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Editorial
Je tu červen jako předzvěst letních prázdnin,
jako upoutávka na léto, které je pro většinu
z nás oblíbenou částí roku. Letošní léto zdá se
být poněkud nešťastným, jak praví klasik – krásných dnů jako šafránu, zima, zima, zima…
Do toho, aby se to nepletlo, denně minimálně
přeháňka, ne-li trvalý déšť. Letních aktivit se
mnoho dělat nedá, o koupání venku si můžeme
nechat jen zdát, opalování je poměrně tabu. Co
tedy můžeme vlastně dělat? Pokud mohu doporučit, tak určitě číst. A nejlépe náš časopis.
Připravili jsme pro vás tentokrát mnoho rad
týkajících se cestování s dětmi. Stejně tak se
věnujeme opalování (pořád doufáme, že naše
chvíle ještě tento rok někdy přijde) a péči
po opalování. Přečíst si můžete závěrečný díl
seriálu o dvojčátkách, zajímavý rozhovor nebo
článek o pravém letním grilování.
Tak správně nakročte do léta a příští měsíc zase
na shledanou…
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Těhotenství

Desatero
pro těhotné
trpící alergickou rýmou
Máme tu začátek léta,
nejkrásnější období roku
pro většinu z nás. Zda si
ho budete užívat záleží
ovšem především na tom,
zda-li jste alergik trpící
konkrétně alergickou rýmou.
Vše se ještě dodatečně
komplikuje, pokud jste žena
a čekáte potomka. Období
nejintenzivnější koncentrace
pylů, hmyzu a dalších látek,
na které by váš imunitní
systém mohl zareagovat
vyhlášením poplachu, totiž
před pár týdny začalo.
Na co byste si měla dát
pozor, pokud jste alergička
a plánujete otěhotnět nebo
vám právě vyšel pozitivní
těhotenský test?
4
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Těhotenství

jsou proto doporučovány jako první linie
léčby. Nevýhodou je nutnost jejich častého
podávání 4x denně. Naopak pozor by si
měly dát pacientky u volně dostupných lokálních dekongestiv. Jejich předávkováním
lze způsobit poškození plodu! Opatrnosti
je třeba rovněž u antihistaminik, podávaných jak lokálně, tak celkově.

„Rozhodně není nutné panikařit. Naopak,
je nezbytné zachovat si klidnou hlavu
a neudělat klíčovou, ale častou, chybu –
přerušit běžící protialergickou léčbu. Jenže
mnoho žen, které otěhotní, se kvůli obavám z nežádoucích účinků léků právě tohoto nebezpečného omylu dopouští. Často bez konzultace s odborníkem. To může
způsobit zhoršení onemocnění i jeho projevů,“ upozorňuje přední český alergolog
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., z Nemocnice
Na Homolce.

Na co si dát pozor při léčbě
alergické rýmy v těhotenství
Je třeba si uvědomit, že léčba alergie,
a tedy i alergické rýmy žádná významnější
specifika pro těhotné ženy nepřináší. Jelikož se jedná o chronické onemocnění,
příznaky se projevují i tehdy, pokud žena
čeká dítě. A to i přesto, že v jejím organismu dochází k mnoha hormonálním
změnám, které ovlivňují řadu tělesných
pochodů. Ty mohou, ale nemusí ovlivnit
průběh alergického onemocnění. Nelze
ale předvídat, zda dojde k jeho zhoršení
či zlepšení. Je to zcela individuální. Stejně
tak i léčba každé pacientky. Vždy ale platí:
pokud žena byla přecitlivělá na konkrétní
alergen, gravidita to nezmění. Proto je
zcela nezbytné domluvit si schůzku u odborníka, jakmile žena zjistí, že je těhotná.
Jen tak bude vědět, které léky bude moci
bezpečně užívat a neriskovat přitom vážné zdravotní problémy.
Obecně se dá říci, že za nejbezpečnější léky
jsou považovány tzv. kromony protože jen
10 % inhalované dávky je absorbováno systémově (tedy celým organismem). V případě, že těhotná žena trpí alergickou rýmou,

„Pokud to okolností umožňují, je dobré se
lékům vyhnout především během prvního
trimestru. Ten se kryje s obdobím vzniku
základů orgánů ještě nenarozeného dítěte. Následně by každá pacientka měla další
léčbu podstoupit po konzultaci a s vědomím lékaře. Přestože rovněž vyžadují opatrnost, považuji většinu nejmodernějších
intranazálních kortikosteroidů, pokud jsou
podávaná až od druhého trimestru, za nejúčinnější volbu s minimálním a stále přijatelným rizikem,“ dodává docent Čáp.

nickou rýmou je 3x – 4x vyšší. Pokud se
alergická rýma objeví jako první onemocnění dítěte, zvyšuje se riziko vzniku astmatu oproti zdravé populaci dokonce až
čtyřnásobně.

Viník jménem genetika
Jestli vás někdy napadlo, jakým způsobem dochází k přenosu alergie z matky
na plod, vězte, že za to může placenta.
Je totiž propustná nejen pro látky nezbytné pro vývoj dítěte (například kyslík
nebo živiny), ale také pro protilátky produkované matkou proti látce, na kterou
je alergická. Přecitlivělost vůči stejné látce tak její potomek dostává do vínku již
při narození s 50 % pravděpodobností. Že při početí „přenese“ alergii na dítě
otec je pravděpodobné z 30 %. Jsou-li
alergici oba rodiče, pravděpodobnost je
vysokých 75 %.

Co je dobré vědět

Mnohé ovlivní i životní
prostředí

Alergická rýma může
způsobit astma

Na vývoj plodu totiž nepřímo působí
i škodlivé látky, které se nacházejí v našem okolí. Nejvíce škod dokáže napáchat
znečištěné ovzduší, konkrétně smog, inverze nebo výfukové zplodiny. Těhotná
žena by se proto měla co nejvíce vyhýbat
podobně znečištěným místům. V případě, že v takovém prostředí pracuje, by
měla ihned po otěhotnění odejít na rizikové těhotenství.

Tento proces se jmenuje „alergický pochod“. Dochází k němu při zanedbání
léčby alergické rýmy, ze které si pacientka
časem„vypěstuje“ bronchiální astma.
Důležité jsou především genetická výbava pacientky a faktory vnějšího prostředí.
Riziko rozvoje astmatu u pacientů s chro-

Desatero při alergické rýmě v těhotenství
1. Měňte ložní prádlo jednou týdně a perte jej při teplotě minimálně 60 °C.
2. Je-li to možné, pořiďte si protialergické ložní prádlo.
3. Používejte matracový chránič.
4. Odstraňte z pokojů koberce.
5. Utírejte prach z nábytku dvakrát týdně.
6. Vytírejte podlahy na vlhko.
7. Ošetřete mrazem plyšové hračky (nejlépe v mrazničce při teplotě minimálně – 15 °C).
8. I venku se snažte vyhýbat alergenům, na které jste přecitlivělá.
9. Dodržujte léčebný režim doporučený vaším alergologem.
10. Pokud ještě nejste těhotná, naplánujte si početí tak, aby 1. trimestr těhotenství proběhl v období, kdy je nejméně alergenů,
tedy na podzim nebo v zimě. Nebudete tak na začátku těhotenství muset užívat protialergické léky a v době, kdy začne
pylová sezóna, již bude vývoj plodu ukončen.
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Kouřit zakázáno
Ženy, které kouří, by měly zvlášť zpozornět,
pokud plánují otěhotnět. Nejlepší je přestat
již několik měsíců před samotným početím,
aby se tělo dokázalo včas zbavit toxických
látek. To stejné platí i pro partnera, neboť
i pasivním kouřením se do těla matky dostávají škodliviny, které mají vysoký podíl
na vzniku nejen alergií, ale
i astmatu. Tím děti kuřaček dle statistik trpí
mnohonásobně častěji, než je tomu u žen
nekuřaček.

Vhodná strava je základ
Zvýšený důraz na zdravou, pestrou a vyváženou stravu je třeba klást nejen v samotném těhotenství, ale i po něm. Minimálně v prvních šesti měsících života
dítěte, zejména u dětí s pozitivní rodinnou
anamnézou, je při kojení nutné vyhnout
se adaptovaným kravským mlékům. Co by
ale dítě mělo začít dostávat včas, jsou příkrmy z masa, zeleniny a ovoce. Stejně tak
se doporučuje neotálet s přidáním potravin
obsahujících lepek, například cereální kaše.
Po celý následující dětský věk by zároveň
měla platit určitá pravidla pro stravování
dětí: strava pestrá, bohatá na vlákninu,
vitaminy, stopové prvky, zastoupení základních živin ve správném poměru. Matky by do jídelníčku svých ratolestí neměly
zařazovat potraviny průmyslově upravené
či přímo průmyslově vyrobené, potraviny
z fastfoodů a potraviny s přemírou cukrů
a tuků, například sladké sycené nápoje
nebo brambůrky.

tí. Stejně rychle, jako se příznaky objeví,
mohou při odstranění alergenu odeznít.
Alergeny se nejčastěji vyskytují ve vdechovaném vzduchu. Jejich nosiči jsou pylová
zrna a spory plísní. V tomto případě se
jedná o tzv. venkovní alergeny. Mezi vnitřní
řadíme roztoče a různé částečky zvířecích
či hmyzích těl.
Chronická rýma je spojena i s nespecifickou dráždivostí nosní sliznice. To znamená,
že stejné potíže vznikají působením také
jiných dráždivých podnětů (např. cigaretový
kouř, parfém, intenzivní vůně, změny teploty vzduchu atd.).
Ačkoliv alergická rýma život pacienta neohrožuje, má značný dopad na kvalitu jeho
života. Výsledky nedávného průzkumu
ukázaly, že každý třetí dospělý má kvůli
alergickým příznakům problémy s pracovní
výkonností, zatímco více než polovina pacientů má potíže se spaním. Onemocnění
negativně ovlivňuje také studijní výsledky
u dětí a mládeže. Nemoc však nepředstavuje velkou zátěž pouze pro pacienta, ale
i pro zdravotnický systém. Přímé náklady
(léčba alergické rýmy) spolu s nepřímými
(snížená pracovní produktivita, absence
v práci či cestování za lékařem) dosahují
v Evropě podle odhadů odborníků výše až
3,5 miliardy eur za rok.
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Ambulance alergologie
a klinické imunologie Nemocnice
Na Homolce
Foto: SAMphoto.cz

O alergické rýmě
Alergická rýma je jedním z nejčastějších
chronických alergických onemocnění horních cest dýchacích, které podle kvalifikovaných odhadů postihuje asi 20 % lidí
na celém světě. Mnoho z nich si přitom
nepřipouští, že by jejich rýma mohla být
chronické povahy, a proto se neléčí vůbec
anebo nesprávně pomocí volně prodejných
léků – např. nosních kapek.
Alergickou rýmu můžeme rozdělit podle typů
příznaků na celoroční a sezónní, nebo podle délky trvání na chronickou a občasnou.
O chronickou rýmu se jedná tehdy, pokud se
příznaky objevují déle než jeden měsíc.
Projevy alergické rýmy přichází většinou nečekaně. Stačí krátký kontakt s alergenem
a během několika minut se rýma spus-

6
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Nejčastější projevy alergie
•

Sezónní alergici trpí především akutními obtížemi, jako jsou svědění, kýchání nebo zvýšený výtok z nosu.

