŘE
• pokud se zácpu nedaří řešit výše 

uvedenými opatřeními,

• pokud se zácpa opakuje a  přidá-

vají se další problémy (nechuten-

ství, bolesti břicha, silná bolest při 

vyprazdňování, horečka, zvracení 

apod.),

• pokud se ve stolici nebo na prádle 

objeví krev, 

• bolest se dostavila velmi rychle a je 

intenzivní.

Foto: Shutterstock.com
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ZBAVTE SE HEMOROIDŮ

A TRHLIN BEZ OPERACE!
SLEVA 25 % ze vstupního vyšetření

Platí do 28.8.2015
V ProctoClinic vás ošetříme šetrnými ambulantními metodami, které vás 
neomezí v běžném ani pracovním životě. Svěřte se se svým trápením do rukou 
specialistů. Již více jak 18 let pomáháme od hemoroidů a fissur (trhlin).
Pečujte o své zdraví!

VČAS ZNAMENÁ BEZ OPERACE!

BEZPLATNÁ LINKA:
800 103 300 nebo 224 422 486
procto@onclinic.cz
www.proktoklinik.cz
Rodinní příslušníci, důchodci a ženy 
na mateřské dovolené mají slevu.

KRÁTKÉ DOBY OBJEDNÁNÍ.

DOVOLENÁ BEZ HEMOROIDŮ!
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Škola základ života

Jaký dárek vybrat dětem za pěkné vysvědčení? Mezi 

nejčastější odměny patří peníze, knížky, sladkosti 

a hračky. Jakou hračku ale dětem vybrat? Vkus rodičů 

a dětí se při výběru často rozchází. Odborníci doporučují 

nechat hlavní slovo při výběru hračky na dětech, rodiče 

totiž často vybírají hračky, na které dítě jednoduše ještě 

nestačí, nebo ty, které už nejsou mezi dětmi populární.

DÁREK ZA
VYSVĚDČENÍ?
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NÁROKY DĚTÍ NA HRAČKY  
ROSTOU
Děti při výběru hračky ovlivňuje hned 

několik faktorů, neomylně ale vědí, ja-

kou hračku by chtěly a naopak s jakou 

si určitě hrát nebudou. „Velkou roli při 

rozhodování hraje reklama, ta má na 

děti daleko větší vliv než na dospělé. 

Značný vliv má i okolí, děti chtějí stejné 

hračky jako jejich kamarádi nebo spo-

lužáci. Dlouhodobě populární jsou sbě-

ratelské kolekce. Děti už ale o nálepky 

ze žvýkaček nebo hokejové kartičky 

dávno ztratily zájem. I u hraček ze sbě-

ratelské kategorie vyžadují, aby hračka 

něco uměla‘. Hitem letošního roku jsou 

například vajíčka Timargo, která promí-

tají bojovníky a jejich prostřednictvím 

mezi sebou děti soutěží. 

DĚTI VE SVĚTĚ DOSPĚLÝCH
Čeští rodiče kupují první mobilní tele-

fon dětem ve věku mezi devíti a dva-

nácti lety. Děti se chtějí podobat dospě-

lým v čím dál nižším věku a tomu svou 

nabídku přizpůsobují i výrobci hraček. 

„V nabídce už jsou například tablety 

pro děti od tří let. Jedná se o výukovou 

hračku pro nejmenší děti, s níž se díky 

obrázkům a zvukovým efektům učí 

abecedu. Pro školáky je vhodný tablet 

Lexibook. Nechybějí v něm přednasta-

vené výukové programy, fotoaparát, 

50 nahraných knih pro děti, přehrávač 

hudby a videa nebo 33 zábavných her. 

Vše je samozřejmě v češtině. Výhodou 

dětského tabletu je, že stránky, které 

nejsou vhodné pro děti do dvanácti 

let, jsou automaticky zablokované, ro-

dič tak může pohodlně kontrolovat, co 

jeho dítě sleduje, a přitom ho nijak ne-

omezovat,“ vysvětluje odborník.

DÍVKY SI HRAJÍ JINAK NEŽ 
CHLAPCI
Úspěch mezi dětmi slaví i různé sta-

vebnice. Při výběru je ale nutné myslet 

na to, jestli si se stavebnicí bude hrát 

dívka nebo chlapec. Dívky totiž mají 

ke stavebnicím jiný přístup než chlapci. 

Dívky jsou při stavění kreativnější, kla-

dou větší důraz na detaily, vymýšlejí si 

různé příběhy, a dokonce si představují, 

že samy uvnitř svých staveb žijí. K nej-

oblíbenějším stavebnicím patří Lego. To 

začalo před třemi lety vyrábět speciál-

ní kolekce Lego Friends zaměřené na 

dívky. Stavebnice Výletní loď za delfíny 

z této kolekce se stala dokonce absolut-

ním výhercem loňského ročníku projek-

tu Hračka roku.

HRAČKY NA PRÁZDNINY
Podle průzkumů má většina českých 

dětí možnost hrát si venku. Na zahradě 

nebo dětském hřišti ale tráví jen čty-

ři procenta času z celého dne. Během 

letních prázdnin však děti tráví venku 

mnohem víc času. U venkovních hraček 

není třeba příliš rozlišovat, zda hrač-

ku rodič pořizuje pro dívku nebo pro 

chlapce. Děti si totiž venku hrají prak-

ticky se vším. Novinkou je Nanostříl 

vhodný pro děti od čtyř let. Má podobu 

malého luku a je schopen poslat šip-

ku přesně až na deset metrů do terče. 

K venkovním hrám také patří hračky do 

vody. Dětem udělá radost třeba jen na-

fukovací kruh a i s ním se umějí zabavit 

na celé hodiny. Důležité je, aby byl po-

tištěný nějakou oblíbenou postavičkou. 

Evergreenem jsou postavičky Disney. 

Hitem letošního léta jsou Angry birds, 

které lze pořídit i na nafukovacích kru-

zích, rukávcích a dalších doplňcích.

Škola základ života
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NEJLEPŠÍM DÁRKEM JE  
MAZLÍČEK
Pokud už vaše dítě dospělo do věku, 

kdy je schopné se postarat o domácí-

ho mazlíčka, možná přišla ta správná 

chvíle na to, mu nějakého pořídit. 

Začít můžete například u akvarijních 

rybiček, které jsou na péči přece jen 

méně náročné. Pokud jim navíc pořídí-

te pěkné designové akvárium, získáte 

i zajímavý prvek, který bude ozdobou 

každého bytu. Trochu náročnější na 

péči je akvárium mořské, ale pokud se 

zapojí i tatínek, výsledný dojem jistě 

bude stát za to.

Dětem starším deseti let už je možné 

pořídit nějakého chlupatého mazlíčka. 

Volit můžeme možná nejprve méně 

náročnější chlupáče - morče či křečka. 

V tomto případě bychom se ale vždy 

přimlouvali za volbu antialergenní 

podestýlky, která je vždy lepší volbou, 

než podestýlka klasická. 

Nejzodpovědnějším dětem lze pořídit 

kočičku, nebo pejska. Musíme mít ale 

vždy jistotu, že nejde o přechodný 

zájem, ale že dítěti nadšení vydrží pár 

dlouhých let. Je nutné vždy i dobře 

vybírat rasu, aby bylo zvířátko pro dět-

ského chovatele vhodné. Počítat musí-

me samozřejmě i s nákupem doplňku, 

jak pelíšku, tak třeba misek, vodítka 

a obojku. Zapomenout nesmíme ani 

na kvalitní krmivo přiměřené věku, 

velikosti a rase zvířete.

VYBÍREJME HRAČKU  
PŘIMĚŘENOU VĚKU
Na závěr si ještě pojďme něco říct 

o vhodnosti hračky pro jednotlivé 

věkové kategorie. Protože právě v tom 

nejčastěji chybujeme. Ať už se jedná o 

případ, kdy malému dítěti kupujeme 

hračky vhodné pro starší věkovou ka-

tegorii, nebo o opačný případ, kdy dítě 

podarujeme hračkou, která naslouží 

k rozvoji a vlastně ho už ani nemůže 

bavit…  

0 – 1 ROK
V tomto období dochází hlavně k roz-

voji motoriky (pohybu), sluchu a zraku. 

Dítě se učí koordinovat své pohyby, 

otáčí se za pohybem a zvukem. Vybí-

rejte barevné hračky, kojenci preferují 

modrou a zelenou, s vhodným mate-

riálem. Rádi všechno žužlají, protože 

i chuť je jejich poznávacím smyslem. 

Dejte pozor i na malé součástky, které 

by dítě mohlo vdechnout či spolknout. 

Nejoblíbenější jsou: chrastítka, závěsné 

hračky na postýlku, hračky na kočárek 

nebo pískací hračky, nafukovací hračky, 

zvukové hračky.

1 – 3 ROKY
Kolem prvního roku se dítě zkouší 

postavit a samo chodit. Také začíná 

používat první slova. Stále rádo všech-

no ochutnává, proto by plyšové hračky 

měly tvořit podstatně menší část hrací-

ho arzenálu. Nejraději má tzv. kon-

struktivní hry. Jednoduše jde o stavění 

kostek s následnou destrukcí. Obecně 

batolata ráda ničí. Trhat papíry, shazo-

vat kostky, bouchat do hrnce, to jsou 

věci, které u nich vykouzlí smích.

Nejoblíbenější jsou: tahací hračky, 

figurky, nářadí pro nejmenší, odrá-

žedla, šlapací auta, hudební hračky, 

loutky, maňásci, počítadla, plyšáci do 

mikrovlnky, interaktivní hračky, hračky 

na písek, didaktické hračky, mluvící 

hračky, hopsadla, skládačky, kostky, 

Nová vylepšená receptura pro neodolatelnou chuť.
Propesko dbá o to, aby krmivo kočkám chutnalo.

Propesko dbá o to, aby krmivo bylo pro kočky vyvážené.
100% kompletní krmivo poskytující potřebné živiny 
a energii pro každý den.

 Vitamin E
 – je důležitý pro správnou

funkci imunitního systému.

 Vitamin D3
 – napomáhá udržet zdravé

kosti a zuby.

• Vitamin A
 – napomáhá udržet

 zdravý zrak.

• Omega mastné kyseliny
 – napomáhají udržet

 lesklou srst.
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Nová vylepšená receptura pro neodolatelnou chuť.
Propesko dbá o to, aby krmivo kočkám chutnalo.

Propesko dbá o to, aby krmivo bylo pro kočky vyvážené.
100% kompletní krmivo poskytující potřebné živiny 
a energii pro každý den.

 Vitamin E
 – je důležitý pro správnou

funkci imunitního systému.

 Vitamin D3
 – napomáhá udržet zdravé

kosti a zuby.

• Vitamin A
 – napomáhá udržet

 zdravý zrak.

• Omega mastné kyseliny
 – napomáhají udržet

 lesklou srst.
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Při objedná vce stač í zadat slevový kupó n: 11111
Kupón 100 Kč  můžete uplatnit při objedná vce nad 500 Kč .

POTĚŠTE DĚTI TÍM SPRÁ VNÝM DÁ RKEM
ZÍSKÁ TE  I PRO VÁ S DÁ REK

100 Kč  pro příjemně jší ná kup na www.kreativni-hracky.com



zastrkávací kostky.

Co všechno hračka umí? Je třeba si 

uvědomit, že hračka neslouží pouze 

k zabavení dítěte. Psychologové se 

hračkami zabývají do té míry, že o nich 

píšou pěkně tlusté odborné knihy. Ve 

zkratce můžeme zmínit několik nejdů-

ležitějších významů her a hraček:

Rozvíjí jemnou motoriku, pohyby prstů 

a artikulaci. 

Rozvíjí fantazii a představivost. 

Rozvíjí osobnost dítěte. 

Velký význam má v psychoterapii, 

kdy hračka působí jako prostředník 

komunikace. 

Aktivizuje pohybové, smyslové, rozu-

mové a citové dovednosti. 

Hračka zprostředkovává a vysvětluje 

svět dospělých. 

Prostřednictvím hraček se dítě sezna-

muje s tvary, barvami a materiálem. 

A hlavně má hračka funkci uvolnění! 

Při hře si dítě odpočine a baví se.

3 – 6 LET
Typický je v tomto období rozvoj 

fantazie, myšlení, řeči a napodobová-

ní. Právě napodobování je impulsem 

k hraní „na něco“, např. na obchod, 

na školu, na maminku a tatínka, na 

kuchaře apod. K tomu je nutná velká 

výbava, umělé jídlo, hrnce, vařečky, 

oblečení, lékařská vybavení, peníze a 

mnoho dalších. V tomto věku děti také 

rády staví na pískovišti. V kolektivu se 

začíná učit společenské hry, hlavně ty 

pohybové, jako schovávaná, honičky, 

hry s míčem. Nejoblíbenější jsou: hrač-

ky na písek, koloběžky, kola, obráz-

kové skládanky, mozaiky, stavebnice, 

hračky do vany a do vody, panenky s 

doplňky, omalovánky, jednoduché hla-

volamy, obrázkové knihy, vystřihován-

ky, skákací balony, stavebnice, dětské 

nářadí, tématické sady (kuchař, doktor, 

zahradník).

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6 - 11)
s nástupem do školy se mění styl hry. 

Objevuje společenské hry, sportovní 

hry, sběratelství, chovatelství a vznikají 

první koníčky. Velký vliv mají kamará-

di, kteří se navzájem ovlivňují. Kupujte 

deskové hry, společenské hry nebo 

třeba puzzle. Rozdíl můžeme sledovat 

i mezi pohlavími. Chlapci upřednost-

ňují konstruktivní hry, stavebnice, 

mechanické hračky, hračky na elektric-

ký pohon. Dívky naopak vyhledávají 

kreativní a výtvarné činnosti a hry 

spojené s rolí matky. Nejčastěji si hrají s 

panenkami, oblečením, korálky, malují 

a kreslí, hrají si s plyšáky. Hračky pro 

kluky: stavebnice, modely na dálkové 

ovládání, autodráhy, figurky z filmů 

(Star Wars, Toy Story, Spiderman), do 

sbírek např. hračky Ninjago a Transfor-

mers. Hračky pro holky: plyšáci, Hello 

Kitty, Little Pet Shop zvířátka, panenky, 

kočárek pro panenky, Zhu Zhu zvířát-

ka, dětská kuchyňka, navlékací sady 

korálků, kabelka na vybarvení.

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (11 A VÍCE)
I když by se mohlo zdát, že vybrat 

hračku pro puberťáka je těžké, ve 

skutečnosti tomu tak není. Jednoduše 

hračky nekupujte! Jsou už velcí a s 

hračkami si nehrají nebo to alespoň 

hračkami nenazývají. Kluci i holky mají 

své koníčky, něčemu se věnují nebo 

sbírají. Popřemýšlejte, čím se doma 

baví? Něco vyrábí? Poslouchá hudbu? 

Sbírá něco nebo hraje hry? Čte? V 

tomto období už nekupujete hračky 

kvůli jejich rozvoji, ale hledáte pro něj 

vhodný dárek. V tomto věku teenageři 

nepohrdnou ani oblečením, zvláště tím 

dražším a značkovým.

Zdroj: mabyt.cz, 

Foto: Shutterstock.com
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Zdraví

Ve světě trpí alergickou rýmou asi miliarda lidí. V České republice okolo 1,5 

milionu lidí a jejich počet každoročně stoupá. Nejvíce jsou přitom postiženy 

děti. Většina lidí postižených alergickou rýmou nevyhledá lékařkou pomoc 

a řeší svůj problém po svém. Riskují tak astma a další komplikace, které se 

projevují především u našich nejmenších.

ALERGICKÁ RÝMA 

Jak s ní bojovat
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Hlavním vyvolavatelem alergické rýmy 

je alergen, jak už napovídá samotný ná-

zev. Alergen může mít mnoho podob. 

Nejčastěji to jsou pylová zrna, nebo spíš 

některé konkrétní součásti pylových 

zrn, které mohou být u každého aler-

gika jiné. Dalšími vyvolavateli alergické 

rýmy mohou být roztoči obsažení v do-

mácím prachu, plísňové spory rovněž se 

vyskytující v  domácím prostředí nebo 

nakonec domácí zvířata, především je-

jich chlupy, sliny a kůže. Alergie mívají 

často první příznaky stejné jako běžné 

nachlazení. Neprojeví se horečkou či tě-

lesnou bolestí, ale k  typickým reakcím 

patří svědění sliznic, smrkání – rýma či 

ucpaný nos, časté kýchání, zarudnutí 

očí, pálení či slzení očí. Průvodními rysy 

alergie bývají dušnost a  kašel, jejichž 

podceněním se může vyvinout až ast-

ma.

JAK ALERGEN RÝMU ZPŮSOBUJE
Alergen působí na imunitní buňky 

v  nosní sliznici, které následkem toho 

začnou produkovat látky dráždivé pro 

nosní sliznici. Tyto látky pak způsobí 

podráždění nosní sliznice a  výsledkem 

jsou všechny známé příznaky alergické 

rýmy: hojná vodnatá sekrece, svědění, 

kýchání a pocit ucpaného nosu. Zdravý 

organismus si neškodných alergenů ne-

všímá a alergickou reakci proti nim ne-

vytváří, bojuje pouze proti skutečným 

nepřátelům, jako jsou například bak-

terie nebo viry. Alergický organismus je 

citlivý na alergen a bojuje proti němu 

stejně, jako by šlo o  nebezpečnou in-

fekci.

DIAGNÓZU SAMI URČÍME  
LECKDY TĚŽKO
Rozpoznat, že vás trápí zrovna alergic-

ká rýma, není úplně jednoduché. Jed-

notlivé příznaky totiž mohou probíhat 

zcela samostatně. Můžete pociťovat 

pouhé sezónní kýchání nebo naopak 

silnou celoroční neprůchodnost nos-

ních cest. Obvykle se ale v různé inten-

zitě kombinují.

Klasické sezónní alergiky trápí víc prud-

ké akutní potíže jako svědění, kýchání, 

zvýšená sekrece. Celoroční alergici na-

opak mívají poruchy nosní průchodnos-

ti, tedy ucpaný nos bez většího efektu 

při smrkání. V mnoha případech navíc 

kromě nosních příznaků mohou lidé 

trpící alergickou rýmou pozorovat po-

tíže s  očima (svědění, pálení, apod.). 

Obvykle se nemoc projeví jako klasická 

rýma, která se postupem zhoršuje a nos 

je ucpaný. 

JAK SE VYHNOUT ALERGENŮM
Pokud vaše příznaky nasvědčují alergic-

ké rýmě, měli byste v první řadě vyhle-

dat odbornou pomoc. Je velmi důležité 

vědět, na co je člověk alergický. V mno-

ho případech se lidé domnívají, že mají 

alergii na pyl a  nakonec se ukáže, že 

jde zcela o  jiný druh. Předcházet aler-

gickým onemocněním můžeme i  sami 

a to jednoduchými radami a prevencí.

Základem nelékové léčby alergie je za-

mezení nebo alespoň omezení kontak-

tu s  alergenem, který způsobuje pro-

blémy. Jde o  velmi důležitou prevenci 

alergických reakcí. 

Každý alergen je specifický a  lze se 

proti němu bránit jinou cestou, proto 

úpravu domácího prostředí nemůžeme 

řešit komplexně, ale vždy podle typu 

své alergie.

Obecně se dá říct, že u alergenů, kte-

ré se šíří vzduchem (pyly, plísně, zvířecí 

nečistoty) je potřeba se zaměřit na čiš-

tění vzduchu a ochranu dýchacích cest. 

