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Když pohled 

do kočárku bolí

20 > 
v noci na 

záda, ve dne 
na bříško

24 >
Bez vody 

to nejde

Tak vlastně ani nevím, jak oglosovat součas-
nou situaci. Z rádia hrají stále dokola písnič-
ku o tom, jak jsme chytli zlodějíčka, noviny 
a servery se předhánějí v tom, kdo uveřej-
ní pikantnější závěry odsouzeného pana 
ratha a mezitím v tichosti padají teplotní 
rekordy, hoří lesy a vinařům mrzne víno.
nevím, jak vy, ale já už jsme někdy z pře-
míry informací, obvykle spíše negativních 
tak nějak unavená a těším se čím dál víc 
na prázdniny, léto, rozpálený písek pláže, 
pohodu a klid. Pokud jste na tom stejně, 
doufám, že stejně jaké já uvítáte povídání 
spíše letní, která jsme pro vás připravili.
že si přečtete, jak se správně opalovat, co 
a jak pít, nebo co byste si měli večer ugri-
lovat. samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na příběh – tentokrát o geniálním klukovi 
a rozhovor – s agátou hanychovou.
Tak se nenechte otrávit otravnou poli-
tickou situací a znechutit negací kolem 
nás. užívejte tepla a léta a za měsíc zase  
na shledanou.

Titulní foto: jaroslav urban

vyBrali jsme 
Pro vás



Když pohled do kočárku bolí
cesta k vytouženým 

dětem může být 

dlouhá. neplodnost 

je nemoc, diagnóza, 

kterou nechce slyšet 

žádný pár toužící po 

dítěti. její léčba je dnes 

na velmi vysoké  úrovni 

a je jen na rozhodnutí 

daného páru, kde tuto 

léčbu podstoupí. 
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neplodnost je velkým problémem mnoha 

párů a naštěstí vzhledem velkým pokrokům 

dnešní doby, se dá neplodnost v 80 % vy-

léčit. léčba neplodnosti je velmi náročná 

a někdy i složitá a proto vyžaduje hodně 

trpělivosti. 

uvedená diagnóza na druhou stranu ne-

znamená nemožnost početí potomka, 

i když se tyto pocity nepochybně dosta-

ví. Každopádně nevěšte hlavu, v dnešní 

době moderní medicíny se dějí zázraky. 

Podle mudr. Karla Kočího, csc. o ne-

plodnosti páru hovoříme teprve tehdy, 

jestliže po roce pravidelných nechráně-

ných sexuálních styků nedojde k početí. 

Pravděpodobnost dosažení těhotenství 

v jednom měsíčním cyklu je totiž pouze 

asi 20–25 %. dosažení těhotenství tedy 

vyžaduje určitý čas. „neplodný” pár by 

tedy měl mít trpělivost. na druhé stra-

ně však by případná konzervativní léčba 

neměla přesáhnout dobu jednoho roku 

a dvojice by měla být předána do péče 

specializovaného pracoviště asistované 

reprodukce. 

�� nePlodnosT mužsKá 
a nePlodnosT žensKá 
neplodností je podle dostupných statistik 

postiženo asi 15 % dvojic. Zpočátku byla 

neplodnost považována za ženský pro-

blém. v současné době rozlišujeme dva 

druhy neplodnosti – neplodnost mužská 

a neplodnost ženská.  světová zdravot-

nická organizace dale dělí neplodnost do 

následujících kategorií:

Primární neplodnost

naprostá absence početí i přes pravidelný 

nechráněný pohlavní styk po dobu jedno-

ho roku.

sekundární neplodnost

i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk 

po dobu jednoho roku nedošlo k žádnému 

novému početí poté, co v minulosti k oplod-

nění došlo.

Pravidelné spontánní potraty / koje-

necká úmrtnost

Úmrtnost živě narozených dětí před dosa-

žením pátého roku života.

neobjasněná neplodnost

absence početí způsobená faktory jako 

laktace, antikoncepce, snížená sexuální 

aktivita, nebo z neznámých příčin. od-

hady výskytu neplodnosti se liší přede-

vším z toho důvodu, že jsou založeny na 

demografických a statistických údajích, 

které je obtížné vyhodnocovat zvláště, 

co se týče prvních dvou faktorů.

Příčiny neplodnosti

neplodnost a snížená plodnost mají různé 

fyzické příčiny:

u žen

•	 Poškození nebo neprůchodnost vej-

covodů

•	 chromozomální problémy

•	 hormonální problémy

•	 endometrióza (přítomnost sliznice dělo-

hy v sousedních reprodukčních tkáních)

•	 Příliš hustý cervikální hlen

•	 imunologická rejekce spermatu

•	 Problémy s uhnízděním oplodněného 

vajíčka

•	 Předčasná menopauza

u mužů

•	 Pokles kvality spermatu (příliš málo 

spermií, azoospermie, špatná pohyb-

livost spermií, neúspěšná penetrace)

•	 chromozomální problémy

•	 autoimunita k vlastním spermiím

•	 epididymální blokáda chámovodů 

(neprůchodnost seminálního kanálku 

nadvarlete způsobené infekcí, blokáda 

výtoku spermatu způsobená infekcí)

•	 Kartagenerův syndrom

•	 Koitální problémy (impotence, ejaku-

lační selhání)

•	 vazektomie

žensKá nePlodnosT 
K oplodnění dochází v období ovulace ženy 

v jednom ze dvou jejích vejcovodů, podle 

toho, který vaječník je právě aktivní. neplod-

nost tedy znamená neschopnost reprodukce, 

u ženy neschopnost otěhotnět. statisticky je 

v padesáti procentech na straně ženy, v tři-

ceti pěti procentech na straně muže, částeč-

ně jsou důvody neplodnosti párů neznámé 

a neprokazatelné. sníženou plodnost má 

deset procent párů. hlavním ukazatelem ne-

plodnosti ženy je nepřítomnost ovulace, tudíž 

i vynechávání či absence menstruace.

�� Příčiny žensKé nePlodnosTi
ženská neplodnost má řadu příčin. některé 

mohou být léčeny a vyléčeny, jiné způsobují 

neodstranitelnou neplodnost, tj. absolutní 
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sterilitu. Zpravidla se jedná o spolupůsobe-

ní více vlivů. často mívá i psychické pozadí. 

dočasnou neplodnost může způsobit vysa-

zení antikoncepce. menopauza pak vede 

k trvalé neplodnosti. Zjišťování příčin ne-

plodnosti žen bývá složité. vyžaduje znač-

nou trpělivost léčené ženy i lékaře. některé 

poruchy mohou být léčeny a vyléčeny, za-

tímco jiné způsobují absolutní, neodstrani-

telnou sterilitu. odstranění příčiny ženské 

neplodnosti znamená vyřešit absenci ovu-

lace zralých vajíček z vaječníků, vytvořit 

podmínky pro spojení vajíčka s mužskou 

spermií a jeho zahnízdění v děloze.

�� vyšeTření ovulace
K průkazu ovulace slouží několik metod:

a. Měření bazální teploty: v případě, 

že žena ovuluje, stoupá její bazál-

ní teplota bezprostředně po ovulaci 

o 0,3 až 0,7 stupňů celsia (dle mís-

ta měření) a zůstává zvýšená po celý 

zbytek cyklu až do další menstruace. 

vzestup teploty způsobuje hormon 

progesteron, který je produkován 

v takzvaném žlutém tělísku. žluté 

tělísko (corpus luteum) vzniká ve va-

ječníku po uvolnění vajíčka (ovulaci)

ze struktur váčku (folikulu), které ho 

obklopovaly během jeho vývoje a zrá-

ní. Tento vzestup bazální teploty tedy 

nenastává u žen, které neovulují. mě-

ření bazální teploty si může provádět 

a jeho výsledky zaznamenávat žena 

sama. důležité je, aby toto měření 

probíhalo za standardních podmí-

nek ráno po probuzení a to vždy na 

stejném místě (v ústech, v konečníku 

nebo v pochvě). Teplotu si žena za-

znamenává do speciálního menstru-

ačního kalendáře.

b. Měření hladiny progesteronu: od-

běr vzorku krve na toto vyšetření se 

provádí většinou v polovině luteální 

fáze (druhé fáze) cyklu 5 až 10 dní 

před očekávanou menstruací. hladina 

tohoto hormonu nám opět ukazuje, 

zda ovulace proběhla či nikoliv. jde 

o rychlejší a spolehlivější vyšetření než 

měření bazální teploty.

c. Histologické vyšetření vzorku en-

dometria: v případě, že žena ovulu-

je, dochází působením progesteronu 

ve druhé části cyklu ve sliznici dutiny 

děložní (endometriu) k velmi typickým 

změnám, které lze poměrně spolehlivě 

odhalit histologickým vyšetřením (vy-

šetřením vzorku děložní sliznice pod 

mikroskopem). Tyto změny nazýváme 

změnami sekrečními a endometrium 

se takto v podstatě stává prostředím 

vhodným pro případné uhnízdění (im-

plantaci) oplozeného vajíčka. odběr 

vzorku děložní sliznice je pro pacient-

ku minimálně zatěžující.

d. ultrazvukové vyšetření: Principem 

ultrazvukového vyšetření je použití 

speciálních zvukových vln o vysoké 

frekvenci. Pomocí jejich odrazu získá-

me poměrně přesný obrázek vnitřních 

orgánů, aniž bychom vyšetřením pa-

cientku (pacienta) jakkoliv zatěžovali. 

v případě posuzování ovulace se pro-

vádí ultrazvukové vyšetření vaječníků 

i děložní sliznice. v případě vaječníků 

se hodnotí velikost takzvaného domi-

nantního folikulu. jde o největší foli-

kul, který spěje k ovulaci. K ovulaci do-

chází pokud folikul dosáhne rozměrů 

18 až 26 mm. u endometria pak hod-

notíme jeho výšku a charakter.

e. Měření hladiny luteinizačního 

hormonu (lH): lh test je založen 

na skutečnosti, že bez výrazného 

vzestupu luteinizačního hormonu 

(lh) nenastane ovulace. výhodou 

této metody je, že si ji žena může 

provést sama v intimitě svého domo-

va. slouží ji k tomu speciální testo-

vací proužky k vyšetření první ranní 

moči. Změna zbarvení testovacího 

proužku znamená, že k ovulaci do-

jde během 24–40 hodin.

�� vyšeTření PrůchodnosTi 
vejcovodů
cílem těchto vyšetření je zjistit, zda jsou vej-

covody průchodné či nikoliv. neprůchodnost 

vejcovodů je nejčastěji způsobena pozánětli-

vými změnami. velmi často je příčinou také 

endometrióza. endometrióza jsou ložiska 

děložní sliznice mimo vlastní děložní sliznici. 

častou lokalizací endometriózy jsou právě 

vejcovody. Při endometrióze dochází k tvorbě 

cystiček vyplněných krví (děložní sliznice zde 

prochází stejnými změnami jako v samotné 

děloze) a následným zánětlivým změnám 

a srůstům, které vedou k neplodnosti.

a. laparoskopie: jedná se o vyšetření 

prováděné většinou v celkové anesté-

zii (narkóze), během které se pomocí 

malého řezu v břišní stěně zavádí do 

břišní dutiny speciální přístroj (laparo-

skop) s velmi citlivou optikou. Pomocí 

této optiky lze snadno prohlédnout 

vnitřní pohlavní orgány, především 

vaječníky a vejcovody. vyšetřující lé-

kař si všímá zevních změn na těchto 

orgánech, jako jsou jejich zvětšení, 

rozšíření, změny tvaru atd. Poté se 

pomocí speciální kontrastní směsi 

vstříknuté do dělohy sleduje, zda tato 

prošla vejcovody.

b. Hysteroskopie: jde o zavedení optic-

kého přístroje do děložní dutiny, které 

umožňuje odhalit nejrůznější patolo-

gické odchylky, které mohou hrát roli 

v neplodnosti. Tuto metodu zde zmi-

ňujeme především proto, že se často 

provádí současně s laparoskopií a tedy 

během jedné anestézie.

c. Hysterosalpingografie: Při tomto 

vyšetření se průchodnost vejcovodů 

sleduje pomocí speciální fluorescenční 

nebo rentgen kontrastní látky, která 

se pacientce zavádí přes vaginu. Po-

hyb této směsi vejcovody je sledován 

zařízením citlivým na rentgenové 

nebo fluorescescenční záření.
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�� hormonální vyšeTření
stanovení hladin folikulostimilačního hormonu (Fsh), estradiolu, luteinizačního hormo-

nu (lh), případně prolaktinu patří k vyšetřením užívaným v diagnostice neplodnosti.

�� osTaTní vyšeTření ženy
mezi další vyšetřovací metody patří imunologické vyšetření (k vyloučení stavu, kdy jsou 

u ženy přítomny protilátky proti spermiím) a genetické vyšetření.

�� léčBa žensKé nePlodnosTi
léčba ženské neplodnosti tedy spočívá především v nápravě ovulace zralých zdravých 

vajíček a tím i úpravy menstruačních cyklů. Používají se léky zvyšující plodnost, většinou 

hormonální povahy. Poruchy zapříčiněné anatomickými překážkami se odstraňují chirur-

gicky. Zánětlivá onemocnění v pánevní dutině se léčí antibiotiky. léčba pohlavních one-

mocnění spadá do kompetence pracovišť specializovaných na pohlavní choroby. Při pro-

tilátkách ženy na spermie partnera a při vrozených chorobách bránících početí nezbývá, 

než podstoupit umělé oplodnění. v ostatních případech je třeba prodělat léčbu řízenou 

specialisty. jestliže veškerá léčba selhává, má partnerský pár v záloze možnost podstoupit 

umělé oplodnění spočívající v laparoskopickém odsátí zralých vajíček a v jejich oplodnění 

při laboratorních podmínkách spermiemi partnera, případně od anonymního dárce.

�� Prevence žensKé nePlodnosTi
s prevencí ženské neplodnosti je třeba začít v dětství. návyky péče o zdraví, hygienu, 

chování při menstruačních cyklech nejsou složité a jsou nejvhodnější metodou přípravy 

na roli budoucí rodičky zdravých dětí a dobré matky. někdy se sahá ke sterilizaci. tj. ne-

plodnosti cíleně, uměle. K takovému rozhodnutí vždy vedou závažné důvody (zdravotní 

stav ženy, event. již počatého dítěte, ohrožení života apod.). sterilizace je tudíž forma 

trvalé krajní antikoncepce.

Řada dětské kosmetiky CAMILLCA zahrnu-
je přípravky, které jsou vhodné pro denní 
ošetření dětské pleti. Všechny její příprav-
ky navazují na historické tradice kvalit této 
řady, která byla na trh uvedena před více 
než šedesáti lety. Pro současné výrobky řady 
CAMILLCA je ovšem samozřejmé, že jsou 
v nich použity moderní přístupy k ošetření 
dětské pleti a aplikovány nejkvalitnější kos-
metické suroviny. Při vývoji modernizované 
řady CAMILLCA byla zvolena strategie co 
nejvyšší účinnosti jednotlivých přípravků 
s ohledem na citlivou dětskou pokožku. 
Z těchto důvodů obsahují přípravky ve 
větší míře regenerační a posilující složky, 
které pokožku chrání a vyživují. Pečlivým 
výběrem složek jednotlivých přípravků pak 
bylo splněno kritérium nedráždivosti, dobré 

snášenlivosti pro různé typy pokožky a od-
straněny látky, které by mohly způsobovat 
alergické reakce. Tento fakt byl vzat do 
úvahy také v otázce volby vůně, která je 
nyní společná pro celou řadu CAMILLCA.
Společným jmenovatelem pro nastavení 
užitných vlastností přípravků byla otázka 
příjemných pocitů spojených s užíváním 
jednotlivých přípravků pro samotné dítě. 
To spíše než dospělý zaznamená jemnost 
a bohatost pěny, rychlé vstřebání oleje či 
jemnost přípravku při mytí a sprchování. 
Právě uvedená kritéria vedla k finalizaci 
řady CAMILLCA do současné podoby, 

kdy jsou její přípravky nejen účinné, ale 
uživatelsky příjemné a šetrné k dětskému 
organismu. 
Společným jmenovatelem pro nastavení 
užitných vlastností přípravků byla otázka 
příjemných pocitů spojených s užíváním 
jednotlivých přípravků pro samotné dítě. 
To spíše než dospělý zaznamená jemnost 
a bohatost pěny, rychlé vstřebání oleje či 
jemnost přípravku při mytí a sprchování. 
Právě uvedená kritéria vedla k finalizaci řady 
CAMILLCA do současné podoby, kdy jsou 
její přípravky nejen účinné, ale uživatelsky 
příjemné a šetrné k dětskému organismu. 

Výrobková řada Mariol byla vyvinuta s cí-
lem nabídnout pro péči o pokožku u nej-
menších dětí přípravky, které by s ma-
ximálním efektem pokožku ošetřovaly, 
chránily a regenerovaly. Zvláštní zřetel byl 
brán zejména na skutečnost, že dětská 
pokožka je velmi citlivá a vlivem některých 

látek, používaných běžně v kosmetických 
prostředcích, může docházet k jejímu po-
dráždění, případně až k alergizaci. S ohle-
dem na tato známá fakta bylo složení pří-
pravků voleno tak, aby se v nich takové 
látky nevyskytovaly. Právě z uvedených 
důvodů jsou výrobky řady Mariol vhodné 
i pro děti trpící různými formami alergií, 
nežádoucích kožních projevů či atopic-
kých ekzémů. Všechny přípravky Mariol 
tvoří ucelenou řadu základní péče o dět-
skou pokožku. Přípravky neobsahují žádná 
barviva.
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mužsKá nePlodnosT 

v současné době víme, že muž se na 

neplodnosti páru podílí v přibližně 50% 

případů. Prvním krokem při vyšetření 

neplodného páru by tedy měla být vždy 

analýza semene, tj. spermiogram (sG). 

mužská neplodnost může mít vrozené 

nebo získané příčiny. na tvorbu spermií 

(spermatogenezu) má negativní vliv celá 

řada faktorů. jednou z nejdůležitějších 

jsou poruchy sestupu varlat při narození, 

které významně ovlivňují tvorbu spermií 

v dospělosti. Úraz šourku může rovněž 

způsobit neplodnost, proto je třeba dbát 

na opatrnost při provozování některých 

sportů. neplodnost způsobují rovněž zá-

nětlivá onemocnění varlat, nadvarlat či 

prostaty. Komplikovaný průběh příušnic 

v postpubertálním věku vede k těžké po-

ruše spermatogenezy přímým poškoze-

ním tkáně varlete virem. avšak i běžné 

horečnaté choroby zhoršují proces tvorby 

spermií až na dobu 3 měsíců. výrazné 

negativní důsledky mají v tomto směru 

typicky např. spalničky, infekční mono-

nukleóza nebo zánět jater. neplodnost 

mohou mít za následek i některé ope-

race. nepříznivý vliv však mají i některé 

fyzikální faktory. časté saunování nebo 

horké koupele, nošení přiléhavých oděvů 

nebo dlouhé sezení (např. u dálkových 

řidičů) mohou způsobit zhoršení tvorby 

spermií. nejlepší je vždy prevence, a pro-

to své úsilí zaměřujeme na odstranění 

těch faktorů, o nichž víme, že mají na 

tvorbu spermií nepříznivý vliv.

je třeba omezit kouření, alkohol, vyhnout 

se nadměrné expozici tepla, vyvarovat se 

užívání drog, dbát opatrnosti při provo-

zování některých sportů, radikálně léčit 

případnou infekci močového a pohlavní-

ho ústrojí, změnit po dohodě s lékařem 

léky nasazené k léčbě jiného onemocně-

ní. snížení počtu spermií nebo jejich horší 

pohyblivost bývají často způsobeny infek-

cí a následným zánětem varlat, nadvarlat 

nebo vývodných semenných cest. v těch-

to případech je třeba specializovaného 

laboratorního vyšetření, které odkryje 

původce onemocnění a umožní cílenou 

protizánětlivou léčbu. Tato terapie musí 

být dostatečně energická a musí trvat 

nejméně 4 týdny, v řadě případů však 

podstatně déle.

www.rodinaaja.cz8
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�� mohou Za To hormony? 
v pozadí některých případů zhoršené tvorby 

spermií může být hormonální příčina. v odů-

vodněných případech je proto třeba provést 

vyšetření hladin příslušných hormonů a po-

dle výsledku zahájit odpovídající léčbu. léčba 

hormonálními přípravky prováděná naslepo 

nebo neodborně však může přinést více škody 

než užitku, proto musí tuto terapii vést spe-

cializované pracoviště. v posledních letech se 

objevily povzbudivé informace o pozitivním 

účinku této léčby i ve zdánlivě beznadějných 

případech těžce porušené tvorby spermií. 

u některých mužů při vyšetření spermiogramu 

nenalezneme vůbec žádné spermie. Tito muži 

dosud neměli vůbec žádnou možnost mít bio-

logicky vlastní dítě. v některých případech je 

možno se pokusit o mikrochirurgickou rekon-

strukci vývodných semenných cest.

revoluci v reprodukční medicíně způsobilo 

zavedení mikromanipulační technologie in-

jekce jediné spermie do vajíčka (icsi – intra-

cytoplasmic sperm injection), která přinesla 

do terapie radikální změnu a významně po-

zitivně ovlivnila výsledky léčby. Touto meto-

dou lze dosáhnout těhotenství i tehdy, kdy 

je k dispozici pouze několik spermií. Přesto 

však relativně značný počet mužů stále neměl 

možnost dosáhnout biologického otcovství. 

Byli to muži postižení vrozenými vývojový-

mi vadami vývodných semenných cest, dále 

muži s jejich úplným uzávěrem v důsledku 

např. zánětu, úrazu či operace a muži po 

neúspěšné rekonstrukční operaci. Těmto pa-

cientům může dnes pomoci mikrochirurgie, 

prováděná pod optickým zvětšením. díky ní 

a jejím průkopníkům jsme nyní schopni získat 

spermie přímým odběrem z kanálků nadvar-

lete nebo varlete a použít je pro icsi.

Konkrétní operační metoda se jmenu-

je podle toho, odkud spermie získáváme 

– „microsurgical epididymal sperm aspi-

ration” (mesa) nebo „Testicular sperm 

extraction” (Tese). část spermií získaných 

některou z uvedených metod se použije pro 

icsi, zbývající se uchovávají zmrazené pro 

případné další cykly oplodnění vajíčka a pře-

nosu zárodku, neboť je vždy třeba počítat 

s nutností opakování procedury. Pravděpo-

dobnost získání spermií je 60–100% podle 

typu poruchy. Proto můžeme hovořit o re-

voluční změně ve vyhlídkách těchto mužů. 

dosud byli absolutně neplodní a nyní mají 

reálnou šanci na biologické otcovství.

�� sPermioGram
v případě muže je hlavním zdrojem informací 

spermiogram, jehož vyšetření je vhodné pro-

vést již při první návštěvě sterilního páru. jde 

o mikroskopické vyšetření vzorku spermatu. 

hodnocen je počet spermií v jenom mililitru, 

dále jejich pohyblivost a tvar. výrazné naruše-

ní kteréhokoliv z výše zmíněných parametrů 

upozorňují na poruchu plodnosti muže.

�� další vyšeTřovací meTody
mezi další vyšetřovací metody, které mo-

hou vést k objasnění příčiny mužské ne-

plodnosti, patří například vyšetření moči. 

To může pomoci odhalit zánět močových 

cest či předstojné žlázy (prostaty), případně 

některé další choroby, které mohou výraz-

ným způsobem negativně ovlivnit plodnost 

muže (například cukrovka). K dalším mož-

ným vyšetřením patří, podobně jako i v pří-

padě ženy, vyšetření imunologické, dále vy-

šetření hormonálních hladin a v některých 

případech je nutné provedení biopsie varle-

te (odběr vzorku tkáně varlete a její násled-

né vyšetření pod mikroskopem).

Text: jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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Kdo si hraje, nezlobí 

hračky jsou součástí 

dětského světa a dětem 

dělají radost. dnešní 

hračkářství – obzvláště 

ta větší jsou hračkami 

přímo zavalena. 

nabídka je vskutku 

bohatá a nejeden rodič 

se v ní ztrácí a tápe, 

jakou svému dítěti 

vlastně vybrat hračku. 

Byť se v současné době do popřední zájmu 

dostávají tzv. lesní školky, které upřednost-

ňují pobyt v přírodě a hračky z obchodů 

v nich vůbec nenajdete, podle psychologic-

kých výzkumů je „správná hračka” ve vývo-

ji dítěte nesmírně důležitá. rozvíjí dětskou 

fantazii, kreativní myšlení, podněcuje smys-

lový, rozumový a citový vývoj dětí. co si ale 

pod pojmem „správná” hračka představit? 

�� sPrávná hračKa
dítě se hrou učí a vytváří svoji osobnost, 

která bude v dospělém věku vyzrálá. i přes-

to, že se trendy mění a každý rok přibý-

vá nových a modernějších hraček, mnohé 

typy zůstávají a předávají se z generace na 

generaci. souvisí to s tím, že fyzický a hlav-

ně psychický vývoj dítěte (především před-

školního věku) se ani v příštím století nijak 

převratně nezmění.  než si ale přečtete se-

znam věcí, které se hodí pro různé věkové 

kategorie, uvědomte si, že správná hračka 

nemá být úplně dokonalá. čím méně „vy-

chytávek“ bude mít, tím více může dítě za-

pojit fantazii či svou zručnost, aby hračku 

dotvořilo. nehotová, nedokonalá hračka 

může svou mnohoznačností zastat mno-

ho jiných hraček, protože jako jediná bude 

•	 Představivost – tu podporují např. stavebnice

•	 hmat – různé materiály, z nichž jsou hračky vyrobeny

•	 sluch – chrastítka, hudební hračky

•	 Zrak – zářivé barvy hraček

•	 sociální vztahy – spolupráce s dalšími dětmi

•	 soustředění

•	 motoriku, myšlení, řeč

co hračka u dětí rozvíjí?

www.rodinaaja.cz10
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vyhovovat dokonale – v představě dítěte. 

Perfektní hračka uchvátí, ale jen na krátký 

okamžik, brzy se všechny možnosti – kte-

rých není mnoho, vyčerpají.

�� vyBíráme „sPrávnou” 
hračKu 
dětské hračky napomáhají správnému 

vývoji dítěte, proto by měly být kvalitní, 

kreativní a hraní s nimi by mělo dítě ba-

vit. hračka by měla dítě nejen zabavit, 

ale také rozvíjet – měla by pro dítě být 

přínosem. mezi takovéto hračky určitě 

můžeme zařadit výtvarné a naučné hrač-

ky, které dítě učí kreativitě. hračky pro 

bystré hlavičky, dětské hudební nástroje, 

společenské deskové hry, puzzle, pexeso 

či hry na profese také příznivě ovlivňu-

jí vývoj dítěte. hračka by měla být také 

pro dítě motivující, vyvolávat u něj po-

city a představivost. Zde záleží na tom, 

jakým směrem je dítě zaměřené – ně-

které rádo kreslí, jiné si rádo staví. Proto 

by rodiče měli vybírat hračky také podle 

osobnosti dítěte. častou chybou dospě-

lých bývá, že kupují hračky, které se líbí 

jim, a nedívají se na ně dětskýma očima. 

mnohdy vybírají hračky pro děti náročné 

a neodpovídající jejich vývojové úrovni. 

složitá stavebnice letadla se sice může 

líbit tatínkovi, ale čtyřletý klučina si s ní 

poradí jen těžko. vhodnou hračku mů-

žete vybrat například podle toho, na co 

si vaše děti rády hrají, nebo jaká posta-

vička z animovaných seriálů či pohádek 

je jejich nejoblíbenější. Pozorujte, jak se 

při hraní děti chovají a jak rozvíjejí svou 

kreativitu.