•

Celoroční alergici mívají ucpaný nos. Až 70 % pacientů má navíc
i alergický zánět spojivek, který se nejčastěji projevuje pálením a slzením očí.

•

U některých alergiků se mohou objevit i poruchy čichu, bolesti
hlavy, únava, ospalost a další celkové příznaky, které jsou mnohdy
podobné chřipce.

Hubněte s diaChromem
DiaChrom není pouze sladidlo pro diabetiky, jak by se mohlo
na první pohled zdát. Díky svému originálnímu složení, skvělé
chuti a vlastnostem se stává vítaným pomocníkem i při snižování tělesné hmotnosti, což je dnes velmi aktuální téma.

V každém rozumně sestaveném „hubnoucím“ jídelníčku
najdeme několik základních doporučení, mezi které patří
pravidelnost ve stravování, pohyb, kontrola energetického příjmu a také omezení konzumace nezdravých tuků a bílého cukru.
Všechny tyto zásady je snadné po krátkém tréninku dodržovat,
i když se to zpočátku může jevit jako nadlidský výkon. Po čtrnácti
dnech však už většinou víme, kdy je čas na svačinku a kolik rýže si
můžeme dát k obědu. Objeví se ale situace, kdy nám určité jídlo
bez cukru jednoduše nechutná. Sladká chuť je totiž člověku vlastní
a není přirozené si ji odpírat.
Nízkotučný jogurt s čerstvými jahodami je sice zdravý a vyvážený, ale také dost kyselý, takže jej jíme s nechutí. Právě DiaChrom
může být výbornou alternativou, jelikož osladí bez zbytečných
kalorií a navíc se i v hustém jogurtu snadno rozpustí. Stejně tak
dokáže zpříjemnit požitek z kávy, čaje nebo ovocné šťávy a to
bez protivných pachutí. Ne nadarmo je DiaChrom nejoblíbenějším sladidlem mezi českými diabetiky.

2

Největší výhodou sladidla DiaChrom je však jeho složení,
protože obsahuje speciální komplex nazývaný glukózotoleranční faktor (GTF), který ovlivňuje zpracování cukru v těle.
Zesiluje totiž účinek inzulínu a pomáhá při zpracování glukózy a zachování normální hladiny cukru v krvi, čímž omezuje chuť na sladkosti. Tím, že GTF zesiluje účinek
inzulínu, snižuje současně nároky na jeho sekreci. Vyšší sekrece inzulínu totiž zvyšuje pocit
hladu a může být v konečném důsledku
příčinou přibírání na váze. Dlouhodobější
působení glukózotolerančního faktoru
příznivě ovlivňuje i hladinu choleste-

rolu. Slazení DiaChromem tak spojuje příjemné s užitečným. Nejen že si
osladíte téměř bez kalorií, ale také dostanete do těla GTF, díky kterému
se Vaše tělo snadněji vypořádá s cukrem a cholesterolem.
DiaChrom Vám usnadní sestavení jídelníčku a stane se Vaším sladkým pomocníkem při cestě za štíhlou postavou. Je k dostání v každé lékárně jak
v tabletové formě vhodné zejména ke slazení nápojů tak v sypké formě
určené pro použití v kuchyni. Můžete si vybrat i z několika variant sladící složky. Červený DiaChrom se sukralózou je vhodný na vaření, pečení,
zavařování a další kuchyňské úpravy, je stabilní i při vysokých teplotách
a je možné jej používat společně s práškem do pečiva nebo jedlou sodou.
Modrý DiaChrom s aspartamem má chuť nejvíce podobnou cukru, ale
při teplotách nad 180°C může ztrácet sladivost, stejně jako při použití
s práškem do pečiva a jedlou sodou. Je vhodný spíše pro studenou kuchyni, na slazení nápojů nebo do kynutých a lineckých těst. Nejnovější
zelený DiaChrom se stévií se vyrábí
zatím jen ve formě tablet a je vhodný hlavně ke slazení nápojů. Jde
o přírodní sladidlo z listů rostliny
Stévie, má čistou sladkou chuť s pozdějším nástupem sladkosti a delším
přetrvávajícím sladkým efektem bez
nepříjemných pachutí.
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HOMEOPATICKÁ POMOC

při alergii

ČESKÁ HOMEOPATIE

Alergie trápí v dnešním moderním světě čím dál více lidí. Je to alergie nejen „jarní“, která souvisí s kvetoucími stromy, ale také potravinová, alergie
na kosmetiku, prací prášky a úklidové prostředky. Mnoha pacientům také
znepříjemňují život alergické reakce vyvolané léky. Homeopatie je velmi
jemná a díky tomu může šetrně a účinně zasáhnou tam, kde jsou konvenční nástroje nedostatečně účinné nebo příliš těžkopádné.
Jedním z hlavních homeopatických léků alergie je Kalium iodatum AKH,
pomáhá při alergii, především na pyl a prach, s rychlým nástupem
a dramatickým průběhem, doprovázené záchvaty dušnosti, otoky či
spastickým kašlem. Mírní projevy astmatu. Osvědčil se jako preventivní prostředek stavů po očkování. Pro tento účel by měl být podáván
několik týdnů před a po vakcinaci. Pomáhá také při bodnutí hmyzem
s otokem a pálením. Pro zmírnění projevů pylové alergie je dobré začít
s preventivním užíváním Kalium iodatum ještě v době, než se objeví
první květy a tráva.

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

zdraví pro celou rodinu

Dobrý den,
můj patnáctiletý syn trpí dost silnou pylovou alergií a pro někoho
krásné období jara je pro něj skoro utrpením. Bere běžné léky, které ale pomáhají jen mírnit příznaky. Slyšela jsem od kamarádky,
že může pomoci homeopatie. Doporučíte nějakou léčbu pro mého
syna?
(paní Věra z Břeclavi)
Vážená paní,
synovi začněte již teď preventivně
AKH, dvě
podávat Kalium iodatum AKH
tablety 3krát denně. Po třech měsících
informujte.
(MUDr. Alexander Fesik,
lékař–homeopat)

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

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEDZRAVI.CZ

Těhotenství

Opalovat,

nebo ne?
Pěkně se vám zakulatilo bříško a vy si říkáte,
jestli si můžete dopřát alespoň pár slunečních paprsků?
Chystáte se k moři a nemáte jasno v tom, co je a co není pro vás vhodné?
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Těhotenství

www.rodinaaja.cz
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Těhotenství

Určitě jste se už v praxi setkali s oběma extrémy. Jednak
uvidíte maminky v bikinách,
které se vesel promenádují
po břehu a vystavují bříško
sluníčku, jednak potkáte maminky zahalené od hlavy až
k patě, které naopak nevystrčí paty z apartmánu, pokud
slunce večer nezapadne.
Pojďme společně najít zlatou
střední cestu.
Musíme si uvědomit, že pobyt v přírodě na slunci zlepšuje náladu a je důležitý
pro dostatečnou tvorbu vitamínu D v těle.
Nicméně cílené a dlouhodobé opalování
ať už v přírodě či v soláriu není vhodné
ani v těhotenství ani mimo něj. Zhnědnutí
kůže je v podstatě obranou těla proti UV
paprskům. Trvalé či časté vystavování kůže
UV záření má za následek urychlení stárnutí kožních buněk a zvyšuje riziko rakoviny
kůže (melanom a ostatní typy rakoviny).
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míst na těle ve srovnání s jinými. Predisponovanými místy
jsou v těhotenství především
oblast pod pupkem (linea nigra) a obličeje (chloasma), kde
dochází v těhotenství ke zvýšené pigmentaci, slunečními
paprsky se může zbarvení kůže
ještě dále zvýraznit a změny
mohou být i trvalé.
bí se účinně chránit. Především je proto
vhodné používat krémy s vyšším ochranným faktorem než obvykle, na slunci setrvávat jen nezbytně nutnou dobu a spíše
si najít místo ve stínu. Sluneční záření
je nejsilnější zhruba mezi 11 a 15 hodinou. Dlouhodobý pobyt na slunci zvyšuje
zvláště v těhotenství riziko přehřátí a dehydratace - tělesná teplota je již sama
o sobě v těhotenství vyšší a k přehřátí
tedy dochází snadněji. Přehřátím může
být ohrožen i vývoj plodu, a to zejména
jeho mozku.

Jaké jsou rozdíly v opalování v těhotenství?