U ostatních alergenů (roztoči, potravi-

ny, bodavý hmyz atd.) je potřeba elimi-

novat jejich zdroj.

Předcházet rýmě pomáhá preventivní 

péče o  nosní sliznici pomocí jemných 

sprejů. Vhodná je například kombinace 

roztoku z mořské soli, extraktu z aloe 

vera, rakytníku řešetlákového, eukalyp-

tové silice a Panthenolu.

Foto: Shutterstock.com

Zdraví
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Alergie?

AKTIVNÍ DEN 
BEZ OMEZENÍ

uleví od častých příznaků alergií
(alergická rýma a chronická idiopatická kopřivka)

pomáhá obnovit běžné aktivity

účinkuje až 24 hodin

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
1)Claritine 10mg tablety a Claritine 1mg/ml sirup jsou volně prodejné 
léčivé přípravky s účinnou látkou loratadin k vnitřnímu užití.

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6, 160 00, tel.: +420 233 010 111, e-mail: msd_cr@merck.com L.CZ.CC.03.2015.0291

1)

Claritine_210x148_A_01_FINAL.indd   1 9.4.2015   14:07:06

Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Pálení, svědění, řezání, pocit cizího tělíska v oku, paradoxní zvýšené slzení 

- pokud jsou u vás zmiňované příznaky téměř na denním pořádku, trápí 

vás nejspíše „suché oko“. Statistiky uvádějí, že se s tímto onemocněním 

v průběhu života setká až každý třetí člověk. Rozhodně ho nepodceňujte. 

Jednoduchým řešením pro zmírnění těchto obtíží jsou zvlhčující oční kapky. 

Dejte si ale pozor, abyste vybrali typ produktu adekvátní vašemu problému.

„SUCHÉ OKO“ 
CHRÁNIT OČI SE VYPLATÍ
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Syndrom suchého oka, který se proje-

vuje výše zmiňovanými příznaky, se řadí 

mezi civilizační choroby. Jeho příčiny 

bychom tedy hledali především v  na-

šem životním stylu a prostředí, v němž 

se pohybujeme. Existuje mnoho fakto-

rů, které ovlivňují vznik tohoto one-

mocnění. Mezi ně patří:

• Dlouhodobá práce na počítači

• Sledování televize, čtení

• Řízení

• Klimatizované místnosti se suchým 

vzduchem

• Prašné prostředí

• Používání kontaktních čoček

Častěji „suché oko“ postihuje ženy ve 

věku nad 45 let, a to z  důvodu hor-

monálních změn, jež mohou také být 

spouštěčem tohoto onemocnění. Další 

možné příčiny jsou:

• Užívání některých druhů léků 

(např. kontraceptiva, diuretika, 

antidepresiva)

• Jiná celková onemocnění (cukrov-

ka, revmatismus, alergie, systémo-

vé autoimunitní onemocnění, ze-

lený zákal aj.)

Co konkrétně probíhá v orgánu našeho 

zraku, trpíme-li syndromem suchého 

oka? Dochází k narušení produkce a 

stability slzného filmu, který je tvořen 

třemi základními vrstvami – zevní lipi-

dovou (tukovou), prostřední vodnou 

a vnitřní mucinovou. Tukovou vrstvu 

tvoří Meibomské žlázky víček a jejím 

úkolem je zabraňování rychlému od-

pařování slz.  Prostřední vodnou vrstvu 

formuje hlavní slzná žláza a přídatné 

slzné žlázky. Její funkcí je hydratace, 

výživa a ochrana povrchových tkání. 

Funkcí vnitřní mucinové vrstvy je pro-

pojení slz s povrchem rohovky. Tvoří ji 

pohárkové buňky spojivky. 

Je tedy nutné vybrat si ten správný pro-

dukt, jenž poskytne vaším očím úlevu. 

Sledujte, v  jakou denní dobu míváte 

nejčastěji problémy. Přesnou diagnózu 

vám potvrdí váš oftalmolog.

• Jestliže vás nejčastěji oči pálí a ře-

žou v průběhu dne a navečer, pří-

činou je deficit vodné/ mucinové 

vrstvy. 

• Pokud se vaše problémy s  očima 

objevují ihned ráno, po probuze-

ní, signalizuje to deficit lipidové 

vrstvy slzného filmu, jenž je velmi 

často způsoben disfunkcí Meibom-

ských žlázek. 

DALŠÍ TIPY NA ZMÍNĚNÍ PŘÍZNA-
KŮ SYNDROMU SUCHÉHO OKA
„Suché oko“ vyléčit nelze, nicméně mů-

žeme se alespoň pokusit nepříjemné 

pálení či řezání zmírnit a cítit se lépe.

• Promluvte si svým lékařem o mož-

nostech diagnostiky přesného 

typu syndromu suchého oka. Na 

základě této konzultace vám ošet-

řující lékař doporučí řešení, které 

pro vás bude nejlepší.

• Dělejte si pauzy. A to během čtení, 

práce na počítači, sledování tele-

vize apod. Oči si potřebují občas 

oddechnout.

• Pijte více vody. Udržujte dostateč-

nou hydrataci, vypijte každý den 

osm 250 ml skleniček tekutin, ide-

álně vody či čaje.

• Je-li to možné, vyhýbejte se dráž-

divým látkám, jakými jsou pyly, 

znečištění, kouř nebo jiné částice 

přenášené vzduchem.

• Používejte teplé obklady. Jednou 

či dvakrát denně potěšte vaše oči 

teplým obkladem, aby se víčka 

zvlhčila.

• Zvažte obohacení stravy o ome-

ga-3 mastné kyseliny. 

• Dodržujte zásady správné hygieny 

očních víček. Vyzkoušejte např. čis-

tící ubrousky na oční víčka, které 

poskytují jemné ošetření očí, jež 

by mělo být součástí každoden-

ní hygieny doporučované očními 

specialisty. Současně odstraňují ne-

čistoty a oční make-up, jenž může 

oči dráždit. 

Foto: Schutterstock.com
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zdravotnický prostředek

Úleva pro Vaše oči

Kyselina hyaluronová:
• je oku vlastní

•  dokonale zvlhčí unavenéa suché oči

•  dlouho přetrvává na povrchu oka čímž 
chrání před vysycháním

Zvlhčující kapky Starazolin HydroBalance
obsahují kyselinu hyaluronovou

Dvojité balení 
za super cenu!

STARAZOLIN_inzerat_210x148_22989_02.indd   1 1.4.2015   11:14:06



Soutěž o dárkové balíčky sirupů Relax
Zejména díky extra hustému složení a vysokému obsahu ovocné složky si 

sirupy Relax získaly přízeň milovníků poctivých chutí. Sirupy navíc neobsahují 

žádné konzervanty, umělá barviva ani aromata. Fanoušci sirupů Relax se letos 

mohou těšit rovnou na dvě novinky. Jaké budou mít příchutě?  

A) Jablko a jahoda

B) Višeň a malina

C) Pomeranč a lesní směs

Nápovědu můžete najít na www.relax.cz. 

Pro tři vítěze je nachystán dárkový balíček sirupů. 

Odpověď posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz, 

heslo RELAX

Hravý přehoz na postel
Přehoz lze využít hned několika způsoby. Spolehlivě ozdobí postel, 

poslouží jako deka doma i venku a nebo se promění ve stan při dětských 

hrách. Jedna jeho strana je potištěná patchworkovým motivem, druhá je 

jednobarevná v modré barvě. Více na www.tchibo.cz.

GoGEN MAXI VYSÍLAČKY
Existuje jen málo hraček, které nevyjdou 

z módy a jednou z nich jsou i vysílačky. 

Děti si s GoGEN MAXI VYSÍLAČKAMI 

užijí hromadu zábavy, zejména pokud 

pojedete na prázdniny do přírody. Mohou 

však posloužit i vám jako prostředek, jak 

mít dítě pod kontrolou. Ve volném terénu 

mají vysílačky dosah až 7 km. Vybírat 

můžete z 8 kanálů.

„Cena od 699 Kč za sadu 2 vysílaček 

(kasa.cz)“

www.msene.cz

Lázeňský pobyt:  2 dny / 1 noc
Ubytování:  jedno / dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování: plná penze
Lázeňská péče pro ženu:
• 1x bylinková koupel z Lázní Mšené
• 1x aroma masáž zad
• 1x lázeň s esencí růží
• 1x parafínový zábal na ruce
Lázeňská péče pro muže:
• 1x pivní relaxační lázeň
• 1x konopná masáž zad
• 1x vulkanpack (záda)
• 1x volné plavání v bazénu (30 minut)
Cena pobytu již od 1.745,- Kč/osoba*

Lázně na zkoušku

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Vyzkoušejte péči a blahodárné 
účinky našich odborníků.

Oáza k l idu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
 tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Další nabídka na 
www.msene.cz

www.marykay.cz

STAŇTE SE HOSTITELKOU 
A S KAMARÁDKAMI OBJEVTE SVĚT, 
KTERÝ MILUJETE.

* 50% sleva se vztahuje na jakýkoliv přípravek Mary Kay® při celkovém prodeji v minimální hodnotě 3000 Kč.

Pozvěte své kamarádky a čerpejte výhody hostitelky na maximum! 
Vaše nezávislá kosmetická poradkyně se s vámi podělí o zkušenosti a rady z oblasti péče 
o pleť a dekorativní kosmetiky. 

Být hostitelkou má své výhody! 
 Získáte 50% slevu* na přípravek Mary Kay® podle svého výběru.
 Naučíte se správně pečovat o svou pleť a používat přípravky vhodné pro svůj typ pleti.
 Nezávislá kosmetická poradkyně vás krásně nalíčí.
 Dozvíte se o nejnovějších tipech a trendech vizážistů.
 Vyzkoušíte si sama přípravky předtím, než si je zakoupíte.
 Užijete si báječnou zábavu se svými kamarádkami.

BÝT 
HOSTITELKOU 

se vyplatí...

Ověřte si u své nezávislé kosmetické poradkyně, jestli je do hostitelského programu zapojena.



NOVÁ kolekcí vysoušečů Braun PowerPerfection 
NOVÁ kolekce Braun PowerPerfection – 

extra silné, kompaktní a ultralehké vysoušeče 

pro krásný účes snadno a rychle. Vysoušeč 

Braun Satin Hair 5 HD 580 (2500W) 

v sobě skrývá největší výkon z kolekce 

PowerPerfection. Satin Hair 5 je kompaktní 

a se zabudovanou iontovou technologií 

viditelně eliminuje krepatost vlasů. Navíc 

ideálně kalibrované ventilátory rozdělují 

teplo rovnoměrně, takže se vlasy vysoušejí 

efektivně, aniž by se přesušily. Vybírat lze 

se tří stupňů teplot a dvou stupňů rychlosti 

a pro zafixování účesů slouží ochlazovací 

funkce. Dostupný je také s difuzérem..

V červnu otevře iQPARK novou expozici, kde si malí i velcí mohou 

vyzkoušet povolání, o kterých sní nebo snili. Vyzkouší si práci 

hasiče, rockové hvězdy, stavbaře, TV moderátorky, učitele nebo 

třeba barmanky.

Soutěž o vstupenky do iQLANDIE a iQPARKU:

Jak se jmenuje nová expozice, která bude v iQPARKU otevřena  

v červnu?

a) Vodní svět

b) Svět kolem nás 

c) Svět zvířat

Odpovědi posilejte na soutez@rodinaaja.cz , heslo: IQ

Revoluční český vynález  ACNE 

INVISIBLE  vítězí v boji proti akné! 

Určeno pro dospělé i teenagery 
– výrazně urychluje hojení akné 

– je zcela prodyšný a brání průniku bakterií a nečistot 

k pokožce 

– po aplikaci kryje postižená místa

– je neviditelný na pleti 

– naprosto splývá s pokožkou 

– jako jediný produkt na trhu je vhodný i pro těhotné 

a kojící matky, protože nemá vedlejší účinky 

– jako jediný produkt na trhu funguje i na suchou 

pleť, což je v péči o akné výjimka 

– v kombinaci s HA gelem, který je součástí balení 

zabraňuje vzniku jizviček po akné

Little Tikes Vodní stůl pirátská loď 
U zábavného vodního stolu s odolnou konstrukcí 

v atraktivním tvaru pirátské lodi děti spojí kreativní 

i aktivní hru a doslova procákají celý den. Čeká na ně dělo, které stříká 

vodu, stěžeň fungující jako vodní fontána s několika barevnými vodními 

mlýnky, vytváření vodních proudů v kanálech po stranách pirátské lodi 

a spousta dalších zábavných aktivit. Součástí jsou 2 legrační figurky, 

stříkací žralok, člun, naběračky na vodu a kbelíček. Samozřejmostí je 

pirátská vlajka na stěžni.

Ovocné tyčinky – zdravá svačina nejenom  

pro děti
Skvělou alternativou zdravé svačiny, kterou máte sbalenou hned, 

nezabere skoro žádné místo a chutná, jsou Ovocné tyčinky od Emco. 

Mimo ovesných vloček obsahují ovocnou složku se 40% podílem ovoce, 

a tím nabízí zdravé a osvěžující doplnění energie. 

Můžete vybírat z těchto příchutí: 

svěží Malina, šťavnatý Ananas 

a růžový Grep. Ovocné tyčinky 

neobsahují umělá aromata ani 

umělá barviva a na rozdíl od 

konkurenčních výrobků ani jedlý 

papír či oplatek. 

Také nejdou Vašemu dítěti 
některé hlásky správně vyslovit  
a nechce se je učit?  
S hrou Rozhýbej svůj jazýček jim 
půjdou logopedická cvičení sama 
nenásilnou, hravou a zábavnou 
formou. 

www.bonaparte.cz



1. Soutěžní otázka:
Na čištění čeho je určen nástavec FK370?
A. Na čištění matrací
B. Na čištění pevných podlah
C. Na čištění koberců

Nápověda na www.kobold.vorwerk.cz

8. Soutěžní otázka:
Studený nápoj vydrží v Inteligentní termosce

A. 8 hodin

B. 12 hodin

C. 24 hodin

3. Soutěžní otázka:

Jak se nazývá čistící prostředek, určený pro použití k čističi 

oken Kobold VG100?

A. GC100

B. GV100

C. WC100 Nápověda na www.kobold.vorwerk.cz

4. Soutěžní otázka:
Kolik velikostí hlav My Model má Zapf Creation aktuálně 
v nabídce?
A. 2
B. 5
C. 8  

Nápověda na www.youtube.com/zapfcreationcz

6. Soutěžní otázka:
Jaká je cena kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI na 
www.dolce-gusto.cz?
A. 2 999Kč
B. 4 199Kč
C. 3 999Kč

7. Soutěžní otázka:
Jaká hra společnosti Pexi získala ocenění "Nejlepší novinka roku 
2014"?

A. Osada

B. PlayFoam

C. Evoluce

2. Soutěžní otázka:

Až kolik metrů čtverečních zvládne robotický vysavač Kobold 

VR200 uklidit na jedno nabití?

A. 50 m2

B. 90 m2

C. 120 m2

Nápověda na www.kobold.vorwerk.cz

9. Soutěžní otázka:
Který z  produktů nepatří mezi doplňky, které má BABY born 
k dispozici ve své BABY born koupelně?

A. Vana

B. Sprchový kout

C. Umyvadlo  

Nápověda na www.youtube.com/zapfcreationcz
5. Soutěžní otázka:
Ve kterém roce a městě se konalo první mistrovství světa ve 
Scrabble ?

A. 1990 v Los Angeles

B. 1991 v Londýně

C. 1993 v New Yorku 

Nápověda na: www.scrabble-hry.cz

10. Soutěžní otázka:
Nabízí značka Pedro i lízátka?
A. Ano
B. Ne

Odpověď na www.pedro.cz

1.) A) B) C)

2.) A) B) C)

3.) A) B) C)

4.) A) B) C)

5.) A) B) C)

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE

6.) A) B) C)

7.) A) B) C)

8.) A) B) C)

9.) A) B) C)

10.) A) B)

Zde uveďte své jméno a adresu:

VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ



6. Nové MINi od NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® klade velký důraz na inovativnost, 

osobitost a hravost, proto na český trh pravidelně uvádí 

designové limitované edice, na kterých spolupracuje se 

světovými ikonami napříč uměleckými sférami. Pro letošní 

rok navázala značka NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

spolupráci s věhlasnou automobilkou. Design, 

kvalita a osobitost - to vše se odráží v nové 

limitované edici kávovarů  NESCAFÉ® Dolce 

Gusto® Mini. Vyhrajte své MINI v naší soutěži.

8. Inteligentní termoska

• jedinečná termoska s pítkem německé zn. alfi. Vhodná 

především pro děti, 100% těsnící.

• Chladný nápoj po celé léto!

• Termonádoba 0,35l pro uchování 

teplých nebo studených potravin.

Více na www.inteligentni-termoska.cz

4. My Model Hlava k česání a líčení

S česací hlavou My Model se každá holčička může stát skvělou 

kadeřnicí a vizážistkou. Z kvalitních blonďatých vlasů lze 

vytvořit nekonečné množství účesů. Jako pomocníci při tvorbě 

účesu skvěle poslouží kartáč 

a šest gumiček.  Součástí balení 

je i sada líčení pro panenku, 

díky které si holčičky mohou 

na panence vyzkoušet různé 

varianty make-upu.

1.Vysavač Kobold VK150

Úklidový systém Kobold VK150 od společnosti 

Vorwerk je ultralehký a díky unikátnímu HEPA 

sáčku je držitelem certifikace TÜV Nord - 

vhodný pro alergiky. Široká nabídka nástavců 

vám umožní pohodlný, efektivní a hloubkový 

úklid doslova od podlahy až po strop včetně 

čištění matrací či textilního nábytku.

10. Dejte si něco dobrého

300 ks bonbónů Pedro Želé, to je ta správná výhra 

pro všechny mlsouny.  Vybírat můžete z Kyseláků, 

Smajlíků, Opiček, Safari, či veselých Tutti frutti.

Želetinová zvířátka, medvídci, červíci, či želetino-

pěnové opičky, ti všichni čekají na svého výherce.

5. SCRABBLE ORIGINAL CZ, Scrabble JUNIOR CZ®

SCRABBLE ORIGINAL CZ  je báječná hra se 100 kameny, která 

baví miliony lidí po celém světě! Hra je zaměřena na rozvoj 

slovní zásoby a jazykových schopností. Nyní si i děti mohou užít 

zábavu a vzrušení ze hry Scrabble JUNIOR CZ ® na své úrovni! 

7. Učme se s Pexi

Balíček od firmy Pexi zahrnuje několik zajímavých naučných 

her, Ať už jsou to: strategické hry Evoluce, či Osada, didaktická 

hra Povím ti mami, logopedická hra Vyslov slova, vzdělávací 

hra Matematický závod, či první pexeso, do kterého zapojíte 

i sluch - Pexeso pro uši. Jako bonus navíc dostanete i pěnovou 

modelínu PLayFoam.

9. Interaktivní BABY born®

Panenka ve velikosti 43 cm s mechanickými 

funkcemi, které fungují bez použití 

baterií! Umí ronit slzičky, pít vodu 

z lahvičky, jíst speciální kašičku, 

kakat, zavírat oči a má pohyblivé 

klouby. Panenka je vodotěsná 

a je možné ji koupat. Získala 

ocenění Hračka roku 2013 

v kategorii „Holčičí svět“.