�� dřevo neBo PlasTy?
svým způsobem je to jedno (samozřejmě 

pokud nedáte do ruky dítěti závadnou 

plastovou hračku plnou ftalátů, ale to je 

jiná kapitola). důležité je, aby byla hrač-

ka barevná a bezpečná. Pro malé děti by 

měly být samozřejmě omyvatelné a lehce 

udržovatelné.

�� doBa eleKTronicKých 
hračeK
určitě nelze zavrhovat všechny elektronické 

hračky a myslet si, že jsou pro děti nejlepší 

pouze dřevěné kostky a klasické panenky 

a autíčka. výhodou elektronických hraček 

je jednoduché propojení zábavy s výukou, 

a to od nejútlejšího věku. řada výukových 

hraček má vybavení, které reaguje na do-

tek či mluvené slovo. jsou to všichni ti mlu-

vící pejskové, stolečky a knížky vydávající 

nejrůznější zvuky.

�� KoliK hračeK má díTě míT?
nelze říci, jaký počet hraček je optimální. 

Pokud máte prostor a finance na to, po-

skytovat ratolesti stále nové hračky, pak se 

toho nebojte. děti se po nějaké době hraček 

nabaží a hledají stále nové. určitě by ale ne-

měli rodiče zahrnovat děti hračkami na úkor 

toho, aby jim věnovali svůj čas. je třeba také 

dětem ukázat, jak si mají s hračkou vlastně 

hrát, co všechno hračka dovede.

�� hračKa Podle Pohlaví 
a věKu
jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr 

je samozřejmě věk a pohlaví dítěte, pro kte-

ré hračku vybíráte. čím jsou děti starší, tím 

více se jejich zájmy začínají lišit, byť nemusí 

být podmínkou, že auta a stavebnice patří 

pro kluky a panenky s kočárky jen a pouze 

pro holky. 

Svět nejmenších

Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. 
Seřaďte jednotlivá města a zajímavá místa naší 
země podle jejich zeměpisné polohy. Hra, která 
není pouze zábavou, ale dozvíte se u ní spoustu 
věcí. 

A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto 
hru a dozvíte se to!

Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo.

Cesty hrou



�� KonKréTní hračKy Pro 
KonKréTní věK

Do 6 měsíců věku

výběr hraček bychom měli podřídit nejčastěj-

ším aktivitám dítěte: reakce na pohyb, zvuk.

vhodnými hračkami jsou: bezpečné oblé 

předměty z plastických hmot pro nemluv-

ňata, kroužky, chrastítka, gumová zvířátka, 

figurky s pískátky, závěsné hračky do po-

stýlky nebo kočárku.

7 – 12 měsíců

dítě v tomto období sedí, otáčí se, vstá-

vá, leze, pokouší se o chůzi, začíná běhat, 

uchopuje a drží předměty, které vkládá do 

úst a olizuje je, rozhazuje okolo sebe, roz-

poznává tvary, barvy, funkce, reaguje na 

známé tváře.

vhodnými hračkami jsou: bezpečné, pes-

tré lehké, dobře manipulovatelné hračky, 

které usnadní uchopení, pohyb a funkci 

– kubusy, pyramidy, kostky, válečky, figur-

ky, panenky z měkčených plastů, zvířátka 

z textilu i plyše, plastické a dřevěné hračky 

na tahání a tlačení s funkcí nebo pohybem, 

míče, kroužky, stavebnice, vozidla, jedno-

duché hudební hračky, hračky do vody.

1 – 3 roky

dítě samostatně vstává, stojí, běhá, artiku-

luje, opakuje, vnímá hlas, zvuk, (naslouchá 

vyprávění, melodii), sestavuje věty, samo-

statně si hraje, kombinuje a objevuje mož-

nosti využití hraček, panenek, zvířátek, 

figurek, stavebnic, pohyby vozidel, vnímá 

barvy, tvary, obrázky snaží se psát, kreslit, 

modelovat, vnímá možnost kolektivní hry.

vhodnými hračkami jsou: hračky na posun 

nebo tahání, autíčka, vláčky, traktory ze dře-

va a plastů, textilní a plyšová zvířátka, pa-

nenky a příslušenství, nářadí pro nejmenší, 

soupravy na písek a do vody, houpací hrač-

ky, skluzavky, kočárky, vozítka, tříkolky, 

trakaře, koloběžky, šlapací auta, traktory, 

stavebnice dřevěné a z plastů, domina, 

loto, puzzle, hudební hračky, loutková di-

vadla, pevné loutky a maňásci, soupravy 

na navlékání, mozaiky, křídy, tabule, po-

čítadla, barevné tužky, voskové pastelky, 

omalovánky, dětské laptopy s individuální-

mi programy (tvary, barvy, obrázky, melo-

die, vyprávění atp.)

Děti předškolního věku 3 – 6 let

Pro tento věk je typický je intenzivní roz-

voj myšlení, fantazie, napodobování a do 

popředí se dere konstruktivní hra. dítě 

přesněji manipuluje s předměty, trénujuje 

paměť, rozvíjí se jeho zrakové i estetické 

vnímání a samozřejmostí je pohybový roz-

voj – zejména obratnost a síla. dítě v tomto 

věku také rádo soutěží a učí se základům 

mnoha sportů. dokáže se déle soustředit 

a navazuje sociální kontakty (např. ve škol-

ce, na kroužcích, na písku...).

vhodnými hračkami jsou: míče, koloběžky, 

tříkolky, házecí obruče, kuželky, švihadla, 

obrázkové skládanky, hrací kuličky, korálky, 

puzzle, jednoduché hudební hračky, bicí, 

strunné, dechové, jednoduché konstrukční 

stavebnice, ze dřeva, z plastů, kombinova-

né, jednoúčelové, univerzální, tématické 

(např. hrad, farma, pevnost, Zoo atp.), do-

pravní hry, značky a jejich příslušenství, au-

todráhy, železniční modely a jejich doplňky, 

miniaturní dopravní prostředky a pracovní 

stroje. Zařízení miniaturních domácností, 

hračky do přírody, na písek, do vody, pro 

pohyb v přírodě a na hřišti, soubory pro 

tvořivé hry, pro stavbu jednoduchých mo-

delů, staveb, funkčních zařízení, textilní 

a plyšové hračky, loutky, prstové maňásky, 

loutková divadla, figurky a jejich soubory 

(z dětských filmů, Tv), panenky a jejich do-

plňky, příslušenství malých domácností, sta-

vebnice technických zařízení, dopravních 

prostředků, mechanické hračky s pohonem 

včetně dálkového ovládání, jednoduché 

společenské hry, házení kostkou, karetní, 

obrázkové, dětské laptopy, programované 

na výuku (abeceda, počty aj.), videohry od-

povídající věku a zájmům dítěte, obrázkové 

knihy, časopisy, vystřihovánky, skládanky. 

Děti mladšího školního věku 6 – 11 let

mladší školák začíná mít na hru méně času, 

protože chodí do školy. To ovšem nezname-

ná, že by hra nebyla důležitá. Ta stále tvoří 

velmi významnou část života dítěte – jejím 

prostřednictvím kromě rozvoje inteligence, 

logického myšlení, jemné motoriky, citu, 

zraku a sluchu se prohlubuje i estetická 

stránka osobnosti, kreativita. dítě přichází 

na chuť technickým a konstrukčním aktivi-

tám, sběratelství, chovatelství, modelářství 

či jiným specializovaným zájmům. Právě 

v tomto věku se dítě začíná hudební vzdě-

lávat a začíná se věnovat svým sportovním 

a jiným koníčkům.

vhodnými hračkami jsou: technické hračky 

všeho druhu, zejména stavebnice a univer-

zální soupravy dílů pro jednoúčelové sta-

vebnice (auto, loď, letadlo, kosmické vozi-

dlo atp.),konstrukční tvorbu nebo funkční 

modely, technické dopravní prostředky 

(bagr, nakladač, jeřáb aj.) s mechanickým 

nebo elektrickým pohonem, soupravy 

autodráh, jejich doplňky a příslušenství, 

modelové železnice, jejich doplňky a pří-

slušenství, ovládací a signalizační zaříze-

ní, námětové soubory – pošta, obchod, 

lékař, dopravní obsluha apod., miniatury 

funkčních přístrojů a zařízení pro dětskou 

domácnost např. pračka, šicí stroj, sporák, 

telefon. holčičky určitě také uvítají soupra-

vy pro šití, vyšívání, střihy a materiál pro 

tvorbu oblečení pro panenky, soupravy pro 

pletení, pletací stav a další doplňky, ma-

teriál aj., panenky a jejich doplňky včetně 

oblečení. Z dalších textilní a plyšové hračky, 

loutky, maňásky, sportovní hračky, kolo-

běžky, jízdní kola, kolečkové brusle, skate-

boardy, soupravy pro tenis, ping-pong, 

badminton, soft tenis, potřeby pro zimní 

sporty, vodní sporty, turistiku aj. vhodné 

jsou i hudební nástroje, ať již dechové, 

strunné, elektronické, přenosné přehráva-

če, radiové přístroje, soupravy a přístroje 

pro modelářské aktivity, pomůcky a sta-

vebnice pro letecké, lodní, automobilové 

a železniční modeláře, stavebnice z plastů 

– kity, sběratelské komodity, společenské 

hry – náročné na intelekt, kombinační 

schopnosti, logiku, strategii, taktiku, vtip, 

zručnost, knihy, odborná literatura, časo-

pisy (předplatné), video – technika, filmy, 

učební programy, hry, hudební nahrávky, 

elektronika, Pc, fotografování (vybavení 

a doplňky), chovatelství, rybářské sporty, 

včelařství, akvaristika apod. většina hraček 

přechází do další vyšší věkové skupiny.

Pamatujte, že vždy je a bude nejdůležitější 

potřebou malých dětí láska a zájem jejich 

rodičů a rodiny. Pak si budou moci děti 

v klidu hrát, objevovat svět a rozvíjet svoji 

fantazii a svou osobnost.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: mezizenami.cz,

zena.centrum.cz, 

ahracky 365.cz
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v dnešní době existuje na českém trhu nepře-
berné množství hraček všeho druhu a všech 
možných materiálů. všechny dovezené  i zde 
vyrobené hračky musí vyhovovat evropské 
normě en71 a všechny procházejí státní zku-
šebnou. 

jak je tedy možné, že i za těchto přísných 
bezpečnostních opatření slýcháváme ze sdě-
lovacích prostředků zprávy o zdraví škodlivých 
nebezpečných  hračkách? 
odpovědí je hned několik. výrobek přivezený 
do české republiky je testován ještě před svým 
uvedením na trh. Pokud je v pořádku, je vydá-
no tzv.prohlášení o shodě a výrobek se může 
bez problémů prodávat. dovozce či výrobce 
garantuje zkušebně, že bude pod stejným 
číslem vozit vždy výrobek stejné kvality, bar-
vy a materiálu. ne vždy však svoji povinnosti 
dostojí. 

Podle čeho tedy mají maminky vybírat 
skutečně bezpečné hračky?
máme pro vás řešení. Tím je 
značka „safetoys“, na čes-
kém trhu známá jako „Bez-
pečná hračka“. Zakoupením 
výrobku, který je nositelem značky „Bezpečné 
hračky“ je pro rodiče zárukou toho, že výro-
bek prošel garantovanou certifikací nejvyššího 
mezinárodního standartu. Garantuje trvalý 
dozor nad kvalitou a bezpečností výrobku po 
celou dobu jeho uvádění na trh. Zajišťuje jeho 
průběžnou a pravidelnou kontrolu.
doporučit můžeme například dřevěné hrač-
ky Woody dodávané společností olymptoy 
s.r.o, které splňují všechny shora uvedená kri-
téria a jsou pro vás zárukou toho, že jste zvolili 
vhodnou hračku.

novinkou na našem trhu je v současné době 
patentovaná pomůcka pro výběr vhodné hrač-
ky, která směřuje rodiče ke správnému výběru 
dle různých funkcí  a vhodnosti hračky. Pomůc-
kou, o které mluvím, je tzv. „chytrá hvězda“ 
společnosti „clever licence“. Tato hvězda 
obsahuje důležité informace o funkci hračky. 
Každá hračka totiž rozvíjí dítě jiným směrem. 
Těmito směry jsou např. jemná motorika, logi-
ka, matematické představy atd. hračky společ-
nosti clever licence jsou vám touto praktickou 
„chytrou hvězdou“ připraveny pomoci při vý-
běru nejvhodnější hračky pro vaše dítě.

Bezpečené hračky

www.olymptoy.cz

www.cleverlicence.cz

www.rodinaaja.cz13

Prostřednictvím hraní rolí rozvíjí 
u dětí stavebnice LEGO DUPLO komunikační 

dovednosti. Stavěním zlepšují svou 
zručnost a představivost.

ZÁBAVA
S LEGO® DUPLO®

www.DUPLOsvet.cz
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Více na skvělém webu 
pro maminky i děti:

6157 Velká zoo

HRÁT SI

A TVOŘIT
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nebojte se 

ohledně cestování s malými dětmi jsem se setkala s několika protichůdnými 

názory. je spousta maminek, které s těmi nejmenšími dětmi necestují. Bojí se 

toho. Přiznávám, že já se toho taky bála. Tento strach musíte ale překonat. 

jinak se stanete svým vlastním vězněm. 

cestovat

www.rodinaaja.cz14
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říká se, že neplavce máte hodit do vody 

a on bude plavat. je to nadnesené, ale 

platí to. moje dcerka se narodila na no-

vém Zélandu. Z nemocnice jsem si jí od-

vezla druhý den po porodu a cestou jsem 

se zastavila v supermarketu na nákup. 

Když byl dcerce týden, vydali jsme se na 

naši první větší cestu na sousední ostrov. 

Týden jsme cestovali po Zélandu a bylo to 

naprosto úžasné. a na skutečně velkou 

cestu jsem se s ní vydala po šestinedělí. 

To už byla cesta zaoceánská – letadlem 

z aucklandu až do Prahy, která s me-

zipřistáními trvá i dva dny. Bála jsem se 

toho, nezapírám. anička byla kolikové 

miminko a dokázala i několik hodin den-

ně proplakat. Bála jsem se zkrátka, že 

nenechá spát celé letadlo. a jak to pro-

bíhalo? naprosto bez problémů. Ty mírné 

pohyby letadla aničce velmi vyhovovaly, 

snad jí i od bolení příška ulevily. Zkrátka 

většinu cesty prospinkala a já si mohla 

v klidu vypít kafe. a ty kolikové bolesti 

bříška – světe div se, po příletu do čech 

naprosto přestaly. netroufám si tvrdit, že 

jí je zbavil ten dlouhý let, ale po přistání 

na letišti v Praze – ruzyni andulka zkrát-

ka nezaplakala. od té doby spolu cestuje-

me pravidelně, dnes je aničce šest let a je 

z nás sehraný cestovatelský pár. společné 

cestování si opravdu užíváme. nejenom 

proto mohu cestování s těmi nejmenšími 

jen doporučit. 

�� vyBíráme dovolenou
my s aničkou jsme ale trošku zvláštní pří-

pad, protože na opačném konci planety 

máme tatínka a cestujeme vlastně domů. 

jiné to ale bylo a je při cestách na dovole-

nou. Zde už musíme trošku víc plánovat. 

Přece jen ne každé místo, ne každá de-

stinace a podnebí malému dítěti svědčí. 

„děti do osmi měsíců se adaptují poměr-

ně dobře a doba pobytu by neměla být 

kratší než čtrnáct dní,” stojí například na 

stránkách české průmyslové zdravotní 

pojišťovny. „Pro starší děti nad osm mě-

síců do tří let může delší cesta znamenat 

problematičtější adaptaci. časový posun, 

prudká a rozdílná teplota vzduchu může 

znamenat pro dětský organismus velký 

šok.” Ten se při našich cestách s aničkou 

naštěstí nikdy nedostavil, ale dostavit se, 

jak varují odborníci, prý může.

�� vyBíráme cíl našeho 
PoByTu
Buďme ale konkrétní. Blíží se léto a pláno-

vání dovolené už začíná být na pořadu dne. 

cestovní kanceláře se předhánějí v atrak-

tivnosti svých nabídek a mnohé z nich také 

nabízejí výrazně výhodnou cenu pro rodiny 

s dětmi. nedejte ovšem jen na lákavé foto-

grafie a reklamní slogany. místo toho v první 

řadě vezměte v úvahu klima a úroveň hygie-

nických podmínek dané země. u malých ko-

jenců se rozhodně vyhněte radikální změně 

prostředí, protože velká vlhkost vzduchu by 

mohla mít nepříznivé následky pro jejich ter-

moregulační systém. a v neposlední řadě se 

snažte zachovat chladnou hlavu a nenechte 

se zmanipulovat pouze cenou zájezdu. do-

volenou možná pořídíte za levnějších, ale 

o to možná horších podmínek. Kdo by třeba 

a s malým dítětem obzvlášť, chtěl pokoj s vý-

hledem na rušnou ulici. To si ohlídejte hlavně 

u tzv zájezdů na poslední chvíli.  

�� jaKý doPravní ProsTředeK?
asi nejpohodlnějším a nejrychlejším do-

pravním prostředkem je letadlo. věřte, že 

pro vás i dítě to bude znamenat nejmenší 

Svět nejmenších

DOKY Holiday Resort | Lipno nad Vltavou
• ideální letní i zimní dovolená pro rodiny s dětmi

• ubytování v krásných, plně vybavených apartmánech

• bezpečný uzavřený areál s vlastním parkováním

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

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

www.dokyholiday.cz
tel.: 602 102 101
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námahu. dětem bývají vyhrazena místa, 

kde je větší prostor a úplně malé děti ces-

tují v závěsných postýlkách. je však nutné 

předem upozornit leteckou společnost, že 

budete cestovat s malým dítětem a sdělit 

jim také své požadavky. oblečení miminka 

volte pohodlné a bavlněné a určitě počí-

tejte se zrádnou klimatizací. Zatímco v ně-

kterých letadlech se až potíte horkem, v ji-

ných se můžete klepat zimou. mějte proto 

raději připravené i náhradní oblečení. do 

příručního zavazadla nezapomeňte přibalit 

zvlhčené neparfémované ubrousky, lahvič-

ku s pitím a dudlík, protože tlak v uších při 

vzlétání a přistávání může dát malým dě-

tem zabrat. Tento problém jsem s aničkou 

vyřešila kojením. Při každém vzletu a přistí-

vání jsem jí zkrátka kojila. 

Svět nejmenších

www.rodinaaja.cz16



�� jíZda na KraTší vZdálenosTi
jestliže jste jako cíl pobytu zvolili chor-

vatsko nebo itálii, zřejmě se na cestu 

vydáte autem. Zde je obrovská výhoda, 

že můžete zastavovat podle vaší potře-

by i potřeb dítěte. vždy však dbejte na 

pohodlí a bezpečnost dítěte. vhodná au-

tosedačka je nezbytnou součástí cestovní 

výbavy.

�� hoTelový PoKoj
Pro větší pohodlí a klid si vyberte klidněj-

ší letovisko. Takový pokoj nad diskotékou 

může vaši dovolenou pěkně znepříjemnit. 

v cestovní kanceláři se poraďte předem 

o možnostech ubytování, abyste nebyli ne-

mile překvapeni. Přece jen pokud cestujete 

s dítětem, budou vaše nároky zcela jiné, 

než kdybyste cestovali sami.

�� neZaPomeňTe na očKování 
mějte na paměti, že miminko nemá ještě 

všechny potřebné protilátky a cestování do 

některých exotických zemí je podmíněno 

potřebným očkováním. na hygienické sta-

nici obdržíte všechny potřebné informace 

a absolvujte doporučená očkování s časo-

vým předstihem. Také konzultujte zdravot-

ní stav dítěte se svým pediatrem a infor-

mujte ho o vaši dovolené.

�� PoZor na děTsKou PoKožKu
dětská pokožka je velice citlivá a proto 

musíte dbát o její zvýšenou péči. Pou-

žívejte krémy s vyšším faktorem určené 

pro děti. nezbytná je také pokrývka hla-

vy a nezapomeňte také přibalit kapky do 

očí. Prudký vítr a sluneční svit může po-

dráždit dětské oči.

�� ZdravoTnicKá 
Péče
jednotlivé destinace se 

liší dostupností a kva-

litou zdravotní péče. 

vždy proto zvažte 

všechny klady a zápory 

cílové země. Připravte 

si také svou lékárnič-

ku, která bude obsahovat 

všechny potřebné léky pro 

případ akutních potíží, jakými 

jsou: průjem, teplota, zvracení, úžeh 

nebo úpal.

�� Termín PoByTu
Když vybíráte termín zájezdu, volte radě-

ji pro cestování s dětmi pozdní jaro nebo 

podzim. letní turistická sezóna je plná lidí 

a sluníčko je příliš ostré. Také ceny jsou pří-

znivější a je větší šance, že si svou dovole-

nou v klidu užijete.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: cpzp.cz

Svět nejmenších

ŠIKLŮV MLÝN
Největší přírodní zábavní areál v ČR

www.sikland.cz  tel.: +420 566 567 400, +420 602 750 130 • Zvole nad Pernštejnem

Atraktivní rodinná dovolená na Vysočině
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�� Proč BříšKo Bolí?
nejčastější příčinou bolesti u kojenců 

bývá nezralá trávicí soustava, která způ-

sobuje meteorismus, tedy zvýšenou ply-

natost v zažívacím traktu. Právě vlivem 

plynatosti pak dochází k tlaku na střevní 

stěnu, což vyvolává kolikové bolesti bříš-

ka. důležité je složení jídelníčku kojících 

maminek, které by se v případě těchto 

problémů měly vyhýbat nadýmavým jíd-

lům, neboť trávicí trakt dětí do tří měsí-

ců není dostatečně zralý. další příčinou 

břišní koliky může být aerofagie, kdy 

děti zároveň s mlékem nasávají a polykají 

vzduch, čímž dochází k nafouknutí trávi-

cího traktu a ke vzniku bolestí. naruše-

nou rovnováhu mezi příjmem a výdajem 

plynů můžeme mírnit tím, že děťátku 

děláme během krmení přestávky na od-

říhnutí. je třeba připomenout, že bolesti 

bříška u kojenců způsobuje i alergie na 

bílkoviny kravského mléka a gastroezo-

fageální reflux (Ger), kdy dítě i několik 

hodin po pití ublinkává. Tyto problémy se 

u dětí projevují zejména v prvních měsí-

cích života. setkáte se proto také s ná-

zvem tříměsíční kolika.

�� co všechno lZe udělaT Pro 
Úlevu od BolesTí BříšKa? 
Pokud máte pocit, že vaše miminko trápí 

bolavé bříško (např. když pláče, přitahu-

je nožky k bříšku, má tvrdé bříško, různě 

se kroutí nebo vzpírá apod.), můžete vy-

zkoušet rozličné způsoby, jak mu pomoci:

Masírujte bříško

masírujte bříško miminka v oblasti pupku 

krouživými pohyby ve směru hodinových 

ručiček. K masáži můžete použít také spe-

ciální přípravky proti bolesti bříška, které 

dostanete v lékárně. Po masáži je dobré 

zkusit jemně zacvičit nožičkama děťátka 

tak, že kolínka přitlačíte na bříško, čímž do-

sáhnete uvolnění větrů. nahřátá plenka při-

ložená na bříško dítěte může jako teplý ob-

klad na bolavé místo dělat „zázraky“ a dítěti 

ulevit. existují i různí „hřejiví plyšáci”, kteří 

také bolavému bříšku uleví.

Položte miminko na bříško

můžete také položit miminko na nějaký čas 

na bříško, i to přispívá ke zmírnění problé-

mů. nebo vyzkoušejte oblíbenou polohu 

mnohých kojenců – bříškem na předloktí: 

položte si miminko na svoje předloktí bříš-

kem dolů. dobře „funguje“ i poloha, kdy 

si maminka nebo otec položí miminko bříš-

kem na své odhalené břicho. Přímý kontakt 

a působení přirozeného tepla lidského těla 

na bolavé místo miminka často pomůže 

problém trpícího děťátka vyřešit.

Vyzkoušejte sílu bylinek

Kojeným dětem se do ukončeného šesté-

ho měsíce nedoporučuje podávat žádné 

čaje a kromě mléka žádné tekutiny. Pokud 

tedy svoje děťátko kojíte a ono trpí bolest-

mi bříška, zkuste vypít odvar z bylinek, jako 

jsou fenykl, kmín či anýz. existují i speciál-

ní čajové směsi proti bolesti bříška, různé 

dětské čaje s obsahem těchto bylinek, které 

může vypít maminka. skrze mateřské mlé-

ko se pak jejich účinky projeví u miminka.

kontroverzní rektální rourka

rektální rourka je gumová hadička, kte-

rou koupíte v lékárně. Zavádí se do ko-

nečníku miminka. jde o kontroverzní 

pomůcku – mnozí odborníci její použití 

nedoporučují. v každém případě by měla 

přijít na řadu až tehdy, pokud jste neú-

spěšně vyzkoušeli všechny jiné způsoby, 

jak dítěti od bolestí bříška ulevit. Při zavá-

dění rourky buďte velmi opatrní, abyste 

děťátku neublížili.

�� sPeciální léKy 
a PoTravinové doPlňKy
v lékárně dostanete několik druhů růz-

ných léků, kapek proti nadýmání a boles-

tem bříška. o přípravku vhodném pro vaše 

miminko se poraďte s dětským lékařem, 

případně s lékárníkem. doporučujeme po-

dávat děťátku potravinové doplňky s lac-

tobacilus acidophilus, který nejen účinně 

pomáhá při dysmikrobii ve střevech děťát-

ka a řeší problém s nadýmáním a bolestmi 

bříška, ale dle klinických studií zlepšuje 

i obranyschopnost dítěte, výrazně snižuje 

četnost onemocnění a riziko vzniku alergií.

ve vaší lékárničce by určitě neměly chybět 

přípravky, které obsahují simethicon – jako 

tradiční a prověřenou účinnou látku, která 

pomáhá při kojeneckých kolikách. Pokud 

maminka řeší kojeneckou koliku, měla by 

preferovat lék, u kterého má prověřenou 

účinnost (narozdíl od doplňků stravy, kde se 

řeší pouze nezávadnost). ne všechny kap-

ky se simethiconem jsou stejné, některé se 

dávkují pouze 5–10 kapek, takže dávkování 

v porovnání s konkurencí je rychlejší a pro 

maminku pohodlnější, navíc maminka díky 

nižšímu dávkování ušetří. 