Pigmentace v těhotenství

V těhotenství je kůže vůči UV paprskům
ještě citlivější, než obvykle, a tak může
dojít rychleji ke spálení. Proto je zapotře-

Vlivem změn hormonálních hladin v těhotenství dochází také snadněji ke zvýšené
pigmentaci některých predisponovaných

www.rodinaaja.cz

Sluníčko a miminko
Přesný vliv slunečního záření na plod není
znám. Z některých studií vyplývá, že vlivem intenzivní expozice slunečnímu záření
může docházet k poklesu hladiny kyseliny
listové v těle. Kyselina listová hraje zásadní roli ve vývoji plodu a užívání přípravků
kyseliny listové je doporučováno před těhotenstvím a v jeho počátku vzhledem
ke snížení rizika vrozených vývojových vad
nervové trubice, Downova syndromu a dalších. Z tohoto hlediska je tedy doporučeno
vyhnout se intenzivnímu slunečnímu záření
zvláště v prvních 3 měsících těhotenství. Samozřejmě i tak platí, že kyselinu listovou je
třeba pravidelně tělu dodávat.
Zdroj: tehotenstviaz.cz
Foto: SAMphoto.cz

Před sluníčkem se musí chránit všichni,
od nejmenších po největší
Sluneční paprsky jsou rok od roku agresivnější. Každý z nás by měl vědět, jak
nejlépe se před škodlivým zářením chránit. V těhotenství je třeba na tuto ochranu dbát dvojnásob. Společnost Spirig Eastern letos přináší inovovanou řadou
produktů sluneční ochrany Daylong pro malé i velké.
V posledních letech i v našich zeměpisných
šířkách vzrostlo nebezpečné UV záření
na hodnoty 9,5 z 11 stupňové číselné škály.
Termín opalování coby záměrné vystavování těla slunečním paprskům není zejména
mezi dermatology vůbec oblíbený a o to
více, pokud jste v požehnaném stavu.
Oranžová řada Daylong je určena pro dospělé a nabízí lipozomální locia na tělo
a obličej s vysoce účinnou UVA a UVB
ochranou v rozmezí 15, 25 a 50+. Ty se
vyznačují extrémní odolností vůči slané
i sladké vodě, lehce se roztírají a neobsahují
přídavné konzervační látky a parfém. Právě
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nejvyšší ochranný faktor 50+ je doporučován v době těhotenství, kdy mohou probíhat změny pigmentu. „Pro dosažení deklarovaného ochranného faktoru je potřeba
nanést přípravek na kůži v dostatečném
množství. Pro dospělou osobu se průměrná spotřeba na celé tělo pohybuje okolo
35 ml, to představuje přibližně 7 čajových
lžiček,“ prozrazuje Matěj Majba, produktový manažer. Pro predispovaná místa je
v nabídce praktická tyčinka s SPF 50+.
Pro ty nejmenší je určena žlutá řada. Speciálně pro novorozence, jejichž pokožka
je velmi citlivá, je určen fotoprotektivní
krém Baby SPF 30 s vylepšeným složením.
Obsahuje jen fyzikální filtry, které UV záření rozptylují a zabraňují jeho proniknutí
do pokožky. Ve složení dětských produktů Daylong jsou jak fotostabilní UV filtry

pro vysoce účinnou UVA a UVB ochranu,
tak i látky ošetřující dětskou kůži - dexpanthenol, glycerín, Aloe vera a vitamín E.
S nanesením správného množství pomůže
u produktu Daylong kids SPF 50 dávkovač.
„U produktů sluneční ochrany pro děti
i pro dospělé je důležité, aby byly vybaveny UVA a UVB ochranou. UVB filtr výrazně
pohlcuje UVB záření, které má na svědomí
všem dobře známé zarudnutí kůže“, uvádí
MUDr. Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického oddělení FN Motol.
Pro chvíle, kdy potřebujete pokožce dopřát
odpočinek a ošetření, tu je modrá řada After Sun. Jednak můžete sáhnout po hydratačním a chladivém gelu, který je vhodný
pro děti, rychle se vstřebává a nelepí. Ženy
ocení lehce parfémované locio s vitamínem
E i produkt Repair, který obsahuje aktivní
enzym na opravu DNA – endonukleázu.
Všechny produkty Daylong jsou k dostání
v každé dobré lékárně.
Více informací na www.daylong.cz

Svět nejmenších

Cestování
s dětmi
Máte doma batole a přemýšlíte, zda s ním už letos vyrazit na dovolenou,
nebo to ještě o nějaký rok odložit? Pojďme se na to společně podívat.
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Malé děti se obvykle rychle adaptují na klima teplých krajů. Jsou
však citlivější na ztrátu tekutin pocením, při průjmovém onemocnění nebo při zvracení. Za těchto okolností je třeba vždy včas
ztráty kompenzovat. Malárie, zejména tropická, představuje pro
děti velké riziko, proto musí být děti pečlivě chráněny proti komářímu bodnutí a užívat svému věku a hmotnosti odpovídající lékovou profylaxi. Děti mladší 2 let by neměly cestovat do tropických
oblastí. Rodiče by se měli vždy o cestě poradit s dětským lékařem.

Průjem a dehydratace
Průjem patří k nejčastějším problémům postihujícím děti během
cestování. Malé děti a kojenci jsou vystaveni vysokému riziku průjmového onemocnění, a to díky nedostatečné imunitě a faktorům chování, jako je častý kontakt rukou a úst. Kojenci a děti
s průjmem mohou být rychleji dehydratováni.

Prevence
Příčiny cestovního průjmu u dětí jsou podobné jako u dospělých. U malých dětí je kojení nejlepší prevencí. Doporučuje se
používat pouze balenou pitnou vodu (pro pití, čištění zubů
a přípravu kojenecké stravy). Důležité je také věnovat pozornost
mytí rukou, hraček a mycích pomůcek. Pokud není k dispozici
vhodné vybavení pro mytí rukou, lze dezinfikovat i prostředkem
na alkoholové bázi.
Všechny mléčné produkty by měly být pasterizované. ČerstvouC
zeleninu a ovoce je třeba povařit nebo důkladně omýt a oloupat.M
Maso a ryby by měly být důkladně tepelně upraveny a spotřeboY
vány ihned po jejich přípravě. Děti i dospělí by se měli vyvarovat
CM
koupi jídel u pouličních prodavačů. Vhodné je mít připravenou
MY
svačinu, aby se zamezilo nákupu rizikových potravin mezi hlavními jídly.
CY
CMY

HRA VITAMÍNŮ A CHUTÍ
Objevte pro své dítě plnou ovocnou chuť kojenecké výživy
a osvěžujících ovocných nápojů bez přidaného cukru.
Pro kojenecké výživy a nápoje velmi pečlivě vybíráme speciální
odrůdy toho nejkvalitnějšího, přirozeně sladkého ovoce.
Vaše děťátko si jejich lahodnou ovocnou chuť zamiluje.

Průjmová onemocnění batolat a malých dětí
K

Pokud cestujete s dětmi, měli byste znát příznaky a symptomy
provázející dehydrataci. Neodkladná pozornost musí být věnována dětem s průjmem, které projevují známky střední nebo těžké
dehydratace, mají krev ve stolici, teplotu vyšší než 38,5 °C nebo
přetrvávající zvracení.

Stanovení a léčba dehydratace
Největší riziko provázející zvracení a průjem představuje dehydratace (ztráta vody a minerálů). Horečka nebo zvýšená okolní teplota zvyšují ztráty tekutin a urychlují dehydrataci. Léčba akutních
průjmových onemocnění je založena na rychlé náhradě ztrát vody
a minerálů (rehydratace) a na včasném podání výživy ve formě
dobře tolerovaných potravin (realimentace).
Zvláště u malých dětí je nutno neodkladně vyhledat lékaře. Stupeň dehydratace dětského organismu je možno rozpoznat podle
následující tabulky.

Rehydratace
K doplnění tekutin a minerálů u dětí se doporučuje používat speciální rehydratační roztoky (ORS - oral rehydrating solution) podle
doporučení ESPGHAN. Tyto roztoky by měly obsahovat 60 mmol/l
sodíku, 20 mmol/l draslíku, a koncentrace chloridů by neměla být
menší než 25 mmol/l. WHO roztoky jsou pro vysokou koncentraci
sodíku pro evropské děti nevhodné. Zásadní podmínkou účinnosti
rehydratačního roztoku je přítomnost glukózy, protože umožňuje

Přísně kontrolováno

Bez umělých aromat

vyrobeno v Česku

Staňte se dobře informovanou maminkou či tatínkem a načerpejte nové
informace. Neustále aktualizujeme praktické rady a tipy pro rodiče,
pořádáme soutěže a rozdáváme dárky. Klub Hamánek je místem, kde se
můžete setkávat s našimi odborníky, ale také diskutovat s ostatními rodiči.

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

Klub Hamánek

Svět nejmenších

Antibiotika
Většina průjmových onemocnění u dětí
odezní spontánně. Není žádný důvod nepodávat dětem s cestovním průjem antibiotika. U starších dětí a mladistvých se léčba
řídí doporučením pro dospělé, s možnou
redukcí dávky.

Malárie

Hodnocení stupně dehydratace
Dehydratace
Projevy
lehká

střední

Těžká

při vědomí,
žízeň, neklid

Velký neklid nebo
ochablost

spavost, chladné
končetiny

Fontanela

normální

propadlá

velmi propadlá

Oči

normální

propadlé

velmi propadlé

Slzy

přítomny

chybí

chybí

Vlhké

suché

velmi suché

Napětí kůže

normální

snížené

stojící kožní řasy

Množství moči

normální

snížené, hodně
koncentrovaná

chybí po několik
hodin

< 5%

5 – 10%

> 10%

Celkový stav

Sliznice

Ztráta hmotnosti

resorpci sodíku i při nízkých koncentracích
roztoku. Pro děti je nejvhodnější glukóza
v podobě rýžového škrobu. Spor
tovní iontové roztoky, které jsou připraveny
pro náhradu vody a iontů během pocení,
nemají stejný obsah látek jako roztoky pro
průjmovou dehydrataci.
V České republice je k dostání v lékárnách
rehydratační glukózový roztok ESPGHAN
s názvem KULÍŠEK (pro děti od 4 měsíců)
nebo IONTIA (pro děti starší 3 let).
Rýžový rehydratační roztok vám připraví
v lékárně.

pokračují v obvyklé dietě. Vynechává se
strava s vysokým obsahem disacharidů
a tuků (slazené nealkoholické nápoje,
neředěné džusy, želatina a přislazované
cereálie). Preferována je mixovaná strava
z brambor, rýže a kukuřice. Vhodné je jablečné, mrkvové nebo banánové pyré. Není
vhodné vynechat příjem potravy po dobu
delší než 24 hodin. Včasná realimentace
snižuje změny propustnosti střev zapříčiněných infekcí, zkracuje trvání onemocnění a zlepšuje stav výživy dítěte.

Léčba průjmů
Dietní opatření
U kojených dětí se doporučuje pokračovat v kojení. Uměle živení kojenci přijímají
potravu v dostatečném objemu. Pro lepší
toleranci laktózy je vhodná příprava mlék
v rýžovém odvaru. Starší kojenci a děti
přijímající polotuhou nebo tuhou stravu
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Doporučují se léky na střevní dezinfekci
snížení počtu průjmů. Lze podat přípravek
Smecta. Určitě by ve vaší lékárničce nemělo chybět černé uhlí. Nezapomeňte také
na péči o pokožku dětí, která průjmem velmi trpí. Skvělou volbou je například mast
na opruzeniny Bepanthen.