HLAVNÍ CENA
2.Robotický vysavač Kobold VR200

Robotický vysavač od Vorwerku Kobold VR200 uklidí za vás, 

i když nejste doma. Je vybaven 

nejmodernější laserovou navigací, 

která snímá své okolí 1800x za 

vteřinu a okamžitě vytváří mapu 

okolního prostoru. Dostane se 

prakticky do všech rohů, překonává 

překážky až do výšky 2 cm. Devizou 

je také jeden z nejvyšších sacích 

výkonů na trhu.
3.Čistič oken Kobold VG100

Rychle a přitom dokonale umytá a vyleštěná 

okna jsou výsledkem práce s revolučním 

čističem oken Kobold VG100. Celá namáhavá 

práce se zúžila na jeden jediný pohyb, při 

kterém utěrka z mikrovlákna důkladně umyje 

skleněnou tabuli vodou s čisticím prostředkem 

a zároveň VG100 odsaje špinavou vodu a sklo 

perfektně vyleští.

DRUHÁ CENA

TŘETÍ CENA

VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ
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Zdraví

Trpět migrénou znamená žít s neviditelnou a nepředvídatelnou 

nemocí. I přes svou závažnost zůstává často podceňována. 

Pouze 50% lidí, jejichž obtíže splňují kritéria migrény, se léčí 

s odpovídající diagnózou. Migrénu je přitom možné mírnit, i když 

se jedná o běh na dlouhou trať. Důležité pro léčbu je správně 

identifikovat případné spouštěče a mít vždy u sebe vhodný lék 

k tlumení bolesti v průběhu záchvatu. Mezi dobře rozpoznatelné 

spouštěče patří čichové stimuly - intenzivní vůně či pachy nebo 

třeba i klimatizace v automobilu.

MIGRÉNU 
mohou spustit parfémy i klimatizace
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JE MOŽNÉ KOMBINOVAT HOMEOPATIKA I S JINÝMI LÉKY?
odpovídá MUDr. Alexander Fesik (Akademie, klasické homeopatie, Ostrava)

Homeopatie je šetrná přírodní léčba, která nezatěžuje organismus. Homeopatické 
léky je proto možné kombinovat mezi sebou i s jakýmikoli jinými léky. 

Běžnou léčbu navíc skvěle doplňují a vyvažují její případné nedostatky. 
Homeopatika pomáhají například i při léčbě dlouhodobých potíží, jakými jsou 
alergie, ekzémy nebo poúrazové bolesti. Jakmile se stav nemocného zlepší, je 
možné postupně zmenšovat dávku obvyklých léků až do jejich úplného vysazení.

I proto je homeopatie vhodná pro nastávající a kojící maminky, děti každého 
věku a také jejich dědečky a babičky.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS E-MAILEM NEBO PO TELEFONU
596 113 330 / 776 879 799 | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ | budtezdravi@budtezdravi.cz

Novinky naleznete také na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

MRčerven15.indd   1 26.5.2015   23:01:55
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Čichové podněty jsou jedním ze spou-

štěčů, jejichž souvislost se vznikem mi-

grény je medicínsky prokázána. Mezi 

spouštěči migrény mají vysoké zastou-

pení, v různých studiích je označilo jako 

spouštěče 36,5% - 70% pacientů. Na 

rozdíl od jiných typů spouštěčů (napří-

klad počasí nebo hormonální změny) je 

můžeme nejen dobře identifikovat, ale 

dokážeme se jim většinou i vyhnout.

K  nejčastějším pachovým spouštěčům 

patří parfémy (64 %), vůně jídla (55 %) 

a cigaretový kouř (55 %). Patří sem ale 

i některé čisticí prostředky nebo benzín 

a  v  neposlední řadě také klimatizace, 

a  to zejména v  autě. Při probíhajícím 

záchvatu migrény se velmi často obje-

vuje také osmofobie, což je nesnášenli-

vost čichového vjemu, který jinak může 

být vnímán jako příjemný. Touto nesná-

šenlivostí na konkrétní vůni či zápach 

trpí v průběhu záchvatu migrény každý 

druhý pacient.  

VNÍMEJTE SVOU CITLIVOST NA 
PACHY A VŮNĚ
V období mezi záchvaty může docházet 

také k přecitlivělosti na pachy či vůně. 

U žen trpících migrénou je tato nesná-

šenlivost vůči pachům a ostrým vůním 

častým příznakem. Jedná se o  subjek-

tivní pocit úzkosti při konkrétním či-

chovém vjemu, který je jinak považo-

ván za neutrální nebo příjemný. Taková 

přecitlivělost může být sice nepříjemná, 

zároveň ale působí jako obranný me-

chanismus, který pomáhá vyvarovat se 

situacím, které by mohly záchvat mig-

rény spustit.

Spouštěče předcházejí migréně v men-

ším než 48hodinovém intervalu a  dvě 

třetiny pacientů jsou schopny jeden 

nebo více spouštěčů již rozpoznat. 

Dokáže-li pacient spouštěč identifi-

kovat, je možné se záchvatu migré-

ny v  budoucnu vyvarovat. „Důležité 

je rozpoznat první příznaky a  omezit 

spouštěče,“ říká neurolog MUDr. Evžen 

Nešpor z Polikliniky I. P. Pavlova a radí: 

„Jako psychologická podpora fungu-

je jedna dávka léku stále při ruce (od-

straní emoční vypětí z ataky). Můžeme 

přiložit studený či teplý obklad na šíji 

a zadní část hlavy, na oči a spánky si dát 

chladnou masku. Doporučuje se temná, 

tichá místnost, lehnout si a zkusit uvol-

nit svaly v celém těle a usnout, případ-

ně využít relaxační techniky.“

MIGRÉNU JE TŘEBA LÉČIT
Záchvaty bolesti jsou vyčerpávající 

a negativně ovlivňují socioekonomické 

vztahy i kvalitu života. Opakovaná bo-

lest snižuje produktivitu i chuť do živo-

ta a ovlivňuje schopnost soustředit se. 

Proto je potřeba migrénu léčit a bolest 

v maximální možné míře tlumit. „Bolest 

je nesmírná, je ohromná, když máte zá-

chvat. Je tak veliká, že si přejete v  tu 

chvíli zmizet a nebýt, abyste to necítili, 

ale vy nemůžete,“ popisuje záchvat 
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HOMEOPATICKÁ
POMOC  NA CESTÁCH

Homeopatické léky vám pomůžou už 

před odjezdem – nemají nežádoucí 

účinky a preventivním užíváním neztrá-

cejí účinnost, proto díky nim můžete 

předcházet nejčastějším potížím. Ho-

meopatie je šetrná a cílená léčba, pro-

to nepůsobí negativně na nenarozené 

děti a na cestách ochrání i nastávající 

maminky.

Natrium phosphoricum AKH pomáhá 

při průjmech, které vznikají po příjez-

du na místo kvůli odlišnému složení 

vody a exotickým pokrmům. Zmírňuje 

také nevolnost, která se dostavuje už 

před odjezdem. V případech „cestov-

ní horečky“ je vhodné podávat také 

lék Argentum nitricum AKH. Poradí si 

s dalšími projevy stresu, jakými jsou ne-

spavost a bolesti hlavy. Děti i dospělé 

navíc uklidní před první cestou leta-

dlem nebo lodí. Pokud bývá dítěti ne-

volno při jízdě autem nebo autobusem, 

pomůže mu nepříjemné pocity překo-

nat lék Silicea AKH.

S   cestováním jsou spojeny také otoky 

nohou, které způsobuje dlouhé se-

zení v  autě, autobuse nebo letadle. 

Užívání homeopatického léku Apis  

mellifica AKH problém s  otoky mini-

malizuje. Apis mellifica AKH je záro-

veň účinnou první pomocí při včelím 

a vosím bodnutí, když zmírňuje otok  

i bolest.

Na cesty za sluncem si přibalte léky 

Bella-donna AKH a Melilotus officinalis AKH, 

které pomáhají při úpalu a úžehu.  

K přehřátí může dojít nejen na přímém 

slunci, ale také při dlouhých cestách 

autem. Melilotus officinalis AKH utiší 

bolesti hlavy, pomáhá i u souvisejících 

potíží jakými jsou malátnost, závratě 

a poruchy vědomí. Bella-donna AKH 

pomáhá proti nesnesitelným bolestem 

hlavy a zmírňuje doprovodné horečky. 

Uleví také v  případech letních angín, 

které se mohou nečekaně objevit, 

když dítě střídavě pobývá na slunci  

a v klimatizovaných prostorách.

Přeji vám krásné léto!

MUDr. Alexander Fesik

lékař a homeopat

Cestování přináší spoustu radostných zážitků, ale maminkám s dětmi může způsobit i nejedno trápení. Platí to zejména při 
cestách do zahraničí, kde nás jazyková bariéra odděluje od zdravotní péče, o jejíž kvalitě a ceně mnoho nevíme. Chcete-li se na 

cestách chránit, přečtěte si, co zabalit do homeopatické lékárničky.

Komerční prezentace
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třiatřicetiletá Táňa z Prahy. „Je to, jako 

byste na chvíli ztratili svůj život,“ snaží 

se utrpení přiblížit pacientka.

Po nástupu migrény se nesnažte pří-

znaky před okolím skrýt, dopřejte si po-

kud možno odpočinek a tlumte bolest. 

Čím rychleji přitom bolest utlumíte, tím 

lépe. Nejenže si tak zlepšíte kvalitu ži-

vota, ale budete se i moci soustředit na 

včasnou identifikaci spouštěčů a přispět 

tak k prevenci záchvatů.  „Utlumení bo-

lesti je důležité zejména pro psychickou 

pohodu pacienta,“ uvádí MUDr. Lazák, 

praktický lékař. „Při dlouhotrvající bo-

lesti hlavy se nemůže tělo uvolnit a těž-

ko se zbavuje příčiny bolesti. Pacient se 

tak dostává do začarovaného kruhu. 

Použití tlumících prostředků speciálně 

určených pro migrénovou bolest je dů-

ležité pro úspěšný průběh léčby celého 

problému.“ 

První pomocí jsou běžné léky proti bo-

lesti – např. s  obsahem paracetamolu 

(např. Paralen 500), ibuprofenu (např. 

Ibalgin 400) nebo s kombinací tří účin-

ných látek – paracetamolu, kyseliny 

acetylsalicylové a  kofeinu (Migralgin). 

Tato kombinace je mnohem účinnější 

než použití těchto látek jednotlivě či 

v  dvojkombinaci. Výhodou je, že ob-

sažený kofein zkracuje nástup účinku 

paracetamolu a  kyseliny acetylsalicy-

lové, zesiluje jejich účinky a  zároveň 

potlačuje příznaky únavy, podporuje 

duševní činnost a výkonnost. Při kombi-

naci uvedených tří léčivých látek se také 

snižuje počet přípravků potřebných ke 

zvládnutí bolesti. 

NEVYČLEŇUJTE SE ZE  
SPOLEČNOSTI.
Přiznáte-li sobě i okolí, že máte záchvat 

migrény, můžete jeho průběh význam-

ně zmírnit.

• Léky proti bolesti pomáhají zvlád-

nout záchvat migrény a  udržet si 

kontakt s  okolním světem i  vlast-

ním životem. 

• Po zmírnění bolesti můžete zkusit 

popřemýšlet, co mohlo migrénu 

spustit a  zda to náhodou nebyla 

nějaká vůně či zápach. Tyto spou-

štěče omezte.

• Naučte se rozpoznávat první pří-

znaky. Vaše okolí si jich zpravidla 

všímá dříve než vy sami. 

• Noste s  sebou jednu dávku léku 

jako psychologickou podporu. Čás-

tečně se tak odstraní emoční vypě-

tí a strach, že vás migréna přepad-

ne a zůstanete bez pomoci.

• Při záchvatu si přiložte studený či 

teplý obklad na šíji a  zadní část 

hlavy dle vaší snášenlivosti, na oči 

si dejte chladnou masku, na spán-

ky použijte např. chladivou mast. 

Jděte do temné, tiché místnosti, 

lehněte si, zkuste uvolnit svaly 

v celém těle a pak usnout. 

• V období mimo záchvaty se infor-

mujte o  relaxačních technikách 

a naučte se uvolňovat svaly celého 

těla.

Foto: Shutterstock.com

Zdraví
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Nad červenou skvrnou ve tvaru písmene O s bílým středem na kůži po přisátí 

klíštěte by nikdo neměl mávnout rukou. Příznaky, jako jsou horečka, únava 

a malátnost by pak rozhodně měly každého vést k praktickému lékaři. V souvislosti 

s kousnutím klíštěte jsou to totiž symptomy typické pro Lymeskou boreliózu. 
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POZOR 
NA NEUROBORELIÓZU
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Podle MUDr. Martina Jana Stránské-

ho, neurologa z Polikliniky na Národní 

v  Praze, proběhne borelióza u  nema-

lého počtu lidí  téměř bezpříznakově. 

Průvodními znaky je například pou-

ze menší únava či příznaky podobné 

chřipce. A  podle toho s  nimi také za-

cházíme – návštěvu lékaře nepovažu-

jeme za podstatnou a  potíže řešíme 

samoléčbou. Pokud ale není borelióza 

včas a  dobře léčena, může se během 

několika týdnů až měsíců vyvinout do 

chronické formy. Ta může zasáhnout 

srdce, klouby, ale také nervový systém. 

„Při neuroborelióze může být postižen 

nejen pohybový či senzorický aparát, 

ale dokonce i  mozek. Kromě jasných 

poruch mozku se mohou objevit i váž-

né psychiatrické projevy, mezi nimi 

třeba deprese,“ říká MUDr. Martin Jan 

Stránský. Správná diagnostika borelió-

zy je tedy důležitá, bohužel však vůbec 

není jednoduchá a nelze se stoprocent-

ní jistotou spolehnout ani na krevní tes-

ty. „Protilátky, které informují o  one-

mocnění boreliózou, se v  těle mohou 

vyvíjet týdny nebo klidně i tři měsíce po 

kontaktu s  klíštětem. Navíc v  určitých 

regionech má až 25 procent populace 

pozitivní protilátky, protože prošlo již 

dříve onemocněním boreliózou a  ani 

o  tom nevědělo. Proto by každé po-

zitivní vyšetření mělo být potvrzeno 

testem,“ říká lékař, který kromě České 

republiky působí i jako primář neurolo-

gie v americké Yale New Haven Medical 

Center a  přidělené nemocnice. Zdejší 

lékaři patří v léčbě boreliózy již tradič-

ně k nejzkušenějším na světě. New Ha-

ven se totiž nachází jen pár kilometrů 

od městečka Old Lyme ve státě Conne-

cticut, kde bylo v  roce 1975 popsáno 

prvních několik případů boreliózy.

BEZ NÁSLEDKŮ
V  první fázi onemocnění boreliózou 

jsou první volbou léčby širokospektrální 

antibiotika. Absolutní většina  nemoc-

ných se po jejich nasazení vyléčí bez ná-

sledků. Jestliže však nemoc postoupí do 

sekundární a terciální fáze, závisí léčba 

na konkrétních projevech. „Při tzv. po-

kročilé či terciální neuroborelióze s ne-

specifickými příznaky je vědecky pro-

kázáno, že antibiotika nemají žádný 

smysl,“ konstatuje neurolog, a dodává: 

„Řada vědců dokonce tyto nespecifické 

příznaky, mezi něž patří například bo-

lesti hlavy či svalstva, občasné bolesti 

kloubů a  dokonce například deprese, 

neuznává jako přímý důsledek bore-

liózy. Borelióza tedy fungovala jen 

jako spouštěč různých protichůdných 

imunologických nebo psychických akcí 

v  organismu. Snížení protilátek, nebo 

změna jejich profilu prostřednictvím 

antibiotik, nesouvisí s  klinickým sta-

vem. Nejen, že je v  těchto případech 

jejich měření velice diskutabilni, ale je 

prokazatelně doloženo, že léčba anti-

biotiky tzv. chronické boreliózy  není 

vůbec efektivní, a  proto se nedopo-

ručuje.“ Léčba neuroboreliózy s  ne-

specifickými příznaky je proto pouze 

symptomatická. Podle charakterů pro-

blémů jsou podávány například proti-

zánětlivé léky, antidepresiva či pacient 

dochází na fyzioterapii. 

Boreliózou onemocní každým rokem 

v  České republice  zhruba 4 000 lidí 

(3743 v  roce 2014 – program EPIDAT 

SZÚ). To je zhruba dvakrát více než před 

pětadvaceti lety. Proti borelióze dosud 

neexistuje žádné očkování, avšak je-li 

nemoc odhalena a léčena včas, odezní 

zpravidla bez dalších komplikací. Nic-

méně, klíšťata přenáší podobnou a ne-

bezpečnější nemoc – klíšťovou encefali-

tidu, tedy infekci mozku, která se vyvíjí 

podobně jako borelióza. Proti klíšťové 

encefalitidě však existuje efektivní oč-

kování. To je doporučována především 

lidem, kteří tráví hodně času v přírodě. 

NECHTE SE OČKOVAT
Očkování, které spolehlivě chrání, je 

dostupné po celý rok a nezabere mno-

ho času. Proočkovanost naší popula-

ce se odhaduje na 20%, u  lidí v  pro-

duktivním věku a  u  starších pacientů, 

u  kterých bývá průběh onemocnění 

klíšťovou encefalitidou závažnější s čas-

tějším výskytem trvalých následků, je 

mnohem menší, pohybuje se mezi 7% 

- 12%. Očkování proti klíšťové ence-

falitidě je možné po celý rok, v letním 

období je potřeba zvolit zrychlené oč-

kovací schéma. Druhá dávka se podá již 

za 14 dní po dávce první. Ochrana proti 

onemocnění nastupuje nejpozději za 2 

týdny po druhé dávce. 

Foto: Shutterstock.com
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SLYŠELA JSEM, ŽE JE MOŽNÉ SE POJISTIT PRO PŘÍPAD, ŽE BUDU MÍT KLÍŠTĚ  
A ONEMOCNÍM. JE TO PRAVDA? A MOHU POJISTIT I SVÉ DĚTI?
Ano, v rámci životního pojištění si můžete pojistit riziko velmi vážná onemoc-

nění, které zahrnuje mimo jiné i dvě onemocnění přenášená klíšťaty, lymeskou 

boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Pojišťovna vám vyplatí předem dohodnutou 

částku v  případě, že jednou z  nemocí vážně onemocníte (musíte splnit popis 

onemocnění dle speciálních pojistných podmínek). Děti můžete pojistit také, 

v našem FLEXI životním pojištění je umíme pojistit hned, jak dostanou rodné 

číslo. Dětské pojištění je chrání až do jejich 25 let.
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Přisáté klíště a jeho okolí před odstraňování klíštěte vydezinfikujte. 
Klíště uchopte (např. pinzetou) co nejblíže kůže a kývavými nebo krouživými pohyby odstraňte (na směru nezáleží).
Dbejte na hygienu! Po odstranění klíštěte si umyjte ruce a případně vydezinfikujte. 

 
TrendemTrendem posledních let jsou dezinfekční prostředky, které mají široké spektrum účinnosti, působí v nízkých koncentra-
cích a krátkých expozicích, a které nepříjemně nezapáchají a nedráždí sliznice. Nejsou toxické a jsou biodegradabilní, 
stabilní a kompatibilní.

Jak správně odstranit klíště? 

Jakým přípravkem dezinfikovat?