�� nosTe svoje děťáTKo
miminko, které bolí bříško, se často zklidní 

v mateřské náruči. Proto své dítko co nejvíce 

chovejte, můžete jej lehce kolébat. miminko 

se tak nejen uklidní, ale zmírní se i bolest bříš-

ka, které je „masírováno“ tělem matky. Tím 

dochází k úlevě. časté nošení dítěte v náručí 

či například v šátku na nošení dětí může být 

dobrou prevencí bolestí bříška a kolik.  Pokud 

nepomáhá žádný osvědčený recept a dítě 

stále pláče, je třeba navštívit lékaře.

Text: jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: ordinace.cz., baby-online.cz, 

e-mimino.cz 

jednou z nejčastějších příčin kojenecké koliky jsou bolesti 

bříška. Kromě toho mnohá miminka čas od času trpí 

většími či menšími bolestmi bříška a přitom se nemusí 

jednat zrovna o koliku. v každém případě je však bolest 

bříška u malého děťátka velmi nepříjemnou záležitostí.

Bolesti bříška
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odborníci se shodují, že nejbezpečnější 

polohou novorozence při spánku je skuteč-

ně ta na zádech, a to proto, že významně 

snižuje nebezpečí sids (syndrom náhlého 

úmrtí kojence). druhou nejbezpečnější po-

lohou je poloha na boku a nejméně bez-

pečnou je poloha na bříšku. nechávejte 

však dítě na bříšku přes den, kdy ho máte 

na očích. v této poloze se naučí přitahovat 

rukama. 

�� syndrom náhlého ÚmrTí 
novoroZence
syndrom náhlého úmrtí kojence (v angli-

čtině sudden infant death syndrome – 

sids) je definován jako náhlá a vzhledem 

k předchozímu stavu neočekávaná smrt 

dítěte mladšího 1 roku, u které se nepo-

daří nalézt příčinu ani po provedení pitvy 

a vyšetření okolností na místě úmrtí. syn-

drom získal svůj název přibližně před dva-

ceti lety, když si pediatři všimli, že začalo 

přibývat dětí, kteří bez jakýchkoliv varov-

ných signálů v prvním roce svého života 

zemřeli. v té době byl tento syndrom vel-

kou neznámou, dnes už vědí, že se jedná 

o následek opožděné a nedokonalé kont-

roly dechu a srdeční činnosti. co je skuteč-

nou příčinou jeho vzniku, však dosud není 

jednoznačné známo. Podle statistik jsou 

každopádně nejvíce ohroženi kojenci mezi 

ukončeným 1. a 4. měsícem, maximální je 

výskyt mezi 2. a 3. měsícem a mezi riziko-

vé faktory jednoznačně patří spánek bříš-

ku. i u zcela zdravých dětí se při něm fre-

kvence dechu, tepu i polykacích pohybů 

snižuje. Bez rizika není ani některými ro-

diči preferované spaní na boku. důvodem 

je především nestabilita polohy na boku, 

ze které se kojenci často při sebemenším 

pohybu dostávají do polohy na bříšku. Po-

dle knihy dětský lékař vydané všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou by však některé děti, 

například ty, které trpí gastroezofageálním 

refluxem nebo onemocněním horních cest 

dýchacích se zvýšeným nebezpečím ob-

strukce dýchacích cest, měly spát v poloze 

na boku. Takže, babo raď. „měli byste jim 

vložit pod podložku polštář tak, aby měly 

hlavu ve zvýšené poloze. Pomáhá to sní-

žit reflux a zahlenění. je-li dítě nemocné, 

poraďte se s lékařem, jaká poloha je pro 

něj nejvhodnější,” nabádají autoři knihy. 

riskantní je podle odborníků také spaní 
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v osmdesátých letech se miminka polohovala jedině na bříško. 

o desetiletí později pro změnu jedině na záda. jak je tomu dnes? 

medicína za léta pokročila vpřed a doložila, že ze zmíněných dvou variant 

je správná pouze jediná: na záda. 

V noci na záda, 
přes den na bříško
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na měkké podložce, zejména na molitanu, 

a přítomnost jakékoli plandavé látky nebo 

nějakých šňůrek, ať už je to povlečení, 

malý polštářek, deka či třeba bryndák, ne-

boť dítě si do nich může zachumlat obličej 

a jednoduše se udusit. špatné je i přehřá-

tí, které bývá následkem zbytečně teplého 

oblečení. ne zcela bezpečné je i spaní no-

vorozenců v posteli s dospělými. naopak 

za účinnou ochranu, ač dosud studiemi 

plně neprokázanou, považují lékaři dlou-

hodobé kojení a dudlík v puse. 

�� Kdy PolohovaT na BříšKo?    
ovšem pozor! Pediatři varují, že pokud je 

dítě stále ve stejné poloze na zádech, může 

to vést k opoždění psychomotorického vý-

voje nebo k nesprávnému psychomotoric-

kému vývoji. Proto bychom jej během dne, 

kdy máme děťátko na očích, měli pokládat 

na bříško. Tato poloha mu totiž velmi pro-

spívá. Podporuje vývoj svalů na krku a na 

ramenou, působí jako prevence napjatých 

krčních svalů a tvarových deformací hlavič-

ky a napomáhá tvorbě svalů potřebných 

k otáčení, sezení a lezení. Polohou na bříš-

ku se ovšem rozumí nejen položení dítě-

te bříškem na pevnou podložku, ale také 

všechny aktivní polohy v náručí, např. po-

kud sedíte v záklonu a máte dítě položené 

na prsou nebo poloha „tygříka“ (dítě leží 

na vašem předloktí obličejem dolů). eva 

Kiedroňová ve své knize něžná náruč rodi-

čů doporučuje začít s pokládáním na bříško 

již po návratu z porodnice. ideální je, po-

kud je přes den kojenec pokládán na bříško 

po každém spánku a výměně plenek. dobu 

na bříšku postupně prodlužujte, a to tak, 

aby na konci prvního měsíce trávilo dítě 

v této poloze celkem až jednu hodinu den-

ně a postupně i déle. 

�� Kdy ZačíT?
některým dětem se ovšem poloha na bříš-

ku nelíbí a dávají to svým rodičům velmi 

hlasitě najevo. Zde je několik rad, jak dítěti 

chvíle na bříšku zpříjemnit:

Vyberte vhodnou dobu – dítě by při 

pokládání na bříško nemělo být hladové 

nebo unavené. na druhou stranu také 

není vhodné pokládat dítě na bříško bez-

prostředně po jídle. Pokud dítě začne 

plakat, zkuste ho nejdříve nějak zaba-

vit. Pokud to nepomůže, teprve pak ho 

pochovejte. některé děti nerady leží na 

bříšku na pevné podložce, většina si na 

polohu na bříšku zvyká postupně a ně-

které si ji oblíbí až ve chvíli, kdy se dokáží 

samy otočit. Pro tyto děti jsou vhodnější 

tzv. aktivní polohy v náručí rodičů. Pokud 

je třeba položíte na svá prsa, je to pro ně 

rázem příjemnější. můžete přitom ležet 

v posteli, zakloněni sedět v křesle nebo 

ležet opřeni ve vaně.

Dělejte dítěti společnost – povzbu-

zujte ho, povídejte si s ním, usmívejte se 

na něj. někdy také pomůže, pokud dítě 

položíte na postel a vy si sednete na zem 

obličejem k němu a povídáte si s ním. se 

starším dítětem, které již udrží hlavičku, si 

můžete také hrát na letadlo. Tedy lehnout 

si na zem na záda, zvednou a pokrčit nohy 

a dítě položit na své holeně.

Dopřejte dítěti zábavu – ukazujte dítěti 

obrázky v knížce, hrajte si s hračkami. na 

trhu je spousta hraček určených pro chvíle, 

kdy je dítě na bříšku. jsou to různé hrací 

deky a pultíky se zrcátky a hmatovými, zvu-

kovými nebo svítícími hračkami. Zkrátka to 

berte jako zábavu. 

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: dětský lékař, největší kniha 

o zdraví dítěte, vZP čr, eva Kiedroňová, 

něžná náruč rodičů
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Ke každé postýlce Infano, 
možnost koupě jakékoliv matrace LittleUp se slevou 20%

www.babyplace.cz
1-2 s_Baby Matex.indd   1 30.5.2012   11:41:55

MONITOR DECHU NOVOROZENCŮ 

RESPISENSE 
Monitor dechu Respisense hlídá Vaše miminko a používá se jako 
prevence proti syndromu náhlého úmrtí novorozenců označovaného 
SIDS. O jeho užitečnosti a kvalitě se již přesvědčilo mnoho rodičů. 
Respisense je jedinečný v  použití pro všechny druhy postýlek, je 
přenositelný a  tudíž použitelný kdekoliv, umisťuje se na plenkové 
kalhotky, v  případě potřeby dítě pošimrá a  akusticky upozorní 
rodiče. Vhodný je také pro předčasně narozené děti a  dvojčátka. 
Respisense je vítěz mnoha mezinárodních ocenění. Nový model 
Ditto 2010 obsahuje vyměnitelnou baterii uživatelem, není tedy 
nutné jej zasílat výrobci.

Základní charakteristika: 
 - vhodný do každé postýlky
 - přenositelný a použitelný i pro kočárek
 - v případě zástavy dechu pošimrá miminko a upozorní rodiče
 - snadno vyměnitelná baterie uživatelem
 - žádné kabely
 - vhodný i pro dvojčátka
 - elegantni design

Monitor dechu 

Respisense 2010

je vyroben v ČR

Více informací a seznam prodejních míst na www.respisense.cz.

1-2 s_Respisense.indd   1 19.10.2010   22:56:50



To, že správný pitný režim je důležitý a to obzvlášť v letních měsících,  

je už všeobecně známo. K jeho poctivému dodržování už ovšem, přiznejme 

si to, pokaždé nedochází. Pojdme si tedy vysvětlit, kolik bychom toho měli 

vypít a co bychom měli pít. 

Bez vody to nejde

na vysoké teploty ve svém okolí totiž tělo 

reaguje pocením, kterým se ochlazuje. Po-

cení je tedy jistým druhem vnitřní klimati-

zace, při které však dochází k vylučování 

značného množství vody a potřebných 

minerálních látek. jakmile tělo zaregistruje 

nedostatek vody, začne s ní šetřit a to se 

projeví pocitem žízně. v tu chvíli je ale už 

pozdě. již při ztrátě 2–3 % se snižuje naše 

výkonnost až o 20 %. Při ztrátě 8–9 % pak 

ztrácíme schop nost chůze a při ztrátě 11 % 

nám tělo kompletně vypovídá službu. je tedy 

potřeba dostatečně a pravidelně pít a záro-

veň doplňovat ztracené minerální látky. jejich 

ideálním zdrojem jsou například minerální 

vody. Buďme ale konkrétní. jiné potřeby, co 

se doplňování tekutin týká, mají děti, jiné tě-

hotné ženy, jiné máme při cestách či při del-

ším pobytu v klimatizované místnosti. 

�� PiTný režim děTí
děti obecně zapomínají pít, zejména v zápa-

lu hry. v létě, kdy dochází k většímu vylučo-

vání tekutin, by však na pitný režim dětí měl 

být kladen zvláštní důraz. důležitý je zejména 

pravidelný přísun tekutin, jejich nejvhodněj-

ším zdrojem je pramenitá nebo mírně mine-

ralizovaná voda. dítě o váze 30 kg potřebuje 

asi 1,5 l tekutin, 45 kg vážící dítě již vyža-

duje více než 2 litry. nejlepším řešením je 

„vybavit" vaše dítě lahví vody, aby se mohli 

kdykoli napít. 

�� PiTný režim v TěhoTensTví
Pitný režim se v těhotenství často a neprá-

vem pomíjí. Každá budoucí maminka by 

měla vypít alespoň 2 litry tekutin (v létě 

mnohem více). aby neměla pocit, že ji tzv. 

tekutiny  „tečou už i z uší”, je vhodné na-

učit se popíjet. Tedy nevypít najednou velké 

množství a pak už se nedonutit pít, ale po-

píjet po troškách – po locích. není nic jed-

noduššího, než si naplnit větší sklenici pitím 

a pak, kdykoliv jdete okolo, trošku se napít. 

samotné vás překvapí, kolik toho dokáže-

te bez problému vypít. a že budete chodit 

častěji na záchod? ale to je přece u těhulek 

naprosto normální. a navíc budete mít tzv. 

dobře propláchnuté ledviny. a co pít? stol-
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ní vody, ovocné čaje, neslazené ovocné a zeleninové šťávy. vyhýbejte 

se nápojům s vysokým obsahem cukrů (sladké limonády, coly, sirupy) 

a nápojům obsahujícím chinin (tonic).

�� PiTný režim v Práci
Zvláště pracoviště s klimatizací mohou svádět k nedostatečnému 

pití. často na pitný režim totiž v pracovním nasazení zapomínáme. 

Klimatizace navíc extrémně ochlazuje organismus a rychle odpařuje 

pot a my ztrácíme důležité tekutiny rychleji. je tedy dobré mít vždy 

na svém stole lahev s kvalitní minerální nebo pramenitou vodou a po 

menších dávkách tekutiny průběžně doplňovat.

�� PiTný režim na cesTách
Kvůli větší fyzické zátěži, horku a stresu je dobré na letních dovole-

ných zvýšit celkový příjem tekutin. Pokud si na cestách nejste jisti, 

odkud pochází místní voda a jak je kvalitní, dejte na jistotu a kupujte 

si raději balené pramenité nebo minerální vody, které všude na světě 

podléhají přísným nárokům na kvalitu a z jejich etiket se dozvíte 

přesné složení a původ vody. můžete tak přede jít různým nepříjem-

ným zdravotním komplikacím. Také řidiči by si v létě měli na pitný 

režim dávat obzvlášť velký pozor. jedním z projevů dehydratace, 

tedy nedostatku tekutin v těle, je totiž celková únava organismu. je 

dobré mít na paměti, že šálek kávy nic nespraví, neboť káva má ve 

své podstatě dehydratující účinky a určitě bychom ji neměli započítá-

vat do pitného režimu. Ke ztrátám tekutin rychle dochází i v letadle. 

na jeho palubě panuje velmi suché klima (oproti běžné venkovní 

vlhkosti vzduchu 30–65 % je v leta dle jen mezi 10–20 %). Tekutiny 

bychom měli doplňovat pravidelně a vypít tak nejméně 200 ml každou 

hodinu. vhodná je pramenitá voda bez bublinek, zcela nevhodný je 

naopak alkohol. 

�� PiTný režim seniorů
s věkem se vytrácí pocit žízně, a právě proto je nutné, aby starší lidé 

svědomitě dodržovali pravidelný příjem tekutin. nárazové vypití vel-

kého množství vody totiž nic nespraví, naopak může mít negativní 

dopady na funkci ledvin. vhodné jsou minerální vody, jejich užívání 

je ale doporučováno konzultovat s lékařem, který poradí jakou mi-

nerálku vzhledem ke zdravotnímu stavu pít. senior by vždy měl vypít 

alespoň dva litry tekutin denně.

Chráním Tě, 
jsem Tvůj vodní anděl

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

Chráním Tě během těhotenství

V PRŮBĚHU
TEHOTĚNSTVÍ

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

Chráním Tě během kojení

V PRŮBĚHU
KOJENÍ

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

Chráním Tě během dětství

V PRŮBĚHU
DĚTSTVÍ
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Text: jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: zdrave.cz, pijtezdravouvodu.cz, 

ordinace.cz, BoZPinfo.cz

Pro lidi trpící žaludečními vředy, zvýšenou kyselostí 

žaludku nebo kardiovaskulárními onemocněními 

a pro děti se doporučuje pití spíše neperlivých anebo 

jemně perlivých balených vod. Těhotné by měli dát 

přednost stolním vodám. 

1. Zvykněte si začínat den sklenkou 
pramenité vody (cca 0,3 l). Před za-
hájením práce byste měli vypít ale-
spoň ¼ l teplého nápoje ke snídani 
a k tomu nejlépe skleničku džusu.

2. doplňujte tekutiny průběžně, ne-
čekejte na pocit žízně, který je 
počátečním znakem dehydratace. 
Pít je třeba pravidelně a vědomě 
během dne, nejlépe po menších 
doušcích (cca 1–2 dl) v maximál-
ně půlhodinových intervalech.

3. signálem, že máme nedostatek 
vody, je např. sucho v ústech, tma-
vá moč, ale i pocit neklidu, zhorše-
né soustředění a nervozita.

4. vypijte 2 až 3 litry tekutin denně, 
v horku a při zvýšené zátěži by se 
příjem měl zvýšit až na 5 litrů.

5. Pozor na pitný režim dětí! mohou 
nám doslova vyschnout a to tím 
snáze, čím je dítě mladší.

6. v teplém počasí by teplota nápo-
je měla být v rozmezí 10–12 °c, 
v chlad ném počasí 12–15 °c.

7. Základem pitného režimu je čistá 
pramenitá voda a nízce a středně 
mineralizované minerální vody! 
Zejména při zvýšené fyzické zátěži 
či při nemoci je však vhodné kom-
binovat ji s nápoji, které doplňují 
potřebné minerální látky vyloučené 
potem (hlavně sodík) a močí (pře-
vážně draslík).

8. silný černý čaj a černá káva nejsou 
pro organismus zdroje tekutiny. 
naopak vypitím kávy tělo tekutiny 
ztrácí!

9. množství vypitých tekutin byste 
měli zvýšit i v případě, že v jídle 
konzumujete hodně soli.

10. nezapomínejte na pitný režim za 
volantem a zejména v zaměstnání 
a v místech s klimatizací. optimální 
je mít vždy po ruce lahev s vodou, 
abychom mohli tekutiny průběžně 
doplňovat.

Desatero 
správného pitného režimu
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www.sirupy-essence.cz
Jako horký

nápoj
Jako toppingDo koktejluS vodou

To pravé
jarní osvěžení
Citrus cooler

Potřebujeme: 
6 cl bílého rumu, 
5 cl stoprocentní grepové šťávy,
1,5 cl Essence citrón & máta, 10 cl sody

Mátu promneme v dlani, vložíme do longové 
sklenice a přidáme kostky ledu. 
V šejkru protřepeme s ledem všechny 
přísady kromě sody, přelijeme přes jemné 
sítko na kostky ledu do připravené sklenice, 
dolijeme sodou a vše ještě promícháme 
lžičkou. Zdobíme kůrou z grepu a brčkem.

facebook.com/sirupyessence   e-shop: www.sirupy-essence.cz/eshop
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Když 
léto 
bolí
letní měsíce 

nepřinášejí jen sluníčko 

a pohodu, ale mnohdy 

i nepříjemná trápení. 

letní alergie, bolestivé 

štípance či nepříjemné 

gynekologické záněty, to 

všechno nás v létě může 

pěkně potrápit. 
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alergie se může objevit kdykoliv během života. Během léta je 

v ovzduší velké množství pylových alergenů, není proto divu, že 

se první projevy alergie přihlásí často právě v létě. Zda se bude 

jednat pouze o přechodné sezonní obtíže anebo o celoroční pro-

blém, to ukáže jen čas. Při prvních projevech je většinou doporu-

čeno potíže, pokud nejsou závažné, během pylové sezony sledo-

vat a zaznamenávat. Pokud se stejné obtíže opakují v následující 

sezoně, je vhodné alergolické vyšetření, které pomůže objasnit 

jejich příčinu a následně doporučí vhodnou léčbu.

�� co s alerGií v léTě? 
v první řadě se doporučuje nepobývat venku během dopoled-

ne, kdy jsou koncentrace pylových zrn v ovzduší nejvyšší. urči-

tou ochranu zaručuje pobyt v místnostech s klimatizací. důle-

žité je také neotvírat během dopoledne okna, aby pyl nemohl 

nalétat do našich domovů. Pokud se člověk pohybuje venku po 

delší dobu během dne, pak se má po návratu domů osprchovat 

a hlavně si umýt hlavu. vlasy mohou být přímo magnetem pro 

pylová zrna, která si potom přinese až do ložnice a na polštář. Při 

nutnosti kosit trávu nebo pracovat na zahradě je vhodné používat 

ochrannou masku na ústa a nos.

�� Prevence a hyGiena...
Každému alergikovi je nutné zdůrazňovat, aby si nezapomněl vzít 

včas své léky na alergii, protože než začnou působit, chvíli to 

trvá. výběr správných léků je důležitý. K nejzákladnějším lékům 

patří antihistaminika. Pomohou při svědění, kýchání a rýmě, ale 

většinou nepomohou při ucpaném nosu. Přechodný účinek při 

tomto problému mají nosní dekongescencia (látky zmírňující otok 

sliznice). Tyto léky ale nejsou určeny pro dlouhodobé použití. Pak 

už je opravdu nutné navštívit specialistu, aby provedl podrobné 

vyšetření a doporučil další léčbu.

�� ach, Ten oTravný hmyZ
i ten k létu bohužel patří. a takové štípance komplikují život 

nejen alergikům. Proč nás hmyz vlastně štípe? Protože se buď 

živí krví, anebo se jednoduše brání, když jej vylekáme nebo roz-

dráždíme. Kdyby nás hmyz pouze bodl nebo nám vysál trochu 

krve, patrně bychom nic moc necítili. jenže při štípnutí hmyz do 

našeho těla vylučuje různé látky – například obranný jed a látky 

proti srážlivosti krve. a právě ty způsobují alergické reakce a ne-

příjemné projevy. díky cizím sloučeninám, které hmyz do našeho 

těla vylučuje, nám toto místo bezprostředně zarudne, svědí, bolí 

nebo se objeví otok, případně vyrážka.

�� Kdy je BodnuTí neBeZPečné?
většina štípnutí a bodnutí hmyzem se obejde bez lékařského 

ošetření. Pokud je však napadena včelou, vosou či sršněm osoba 

na jejich jed alergická, měli byste lékaře navštívit. a to přede-

vším tehdy, objeví-li se po bodnutí u dotyčného dušnost, sla-

bost, nevolnost, mdloba, závrať, úzkost, zmatenost, otok rtů 

nebo dutiny ústní. dále pak tehdy, došlo-li k bodnutí na krku, 

v ústech a v okolí hrtanu. 

Pokud se nejedná o bodnutí včelou, vosou nebo sršněm, měla 

byste navštívit lékaře i tehdy, nemizí-li kolem vpichu zarudnutí 

nebo otok ani po 2 až 3 dnech. je potřeba vyloučit infekci, pří-

padně ji léčit. Kdybyste v takovém případě péči zanedbala, mohlo 

by dojít třeba až k otravě krve.

inzerce_102x297_CR.indd   1 19.4.2012   11:43:51



�� vyZKoušejTe ciBuli
napadené místo si chlaďte pod tekoucí 

studenou vodou, což jednak pomáhá sni-

žovat otok a jednak brání bakteriím, aby se 

usadily v ráně. následně pak snižujte otok 

jeho ochlazováním ledovým obkladem. 

Zabalte do ručníku či do kousku látky kus 

ledu, případně použijte něco zmraženého 

(balení zeleniny, masa apod.). Pokud máte 

cibuli, můžete zkusit cibulový obklad. Plát-

ky by se měly přikládat na postižené místo 

alespoň na čtvrt hodiny. šťáva z cibule, kte-

rá proniká na podrážděnou kůži, pomáhá 

snižovat otok a svědění. některým se také 

osvědčil obklad z čistého alkoholu. nezá-

leží na tom, zda se jedná o lékárenský zře-

děný líh nebo čistý destilát, který vytáhnete 

z baru. nakapejte jej na kapesník či žínku 

a přiložte na půl hodiny na otok. alkohol 

jej z tkáně vytahuje. máte-li ve své do-

mácnosti olej z čajovníku, můžete jej 

jako první pomoc rovněž použít. má 

protizánětlivé účinky, dezinfikuje a sni-

žuje otoky. stačí nanést několik kapek 

tam, kde došlo k bodnutí hmyzem. 

a v neposlední řadě můžete sáhnout 

po osvědčených prostředcích z lékárny. 

Patrně nejsilnějším přírodním antisep-

tikem je Tea Tree oil. ničí bakterie 

a viry a tím zabraňuje vzniku anebo 

šíření infekcí. má silnou schopnost 

pronikat do poškozených tkání 

a jeho účinnost se zvyšuje v pří-

tomnosti krve a v zanícených 

ranách. velmi účinné jsou 

i chladící gely, které mají 

dobré uplatnění v léčbě re-

akcí z přecitlivělosti.  

�� ach, Ty myKóZy
i ty k létu bohužel patří 

a dokáží pěkně potrápit 

nejednu ženu. Gynekologic-

ké  problémy jsou všeobecně 

velmi nepříjemné a choulostivé. málokterá 

z nás ale ví, že pokud se správně neléčí, 

mohou přivodit velmi vážné komplikace. 

nejčastěji navštěvujeme gynekologa kvůli 

kvasinkovým infekcím, které prodělá bě-

hem života téměř každá třetí žena v čr. 

vážnějším problémem jsou pak chlamydio-

vé infekce, které mohou způsobit záněty 

dělohy, vejcovodů a vaječníků.

mykózy jsou způsobovány především 

kvasinkami rodu candida albicans. samy 

o sobě ještě  nemusejí být příčinou one-

mocnění. až jejich přemnožení a násled-

né narušení rovnováhy poševní mikroflóry 

vyvolává obávaný zánět. všechny dobře 

víme, že nechráněný pohlavní styk, nedo-

statečná hygiena, špatné stravování a stres 

mohou kvasinkové rejdění rozpoutat jedna 

dvě. ale jsou věci, do kterých bychom vů-

bec neřekly, že mohou mít také negativní 

vliv. jsou jimi například naše oblíbené těsné 

džíny. nošení těsných džín totiž narušuje 

vaginální prostředí. 

v těsných kalhotách dochází nejen k pře-

hřívání, ale i k zamezení přísunu kyslíku 

k intimním partiím, což pak tvoří ideál-

ní prostředí pro kvasinky. další oblíbená 

část našeho šatníku, tanga kalhotky, také 

nejsou z gynekologického hlediska úplně 

vhodné. sice vypadají sexy a většina z nás 

na ně hlavně v létě nedá dopustit, ale při 

jejich každodenním nošení se snáze rozši-

řují bakterie, které následně mohou způ-

sobit hodně nepříjemností.

�� riZiKové KouPání
Koupání, nejlepší letní aktivita, také není 

úplně bez rizika. Z hlediska přenášení 

infekcí jsou překvapivě mnohem nebez-

pečnější bazény. chlorovaná voda totiž 

snižuje přirozené ph pochvy. stejně tak 

působí i mokré plavky, které navíc přispí-

vají k zapařování a pocení a vytváří pro 

kvasinky skvělé prostředí. je tedy lep-

ší mít plavky dvoje. jedny na koupání 

a druhé na slunění. dále bychom to také 

neměly přehánět se sladkostmi, protože 

cukr kvasinky přímo zbožňují. 

�� jaK Z Toho ven?
mykózy se obvykle léčí běžně dostupnými 

antimykotiky. vyrábí se v mnoha varian-

tách; čípky, masti či tablety. jsou rychlé 

a účinné a většině žen pomohou po ně-

kolika dnech. Problémem u mykóz ale je, 

že se rády vracejí. jedním z důvodu může 

být porucha především lokální imunity. 