Malárie je jedním z nejzávažnějších, život ohrožujícím onemocněním postihujícím dětské cestovatele. U dětí s malárií
se velmi rychle rozvine vysoký stupeň parazitémie. U dětí se vyskytuje zvýšené riziko těžkých komplikací spojených s malárií, jako šok, záchvaty, kóma a smrt.
Počáteční symptomy mohou u dětí
vypadat jako běžné dětské horečnaté
onemocnění, což může vést k opožděné
diagnóze a léčbě. Při odjezdu do oblastí
postižených malárii by měli být dospělí
provázející děti poučeni dětským lékařem o projevech malárie a být si vědomi
nutnosti ihned vyhledat lékařskou pomoc, pokud se tyto známky onemocnění
u dítěte objeví.
Léky určené k profylaxi a léčbě malárie
jsou totožné u dětí i dospělých. Některé
léky jsou u dětí kontraindikovány: přípravek Lariam (meflochin) nesmí užívat
děti mladší 2 let, přípravek Malarone
(atovaquon + proguanil) nesmí být podáván dětem vážicím méně než 11 kg,
doxycyklin by neměl být podáván dětem
mladším 8 let. Dávky antimalarik pro
děti by měly být pečlivě vypočítány podle
tělesné hmotnosti, ale nikdy by neměly
přesáhnout dávku pro dospělé.
Předávkování
protimalarických
léků
může být pro děti smrtelné, a proto by
léčiva měla být skladována mimo dosah
dětí.

Ochrana před hmyzem
Osobní ochrana proti komárům, klíšťatům a mouchám je velmi důležitou součástí prevence proti malárii, žluté horečce
a jiným onemocněním, u kterých žádná
další profylaxe není možná, jako například horečka dengue. Při pobytu venku
by děti měly nosit tolik ochranného oblečení (dlouhé rukávy a kalhoty) kolik mohou tolerovat. Měly by spát v pokojích
s klimatizací nebo zakrytými okny nebo
pod moskytiérou. Dětské kočárky by
měly být kryty sítí proti hmyzu. Moskytiéry je nutno důkladně utěsnit a event.
impregnovat insekticidním přípravkem -

Připravte svého předškoláka
na první školní den
zábavnými úkoly:
• hledání rozdílů
• přiřazování vhodných obrázků
• doplňování chybějících předmětů
• spojovačky
• uvolňovačky
• doplňovačky

210 × 265 mm, brož., 48 str., 119 Kč

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

Inzerát do Moje rodina a já 06-2013.indd 1
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CO TO VLASTNĚ JE MED?
Včelí med je vzácným, ale nedoceněným
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hlavu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se
medu téměř nedotknou. V jiných zemích
jsou na tom lépe, například v sousedním
Německu je spotřeba medu na osobu téměř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje,
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu
věnuje evropský předpis. Je to potravina
složená převážně z jednoduchých cukrů
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacharózu či některé trisacharidy, obsahuje med
jen v malých množstvích. To je důvod, proč
je med vysoce a efektivně energeticky využitelný. To znamená, že organismus dokáže
rychle cukry medu strávit a využít, neboť
nemusí rozkládat složitější látky na jednoduché. I když je med v zásadě cukerným
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, nekazí se, protože nízký obsah vody neumožňuje rozvinout proces mikrobiálních změn.

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

Ing. Libor Dupal,
předseda
Sdružení českých
spotřebitelů,
dupal@regio.cz
www.rodinaaja.cz
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Peripel 55, Permanone. Na nekryté části těla se používají repelenty (přípravky
odpuzující hmyz), které obsahují DEET
látku. Tyto repelenty nejsou vhodné pro
děti mladší 2 měsíců. Koncentrace DEET
ovlivňuje trvání ochranného působení.
Působení ochranných přípravků je také
ovlivněno okolní teplotou, pocením, povětrnostními podmínkami a množstvím
komárů. Proto pro děti i dospělé jsou
doporučovány přípravky s koncentrací
do 50% DEET. Riziko poštípání hmyzem
také snižuje používání insekticidních přípravků (hubících hmyz), jako Baygon,
Biolit L, OFF.
Čím menší je počet bodnutí nebo pokousání hmyzem, tím menší je riziko onemocnění, která tento hmyz může přenášet.

Infekce z půdy a písku
Děti mají častější kontakt s půdou a pískem
než dospělí, a proto se vystavují většímu
riziku nákazy parazity, jako jsou askariázy,
měchovci, cutaneus larva migrans, trichuriasa a strongyloidasa. Děti a kojenci hrající si na zemi nebo v písku by měly mít
ochrannou obuv a být na ručníku nebo
dece. Mokré oblečení by se nemělo sušit
přímo na zemi. Oblečení a látkové pleny,
které jsou sušeny venku, by měly být žehleny, aby došlo k zabránění infestace mušími
larvami (myiasa).
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Zvířecí kousnutí A vzteklina
Celosvětově se vzteklina vyskytuje častěji
u dětí než u dospělých. Děti jsou také častěji pokousány v oblasti hlavy nebo krku, což
vede k závažnějším následkům. Děti by měly
být poučeny, aby se nepřibližovali k potulným nebo neznámým zvířatům a informovali rodiče o každém kontaktu s nimi. Pokud
dojde k pokousání zvířetem, ránu lze omýt
vodou a mýdlem, případně vydezinfikovat
jodovým preparátem a dítě musí být neprodleně vyšetřeno pro možnost nákazy vzteklinou a je nutno začít s profylaxí onemocnění.

Kinetóza
Kinetóza (cestovní nevolnost) je soubor příznaků jimž podléhají děti i dospělí při přepravě nejrozmanitějšími dopravními prostředky, i zvířaty. Projevuje se bolestí hlavy,
zíváním, závrati a nevolností. Dále se může
objevit studený pot a zblednutí, případně
zvracení. Není vhodné, aby děti byli v dopravním prostředku nalačno, ale je nutné
vyhnout se dietním chybám, hlavně přejedení a tučným a těžko stravitelným jídlům.
Potížím lze předejít podáním přípravků určených přímo na léčbu kinetózy.

mozku a plicní edém. U malých dětí se
může objevit nevysvětlitelná podrážděnost
a změny v chování a spánku. Starší děti si
mohou stěžovat na bolesti hlavy a obtíže
při dýchání. Lékem volby u výškové nemoci
je acetazolamid (Diluran).

Slunění
Opalování a případné spálení je u dětí před
15 rokem spojeno s častějším výskytem melanomu a jiných forem kožních nádorů. Expozice UV záření je největší blízko rovníku,
v horských oblastech, během poledne (cca.
od 10 dopoledne do 4 odpoledne) a tam kde
se světlo odráží od vody a sněhu. Ochranné
opalovací prostředky by měly mít nejméně
ochranný faktor 15 a poskytovat ochranu
proti UVA a UVB záření. Tyto prostředky je
nutno aplikovat každé 2 hodiny, zejména
při pocení a po kontaktu s vodou. Pokud se
používá opalovací krém společně s repelentem, je účinnost krému snížená na jednu třetinu. K další ochraně patří nošení slunečních
brýlí a pokrývky hlavy. Děti mladší 6 měsíců
není vhodné vystavovat slunečnímu záření
kvůli citlivější a jemnější kůži. Tyto malé děti
by se měly držet pouze ve stínu a oblečení
by mělo pokrývat celé tělo.

Výšková nemoc
Kojenci a děti jsou citlivější než dospělí
k rozvoji výškové nemoci a ke vzniku závažnějších komplikací jako je výškový edém

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: zdravinacestach.cz
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Bez alergenů

Nejsilnější dostupné probiotikum
•

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

•

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

•

Na rozdíl od běžných probiotik je efekt VSL3
prokázán publikovanými studiemi

•

Snadné dávkování již pro děti od 3 měsíců

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Žádejte v lékárně

www.vsl3.cz

Svět nejmenších

Vybíráme
kočárek
Plánujete-li v nejbližší
době koupi dětského kočárku a nevíte,
na základě čeho vybrat
ten správný?
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Dětský kočárek je v mnoha rodinách jednou z prvních věcí, o kterou se rodiče ještě
nenarozeného dítěte začnou zajímat. Není
se čemu divit, vždyť právě kočárek se pro
vaši ratolest stane v prvních letech dopravním prostředkem, z kterého bude objevovat okolní svět.

Klasický styl – hluboký
kočárek
Do doby než dítě začne samostatně sedět (cca 6 měsíců věku) ho většina rodičů
ukládá do tzv. jednoúčelového hlubokého
kočárku. Jeho výhodou je houpání, kterým
můžete miminko často uklidnit a uspat.
A nevýhodou je skutečnost, že dítě z něj
za několik měsíců vyroste.

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

Kombinované kočárky
s hlubokou korbou
Základem těchto moderních, populárních
a nejrozšířenějších kočárků je dobrý pod-

vozek, který vyhovuje vašim potřebám.
K podvozku jsou obvykle v ceně dodávány tzv. adaptéry, jež k němu umožňují připnout hlubokou korbu, sportovní sedačku
či autosedačku. Některé korby se navíc dají
v autě použít místo autosedaček, ovšem
ve srovnání s klasickou autosedačkou jsou
z hlediska bezpečnosti zcela nedostatečné.
K většině podvozků je nabízena sportovní
sedačka, jindy ji musíte koupit samostatně.
Zpravidla bývá tato část kvalitně vyrobena,
a vydrží vám tak do doby, než se vaše dítě
obejde bez kočárku. Výrobci sportovních
sedaček nabízí i širokou škálu příslušenství,
například v letních slunných měsících pravděpodobně budete potřebovat slunečník.
Naopak v zimě může vašeho cestovatele
zahřát fusak nebo nánožník.
Hluboké lůžko (korba) nebývá obvykle zahrnuto do ceny podvozku. Nezbude vám
tedy nic jiného než ho dokoupit. Cena
korby je ovšem podstatně nižší, než kdybyste kupovali stejně kvalitní jednoúčelový
hluboký kočár. Vhodně vybraný podvozek
může navíc dítěti navodit srovnatelný pocit
z houpání jako u klasického jednoúčelového kočárku. Dodávané příslušenství k pří-

davným hlubokým lůžkům je takřka stejné
jako u jednoúčelového hlubokého kočárku
např.: síťka proti hmyzu, pláštěnka, deka,
nánožník. Velice populárním doplňkem
bývá také přebalovací taška, která se dá
navíc barevně sladit s kočárkem.

Podvozek a autosedačka
skupiny 0, 0+
Mezi rodiči, jež vlastní automobil, se kombinace podvozku a autosedačky stala velice
oblíbenou (tzv. cestovní systém). Dokáže
totiž velice usnadnit přepravu vašeho malého pasažéra, pokud dítě usne v autě, můžete jej jednoduše s autosedačkou přemístit na podvozek bez nutnosti vzbuzení. Tato
poloha je pro dětskou kostru náročnější
než obyčejný leh, nedoporučujeme tak pobyt dítěte v autosedačce po delší dobu.