• léčivý přípravek nejen na dezinfekci drobných poranění, ale používaný i k dezinfekci operačních polí 
• žluté zbarvení indikuje místo aplikace
• netoxický, nedráždivý, nehořlavý, dlouhá doba použitelnosti (5 let od data výroby)
• 50 ml, 25 ml roztoku (balení s mechanickým rozprašovačem nebo šroubovacím uzávěrem)

AJATIN® Profarma Tinktura
poraněná pokožka 

• dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou případně pokožky před vpichem
• obsahuje alkohol pro zvýšení účinnosti a rychlejší schnutí
• po zaschnutí zanechává na povrchu mikrovrstvu, která vytváří jemnou
 ochranou vrstvu bránící opakovanému osídlení mikroorganismy
• 100 ml roztoku ve spreji

AJATIN® Akut
pokožka před vpichem, dezinfekce rukou 
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Odřeniny, pohmožděniny nebo výrony patří neodmyslitelně k životu každé 

aktivní rodiny. Zejména na jaře a v létě, když se snažíme rozhýbat své tělo 

nebo vypustíme ratolesti do parku či na kolo, bychom neměli být drobnými 

úrazy zaskočeni. Nejvíc jich evidují pojišťovny na přelomu května a června. 

Nejčastější jsou u mužů řezné rány a u žen podvrtnutý kotník.

S LÉČBOU DROBNÝCH 
ÚRAZŮ NEOTÁLEJTE



Běžné dávkování Traumeel tablety: 
3x denně 1 tableta, při akutních potížích
lze užít 1 tabletu každých 15 minut 
po dobu 2 hodin, poté 3x3 tablety denně 

Běžné dávkování Traumeel S mast: 
ráno a večer nanášet na místa bolesti

Traumeel®

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu a vnějšímu (Traumeel S) užití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci. Dr.Peithner Prag s.r.o., tel.: 241 740 540, offi ce@peithner.cz, www.peithner.cz

Do každé domácí 
lékárničky

po dobu 2 hodin, poté 3x3 tablety denně 
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Mezi častá, méně závažná poranění pa-

tří také naražení nebo zhmoždění po-

vrchových částí těla a tržné rány kůže. 

Michal Lazák, praktický lékař, komen-

tuje: „Obecně začátek sportovních ak-

tivit někdy bohužel znamená zranění, 

jehož následkem jsou v některých pří-

padech velmi bolestivá omezení v  po-

hybu, která se mohou protáhnout na 

několik dní, týdnů až měsíců.“ 

Zatímco k pohmoždění dochází po ná-

razu do měkkých částí svalů či kloubů, 

podvrtnutí nebo vymknutí vzniká ex-

trémním pohybem kloubu, při němž se 

částečně nebo zcela trhají vazy a cévy. 

Obojí se ale vyznačuje krevním výro-

nem a špatnou pohyblivostí. Poraněné 

místo je oteklé, často ho provází vidi-

telná modřina. Krevní výrony následně 

výrazně omezují funkci svalu či kloubu 

a jsou velmi bolestivé. 

Ošetření není třeba se bát, ale je dobré 

s ním začít co nejdříve. Nejlépe se to-

tiž hojí rány do 6 hodin po úrazu. První 

pomocí u  pohmoždění i  podvrtnutí je 

studený obklad a fixace. Chlazením po-

raněného místa zmírníme otok a boles-

tivost zranění. S  poraněným kloubem 

každopádně není radno hýbat. Pokus 

o  „rozchození“ má vždy za následek 

masivnější krvácení do kloubního pouz-

dra, větší otok i bolestivost a delší ho-

jení. 

Ve všech případech je důležité zajistit 

dostatečnou analgetizaci (tj. tlumení 

bolesti), a to jak při ošetření, tak i v ná-

sledném období. Ideální je použít lo-

kálně působící přípravky (analgetické 

masti, gely nebo krémy), které jsou še-

trnější než celkově působící léky, tlumí 

bolest a zároveň podle potřeby i chladí 

(gely) nebo prohřívají (masti). Některá 

analgetika obsahují navíc účinné látky, 

které přímo podporují proces hojení. 

Lokální gely a masti užíváme také k po-

tlačení zánětu v  místě poranění. Pro-

tizánětlivě působí všechny přípravky 

obsahující ibuprofen. Pokud je bolest 

veliká, je možné při ošetření léky kom-

binovat, mají-li stejnou účinnou látku 

a dosáhnout tak rychlejší úlevy od bo-

lesti.

POZOR NA ALERGICKÉ  
REAKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ  
NĚKTERÝCH MASTÍ
Zejména na jaře a v  létě je při ošetřo-

vání lokálních poranění třeba dát si 

pozor na tzv.  fotosensitivitu. Některé 

léčivé masti totiž způsobují po ozáření 

slunečními paprsky fototoxickou nebo 

fotoalergickou reakci. Ta se projevu-

je  zánětem kůže v  podobě zrudnutí, 

kopřivky nebo dokonce tvorbou pu-

chýřků. MUDr. Michal Lazák dodává: 

„Fototoxický účinek některých mastí 

přetrvává poměrně dlouhou dobu i po 

ukončení aplikace, zhruba až 2 týdny.“ 

Jde například o  masti obsahující ke-

toprofen, indometacin, piroxicam nebo 

diclofenac (údaje o tom, zda mast pro-

blematickou účinnou látku obsahuje, 

najdete vždy v příbalovém letáku nebo 

by vám měl umět poradit lékárník). 

První jarní paprsky lákají ven všechny 

sportovce, ať už cyklisty, turisty nebo 

in-line bruslaře. Jak ukazují zdravot-

nické statistiky, s rostoucím počtem vy-

znavačů těchto sportů roste také počet 

úrazů, ke kterým při nich dochází. „Při 

hezkém počasí denně ošetříme na na-

šem traumatologickém oddělení až 20 

pacientů s úrazy,“ říká prof. MUDr. Petr 

Havránek, přednosta dětského úrazo-

Zdraví
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Zebry v nemocnici
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V zebří knížce si můžete číst jako v každé jiné. A nejen to: můžete si z ní vyrobit knížku 
jinou, prostorovou. Potřebujete jen nůžky a tyčinkové lepidlo, případně pár pastelek. Pak 
si v ní můžete hrát: budete mít pokoj i kupé ve vlaku, malé i větší zebry i jejich čarovnou 
tašku. Když knížku obydlíte svými dalšími nápady, bude daleko krásnější, než když jste 
ji dostali. A když přijde večer? Všechno se do knížky schová do té doby, než si zas přijdete 
příště hrát. Pěkné vyrábění a hraní, a pokud jste nemocní, tak brzké uzdravení!IS
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V téhle knížce si můžete číst jako v každé jiné. Ale nejen to: můžete si z ní vyrobit knížku jinou, 
prostorovou. Dotvoříte si ji vystřihováním, skládáním, lepením a domalováním. Potřebujete jen 
nůžky a tyčinkové lepidlo, případně pár pastelek. Pak si s ní a v ní můžete hrát: budete mít prales, 
moře a poušť, slona i žirafu i růžového plameňáka a jejich kamarády. A když knížku obydlíte ještě 
svými dalšími nápady, bude daleko krásnější, než když jste ji dostali. Pokud máte knížek z této řady 
víc, mohou se třeba jejich „obyvatelé“ navzájem navštěvovat a hraní bude ještě zajímavější. A když 
přijde večer? Všechno se do knížky schová jakoby nic do té doby, než si zas přijdete příště hrát. 

Pěkné vyrábění a hraní, a pokud jste nemocní, tak brzké uzdravení!

cesta domů

obsahuje 
vystřihovánky

a kulisy 
na hraní 

Adriana Skálová

Velbloud a ibis
knížka ke čtení, vyrábění a hraní  

nejen pro nemocné děti

ISBN 978-80-905809-5-4

9 788090 580954

Velbloud a ibis obalka 210x220.indd   1 4. 5. 2015   10:34:58

Strach má spoustu tváří. Někdy se plíží ve tmě kolem 
nás, jindy nás přepadne zevnitř. Často je strach úplně 

zbytečný, jiný má zas dobrý důvod. S některými strachy 
se musíme naučit žít, na jiné můžeme vyzrát. Někdy 

pomůže, když si na strach posvítíme. Zkuste to s touto 
knížkou. Je to taková malá baterka, se kterou se můžete 

podívat do tmavých koutů. A možná v nich objevíte 
někoho, koho jste tam vůbec nečekali…
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Martina Špinková
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Anička se narodí na svět, kde se jako většina z nás 
potká se svojí babičkou. Hraje si s ní a povídá, učí se 
od ní, mají spolu tajemství Jak Anička roste, babička 

Anna pomalu odchází. Anička je s babičkou až 
do konce, ale umí s ní vlastně být i potom.

Martina Špinková

Anna 
a Anička

O životě na začátku  
a na konci
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Na některé věci v životě je dobré být připraven
Inspirace pro rodiče i děti k povídání si o důležitých tématech

–  Knížky, které nesko nčí přečtením pohádek

–  Originální design

–  Nákupem podpoříte činnost domácího hospice 

–  Knihy, kalendáře, diáře, bloky, pohledy, přání 
a dárky na eshop.cestadomu.cz

Jak pomoci dětem od strachu o jejich nejbližší? 
Bojí se děti nemoci nebo nemocnice? Nebojte se dětem 
pořídit naše knížky a povídat si s nimi. Potřebují Vaše 
názory, Vaše odpovědi a Vaši blízkost.

Děkujeme všem lidem, kteří nás podporují.

www.cestadomu.cz nakladatelstvi.cestadomu.cz eshop.cestadomu.cz

CD-Inzerce-Moje-rodina-a-ja-210x144.indd   1 29.5.2015   16:55:18
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vého centra v Thomayerově nemocnici.

BRUSLAŘ JE RYCHLÝ CHODEC
Kolečkové brusle využívá v Čechách od-

hadem asi 400 tisíc zejména mladých 

lidí. Vstříc jim vycházejí i  města, která 

budují nové inline stezky. Kromě počá-

tečných výdajů není bruslení finančně 

náročný sport. Nevyplatí se ale šetřit na 

ochranných prostředcích jako je helma 

a  chrániče kolen, loktů a  zápěstí. Ty 

mohou zmírnit následky úrazů, kterých 

je čím dál tím více. Ukazuje se ale, že 

až jedna třetina bruslařů ochranné po-

můcky nenosí. „Nejčastějšími úrazy jsou 

odřeniny dlaní, loktů, kolen nebo ob-

ličeje, ale také zlomeniny zápěstí, lok-

tů nebo úrazy hlavy. Právě úrazy hlavy 

bývají ty nejzávažnější,“ uvádí prof. 

Havránek z  Thomayerovy nemocnice. 

I pokud ale nevznikne závazný úraz, je 

vždy nutné použít některý z dezinfekč-

ních prostředků a minimálně ochranou 

náplast. V každém případě je třeba při-

způsobit styl jízdy svým schopnostem 

a  také povrchu, po kterém jedeme. 

Podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích je bruslař chodec, takže 

se musí držet stejných pravidel jako 

ostatní. Může se pohybovat po chod-

níku vpravo, na stezce pro chodce i na 

cyklistické stezce. Na silnici se pak musí 

držet vlevo, co nejblíže okraji vozovky.

PŘILBA NA KOLO PATŘÍ
Jak ukázal průzkum agentury Czech-

Tourism z  konce loňského roku, ale-

spoň občas se na kole sveze polovina 

obyvatel ČR. Před první jarní vyjížďkou 

nezapomeňte své kolo zkontrolovat. 

Vaši bezpečnost na kole zvýší přilba, 

i když je povinná jen pro cyklisty mladší 

18 let. Vhodné je také oblečení s reflex-

ními prvky. Na rozdíl od bruslaře nemá 

cyklista na chodníku co dělat. A  kdy-

byste se náhodou ocitli na přechodu 

pro chodce, musíte kolo vést. Ani cyk-

listům se úrazy nevyhýbají. Za duben 

a  květen loňského roku bylo dokonce 

podle statistik Policie ČR při dopravních 

nehodách usmrceno 7 cyklistů.

Foto: Shutterstock.com

Zdraví



INZERCE

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Jodisol®

Ošetření:
● povrchových kožních poranění

● zánětu dutiny ústní a oparů

● po bodnutí hmyzem

● ran po klíšťatech

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

Účinná dezinfekce

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

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

www.jodisol.cz

Kamkoli.
Bez obav.
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Zdraví

Pokud vyrážíte na dovolenou s dětmi, především s těmi nejmenšími, je třeba 

nejen vybrat vhodnou destinaci, dobře naplánovat termín ale dostatečnou 

pozornost věnovat též vybavení cestovní lékárničky. Nevolnost, teplota, 

nachlazení, zánět, zánět spojivek, horních cest dýchacích, ušní obtíže, průjem 

a další zdravotní problémy u dětí nastupují zpravidla velmi rychle a mohou 

znepříjemnit dovolenou celé rodině. 

NEZAPOMEŇTE 
ZABALIT CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKU
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Zdraví



64

Možná si řeknete, že je to zby-

tečné, že lékárnu najdete v ka-

ždém menším městě. Přesto 

správně zabalenou cestovní lé-

kárničku zajisté oceníte na tu-

zemské i zahraniční dovolené, 

zvlášť když vaší ratolesti v noci 

vyskočí teplota, nebo si při vý-

letě odře koleno. O tom, že si 

nemoci a úrazy obvykle nebe-

rou dovolenou zároveň s vámi, 

není třeba polemizovat.

„Čeští cestovatelé vybavení lé-

kárničky spíše podceňují a řeší 

problémy až ve chvíli, kdy nastanou,“ 

říká laborant Roman Dajč z  lékárny 

v  Hradci Králové a  dodává: „Je dobré 

si před cestou rozmyslet, jaké mož-

né zdravotní problémy či komplikace 

v  dané zemi hrozí. Zdravotní situaci 

člověka lze těžko předvídat, a  tak je 

lepší být vybaven na nenadálé situa-

ce.“ Pochopitelně záleží na charakteru 

dovolené a  typu aktivit, které budete 

provozovat. Avšak i  při zdánlivě po-

hodové dovolené mohou nastat zdra-

votní potíže vyvolané stresem z  cesty, 

nového prostředí nebo odlišné stravy. 

A  tak se výlet za přímořskou relaxací 

může rychle změnit v  problematické 

hledání ambulance v cizí zemi. Je jisté, 

že v tuzemsku a v podstatě i na mnoha 

místech v  zahraničí dnes již není pro-

blém zakoupit potřebné léky. Je však 

třeba vzít v úvahu, že léčiva mohou mít 

v různých zemích různé názvy a obaly. 

Komplikací může být i jazyková bariéra 

v okamžiku, kdy musíte být schopni vy-

světlit, co přesně potřebujete. 

 Vybavení cestovní lékárničky závisí 

na délce pobytu, na zdravotním stavu 

a na oblastech, které hodláte navštívit. 

Pokud jste vyznavači aktivní dovolené, 

výlety vám mohou znepříjemnit otoky, 

výrony či odřeniny. Jestliže se raději 

oddáváte sladkému lenošení v přímoř-

ských letoviscích, jistě neodoláte na-

bídce místních pochoutek a dopřejete 

si vydatnější stravu. Zažívací obtíže pak 

na sebe nenechají dlouho čekat. Ra-

ději nespoléhejte, že si potřebné léky 

nakoupíte až na místě a věnujte dosta-

tečnou pozornost vlastní, správně vy-

bavené lékárničce na cesty. Pokud jste 

chronicky nemocní, měli byste před 

odjezdem navštívit odborného lékaře 

a požádat jej o doporučení léků, které 

by přicházely v úvahu při zhoršení sta-

vu, zejména pokud směřujete do míst, 

kde je obtížná dostupnost lékařské 

péče. 

PLÁNUJETE EXOTICKOU  
DOVOLENOU?
Čím méně vyspělou zemi se chystáte 

navštívit, tím lépe je třeba vybavit si 

cestovní lékárničku. V  zahraničí může 

být problémem kromě snížené do-

stupnosti zdravotní péče též jazyková 

bariéra a  vyšší cena léků.  V  úvahu je 

rovněž třeba vzít legislativní omeze-

ní, díky kterým nemusí být některé 

léky, které se u  nás běžně prodávají, 

v  zahraničí volně dostupné. Ačkoli se 

výrazně zvyšuje podíl cestovatelů, kte-

ří věnují dostatečnou péči zdravotní 

přípravě na cestu do exotických kra-

jů, stále je co zlepšovat.  Podle MUDr. 

Rutsche z  Centra cestovní medicíny je 

nejčastější chybou podcenění včasného 

očkovaní. „Klienti k nám často přichá-

zejí příliš pozdě na to, abychom stihli 

potřebný očkovací program, který pak 

musíme zkracovat a  omezovat,“ říká 

MUDr. Rutsch. Dejte však pozor na to, 

že pokud bude vaše cestovní lékárnička 

obsahovat více léků, můžete mít pro-

blémy s  jejich celním odbavením. Do 

některých zemí je dovoz určitých léků 

zakázán, popř. celníci požadují jejich 

proclení. V  takových případech si ob-

starejte v Centru cestovní medicíny po-

tvrzení, že převážené léky jsou určeny 

výhradně pro vaše léčení a  prevenci, 

popřípadě že jsou životně důležité.

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU 
S DĚTMI?
Pokud vyrážíte na dovolenou s dětmi, 

především těmi nejmenšími, je třeba 

nejen vybrat vhodnou destinaci, dobře 

naplánovat termín ale dostatečnou po-

zornost věnovat též vybavení 

cestovní lékárničky. „Nevol-

nost, teplota, nachlazení, zá-

nět spojivek, horních cest dý-

chacích, ušní obtíže, průjem 

a  další zdravotní problémy 

u dětí nastupují zpravidla vel-

mi rychle a mohou znepříjem-

nit dovolenou celé rodině,“ 

varuje pediatr MUDr. Petr 

Žáček. Optimální lékárnička 

je pro každého trochu jiná. 

Kdybyste poslechli všechny 

dobře míněné rady, jaké léky 

si vzít na dovolenou, neodjedete s ma-

lou krabičkou, ale s kufrem plným léků 

a  zdravotních pomůcek. Pochopitelně 

záleží na charakteru dovolené a  typu 

aktivit, které budete s dětmi provozo-

vat. Avšak i při zdánlivě pohodové do-

volené mohou nastat zdravotní potíže 

vyvolané stresem z  cesty, nového pro-

středí nebo odlišné stravy, a tak se vý-

let za přímořskou relaxací může rychle 

změnit v problematické hledání ambu-

lance v cizí zemi.

JAKÉ LÉKY S SEBOU NA CESTY  
S DĚTMI?
Vozíte s sebou na dovolenou lékárnič-

ku? A  máte sestavený přesný seznam 

toho, co do ní patří a  bez čeho byste 

rozhodně neodjeli? Nebo s sebou léky 

sice vozíte, ale vždy na poslední chví-

li přemýšlíte, co by se tak asi hodilo? 