Právě proto by měla být léčba komplex-

ní. Při opakovaných mykózách odborníci 

často doporučují pacientkám podpůrnou 

léčbu pomocí léků systémové enzymo-

terapie, které stabilizují imunitu v ce-

lém těle. nejvhodnějším prostředkem 

k léčbě bakteriálních zánětů dělohy, 

vejcovodů či vaječníků jsou antibiotika. 

ovšem ani ta nemusí být vždy účinná. 

někdy bývají gynekologické záněty – ze-

jména chlamydiové infekce – chronické, 

opakují se a ne vždy antibiotika hned při 

první léčbě pomohou. je nezbytné dobrat 

celou dávku až do konce a vždy dbát na 

rady lékaře, který určí další postup. 

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: ulekare.cz, zenax.cz
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U někoho se opruzení (vlk), latinsky intertrigo  projevuje 
lehkou formou, ale většina lidí má problémy a velmi trpí. 

Je nezbytný pro řidiče, studenty, manažéry nebo vyčer-
pané maminky. Kromě kofeinu a eleutherococcu, obsa-
huje hořčík, zinek, železo a vitamíny se stopovými prvky, 
jejichž nedostatek bývá příčinou únavy.

K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz

Připravme se na letní dny Mikrospánek zabíjí

Intim Comfort 
Opruzení není jen 

nemocí miminek.

Caffit 
pro všechny, kteří se potřebují soustředit, 
trpí únavou, nebo jen měli špatnou noc.

Intertrigu lze předejít potřením náchylných 
míst kapesníčky Intim Comfort či použít 
Intim Comfort ve spreji, který lze na již 
postižené místo aplikovat opakovaně 
a v požadovaném množství. 

Účinek je stoprocentní!

Intertrigo mívají zejména osoby s citlivou po-
kožkou, řidiči, sportovci a lidé s nadváhou. 
Opruzeniny se nejčastěji objevují kolem ko-
nečníku, na vnitřních plochách stehen, pod 
prsy a v podpaží.

Caffit, který je ideální pro obnovení energie při 
sportovním výkonu a turistice si nezapomeňte 
vzít do auta - zabráníte mikrospánku.

Doplněk stravy Caffit je k dostání v lékárnách 
v balení 20 nebo cenově výhodných 60 tablet 
a na www.hmh.cz 

1-2 s_HM Harmonie.indd   1 11.4.2012   12:31:06



Nezapomeňte 

na léky
chystáte se na 

dovolenou? jednou 

z podstatných věcí, 

bez které byste 

neměli odjet, je 

lékárnička. a co do ní 

zabalit? odpověď na 

tuto otázku není tak 

jednoznačná.  
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Záleží na tom, kdo jede a kam jede. Ka-

ždý totiž potřebuje něco jiného. odliš-

né zdravotní komplikace mohou potkat 

děti, dospělé a seniory. Při toulkách pří-

rodou nám hrozí něco jiného než při po-

bytu ve čtyřhvězdičkovém hotelu. 

�� vyrážíme do Přírody
Pokud se chystáme do přírody, vybavení 

z lékárničky budete nejčastěji používat 

na drobná poranění (oděrky, říznutí, pu-

chýře apod.). Pokud jdete ve větší skupi-

ně, je dobré aby každý měl svojí malou 

lékárničku s nejdůležitějším materiálem 

a jeden člověk ze skupiny, nejlépe ten 

dobře ovládající první pomoc, nesl vel-

kou lékárničku s materiálem který není 

zas tak často potřeba.co tedy nosit v lé-

kárničce?

ZáKlad léKárničKy

�� desinFeKce
je dobré si vyzkoušet několik druhů a vy-

brat si ten nejlepší, protože různé druhy 

mají i jiné užitečné vlastnosti:

Peroxid vodíku – kromě desinfekce se dá 

použít i na důkladné vyčištění zašpiněné 

rány a zamezit tak jejímu zanícení a s tím 

spojeným zdravotním komplikacím.

Desinfekce obsahující jod – malá, sklad-

ná, účinná, tvoří ochranný film který pomá-

há hojení a chrání ránu před vnějšími vlivy.

septonex – má dlouhou trvanlivost, dodá-

vá se v praktických lahvičkách s rozprašova-

čem usnadňující nanášení.

Propolisová tinktura – jedná se o roztok 

propolisu v ethanolu, dobře desinfikuje 

také vytváří ochranný film a navíc propo-

lis pomáhá díky svým vlastnostem urychlit 

hojení rány.  

existují i jiné, např. takové které nepálí, tak-

že je na každém jakou si vybere.

�� ProsTředKy na ZaKryTí rány
náplast – je lepší si koupit klasickou, papí-

rové sice nešpiní, lépe se s nimi manipuluje, 

ale jsou mnohem náchylnější na vnější vlivy 

(namočení apod.) na určitá zranění se hodí 

spíše polštářková, ale někdy si vystačíme 

i s klasickou bez polštářku.

obvaz – postačující jsou dva válečky ve 

sterilním obalu. vždy se podívejte, zda 

nemají prošlou lhůtu použitelnosti, pokud 

ano, není to už sterilní obvaz ale pouze 

klasický obvaz.

sterilní rukavice – stačí jeden pár ruka-

vic, asi je nevyužijete na své ošetření, ale 

v případě pomoci neznámému člověku 

s krvácejícím poraněním. ochráníte se tak 

před případnými krví přenosnými choro-

bami.

kousek vaty nebo gázové polštářky – 

hodí se k odsávání, otření rány.

�� léKy
lék na horečku a bolení hlavy 

lék na průjem, případně přibalte projí-

madlo či léky na alergie. hlavně nezapo-

měňte na léky které pravidelně užíváte jako 

nouzovou zásobu, když ty ostatní ztratíte, 

nebo doberete.

�� nůžKy a PinZeTa
nůžky se na ustřižení obvazu, kusu ob-

lečení je-li to nutné, abychom se dostali 

k ráně, nebo potřebujeme-li zastavit krvá-

cení, či udělat šátek na podpěru poraněné 

ruky. Pinzetu užijeme určitě na tahání klíš-

ťat, či nečistot z rány. 

SEPTONEX
zásyp s antimikrobiální přísadou Chlorhexidine Dihydrochloride

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

• Vhodný k použití na drobné 
odřeniny a opruzeniny

• Chrání pokožku v prostředí 
se zvýšeným výskytem 
bakterií a plísní

• neštípe, nepálí

• jednoduchá aplikace

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

�� oBvaZy
stahovací obvaz – je potřeba při výro-

nech, naraženinách, nebo pro zpevnění na-

možených kloubů apod.  další dva smotky 

běžného obvazu – pro větší zranění.

obvaz na popáleniny – jedná se o ob-

délníky z řídce tkané gázy sterilně balené, 

které se přikládají na popáleniny. chrání 

spálenou kůži před dalším poškozením. 

Tyto obvazy se špatně shání a tak v případě 

nouze stačí 1-2 vrstvy sterilního obvazu, tak 

aby kůže byla krytá ale mohla i dýchat.

Škrtidlo – pro poranění cév apod.

�� další PomůcKy
trojcípý šátek – k fixaci poraněné ruky. 

Pacientovi bude vyhovovat určitě lépe 

než vaše popřekládané tričko, bez které-

ho vám může být zima a můžete nepři-

jemně nastydnout. a podpírat si zraně-

nou ruku tou zdravou taky není dobré, 

protože by vás zachvilku začla bolet i ta 

druhá.

Další sterilní rukavice – pro případného 

pomocníka.

Resuscitační rouška – dnes se dělají i vel-

mi skladné a doporučuje se je používat pro 

umělé dýchání při záchraně cizích osob.

Zásyp na rány – jde o zásyp na drobná kr-

vácející poranění, pomáhá zastavit krvácení.

spínací špendlík – několik, pro různé při-

chycení obvazů, apod.

Blok a tužka – občas je třeba učinit zá-

znam o počátku zaškrcení, kdy se událost 

stala apod. Tužka je nejlepší obyčejná s gu-

mou na konci. Píše vždy, a je spolehlivá.

Tento seznam věcí do lékárničky je pro 

většinu případů zcela dostačující, pokud 

se jednotlivé věci naučíte dobře používat. 

samozřejmě je na každém co si kdo do 

lékárničky zařadí ale pamatujte že ty nej-

nepravděpodobnější zranění jsou ty nejčas-

tější a vybavení by se mělo přizpůsobovat 

předpokládané aktivitě. 

�� vyrážíme do Zahraničí
jinou lékárničku budeme potřebovat, po-

kud se chystáme na dovolenou do zahrani-

čí.  Když jedeme na místo, které dobře zná-

me, většinu rizik si umíme dobře spočítat. 

Pokud jedeme někam poprvé, je dobré si 

zjistit, jaká zdravotní rizika nám v dané des-

tinaci hrozí a na základě toho se vybavit. na 

prvním místě bude pojištění na cesty  opět 

bude rozdíl, jestli se jedeme koupat k moři 

nebo zdolávat na horském kole krkolomné 

svahy. v druhém případě bývá dobré si tro-

chu připlatit. Těch pár korun navíc stojí za 

to. a před cestou do některých zemí je na 

místě očkování. 

�� sluníčKo ProsPívá i šKodí 
Základem pro všechny turisty jsou opět 

náplasti a obvazy. ale také teploměr, výše 

zmíněné léky na horečku, bolesti hlavy 

a prostředek na zklidnění kůže spálené 

od sluníčka. Když si po hmoždíme kotník 

nebo potřebujeme něco na oteklé nohy, 

můžeme sáhnout po osvědčeném octanu 

hlinitém. v upravené podobě (bez olova) 

dobývá zpátky lékárny. u prostředků na 

průjmy a trávicí potíže hodně záleží, kam 

jedeme. v čr obvykle stačí živočišné uhlí 

a mírné dezinfekční prostředky typu en-

diaronu. v cizině to bývá složitější. Pomůže 

nám, když se poradíme s někým, kdo zná 

zemi, kam jedeme. 

�� s PinZeTou na ježKy
nejvíc čechů jezdí do chorvatska. Tady 

kromě spálené kůže a štípnutí hmyzu hrozí 

zejména to, že v moři šlápnete na mořské-

ho ježka. Proto bychom měli vézt s sebou 

pinzetu, lupu a zmíněnou dezinfekci. Pro 

milovníky potápění se šnorchlem, po kte-

rém často pálí oči, je praktickou pomůckou 

oční dezinfekce, případně něco na zklidně-

ní očí.

�� ProTi Komárům
Pokud jde o komáry, kteří nám dokážou 

pěkně znepříjemnit spaní, věří spousta 

z nás repelentům z lékárny. méně známý 

je prostředek s vitamíny řady B, po němž 

nepřipadáme hmyzu jako příliš lákavé 

sousto. někteří z nás udělali dobrou zku-

šenost s elektrickými přístroji. Z malé des-

tičky uvolňují látky odpuzující právě komá-

ry. další věří moskytiérám. Kutilové si pak 

vozí s sebou síť se suchými zipy. Přilepí ji na 

okno apartmánu. 

�� riZiKová jíZda na jeden 
ZáTah
řada potíží hrozí člověku i na dlouhé cestě 

k moři. Typické jsou třeba opruzeniny. ně-

kteří lékaři jim říkají džípová nemoc. něko-

mu stačí jako prevence měkké volné prád-

lo, které dobře saje pot. a časté zastávky, 

kdy se může provětrat, projít po odpočíva-

dle, případně protáhnout. jiný nedá dopus-
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tit na speciální ubrousky napuštěné látkou 

s antibakteriálními, antivirovými a protiplís-

ňovými účinky. Během cesty si jimi přeje-

de v podpaždí, na vnitřní straně stehen, 

v rozkroku, v podbřišku a ženy pod a mezi 

prsy. a opruzeninám, které v moři tak ne-

příjemně pálí, s největší pravděpodobností 

předejde. velmi častá, a bohužel také velmi 

riziková, je jízda autem k moři na jeden zá-

tah, jen s minimem přestávek. spousta řidi-

čů navíc v práci do poslední chvíle šturmuje 

a před odjezdem spí jen minimálně. cestou 

pak pije z termosky jedno kafe za druhým. 

netuší, že lepší než káva je guarana (i tu 

lze koupit v lékárně). nepřekyselí žaludek 

a její účinek stoupá pozvolna, stejně jako 

pozvolna odeznívají její efekty. u kávy je 

nástup a pád účinku daleko strmější, tedy 

i rizikovější. Podle výzkumu dopravních 

psychologů jsou mnohem lepší pravidelné 

přestávky každé dvě hodiny (nejvíc nehod 

je po třech hodinách jízdy bez pauzy). ale 

také pár dřepů, cviky, protažení a hroznový 

cukr. K pití pak dostatečné množství nesla-

zených balených vod a k jídlu lehká racio-

nální strava, po které nebudeme usínat za 

volantem tak jako po klasických řízcích.

�� Pohoda mísTo Závodění
K nejčastějšímu dopingu na cestách patří 

kofein a nikotin. někteří řidiči věří energe-

tizujícím nápojům, jiní dechovým cvičením 

a glukóze. dodají unavenému mozku, co 

potřebuje nejvíc: kyslík a jednoduché cukry. 

řada lidí udělala dobrou zkušenost s pří-

pravkem obsahujícím vedle kofeinu cukry 

a povzbuzující taurin. v lékárnách i na in-

ternetu vám samozřejmě nabídnou další 

preparáty. ať si vyberete jakýkoliv, měli bys-

te vědět, že nejlepší je dostatečný odpoči-

nek a klidná jízda ve dne. Kromě přestávek 

může pomoci i střídání řidičů, a pokud je 

to třeba, tak také zdřímnutí, když cítíte, že 

únava překračuje rozumnou mez.

na trhu je dnes nepřeberné množství lé-

kárniček se základním vybavením pro růz-

né účely – lékárnička na výlety, lékárničky 

na dovolenou, batohy první pomoci, které 

vám ušetří čas s balením jednotlivých pro-

duktů a ve kterých najdete vše, co potře-

bujete. stačí jen vybrat takovou, která vám 

bude nejvíce vyhovovat. 

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: priroda.cz, lekarnicky-shop.cz
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Pozor,  
jaro a léto nejsou 

jen obdobími slunce 

a tepla, ale také 

obdobím klíšťat. 

Pokud venkovní 

teplota trvale stoupne 

nad 7 °c, začínají 

vylézat ze svých skrýší 

a útočit.  

klíšťata 
útočí
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Kousnutí klíštětem sice nebolí, a jeho 

následkem v nejhorším případě může být 

nákaza klíšťovou encefalitidou či lymes-

kou boreliozou. Zatímco proti klíšťové 

encefealitidě se můžeme nechat naočko-

vat, proti borelii vakcína zatím neexistu-

je. chránit se před touto vážnou choro-

bou tedy musíme jinými způsoby.

�� lymesKá BorelioZa 
lymeská borelióza je bakteriální one-

mocnění vyvolané spirochétou Borrelia 

burgdorferi, které se přenáší převážně 

klíštětem obecným. onemocnění bylo 

původně rozpoznáno v městečku old 

lyme ve státě connecticut (usa), kde 

byl zaznamenán neobvykle vysoký výskyt 

onemocnění kloubů u dětí. v roce 1975 

uskutečnil doktor steere na popud dvou 

pečlivých matek epidemiologické šetření. 

Zjistilo se, že většina pacientů žila v les-

ních oblastech, a že se první příznaky 

objevily v létě. onemocnění se nezdálo 

být přenosné z člověka na člověka. u vět-

šiny nemocných se zjistilo, že kloubnímu 

onemocnění předcházely kožní projevy 

ve formě rozšiřující se červené skvrny. 

výsledky svých šetření publikoval dok-

tor steere poprvé v roce 1976. Původce 

nemoci (borelie) byl objeven doktorem 

Burgdorferem v roce 1982 a prokázán 

v klíšťatech i u lidí.

�� jaK se onemocnění 
Přenáší?
Borelie cirkulují mezi divoce žijícími zvířa-

ty (hlodavci, lesní zvěř) a ptáky (bažanti, 

kosi) v určité geografické oblasti a přená-

ší je především klíšťata obecná.

Klíště obecné prochází při svém životním 

cyklu třemi vývojovými stadii: larva, nymfa 

a dospělec. Každé stadium saje krev na od-

lišném spektru hostitelů. larvy a nymfy pre-

ferují malé hlodavce a ptáky, dospělci pak 

sají na větších savcích, včetně domácích zví-

řat. všechna vývojová stadia klíšťat se stáva-

jí infekčními po požití borelií v průběhu sání 

krve na infikovaných savcích nebo ptácích. 

Během přeměny klíštěte přechází infekce 

postupně z jednoho stadia na druhé. u infi-

kovaného, nenasátého klíštěte jsou borelie 

usídleny v jeho střevní stěně. Během sání 

se množí, pronikají skrze střevní stěnu a he-

molymfou se roznášejí ke všem orgánům 

Zdraví

Tradiční účinná 
dezinfekce 
pro celou rodinu

Žádejte ve své lékárně.

Velmi oblíbený 
Jodisol pero 3,6 g 

nyní v atraktivních jarních 
barvách.
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klíštěte, včetně slinných žláz. slinami pak 

mohou být borelie přeneseny na hostitele. 

Přenesení infekce je pravděpodobně mož-

né i vyvrhnutím střevního obsahu do mís-

ta přisátí, nebo zanesením trusu klíšťat do 

rány, zejména při nešetrném a nevhodném 

odstraňování klíšťat. čím déle klíště nebo 

jeho vývojové stadium saje krev, tím je větší 

možnost přenosu boreliíi dospělá klíšťata). 

všechna sají krev na člověku, a mohou tu-

díž infekci přenést. Kromě člověka mohou 

být postiženi psi, koně a dobytek, u nichž 

vyvolává borelie podobné symptomy jako 

u člověka.

�� riZiKo inFeKce 
Klíšťata a jejich vývojová stadia žijí v trav-

natých, křovinatých a lesních porostech. 

rizikové oblasti jsou listnaté nebo smíše-

né lesy, lesoparky, ale i městské parky. Pro-

mořenost klíšťat boreliemi v jednotlivých 

oblastech kolísá. Přírodní ohniska nákazy 

jsou po celé české republice. v někte-

rých lokalitách je infikováno až 25 klíšťat 

ze 100 vyšetřených. „lymeská borelióza 

postihuje všechny věkové skupiny, ale vý-

razný vzestup nemocnosti pozorujeme po  

30. roce života, vrchol mezi 45 až 49 rokem, 

a pak pozvolný pokles,” píše na stránkách 

ordinace.cz doc. mudr. daniela janovská, 

csc. „v dětské populaci jsou nejvíce postiže-

ny děti ve věku 5 až 9 let, ale mohou one-

mocnět i kojenci. ženy jsou obecně postiženy 

častěji než muži (1,7x). nejčastěji onemocní 

lidé, kteří často a dlouhou dobu pobývají 

v listnatých lesích s nízkými podrosty, ať už 

rekreačně (sběr borůvek, hledání hub, orien-

tační běh), nebo pracovně. nakazit se je však 

možné i v městských parcích a zahradách.”

jana abelson Tržilová; 

Foto: samphoto.cz; 

Zdroj: lymeska-borelioza.cz, ordinace.cz, 

ulekare.cz
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Není na světě bylina, 
aby na něco nebyla.
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i při borelióze
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Bylinné kúry mohou pomáhat organizmu zvyšováním přirozené 
obranyschopnosti organizmu, napomáhat k jeho očistě. Působení 
bylin a pupenů rostlin bychom neměli podceňovat.    
Mnoho klientů se přesvědčilo, že jim byliny pomáhaly zvládat ná-
sledky boreliózy, posílit organizmus při rekonvalescenci. 
Kúra z pupenů rostlin a bylin je určena pro detoxikaci a proti pa-
razitům. 

K 24 s protiparazitními účinky

Žádejte v lékárnách anebo na Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE 
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798 46 Brodek u Konice 3 
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lalaloopsy jsou panenky původně 
ušité ze starých hadříků, které 
zázračně ožily s posledním 
dokončeným stehem. osobnost 
každé panenky je dána látkou 
použitou na její výrobu. Panenky 
lalaloopsy žijí v bláznivém 
světě plném překvapení a je 
na holčičkách, aby kouzlo 
panenek lalaloopsy udržely při 
životě a přenesly se do jejich 
neobyčejného světa!

Panenka 
LaLaLooPsy

Chcete, aby se vašim dětem příjemně 
usínalo  ve společnosti věrných 
kamarádů či hrdinů? 
soutěžte o kvalitní, české povlečení. děti půjdou večer spát vesele a bez 
odmlouvání! a aby maminky byly stále okouzlující, výherci získají vedle 
povlečení i půvabné náušnice z říčních perel.

máte chuť na něco 
dobrého? můžete vyhrát 

novinku od firmy orion 
oříškový sen.

Splňte si svůj 
OŘÍŠKOVÝ 

sEN…

Chcete vyhrát některou z krásných naučných her? 
soutěžte s firmou Pexi – dodavatel zábavně-naučných her alexander a něšpinících modelín PlayFoam.

www.rodinaaja.cz40

Velká letní   soutěž
Milé maminky, milí tatínkové, milé děti,
tak jako každoročně jsme pro vás uspořádali naši velkou letní soutěž. Zúčastnit se jí může každý, 
kdo zodpoví několik jednoduchých otázek:

1. Jak se jmenuje snímač, který snižuje 
šum obrazu a vytváří čistější záběry?  
(najdete ho například u modelu HDR-PJ740)

2. Jakou barvu mají lentilky pro holky?

3. Jak se jmenuje řada opalovací kosmetiky 
nejvyšší kvality, kterou INTERSPAR nabízí 
pod vlastní značkou? (Správnou odpověď 
nalezente na www.interspar.cz/spar/SPAR_znacky/

sun_kiss.htm)

4. Jakou nadaci podporuje Olymptoy, 
firma, která dodává na trh kvalitní 
dřevěné hračky značky WOODY?  
(Odpověď naleznete na www.olymptoy.cz.) 

5. Napište alespoň tři jména panenek 
Lalaloopsy. 
(Nápověda na www.facebook.com/zapfcreation)

6. V kolika městech je možný osobní odběr 
hraček z obchodu Plysak.cz? (odpověď na 

www.plysak.cz)

7. Kdy se začaly vyrábět ovocné  bonbony 
nimm2? (odpověď na www.storck.cz)

8. Které 3 hry Alexander získali ocenění  
„Grand Prix veletrhu For Toys” nebo 
Finalista Hračka roku?  
(Odpověď na www. alexander-hry.cz)

9. Čím se jednotlivé kousky FISHERTiP 
spojují? (Odpověď na www.lowlands.cz.)

10. V kolika jazykových verzích společnost 
Stoklasa provozuje svůj e-shop? (Odpověď 

na www.stoklasa.cz)

své odpovědi vyplňte do 
odpovědního lístku na straně 
66 a ten pak pošlete do 20. 6. 
2012 na adresu:
In publishing group s.r.o., 
Pražská 69/11, 250 01 
Brandýs n./l. 

obálku označte heslem 

„soutěž“.

A teď se již podívejte, co vše můžete letos vyhrát…



dárková platební 
karta slouží 
k bezhotovostní platbě 
na všech pokladnách 
hypermarketů 
inTersPar 
a supermarketů sPar 
do výše částky, která je 
na kartě uložena. deset 
výherců může vyhrát 
kartu nabitou na tisíc 
korun.

Dárková 
platební karta 
sPaR

chystají se vaše děti na výlet nebo je 
chcete něčím drobným obdarovat? 
udělejte jim radost limitovanou edicí 
lenTilKy holky a kluci.  Právě ty 
můžete v naší soutěži vyhrát.

LENTILKY – pro holky 
a pro kluky

videokamera Full hd 50p se snadným použitím, 
výkonným zoomem a vestavěným projektorem pro 
okamžité promítání, to je přesně to, co by vám na 
dovolené nemělo chybět. Právě tuto kameru můžete v naší 
soutěži vyhrát. 

Digitální kamera
Sony HDR-PJ260VE

Houpací 
obdélník
sedák výrobku je z textilních 
popruhů vypnutých na 
masivním kovovém rámu 
potaženém provazem.

Vyhrajte svého PLYŠÁKA
internetový obchod Plysak.cz se specializuje 
výhradně na prodej plyšových hraček. v našem 
sortimentu naleznete více než tisíc různých 
zvířátek, postaviček, 
batůžků sedaček 
a dalších druhů 
plyšáků. Za naši 
šestiletou historii jsme 
udělali radost několik 
tisícům zákazníků. 
veškeré naše zboží 
splňuje potřebné 
normy jak pro 
českou 
republiku, 
tak pro 
evropskou unii.

Dřevěné odstrkávadlo „MAŠINKA“
určené pro jízdu doma i na zahradě. 
Přednosti odrážedla: pevná a lehká dřevěná 
konstrukce, systém dorazů řidítek – brání 
nehodám při přetočení, více poloh sedla, 
tiché pneumatiky – nezanechávají čáry na 
podlaze.

www.olymptoy.cz 

Stavebnice „simoNa“
Tato stavebnice roste společně s dětmi. 
nejmenší děti z ní zvládnou poskládat 
množství jednoduchých malých staveb. 
Zdokonalují tak jemnou motoriku 
koordinaci pohybů.

Soutěžte o sady  
pro Princezny 

nebo Piráty!
Tvoření s těmito ekologickými 

barevnými kousky 
z bramborového škrobu 

ocení díky jejich bezpečnosti 
a snadnému použití nejen 

děti, ale i rodiče. Podporuje 
fantazii, rozeznávání tvarů 

a barev, motoriku a zručnost. 
Kromě stavění nebo vytváření 

3d obrázků se dá s kousky 
Fischertip i malovat. 
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Velká letní   soutěž

Sladký balíček
společnost storck patří mezi přední výrobce  v kategorii pralinek 
a bonbonů na českém i slovenském trhu.  K nejvýznamnějším 
značkám společnosti patří čokoládové bonboniéry merci, merci Petits 
a Toffifee, oplatky Knoppers  a bonbony nimm2 furé, žvýkací nimm2 
soft, želatinové nimm2 smilegummi, novinka nimm2 smilegummi 
softies a další. 



Takže, patříte–li mezi děti školou povinné 

a chcete-li se této sportovní slavnosti zú-

častnit, určitě se příští rok nezapomeňte 

přihlásit se na své základní škole u třídního 

učitele nebo u učitele tělocviku.

Pořadatelem turnaje je asociace školních 

sportovních klubů čr (ašsK čr) ve spolu-

práci s Fotbalovou asociací české republiky 

(Fačr) a ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy čr a hlavním městem Pra-

ha. Generálním partnerem je společnost 

mcdonald's čr.

�� jaK hráT mcdonald‘s cuP
a jak se takový mcdonald's cup vlast-

ně hraje? je to postupový turnaj školních 

družstev; začíná třídním a školním kolem, 

kterého se mohou z jedné třídy zúčastnit 

i dvě a více družstev. Tuto část doporučují 

organizátoři hrát dlouhodobě a závěrečný 

turnaj školy pak určí vítěze. vítězná třída 

postupuje do okrskového, nebo přímo do 

okresního kola. vítězové okresů se setkávají 

na krajském finále, vyvrcholením příslušné-

ho ročníku mcdonald's cupu je pak svátek 

fotbalu, celorepublikové finále těch nejlep-

ších družstev z krajů v kategorii a a B., které 

se letos uskutečnilo koncem května v Plzni.