Kombinované kočárky
s vložnou taškou
Princip této skupiny spočívá ve speciální
konstrukci, kterou lze přizpůsobit potřebné funkci. Nemusíte tak dokupovat žádné
další komponenty. Kombinované kočárky
bývají kvůli své složitější a mohutnější kon-

Seznamte se s kostkami Clemmy
emmy
kostky Clemmy jsou jedním z nejvýznamnějších produktů italské ﬁrmy Clementoni,
značky, která je již více než 40 let synonymem kreativity, kvality a nadšení pro dětský
svět
kostky jsou testovány a schváleny pro děti již od 9 měsíců
jsou vyrobeny z měkké netoxické gumy, která je natolik elastická, že povolí
olí pod
stiskem dětské ruky, ale natolik pevná, že drží tvar při stavění
kostky jsou snadno omyvatelné a mají lehkou vanilkovou vůni
jsou příjemné na dotyk i na kousání pro nejmenší děti
při pádu dítěte přímo na kostku
ostku a kontaktu kostky s obličejem dít
dítěte
těte
ebezpečí
nehrozí naprosto žádné nebezpečí

Proto jsou kostky Clemmy
mmy
absolutně bezpečné
a jsou vhodné
jako první stavebnice
pro Vaše děťátko.
Kostky Clemmy najdete ve všech
hd
dobrých
b ý hh
hračkárnách
čká á h nebo
b jje můžete
ůž t objednat na webových stránkách www.olymptoy.cz
Distributor pro ČR: Olymptoy s.r.o., Okružní ulice, 250 81 Nehvizdy, tel.: +420 321 740 100, e-mail: info@olymptoy.cz
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zcela postačující na letní přejíždění ve městě a při nákupech. Pokud budete chtít jet
s dítětem na dovolenou, zaberou golfky
v kufru automobilu menší prostor. Z výše
uvedených vlastností sportovních kočárků
a golfových holí je zřejmé, že je nelze jednoduše srovnávat. Většina rodičů si pořídí
golfové hole i sportovní kočárky, přičemž
každý z nich používá pro jinou roční dobu
nebo místo.

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

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

Sportovní kočárek versus
golfové hole (golfky)
Když se vaše dítě již nevejde do hlubokého
kočárku, začnete přemýšlet co dál. V tomto
okamžiku budete mít na výběr mezi klasickým sportovním kočárkem a golfovými holemi. Co si tedy vybrat? Odpověď na tuto
otázku není tak jednoznačná, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Sportovní
kočárek poskytuje dítěti větší pohodlí (více
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prostoru, lépe polohovatelná záda). V zimním období budete za svůj sporťák obzvlášť
rádi, protože tyto kočárky jsou vybaveny
kvalitnějšími (většími) kolečky, se kterými
je jízda po zasněženém chodníku snadnější. Golfky jsou ve srovnání se sportovními
kočárky mnohem lehčí. Tyto kočárky jsou

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: ondalek.cz, e-mimino.cz

Dárek

pro každého

Sbírejte čárové kódy z obalů výrobků NUK, zjistěte si jejich
bodovou hodnotu, a pak si v našem katalogu vyberte dárek.
Více informací na:
www.nuk.com
Staňte se
fanouškem
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Předškoláček

Správný čas

na výlety
Sluníčko už krásně ohřívá zemi, prázdniny už jsou na spadnutí a vy byste si
rádi ještě před jejich vypuknutím někam vyrazili? Možná vám přijde vhod
pár tipů, jak prožít hezký víkend, nebo třeba jen odpoledne...

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

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

•

Pro tatínky (Zřejmě bez dětí)
Abychom nebyli v podezření, že na tatínky zapomínáme, máme tu jednu lahůdku na období, kdy vy se budete vyhřívat
na teplém mořském písečku. Tatínkové až
na výjimky na nějaké to cvičení, případně
polehávání na pláži obvykle nejsou. Co
takhle je poslat naopak do zimy? V mnoha
rodinách se velmi osvědčily rybářské výlety. Natrénovat vše můžete v klidném zákoutí jihočeských rybníků a pak už se můžete vypravit do severských fjordů a okusit
pravý mořský rybolov.

Pro děti (Zřejmě s mámou
a tátou)
A samozřejmě ještě pár horkých tipů pro
celé rodiny.
Poznáváme svět
•
Máte rádi LEGO? Pestrobarevné kostičky, ze kterých si můžete postavit na ko-

•

berci v obývacím pokoji celý svět? Pak
nemůžete odolat návštěvě Legolandu.
Zábavní park, kde se nebudou nudit
malí ani velcí je jen pár desítek kilometrů od českých hranic v Německu.
Když už jsme v tom cestování po Evropě, byli jste už v Disneylandu?
Stačí si zajet kousek od Paříže a splníte jeden dětský sen. Svým dětem
a možná i sobě.
Pokud se vám nechce za hranice, můžete prožít den plný smíchu, zábavy
i sportu třeba v aquaparku. Kousek
od hranic jich určitě pár objevíte, a pokud se vám nechce pracně pátrat, jistě
najdete i cestovní kancelář, která vás
doveze na místo a vše zprostředkuje.

•

A co doma?
Samozřejmě nejen za hranicemi je něco pěkného k vidění. I u nás přece máme krásně.
•
Chcete prožít něco netradičního? Tak
co takhle víkend z koňského hřbetu?
Jednak neexistuje lepší rehabilitace,
jednak vám ten svět bude hned připadat o kousek hezčí.
•
Rádi byste poznali, jak to funguje
na venkově, jak se vyrobí a jak chutná pravé domácí máslo, nebo chleba?

Předškoláček
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můžete naplno věnovat děcku. Nemilé jsou
někdy hygienické podmínky, tak nezapomeňte do batůžku přibalit čistící vlhčené ubrousky.
Dálkový autobus není příliš vhodný hlavně
z důvodů malého počtu zastávek a také zde
chybí možnost zajistit přiměřenou teplotu
a čerstvý vzduch.

•

•

Kdy jindy by stálo za to navštívit nějakou ekofarmu.
Určitě vás i děti potěší i víkend na kole.
To, co se za oknem automobilu jen mihne, ze sedla kola vypadá barevné, poutavé a zajímavé. Nevěříte? Vyzkoušejte.
I výpravy za poznáním samozřejmě
přinesou mnoho zajímavého. No, jen
řekněte, máte pro strach uděláno?
Opravdu se nebojíte ani trošku? Tak
to se jistě rádi vypravíte po podzemí –
čekají na vás temné katakomby, nekonečně hluboké hladomorny, strašidelné hrobky i plavba podzemní řekou.
Nebo vás naopak zajímá něco veselého a zábavného? Co byste pak řekli
na muzea hraček, loutek, nebo třeba
na to pražské plné voskových figurín?

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

Čím vyrazit? Jaký dopravní
prostředek zvolit?
Auto
Pro krátkou až střední vzdálenost je auto
nejvhodnější. Hlavní výhodou je, že průběh cesty můžeme přizpůsobit potřebám
drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k večeru, aby mohly v průběhu cesty spát.
Na prvním místě je bezpečnost a zdárný
příjezd do cílového místa naší dovolené.
Proto by měla být samozřejmostí dětská
autosedačka. Vždy než vyrazíte na cestu,
zkontrolujte, zda je dětská bezpečnostní

24

www.rodinaaja.cz

sedačka správně nainstalována a zda pás
správně zacvakl. Na druhou stranu dítě
je zde dlouho připoutané a navíc v malém uzavřeném prostoru. Sedí-li jeden
z rodičů vzadu s ratolestí je to ideální.
Máme tak možnost často komunikovat a zpříjemnit si cestu různými hrami.
Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ostré předměty na zadní plato auta. Při prudkém
zabrzdění by předměty mohly spadnout
na dítě a poranit jej.
Vlak a autobus
Pokud není vlak přeplněný, snášejí ho děti většinou dobře. Vlak nabízí volnost pohybu. Bezesporu vyjde tato cesta levněji a vy se ještě navíc

Letadlo
Cestování letadlem je bezesporu vhodné hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důležité je připravit děti na nepříjemný pocit
během vzletu a přistání. Tento pocit je
způsoben přetlakem ve středním uchu.
Zmírnit tento projev můžete bonbónem nebo žvýkačkou. Kojence je vhodné při vzletu a přistání vzbudit pokud
spí a nakojit ho či mu dát napít z lahve.
Suchý vzduch v letadle přispívá k dehydrataci, proto během celého letu poskytujte
malému výletníkovi dostatek tekutin.

Co vzít určitě sebou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Láhev s vodou nebo neslazeným čajem
Svačina (nejlépe nakrájené ovoce
nebo zelenina, sušenky bez čokolády)
Pro malé děti dudlík, jednorázové plenky
Oblíbenou hračku
Vlhčené ubrousky
Suchý i mokrý ručník
Náhradní oblečení
Cestovní lékárnička
Láhev s převařenou vodou, popřípadě sterilizátor na lahve a ohřívač lahví
Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)
Pití a jídlo na cestu

Předškoláček

V průběhu celé cesty, ale i dovolené důsledně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, že se vaše ratolest přihlásí o pití sama.
Obzvláště v letních měsících je potřeba pít
častěji a nejenom tehdy když máme žízeň.
Ideální je neslazený čaj nebo neperlivá voda.
Na cestu berte pouze trvanlivé potraviny, protože v teple se většina jídla rychleji kazí. Do krabiček můžete nakrájet
omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen
takovou stravu, na kterou je dítě zvyklé,
a která mu chutná. Pro doplnění energie
mějte například sušenky bez čokolády.
K jídlu rovnou přibalte papírové a vlhčené
ubrousky.

Oblečení na cestu

Pravidelně užívané léky

Ideální je pohodlné, volné a hlavně prodyšné oblečení z přírodního materiálu. Zvažte i výběr barev, nevhodné jsou
pestrobarevné nebo černé svršky. Hodit
se bude i náhradní oblečení, alespoň
tričko. Kvalitní boty nejlépe s plnou špičkou a lehká pokrývka hlavy by měly být
samozřejmostí. Pojedete-li přes noc, mějte připravenou lehkou deku, polštářek
a oblíbenou hračku.

•
•
•

Cestovní lékárnička

•
•

Obsah cestovní lékárničky je dán délkou, místem pobytu a zdravotním stavem účastníků.