Optimální lékárnička je pro každého 

trochu jiná. Kdybyste poslechli všechny 

dobře míněné rady, jaké léky si vzít na 

dovolenou, neodjedete s malou krabič-

kou, ale s kufrem plným léků a zdravot-

ních pomůcek. Při cestování s dětmi by 

v  cestovní lékárničce každopádně ne-

měly chybět tyto přípravky:

Léky proti horečce, které obvykle také 

tiší bolest a působí protizánětlivě 

Kapky nebo sirup proti kašli 

Kapky nebo sprej proti rýmě 

Kapky do očí, které aplikujeme při je-

jich zarudnutí 

Krém nebo mast na opruzeniny 

Tekutý pudr nebo gel na poštípání 

hmyzem nebo spáleniny

Přípravky pro léčbu průjmu

Přípravky pro ošetření drobných odě-

rek, škrábanců a podvrknutých konče-

tin 

Zdroj: lekarnickanacesty.cz, 

foto: Shutterstock.com 
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Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

Medicínský výzkum otevírá nové možnosti 
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně 
pupečníku v regenerativní medicíně, kde 
se jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako 
například dětská mozková obrna, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, které se se navzájem doplňují s buňkami 
z pupečníkové krve. Rodiče mají možnost 
se rozhodnout mezi typy odběru Classic, 
kdy je krev odebírána pouze z pupeční šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

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

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz
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Výživa

Úroveň zdravotní péče prodlužuje Čechům neustále život. Nejedná se ale o roky 

prožité ve zdraví. Počet závažných onemocnění totiž neustále roste. „Nadváhou 

a obezitou trpí více než 57 % dospělé populace, což souvisí s nárůstem onemocnění 

diabetem II. typu. Trvale roste také počet pacientů s vysokým krevním tlakem, 

který má vliv na kardiovaskulární onemocnění. Stoupá i počet diagnostikovaných 

zhoubných nádorů (ročně o 6%),“ upozorňuje MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí 

Centra podpory veřejného zdraví SZÚ a zároveň členka Národní vědecké komise 

iniciativy Vím, co jím a piju. 

JAK SE CHRÁNIT VYVÁŽENÝM 

STRAVOVÁNÍM
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Většina těchto civilizačních onemocně-

ní by Čechy netrápila v takovém rozsa-

hu, pokud by více dbali na zdravý život-

ní styl a vyvážené stravování.

K zajímavým zjištěním Zprávy o zdraví 

obyvatel ČR, kterou zveřejnilo v  roce 

2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR, pa-

tří, že ačkoli se průměrný věk za posled-

ních dvacet let zvýšil o 7,5 roku u mužů 

a o 5,5 roku u žen, je úmrtnost Čechů 

stále výrazně horší než ve vyspělých ev-

ropských státech. 

Zlepšování tohoto stavu je tak záslu-

hou zejména dynamického rozvoje 

zdravotnictví, jeho léčebných metod 

a  aktivního vyhledávání časných stádií 

nemocí. Zdravotní gramotnost české 

populace je nízká, stejně tak i  úroveň 

péče o  vlastní zdraví a  zodpovědnost 

za něj. 

Většina Čechů podceňuje rizikové fak-

tory životního stylu a spoléhá jen na lé-

kaře a léky. Čechům se nechce předchá-

zet nemocem a  starat se o  své zdraví. 

Tato cesta je přitom méně finančně ná-

kladná než následná léčba v nemocnici.

PROČ JSOU ČEŠI NEMOCNÍ?
Co je příčinou tohoto stavu? Základním 

problémem ve výživě Čechů není nedo-

statek potravin, ale:

• nevyvážené složení stravy, nedo-

statek kvalitních mléčných výrobků

• nadměrný energetický příjem 

(nadbytek tuků a  jednoduchých 

cukrů), 

• nedostatek zeleniny a ovoce, 

• vysoká konzumace soli

• nepravidelné stravování.

To vše je navíc podpořeno nedostatkem 

pohybu. Časté je také používání méně 

vhodných způsobů přípravy jídel - jako 

je smažení nebo fritování. 

ČEŠI VE STRAVOVÁNÍ PROPADAJÍ 
Při srovnání s  výživovými cíli WHO byl 

u všech populačních skupin v ČR zjištěn 

zvýšený příjem tuků a  jednoduchých 

cukrů, u  mužů navíc i  více cholestero-

lu a sodíku. Příjem většiny sledovaných 

minerálních látek a  stopových prvků - 

vápníku, hořčíku, draslíku a selenu byl 

naopak nižší, než doporučuje WHO. 

Výzkumy ukázaly, že Češi naplnili výži-

vové cíle Světové zdravotnické organi-

zace jen u bílkovin a polynenasycených 

mastných kyselin.

V případě tuků a sacharidů byla situace 

horší. U  tuků byl zjištěný příjem vyšší, 

než je doporučení, u sacharidů naopak 

nižší. 

ANI MINERÁLNÍ LÁTKY  
A STOPOVÉ PRVKY ČECHŮM 
NECHUTNAJÍ
Hodnocení se týkalo rovněž vitamínů 

a minerálních látek. Ani v tomto přípa-

dě nedopadli Češi dobře. Nižší příjem 

než odpovídalo doporučením, byl zjiš-

těn u většiny sledovaných minerálních 

látek. 

• U  vápníku byl nízký příjem ve 

všech populačních skupinách, nej-

nižší hodnoty byly u starších osob 

(věk 60+). 

Tip: „Pravidelně pijte mléko a  jezte 

mléčné výrobky, přednostně ty méně 

tučné -  například polotučné mléko, jo-

gurty do 3 % tuku, přírodní sýry (např. 

typu cottage) a tvrdé sýry do 30 % tuku 

v sušině. Velmi zdravé jsou zejména za-

kysané mléčné výrobky. 

Denně je vhodné sníst 3 porce mléka, 

mléčných výrobků a sýrů (1 porce je 250 

ml mléka, kefíru, 200 g jogurtu, 55 g 

sýra,“ radí odbornice Karolína Hlavatá.

• U hořčíku byl nedostatečný příjem 

zjištěn napříč celou populací, s vý-

jimkou věkové skupiny dětí 4 – 6 

let. Nejnižší hodnoty byly ve skupi-

ně dospívajících dívek (15 – 17 let) 

a starších žen (věk 60+). 

• U  draslíku byl zaznamenán nižší 

příjem u všech. Kritická byla situa-

ce zejména u žen od 15 let. 

• Nízký příjem u  žen byl zazname-

nán také u  selenu, kde přibližně 

60 % dospívajících žen a 75 % do-

spělých a starších žen nesplňovalo 

doporučení. 

Tip: Selen obsahují ořechy, vnitřnosti 

a mořské ryby. 

• Při hodnocení příjmu jódu byl za-

znamenán nedostatek u  třetiny 

dospělých žen. Tip: „Jód obsahují 

mořské ryby a  korýši nebo mléko 

a  mléčné výrobky, protože jód je 

přidáván do krmných směsí dojnic. 

Bohatým zdrojem je rovněž olej 

z tresčích jater. Jeho nedostatečný 

příjem může způsobovat například 

zhoršení funkce štítné žlázy, která 

je důležitá pro produkci hormonů, 

a rovněž je důležitý pro psychický 

vývoj dětí. Jód je rovněž důležitým 

prvkem, který sehrává stěžejní úlo-

hu ve výživě těhotných žen. Nízký 

příjem je spojen s potraty, nízkou 

porodní hmotností a  vyšší popo-

rodní úmrtností,“ sděluje Karolína 

Hlavatá.

ŠPATNÉ NÁVYKY UŽ OD DĚTSTVÍ
Výživa není jen hodnocení příjmu jed-

notlivých živin. Důležité jsou rovněž 

správné stravovací návyky a  vhodný 
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výběr a  složení potravin. Také toto se 

ukázalo jako slabé místo většiny Čechů. 

Nevhodné návyky se navíc přenášejí 

také na děti. 

Výživovým zvyklostem dětí a  mládeže 

se věnovala mezinárodní Studie HBSC 

v roce 2010. Její výsledky nejsou optimi-

stické. „Více než 30 % jedenáctiletých 

dětí ráno nesnídá. U  patnáctiletých je 

bez snídaně již přes 55 % školních dětí  

- 54 % chlapců, 58 % dívek,“ říká dok-

torka Nejedlá.

Nedostatek vzniklý nesnídáním si děti 

vynahrazují ve školních bufetech. Více 

než třetina (37 %) si v něm pravidelně 

kupuje sladkosti, téměř čtvrtina (19 

%) zase smažené pochutiny a sušenky. 

Ovoce a zelenina je naopak nepopulár-

ní. Přes polovinu dětí je nejí ani jednou 

denně. Organizace WHO přitom dopo-

ručuje každý den alespoň 2 porce ovoce 

a 3 porce zeleniny.

Není proto divu, že se od roku 1996 

počet obézních dětí a  mladistvých 

ztrojnásobil. Horší je situace u  chlap-

ců. Nadváha a  obezita byla zjištěna 

u 19 % školáků a  jen u 9 % školaček. 

Nejhorší byla situace u  jedenáctiletých 

dětí - nadváhu a obezitu mělo 18,9 % 

chlapců a 11,4 % děvčat. S přibývajícím 

věkem se situace změnila ve prospěch 

dívek a v neprospěch chlapců. „V pat-

nácti letech se snížil počet děvčat s nad-

váhou na 9,2 %, počet obézních chlap-

ců a chlapců s nadváhou naopak mírně 

stoupnul na 19,1 %,“ poznamenává 

doktorka Nejedlá. Nadměrná hmotnost 

v dětství přitom významně zvyšuje rizi-

ko nadváhy v dospělosti.

ČEŠI: JEDNI Z NEJTLUSTŠÍCH 
EVROPANŮ
Není divu, že obezita a nadváha trápí 

také dospělé. Trpí jí více než 57 % do-

spělé populace u  nás a  tento podíl se 

nedaří snižovat. K obézním patří zejmé-

na muži a  starší lidé. „V  rámci Evropy 

zaujímá Česká republika přední místo 

po Anglii, Maltě a Maďarsku. Jejich po-

čet od 90. let stále stoupá. Nejvyšší ná-

růst obézních nastal ve věkové skupině 

35 - 44letých mužů a 65 - 74letých žen,“ 

přibližuje situaci doktorka Nejedlá.

Příčinou je konzumace příliš mnoha 

energeticky bohatých potravin, zhoršu-

jící se úroveň stravování a  nedostatek 

pohybu. Genetické předpoklady jsou 

viníkem jen u  určitého počtu jedinců 

a podle odborníků by se většina lidí na 

„špatné“ geny vymlouvat neměla. 

Jak obezitě předcházet? 

DESATERO K UDRŽENÍ DOBRÉHO 
ZDRAVÍ
• Jezte pestrou a vyváženou stravu.

• Jezte více zeleniny a ovoce. Snažte 

se zařadit zejména zeleninu a ovo-

ce ke každému jídlu během dne.

• Vybírejte celozrnné produkty 

(chléb, pečivo, těstoviny). Upřed-

nostňujte rýži natural.

• Volte dobré tuky – rostlinné ole-

je (řepkový, olivový, slunečnicový) 

a  kvalitní margaríny z  nich vyro-

bené.

• Zařaďte do jídelníčku fazole, hrách 

a čočku.

• Vybírejte maso, masné produkty 

a  mléčné výrobky s  nižším obsa-

hem tuku.

• Omezte sůl. Pro zlepšení chuti po-

krmů používejte bylinky a koření.

• Pijte přednostně vodu, neslazený 

čaj a nízkoenergetické nápoje.

• Udržujte si správnou tělesnou 

hmotnost. 

• Pravidelně se aktivně hýbejte ales-

poň 30 minut každý den.

Proč nadměrná hmotnost vlastně 

škodí? Při obezitě je například riziko 

onemocnění vysokým krevním tlakem 

šestkrát a cukrovky sedmkrát vyšší než 

při normální hmotnosti.  Chronických 

nemocí, ke kterým obezita přispívá, je 

navíc poměrně dlouhá řada. Jsou to:

• kardiovaskulární nemoci, 

• hypertenze, 

• diabetes 2. typu, 

• mozkové příhody, 

• některé druhy rakoviny, 

• poškození svalové a  kosterní sou-

stavy

• řada duševních nemocí. 

Z  dlouhodobého hlediska tak obezita 

a  nadváha snižují očekávanou délku 

života i jeho kvalitu. Nemoci s nimi spo-

jené jsou jednou z  nejčastějších příčin 

úmrtí, kterým je možno předcházet.

Foto: Shutterstock.com
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citronovou kůru, vanilkový extrakt a limetovou šťávu, promixujeme, 
aby se všechno spojilo. Směs nalijeme na korpus a pečeme v troubě 
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Zdraví vlastních dětí je pro rodiče to nejdůležitější. Minimálně jeden rodičovský 

pár z deseti by ale měl zpozornět - jejich dítě se totiž zdravé necítí. Podle 

dostupných údajů Světové zdravotnické organizace je každé desáté dítě školního 

věku v České republice se svým zdravím nespokojeno.   Rodiče by proto neměli 

polevovat v aktivní podpoře imunity, výživy a psychické pohody ani u starších dětí. 

Přitom právě imunitu, která je pro zdraví v pozdějším věku klíčová,  řeší rodiče 

velmi intenzívně pouze v prvním roce života. Mylně se domnívají, že prvními 

narozeninami vývoj imunity končí. Její prudký rozvoj přitom probíhá i v batolecím 

věku a k dosažení konečných hodnot dochází dokonce až na začátku puberty.

V KAŽDÉ DESÍTCE DĚTÍ 
SE JEDNO NECÍTÍ ZDRAVÉ
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„Bez dobré imunity není dobré zdraví“  

říká klinický imunolog prof. RNDr. Jan 

Krejsek z  Univerzity Karlovy v  Praze. 

Jak ji tedy vybudovat? Z  údajů Pora-

denského centra Výživa dětí vyplývá, 

že za nejdůležitější pro imunitu dětí 

považují maminky kojení. V tom se s lé-

kaři naprosto shodnou, alespoň pokud 

je řeč o nejmenších dětech. Ale co po-

tom? Imunita batolete i předškoláka si 

zaslouží stejnou pozornost, jako imuni-

ta kojence. Jak ji tedy podpořit? „Ne-

zbytný je dostatek podnětů z vnějšího 

prostředí - proto je dobré nepřehánět 

to s hygienou. Čistá domácnost je pro 

zdraví dítěte lepší, než dezinfikovaná 

domácnost“ vysvětluje prof. Krejsek.  

Zapomínat by rodiče neměli ani na vi-

taminy a minerály z přirozených zdrojů. 

Pokud má dítě vyváženou pestrou stra-

vu s dostatkem ovoce a zeleniny, není 

nutné doplňovat vitaminy potravinový-

mi doplňky. 

PROBIOTIKA, PREBIOTIKA
Podobné je to i  s probiotiky a prebio-

tiky - ani bez nich se imunitní systém 

dítěte neobejde. Zatímco probiotika 

a jejich zdroje jsou rodičům dostatečné 

známé, na prebiotika se často zapomí-

ná. Bez nich by přitom probiotika v or-

ganismu mnoho nezmohla - zajišťují 

jim totiž vhodné prostředí, ve kterém 

se mohou množit. A  kde je najdeme? 

Především v obilovinách, ovoci a zeleni-

ně. Nejen kvůli vitaminům je proto nut-

né dohlížet na dostatečné zastoupení 

ovoce a zeleniny v jídelníčku. „Zelenina 

je kamenem úrazu dětí všech věkových 

kategorií“,  svěřuje se s poznatky z pra-

xe nutriční terapeutka Hana Knížková 

a  přidává alarmující číslo z  průzkumu 

Poradenského centra Výživa dětí: „Zjis-

tili jsme například, že dostatek zeleniny 

má na talíři jen 20 % českých batolat“. 

Nedostatku prebiotik se nemusí obávat 

rodiče batolat, která dostávají kvalitní 

batolecí mléka, tzv. formule, ve kte-

rých je vše potřebné obsaženo, navíc ve 

správném poměru. 

Ani tak ale není možné vyvážený jí-

delníček podceňovat a pokud dítě ze-

leninu odmítá, je třeba mu ji nabízet 

opakovaně, aby mělo čas ji přijmout. 

Proč není kvalitní vyvážený jídelníček 

s dostatkem zeleniny jen nudným výži-

vovým doporučením vysvětluje MUDr. 

Pavel Frühauf, CSc., primář Kliniky 

dětského a  dorostového lékařství VFN 

v  Praze: „Podle Světové zdravotnické 

organizace lze k  nízké konzumaci ze-

leniny a ovoce vztáhnout ročně cca 1,7 

milionů úmrtí, způsobených především 

gastrointestinálními nádory, ischemic-

kou chorobou srdeční a mozkovou pří-

hodou“.  Nízká konzumace ovoce a ze-

leniny se tak řadí mezi 6 nejčastějších 

faktorů úmrtí. O tom, jestli se bude dítě 

ve svém pozdějším a  posléze dospě-

lém věku vhodně stravovat a dělat tak 

maximum pro svou imunitu a  celkové 

zdraví, rozhodují z  velké části rodiče, 

kteří pokládají základy stravovacím ná-

vykům a chuťovým preferencím. 

I  když je zdraví široký pojem zahrnu-

jící i  těžko ovlivnitelné faktory, jako 

jsou dědičná onemocnění, úrazy apod., 

podporou rozvoje imunitního systému 

dětí mohou rodiče pro své potomky 

udělat opravdu hodně. V  chvályhod-

ném zájmu o dětskou imunitu by proto 

měli pokračovat nejen po prvních na-

rozeninách, ale i v batolecím, předškol-

ním a školním věku svého dítěte. 

Foto: Shutterstock.com
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Velká jarní soutěž s Olmíky

Je to tady zas, 
na 100 tabletů čas! :) 

Soutěž odstartovala 
27. 4. 2015 a končí 28. 6. 2015 

Zaregistruj si kód z obalu Olmíků na olmici.cz

 
ZBÝVÁ

45
TABLETŮ
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Krása

BEZPEČNÉ 
OPALOVÁNÍ
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Krása

Opalování je oblíbenou 

nejenom letní kratochvílí. 

Slunce ve zdravé míře 

má bezpochyby kladný 

vliv na náš organismus 

i na naší psychiku. Avšak 

má i své stinné stránky, 

před kterými je na místě 

být na pozoru. 
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Léto je tu coby kamenem dohodil 

a mnozí z nás už v tuto dobu vystavují 

svou tvář slunečním paprskům. Je ale 

opalování zdravé? Jak se na slunění při-

pravit, na co si dát pozor a jak životnost 

opálení co nejvíce prodloužit? Je vůbec 

možné opalovat se bez rizika? 

BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
Podle lékařů pojem zdravé opalování 

neexistuje, mírné opalování ale podle 

nich  škodlivé není. Naopak! Sluníčko 

je zdrojem energie. Působení jeho pa-

prsků má kladný vliv na naše zdraví i na 

naší psychiku. Sami jistě víte, že pokud 

je v  zimních obdobích dlouho zataže-

no, máte častěji pochmurnou náladu. 

Slunce nás po dlouhé zimě přímo nabíjí 

energií. Cítíme se silnější a  vitálnější. 

Slunce má také pozitivní vliv na tvorbu 

vitamínu. Dodává nám především váp-

ník a vitamín D, konkrétně D3 (chole-

kalciferol), který je důležitý pro tvorbu 

kostí a jejich mineralizaci. Bez působe-

ní paprsků bychom měli velký problém, 

protože jej získáváme převážně z nich 

(často tvoří až 80% denní dávky). I když 

se v  souvislosti se sluněním obáváme 

rakoviny kůže, je nutné si uvědomit, že 

„zdravé“ slunění naopak mnohé kožní 

potíže zlepšuje.