Fotbal?  
McDonald's Cup
Víte, kdy žije celá republika 

fotbalem? Ne, není to jen 

při Mistrovství světa. Je to 

i každoročně na jaře, kdy se koná 

největší fotbalový turnaj pro žáky 

základních škol – McDonald's Cup 

Letos se konal jubilejní 15. ročník. 

Ve dvou věkových kategoriích 

nastoupilo do turnaje téměř 85 tisíc 

chlapců a děvčat ve věku 6–11 let. 

McDonald's Cup se hrál na 3 589 

základních školách České republiky 

a je téměř jistotou, že příští rok se 

zapojí další školy. 
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Plzeňský rodák je brankářem s mnoha přednostmi, 

především mimořádnou reakcí a rozpětím na brankové 

čáře, vzorem cílevědomosti, díky které se mu předvídá 

fotbalová dlouhověkost. Příkladná je jeho komplexnost 

ve všech činnostech, přehled a schopnost organizace 

defenzivy, stejně jako potřeba neustále se zlepšovat.

a právě tomuto patronovi se jistě chtějí všichni malí 

fotbalisté podobat. Právě kvůli němu chtějí turnaj vy-

hrát, aby měli možnost se v republikovém finále se 

svým idolem potkat…

Fotbal?  
McDonald's Cup

Takže, chodíte na základní školu? 
Hrajete fotbal? 
Chcete ukázat, že patříte mezi ty nejlepší?

Potom se určitě nezapomeňte přihlásit na 
příští ročník McDonald's Cupu.  

Každý turnaj má svého patrona. Tím letošním byl 

vynikající brankář Petr čech. o brankářích se tra-

duje, že jsou na vrcholu až ve zralém fotbalovém 

věku, jenže Petr čech jde proti všem tradicím. 

do národního týmu nakouknul už v 19 letech, 

ve stejné době se stal mistrem evropy do 21 let, 

na kterém mu byli spoluhráči fotbalisté o tři roky 

starší a brzy o svých kvalitách přesvědčil i na 

klubové scéně. se spartou zažil úspěšné tažení 

ligou mistrů, pak přesvědčil během angažmá 

v rennes a jeho výkony se staly brzy ozdobou 

londýnské chelsea, kde působí už sedm let.

Patronem je 

Petr Čech
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joalis Bambi oil
s měsíčkem a vitamínem e
Firma joalis přináší na trh olej, jehož složky 
vedou ke zvláčnění a ochraně citlivé kůže 
dětí. mandlový olej se vyznačuje jedineč-
nými kosmetickými vlastnostmi a vysokým 
obsahem vitaminů a a e. Pro své zklidňu-
jící a zjemňující účinky se využívá zejména 
v péči o suchou nebo podrážděnou kůži. 
je také velmi vhodný k péči o dětskou 
pleť. snadno se vstřebává a nezanechává 
pocit mastné kůže. olej z květů měsíčku 
zahradního se odedávna používá ke zvláč-
nění a zjemnění pleti. vitamin e (tokoferol) jako účinný antioxidant chrání 
organismus proti působení volných radikálů. 

www.eccklub.cz

Zabraňuje tvorbě otoků při delším sezení a stání, napomáhá při léčbě 
poúrazových otoků a zánětů, chrapotu, hemeroidů a křečových žil.

Pomocník nejen na cesty
– šumivé tablety pro rychlý účinek

•	 na otoky a pocity těžkých 
nohou při cestování

•	 na poúrazové otoky

•	 při léčbě varixů a hemoroidů

•	 chrapoty (otok hlasivek)

•	 záněty šlachových pochev 
(syndrom karpálního tunelu, 

tenisový loket)

•	 bolestivé vertebrogenní 
syndromy (ischias)

najdete v nich originální náměty k tvorbě oz-
dob, figurek a dekorací z nejrůznějších materi-
álů. všechny výrobky mají předlohy k vyrábění 
ve skutečné velikosti a přesné návody vysvět-
lené  krok za krokem doprovázené názornými 
barevnými obrázky. další informace o knihách 
ToPP a materiálech k vyrábění najdete na 
stránkách www.anagramsro.cz

Zabavte nejen své děti 
podle knížek toPP!

www.rosenpharma.cz

PuPalkový olej 
s beta karotenem
¼ litr v lahvičce 

Pupalkový olej s beta-karotenem má 
velmi příznivý vliv na kožní alergie 
a ekzémy, je vhodný zejména pro cit-
livou, suchou a poškozenou pokožku 
a velmi účinně ji chrání při opalování. 

užívá se při menstruačních a klimak-
terických problémech. velmi dobře se 
osvědčil při snižování nadváhy tím, že 
pomáhá odbourávat tělesný tuk. 

Balení 250 ml si objednejte v lékárně nebo na www.hmh.cz

Přímo ve svém areálu v Praze 6 – řepy v sobotu pořádala společ-
nost Autosalon klokočka Centrum a. s. dětský den. Pro všechny 
velké i malé byla připravena hra s mottem „Pojďte s námi procesto-
vat všechny světadíly“! děti si užily cestování s Klokočkou po světě 
na jednotlivých stanovištích, která evokovala jednotlivé světadíly. 
v africe se učily divoký černošský tanec, kreslily uhlem na neko-
nečný papír a házely oštěpem. severní amerika připravila pravé 
indiánské tee-pee se šamanem. jihoamerickou džunglí prolezli děti 
i dospělí po lanech. do nebes sahající asijské hory se daly zdolat 
pouze za pomoci instruktorů a v antarktidě se všichni podívali pří-
mo do polární observatoře. naučit se chodit na sněžnicích není 
k zahození ani v krásném májovém počasí a někde se s tréninkem 
začít musí. evropa nabídla závodní dráhu se šlapacími auty, o které 
se děti poctivě střídaly s rodiči.

Fotografie z akce naleznete: www.klokocka.cz

skákací boty, trampolína, nafukovací hrad pro nejmenší a spousta dobrot při-
lákaly rekordní množství návštěvníků včetně známých tváří. akci si nenechal 
ujít herec martin stropnický s dcerou Kordulou, dj luca, pohádkový princ 
miroslav šimůnek, michal dvořák, norbert Peticzky a další.

Autosalon Klokočka 
pořádal dětský den
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léto už je za dveřmi a my trávíme čím dál více času venku.  
Tím pádem nám určitě přijde vhod rychlá večeře, nebo svačinka.  
Palačinky, lívance a buchtičky s vanilkovým krémem jsou oblíbenými 
sladkými jídly dospělých i dětí. aby jejich příprava byla i pro méně 
zdatné kuchaře co nejjednodušší, vyvinul dr. oetker čtyři směsi, po-
mocí kterých uděláte tyto sladké dobroty během pár minut. 

Letní mlsání

SO
U

TĚ
Ž

Balíčky s těmito dobrotami 

a dalšími výrobky od dr. oetkera 

může vyhrát sedm z vás.

stačí správně zodpovědět 

soutěžní otázku: 

Co musíte přidat  
do instantní směsi 
na výrobu palačinek, 
či lívanců? 
odpověď posílejte na adresu: 

soutez@rodinaaja.cz, 
heslo PAlAčInky 

Nové chlazené potěšení! 
Termizovaný sýr Philadelphia s čokoládou Milka.
Spojením zdravého termizovaného sýru a lahodné čokolády vznikla lahodná čokoládová 
pomazánka s nízkým obsahem tuku a dalšími výhodami mléčných výrobků.

Dopřejte svým dětem zdravou svačinku, 
která jim bude chutnat.

Portobello, Salsa, Ratatouille – co mají společného?
všechny tyto pokrmy mají společného jmenovatele, a to grilování. vzpomínáte na své ces-
ty s nostalgií a příjemnou chutí v ústech? dopřejte si „dovolenou“ v klidu na chalupě či na 
terase. Podravka kořenící směsi jsou vhodnými přípravky na dochucení při letním grilování. 
Pokud máte rádi jemnou přírodní chuť bez glutamátu, aromat a barviv, sáhněte po řadě 
natura, které obsahují jen sůl, sušené bylinky a koření.
Podravka kořenící směsi natura naleznete na trhu v 10 chutích.

LittleUp 
peřina (100x135 cm) 

a polštář (40x60 cm) 
Zvláště doporučeno pro osoby s citlivou pokož-
kou náchylné k alergiím, včetně kojenců a ma-
lých dětí. Tento výrobek byl vyvinut ve spolu-
práci s dermatology. hypoalergenní produkty.

www.babyplace.cz   

LittleUp matrace
nabízíme vám matrace pro zdravý spá-
nek vašeho dítěte. hlavní předností 
těchto matrací je podklad z přírodních 
pohankových nebo kokosových slupek.

www.babyplace.cz  
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s vodou do koktejlu

www.sirupy-essence.cz
jako topping jako horký 

nápoj



�� 1. ZjisTěTe si, jaKý jsTe  
FoToTyP
rozlišení na fototypy je stále aktuální. Pla-

ví lidé se světlou kůží budou stále vystaveni 

většímu riziku spálení než ti s tmavými vlasy 

a olivovou pletí. uva záření naopak působí 

na všechny typy stejnou mírou. můžete mít 

sebetmavší pleť a být odolná vůči spálení, ale 

pokud svou kůži nevybavíte pomazáním s vy-

sokým uva faktorem, nebudete chráněna 

před fotostárnutím a změnám dna buněk. 

�� 2. PoužívejTe KvaliTní 
ochranný ProsTředeK
„Kvalitní ochranný prostředek by měl odfil-

trovat uvB i uva složku spektra,” upozor-

ňuje mudr. Gréta Wohlová, dermatolog 

z laserového centra anděl. „uvB záření 

způsobuje hlavně bezprostřední reakce 

– spálení a zarudnutí kůže, uva proniká 

hlouběji do kůže a působí dlouhodobě v po-

době aktinického stárnutí, snižuje imunit-

ní reakce v kůži. obě tyto složky pak mají 

vliv na vznik zhoubných kožních nádorů. 

ochrana proti uvB je na krémech značena 

jako sPF (sun protective factor), má číselnou 

hodnotu 6–50, maximální možná je 50+. 

ochrana proti uva není vyjádřena číselně, 

je označena jako uva v kroužku a na kva-

litním ochranném prostředku byste tento 

údaj měli najít. mějte však na paměti, že výši 

ochranného faktoru nevolíme jedině a pou-

ze podle fototypu. důležitá je také oblast, ve 

které se pohybujeme a roční období. Podle 

typu pleti lze zvolit formu krému, tělového 

mléka či gelu,” upozorňuje lékařka. 

�� 3. aPliKaci PříPravKu  
si načasujTe.
ochranný přípravek naneste alespoň 20 mi-

nut před samotným sluněním. „aby dobře 

fungovaly, měly by se tyto prostředky nanášet 

30 minut před pobytem na slunci, v dostateč-

ném množství, s ohledem na aktivitu (sport, 

koupání) eventuelně po 2 hodinách doma-

závat. důležité je připomenout, že i přes 

používání krémů s ochrannými faktory není 

vhodné vystavovat se slunci v době největší 

intenzity uv záření, tedy mezi 11 a 15 hod,” 

pokračuje lékařka. 

�� 4. PříPravKy s uv FaKTorem 
PoužívejTe denně
Zvykněte si na denní užívání krémů s uv 

faktorem. „i pro každodenní přecházení po 

městských ulicích je vhodné použít krém 

s ochranných faktorem minimálně 15,” 

upozorňuje. „většina kvalitní kosmetiky 

včetně make-upu tento faktor obsahuje.” 

�� 5. na PříPravKu nešeTřeTe. 
dostatečné množství ochranného krému je 

podle mudr. Wohlové stejně důležité jako 
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o tom, že opalovat se neznamená ráno 

se vystavit sluníčku a odpoledne z něj 

slézt, už asi všichni dobře víme. Podle 

lékařů pojem zdravé opalování neexistuje. 

To, že existují prostředky a způsoby, jak 

si ze sluníčka vzít jen to dobré a škodlivé 

účinky slunečního záření minimalizovat, 

však souhlasí. 

Desatero rad 
pro správné opalování



Krása
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jeho kvalita. „Pro dospělého člověka při 

aplikaci na celé tělo bychom měli spo-

třebovat  35 ml (100 ml balení nám tedy 

vydrží zhruba na 3 aplikace). doporučuji 

vybírat v lékárnách, kde je spíše zaruče-

no, že deklarované hodnoty ochrany jsou 

v prostředku skutečně obsaženy a že je 

foto a termostabilní (tedy vlivem světla 

a tepla se nerozkládá).” 

�� 6. aPliKuje PříPraveK, i Když 
je ZaTaženo 
Přes oblaka projde až 90 procent ultra-

fialového záření. a zjistěte si aktuální 

uv index. ukazuje-li hodnota 3 a více, 

uv faktor rozhodně potřebujete. Kromě 

průniku uv záření přes mraky často za-

pomínáme také na průnik vodní hladi-

nou či na odrazové plochy (vodní hladi-

na, sníh apod.).

�� 7. chraňTe si dna
všetečné paprsky mohou pronikat až do 

samého nitra kožních buněk, které do-

kážou změnit dna. i prostředky s tou 

nejvyšší ochranou propouštějí do kůže 

malou část uv záření. i když kůže většinu 

oprav zvládne sama, na všechno nestačí. 

výrobci proto do svých preparátů přidá-

vají speciální ingredience, které se snaží 

kožním buňkám usnadnit regeneraci. Po-

dle mudr. Wohlové je obsah těchto látek 

je prospěšný, ale důležitější je dostateč-

ně vysoká a kvalitní ochrana proti uva 

a uvB složce.

�� 8. neZaPomeňTe na sluneční 
Brýle a vhodné oBlečení 
Ty módní obří navíc chrání nejenom oči, ale 

i jemnou pleť v jejich okolí. a kupte si ta-

kové, které blokují alespoň 99 procent uv 

záření. Bývají označeny uv 400. Právě okolí 

očí patří k oblastem, kde je vliv uv záře-

ní na stárnutí pleti nejvíce patrný – tvorba 

jemných vrásek či pigmentových skvrn. dů-

ležitá je i volba oblečení. Pokud se nechce-

te vytrvale natírat, přibalte si na dovolenou 

černá trička. je v nich sice větší horko, ale 

zato pohltí mnohem více uv záření. a vy-

zkoušet můžete i oblečení s uPF faktorem, 

který se vyrábí z vláken, která většinu ul-

trafialového záření zachytí. uPF (ultraviolet 

protection factor) podle mudr. Wohlové 

funguje podobně jako sPF u krémů, s ma-

ximální hodnotou 50+. „Tyto oděvy ocení-

me např. u dětí, pacientů trpících sluneční 

alergií či s vyšším rizikem vývoje kožních 

nádorů (např. po transplantacích).”

�� 9. PoZor na léKy 
některé medikamenty jako například 

antibiotika nebo chemoterapeutika to-

tiž zvyšují citlivost vůči uv záření. „léků 

s tímto vedlejším účinkem je celá řada 

(antibiotika, antidepresiva, antidiabetika, 

antipsoriatika atd.),” upozorňuje lékařka. 

„Tato informace bývá uvedena v příbalo-

vém letáku. Zvyšovat citlivost kůže k uv 

záření ale mohou i některé krémy, parfé-

my či jiná kosmetika.”

�� 10. vyZKoušejTe doPlňKy 
sTravy
Při správném používání kůži lehce zabar-

ví. Posledním trendem jsou preparáty, 

které kombinují antioxidanty a probio-

tika. Zatímco antioxidanty při slunění 

snižují hladinu volných radikálů, probio-

tika posilují imunitu kůže. „Ke známým 

antioxidantům patří beta-karoten, který  

zvyšuje ochranu kůže před uv zářením. 

doporučuje se užívat cca 1 měsíc před 

plánovanou dovolenou,” uzavírá mudr. 

Gréta Wohlová. 

 jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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Zdraví škodlivé je především uv záření, 

které ji vysušuje a způsobuje předčasné 

stárnutí pokožky. důsledkem pak bývá její 

zarudnutí, pálení, citlivost na dotyk až bo-

lest. v nejhorším případě se objevují také 

puchýře, které ovšem už jsou posledním 

varovným signálem. následná péče po 

opalování je tedy nezbytností. Zapomínat 

byste na ni neměli ani když zmíněné obtíže 

po slunění nepociťujete. myslete na to, že 

reakce na uv záření se mnohdy projevuje 

až s určitým zpožděním. Použitím příprav-

ku po opalování poté, co se vysprchujete, 

pokožce navracíte ztracenou hydrataci, 

zklidníte ji, zchladíte a urychlíte také její 

regeneraci. správná péče zajistí uchování 

dlouhodobějšího, rovnoměrného opálení, 

jelikož zabrání olupování svrchní vrstvy po-

kožky. Zamezuje také tvorbě nových vrásek 

tím, že vyhlazuje svrchní část kůže. napra-

ví také škody vzniklé sluněním a dokážou 

účinně zpomalit stárnutí pokožky způsobe-

né uv zářením.

�� PříPravKy Po oPalování
Přípravky po opalování je vhodné používat 

po každém pobytu na sluníčku. Pokožka 

si zaslouží po náročném dni u vody rychlé 

uvolnění a regeneraci. Produkty po opalo-

vání neslouží jen k udržení barvy opálení, 

jsou také výživné, pokožku hydratují, zklid-

ňují a pomáhají sluncem vysílené pokožce 

znovu nabrat sílu. Proto by se přípravky 

měly používat pravidelně, aby se pokožka 

zbytečně nevysušovala a aby opět získa-

la svoji jemnost a pružnost. Po pobytu na 

slunci ztrácí pokožka pružnost, hydrataci, 

je napnutá, obvykle zčervená a je podráž-

děná. na konci dne je potřeba pokožku 

osprchováním očistit od písku, chlorované 

nebo slané vody. Po každém večerním spr-

chování je nutné myslet na ošetření pokož-

ky krémem či mlékem po opalování. neboj-

te se jej použít i ve dnech, kdy se zrovna 

neopalujete, jelikož pokožka se s nadměr-

ným slunečním zářením vyrovnává i několik 

dní. s klidným svědomím můžete v těchto 

dnech vyměnit běžné tělové mléko za pří-

pravek po opalování. hlavně po návratu od 

moře či ze slunečné dovolené je vhodné 

pleť celého těla ošetřovat těmito přípravky 
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Působení slunečních paprsků je pro lidský organismus bezesporu 

přínosné, na paměti ovšem musíme mít, že sluníčko dokáže i ublížit. 

a tomu bychom měli ve vlastním zájmu zabránit. 

Péče o pokožku 
po opalování
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ještě alespoň celý následující týden. Pokož-

ku po opalování můžete ošetřovat nejen 

zvenčí, ale i zevnitř. například speciální 

kapsle napomáhají svým složením k lepší 

ochraně kůže před účinky uv záření, rych-

lejšímu zhnědnutí a následné regeneraci 

pokožky po opalování. hydrataci pokožky 

zvyšují omega 3 a 6 mastné kyseliny.

�� Krém, Gel, mléKo neBo sPrej?
Při výběru vhodného přípravku po opalová-

ní máte na výběr z nepřeberného množství 

různých balení krémů, sprejů, gelů a mlék 

od různých výrobců. obecně platí, že je 

jedno, zda si vyberete mléko či krém. roz-

díl je jen ve složení přípravku a způsobu 

jeho nanášení. existují i sprchové gely nebo 

krémy, které obsahují karoten a prodlužují 

a zintenzivňují efekt opálení.

kRéM – má nejhutnější složení, po nane-

sení může zůstat na pokožce mastný film, 

aplikace na celé tělo zabere více času. 

Mléko – svým složením je lehčí (řidší) než 

krém, snadněji se roztírá, rychleji se vstřebává 

gel – ve většině případů je čirý či lehce zbar-

vený, nanášení je podobné jako u mléka, čas-

to jsou vyráběny s příměsí chladivých složek. 

sPRej – nespornou výhodou je rychlost 

aplikace (není třeba již následné roztírání), 

která však vyžaduje jistou dávku zručnosti. 

�� Kdy PoužíT PanThenol 
Panthenol je vhodné použít na sluncem 

nadměrně ozářenou pokožku, která zčer-

vená, pálí a je bolestivá na dotek. je vhodný 

jako první pomoc při spálení kůže od slu-

níčka. Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně 

chladí pokožku. na zasažených plochách 

se snadno a bez bolesti roztírá a za několik 

minut po nanesení se sám úplně vstřebá 

bez nutnosti dalšího vtírání, které by moh-

lo být na postižených místech bolestivé. 

urychluje obnovu poškozených tkání. má 

nezastupitelnou funkci pro metabolis-

mus buněk kůže. Panthenol je nezbytný 

pro udržení zdravé pokožky, při prevenci 

vzniku a rozvoje vrásek a dalších projevů 

stárnutí kůže. Podporuje také zadržování 

vody v pokožce, tedy její hydrataci. Proka-

zatelně účinné jsou přípravky s obsahem 

panthenolu od 1 % a účinek se zvyšuje do 

obsahu 5 %. Pro uklidnění pokožky nebo 

při spáleninách můžete také na postižená 

místa přikládat ručník namočený do stude-

né vody. obklad lze také udělat z uvařené-

ho, vychlazeného černého či zeleného čaje, 

případně z vychlazeného jogurtu, smetany 

nebo tvarohu. Produkty po opalování vždy 

obsahují jednu nebo více účinných látek: 

panthenol, vitamin e, glycerin, aloe vera, 

jojobový nebo avokádový olej, zelený čaj, 

allantoin, mentol.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

www.rodinaaja.cz52

Krása 



 1. auto Škoda Octavia
 2. auto Škoda Roomster
 3. luxusní dovolená
  u moře pro 2 osoby
 4. týdenní pobyt v lázních pro 2 osoby s procedurami 
 5. týdenní pobyt v lázních pro 2 osoby 
 6.-10. cena zlatý set řetízek s náramkem 
 11.-15. cena zlatý řetízek 
 16.-20. cena zlatý náramek

velká soutěž
o autO nebo dOvOlenOu
Oslavte s námi 20. výročí od založení firmy

M
RJ

Chcete-li se soutěže zúčastnit, pak Vaším úkolem je odpovědět na 3 jednoduché otázky
a k odpovědi přiložit vystřižené čárové kódy z následujících výrobků firmy DACOM Pharma: 

4 ks čárového kódu z výrobku Colafit 60 kostiček nebO 1 ks čárového kódu z výrobku Hyalfit a 1 ks Colafit 60 kostiček

Nezapomenout koupit:

Ilustrační foto

 SOutěžní Otázky
1. Colafit obsahuje:
a) želatinový hydrolyzát 
b) krystalický kolagen čistoty 99,9 % 
c) glukosamin sulfát

3. Kolikrát denně se má Colafit nebo Hyalfit užívat?
a) několik tablet několikrát denně
b) pouze jedenkrát denně 
c) 3x denně jednu tobolku 

2. Hyalfit je přípravek vhodný: 
a) pro podporu růstu vlasů
b) na klouby
c) na výživu svalů

Podmínky soutěže: Všechny správné odpovědi, s příslušným počtem čárových kódů, budou zařazeny do slosování o ceny. Odpovědi bez přiložených čárových 
kódů nebudou zařazeny do slosování! Soutěž trvá od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012.  Slosování proběhne 23. ledna  2013.  K odpovědi  můžete použít výstřižek (z časopisů, 
internetu nebo z příbalových letáčků), nebo stačí jen napsat číslo otázky a písmenko správné odpovědi + přiložit čárové kódy. Uveďte vždy svou zpáteční adresu. 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci firmy a jejich rodinní příslušníci. Přivítáme i zkušenosti s Colafitem  či jinými našimi výrobky v písemné formě.
Své odpovědi zasílejte poštou na adresu:  DACOM Pharma s.r.o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov.

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

Město a PSČ:

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 BW

Varianta 2 BW

Hlavní výhry do soutěže, automobil Škoda Octavia a Škoda Roomster,  zajišťuje společnost Vista car Hodonín, prodejce a  servis vozů Škoda.

Všichni výherci získají k těmto výhrám i výrobky firmy DACOM Pharma:
Colafit DUO, Hyalfit 60 tob., Colafit krém Akut, Colacal, Koenzym Q10 60 tob., Carbofit 60 tob.

doplněk stravy

Další informace na:

www.dacom.cz

K výstřižku se zaškrtnutými odpověďmi nezapomeňte přidat i příslušné počty čárových kódů!!!
1)  4 ks čárového kódu z výrobku Colafit 60 kostiček nebo
2)  1 ks čárového kódu z výrobku Hyalfit a 1 ks Colafit 60 kostiček



K nadměrnému pocení dochází zvýšenou 

činností potních žláz a lidé trpící nadměr-

ným pocením bývají společensky znevýhod-

něni. jedná se většinou o omezené oblasti 

kůže jako jsou dlaně, podpaží, chodidla 

nebo bederní krajina, třísla a zátylek.

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

by naše tělo nefungovalo správně. Pot 

zajišťuje termoregulaci a odvádí škodlivi-

ny z těla.  jestliže máte pocit, že se potíte 

opravdu hodně, běžte k lékaři. možná tr-

píte tzv. hyperhidrózou. K ní dochází při 

zvýšené činnosti potních žláz, zejména 

v oblasti chodidel. Ke vzniku hyperhidró-

zy přispívá i stres, možná je na vině i vaše 

nadváha, cukrovka, nebo neurologická 

a psychiatrická onemocnění. Přesná příči-

na dosud známá není. Pocením se proje-

vuje i onemocnění štítné žlázy, zejména její  

zvýšená funkce, cukrovka, menstruace, 

menopauza, práce nebo pobyt v horkém 

prostředí apod. a v neposlední řadě za po-

cením stojí i strach. určitě si vzpomenete, 

že nejednou jste se potili i při psychicky 

náročné situaci. stresové situace nebo tré-

ma vám způsobí taková muka, při kterých 

se budete potit, jako kdybyste se smažili 

v pekle. Zdraví jedinci se přestanou potit 

většinou tehdy, když stres ustane. Pokud 

se potíte dál, doporučuje se podávat i se-

dativa nebo vitaminy skupiny B.

 

�� 8 rad ProTi Pocení 
a ZáPachu
Pocení a s ním spojený zápach mohou být ne-

příjemnou překážkou vašemu sebevědomí. 

nenechte je zvítězit! Podle portálu stoppotu.

cz stačí dodržovat následujících 8 rad:

1. Používejte každé ráno antiperspirant. 

vůně není určena jen pro společenské 

události. dopřejte si ji každý den a nebu-

dete litovat. 

2. sprchujte se každý den. sprcha není lu-

xus, ale nutnost. Budete se cítit svěže 

a rozhodně se nedostanete do žádné 

prekérní situace. 

3. Používejte každý den čisté oblečení. naše 

oblečení saje pot, který pak může způso-

bovat zápach. nezapomínejte na to. 