•
•
•
•

Léky na snížení teploty
Kapky proti kašli a rýmě
Oční kapky (v případě podráždění vodou nebo sluncem)
Desinfekce na drobné odřeniny, náplast, obinadla, gáza
Léky pro případ průjmového onemocnění
Repelent proti hmyzu
Přípravky pro zklidnění kůže v případě
poštípání hmyzem
Léky proti alergii (v případě potřeby)
Opalovací krémy s vysokým faktorem

Zdroj: cestujsdetmi.cz
Foto: SAMphoto.cz

Dámská jízda v Lázních Mšené
Chcete si v letních měsících pořádně užít a tak trošku si vyhodit z kopýtka?
Máme pro Vás ideální tip na krátkou letní dovolenou nebo relaxační víkend
s kamarádkami. Vyzkoušejte lázeňský pobyt DÁMSKÁ JÍZDA
v Lázních Mšené a relaxujte.
V pobytu na Vás vyjma ubytování a stravování čekají především lázeňské
procedury. Vyzkoušejte medovou masáž zad, esenciální olejovou aroma
koupel, vanilkový zábal dolních končetin či regenerační zábal na ruce.
Večer pak můžete posedět v příjemné lázeňské restauraci se sklenkou
dobrého vína.

Po víkendu v Lázních Mšené se pak domů vrátíte
plné nového elánu a nabité energií do dalších dní.

Více informací na www.msene.cz

Záhy pochopíte proč:
žádná přitažená kolínka!
nebo sevřené pěstičky!
a už vůbec ne pláč!

•
•
•

Více o kapkách s Lactobacillus reuteri pro děti se dozvíte na www.protectis.cz
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Čerpejte výhody členství
v klubu dětská kolika.cz
Zaregistrujte se nyní
na www.detskakolika.cz
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ŠIKLAND

Téměř všichni v České republice znají Westernové městečko
Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, ale název Šikland je
poměrně nový. Proč jste přešli k této změně?
Před 20 lety jsme začínali jen jako Westernové městečko Šiklův mlýn. V poslední
době jsme však udělali velké změny, nejen v areálu Šiklova mlýna, kde jsme
dostavěli letiště a offroadovou dráhu, ale také v nedaleké Dolní Rožínce (asi
4 km od Zvole), kde jsme vybudovali Strašidelný zámek Draxmoor a Fotopark
Krokodýl. Od té doby nejsme jen westernové městečko, ale velký komplex zábavních areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v České republice pod názvem
ŠIKLAND.
Co se tedy v dnešní době pod těmito třemi areály všechno
ukrývá?
Samotné westernové městečko tento rok slaví 20. sezónu a stále baví stávající
i nové děti. Návštěvníkům nabízíme třikrát denně atraktivní program, soutěže
a představení během celého dne, indiánskou vesnici, stylové restaurace, bary
a občerstvení, kavárnu v zóně dětských atrakcí, ZOO, skákací hrad, trampolíny, vláček Union Pacific, lukostřelbu, jízdu na koni, jízdu na elektrickém býkovi,
půjčovnu dobových kostýmů a další. Dále je možné koupání v přírodním samočisticím koupališti s tobogánem s křišťálově čistou vodou, k dispozici jsou
také tenisové kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště a NOVĚ i Discgolf, což je
naprostá novinka v České republice, co se týče sportů s létajícím diskem, odvozená z klasického golfu.
V horní části areálu Šiklova mlýna jsme před několika lety vybudovali letiště.
Návštěvníka na něj upozorní, ihned po vjezdu do areálu, cedule „Dej přednost
letadlům“. Na začátku srpna pořádáme na letišti Aeroshow, kdy se k nám slétne
až 100 letadel z celé České republiky i zahraničí. Tento rok se nám pak podařilo
dobudovat offroadovou dráhu kompletně s celou trasou a krásnou rozhlednou.
Již druhým rokem zde pořádáme mistrovské závody České republiky. Návštěvníkům nabízíme na offroadové dráze atraktivní jízdy v BVP (bojové vozidlo pěchoty) nebo na čtyřkolkách.
V Dolní Rožínce vzdálené pouhé 4 km od Šiklova mlýna, stojí strašidelný zámek
Draxmoor, kde stráví hezký den jak děti, tak i jejich rodiče. Prohlídka strašidelného zámku začíná 3D kinem, kdy se malí i velcí návštěvníci seznámí s místní čarodějnicí a pokračují třemi patry strašidelné expozice. Stylový strašidelný zámek
Draxmoor byl vybudován z historické sýpky ze 17. století. Posledním areálem je
Fotopark Krokodýl v Dolní Rožínce, kde se děti sblíží s životem Kajmanů brýlových. Dále zde najdete 3D obrazy, ve kterých si vytvoříte originální fotografie
s tématy známých destinací jako je Velká čínská zeď, Grand Canyon nebo Severní pól. Pro nejmenší jsou připravené pohádkové postavy a zvířátka.
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Pro koho tedy jsou vaše areály určeny?
Naše areály jsou určeny pro aktivní lidi, kteří mají rádi zábavu, adrenalin,
ale také občas hledají místo k odpočinku a relaxování. Šikland je ideálním
místem pro jednodenní či dvoudenní výlet, ale prožijete zde i krásnou dovolenou. Nejvíce nás vyhledávají a areál si oblíbily rodiny s dětmi. Dovolená
s dětmi bývá většinou náročná a rodiče nemají moc příležitostí k tomu, aby
si odpočinuli. V Šiklandu je to ovšem jiné. Zde je dovolená s dětmi nejen
plná zábavy, ale také odpočinku a vlastní seberealizace. Děti si zde najdou
spoustu zábavy a postarají se o ně proškolené vychovatelky. Rodiči si mohou
odpočinout nebo si udělat svůj vlastní program. Pánové si mohou zarybařit,
vyřádit se na paintballu nebo při jízdě v BVP. Dámy si pak zajdou na masáž,
do whirpool nebo posedí u kávy. Hezké a nezapomenutelné chvíle s rodinou
zažijete při sledování akčních divadel nebo tanečních vystoupení v městečku. V červenci a srpnu máme na víkendy připravené mimořádné akce jako
např. Den koní, Velkou ohňovou show nebo oblíbený Rodinný den. Šiklův
mlýn disponuje širokou nabídkou stravovacích a ubytovacích kapacit od tříhvězdičkového hotelu, přes srubové apartmány, chatky, či mobilní domy
a luxusní stany outwell, až po standardní kemp. Takže dovolená je přístupná
všem ve všech cenových relací.
Co je u vás tento rok nového?
Každoročně pořádáme oblíbené dětské tábory a nově i tábor pro seniory. Již
dnes máme skoro plně obsazeno. Senioři si u nás zavzpomínají na mladá
léta s ranní rozcvičkou, vytvoří si vlastní vlajku, splní pár bobříků a navštíví
památky v okolí. Věříme, že se zde našim táborníkům bude líbit a příští rok
otevřeme další turnusy. Také jsme tento rok naší bizonici pořídili nového
kamaráda, taktéž bizona amerického. Děti se však můžou těšit i na lva Alexe,
který nám přes zimu povyrostl. Alex je naší velkou chloubou, neboť se jedná
o lva berberského, který v přírodě vyhynul a v zajetí přežívá jen několik
posledních desítek kusů. Alexe máme dva roky a stal se miláčkem celého
Šiklandu. V naší ZOO přímo v městečku na vás ale bude čekat ještě mnohem
více zvířátek.
Chcete nakonec něco dodat?
Všichni pilně pracujeme na tom, aby se nám sezóna opět vydařila. Abychom pobavili jak stále se vracející návštěvníky, tak oslovili i nové. Jako
každý rok se na vás těšíme a doufáme, že k nám přijedete na dovolenou
nebo na třeba jen na výlet. Věříme, že si sebou odvezete spoustu nezapomenutelných zážitků a budeme rádi, když se k nám budete stále rádi
vracet.

Zdraví

Aby vás nepotkaly úrazy
a nemoci při cestování

Léto je synonymem pro cestování. Všichni se na to celý rok těšíme a plánujeme
si, kam a jak bychom se chtěli podívat. Zároveň si samozřejmě přejeme, aby nás
na cestách nic neporazilo…
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Zdraví

Pojďme se podívat na problémy, které nás
mohou během cesty potkat a říci si, jak na ně.

živočišné uhlí, nebo další léky doporučené
lékařem. Vařená rýže je nejdostupnější dietní poprůjmová strava.

Únava během aklimatizace
Velká změna teploty, nadmořské výšky
nebo časový posun jsou velkými nápory
na organismus, jakkoliv jste zkušení a drsní cestovatelé. Rychlé změny (nejen když
přiletíte letadlem) mohou způsobit únavu,
průjmy a náchylnost k jiným nemocem.
Obrana: první 2–3 dny v novém prostředí
zvolnit.

Opruzeniny a kožní
vyrážky

Lehký úpal nebo úžeh
Většina cestovatelů jede na dovolenou mezi
květnem a říjnem. V těchto měsících je
na mnoha místech po cestě mnohem větší
horko než v nejparnějším českém létě. Slunce
je ostřejší. Pálí i přes mraky (pokud ale nějaké
jsou). Přitom chcete stihnout co nejvíce a běháte po městě nebo po horách i tehdy, kdy
místní leží ve stínu a čekají na chladnější večer.
Lehký úpal a úžeh jsou skoro nevyhnutelné.

Průjem
Průjem může být způsoben třeba i změnou
klimatu nebo jiným olejem používaným
ke smažení, než na jaký jste zvyklí. Nejčastějším důvodem je ale kontaminované jídlo
a hlavně voda. Orientální průjem bývá doprovázen horečkou a má výbušný a křečovitý průběh.
Obrana: Z několika vlastních zkušeností
vím, že na pravý orientální průjem nezabírá
nic. Pokud ale budete mít mírnější formu
průjmového onemocnění, můžete zkusit

Obrana a náprava: Hodně pijte. Po ledově studeném pití se budete mnohem
více potit, než po vlažném. Kofein v nápojích dehydratuje, ale zároveň má mírné protiúžehové účinky. Noste na hlavě
šátek nebo klobouk. Hlava odvádí přes
50% tělesného tepla – ve vedrech si ji polévejte vodou jako prevenci úpalu. Pobývejte co nejvíce v chladnu a stínu, dávejte
si studené sprchy, spěte v mokrém tričku. Omezte pohyb v poledních vedrech.
Dobře si naplánujte den, abyste poledne

Jodisol

mohli trávit v klimatizovaném autobuse,
v chladivém muzeu a podobně.

Neprodyšné oblečení, horko, vlhko a pot mohou vyústit v různé druhy opruzenin a vyrážek, zejména na slunci a vzduchu nedostupných místech. Zřejmě se nevyhnou ani vám.
Obrana a náprava: Hygiena je základním
způsobem prevence. Mastičky a zásypy jsou
k dostání i v těch nejméně vyvinutých zemích.
Přesto bychom doporučovali zabalit si osvědčené mastičky s sebou do cestovní lékárničky.