PŘÍPRAVA NA OPALOVÁNÍ
VeImi důležité je však zde slůvko mír-

né. Pokud to s opalováním přeženete, 

můžete si zadělat na vážné zdravotní 

problémy. Pojem všeho s mírou pře-

devším u opalování platí dvojnásob. 

Ale na druhou stranu co by to bylo za 

dovolenou, kterou byste celou museli 

strávit ve stínu. Sluníčku se samozřej-

mě vyhýbat nemusíte, jen ho musíte 

brát s respektem. V první řadě se mu-

síte na opalování připravit, zvlášť když 

víte, že budete na slunci trávit hodně 

času. V poslední době jsou módní pre-

paráty, které připraví pokožku na opa-

lování a zaručují také to, že vám opá-

lení dlouho vydrží. Hlavní roli v těchto 

přípravcích hraje beta karoten a  další 

karotenoidy. Je pravdou, že pokud cca 

měsíc před větším sluněním (například 

dovolenou u moře), budete užívat jed-

nu kapsli denně, prodloužíte tím dobu, 

během které budete mít hezky hnědou 

pokožku. I když tyto přípravky nemají 

vedlejší účinky, nepřehánějte to s nimi. 

Žádné léky (ani vitamíny) tělu v  dlou-

hodobém horizontu nesvědčí. Pokud 

tedy netoužíte po umělých tabletách, 

konzumujte více ovoce a zeleniny (pře-

devším mrkev) a pijte zelený čaj. Dnes 

už je prokázáno, že polyfenoly v  čaji 

účinně chrání před nebezpečným účin-

kem slunce.

OPALUJTE SE POSTUPNĚ
Někdo může být na sluníčku dlouho, 

nespálí se a opaluje se do zdravě vypa-

dající hnědé barvy. Jiní jedinci (většinou 

se světlými vlasy) se spálí během chvil-

ky. Důležité je začít s  opalováním po-

stupně. Pokud jste se ještě neopalovali, 

postačí několik málo minut. Rozhodně 

je ale třeba opalování nepřehánět a po-

užívat opalovací krémy s  příslušným 

ochranným faktorem, který přizpůso-

bujeme době pobytu na slunci a  citli-

vosti naší pokožky. Citlivost pokožky na 

sluneční paprsky je závislá na pigmentu 

melaninu, který zabraňuje poškození 

kůže, tedy spálení. Jste-li hodně citli-

ví na sluníčko, opalujte se jen několik 

minut (5–10). I nejvíce odolní jedinci by 

ale neměli zůstávat na přímém slunci 

déle než 45 minut.

KRÉMY NA OPALOVÁNÍ
Na trhu dnes najdete velké množství 

opalovacích krému. Vybírejte pečlivě, 

Krása
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Touto revoluční metodou zhubnete v problematických partiích, právě tam, 
kde se vám to nepodařilo cvičením nebo dietou. Snadno tak dosáhnete 
optimálně tvarovaných stehen, zadečku, boků, bříška, paží apod. 
Snadno vás zbavíme podbradku a jiných problémů, 
se kterými si nevíte rady.

Jak?   Pomocí kavitace - bezbolestného hubnutí 
a laserové epilace

Použitím ultrazvukové hlavice velice 
efektivně tvarujeme postavu a zároveň 
zlepšujeme elasticitu, strukturu pokožky 
a do jisté míry i celulitidu. 
Vitalizujeme vazivové tkáně 
a aktivujeme lymfatický systém, 
což je velmi důležité pro náš úspěch. 

SALON AFRODITA, Pražská 71 - ve dvoře, Brandýs nad Labem, Tel: 608 447 785
afroditarasy@seznam.cz, www.salon-afrodita.com

Jak na chloupky? Jednoduše! Laserovou epilací
Přístroj Dermax Wawe redukuje přívod živin v papile  pomocí převodu 
intenzivního světla na tepelnou energii. Vlasový váček se rozehřeje na 70 °C, 
buňky v něm jsou tepelně zničeny a nakonec vypuzeny z těla bez toho, aby byly 
poškozeny ostatní tkáně, světelný paprsek ničí pouze buňky vlasového folikulu. 
Pak již z tohoto místa nemůže vyrůst další chloupek. Ošetření trvá od 10 
do 40 minut v závislosti na lokalitě a velikosti ošetřené plochy.

Výhody této metody:
• je to neinvazivní metoda
• nebolí
• nevyžaduje hojení
• cenová dostupnost

Zhubnete do plavek 
a zbavte se chloupku!
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ne každý krém vás může ochránit před 

škodlivým vlivem slunce. Často i prefe-

rované krémy, které obecně uznáváme, 

nemají ochrannou schopnost, a  i když 

ano, nejde o  stoprocentní ochranu. 

Proto se sluňte vždy přiměřeně dlou-

ho, a  to dle své fototypu. Při výběru 

vhodného opalovacího krému se ne-

snažte za každou cenu ušetřit. Levnější 

výrobky vám často nezaručí vhodnou 

ochranu. Nejste-li si jistí, který opalo-

vací krém je pro vás nejlepší, informuj-

te se v  lékárně. Stupnice ochranného 

faktoru sahá až ke stovce (Na Novém 

Zélandu jsem našla krém s faktorem 

300), ale neznamená to, že s  těmito 

opalovacími krémy můžete být o  to-

likrát více na sluníčku než bez opalo-

vacího krému. I s největším ochranným 

faktorem to se sluněním nepřehánějte! 

Standardem jsou v dnešní době krémy 

s  ochranným faktorem do 50, nejlépe 

kolem 30. Tento faktor je vhodný pro 

první opalování po zimě. S každým dal-

ším opalováním se vaše kůže obrňuje, 

a proto můžete ochranný faktor zmen-

šovat. Stále však s  přihlédnutím k  va-

šemu fototypu. Samozřejmě záleží na 

tom, kde trávíte dovolenou. V  exotic-

kých destinacích typu Egyptu či Tuniska 

si musíte dávat větší pozor a ochranný 

faktor snižovat jen velmi pozvolna. Po-

kud jste u českého rybníku a navíc jste 

poměrně odolný typ, postačí vysoký 

faktor na prvotní opalování a pak přejít 

na opalovací krém s nízkým ochranným 

faktorem (10). Reakce na slunce je ale 

individuální, nebojte se v případě obtíží 

vrátit k vyšším číslům. Krémem se natí-

rejte několikrát denně a  nejlépe ještě 

předtím, než jdete na slunce. Opalovací 

krémy totiž nepůsobí okamžitě! 

KRÉMY PO OPALOVÁNÍ
Opalujete-li se dlouho a  často, jsou 

vhodné krémy po opalování. Krémy po 

opalování vyživují a zklidňují kůži, což 

je důležité především v okamžiku, kdy 

nedodržíte doporučené postupy a pře-

žene to s opalováním.

POKRÝVKA HLAVY A SLUNEČNÍ 
BRÝLE
Na přímé slunce choďte vždy jen s po-

krývkou hlavy a  slunečními brýlemi 

s UV  filtrem. UV filtr je důležitý, proto-

že zabraňuje působení UV záření. Exis-

tují UV filtry, které záření pohlcují a UV 

filtry, které UV záření odrážejí.

DOSTATEK TEKUTIN
Nepodceňujte pravidelný přísun teku-

tin. Ve skutečně horkých dnech vypij-

te 3 a více litrů tekutin – nejlépe čajů, 

vody, minerálek… Zkuste se vyvarovat 

nápojům s  velkým množstvím cukru. 

Dehydrace organismu je vážným osla-

bením zdraví. Nezapomeňte především 

hlídat pitný režim vašich potomků. Ti 

jsou na dehydraci zvláště citliví.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com

JAKÝ MÁTE FOTOTYP?
Základním parametrem krému je ochranný faktor. Jaký zvolit? Ochranný faktor určujeme podle toho, jaký máme fototyp a jak 

dlouho se hodláme vystavovat slunci.

Existují čtyři základní typy fototypů: 

1. velmi citlivý typ: Pokožka je světlá či pihatá (vlasy světlé či zrzavé). Člověk s tímto fototypem se snadno spálí. Bez opalovacího 

krému by proto na přímé slunce vycházet neměl.   

2. citlivý typ: Máte pravděpodobně světlé nebo plavé vlasy a citlivou pleť. Vlastní ochrana trvá jen několik minut, poté by měla 

následovat umělá ochrana pomocí krémů.  

3. normální typ: Nejčastější typ v našich zeměpisných šířkách (čtyři pětiny obyvatel, hnědé vlasy). Běžná pokožka, i  když na 

slunci může červenat, většinou později zhnědne. Ochranná doba pleti je zhruba 20 minut, opalovací krémy zajistí plynulejší 

a dlouhodobější opálení.  

4. odolný typ: Snáší sluníčko velmi dobře. Jeho vlastní ochrana je až 40 minut. Vyskytuje se ve většině případů u tmavovlasých 

lidí. I když je jejich kůže odolnější, přípravky mohou zabránit například jejímu vysušování.

Krása
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Cestování

DOVOLENÁ

S DĚTMI
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Cestování

Blíží se léto, neboli doba, kdy se budeme vydávat s dětmi na prodloužené 

víkendy a dovolené. Je jedno zda se vydáme k moři nebo budeme poznávat 

kouty naší země, otázky si pokládáme všichni stejné. Zvládneme to? Co všechno 

potřebujeme? Jak zabavit prcka při dlouhé cestě autem? Co když se budou 

děti v letadle bát? 
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Budete-li mluvit o plánované dovolené 

s dětmi s nadšením a s tím, že se na ni 

těšíme, určitě budou naše pocity sdílet. 

V pohodové a uvolněné atmosféře vše 

proběhne lépe a  my se tak budeme 

domů vracet s krásnými zážitky. 

PŘÍPRAVA NA CESTU
Samotné cestování bývá obvykle ná-

ročné, tím spíše cestujeme-li s  dětmi. 

Rozhodně je důležité se řádně připravit 

a nenechávat vše náhodě. 

Vypravit se na delší cestu doporučuje-

me s  dítětem starším 2,5 měsíců. Prů-

běh trasy musí být věku dítěte přizpů-

soben, děti potřebují dostatek spánku, 

klid a  pravidelný rytmus. Mysleme na 

to, že děťátku, obzvláště do tří let, kli-

matické změny nikterak neprospívají. 

VYZKOUŠEJTE...
Pokud na děti působí příliš mnoho 

nových podnětů, mohou být nervózní 

a mrzuté. Než se vydáte poznávat nová 

místa, zkuste si společně sednout a po-

vídat si nad obrázky cíle vaší dovolené. 

Povězte jim, co budou mít možnost vi-

dět a co vše můžete prožít. 

Chystáte-li se absolvovat delší trasu, 

můžete si „nanečisto“ zkusit, co tako-

vá cesta obnáší. Vydejte se například 

za babičkou, alespoň zjistíte, jak to vše 

váš malý drobeček zvládá. Navíc budete 

mít příležitost některé drobnosti vyla-

dit. 

CO UDĚLAT NEŽ VYRAZÍME?
NEPODCEŇTE PŘÍPRAVU
Pokud cestujete s dětmi, je bezpodmí-

nečně nutné již předem vybrat desti-

naci, ubytování a dopravní prostředek. 

Ověřte si důvěryhodnost cestovní kan-

celáře, s  kterou chcete cestovat a  vy-

bírejte místa, kde jsou děti vítanými 

návštěvníky. V  dnešní době už může-

te využít služeb cestovních kanceláří, 

které se specializují na dovolené rodin 

s dětmi. Při výběru se zaměřte také na 

vybavení, takový dětský bazén, hřiště 

nebo možnost zapůjčení např. dětské 

stoličky a postýlky se rozhodně hodí.

MYSLETE NA ZDRAVÍ
Pokud před sebou máme delší trasu a je 

jedno jestli po České republice nebo do 

zahraničí, měli bychom mít na paměti 

základní léky. V případě potřeby nesmí-

me zapomenout na léky proti alergii. 

Dítěti byste měli uzavřít cestovní pojiš-

tění a poradit se o delší cestě s pediat-

rem. Za zvážení určitě stojí očkování 

obzvláště při návštěvě exotických či 

rozvojových zemí. V  takovém případě 

by mělo být samozřejmostí očkování 

proti žloutence typu A či B.

JAKÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 
ZVOLIT?
Auto

Pro krátkou až střední vzdálenost je 

auto nejvhodnější. Hlavní výhodou je, 

že průběh cesty můžeme přizpůsobit 

potřebám drobečka. Pro děti je ideální 

vyrazit k večeru, aby mohly v průběhu 

cesty spát. V takovém případě jim ale-

spoň čas rychleji uteče a  nebude tolik 

prostoru pro nudu. 

Přestávky je dobré si naplánovat. Vy-

hneme se tak stresu. Na krátkou de-

setiminutovou přestávku, při které by 

mělo mít vaše sluníčko především mož-

nost volného pohybu, zastavte každou 

hodinu. Po třech hodinách zastavte na 

delší dobu, budete se při řízení více 

koncentrovat. Důležitá je regulace tep-

loty a přísun čerstvého vzduchu. 

Na prvním místě je bezpečnost a zdár-

ný příjezd do cílového místa naší dovo-

lené. Proto by měla být samozřejmostí 

dětská autosedačka. 

Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ost-

ré předměty na zadní plato auta. Při 

prudkém zabrzdění by předměty mohly 

spadnout na dítě a poranit jej. 

Vlak a autobus

Pokud není vlak přeplněný, snášejí ho 

Cestování
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Kompletní plínky Minky jsou vhodné 
pro každodenní péči, ale i jako 

„rezerva“ pro případ, že vám doma 
dojde zásoba jednorázovek. Plínku 

jednoduše upravíte na aktuální 
velikost dítěte. Více na 
www.bez-chemie.cz

BATOLINI MINKY: 
ALL-IN-ONE

249,- Kč

3-15 kg 
za pouhých

Pro pohodlí při cestování autem:

• Chránič – polstrování bezpečnostního pásu

• Chránič sedadla

• Chránič opěradla – kapsář

Pro chvíle v přírodě:

Piknik deka
Při pobytu v přírodě ocení maminka i dítě 

v kočárku vložku Moby

bavlněná strana v teplém počasí, microfleece strana 

při ochlazení. Madlo ochrání a zpříjemní na dotek 

bavlněný potah. UV clona nejen zastíní, ale i díky 

UV faktoru +50 spolehlivě ochrání.

Fusak Bary

v postýlce jako spací vak na cestách

UV clona

 Dítě v kočárku bezpečně ochrání před slunečními 

paprsky UV clona, faktor +50, vhodná pro všechny 

typy kočárků a autosedaček

Praktický pomocník při cestování 

Není třeba pro dítě mnoho věcí pro zabezpeční 

pohodlí, pobytu v přírodě a případné ochrany 

v nepříznivém počasí - Letní fusak Bary umožňuje 

využití v kočárku, autosedačce, v postýlce jako spací 

vak, jako deka - přikrývka, jako hrací deka.

www.emitex.cz
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děti většinou dobře. Vlak nabízí volnost 

pohybu. Bezesporu vyjde tato cesta lev-

něji a vy se ještě navíc můžete naplno 

věnovat děcku. Nemilé jsou někdy hygi-

enické podmínky, tak nezapomeňte do 

batůžku přibalit čistící vlhčené ubrous-

ky.

Dálkový autobus není příliš vhodný 

hlavně z  důvodů malého počtu zastá-

vek a  také zde chybí možnost zajistit 

přiměřenou teplotu a čerstvý vzduch.

Letadlo

Cestování letadlem je bezesporu vhod-

né hlavně na dlouhé vzdálenosti. Dů-

ležité je připravit děti na nepříjemný 

pocit během vzletu a  přistání. Tento 

pocit je způsoben přetlakem ve střed-

ním uchu. Zmírnit tento projev můžete 

bonbónem nebo žvýkačkou. Kojence 

je vhodné při vzletu a přistání vzbudit 

pokud spí a nakojit ho či mu dát napít 

z lahve. 

Suchý vzduch v  letadle přispívá k  de-

hydrataci, proto během celého letu po-

skytujte malému výletníkovi dostatek 

tekutin. 

CO VZÍT URČITĚ SEBOU?
Láhev s vodou nebo neslazeným čajem

Svačinu (nejlépe nakrájené ovoce nebo 

Cestování
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zelenina, sušenky bez čokolády)

Pro malé děti dudlík, jednorázové plen-

ky

Oblíbenou hračku

Vlhčené ubrousky

Suchý i mokrý ručník

Náhradní oblečení

Cestovní lékárničku

Láhev s  převařenou vodou, popřípadě 

sterilizátor na lahve a ohřívač lahví

Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)

Pití a jídlo na cestu

V průběhu celé cesty, ale i dovolené dů-

sledně dbejte na pitný režim. Nespolé-

hejte, že se vaše ratolest přihlásí o pití 

sama. Obzvláště v  letních měsících je 

potřeba pít častěji a  nejenom tehdy 

když máme žízeň. Ideální je neslazený 

čaj nebo neperlivá voda.

Na cestu berte pouze trvanlivé potravi-

ny, protože v teple se většina jídla rych-

leji kazí. Do krabiček můžete nakrájet 

omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen 

takovou stravu, na kterou je dítě zvyk-

lé, a  která mu chutná. Pro doplnění 

energie mějte například sušenky bez 

čokolády.

K jídlu rovnou přibalte papírové a vlh-

čené ubrousky.

OBLEČENÍ NA CESTU
Ideální je pohodlné, volné a  hlavně 

prodyšné oblečení z  přírodního mate-

riálu. Zvažte i  výběr barev, nevhodné 

jsou pestrobarevné nebo černé svršky. 

Hodit se bude i náhradní oblečení, ale-

spoň tričko. Kvalitní boty nejlépe s pl-

nou špičkou a lehká pokrývka hlavy by 

měly být samozřejmostí.

Pojedete-li přes noc, mějte připravenou 

lehkou deku, polštářek a  oblíbenou 

hračku.

A kam s dětmi vyrazit? Pojďme si spo-

lečně připomenout par tipu, kam se vy-

dat na výlet, pokud je před vámi třeba 

jen volný den, či víkend…

MÁTE RÁDI AQUAPARKY
Aquapalace Čestlice v  Praze je největ-

ším aquaparkem ve střední Evropě 

a nabízí tři tématické části. Palác dobro-

družství má šest tobogánů, strmé sklu-

zavky nebo spacebowl a  dravou řeku, 

Palác pokladů s  rodinnou atmosférou 

skýtá brouzdaliště, skluzavky i vrak pi-

rátské lodi a umělé vlnobití. Klid potom 

najdete v Paláci relaxu, kde se nachází 

plavecký bazén, vířivka a  potápěčský 

tubus. Aquapark je otevřen od 10 do 

22 hodin, v pátek a sobotu do 23 hodin. 

Plavecký areál Šutka byl pro veřejnost 

otevřen v  prosinci roku 2012 a  dnes 

může svým návštěvníkům nabídnout 

nejen padesátimetrový krytý bazén, 

ale též vířivku, divokou řeku, 2 tobo-

gány, vodopád, relaxační bazén, dětské 

brouzdaliště i vodní bar s občerstvením 

a wellness. Areál je plně bezbariérový.

Aquapark Olomouc nabízí kromě ven-

kovního bazénu se skluzavkami, masáž-

ními bazény a whirpooly také zastřeše-

nou část s  vodními atrakcemi jako je 

spacebowl, proudový kanál nebo vod-

ního děla. Areál je otevřen o  víkendu 

od 9 do 20 hodin, v pondělí od 14 do 20 

a zbylé dny od 10 do 20 hodin.