4. vyhýbejte se nevhodnému syntetické-

mu oblečení. některé druhy syntetické-

ho oblečení umocňují nadměrné poce-

ní a zápach. vyhýbejte se takovémuto 

oděvu. 

5. oblékejte se úměrně teplotě. Zbytečně 

teplé oblečení způsobuje nadměrné po-

cení a přispívá k celkové choulostivosti 

organismu. 

6. v horkých dnech vyhledejte chlad. 

v letním parnu se zdržujte pokud 

možno v chladných nebo alespoň vět-

raných místnostech. 

7. udržujte se v kondici a jezte zdravě. 

nadváha významně přispívá k pocení. 

hlídejte si váhu a udržujte se ve formě. 

8. v případě přetrvávajících potíží vyhle-

dejte odbornou pomoc. Pokud dodr-

žujete výše zmíněné rady a přesto se 

nemůžete zbavit nadměrného pocení 

nebo zápachu, vyhledejte odbornou 

pomoc dermatologa.

�� Pomocníci v Boji ProTi 
Pachu a PoTu

Deodoranty – Překrývají zápach, kte-

rý pocením vzniká. mají antibakteriální 

účinek, který ničí bakterie na povrchu 

pokožky. Pozor! neomezují samotnou 

tvorbu potu! 

Deopřípravky dále rozlišujeme na:

Deospreje – jedná se o nepřímý způsob 

aplikace; u nás stále patří mezi nejvyhle-

dávanější formy užití. do podpaží se stří-

kají pomocí hnacích plynů (např. butanu, 

izobutanu), které vyvolávají velmi příjemný 
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Potit se je lidské. Potíme se všichni, je to přirozené a pro zdravý život 

nezbytné. Problém ovšem nastává, pokud toho potu vyprodukujeme víc, 

než je zdrávo. Používání deodorantů, antiperspirantů a pravidelné výměny 

oblečení a sprchy by mělo být samozřejmostí. Kromě toho ale se můžeme 

obrátit k výdobytkům moderní vědy.

Pot, dobrý přítel, 
špatný nepřítel 
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chladivý pocit. nádoba však musí být chrá-

něna před přehřátím a otevřeným ohněm.

kuličkové deodoranty – nebo-li roll-

-ony; přímý způsob aplikace. Fungují na 

principu kuličkového pera. aby bylo mož-

né tekutinu pomocí kuličky skutečně bez 

problémů aplikovat, mají trochu jiné slože-

ní než je tomu u sprejů nebo rozprašova-

čů. nové roll-ony od Fa obsahují recepturu 

„Quick dry”, díky které rychleji schnou na 

pokožce a zanechávají ji bezprostředně po 

nanesení suchou a hebkou.

tuhé deodoranty – nebo-li sticky či ty-

činky; přímý způsob aplikace. vysunují se 

z obalu přímo nebo otáčením jako pomá-

da na rty. Základ tvoří pevnější substance 

s částicemi podobnými vosku nebo mý-

dlu, které navíc obsahují účinné deodo-

rační látky.

Rozprašovače – nebo-li pump spreje; ne-

přímý způsob aplikace. Pracují na jiném 

principu než deospreje. součástí přípravku 

je vždy pumpička. Proud vzniká mecha-

nickým stisknutím pumpičky. náplň z nich 

může i kapat.

Antiperspiranty – omezují tvorbu potu  

tak, že uzavřou vývody potních žláz. Zároveň 

brání množení bakterií a člověk se nepotýká 

s nepříjemným zápachem.

�� nové meTody řešení Pocení:

Ionoporéza 

Pokud nepomohou antiperspiranty, zkuste 

ionoporézu. je to elektrická metoda. Při této 

metodě se aplikuje proud nízké intenzity na 

dlaně nebo chodidla namočené v roztoku 

elektrolytu. sezení trvají dvacet minut a je 

třeba je pravidelně opakovat, zpočátku ně-

kolikrát týdně. nevýhodou je nutnost dlou-

hodobého či stálého opakování, protože 

výsledky léčby jsou rozdílné. někteří pacienti 

jsou spokojeni, jiní si stěžují, že je tato léčba 

jen obírá o čas. Zařízení na ionoforézu si mů-

žete i koupit a léčit se doma.

 

Botulotoxin  

Botulotoxin se aplikuje tenkou jehličkou do 

míst, která se nadměrně potí. Potní žlázy 

v ošetřeném místě potom přestanou produ-

kovat pot. aplikace blokuje přenos nervo-

vých impulzů. Zákrok se musí po roce opa-

kovat. Takže jde o sezónní řešení…

 operace 

v případech extrémního pocení rukou, pod-

paží, obličeje nebo nohou je možné provést 

chirurgické přerušení nervového spoje, který 

spouští pocení – sympatektomie.

 

Šalvějové pilulky 

díky svému složení zabraňují pocení, které 

je nervového původu. šalvěj lékařská ob-

sahuje až tři procenta silice, dále obsahuje 

třísloviny, flavonoidy, rozmarýnovou kyseli-

nu, látky podobné ženskému hormonu es-

trogenu a pikrosalvin (také zvaný karnasol) 

působí antibakteriálně.

 

Masáže 

nadměrné pocení často souvisí se stresem. 

najděte si proto čas pro uvolňující masáže.

Text: jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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Pravda o mléku 
– je zdraví prospěšné

nutriční přínos mléka je 

pro naše zdraví rozhodně 

nezanedbatelný.  

je naší první potravou 

a provází nás po celý život, 

i když v mnoha podobách. 

je cenným zdrojem 

vápníku, obsahuje fosfor 

a jód a řadu důležitých 

vitamínů.
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o mléku byla vedena celá řada diskusí 

a tyto diskuse i nadále pokračují. existují 

dva tábory, přičemž jeden tábor je radikál-

ním zastáncem mléka a nemůže si vyna-

chválit jeho přínos pro lidský organismus 

a druzí s oblibou tvrdívají, že mléko vytváří 

hlen, který údajně zahlcuje celý organis-

mus. Kde je tedy pravda? většina těchto 

diskusí je vedena spíše z principu a jejich 

hnacím motorem je skutečnost, že mléko 

v dospělém věku pije pouze člověk. výjim-

kou jsou některá domestikovaná zvířata. 

je-li tomu tak, vyvstává otázka, proč člo-

věk pije mléko celoživotně, ale ostatní sav-

ci ne? Těžko hledat odpověď, avšak stejně 

bychom se mohli tázat, proč člověk umí 

sestavit letadlo, ale ostatní savci, potaž-

mo živočichové, ne? Pro nás je důležité, 

že mléko skutečně obsahuje určité živiny, 

které jsou ideální pro mláďata živočicha, 

o jehož mléku se v daném případě mlu-

ví, avšak to neznamená, že by tyto živiny 

nemohl přijímat jiný organismus. mléko 

obecně je významným zdrojem vápníku. 

například kozí mléko je ideálním zdrojem 

železa a vynikajícím prostředkem pro boj 

s chudokrevností. 

�� Proč KonZumovaT mléKo 
a mléčné výroBKy? 
v čem jsou mléko a mléčné výrobky pro 

lidský organismus přínosné? jsou důleži-

té pro stavbu tkání, hormonů a protilá-

tek. Tuto funkci plní v mléce bílkoviny. 

Zlepšují funkci štítné žlázy. 

Protože se do krmných směsí dojnic při-

dává jód, je obsažen i v mléce a mléč-

ných výrobcích. jeho nedostatek způso-

buje poruchy funkce štítné žlázy, u dětí 

dokonce poruchy duševního vývoje. na-

pomáhají prevenci osteoporózy. 

díky vysokému obsahu vápníku, jenž se 

v mléčných produktech nachází ve velmi 

dobře vstřebatelné formě, dochází ke snižo-

vání rizika vzniku řídnutí kostí. vápník je do 

kostí ukládán díky vitamínům a a d, které 

jsou v mléce také obsaženy. Zlepšují proces 

krvetvorby a správnou činnost mnoha en-

zymů. další z minerálních látek obsažených 

v mléce je železo, bez něhož by nemohl 

fungovat proces tvorby a obnovy krve. Zá-

roveň je železo důležité pro správnou akti-

vitu většiny enzymů. mléko má navíc ide-

ální poměr vápníku, fosforu a hořčíku, což 

je velmi důležité pro správný vývoj kostí.  

do některých mléčných výrobků se přidávají 

také tzv. probiotika, která slouží především 

jako potrava pro tělu prospěšné bakterie 

s pozitivním vlivem na zdraví člověka. Zkva-

litňují složení mikroflóry zažívacího ústrojí. 

obsahují je především zakysané mléčné 

výrobky (kefíry, kysané podmáslí, jogurty, 

jogurtové nápoje apod.). vyrábějí se pro-

střednictvím kysání za pomoci probiotic-

ké kultury, která je nezbytná pro správné 

složení mikroflóry zažívacího ústrojí, což je 

centrum imunity. mohou se stát součástí 

redukčního programu. díky obsahu bílko-

vin, jež mají v porovnání s ostatními hlav-

ními živinami největší schopnost zasytit, je 

mléko a mléčné výrobky někdy doporučo-

váno i při redukci hmotnosti. samozřejmě 

ve své polotučné nebo nízkotučné formě.

�� ať žije joGurT!
velký zdravotní význam je přisuzován pře-

devším zakysaným mléčným výrobkům. 

například na Kavkazu se místní lidé dožíva-

jí  velmi vysokého věku a to mimo jiné i díky 

„nápoji stoletých" – kefíru. dlouhověcí bý-

vali také Bulhaři díky jedinečnému jogurtu, 

který údajně právě v jejich zemi spatřil světlo 
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světa. Zakysané mléčné výrobky významně 

chrání střevní sliznici před tvorbou a vstře-

báváním toxických látek, pomáhají k zlepše-

nému zažívání, posílení imunitního systému 

a snižování hladiny cholesterolu v krvi.  Bíl-

koviny v zakysaných mléčných výrobcích, 

k nimž se řadí i tvaroh, jsou lépe stravitelné, 

stejně tak v nich obsažený mléčný tuk. v ky-

selém prostředí se lépe využívá vápník. Tyto 

mléčné výrobky mohou jíst i lidé, jejichž or-

ganismus nesnáší mléčný cukr – laktózu. Ta 

je v nich z velké části bakteriemi mléčného 

kvašení rozštěpena na kyselinu mléčnou.

�� sýr nad maso
sýry jsou důležitým zdrojem pro lidský orga-

nismus nepostradatelných bílkovin. obsahují 

všechny esenciální aminokyseliny nezbytné 

pro lidskou výživu, zvláště lysin, který chybí 

v rostlinných bílkovinách. obsah bílkovin pře-

vyšuje podíl bílkovin v mase, výhodná je také 

vysoká stravitelnost bílkovin sýra, která činí 

až 95 %. denní doporučená dávka bílkovin 

je ze 100 g tvrdého sýru pokryta ze 40 až 

50 %. Především aminokyselinám – kyseli-

ně asparagové a glutamové – se přisuzuje 

podpůrný účinek na vylučování žaludečních 

šťáv. Při zrání sýrů je hlavní bílkovina kasein 

rozkládána na volné aminokyseliny, z ka-

seinu se v průběhu zrání uvolňují biologicky 

aktivní peptidy, které mají řadu pozitivních 

účinků na zdraví. sýry se vyznačují vysokým 

obsahem minerálních látek. K pokrytí denní 

potřeby vápníku stačí sníst 100 g tvrdého 

sýra. neméně důležité jsou i další minerály, 

jako fosfor, hořčík, sodík, draslík, stopové 

prvky. Tuk v sýrech je nositelem chuti a kon-

zistence sýrů, je bohatý na vitaminy roz-

pustné v tucích, především vitaminy a a e. 

větší množství vitaminů skupiny B najdeme 

v plísňových sýrech, u sýrů s modrou plísní 

významně ovlivňuje výslednou chuť sýrů 

mléčný tuk.

�� Pro Zdravé KosTi
vápník, ač konzumován v dostatečném 

množství, při nedostatku vitaminu d je vy-

loučen z organizmu, bez jakéhokoliv využití. 

v horších případech, může způsobit vznik 

ledvinových kamenů, protože se vyplavuje 

močí, do kterých se může při vyšší konce-

traci vysrážet. dalším následkem je měknutí 

kostí – osteomalácie. Kosti dětí se deformují 

a vyskytuje se častěji skolióza.

Pokud vápník ve stravě chybí, kosti křeh-

nou. To se neprojeví většinou v dětském 

věku, ale později v dospělosti osteoporó-

zou – vyšší lámavostí kostí. schopnost kostí 

mineralizovat se a ukládat do svých buněk 

vápník, který je činí pevnými, není celý život 

stejná. nejvyšší je právě v dětském věku. 

Proto je konzumace mléka v dětství napros-

to nenahraditelným prostředkem v preven-

ci proti osteoporóze v pozdějším věku. 

ukládání vápníku ve zvýšené míře trvá asi 

do 25–30 let věku člověka. Později se pak 

vápník sice využije také, zdaleka však již 

není možné „dohánět” resty z dětství.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz
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v moderním designu

www.mlekarna-valmez.cz

obsahuje PROBIOTICKÉ KULTURY (Lac-

tobacillus acidophilus, Bifi  dobacteria, 

Streptococcus thermophilus)

ocenění Mlékárenský výrobek roku 2012

acidof i l ní mléka jsou vhodná pro všechny 

věkové kategorie.
obsahuje 3% tuku 
další příchutě: přírodní, cereálie

Novinka

Imunel je jogurtový nápoj s unikátní 
probiotickou kulturou Synbiotec

. byla vyvinuta na univerzitě v Itálii

. je humánního charakteru (tělu vlastní)

. je odolná vůči kyselému
 prostředí v žaludku
. je vysoce přilnavá k buňkám střeva,
 díky čemuž může plně rozvinout
 příznivé účinky na náš organizmus
. po celou dobu expirace
 se v produktu nachází stejná
 koncentrace probiotik   

Probiotická kultura
Synbiotec

. nízký obsah tuku

. sladko-kyselá lahodná chuť

. v příchutích brusinka, jahoda, nature

BUĎTE FIT PO CELÝ ROK

Buďte fi t
po celý rok*

*Obsahuje probiotickou

  kulturu Synbiotec

  s vysokou odolností

Přidejte se mezi fanoušky!
Imunel je na Facebooku.
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Pro spoustu z nás je grilování 

neodmyslitelnou součástí 

nejenom letních měsíců. ovšem 

pozor! Grilovat musíme umět, 

abychom si nezadělali na vážné 

zdravotní potíže. 

Výživa
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Co udělat pro to, abychom grilovali 

skutečně zdravě? 

�� PoužívejTe vhodný TyP 
Grilu 
Zdravější verzí grilování je grilování na elek-

trickém nebo plynovém grilu. Pravdou ale 

je, že pro mnohé ztrácí to pravé kouzlo 

grilování, neboť chybí rozpálené dřevěné 

uhlí, ze kterého sálá horko a na které kape 

tuk a podobně. nicméně jde o vaše zdraví. 

a pokud se svého oblíbeného grilu nechce-

te vzdát, používejte kvalitní dřevěné uhlí. 

�� vyBírejTe PoTraviny
Pečlivě vybírejte potraviny, které grilujete. 

Preferujte pro grilování méně tučné maso, 

drůbež, ryby. méně vhodné je vepřové a ho-

vězí. uzeninám nebo tlustému vepřovému se 

raději vyhněte. odstraňte tučné okraje masa, 

u drůbeže stáhněte kůži. Potraviny podlé-

hající zkáze nikdy nenechávejte vystavené 

přímému slunci. na krátkou chvíli je můžete 

odložit do stínu, jinak používejte ledničku, ze 

které je vyndáte až ve chvíli použití a poté je 

do ní vrátíte. Pokud je to možné, dejte si tro-

chu práce s přípravou marinády. marinované 

maso je chutnější a podle některých studií se 

z něj uvolňuje méně heterocyklických ami-

nů. Použitá marináda musí být vždy čerstvá. 

ovšem pozor – během grilování se nenechte 

mást barvou marinovaného masa. Za svoji 

zahnědlou barvu může více vděčit marinádě 

a ne tomu, že je dobře propečené. 

Pojďme se podívat podrobně na to co 

a jak grilovat. 

�� Grilujeme maso
nejrozšířenějším grilovacím pokrmem je 

samozřejmě maso. co se týče jeho výběru, 

odborníci (nejen na zdravou výživu) dopo-

ručují netučné, křehké mladé maso, které 

pro grilování naporcujeme nejlépe na plátky. 

jenom zkušení griléři si troufnou připravo-

vat větší, kompaktnější kusy masa – napří-

klad celé kuře či vepřovou kýtu. Pokud jsme 

příznivci tučnějších druhů masa, tak je lépe 

pro opékání použít misky z alobalu, takže 

maso nepřichází do přímého styku s žárem 

od rozpáleného uhlí, a hlavně – vypečený 

tuk zůstává na mističkách, tudíž neodkapá-

vá přímo do ohně, takže se nevytváří zdraví 

škodlivé zplodiny.

�� neZByTná marináda
Před grilováním je vhodné maso naložit do 

kořenicí směsi, tzv. marinády. Ty se většinou 

připravují z koření, které je rozpuštěno v ole-

ji. Tekutou omáčku často mírně přichucuje-

me kyselým – například citrónovou šťávou 

nebo vínem, oblíbenou přísadou pro naklá-

dání masa jsou také orientální omáčky – só-

jová nebo worchestrová. často se marinády 

ochucují lisovanými česnekovými stroužky 

nebo čerstvými bylinkami. marinádu si při-

pravíme předem a do ní klademe omyté 

a naklepané plátky masa. Pokud maso ma-

rinujeme, osolíme ho. v případě, že plátky 

masa nenakládáme a jenom kořeníme těsně 

před grilováním, nesolíme a maso posypeme 

solí až na grilu, kdy už je téměř hotové. ne-

naložené maso je vhodné při pečení alespoň 

potírat kořenící směsí, nejlépe s olejem, aby 

nedošlo k jeho vysušení. maso marinujeme 

v uzavřených nádobách, které uložíme do 

chladu. odborníci nedoporučují naložené 

maso nechávat déle v miskách či hrncích ze 

železa nebo hliníku, které může masu v na-

kyslém nálevu dodat nežádoucí „kovovou“ 

příchuť. Použijte proto raději nádobí plasto-

vé, porcelánové, skleněné, případně nere-

Pokud dáváte přednost jemné přírodní chuti bez glutamanu sodného, aromat a barviv, vyzkoušejte novinku od Podravky – kořenicí 
směsi NATURA. Díky správnému poměru koření, bylinek a zeleniny na vás čeká opravdu výjimečný chuťový zážitek. Kořenicí směsi 
NATURA citlivě zvýrazní chuť a vůni jídla, aniž by potlačily charakter a jedinečnost surovin, ze kterých je připravujete. www.korenici-smes.cz

u od Podravkyvky – kořk řkoř ienieni ící c
ý zážitek. Kořenicí směsi 

š j i k d P d k kuttamamanunu sodsod éhnéhého,o, aroaromatmat a bbarviv, vyzkou
ylinek a zeleniny na vás čeká opravdu výjim

b i kP kPokud dáváte přednost jemné přírodní chuti
směsi NATURA. Díky správnému poměru koření, y

i bez glu
oření, by

* Tip na servírování

facebook.com/korenici.smes

inzerce_Podravka_PHD_210x148,5mm_Steak.indd   1 18.05.12   17:05
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zové. marinády si připravujte podle receptů 

nebo z prodávaných, hotových kořenicích 

směsí. Při jejich tvorbě je dobré brát ohled 

na druh masa. Tučnější vepřové nepotřebuje 

mnoho oleje, naopak libové kuřecí prso by 

se bez dostatku oleje při opečení stalo su-

chým a dusivým.

�� vePřové neBo dary moře? 
nejvíce se na českých grilech vyskytuje maso 

vepřové a drůbeží. Z vepřového masa se na 

gril hodí krkovice, nakrájená kýta nebo plec, 

které opékáme na grilu zhruba 8 až 15 mi-

nut. Kouskům masa s kostí (např. kotletám) 

je lepší se vyhnout, trvá dlouho, něž se zcela 

propečou a nepříjemnou daní je většinou pří-

liš opečená, až vysušená kůrka. naproti tomu 

velmi dobře chutnají grilovaná žebírka, a to 

především díky dostatečné přítomnosti tuku, 

který se při grilování pomalu vypéká. neza-

pomeňte je ale předem naložit a nakládat na 

dobře rozpálený gril, kde je nechte opékat 

více než 15 minut. Také drůbeží maso je lepší 

volit ve variantě bez kosti. Pokud ale nemů-

žete být bez vypečených křidélek, musíte být 

trpěliví a počkat, až se pořádně propečou 

(20 – 30 minut). naproti tomu naložené li-

bové plátky se dostanou krásně propečené 

z grilu na talíř už za několik minut. vítanou 

změnou nejen pro milovníky racionální stra-

vy je grilovací menu složené z ryb či darů 

moře. rybí maso lze opékat ve formě stea-

ků (např. tuňák či losos) nebo si je můžeme 

opéct celé (pstruh). u obou variant je vhodné 

použít speciální uzavíratelný rošt, protože ho-

tové rybí maso je velice křehké a při mírně 

nepozorné manipulaci může větší část pro-

padnout mřížkou do ohně. na grilu se dají 

opékat i další mořští živočichové, třeba kreve-

ty. maso nemusíme opékat pouze ve formě 

steaků. odvážnější kuchaři mohou překvapit 

zajímavými variacemi špízů, kde lze kombi-

novat maso, zeleninu či uzeninu. Příznivci 

zaoceánské kuchyně zase mohou vyzkoušet 

udělat si na grilu nefalšovaný domácí americ-

ký hamburger z mletého masa.

�� Grilujeme sýry
Kdo tvrdí, že grilovat se musí jen maso? 

už jste ochutnali grilovaný sýr? Pokud ne, 

hned to napravte. lehce rozteklý krémový 

sýr je jedním slovem vynikající. Grilovat se 

jich dá hned několik druhů - hermelín, kozí 

sýr, eidam nebo olomoucké tvarůžky. To vše 

se dá rafinovaně upravit na grilu, a připravit 

tak skvělou přílohu k masu nebo třeba jen 

pikantní chuťovku na letní party!

Pikantní hermelín

na 1 porci potřebujete: 

1 hermelín, 1 stroužek česneku, kolečko 

chilli papričky, grilovací koření (na sýry).

česnek nakrájejte nadrobno nebo ho proli-

sujte (podle možností u grilu). ostrým noží-

kem hermelín ze shora do kříže nařízněte. 

Každou ze vzniklých částí ještě „podřízně-

te“ tak, abyste dovnitř hermelínu mohli 

napěchovat pikantní náplň. do vzniklého 

otvoru vložte trochu prolisovaného česne-

ku, nasypte grilovací koření a k tomu ještě 

přidejte kolečko chilli papričky. Zabalte do 

alobalu a nechte na grilu prohřát.

kozí sýr s medem

na 4 porce potřebujete: 

200 g plísňového kozího sýra (typ brie), hrst 

loupaných mandlí, 2 lžíce medu.

Kozí sýr pokrájejte na kolečka a položte ho 

vždy po dvou kolečkách na čtverce aloba-

lu. Pokapejte ho medem, přidejte mandle 

(můžete je i najemno nasekat), balíčky za-

balte a nechte krátce na ohni prohřát.

klasika z tvrdého sýra

na 4 porce potřebujete: 

150 g tvrdého sýra vcelku, 200 g anglické 

slaniny, 2 červené cibule, 6 krajíců chleba.

Tvrdý sýr nakrájejte na kostičky o velikosti 

2 x 2 centimetry. Ty poté obalujte v plátcích 

anglické slaniny. cibuli oloupejte a nakrájej-

te na měsíčky, krajíce chleba na kostičky. na 

špízovou jehlu nebo špejli postupně napi-

chujte obalené kostky sýra, chleba a cibuli. 

Krátce ogrilujte a podávejte. místo tvrdého 

sýra můžete stejně dobře použít hermelín, 

výsledek bude jemnější. Tip na další sýrový 

špíz s fenyklem najdete v článku.

grilujeme zeleninu 

šťavnatému masu a lahodnému rozteklému 

sýru chybí už snad jediné – zelenina. ano, 

i ta se dá grilovat, jen je třeba dodržet něko-

lik zásad. Před grilováním a během grilování 

ji musíme potírat olivovým či jiným rostlinným 

www.rodinaaja.cz64
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olejem, případně marinádou – aby nevysycha-

la a zůstala křehká. Gril nastavíme na vyšší, ale 

nikoliv na maximální teplotu, nebo necháme 

rozžhavené uhlí asi 30 minut dohořívat a te-

prve pak na rošt zeleninu položíme. Proužky 

zeleniny pokládáme na mřížku příčně, aby 

nepropadly a hned poté, co změkne a objeví 

se na ní tmavé proužky, ji obracíme dlouhými 

kleštěmi. doba grilování záleží na druhu a ve-

likosti nakrájené zeleniny i na typu grilu. Platí, 

že je hotová ve chvíli, kdy ji lze snadno pro-

píchnout vidličkou. Talíř s grilovanou zeleninou 

zdobíme čerstvými bylinkami a plátky citronu.

�� Přílohy Ke Grilovaným 
PoKrmům
a zde můžete pustit uzbu své fantazii. výčet 

pikrmů, které se hodí ke grilovaným pokr-

mům, je opravdu bohatý. ať již se jedná o čer-

stvý chléb, zeleninové saláty, výše zmíněnou 

grilovanou zeleninu nebo zeleninu sterilova-

ná. Ta ostatně báječně chutná a vašemu pokr-

mu oddá ten správný šmrnc. a vůbec neplatí, 

že byste ji měli konzumovat jen v zimních mě-

sících. Kvalitní sterilovaná zelenina totiž chut-

ná celý rok. a víte třeba, že sterilované potra-

viny mají proteinovou hodnotu srovnatelnou 

s potravinami vařenými klasickým způsobem 

doma? v průběhu sterilace totiž pod vlivem 

působení tepla můžeme pozorovat uvolňová-

ní části aminokyselin, které odpovídá začátku 

procesu zažívání. avšak ty základní amino-

kyseliny nejsou poškozeny nebo porušeny. 

Biologická hodnota bílkovin sterilovaného 

masa a ryb, stejně tak jako jejich využitelnost 

organismem jsou srovnatelné s masem a ry-

bami připravenými v domácnosti. a jak je to 

s konzervanty? Těch se v případě sterilování 

opravdu nemusíte bát. Konzervace je zajiště-

na pouze použitým tepelným zpracováním. 

Konzervanty tedy nejsou při procesu sterilace 

používány. Pokud etiketa na konzervě uvádí 

konzervant - jako je například u paštik, zna-

mená to, že byl přidán pouze pro ochranu 

barvy potraviny. Tak dobrou chuť.

�� dBejTe na hyGienu
dodržujte obecné hygienické zásady. Po 

manipulaci se syrovým masem si důkladně 

umyjte ruce a nepoužívejte stejné talíře, 

příbory a prkénka na grilované maso a další 

přílohy, pokud jste na nich před tím připra-

vovali syrové maso. Po použítí nezapomeň-

te gril pořádně umýt. 