Bolení v krku
Často ho způsobí studená klimatizace nebo
průvan z větráku. Autobusy bývají někdy
nastaveny na teplotu márnice. Časem si
na to zvyknete, ale zpočátku si chraňte hlavu a krk šátkem.
Obrana a náprava: Přibalte si cucací bonbóny. V těžších případech, když nezaberou,
nasaďte pastilky na bolest v krku, vitamíny
a léky na tlumení bolesti.

®

Účinná dezinfekce

NOVINKA
7g balení

K dezinfekci a ošetření:
✔ povrchových kožních poranění
✔ zánětu dutiny ústní a oparů
✔ po bodnutí hmyzem
✔ ran po klíšťatech

Kamkoli.
Bez obav.
www.jodisol.cz

Praktické balení
do každé kabelky či botahu,
domácnosti i lékárničky

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 46 Jičín | tel. : +420 493 583 277 | fax: +420 493 583 275 | www.spofadental.cz

Zdraví

Odřeniny
Obzvláště dětem se drobná poranění nevyhnou. Odřeniny z pádů drobná řezná poranění o kameny – to jsou bohužel obvykle
denní průvodci výletů s dětmi.
Obrana a náprava: Určitě nezapomeňte
přibalit náplasti a desinfekci. Na trhu už
jsou i takové „vychytávky“, že vlastní náplast obsahuje desinfekční prostředek proti
zánětu. I pokud použijete ji, vyplatí se vždy
před překrytím rány dobře ji očistit a ošetřit
desinfekcí.

Prasklá pata
V Česku chodíte v ponožkách a botách.
Teď najednou jste dva týdny boso v sandálech, většinou v horku a prachu. Chodidlo tomu není přivyklé a může se stát, že
vám – laicky řečeno – okorá a ztvrdne pata
a vytvoří se v ní malé prasklinky, které ale
mohou dost bolet.
Obrana a náprava: Namažte patu mastným krémem nebo olejem. Většina firem
má speciální prostředky přímo na popraskané paty a vůbec péči o nohy, které dostávají v létě pořádně zabrat.

Pokud jste vystaveni i dalším rizikovým faktorům (kouření, obezita, hormonální léčba,
některé jiné závažné nemoci nebo vrozené
dispozice – zejména opakované žilní trombózy u blízkých příbuzných), pak jste ohroženi tvorbou trombů – krevních sraženin
ve zpomaleně protékající žilní krvi. Bolest
a otok končetiny se pak výrazně prohlubují.
Nohám samozřejmě nejvíce ulevíte, pokud
si večer sednete do klidu a dáte je nahoru,
nicméně ne vždy to zabere stoprocentně.
Obrana a náprava: Existuje velké množství přípravků, které jsou určené přímo pro
unavené a oteklé nohy. Během cesty je ale
dobré dodržovat základní pravidla:
•
Zkuste se alespoň jednou za každé
2 hodiny cesty dle možností protáhnout a projít.
•
Pravidelně cvičte nohama (i vsedě) –
opakovaně ohýbejte a narovnávejte
nohy v kolenou, kružte kotníky, skrčujte prsty.
•
Dodržujte pitný režim – 1,5 až 2 litry
tekutin pomohou snížit hustotu krve
a tím i sklon k jejímu srážení. Vyhněte
se tvrdému alkoholu a kávě!

Pálení očí
Nateklé nohy
S cestováním souvisejí i otoky nohou. Běžná cesta totiž představuje dlouhodobé
strnulé sezení se svěšenými končetinami,
často v omezeném prostoru. V důsledku
zemské přitažlivosti dochází k většímu hromadění krve v dolních končetinách. Tím, že
jsme v klidu, dochází navíc k oslabení funkce tzv. svalové pumpy (ta při chůzi podporuje návrat krve k srdci). Proudění krve také
zhoršuje ohnutí v kolenou a tříslech, kde
okolní tkáně tlačí na žíly. Důsledkem jsou
oteklé kotníky a lýtka.
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Horko, sucho, ostré slunce, prach, vítr. Mohou vás bolet a pálit oči, v horším případě
může přijít zánět spojivek.
Obrana a náprava: tmavé brýle, běžné
kapky do očí. Zánět spojivek se léčí očními
kapkami. Během zánětu je důležité nechat
oči zcela v klidu. Nehrajte si tedy běhu zá-

nětu spojivek s počítačem, ani se nedívejte
na televize. Také se vyhýbejte čtení a všem
činnostem kdy se namáhají oči. Pokud musíte jít ven, vycházejte pouze ze silnými slunečními brýlemi. Oči jsou totiž při zánětu
spojivek velmi citlivé na jakékoliv světlo.

Opar
Ten, kdo jednou měl opar, má v sobě jeho
virus už napořád. Ale opar se znovu objeví,
jen když je organismus oslaben. To může být
právě při únavě z cestování. Opar (herpes)
může mít řadu typů. Nejzávažnější z nich je
pásový opar. Herpes simplex virus vytváří nejčastěji opar na rtu, může se ale objevit i jinde
na kůži. Opary na rtech i pásový opar se objevují nejčastěji po horečnatém onemocnění,
které oslabilo imunitní systém. Viry, přežívající
v latentním stavu v nerovových buňkách, se
pomnoží a vyvolají typické puchýřky. V těchto puchýřích zmnožené viry se při škrábání
roznášejí na další části těla. K přenosu mezi
osobami dochází fyzickým kontaktem. Jako
první příznaky pozorujeme na postižených
místech svědění, případně mravenčení se
sníženou citlivostí na dotek. Krátce nato se
objeví svědivé a pálící puchýře. Tyto puchýřky
vytvoří po několika dnech červeně hnědou
krustu, která po čase sama odpadne, předčasné odloupnutí bolí a krvácí.
Náprava: Vezměte si sebou mast na opary,
vhodným pomocníkem je i homeopatie.
Zdroj: Hedvabnastezka.cz
Foto: SAMphoto.cz

Zastavte hemoroidy

chladem
8 minut ošetření zajistí až 10 hodin úlevy
Okamžitý efekt umožňuje pokračovat v každodenních aktivitách
Bez nežádoucích účinků – vhodné i pro těhotné a kojící

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

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

jedinečná péče o rány
Moderní hydroaktivní gel urychlí hojení všech
povrchových ran, škrábanců, popálenin.
Vhodný též na bércové vředy či poporodní rány.

l

vysoká úèinnost

l

o 40 % rychlejší hojení bez strupù a jizev

l

nejpøíznivìjší cena na èeském trhu

Dahlhausen CZ spol. s r.o.
Knínická 1577, 664 34 Kuřim
tel.:
+420 722 378 305
e-mail: beatasmejsikova@dahl.cz
flamigel@dahl.cz

Flamigel CZ
najdete nás na facebooku

www.flamigel.cz
www.dahlhausen.cz
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Jak

nemít

těžká

víčka
„Má milá s přetěžkými víčky“ zpívá se v šansonu Hapky a Horáčka. Co asi textař
mínil obrazem přetěžkých víček? Lze si představit, že jde o pokleslá víčka. Ta totiž
dávají obličeji unavený vzhled a dělají nás zbytečně staršími. Pokleslá víčka však
nejsou jen estetickým kazem, často způsobují další zdravotní problémy.
„Přetěžká víčka“ totiž brání dobrému rozhledu, nutí dotyčného nebo dotyčnou držet
oči neustále otevřené dokořán a příliš nemrkat. Proto zvláště větší soustředění při práci
na počítači, na jemných přístrojích či při řízení auta způsobuje celkově značnou únavu
a následně i nepozornost. Intenzivní namáhání očních svalů navíc prohlubuje vrásky.
Jak je možné, že některá žena má pokleslá víčka s nadbytečnými záhyby kůže třeba už ve 35 letech a jiná nikoliv? A proč
někdo trpí na oteklé „pytlíky“ pod očima?
Někomu se dokonce může obracet víčko
i s řasami dovnitř do oka... Jsou na vině
dědičné dispozice? „Podobně jako u jiných
onemocnění hraje roli genetika. Porucha
elasticity kůže se může vyskytovat běžně již
před 30 rokem věku. V případě „pytlíků“
pod očima navíc lékař pátrá i po případných onemocněních srdce a cév, poruchách
funkce ledvin, po hormonálních změnách,
alergiích, vedlejších účincích léků…“ odpovídá MUDr. Petr Novák.
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„Obracení okrajů víček směrem dovnitř se
nazývá entropium. Nejčastěji bývá jizevnatého, nebo spastického (křečovitého) původu.
Příčinou tak jsou například poúrazové změny v místě jizvy na okraji víčka, nebo přílišné
svírání očních víček. Řešení je chirurgické,
nebo, v případě spastického typu entropia,
aplikace botulotoxinu do svalu.
Opačný problém se nazývá ektropium. Odvrácení okraje dolního víčka od oka. Takový
problém je doprovázený výrazným slzením
a chronickým podrážděním očí. Příčina? Velmi často otírání slzících očí kapesníkem a neustálý tah víčka směrem dolů. Proto zásadní
doporučení. Víčka nemnout, netahat za ně,
ale pouze je osušovat dotekem kapesníku při
zavřených očích. Jen tak se vyhnete nutné
plastické operaci, která spočívá v chirurgickém zkrácení víčka,“ dodává doktor Novák.

Jak s problémem bojovat?
Mohou pomoci třeba chladivé obklady nebo
obklady s odvarem ze světlíku lékařského?