Širokou nabídku atrakcí poskytuje také 

Aqualand Moravia v Pasohlávkách, kde 

Cestování
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se nachází 12 bazénů, 20 tobogánů 

nejrůznějších typů, 9 saun a  4 vířivky. 

Ve venkovní části areálu si můžete vy-

zkoušet jízdu na 3místných raftech. Mi-

lovníci klidu jistě ocení wellness zónu 

a římské a sluneční lázně. Aquapark je 

otevřen denně od 10 do 21 hodin. 

Plavecký areál Pardubice disponuje ne-

jen velmi moderním bazénem, ale také 

tobogánem o  délce 102 m a  velkou 

trojmístnou skluzavkou. Odvážnější 

mohou vyzkoušet skokanský bazén 

a  horolezeckou stěnu. V  rekreačním 

bazénu najdete vodopád, masážní trys-

ky a vodní chrliče, nechybí ani wellness 

centrum nebo sněhová komora. Děti 

potěší jistě brouzdaliště a další atrakce. 

Bazén je otevřen o  víkendu od 10 do 

21:45, ve všední dny od 6 do 21.45. 

Všestranně zaměřený areál Wellness 

Kuřim nabízí několik tobogánů, pla-

vecký bazén o délce 25 m, fitness cen-

trum nebo rekreační bazén. Relaxační 

centrum láká i na medovou pivní lázeň, 

hydromasáže, parní saunu nebo aro-

materapii. Areál je o  víkendu otevřen 

od 9 do 21 hodin, ve všední dny od 8 

do 21 hodin. 

Bohatou nabídkou se chlubí v Liberci  

CENTRUM BABYLON. Aquapark ve sty-

lu antických lázní čítá tobogány, vod-

ní jeskyně, whirpooly, i  adrenalinový 

trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet 

také Aquazorbing, tedy chůzi v  kou-

li po vodní hladině. Wellness centrum 

zahrnuje sauny, solné a bylinkové inha-

lace nebo solný důl. Kdo by byl unaven 

vodou, může zavítat do zrcadlového 

labyrintu nebo vyzkoušet četné hry 

a experimenty v science centru iQpark. 

Aquapark, Lunapark 10 – 22 hodin.

Jen malé upozornění na závěr. Půjdete-

-li plavat do aquaparku s batolaty, ne-

zapomeňte přibalit plavací pleny. Hygi-

enické normy jsou velmi přísné a plenky 

jsou ve všech zařízeních vyžadovány.

Tím se dostáváme k další možnosti, ne-

chce-li se nám formovat tělo, pojďme 

formovat mysl…

CO ŘÍKÁTE NA  
SCIENCEPARKY? 
IQLANDIA V LIBERCI 
Supermoderní 3D planetárium, huma-

noidní robot a stovky dalších ohromu-

jících exponátů v deseti expozicích – to 

je nové science centrum iQLANDIA v Li-

berci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, 

na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí 

lidé při zemětřesení či vichřici, absolvu-

jete pravý kosmonautický výcvik, do-

zvíte se, jak fungují věci, které denně 

používáme. Velkým lákadlem je 3D pla-

netárium humanoidní robot Thespian, 

který je jediný u nás. Navíc vás tu čekají 

ukázky nejrůznějších pokusů a  další 

program.

TECHMANIA V PLZNI
Ve dvou nově zrekonstruovaných sta-

rých továrních halách čekají na návštěv-

níky stovky interaktivních a  hravých 

exponátů, špičkově vybavené labora-

toře a dílny, 3D planetárium a vědecké 

show. To vše zve na výlet do světa fyzi-

ky, biologie, astronomie či filmu.

 

MALÝ SVĚT TECHNIKY  
V OSTRAVĚ
Odhalit tajemství technických vynále-

zů od parního stroje až po současnost 

můžete v  malém světe techniky U6 

v Dolních Vítkovicích na Ostravsku. Více 

než stovka interaktivních exponátů, 

které se pohybují, mluví a hlavně baví, 

vám představí vědu a  techniku v  no-

vém světle. Můžete si zde vyzkoušet, 

jak funguje soustruh, stát se na chvíli 

řidičem vlaků, autobusů nebo pilotem 

letadla. Prohlídnout si ponorku kapitá-

na Nema, veterány značky Škoda nebo 

motor z letounu MiG 21.

MAMUTÍKŮV VODNÍ PARK  
V DOLNÍ MORAVĚ
Věděli, jste, že se otevřel unikátní pří-

rodní vodní park v resortu Dolní Mora-

va? Voda je tu základním prvkem po-

znání, experimentování i  hraní. Nejen 

děti tu uvidí, jak se dá voda využít, jak 

se chová a  jakou má silu. Všechno si 

tu samozřejmě můžete vyzkoušet - re-

gulovat tok, využít stavidla, simulovat 

práci elektrárny, tyrolského jezu, v pra-

xi otestovat Archimédův zákon a  po-

znat spoustu dalších aktivit.

Zdroj: Cestujsdetmi.cz, 

foto: Shutterstock.com

Cestování



INZERCE

AKCE 
DÍTĚ ZDARMA

Pobyt pro dítě do 12 let ZDARMA 
ke každé platící dospělé osobě.

K ubytování navíc získáte 
balíček zábavy se vstupy do:
AQUAPARKU, LUNAPARKU, 

iQPARKU a iQLANDIE.

Platnost nabídky: do 31. 8. 2015

www.CentrumBabylon.cz
www.HotelBabylon.cz

PŘIJEĎTE NA PRÁZDNINY DO LIBERECKÉHO  
WELLNESS HOTELU BABYLON

Bohatý doprovodný program 
po celé léto.

Stovky interaktivních exponátů  
ve čtyřech podlažích!

NOVINKA!

Expozice SVĚT KOLEM NÁS

Doporučujeme od 2 do 10 let.

Neděláme z vědy vědu, 
tak přijďte a pobavte se 
stovkami interaktivních exponátů. 

Programy
 · Science show  

– ohňové a mrazivé experimenty
 · Laboratorní tematické workshopy
 · Badatelské aktivity
 · LEGO Mindstorms – roboti v akci

Doporučujeme od 8 let.

TOP 7
 · Planetárium – 2D a 3D projekce
 · Humanoidní robot – jediný v ČR
 · Kosmonautický trenažér
 · Ohnivé tornádo
 · Megabublinárium 
 · Darth Vader z lego kostek
 · iQCafe

U NÁS 

SE VÁM 

ROZSVÍTÍ!

STAŇ SE:
 · Rockovou hvězdou
 · Stavařkou
 · Hasičkou
 · TV moderátorem
 · Prodavačem
 · Učitelem
 · Barmankou
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NĚCO ZA NĚCO
Něco za něco je poutavý román, ve kterém autorka 

s  nevšedním porozuměním, psychologickými znalostmi 

a řemeslnou zručností, líčí příběh jednoho rozpadajícího 

se manželství z  pohledu tří žen - manželky, milenky 

a  tchýně. Člověk nikdy předem neví, jakou podobu 

má štěstí, a  proto ani hlavní hrdinka knihy čtyřicátnice 

Martina netuší, že tragédie, jíž prochází, může nakonec 

přinést i něco dobrého, a možná i zachránit život jejího 

tříletého syna. To vše ovšem jen v případě, že tři ženy tří 

různých generací k sobě dokáží najít cestu. 

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Autor, zkušený zahradník, se s  vámi podělí o  všechny 

zkušenosti, které pěstováním bylinek získal. Dozvíte se 

vše o přípravě půdy, minerálních a organických hnojivech, 

úpravě záhonu, zalévání, nákupu semen či sadby 

a o každodenní péči o rostliny. Budete vědět, jak bojovat 

s plevelem, jak rostliny zazimovat a které druhy pěstovat 

v květináčích. Nevynecháme ani nemoci či škůdce rostlin.

FRANCOUZSKÝ SLOVNÍK
NA CESTY
Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem?
Vezměte si s  sebou Slovník na cesty, určitě se s  ním 
neztratíte. Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací 
znázorňující situace, které turisté musejí často řešit: na 
letišti, na nádraží, v  hotelu, v  obchodech, v  lékárně, 
na policii ad. Vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka 
s výslovností, takže si je snadno přečtete a zapamatujete. 
Kromě slovíček najdete v knize i často používané výrazy.

MŮJ MILÝ DENÍČKU (ROK DRUHÝ) – ZASE TA 
ŠKOLA! FAKT JE TO NUTNÝ?
„K čemu je mi matika? Když budou všichni počítat bez 

chyb, tak si jako účetní ani neškrtneš. Čím míň toho lidi 

o matice ví, tím líp pro naši rodinu,“ říkám. Táta sklapnul 

jako tlustá učebnice matematiky a zoufale se podíval na 

mámu. To ten druhý rok pěkně začíná!

ŠPANĚLSKÝ SLOVNÍK NA CESTY
Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazy-

kem?

Vezměte si s sebou Slovník na cesty, určitě se s ním neztra-

títe. Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací znázor-

ňující situace, které turisté musejí často řešit: na letišti, na 

nádraží, v hotelu, v obchodech, v lékárně, na policii ad. 

Vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka s výslovností, takže si 

je snadno přečtete a zapamatujete. Kromě slovíček najde-

te v knize i často používané výrazy.

ITALSKÝ SLOVNÍK NA CESTY
Stefano Baldussi

Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem?

Vezměte si s  sebou Slovník na cesty, určitě se s  ním 

neztratíte. Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací 

znázorňující situace, které turisté musejí často řešit: na 

letišti, na nádraží, v  hotelu, v  obchodech, v  lékárně, 

na policii ad. Vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka 

s výslovností, takže si je snadno přečtete a zapamatujete. 

Kromě slovíček najdete v knize i často používané výrazy.

DENÍK REBELKY – MOJE TAJNÁ PŘÁNÍ
Ahóóój! Jsem Sadie a už jsem zase tady. Vypadá to, že 

nad naší trhlou rodinkou se stáhla černá mračna. Sonnyho 

kapelu totálně převálcovala skupina The Twist.

Mamka je nějaká smutná a já budu muset zjistit proč. 

Babičky se hádají kvůli máminým svatebním šatům, a ke 

všemu umírá naše kočička Pes. Mám tajný přání, aby se 

zase všechno zlepšilo a bylo nám všem fajn. Tak mi drž 

palce!

OD ZÍTŘKA BUDU SEXY TŘICÍTKA
Předloha seriálu Younger od tvůrce kultovního Sexu ve 

městě. Čtyřiačtyřicetiletá Alice začne během silvestrovské 

noci se svojí zprvu nevinnou hrou na mladší. Co se ale 

stane, až se její nevinná lež o tom, kolik jí ve skutečnosti 

je, prozradí? A záleží na tom vůbec?

POSLEDNÍ NÁDECH
Devětadvacetiletá Eva několik měsíců po svatbě zjišťuje, 

že její manžel Jackson nebyl tím, kým tvrdil, že je, 

a uvědomuje si, že se zamilovala muže, kterého vlastně 

vůbec neznala…

SESTRÁM BY SE MILENCI KRÁST NEMĚLI
Elliina mladší sestra má, zdá se, všechno. Je krásná, 

elegantní a randí s okouzlujícími milionáři, zatímco Ellie 

se spokojí s  televizními večery na pohovce se starým 

kamarádem Benem. Když se ale jednou s  Rosiiným 

přítelem seznámí, je to chtíč na první pohled. I  když si 

Ellie uvědomuje, že se řítí do průšvihu, nemůže si pomoci 

a udělá všechno, aby Olivera získala.

MĚLAS TO VĚDĚT
Grace Reinhart Sachsová žije život, jaký si vysnila: má 

dokonalého manžela, dětského onkologa, báječného 

syna Harryho, krásný byt v New Yorku a vlastní 

terapeutickou praxi. Její idylický život a problémy 

ostatních, se kterými se setkává v práci, ji přimějí napsat 

knihu, ve které se snaží ženám napovědět, jak naslouchat 

mužům.

Týden před vydáním knihy se ale její život od základů 

změní: bezcitná vražda v jejím blízkém okolí, chybějící 

manžel a řetězec strašlivých událostí…

FAKT UJETÝ
Divoce bláznivý a graficky velmi přesný, naprosto „ujetý“ 

prázdninový příběh, v němž nechybí obrovský požár, 

dovolená v Itálii, rodina, přátelé, iPady, zkrátka nic, co 

je v životě opravdu důležité. Barvitě okomentovaný 

život jednoho puberťáka, jehož zábavné historky pobaví 

úplně každého, především ale jeho vrstevníky školou 

povinné, kteří v knížce naleznou četné inspirace pro 

vlastní zábavu a zpestření všedních dní.

ORANŽOVÁ JE NOVÁ ČERNÁ
Piper Kermanová si užívá fajn kariéru, fungující vztah se 

svým přítelem a milující rodinu. Málokdy si vzpomene na 

svůj dávný lesbický románek s pašeračkou drog, které 

před deseti lety pomohla převézt jeden kufřík. Kufřík 

plný peněz z drogových obchodů. Minulost ji však přesto 

nečekaně dožene.

ŠTĚNICE
Susan a Alex našli byt snů. Majitelka domu je sice poněkud 

výstřední a údržbář stále mumlá něco o sklepě, ale za tak 

nízký nájem by byl hřích ten byt nebrat.

Jednoho rána se Susan probudí s divnými štípanci na těle. 

Každé ráno přibývají další. Susan zjišťuje, že jejich byt je 

zamořen štěnicemi. Proč má ale štípance jen ona? A jak to, 

že odporný hmyz nikdo jiný nevidí?

Začíná z toho šílet. Děje se něco zlověstného. Ale je to 

doopravdy, nebo má ty odporné štěnice jenom ve své 

hlavě?
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TAJNÉ TRIKY PRO MINECRAFŤÁKY
 Naučte se od mistra Minecraftu spoustu nových triků, 

technik a postupů, díky nimž bude váš svět bez chybičky! 

S Tajnými triky dokážete rychle ovládnout jeho herní 

mechanismy a najít ty nejvýhodnější strategie.

Tato kniha pomůže každému Minecrafťákovi vyrábět 

vzácné předměty, pečovat o svůj svět a objevit všechny 

jeho skryté poklady.

MILOVANÝ VŮDCE
MŮJ ÚTĚK ZE SEVERNÍ KOREJE
Kniha, která vám dá nahlédnout do zákulisí Severní Koreje. 

Dosud žádný příslušník severokorejské elity nepopsal tak 

detailně vnitřní fungování tohoto totalitního státu a jeho 

propagandistického aparátu. Čang Čin-song měl coby 

severokorejský oficiální básník báječný život, dokud se 

ovšem neztratila přísně zakázaná kniha, kterou půjčil svému 

příteli. Mezinárodní bestseller, ve kterém autor zachycuje 

nejen život v Severní Koreji, ale i svůj neuvěřitelný útěk na 

svobodu.

LAURA
Miia Pohjavirtová, bývalá policistka se specializací na 

internetové zločiny, začíná jako metodička prevence na 

střední škole v Palokaski, kterou dříve sama navštěvovala. 

Těsně před začátkem školního roku zmizí Laura Andersonová, 

klientka Miina bratra, školního psychologa Nikkeho. Laura 

byla sice vzorná studentka a nadaná pianistka, ale nestranila 

se ani drog a pochybných mužů. Do podezření z únosu 

nebo vraždy se brzy dostane Nikke, který ztratí důležitou 

dokumentaci týkající se Lauřina případu. Když Lauřini rodiče 

založí facebookovou stránku, aby našli svou dceru,

Pandořina skříňka se otevírá a jindy poklidný chod městečka 

Palokaski je narušen…

VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ ŠPALÍČEK
50 let Večerníčku – 50 obrázkových příběhů! V knize anketa 

a velká soutěž s Večerníčkem!

Padesát obrázkových příběhů obsažených v tomto pohádko-

vém špalíčku je holdem k  padesátému výročí nejoblíbeněj-

šího dětského pořadu na obrazovce československé a české 

televize. Jeho průvodce – čiperný klučina v  papírové čepici 

a s očičky jako zářící hvězdy – se za celou tu dlouhou dobu ne-

změnil a stále pěkně dětem přeje dobrý večer a dobrou noc. 

Je to symbolický výběr z nejoblíbenějších večerníčků. Svazek 

pohádek, který se podobně jako televizní večerníček jistě sta-

ne dětem dobrým průvodcem při usínání.

POPDECHOVKA ANEB
JAK PŘIŠLA VĚDA DO HOR
Byla jednou jedna vesnice v horách a v té vedli své

děti raději k fotbalu a pivu než ke vzdělání a samým

jedničkám. Jenže pak dostal Johannes Gerlitzen

tasemnici a staré pořádky se začaly měnit. Popdechovka

je příběh o tom, že vzdělání a zábava se

nevylučují a že pravá láska překoná i tasemnici nebo

nájezd fotbalového týmu St. Pauli a jeho fanoušků.

CESTA DO NEKONEČNA: MŮJ ŽIVOT SE STEPHENEM
V této mimořádně otevřené, dojemné a často i vtipné knize 

odhaluje Jane Hawkingová, první žena patrně nejznámějšího 

vědce současnosti, nejenom komplikovaná a bolestná dilemata 

svého prvního manželství, ale odkrývá i  všudypřítomný vliv 

slávy a bohatství. Výsledkem je kniha plná optimismu, životní 

síly a vůle.

Tato kniha byla s  úspěchem zfilmována a  představitel 

Stephena Hawkinga herec Eddie Redmayne získal Oscara za 

nejlepší mužský herecký výkon.

SUKNIČKÁŘ
Advokát Filip má manželku ve svém věku, dospělé 

dcery, standardní domácí zázemí, dobrou práci 

a slušný příjem, ale zdá se mu to málo. Potřebuje totiž 

vzrušení. Chce zůstat mladý a tvrdí, že nejlépe si rozumí 

s dívkami, které právě dokončily vysokou školu. Jenže 

pak se mu jeden z  mimomanželských vztahů vymkne 

z kontroly a on přijde o všechno. Zůstane mu mladičká 

milenka a čerstvě narozený syn. A Filip zjišťuje, že nová 

domácnost už ho poněkud vyčerpává a také svět jeho 

mladičké milenky mu zrovna nevyhovuje…

KROTITEL
Na zasněžené silnici u  lesa srazí auto polonahou, 

dezorientovanou dívku. Obětí nešťastné nehody je 

patnáctiletá Victoria, která před čtyřmi měsíci beze 

stopy zmizela z  místní jezdecké školy. Při ohledání 

vychází najevo, že byla během svého uvěznění 

vystavena nelidskému zacházení. Patrik Hedström 

s  kolegy z  celého kraje horečně pátrají po pachateli, 

protože podobný osud hrozí dalším pohřešovaným 

dívkám. Victoria totiž nebyla unesena jako jediná, jen ji 

se však podařilo najít.

PROČ NEJSI JAK CHLAPI V PRÁCI, VOLE?
Vendula Chalánková, kterou pravděpodobně znáte 

jako vtipnou performerku, ilustrátorku dětských 

knih nebo nepřehlédnutelnou výtvarnou umělkyni, 

tentokrát přichází s autorskými komiksy, které by 

neměly uniknout pozornosti

vás, kdo máte rádi humor poctivý, ale přitom trochu 

zvrhlý, stejně jako autorčina designérská značka. Kniha 

přináší výběr šedesáti šesti stripů, které patří k tomu 

nejlepšímu z autorčiny komiksové tvorby. 
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DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 9 – VÝLET ZA 
VŠECHNY PENÍZE
Rodinný výlet, to by měla být veliká legrace… pokud 

samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale 

pak přišlo hned několik špatných odboček. Záchody na 

benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný nárazník a prase na 

útěku – nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu 

o pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se 

může proměnit v dobrodružství – a na tohle Heffleyovi 

fakt jen tak nezapomenou.