�� samoTné Grilování
Grilovat začněte až ve chvíli, kdy je gril roz-

pálený, uhlíky dřevěného uhlí musí žhnout, 

ne z nich šlehat plameny. Tuk nenechte 

odkapávat do ohně. Tomu můžete zabránit 

použitím alobalu nebo hliníkové grilova-

cí mřížky. některé grily jsou konstruované 

tak, že odkapávání tuku do ohně přímo 

zamezují. Grilované maso rozhodně ne-

vystavujte přímému plameni a připálené 

maso nejezte. Ke každé porci grilovaného 

masa si dejte zeleninový salát. chcete-li 

předejít nákaze bakteriemi, musí mít maso 

ve středu teplotu minimálně 70 °c po dobu 

deseti minut. maso je možné nejprve tepel-

ně opracovat v mikrovlnné troubě a teprve 

poté na grilu. Pro zjištění teploty můžete 

použít vpichovací teploměr. maso musí být 

dobře propečené do hloubky, až ke kosti, 

ne jen na povrchu. 

Zatím jsme si povídali o tom, co grilovat, teď 

s epojďme podivat podrobněji na to, na čem.

jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: vareni.cz, nagrilu.cz,

abecedazahrady.cz
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y novinKy Z vydavaTelsTví alBaTros
osTrov Zasvěcení
Ostrov zasvěcení je první knihou 
osmidílné ságy Sedmý smysl. Napí-
navé, tajuplné čtení, prolínání reál-
ného světa s fantasy. Příběhy Hanky, 
Sváti a Rafana připomínají Harryho 
Pottera a autorka nezapírá, že ji kni-

hy o Harrym inspirovaly, nicméně vytvořila nový svět 
a nové hrdiny, kteří žijí svým vlastním životem.

doBrý svěT
Malé příběhy vyprávěné stří-
davě desetiletou Markétkou, 
osmiletým Markem a tříletou 
Eminkou, provedou malé čtená-
ře napříč rokem od podzimu do 
léta a událostmi v rodině, jak se 

přihodí a plynou. Dětští protagonisté, jejich problé-
my i radosti všedního dne jsou přímo pobídkou ke 
srovnávání nebo ztotožnění dětského čtenáře s hr-
diny knížky. Kouzlo autorčina vyprávění však chytíi 
dospělého čtenáře, doporučujeme zvláště rodičům 
s malými dětmi.

vydavaTelsTví c Press
sKoTsKo
velKý Průvodce 
naTional GeoGraPhic
Naše vydavatelství pro vás ve 
spolupráci se světoznámým na-
kladatelstvím National Geographic 
připravilo jedinečného turistického 

průvodce Skotskem. Vyniká kvalitou, praktičností, 
vkusným designem a stovkami unikátních fotografií. 
V průvodci naleznete podrobné  informace o historii, 
geografii a kultuře Skotska, podrobné popisy pozoru-
hodných lokalit a tipy na zajímavé procházky či pro-
jížďky zakreslené na mapách.

novinKy naKladaTelsTví cooBoo 
deníK  
malého PoserouTKy 
– PonorKová nemoc
Greg Heffley je hlavním podezře-
lým v kauze poškození školního 
majetku. Samozřejmě, že je ne-
vinný. Nebo aspoň skoro. Dopa-
dení se blíží, ale pak znenadání 

udeří sněhová bouře a celá rodina Heffleyů je uvězně-
na v domě. Greg ví, že hned jak sníh roztaje, bude mu-
set čelit nepříjemnostem. Může ale být něco horšího, 
než  uvíznout s rodinou na celé svátky bez cesty ven?

PočerTěná
Angelin otec (známý také jako 
Ďábel) chce být součástí jejího 
života. Na oplátku nabízí, že jí 
může dát cokoli, po čem její srdce 
zatouží – včetně popularity nebo 
rande s klukem, do kterého je už 

dlouho zamilovaná. Ale Angel má svoje podmínky – 
táta musí přestat s ďábelským byznysem a zbavit se 
svých speciálních schopností…

PoliBeK Pro annu
Sedmnáctiletá Anna se cítí 
podvedená. Její rodiče ji totiž 
posílají na roční studium do 
Francie - přes půlku planety, do 
neznámého prostředí, aniž by 
navíc uměla slůvko francouzsky. 
Musí tak opustit své přátele, 

potenciální lásku i veškerá pohodlí amerického ži-
vota a začít úplně nanovo. V romantické Paříži, ve 
městě, které nikdy nespí, se vrhá do nových vztahů 
i zkušeností a odhaluje v sobě skryté vlastnosti.

vydavaTelsTví moTTo
Každá je Ta Pravá
Jaké by to bylo, kdyby každý člověk 
měl svého anděla strážného, který 
by se ho snažil v životě motivovat 
a harmonizovat s okolím? Moric 
Goldstein, úspěšný právník střední-
ho věku, se se svým andělem setká 
ve chvíli, kdy vážně pomýšlí na se-

bevraždu. Anděl mu slíbí, že mu raději přivede do ces-
ty ženu snů, stačí ji popsat. Jenže Moric zjistí, že jeho 
původní požadavek nebyl přesná, a anděl mu tak bude 
muset sesílat další a další kandidátky…

vydavaTelsTví XyZ
lásKa  
Za osTnaTým dráTem
Šťastné milostné příběhy, v nichž 
zamilovaní spolu nezůstali, jsou 
vzácné. Ještě vzácnější jsou váleč-
né milostné příběhy se šťastným 
koncem, v nichž zamilovaní
stáli každý na jiné z nepřátelských 

stran. A zcela výjimečné jsou milostné vztahy mezi 
příslušníky židovského národa a stoupenci nacismu 
během druhé světové války. Příběh Heleny Citrónové 
a Franze Wunsche je víc než to všechno.

vydavaTelsTví smarT Press
domov je mísTo,  
odKud Tě nevyhodí… 
ani Když vyrosTeš
Autorka, lékařka a pěstounka 
Dagmar Zezulová, známá na in-
ternetových diskuzích pod jmé-
nem Maceška, připravila ke dru-
hému vydání pokračování příběhů 

o životě svých přijatých i biologických dětí. S velkou 
pokorou a laskavostí se rozhodla spolu s dětmi zve-
řejnit jejich osudy až do dospělosti, protože jejím pře-
svědčením je, že děti patří domů. 

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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Když se řekne celiakie...

většinu lidí, kteří se 

s touto nemocí nikdy 

nesetkali, napadne, že 

by si život bez běžných 

potravin ani nedokázali 

představit. o to 

překvapivější je, že ti, 

kterým byla tato diagnóza 

sdělena, si ve většině 

případů oddechnou. 

Konečně se totiž 

dozvěděli příčinu potíží, 

které je trápily v řadě 

případů i několik let nebo 

dokonce celý život.

celiakie je celoživotní onemocnění způ-

sobené nesnášenlivostí lepku a jedinou 

možnou léčbou je vyloučit z jídelníčku 

potraviny obsahující lepek. lepek je le-

pivá bílkovina, která se nachází v obilo-

vinách jako je například pšenice, špalda, 

ječmen a žito. u lidí s touto diagnózou 

dochází působením lepku ke změně povr-

chu sliznice tenkého střeva, mizí zde mi-

kroklky a klky. v důsledku toho se povrch 

tenkého střeva snižuje, s tím se zmenšuje 

jeho schopnost trávení a vstřebávání ži-

vin. celiakie se může projevit prakticky 

kdykoliv v průběhu celého života a může 

mít různé příznaky. u malých dětí se ce-

liakie často objevuje po té, co poprvé 

ochutnali stravu obsahující lepek, napří-

klad krupicovou kaši. Takové dítě pak 

zač ne trpět průjmy, trápí je bolesti bříška, 

je často plačtivé a mrzuté, ztrácí na váze 

a málo roste. u starších dětí a dospělých 

často propukne nemoc po zátěži, jakou je 

například nemoc nebo těhotenství a k ty-

pickým příznakům se může přidat ještě 

zvracení, snížená chuť k jídlu, osteoporó-

za, zvýšená kazivost zubů, bolesti kloubů, 

deprese nebo únava.

Pokud vám sdělili diagnózu celiakie, lo-

gicky vás napadne otázka – co teď vlast-

ně mohu nakupovat, z čeho mám vařit, 

aby jídlo bylo chutné a zároveň neobsa-

hovalo lepek? Také asi narazíte na to, že 

lepek najdete v mnohých potravinách, 

které by vás ani nenapadlo spojit s mou-

kou. Komplikovaná situace také nastane, 

pokud budete chtít vyrazit do restaurace, 

protože ve většině restaurací bezlepková 

jídla nevaří. i to se ale pomalu mění. Také 

nabídka bezlepkových výrobků na trhu 

je dnes naštěstí stále rozmanitější a není 

problém najít v obchodech kompletní 

sortiment bezlepkových potravin, které 

na první pohled poznáte podle loga pře-

škrtnutého klasu.

Foto: samphoto.cz

Celiakie 
a život s bezlepkovou dietou
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„jediným způsobem, jak zhubnout a pak 

si váhu udržet, je kontrola přísunu a výdeje 

energie,” píše v knize univerzita hubnutí, 

mudr. leoš středa. Zároveň uznává, že bez 

diety zahájit hubnutí nejde. určitě ale zapo-

meňte na hladovku. „vzpomínám, jak jsem 

kdysi kvůli ironickým poznámkám svých 

pacientek, které mi předhazovaly moje kila 

navíc, držel několik dní hladovku. a pak se 

mi v noci zdálo o klobásách a ovaru, mís-

to, aby se mi zdálo o hezkých holkách. Tak 

tudy cesta nevede,” dovává mudr. středa. 

Přiznávám, že i já jsem jednou zkoušela hla-

dovku, spíše tedy jakousi ranní očistu těla 

založenou na celodenním popíjení ovocných 

šťáv. ve tři hodiny odpoledne jsem málem 

zkolabovala, a to jsem kúru dodržovala bod 

po bodu. Tělo mi dalo jasné výstražné zna-

mení, že tudy cesta nevede. jak tedy zhub-

nout, aniž by se to podepsalo na našem 

zdraví? Podle mudr. leoše středy žádná di-

eta není z hlediska zdravé výživy ideální. jde 

tedy o to zvolit takovou dietu, která v našem 

těle udělá tu nejmenší neplechu s pokud 

možno největším efektem v podobě snížení 

váhy. nejde ale jen o samotnou dietu. důle-

žitý je i patřičný výdej energie. a take podle 

mudr. středy musíme umět ošidit  náš vlast-

ní metabolismus. „Tělo se hubnutí brání, je 

to druh pudu sebezáchovy. omezený příjem 

energie vyvolává protireakci a tělo zužitkuje 

každé sousto. Proto se s nadsázkou říká, že 

někdo dovede tloustnout i ze vzduchu.” 

�� PoZor na dieTy 
v časoPisech
správnou volbou podle odborníků nejsou 

ani diety v časopisech (ano, my jsme také 

časopis, ale takovéto zázračné diety na na-

šich stránkách nenajdete). „většina lidí si při 

redukci váhy přeje, aby jim někdo sestavil 

jídelníček, nebo se snaží hubnout právě po-

dle populárních diet v časopisech. Tudy však 

cesta nevede,” píší v další knize hubneme 

s rozumem tvořivě, iva málková a jaroslava 

štochlová. „miliony lidí jedí otrocky to, co 

jim je doporučováno. nabídka je navíc často 

tak nevhodná, že mluvíme o toxickém pro-

středí. Ta jako neexistuje univerzální obuv 

pro každého, neexistuje žádný univerzální 

optimální jídelníček, který by člověku vyho-

voval doživotně.” 

�� ZáZraKy nevedou 
K enerGeTicKé rovnováZe
největší procento lidí se pokouší hubnout 

pomocí tzv. zázraků (čaje, kávy, koření 

apod.) hubnoucí dále často podléhají svo-

dům radikálních přísných diet, které sice 

snižují energetický příjem, ale často se blíží 

hladovkám nebo jsou nevyvážené a chybí 

jim základní živiny. můžete pít týdny ovoc-

né šťávy, jíst pouze ovoce a zeleninu, živit 

se vlákninovými preparáty, žvýkat pšenici či 

dodržovat jinou jednostrannou nevyváže-

nou dietu. omezíte tím nadměrně energe-

tický příjem a hubnete. váš organismus si 

však na snížený příjem energie zvykne a sní-

ží se i bazální metabolismus (to je energie 

potřebná na základní životní procesy – dý-

chání, srdeční činnost, termoregulaci). Když 

přestanete takovou dietu držet, tělo si uklá-

dá z přijímané potravy ve zvýšené míře tuko-

vé zásoby na případnou další hladovku. Při 

rychlém hubnutí navíc odchází z vašeho těla 

nejenom tuk, ale ztrácí se i svalová hmota. 

Při opětném zvyšování váhy se naopak vy-

tváří jenom tuk. střídáním váhy – jojo efek-

tem – se zvětšuje i při stejné váze procento 

tuku v těle. čím vice tuku tělo obsahuje, tím 

má nižší bazální metabolismus, a tudíž vy-

dáváte trvale méně energie. vyvstává tedy 

otázka co s tím? odpověď je jednoduchá – 

změnit svůj životní styl. a to natrvalo.

�� Změna jídelníčKu  
a Zvýšení PohyBu
To ovšem nebývá zrovna jednoduché. „dů-

ležitá teorie říká, že pokud se má nějaká 

změna v chování udržet, měla by být pro 

člověka příjemná,” píše se dále v knize 

hubneme s rozumem tvořivě. Pokud je však 

trénovaná změna v chování nepříjemná, ne-

udrží se. a co představuje pro člověka náhlý 

přechod z jídelníčku, na který je zvyklý, na 

některou z jednostranných diet. Pocit nepo-

hody. a to je špatně. Pokud ale zvolí hub-

noucí cestu, která mu zvýší kvalitu života, 

změna v životním stylu se udrží. a o to tu 

jde. jestliže tedy snížíte energetický příjem 
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chtělo by to zhubnout, napadne nejednu z nás poté, kdy si před 

zrcadlem v kabince zkoušíme nové plavky. 

Tento oděv totiž každé to kilo navíc odhalí. co s tím? 

Hubneme do plavek
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rozumnou úpravou jídelníčku, při níž ome-

zíte živočišné tuky a sacharidy s vysokým 

glykemickým indexem tak, že vám jídlo 

bude přinášet i nadále potěšení, a přijmete 

tento zdravější způsob života za svůj, máte 

vyhráno.

�� PoZnejTe své chyBy 
a ZloZvyKy
Základem úspěchu je ovšem také znát své 

chyby a zlozvyky. Zkuste si například něko-

lik dní zapisovat svůj typický jídelníček, ať 

už do záznamového archu nebo využijte 

internetový program sebekoučink. Zapiš-

tě opravdu vše, co vložíte do úst a za pár 

dní to uvidíte. Z vlastní zkušenosti musím 

uznat, že už i toto samotné zapisování má 

vliv na to, co do seznamu napíšete. Zkrát-

ka už jenom proto, že víte, že by to nebylo 

dobře, si tu čokoládu nedáte. mezi nej-

častější zlozvyky, týkající se stravovacích 

návyků patří: 

•	 Příjem nepřiměřeného množství jídla 

(v průměru nad 10 000 kj)

•	 výběr  potravin s nevhodně zastou-

penými živinami (nadměrný příjem 

sladkostí a sladkých nápojů, tučných 

masných a mléčných výrobků, potra-

vin z bílé mouky, nedostatek bílkovin 

a zeleniny apod.)

•	 nevhodný režim jídla (1–2x denně, pře-

souvání jídla do druhé poloviny dne). 

a jde o to se těchto chyb a zlozvyků vy-

varovat. mějte na paměti, že i při redukci 

váhy lze konzumovat všechny potraviny, 

ale v rozumné míře. Pamatujte, že čím 

menší energetickou hodnotu jídlo má, tím 

větší množství ho můžete sníst. vybírejte 

si tedy potraviny, které zaplní žaludek, do-

dají tělu potřebné živiny, ale zároveň mají 

malou energetickou hodnotu. Pro určení 

množství energie, které byste měli přijí-

mat, když potřebujete hubnout, existuje 

jednoduché pravidlo: přijímejte tolik ener-

gie, abyste hubli přibližně půl kg týdně. 

Pokud si chcete váhu udržet, pokuste se 

vyvážit svůj příjem tak, aby při něm necho-

dázelo k váhovým výkyvům. 

�� sPrávný režim jídla
velkou chybou, kterou mnoho lidí dělá, je 

to, že vynechávají snídani. Tělo je připrave-

no po dlouhé noci přijmout energii, která 

slouží pro aktivitu celého dne. jako zdroj 

energie tedy nestačí v rychlosti vypitá káva 

se sušenkou, základem musí být hod-

notná snídaně s dostatečným množstvím 

bílkovin. je to dobrý start do nového dne 

a po takové snídani zůstane hladina cukru 

poměrně dlouho vysoká, takže nebudete 

hned při chuti. Když člověk vynechá sní-

dani, hlad se postupně zvyšuje, což si však 

zpočátku nejvědomujete (skrytý hlad).

�� oPTimální PočeT jídel Za den
hubnoucí často vynechávají i oběd a jedí 

právě až večer. správné stravovací návyky 

nespočívají jen v tom, že jíte málo, ale také 

že jíte správně. Když vynecháte jakékoliv 

jídlo, hrozí nebezpečí, že jste později už 

natolik vyhladovělí, že sníte větší dávku jíd-

la, obsahující mnohem více joulů, než jste 

ušetřili tím, že jste během dne některé jídlo 

vynechali. jíst častěji je daleko lepší než jíst 

jen málokrát denně už proto, že na strá-

vení požitého pokrmu se spotřebuje urči-

té množství emergie, v důsledku čehož se 

zvyšuje bazální metabolismus o 10 – 15 %. 

snažte se proto jíst pětkrát denně, nevyne-

chávejte snídani, večeřet byste měli nejmé-

ně čtyři hodiny před spánkem a pak už si 

popřípadě dejte jen malou nízkoenergetic-

kou potravinu. dobrým začátkem je v tom-

to případě tzv. krabičková dieta. dostanete 

na každý den pět optimálních porcí jídla 

a naučíte se jíst správně.  

�� jeZTe Zdravě
čím zdravější potraviny budete jíst, tím 

méně budete mlsat! Bohužel to funguje 

i obráceně. Kolotoč nezdravého jídelníč-

ku, vede jen k nabalování dalších špatných 

zlozvyků. naopak zvyknete-li si na častou 

konzumaci zeleniny, celozrnných příloh, 

rýžových jídel, časté pomýšlení na lahůdky 

vás přirozeně přejde! jak je to možné? jed-

noduše zdravé potraviny mají na rozdíl od 

polotovarů, cukrovinek a uzenin (atd.) níz-

ký glykemický index, takže udržují hladinu 

cukru v krvi stabilní – a právně díky ní bu-

dou vyvážené i vaše chutě.

a na závěr jedna moudrost z číny: Když 

se narodíte, dostanete do vínku hromadu 

jídla. až ji sníte, bude s vaším životem ko-

nec. Takže s ní nakládejte tak, jako dlouho 

chcete žít.  

 jana abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: hubnete.cz, hubneme s nadhledem 

tvořivě, iva málková, jaroslava štochlová, 

univerzita hubnutí, mudr. leoš středa
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Dětská Léčebna Dr. L. Filipa 
- místo, kde se spojuje příjemné s užitečným
Máte doma malého kardiaka, trpí vaše dítě obezitou nebo 
některou z nemocí pohybového aparátu? Pak by vaše cesta 
měla směřovat do lázní Poděbrady, a.s. V léčebně Dr. l. Filipa 
se vašemu dítěti určitě uleví.

léčebna dr. l. Filipa, nacházející se v samém 

srdci lázeňského města Poděbrad,  poskytu-

je ve známém lázeňském městě tradičně své 

služby již od první poloviny minulého století. 

Původně zde byli léčeni převážně pacienti 

s onemocněním srdce a současně i revma-

tická onemocnění kloubní se zaměřením na 

dětský věk. „Postupně byli do naší péče pře-

váděni i dětští pacienti s diagnózou obezity, 

kteří se stali v současnosti převažující součástí 

naší klientely,“ říká vedoucí lékařka léčebny, 

mudr. Blanka Kosová a dodává, že dětem ve 

věku od 3 (v příštím roce pravděpodobně již 

od 2) do 19 let věku, jsou lázeňské pobyty 

plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. a jak 

program léčby vypadá? „v duchu posledních 

výzkumů se děti podrobují řízené rehabili-

tační a dietologické péči s režimem, který si 

po čtyřtýdenním pobytu přenášejí do svého 

soukromého života. Zbavují se u nás nespráv-

ných návyků a v kolektivu stejně postižených 

kamarádů si vytvářejí nové postoje a stereo-

typy ve stravování a využití volného času,“ 

pokračuje mudr. Blanka Kosová. „Základem 

je správná strava a přiměřený výdej energie. 

u obézních dětí se zaměřujeme na snížení 

energetického příjmu a zvýšení pohybové ak-

tivity, která postupně obourává jejich zásobní 

tuky. Během pobytu se jim podaří odbourat 

v průměru deset procent nástupové váhy,“ 

přidává se další lékařka na oddělení, mudr. 

libuše němcová. „děti tu jedí šestkrát denně 

a díky správnému složení jejich stravy se jejich 

kaloráž sníží,“ dodává lékařka. 

�� Úleva srdíčKu i KlouBům
ulevit v léčebně dokáží i dětem se srdeč-

ním onemocněním či vrozenými srdečními 

vadami. sedmiletá Bára se třeba narodila 

s vážnou srdeční chorobou, v rámci které 

se jí asi v roce jejího života přestala vyvíjet 

srdeční chlopeň. „dcerka se hodně zadý-

chávala, špatně jedla a nakonec musela 

podstoupit její plastiku,“ svěřila se mi Báři-

na maminka Zuzana Pártíková doležalová. 

„dva roky byla Bára v pořádku, po jejich 

uplynutí nám ale bylo řečeno, že chlopeň je 

třeba vyměnit. dnes tedy má chlopeň kovo-

vou, užívá warfarin, pravidelně docházíme 

na odběry a jednou ročně na měsíc jezdíme 

sem. Teď  tu jsme už počtvrté a coby máma 

si to nemohu vynachválit. Přístup personá-

lu a lékařů je nejen vstřícný, ale i nadmíru 

profesionální a dcerce to hlavně pomáhá,“ 

říká radostně maminka Báry. 

„na tyto děti aplikujeme dechové cviky, 

cviky na držení těla a zlepšení kondice. Pro-

cedury jsou zaměřené na jejich problém, 

absolvují tady fyzioterapie a koupele -  pře-

devším koupele uhličité,“ vysvětluje mudr. 

němcová. své místo v léčebně mají i děti 

s postižením kloubů, s revmatickou a juve-

nilní idiopatickou artritidou, což je zánětlivé 

kloubní onemocnění, kterým trpí i pětiletá 

markétka ambrožová.  „ve dvou letech 

markétce ztuhlo koleno a ona nemohla cho-

dit,“ svěřuje se mi markétčina maminka jit-

ka. „Zpočátku dcerce naordinovali léky proti 

bolesti. samotné onemocnění se prokázalo 

až za další rok, kdy byla markétce nasaze-

na medikace a absolvovali jsme první pobyt 

v léčebně. Teď tu jsme potřetí a jsem šťastná, 

že opět vidím výsledky,“ pochvaluje si jitka.

�� TeraPie a ZáBava 
Pobyt však není jen o striktní léčbě. na-

bízejí se možnosti individuelních vychá-

zek, severské chůze po Kolonádě, cvičení 

v teplém bazénu akciové společnosti, ale 

i pravidelné výlety do bazénu nymburk 

a okolí. „s velkou oblibou děti tančí zum-

bu, navštěvují posilovnu, hodiny muzi-

koterapie, v odpoledních hodinách se 

scházejí v příjemné zahradě léčebny na 

odpoledních akcích s turnaji v míčových 

hrách. K dispozici jsou rotopedy, pomůcky 

na stolní tenis, stolní kopanou apod,“ do-

dává mudr. Kosová. Při pobytu v léčebně 

dr. l. Filipa se zkrákta skutečně spojuje 

příjemné s užitečným.  

jana abelson Tržilová

Foto: autorka a archiv léčebny
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všichni rodiče si přejí, aby jejich dítě bylo zdravé a inteligentní, 

nejlépe chytřejší než ratolest souseda. co se ale stane, když se sen 

promění ve skutečnost? Patnáctiletý dominik šepák vypráví svůj příběh.

Cesta do Mensy a zpět, 
aneb jak se žije nadprůměrně inteligentním dětem



�� Byl jsem normální díTě, 
KTeré PočíTalo na PrsTech 
ruKy
Zpočátku by nikdo nehádal, jaký poten-

ciál v dominikovi dřímá. užíval si dětství 

jako každý jiný kluk a zdálo se, že bude 

spíše podpůrměrný. učil se psát jedno-

duchá slova a v počítání také moc ne-

vynikal. Zlom nastal v okamžiku, kdy se 

mu do rukou dostaly první vymoženosti 

techniky. Pustil se do řešení složitějších 

problémů a jeho intelekt se začal plně 

rozvíjet. rodičům bylo jasné, že nebude 

„normální“ dítě. „nejdříve jsem ještě 

nebyl tak vyhraněný, proto jsem v šesté 

třídě nastoupil na jazykové gymnázium,“ 

začíná svůj příběh o cestě do mensy do-

minik. jeho studijní výsledky byly nad-

průměrné a zájem o techniku vyhrával, 

a proto zkusil absolvovat dětské iQ testy. 

s výsledkem 140 se brána do světa ote-

vřela a dominikovi byla nabídnuta lavice 

v mensa gymnáziu – škole pro mimořád-

ně nadané děti. 

�� Paní řediTelce jsme říKali 
maGdo
První dny v nové škole přinesly překva-

pení. stereotyp ve fungování vyučování, 

vztah učitel nadřízený a žák podřízený, to 

vše zde neplatilo a všichni si byli rovni. 

Takový přístup zatím nikdy nezažil. na 

druhém stupni gymnázia nebylo výjim-

kou ani tykání a oslovování se křestními 

jmény. snad i proto se hlavním mottem 

školy stalo – Buďme na sebe hodní. na-

jednou našel svobodu ve vzdělání. sám 

si mohl navolit předměty, které ho baví 

a zajímají, a sám si mohl určit obor, který 

bude rozvíjet. nikoho určitě nepřekva-

pí, že to byly právě technické předměty. 

„Byl jsem nadšený. vytvořil jsem si svůj 

individuální plán a začal studovat. Po 

čase jsem ovšem zjistil, že učitelé jsou 

sice nadšení pro svůj předmět, ale chybí 

jim důslednost.“ jakoby už fakt, že na 

gymnázium docházejí nadprůměrně in-

teligentní děti znamenal – každý si může 

dělat, co chce. vždyť jsou chytří, nepo-

třebují vést! dominikovi došlo, že mensa 

gymnázuim nebude to pravé. „Zprvu 

to byla hlavně iniciativa rodičů, protože 

způsob vyučování je velmi volný, měli 

strach, abych neztratil studijní návyky,“  

odůvoďňuje svůj odchod. další příčinou 

přestupu byla i nejistá situace ohledně 

fungování mensa gymnázia. jedná se 

o soukromou školu a kvůli novému záko-

nu nebyly jisté příští dotace. do deváté 

třídy proto nastoupil už na normální vše-

obecné osmileté gymnázium. „Přejít se 

mi tak úplně nechtělo. Taky jsem se bál, 

jak mě noví spolužáci přijmou, ale bral 

jsem to jako výzvu a možnost zabývat se 

opět jazyky,“ popisuje své pocity domi-

nik. na konci školního roku se rozloučil 

se spolužáky a odešel s myšlenkou, že je 

nechce úplně vymazat se svého života. 

„ve staré škole jsem byl naposledy před 

vánocemi a občas tam velice rád zajdu,“ 

upřesňuje dominik vztah k bývalé škole. 

�� nová šKola, noví 
sPolužáci
Pro každé dítě je přestup z jedné školy do 

druhé vždy složitý. noví spolužáci, noví 

učitelé a nový vyučovací řád. jak ale ne-

lehká je změna, když přecházíte z třídy 

pro nadané děti do normálního kolekti-

vu? „v mensa gymnáziu si každý žil svůj 

život a tvrdě si šel za svým. moc jsme 

spolu nedrželi. nikdo si nikoho moc ne-

všímal a dohodnout se třeba na kině byl 

problém. ale zase jsme mezi sebou ne-

měli konflikty,“ přibližuje dominik bývalý 

koletiv. dnes udržuje bližší vztah už pou-

ze s jednou spolužačkou. „seděl jsem 

s ní celý rok a byla jedna ze dvou holek, 

které do naší třídy chodily. je strašně fajn 

a pořád si s ní mám co říct. Zbylé kama-

rády moc nevídám, občas ale komuniku-

jeme na sociálních sítích,“ přibližuje své 

bývalé kolegy. v nové třídě byla situace 

o to těžší, že děti spolu chodily už ně-

kolik let a dobře se znaly. a ještě ten ne-

příjemný fakt – přijde nový šprt z mensy. 

dominik popisuje, že máte dvě možnosti. 

Buď budete hrát sami na sebe a stane-

te se cílem posměchu, vyčlenění a urá-

žení, nebo se budete snažit zapadnout. 

ostatní vás budou brát jako kamaráda, 

který vždy všechno má, rád pomůže a vy-

světlí. v dnešní době závisti je to jeden 

ze způsobů, jak s kolektivem vycházet. 

současně však přiznává, že opravdového 

přítele si zatím ve třídě nenašel. „dlouho 

jsem se spolu s rodiči rozhodoval, jestli 

by nebylo lepší přejít až do prvního roč-

níku na střední škole. ale všeobecně pla-

tí, že studium na čtyřletém gymnáziu je 

lehčí než na osmiletém, proto jsme měli 

strah, aby to nebyl krok zpátky,“ objas-

ňuje dominik, proč se rozhodl vstoupit 

do rozjetého vlaku. ale současně do-
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dává, že je za zážitky rád. vyzkoušel si 

soužití v různých sociálních prostředích 

a naučil se více jednat s lidmi. Pochopil 

životní pravdu. abyste v kolektivu přežili, 

nesmíte být hlavní hvězdou, ale ani po-

stávajícím sloupem v koutě. jak se říká, 

zlatá střední cesta. 

�� sKoK rovnou Po hlavě
navíc oproti mensa gymnáziu musel 

skočit rovnou po hlavě. „ještě než jsem 

přestoupil na bývalou školu, měl jsem 

týden na zkoušku, první opravdový den 

nebyl tak těžký, protože jsem spolužáky 

už znal a přijali mě dobře.“ Tady to byl 

opravdu krok do neznáma. děti před 

tím nikdy neviděl a nikoho neznal. mohl 

pouze čekat, jak se s novým členem vy-

rovnají. „Později jsem se dozvěděl, že už 

na konci roku věděli o mém příchodu. 

a předem si mě prolustrovali, aby zjis-

tili, kdo jsem zač.“ první den se ovšem 

chovali mile a dominika přijali mezi sebe. 

„jsme velmi soudržná třída a užijeme si 

i spoustu legrace.“    

další nepříjemný fakt, který souvisí se 

změnou školy, je i nový vyučovací řád. 

dominik nejprve musel složit rozdílové 

zkoušky, které rozhodly, zda je přestup 

vůbec možný. „jediné nedostatky jsem 

měl v češtině. náš vyučující to trochu 

zanedbával, proto gramatiku musím 

stále ještě dohánět,“ popisuje dominik. 

naopak v počítačích a literatuře mu zna-

losti přebývaly. „Paní učitelka byla hodná 

a naučila nás spoustu věcí. ve svém obo-

ru byla velký odborník. měli jsme spolu 

hezký vztah a dodnes si i dopisujeme.“

�� nový moTor Třídy
a co noví učitelé? Ti se snaží, aby domi-

nik školu proslavil a reprezentoval. „často 

se mě ptají, jestli se nechci zúčastnit ně-

jaké olympiády, ale že by mě povyšovali 

nad ostatní, to se neděje,“ říká o vztazích 

s kantory. Přestože mezi jeho nejoblíbeněj-

ší předměty patří fyzika, chemie a hlavně 

počítače, nový elán ve třídě si nemůže 

vynachválit ani jeho učitelka českého ja-

zyka a základů společenských věd:„na 

gymnáziu učím už přes deset let, ale se 

studentem z mensy jsem se zatím nese-

tkala. jsem zvyklá, že sem docházejí děti, 

které jsou inteligentní, ale často jim chy-

bí píle a zájem o studium. To dominik je 

jiný. nejen, že je velice chytrý, je i pečlivý 

a precizní. na každou vyučovací hodinu je 

do sebemenšího detailu připravený, i když 

se zrovna nejedná o jeho oblíbený před-

mět. a navíc můžu potvrdit i jeho pozitivní 

vliv na spolužáky, kteří se ho snaží ales-

poň trochu dohonit a zvedá se tak úroveň 

celé třídy.“ někdy se stává, že inteligentní 

děti jsou arogantní a mají problém s au-

toritami. svojí namyšleností se snaží všem 

dávat najevo, že mají navrch. do konfliktu 

se pak dostávají hlavně s učiteli, které ze-

směšňují a ponižují. ona ale teorii vyvrací: 

„dominik na sebe ve třídě nijak negativně 

neupozorňuje a ani se nad nikoho nevy-

vyšuje. naopak se snaží každému pomoci. 

ale řekla bych pravdu, je spíše výjimka.“ 

na gymnáziu se chce naučit všeobecný 

přehled a o svém budoucím zaměření za-

tím ještě moc neuvažuje, ale jednoznačně 

říká, že humanitní vědy to určitě nebudou. 

„nejspíš se budu rozhodovat mezi čvuT 

nebo matematicko-fyzikální fakultou. 

a chtěl bych se věnovat počítačům. Baví 

mě programování a už jsem se taky účast-

nil i několika kurzů.“
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�� doBrá sci-Fi KnížKa  
a můj Pes
a co nadprůměrně inteligentní kluk 

dělá ve svém volném čase? Kdo by 

hádal, že se účastní dýchánků v klubu 

mensy, tak se velmi plete. s radostí si 

přečte dobrou fantasy nebo sci-fi knížku 

a podívá se na oblíbený film. „nejraději 

mám válku světů nebo Forresta Gum-

pa,“ poodkrývá své soukromí dominik. 

mezi jeho koníčky bychom našli i sport 

a to hlavně lyžování a plavání. Protože 

nemá sourozence, věrnou společnicí se 

mu stala malá fenka yorkshirského te-

riéra. 

�� normální KluK 
s vysoKým iQ
v současné době složil zkoušky do do-

spělé mensy a je řádným členem. se 

svým iQ 172 tam určitě patří. a bude je 

dobře reprezentovat.

Závěrem bych chtěla říci, že nadprů-

měrně inteligentní lidé jsou stejní jako 

všichni ostatní. mají své sny, přání, dob-

ré i špatné dny, úspěchy i neúspěchy. 

mají své koníčky, přátele i rodinu. a za-

staralá představa, která tvrdí, že nosí 

vždy nemoderně ostřihané vlasy, silné 

brýle a vytahaný svetr, baví se pouze 

jazykem, kterému nikdo jiný nerozumí 

a slovo zábava ani neznají, dokazuje, že 

současný svět úspěšným lidem jen závi-

dí. dominik je sympatický mladý kluk, 

který všechny předsudky vyvrací.

Text a foto: Kateřina macholdová

autorka je studentkou 

univerzity jana amose Komenského 

v Praze
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má pověst rebelky 
a provokatérky, píše 
se o ní snad ve všech 
médiích. Propírá se 
její kariéra modelky, 
účast na každém 
večírku, vztah s hráčem 
amerického fotbalu 
miroslavem dopitou, 
spekuluje se o jejich 
rozchodu či o svatbě. 
mě zajímalo především 
to, jaká je agáta 
hanychová máma. 
o teď už devítiměsíčním 
synkovi Kryšpínovi  jsme 
si povídaly pár dní po 
jejích sedmadvacátých 
narozeninách.

každou chvíli se budí a chce flaštičku s mlíč-

kem nebo dudlíček nebo jen tak pochovat. 

ale čemu se divím, on je celej po mně. spo-

lečenskej a má rád kolem sebe lidi, zkrátka 

živel. stačí mu prospat se deset minut den-

ně a zase je čilý a může být klidně celou 

noc vzhůru.

�� Když se něKdo ZePTá, jaKá 
jsTe máma, jaKá je První 
odPověď, KTerá vás naPadne?
starostlivá.

�� v čem nejvíc?
všechny moje kamarádky se mi smě-

jou, že ještě vyvařuju lahve. Kryšpín má 

zkrátka všechno sterilní. ale pak je u ba-

bičky a tam se cpe trávou, což bych mu 

já nedovolila. 

�� jaKá je vaše máma 
veroniKa žilKová BaBičKa?
je úžasná a strašně moc mi s Kryšpínem 

pomáhá. vždycky, když ho hlídá, říká mi, 

ať si někam vyrazím a udělám si čas je-

nom sama pro sebe. ví, že je pro každou 

mámu důležitý, aby byla chvilku sama. 

a pro dítě je stejně důležitý, aby mělo 

odpočatou mámu a ne mámu, která se 

propadá do deprese a je unavená a ne-

šťastná. 

�� jaK jsTe naroZeniny 
oslavila a co dosTáváTe ráda 
Za dárKy?
oslavila jsem je s přáteli a trochu je propojila 

i s oslavou čarodějnic. nejraději dostávám 

od svých sourozenců poukazy na hlídání 

Kryšpína. Třeba na dvacet hodin hlídání. To 

jsou dárky, které momentálně nejvíc oce-

ním. oblečení jako dárky vyloženě nesná-

ším, co potřebuju, koupím si sama. a kytky 

taky nemám ráda, je to vyhazování peněz. 

Potrpím si na oběd od maminky. To je dárek, 

který se nedá vyvážit žádnými penězi. 

�� vyrůsTala jsTe s něKoliKa 
souroZenci, TaKže jsTe moc 
doBře věděla, co Péče o malé 
díTě oBnáší. PřesTo – Když se 
narodil KryšPín, PřeKvaPilo 
vás něco?  
To je fakt, byla jsem připravená dobře 

a vůbec nezávidím matkám – jedináčkům, 

pro ně to asi musí být šok. Přesto, že jsem 

spoustu věcí odkoukala nebo se na ně ze-

ptala mámy, pořád mám spoustu dotazů 

jak na doktory, tak na mámu.  ale překva-

pilo mě, že jakmile se vám narodí dítě, už 

se prakticky nikdy nevyspíte. vždycky jsem 

spala poměrně málo, ale co je Kryšpín na 

světě, nespím skoro vůbec. Protože moje 

dítě je noční pták, a když konečně usne, 

Jsem  mámaúzkostlivá
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�� co váš ParTner mireK 
doPiTa? umí se o malého 
PosTaraT, neBo se ho ZaTím 
ješTě TrošKu Bojí?
mirek se o Kryšpína stará skvěle, a to už 

od prvních dnů. nikdy neměl problém ho 

přebalit nebo vykoupat. což je pro mě fajn, 

když mám třeba náhodou nějakou práci 

nebo akci. Kryšpín je společenský člověk 

a není fixovaný jen na mě, takže je zvyklý 

i na mirkovu sestru, i na mé sourozence. je 

rád mezi lidmi.

�� jaKý je váš Běžný denní 
riTuál?
vstávám tak v pět ráno. Ted už mě z po-

stýlky vítá nadšené „pápá“. Kryšpín je 

rád venku, tak se jdeme projít po vesnici. 

Třeba hodinu chodíme i se psem kolem 

rybníku. snažím se malého zabavit, aby 

se unavil. Pak se vracíme domů. Přes den 

klidně spinká i čtyři hodiny, dvě dopole-

dne a dvě odpoledne. v noci je to bohu-

žel horší. Když usne dopoledne, uvařím 

oběd. Pak se najíme a odpoledne, pokud 

jsou už hezký dny, mu napustím vaničku 

vodou a on se v ní cachtá na zahradě. 

Když jsem s ním, tak se snažím mu vy-

mýšlet program, aby se zabavil. napří-

klad nejsem vůbec zastáncem toho, když 

maminky chodí s dětmi v kočárku do ná-

kupních center, nebo tam děti odkládají 

do těch dětských koutků. Připadá mi to 

naprosto šílený. 

�� až Bude KryšPín věTší, TřeBa 
si Tam TaKy Bude chTíT chodiT 
hráT? 
já doufám, že až bude Kryšpín větší, 

bude si hrát s dětma ve školce. do ná-

kupních center ho nikdy tahat nebudu. 

Když tam jdu náhodou nakoupit, překva-

puje mě, kolik je tam maminek s kočárky, 

které mají dojem, že jít na takové místo je 

dobrý způsob, jak zabít den. vždyť je tam 

spousta bacilů. Podle mě tam děti nepatří 

a já nechápu ty mámy, že s dětmi raději 

nejdou ven. 

�� v čem jiném jsTe ješTě 
sTarosTlivá maTKa?
Pořád používám apnea monitor. Zažila 

jsem u svých sourozenců tolik nemocí, že 

to ve mně zůstalo, proto jsem tak úzkost-

livá matka. a taky nenechám svoje dítě 

plakat. To ho raději hodinu nosím v náru-

čí. možná se mi to vymstí, ale když pláče, 

nevydržím to.  

�� KryšPín se narodil 3.srPna. 
nechala jsTe mu udělaT 
horosKoP?
nenechala, já se horoskopy moc neřídím 

a ani je nečtu. vím jen, že je ve znamení 

lva, což bývají docela osobnosti, a to jsem 

ráda. možná to s ním nebude jednoduchý, 

takže si asi pěkně užiju. ještě vím, že já 

jsem Býk, ale to je všechno. 

�� PředPoKládám, že KryšPína 
nejen FoTíTe, ale TaKy naTáčíTe 
na Kameru. máTe nějaKou 
nahrávKu, na KTerou se už 
Teď ráda PodíváTe?
mám kameru sony a používám ji docela 

dost. a moje oblíbená nahrávka je porod. 

už jsem se na něj dívala několikrát, přijde 

mi to strašně vtipný. 

�� vTiPný?
samozřejmě taky dojemný. vždycky, když 

vidím okamžik, kdy Kryšpín přišel na svět, 

jsem dojatá a brečím. ale zároveň mi přijde 

vtipný, když se vidím, jak jsem prožívala sta-

hy, jsem v křeči  vzdychám, prostě jak jsem 

u porodu vypadala. jo, je to dojemný a sil-

ný, ale zároveň se sama sobě musím smát. 

�� doKážeTe se dívaT i na jiné 
věci s nadhledem? ProžívaT 
je a Zároveň se sama soBě 
smáT?
ono to v mé profesi ani jinak nejde. Buď si 

z toho budu dělat srandu, nebo skončím 

jako spousta jiných modelek nebo obětí 

showbyznysu. a to bych fakt nerada.

�� PřiPadáTe si sPíš normální 
neBo ZTřešTěná?
normální.

�� lidi si o vás ale možná 
myslí sPíš oPaK. nemusíTe s Tím 
něKdy BojovaT? 
je mi jedno, co si o mně kdo myslí a jak mě 

kdo vidí. já vím, jaká jsem, a svůj mediální 

obraz neřeším. stejně tak neřeším, co mi kdo 

říká. lidi by se tak nebavili, kdybych byla jiná. 

Ztřeštěná si ale nepřipadám, taková jsem byla 

v devatenácti. už jsem se hodně zklidnila. 

�� na vašich sTránKách jsem 
se dočeTla něco o Tom, že 
PořádáTe nějaKý leTní TáBor?
já ne, ale pořádá ho jedna agentura. Bude 

na něm asi 400 dětí a část programu má 

být zaměřená sportovně, část na modeling 

nebo na jiné zájmy. a k tomu samozřejmě 

budou mít běžný táborový program. a prá-

vě pro děti, které zajímá modeling, budu 

dělat workshop jak mají chodit, líčit se 

a podobně. já sama jsem jezdila na tábory 

do osmnácti let. a letos poprvé budu za ve-

doucí. Tak jsem zvědavá. 

�� Kdo učil líčiT vás? máma?
máma ne, ona se mimo práci nikdy ne-

malovala a nemaluje. já jsem se hlásila na 

česko-italské gymnázium, kam mě nevzali. 

Tak máma řekla: „Když jsi hloupá, zkus vy-

užít toho, že jsi hezká“. (směje se Agáta) 

a zaplatila mi kurz modelingu. na to nikdy 

nezapomenu. v tělocvičně na vinohra-

dech nás učil správně chodit asi stopade-

sátikilový pán. To byly moje modelingové 

začátky. jinak líčit jsem se naučila od pro-

fesionálů, v životě jsem potkala díky své 

profesi spoustu nejrůznějších odborníků.

�� co PovažujeTe Za svůj 
nejvěTší ProFesní ÚsPěch?
To, že jsem porodila syna.

�� To je Přece živoTní ÚsPěch. 
já myslela Pracovní.
dobře, tak to, že ve svých sedmadvaceti le-

tech mám auto a dům a vydělala jsem si na 

ně sama. já se vlastně živím sama od svých 

sedmnácti let. nejsem na nikom závislá.

�� v čem se PovažujeTe Za 
neschoPnou?
Bojím se sama doma, mám strach ze 

tmy. Když přítel odjede na zápas, tak vy-

užívám poukazy na hlídání od svých bra-

trů. a oni sem za mnou přijedou a spí 

u nás. Takže poukazy na hlídání Kryšpína 

využívám i pro sebe. a jsem ráda, když 

se s bratry můžu vidět. ale my se navště-

vujeme často a s mámou se vidíme každý 

den, někdy si voláme i desetkrát denně. 

Kdybych ji jeden den neviděla, asi bych 

se cítila divně. máme spolu zvláštní 

vztah, ona je pro mě největší kámoška. 

nikdy jsem se nikomu nesvěřovala tolik, 

jako jí. říkáme si úplně všechno.

�� čím myslíTe, že To je?
máma měla hodně dětí a já z nich byla nej-

starší. Tím, že se u nás vystřídalo pár ta-

tínků, já zastávala pro mladší sourozence 

roli otce. máma mě vždycky brala spíš jako 

parťáka než jako dceru. jednou bych chtěla 

mít se svými dětmi taky takový vztah. aby 

se mi nebály cokoliv říct.
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�� co Když si s vámi KryšPín 
neBude chTíT PovídaT? 
To by nebyl můj syn.  a pokud má moje geny, 

nebojím se, že by nebyl sdílnej. mí bráchové 

píšou třeba nějaký holce básničku a nejdřív ji 

pošlou mámě, co na to řekne, jestli je to dobrý. 

všichni z naší rodiny jsme takoví. 

�� jaK vZPomínáTe na děTsTví? 
Kdybyste se mě zeptala, když mi bylo tak 

deset let, řekla bych, že složitý. narodil se 

mi bratr, což jsem nemohla překousnout, 

protože najednou už nebyla pozornost 

upřená jenom na mě. ale teď musím říct, 

že bylo úžasný, máma se nám vždycky 

moc věnovala. nebylo jí například zatěžko 

odvézt mě třeba ve čtrnácti na diskotéku 

a pak pro mě zase dojet. ona sama byla vy-

chovávaná mnohem přísněji, takže pak na 

nás byla mírnější. ale já jako nejstarší z dětí 

jsem si stejně musela všechno vydobýt, mu-

sela jsem bráchům vyšlapávat cestičku. 

�� máTe s BraTry PodoBný 
vZTah jaKo s mámou?
neříkám jim sice úplně všechno, jako jí, ale 

jinak mám. Třeba když je mi smutno nebo 

je mi nějak špatně, zavolám jim a oni si se 

mnou povídají.  ale jinak jsou neradi, když 

o nich mluvím. Z legrace říkám, že teď by 

mě už zmlátili, mají dva metry. dřív jsem je 

vždycky zmydlila já. Třeba vinca, tomu je 

patnáct, je úplně skvělej. Když bylo Kryšpí-

novi půl roku, pohlídal ho, uvařil mu sunar, 

vykoupal, uložil. Ten má nejmírnější puber-

tu z nás všech, někdy mám pocit, že už 

je dospělej. Teď se dostal na konzervatoř, 

přeju mu to, i když myslím, že dělat herce 

v dnešní době není lehký.

�� chceTe míT TaKy TaK velKou 
rodinu, v jaKé jsTe vyrůsTala?
chtěla bych mít víc dětí, ale nechce se 

mi je rodit. Kdyby se tak daly někde kou-

pit. nebo to alespoň vzít po dvou (směje 

se Agáta). určitě chci, aby měl Kryšpín 

sourozence, ale v nejbližší době je ne-

plánujeme. ona je moje ségra Kordulka 

ještě docela malá, je jí šest, a Kryšpín ji 

bere za svou, takže si má s kým hrát. 

sourozence zatím ne, zatím chci ještě 

pracovat.

�� co je Ten nejvěTší Pracovní 
důvod? ToPsTar maGaZín na 
Primě?
Taky. sice už mě bavil i deníček, kterej 

jsem pro něj točila dřív, ale reportáže z ve-

čírků mě baví ještě víc.  měla jsem radost, 

že si vybrali mě, na konkurzu nás bylo asi 

patnáct. možná si nejdřív mysleli, že jsem 

hodně ztřeštěná, ale tak po dvou dílech po-

chopili, že už jsem matka, a jsem víc zod-

povědná, takže to zvládnu. Beru to tak, že 

teď jsem ve věku, kdy ještě můžu vydělávat 

dost peněz. Za deset let už to třeba nepů-

jde. Takže takový čtyři roky zatím ještě dítě 

neplánuju. 

�� vysTudovala jsTe 
FoToGraFicKou šKolu, jsTe 
modelKa, máTe aGenTuru, 
moderujeTe Pořad na Primě, 
máTe Za seBou i hlavní roli ve 
Filmu crash road. co BysTe 
ješTě ráda vyZKoušela, Po 
čem PošilháváTe? 
Po ničem.  všechno, co jsem chtěla, se 

mi zatím splnilo. nechci se na nic upínat 

a o něco usilovat a pak být zklamaná, když 

se to nepovede. Prostě uvidím, co bude. 

�� o co jsTe v živoTě nejvíc 
usilovala?
od tří let jsem chtěla být slavná. a než se 

mi to v osmnácti splnilo, chvíli to trvalo. 

(směje se Agáta). 

�� co BudeTe dělaT v červnu?
na konci měsíce pojedu s Kryšpínem na 

měsíc k moři. jezdíme asi deset let na stej-

né místo do itálie. Pojedeme tam s mirkem, 

Kryšpínem a Kordulí, později přijede máma 

a různě se tam prostřídáme. vždycky jsem 

pozorovala děti, jak si spokojeně hrají v pís-

ku. a letos tam přivezu i svého caparta. 

monika seidlová

Foto jaroslav urban, sony 
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Proč je vhodná i pro zdravé ženy?
Tyto vložky jsou také vhodné pro pravidelné používání u všech zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu a dobře znají benefity, které probiotika tělu přinášejí. Neexistuje komfortnější
a pohodlnější přístup, jak sliznici dodat spoustu přátelských bakterií, než použití hygienické vložky, která je s intimními partiemi v nejtěsnějším kontaktu. Kolonizace vaginální sliznice laktobacily je tak zcela přirozená.
Vložky Carine & Oasis ProBiotic  omezují vznik zánětu u žen, které jsou zdravé, a tak slouží jako prevence. Období menstruace, nebo např. období stresu, či jiné zátěže obecně zvyšuje riziko vzniku zánětu.
Omezení nepříjemného zápachu
Řada žen má obavu z nepříjemného zápachu, který může vzniknout jak při běžném nošení dámských vložek, tak zejména při probíhajícím zánětu.  Nepříjemné aromatické látky vznikají v důsledku rozkladu krve
a výtokové tekutiny a to zejména působením nežádoucích bakterií. Přátelské probiotické bakterie rodu Lactobacillus omezují množení nežádoucích nebezpečných bakterií a redukují tak nepříjemné rozkladné
mechanismy. Poslední studie poukazují také na použití probiotik při omezení zápachu vzniklého v důsledku pocení. Carine & Oasis ProBiotic tak přináší přátelská probiotika na ty partie těla, které jsou nejvíce
náchylné ke vzniku nepříjemného zápachu. Probiotika tak vítězí nad bakteriemi, které jsou hlavní příčinou vzniku zápachu a současně omezují jejich množení.
Jak často vložky používat?
Probiotické vložky Carine & Oasis ProBiotic jsou určené jak pro pravidelné použití u zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu, tak pro ženy, které trpí různými vaginálními infekcemi.
Vzhledem k velmi zajímavé ceně je lze použít jako účinnější náhradu klasických vložek, které nabízejí jediný benefit - zachycení menstruační krve nebo výtoku. Doporučujeme vložky Carine & Oasis ProBiotic
jako vhodný doplněk k omezení vaginálních zánětů doprovázených nepříjemným svěděním, pálením případně výtokem.

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

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

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

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

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

do zdravé fyziologické  rovnováhy?

VYVINUTO VE SPOLUPRÁCI BIOTECHNOLOGICKOU
FIRMOU PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY.

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

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

Vítězný výrobek !

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

fide@fide.cz  www.fide.cz  www.probiotickevlozky.cz
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Bepanthen®Plus krém:
- po řádném omytí rány zajistí její okamžitou a šetrnou dezinfekci bez slz
- léčí záděry, puchýře a praskliny pokožky
- podporuje hojení drobných poranění, řezných ran, škrábnutí a oděrek
- pomáhá zklidnit kůži po depilaci a epilaci

Drobná poranění  
nás už nepálí 

Dvojnásobná péče dezinfikuje a hojí

www.bepanthen.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lék k vnějšímu použití. Obsahuje účinnou látku  
dexpanthenolum a dezinfekční látku chlorhexidini dihydrochloridum. K dostání v lékárně.
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