DRUHÁ STŘÍBRNÁ KNIHA SNŮ 
Noční můry, záhadná setkání a divoké pronásledování 

zrovna nesvědčí dobrému spánku. K  tomu se musí 

Liv vyrovnat se svou nově poskládanou rodinou 

a intrikánskou babičkou. A faktem, že existují lidé, kteří 

s ní mají nevyřízené účty. Jak přes den, tak v noci…

Druhý díl napínavé snové trilogie od bestselerové 

autorky Kerstin Gierové.

OSUDNÁ TŘINÁCTKA
Detektivka Lindsay Boxerová se raduje ze spokojeného 

života čerstvé maminky, podporované milujícím 

manželem a věrnými přítelkyněmi. Zhatí to jedna jediná 

fotografie, kterou obdrží od FBI. Vyšinutá psychopatka 

Mackie Moralesová je ta nejnebezpečnější osoba, 

s  níž se kdy Ženský vyšetřovací klub setkal. Lindsay 

s kolegyněmi ji musí najít dřív, než si ona najde je…

SRDCI NEPORUČÍŠ
Lin a Eric mají těsně před svatbou, když se po pěti 

letech nečekaně vrátí Erikův bratr Lars. Lin je z jeho 

návratu nejprve nadšená a ani ji nenapadne, co se 

Larsovým návratem změní k horšímu. Bratrské vztahy 

nejsou idylické, Eric a Lars jako by k sobě neuměli najít 

cestu. Zatím netuší, že brzy budou jeden druhého velmi 

potřebovat.
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TEMNÁ RAVEN – Sylvain Reynard

Raven Woodová, osamělá mladá žena, která svůj život 

zasvětila studiu a záchraně renesančního umění a která i přes 

svou pohnutou minulost neochvějně věří v dobro a neváhá za 

něj bojovat za cenu vlastního života. Dokáže se ale poprvé 

v životě postavit i sama za sebe? Princ, nadpřirozená bytost, 

žijící v  italské Florencii už celá staletí. Netečný k  okolnímu 

světu a unavený věčným životem, bez jakékoliv víry, ale zato 

neochvějně přesvědčený o vlastní nadřazenosti a smyslu pro 

spravedlnost. Dokáže v  sobě najít dostatek milosrdenství 

k tomu, aby zachránil zraněného skřivana?
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Herečka Monika Zoubková klame tělem.  Drobná zrzka, manželka uměleckého 

šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala a maminka dvou holčiček 

– Emmy Luisy (8) a Stelly Marie (4)  vypadá na první pohled velmi křehce. 

Přiznává ale, že se nebojí prosadit si svou a že u nich doma občas zavládne 

tak zvaná Itálie.

OBČAS VE MNĚ

ZAŘVE LEV
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MÍVÁTE ČASTO ITALSKOU  
DOMÁCNOST?
Vzhledem k  tomu, že můj muž má 

italské předky, nabízí se říct, že ano. 

Ale naše drobné půtky nebývají nijak 

vážné. Jak rychle vzniknou, tak rych-

le skončí. Pramení většinou z  nedo-

rozumění, špatné komunikace, občas 

i z únavy. Každý někdy mívá nevydaře-

né dny. Když mám třeba před premié-

rou, bývám logicky nervóznější. A když 

v tu chvíli holky třeba zlobí, chybí mi tr-

pělivost donekonečna něco vysvětlovat 

a častěji zvýším hlas.

VY MÁTE PRÁVĚ PO PREMIÉŘE, 
KTEROU JSTE MĚLI V DOST NE-
TYPICKÉM PROSTORU – V BYTO-
VÉM DIVADLE.
Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka je 

komorní scéna Divadelního spolku 

Kašpar, v němž jsem v angažmá, a fun-

guje už rok. Inscenace se jmenuje Sirotci 

a vlastně jsem za ní stála tak trochu já. 

Našla jsem ji a  navrhla Jakubovi Špal-

kovi, tak jsme ji s  Honzou Plouharem 

a  Martinem Němcem nazkoušeli. Hra-

ju tu těhotnou ženu, která stojí mezi 

svým mužem a problémovým bratrem. 

Vypráví o vztazích v rodině, o tom, zda 

a  jak máme pomáhat svým nejbližším, 

i když dělají něco, s čím nesouhlasíme. 

Tahle hra je chvílemi pořádně mrazi-

vé drama a  tím, že hrajeme v  tak těs-

né blízkosti diváků, je její dopad ještě 

emotivnější. Lidi jsou od nás tak blízko, 

že slyšíme pomalu každý vzdech, zakru-

čení v břiše, zavrtění. Vždycky si říkám, 

že bych chtěla hrát v  nějaké komedii, 

ale nakonec vždycky skončím v drama-

tu. Ale on je repertoár Divadla v Celet-

né tak nastavený. 

K PRÁCI JSTE SE VRÁTILA 
POMĚRNĚ BRZY PO PORODU 
DRUHÉ DCERY.
Začala jsem zase hrát, když jí byl zhru-

ba rok, ale nic nového jsem nezkou-

šela a pár nabídek musela odmítnout. 

Zkoušky bývají denně několik hodin, 

což bych nezvládla. Manžel je hodně 

pracovně vytížený, občas pracuje i v za-

hraničí, babičky nemám nikde poblíž. 

Pak přišla nabídka na natáčení seriálu 

Všechny moje lásky. Hraju tu Zuzku, 

jednu ze tří kamarádek. Natáčení se 

dá lépe koordinovat, proto jsem ráda 

kývla. Nabídka přišla právě včas, byla 

už jsem doma dlouho, práce mi začí-

nala chybět, cítila jsem se psychicky vy-

šťavená a tak nějak ulítaná. Asi každá 

maminka dvou malých dětí ví, o  čem 

mluvím.  

JAK VÁS NAROZENÍ DĚTÍ  
ZMĚNILO?
Život se mi otočil o 180 stupňů, i to zaži-

la asi každá novopečená máma. Najed-

nou nežijete už jen svůj život, nepře-

mýšlíte výhradně o  sobě nebo o  sobě 

a  partnerovi, ale žijete dětmi. Řešíte, 

jestli jim nic nechybí, jestli se o ně dob-

ře staráte, správně je vychováváte a po-

dobně. Narozením dětí se u mě změnilo 

úplně všechno – od způsobu oblékání, 

po třeba hospodaření s časem. Všechno 

řeším rychleji, mám méně času, spous-

ta věcí pro mě začala být nepodstatná. 

Nepotřebuju mít poslední módní vý-

střelky, ostatně nikdy jsem na ně moc 

nebyla, ale teď chodím oblékaná vylo-

ženě pohodlně a prakticky, abych děti 

mohla pochytat, pochovat, když potře-

bují, a podobně. Ale poslední dobou se 

snažím občas se obléknout jako žena. 

Když je hezky, vytáhnu ze skříně šaty 

nebo sukni. Abych nezapomněla, jak 

se nosí. Protože žena by neměla chodit 

jen v kalhotách. (smích).   

VIDĚLA JSEM VÁS S DĚTMI NA 
KONÍCH, V JEDNOM ROZHO-
VORU JSEM ČETLA, ŽE STARŠÍ 
DCERKA LEZE PO SKALÁCH. PO 
KOM ZDĚDILA TUTO ZÁLIBU?
Ona chodí v Košířích na horolezení. Při-

šla s tím sama přesto, nebo právě proto, 

že má velký strach z  výšek.  Řekla, že 

by ho chtěla překonat, tak se o to sna-

ží. Pokaždé vyleze pár metrů na umělé 

stěně, někdy se strachy rozpláče, a leze 

dolů. Nenutím ji, aby lezla, sama chce. 

Pokouší se lézt výš a výš. Mě by asi v ži-

votě nenapadlo léčit takhle svůj strach. 

Je obdivuhodné, že v sedmi letech při-

šla s tímto nápadem a že se nevzdává. 

Že chce jezdit na koních, taky navrhla 

sama. Tak jsme začali chodit na Císařský 

ostrov, kde je jízdárna. Já jsem jako hol-

ka taky jezdívala na koni. 

PO KOM MÁ TU  
HOUŽEVNATOST?
Strach z  výšek má asi po manželovi 

a touhu překonat svůj strach má mož-

ná po nás obou. V divadle musíte pořád 

překonávat nějaké nástrahy nebo se 

umět vypořádat s novou situací. Emma 

je svá, když si něco vezme do hlavy, 

těžko se od toho nechá odradit. Je to 

trochu dáno i současnou dobou. Dnešní 

děti jsou mnohem vyspělejší, než jsme 

byli my. O spoustě věcí se baví ve škole, 

nemají problém přiznat si své strachy 
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a komplexy, leccos umí přesně pojme-

novat. 

MLUVILA JSTE O PŘEKONÁVÁNÍ 
NÁSTRAH V DIVADLE. MYSLÍTE 
TÍM SITUACI, KDY HLEDÁTE, JAK 
POROZUMĚT NOVÉ POSTAVĚ, 
NEBO NAPŘÍKLAD KOMUNIKACI 
S KOLEGY?

Myslela jsem tím všechno. Divadlo ni-

kdy nehrajete sami pro sebe, ale vět-

šinou s  někým a  vždycky pro někoho. 

Při zkoušení nastává řada situací, kdy 

musíte něco překonat. Občas i  v  ko-

munikaci. Jste unavená, kolegové ne-

jsou naladění, někdo neumí text, ale 

aby vznikla společná věc, je potřeba se 

nad to povznést, potlačit své ego. Mu-

síte být připravena zvládnout jakýkoliv 

stres a tlak, který na vás třeba některý 

režisér vyvíjí, aby z vás vydoloval to, co 

potřebuje. Kolikrát jsem velmi unavená 

a ani se mi do divadla nechce, ale pře-

konám to a  pak si užiju úžasné před-

stavení. Takže těmi překážkami jsem 
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myslela spíš překážky vnitřní. Například 

já jsem velký introvert. Když mám třeba 

první zkoušku v  divadle, na níž je de-

set dvanáct lidí a  já mám přede všemi 

mluvit, musím se na ni psychicky nějak 

připravit, protože je to pro mě nároč-

né. Když ale překonám prvotní stres 

a vstoupím na jeviště, nervozita ze mě 

spadne. 

JAK SE PSYCHICKY PŘIPRACUJE-
TE NA VYSTOUPENÍ PŘED LIDMI?
Například tím, že jsem v divadle o hodi-

nu napřed, dám si kafe a hodně dlouho 

se líčím. To mě uklidňuje a během líčení 

se nějak vnitřně napojuju na svou diva-

delní postavu. Každý má jiný způsob, 

někteří kolegové do poslední chvíle 

sedí a povídají si, to bych já nemohla. 

Potřebuju se zklidnit a odpojit domov. 

Vlastně dělám to, na co doma vůbec 

nemám čas. Už dlouho se mi nepoda-

řilo, že bych se třeba půl hodiny před 

odchodem z domu líčila. Možná proto, 

že se v civilu nijak moc nelíčím a ráno 

nemám čas se sama sebou moc zabývat. 

Jsem spíš sova, proto se snažím vstávat 

co nejpozději. Večer si všechno přichys-

tám a promyslím, postupuju systematic-

ky, abych ráno zvládla nezbytný rychlý 

start a  nebyli jsme při vypravování do 

školy a do školky zbytečně ve stresu.

KTERÁ Z DCER JE VÁM  
POVAHOVĚ PODOBNĚJŠÍ?
Starší je hodně velký introvert, což má 

po mně, mladší zase extrovert, v ní vi-

dím manžela. Ale ono se to mění. Když 

se narodila Emma, přiznávám, že jsem 

byla kolikrát bezradná a  připadala si 

úplně v koncích. Se Stellou už jsem byla 

klidnější, jako „zkušená“ matka jsem 

věděla, že první půlrok bude pohodo-

vý, peklo - v tom dobrém slova smyslu 

– nastane, až začne lézt. První půlrok 

jsem ani nehrála divadlo, užívala si jen 

maminkovské povinnosti, chodila s hol-

kama hodně ven. Strašně rychle to ale 

uteklo. Kolikrát s údivem zjišťuju, v čem 

všem se mladší Stella snaží Emmu do-

hnat. Například už jako menší hodně 

dobře mluvila. Emma je zase talent na 

kreslení, už ve dvou letech moc hezky 

malovala, Stella tak nemaluje ani ve 

svých čtyřech letech. Je hodně zajímavé 

holky srovnávat. 

JAKÁ JSTE BYLA JAKO MALÁ 
HOLKA?
Byla jsem hodná, nosila dobré znám-

ky a moc nezlobila. Jsem prostřední ze 

třech sourozenců a  měla jsem v  sobě 

vždycky zvláštní smysl pro zodpověd-

nost. Taky pocit, že musím rodičům 

všechno ulehčovat, proto jsem byla 

chápavá a  nikdy se s  nimi moc nehá-

dala. Oni měli dost starostí s  mými 

sourozenci, kteří byli mnohem víc roz-

lítaní, v  tom dobrém slova smyslu do 

větru a do světa. Zpětně vůbec nechá-

pu, jak to rodiče s  námi třemi zvládli. 

Byla jsem až přezodpovědná, což jsem 

možná někdy dodnes. Rodiče byli dok-

toři, pracovali od nevidím do nevidím, 

měla jsem pocit, že bych měla být hod-

ná. Celá rodina se dost divila, když jsem 

přišla s nápadem, že chci být herečka. 

Možná si herectvím leccos kompenzu-

ju. Vyzkouším si to, co bych jinak ne-

zažila, to, co mě naštěstí minulo. Často 

mě překvapí, co v sobě v rámci postavy 

objevím, co dokážu vyslovit, jak zarea-

govat. Protože díky různorodým rolím 

se dost často dostáváte do vyhraněných 

Monika Zoubková se narodila 23. července 1976 v Krnově. Vystudovala činoher-

ní herectví na JAMU v Brně. Ještě během studia začala účinkovat v Divadelním 

spolku Kašpar, jehož členkou je dodnes. Byla v angažmá v pražském Divadle Ro-

koko, hrála ve Studiu Dva, v Komorní činohře nebo Divadle v Řeznické. Popula-

ritu jí přinesl například seriál Ordinace v růžové zahradě, zahrála si i v seriálech 

a filmech Zdivočelá země, Četnické humoresky, Taková normální rodinka, Ope-

race Dunaj. Momentálně ji můžeme vidět v primáckém seriálu Všechny moje 

lásky. Jejím manželem je šéf činohry Národního divadla v Praze Michal Dočekal, 

s nímž má dvě dcery - osmiletou Emmu Luisu a čtyřletou Stellu Marii.
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a někdy hodně absurdních situací. Baví 

mě hledat motivy postav a rozumět je-

jich jednání. Je zvláštní, kam nás život 

zavedl, že nakonec já jediná se věnuju 

umělecké profesi. Když jsme byli se sou-

rozenci malí, byli jsme každý úplně jiný. 

Sestra byla hodně extrovertní, já spíš 

uzavřená, brácha se narodil čtyři roky 

po mně, my ho pořád oblékaly jako 

princeznu, musel toho od nás hodně 

vytrpět.(smích) Ale čím jsme starší, tím 

víc si rozumíme. Všichni už máme děti, 

spojují nás stejné starosti i radosti, hod-

ně se navzájem svěřujeme, našli jsme si 

k sobě cestu. 

KDO JE U VÁS DOMA PŘÍSNĚJŠÍ? 
VY, NEBO MANŽEL?
I když je muž po předcích Ital a doká-

že tak zvaně prásknout bičem, já se mu 

hravě vyrovnám. Proto někdy ta italská 

domácnost. Ale spory nám nikdy dlou-

ho nevydrží. Musím se muži vyrovnat. 

Kdybych byla pořád klidná a ustupova-

la, neustále by mě válcoval. Jsem sice 

hodná a zodpovědná, ale dříme ve mně 

znamení Lva. A to se občas ozve.  Fakt 

ale je, že jsem se změnila až s  naro-

zením dětí. Jsme s  mužem protichůd-

né povahy. Já se ve společnosti vícero 

neznámých lidí necítím úplně dobře 

a  jsem trochu nervózní, on je tam na-

opak jako ryba ve vodě. V mnoha vě-

cech se krásně doplňujeme. Kdyby to 

tak nebylo, nejsme spolu už třináct let. 

ČÍM TO, ŽE JSTE SE DALI DOHRO-
MADY ZROVNA VY DVA?
Spojilo nás divadlo. Jsme sice v lecčems 

protichůdné povahy, ale na hodně věcí 

a  hlavně na divadlo máme stejný po-

hled. A čím víc jsme spolu, tím víc máme 

společného – naše dcery, přátele, běžné 

starosti. 

CO VÁS NA VAŠEM MUŽI JAKO 
PRVNÍ ZAUJALO?
Připadal mi jako zajímavý a  hezký 

chlap. Mně se vždycky líbili hnědovlasí 

muži, tmavé typy. Jeho předci žili v Itá-

lii, jmenovali se Molinari. 

A NAOPAK?
Myslím, že mého muže překvapilo a za-

ujalo, že po divadle chodí nějaká malá 

holka v  červeném tričku, která kouří 

cigaretu. Vždycky jsem vypadala mladší 

a on měl navíc ještě asi trochu zamlže-

né brýle. Bylo to v Divadle v Řeznické 

na oslavě narozenin jednoho kolegy. 

Můj muž byl taky pozvaný. Já jsem vě-

děla, kdo to je, ale osobně jsme se ne-

znali a mě by vůbec nenapadlo, že by-

chom si mohli rozumět. Ale dali jsme se 

do řeči a bylo to. Bavili jsme se spoustu 

hodin nejen o divadle, pak jsme si dali 

ranní kávu v jednom bistru, za pár dní 

si znovu zavolali a začali spolu chodit.  

Ale to bylo až druhé setkání, to první 

vůbec nedopadlo dobře.

JAKÉ BYLO VAŠE PRVNÍ  
SETKÁNÍ?
Potkali jsme se asi o čtyři roky dřív, kdy 

jsem ještě jako studentka divadelní fa-

kulty obcházela divadla a  ptala se na 

práci. V Divadle Komedie jsem se něja-

kého brýlatého pána ptala, jestli neví, 

kde bych našla tehdejšíhouměleckého 

šéfa- pana Dočekala. Netušila jsem, že 

se ptám přímo jeho. Odpověděl mi, že 

pokud ho nepoznám, u  něj v  divadle 

pro mě práce není. Bylo jasné, že má 

nevědomost mu pěkně počechrala jeho 

ego. Dal mi najevo, že spolu pracovat 

nemůžeme, naštěstí se za pár let uká-

zalo, že spolu můžeme žít.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA 
DĚTSTVÍ:
Houpala jsem se o prázdninách u pra-

tety na židli, spadla jsem a  rozsekla si 

hlavu o  radiátor. Vybavuju si svůj křik 

a  ten rychlý sled událostí i  to, jak mě 

vezli do nemocnice. Mohly mi být ne-

celé dva roky. Další vzpomínky mám až 

pak od čtyř let. 

Monika Seidlová

Foto Monika Navrátilová

Make up Lucie Janků
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