„V některých případech ano. Tyto obklady
ale nezmění elasticitu kůže, pouze omezují
otoky víček. Podobný efekt přináší používání
tonizující kosmetiky. V případě bylinných obkladů je ale třeba počítat i s rizikem alergické
kožní reakce. Pak nejen, že otok nezmírníte,
ale může být dokonce horší. Tuto „medvědí službu“ může například přinést aplikace
heřmánku nebo pytlíků s čajem,“ upozorňuje doktor Novák.
Existuje však možnost odstranit tukové polštářky nad i pod očima, stejně jako přebytečné
záhyby kůže, operací. U lehčích forem postižení se používají laserové operace, běžně se
však aplikuje „klasická“ chirurgická metoda.
„Obecně lze říci, že k lékaři přicházejí ženy častěji v mladším věku, kdy je spíše trápí estetická
stránka věci. Muži problém odkládají a přicházejí, až když pro pokleslá víčka téměř nevidí.
Nelze ani jednoduše odpovědět na otázku,
kdy je ta pravá chvíle k operaci. Ztráta elasticity
kůže víček vede k jejímu nařasení. Nechtěné
nařasení je kompenzováno povytažením čela

Zdravví

a obočí vzhůru. Taková kompenzace po čase
vede k trvale vynucenému stavu mimiky obličeje a vzniku hlubokých vrásek na čele a vzniku „udiveného“ výrazu ve tváři. Malý problém
na začátku vyvolal velký problém jako následek. Proto platí, že z kosmetického hlediska
časné řešení je lepší.“

Může být operace hrazena
pojišťovnou?
„Operace z estetických důvodů je všude
tam, kde objektivně nacházíme převislá víčka nebo kompenzační nakrčení čela, a kde je
vůle s tím něco dělat. Taková operace bude
logicky hrazena zájemcem. Z medicínského hlediska, a tím pádem „na pojišťovnu“,
se operace provádí ve všech případech, kde
pokles víčka nebo zdvojená, převislá kůže
víček omezují zorné pole a fakticky tím narušují vidění. Podmínkou hrazení pojišťovnou
je doporučení odborného lékaře na podkladě
objektivního narušení zorného pole a následně schválení revizním lékařem pojišťovny,“
vysvětluje doktor Novák.
Zdroj: refrakcnicentrum.cz
Foto: SAMphoto.cz

MUDr. Petr Novák

NAD
211
STANDARD
Osobní zdravotní pojištění

www.zpmvcr.cz
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Pozor,

komáři, klíšťata a vši

Máme tu léto, na které jsme toužebně čekali, ales
ním jsou zde I drobné nepříjemnosti – letní deštíky
vytvářejí ideální podmínky pro množení komárů
a jiných drobných parazitů včetně klíšťat. Jak se
připravit na jejich útok?
Za noc prý komár dokáže urazit prý až
10 km a může létat až 4 hodiny bez přestávky rychlostí až 2 kilometry za hodinu.
V letu vydává známý nepříjemný vysoký
zvuk, způsobený chvěním křídel a také
hlasivek, které jsou napjaté v průdušnicích.
Jedinou výhodou je, že jeho štípnutí je neškodné - na rozdíl od kousnutí klíštětem,
které naopak může být fatální.

Pozor, komáři
Navzdory obecnému přesvědčení, že komáři se žijí krví, to není pravda. Jejich potravou je nektar, krev potřebují pouze samičky
jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček další
generace. Nejlépe se jim daří ve stojaté
vodě: ideální jsou mokřiny, rybníky a okolí
řek. Ačkoliv se na českém území vyskytuje
asi šest rodů komárů, nejčastější a nejobtížnější je právě komár pisklavý. Naštěstí není

36

www.rodinaaja.cz

známo, že by komáři v Česku přenášeli nějaké onemocnění. Teoreticky by mohli přenést boreliózu, pokud by v sobě měli čerstvě nasátou nakaženou krev a štípli by vás.

Co se děje při bodnutí?
Když komár útočí, je to většinou v noci, večer nebo ráno. Přes den se většina komárů
schovává na chladných místech. Při bodnutí
vám pod kůži vstříkne komáří analgetikum,
které má oběť ošálit, aby komára neodháněl. Zároveň vstříkne pod kůži i látku, která
omezuje srážlivost krve. Do vpichu se ale
dostanou i dráždivé látky. Po opadnutí analgetického účinku se v místě štípnutí rozvine
minizánět, který dokáže pěkně svědit. Příčiny, proč na někoho komáři jdou a na někoho ne, nejsou ještě přesně známé, ale vědci
je intenzivně hledají. Říká se, že komáři
mají rádi sladkou krev, už proto, že se běž-

ně živí sladkým nektarem. Je známo, že že
hmyz obecně odpuzuje vitamin B, který se
vylučuje pokožkou. Proto většinou komáři neobtěžují ty, kteří např. hodně holdují
pivu, kde je vysoký obsahu vitaminu B. Pro
ty, co se zrovna nechtějí stát ze zoufalství
z komárů alkoholiky jsou k dostání v lékárně vitaminy B komplex v zesílené formě
(některé se i prodávají přímo s označením
„repelent“). Komáry také odpuzuje kouř,
takže zde jsou ve výhodně kuřáci. Abyste
nemuseli začít kouřit, stačí, když si občas
zapálíte v pokoji, kde budete spát vonnou
tyčinku. Vyznavači aromaterapie nedají dopustit na aromaolej s vůní citroneli, která
spolehlivě hmyz vypudí z vaší blízkosti.

Schovejte se jim!
Už několik staletí je osvědčeným řešením
proti komárům moskytiéra. V zemích,
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kde je komárů požehnaně (v Evropě např.
ve Finsku) se dají sehnat i moskytiéry speciálně na obličej nebo na celou postel nebo
malou do stanu. Když nemáte nic takového po ruce, můžete se přikrýt velkým hedvábným šátkem – pod tím z umělé hmoty
byste se totiž mohli přidusit. Jako prevence
se doporučuje zbytečně večer nesvítit při
otevřeném okně. Pak už vám totiž pomůže jen hrubá sílá, tedy rozplácnutí komára
na stěnu. Špatnou zprávou ale je, že komár
se nechá chytit většinou až po činu, protože je „omámený“ z nasátí vaší krve a už
není tak ostražitý. Pokud komára zabijete
holou dlaní, běžte si ji pak umýt, nejlepší je
ji i dezinfikovat. Přece jen pracujete s krví…

Chemický lov komárů
Velmi účinnou ochranou proti komárům
jsou repelenty a odpařovače „antikomarových“ chemických látek. Repelenty ale musíte aplikovat opakovaně, jejich účinnost
většinou bývá omezená. Při procházkách
v lese to ale je přípravek k nezaplacení.
V případě elektrických odpařovačů si musíte dát pozor na odvětrávání prostoru, kde
spíte, protože byste mohli přiotrávit spíše
sebe než komáry. Existují i takové, které

komáry nejen odpuzují, ale přímo zabíjejí.
Novinkou jsou elektrické odpařovače proti komárům na baterie. A jak se zachovat,
když už je na ochranu pozdě a štípance
svědí k zbláznění? K dostání jsou take
uklidňující balzámy na štípance, které zabraňují rozškrábání kůže. Z přírodních prostředků uklidňuje tvaroh, studený obklad,
ocet, rozkrojená cibule, která i dezinfikuje.

Pozor, klíšťata
Tak tento pozor už je se zdvihnutým prstem.
Jedno klusnutí klíštětem coby známého přenašeče lymeské boreliózy či klíšťového zánětu mozku se nám totiž může stat osudným.
Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému životu
potřebují dostatečnou vlhkost a relativní teplo. Jsou proto aktivní od jara do podzimu,
nejvíce pak obvykle od dubna do června.
Studená zima, stejně jako teplé, ale suché
léto jim nesvědčí. Nacházejí se prakticky
všude. Jejich výskyt se snižuje s nadmořskou
výškou, ale byla zaznamenána i v Krkonoších
a na Šumavě v nadmořských výškách kolem
1000 m. n. m. Ohniskovými biotopy klíšťat
bývají listnaté a smíšené lesy, neposečené
louky na jejich okrajích či říční nivy. Počet infikovaných klíšťat se udává mezi 1 – 20 %.

Ochrana před klíšťaty
Expoziční profylaxe
- ochrana před přisátím klíštěte:
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k přisátí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nejlepší
ochranou tedy je místům s největším výskytem klíšťat se zcela vyhnout. Pokud se pobytu v oblasti s výskytem klíšťat nevyhnete,
omezte ho na dobu s jejich nejmenší aktivitou. Relativně bezpečné období je zima
a suché léto. Nejrizikovější je jaro a podzim.
Používejte tzv. mechanickou ochranu před
přisátím klíštěte. Před lezoucím hmyzem
vás ochrání oděv dobře zakrývající nohy
i ruce a pevná obuv. Oděv by měl být světlý
jednak proto, aby chránil jeho nositele před
přehřátím, ale i proto, aby na něm byl za-
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chycený hmyz dobře vidět a mohl být ihned
odstraněn. Oděv je možné dále impregnovat repelentem. (viz. další odstavec) V terénu ohroženém výskytem klíšťat si zásadně
nesedejte ani nelehejte na zem, a to ani při
použití podložky. Pohybujte se jen po cestách a nevstupujte volně do trávy, bylinné
vegetace a křoví. Při chůzi si občas prohlédněte spodní část nohou (nohavice, punčochy) a zachycená klíšťata sejměte. (proto je
výhodná světlá barva oblečení). Na klíšťaty
ohrožená místa s sebou neberte nebrat psy,
v případě nutnosti jen na vodítku.
Používejte repelenty
Správně a účinně používejte repelenty odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2 až 4
hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. Při
delším pobytu je lepší jimi impregnovat
oděv (pozor na snášenlivost materiálu). Repelenty na bázi rostlinných výtažků mívají
nestejnou účinnost, nicméně jsou většinou
velmi dobře snášeny. Možné je i použití
insekticidů (látek ničících hmyz). V případě klíšťat je možné jimi impregnovat oděv,
nebo např. stan. Pozor na snášenlivost materiálu a možné toxické účinky. V žádném
případě neaplikujte insekticidy do volné
přírody. Proti klíšťové meningoencefalitidě
se můžeme bránit i očkováním. Ačkoliv
nejvhodnějším obdobím k očkování proti klíšťové encefalitidě je podzim a zima,
naočkovat se můžeme nechat i dva týdny
před plánovanou dovolenou. Lékaři to velmi doporučují právě pro letní období. Ne
všichni vědí, že v současné době je možné
absolvovat očkování proti klíšťové encefalitidě ve zkráceném režimu. To trvá čtrnáct
dní a je potřeba, aby člověk během této
doby nechytil klíště. Jde o dvě dávky a člověk je před nemocí chráněn za čtrnáct dnů
po té druhé. Proti lymeské borelioze očkovací vakcina bohužel neexistuje, bránit se
proti tomuto zákeřnému onemocnění musíme jinými způsoby.

Pozor, vši
Ano, i tato zvířátka nám mohou přidělat
několik vrásek na čele. Jak vlastně poznáte,
že má váš potomek má skutečně vši? Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného
parazita rovnou narazíte. Děti také bývají
neklidné, ospalé, nepozorné a často se drbou na hlavě. Na pokožce hlavy se mohou
objevit boláky a rozedřená místa. Někdy
bývá nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší mezi vlasy, nejčastěji
po večerním ulehnutí do postele.
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Jak dítě zbavit vší krok za krokem
Pouhým pohledem, případně pomocí lupy můžete veš v hlavě najít
ve třech stadiích – dospělá veš – její vajíčka, hnidy - larvy, nymfy.
Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá
vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy. Pokud už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají,
stanovenu, nezbývá než začít s odstraňováním hmyzu. Zavšivená
hlava totiž není v žádném případě jen otázka krásy. Jestliže si budete
hlavu, která svědí, drbat, hrozí, že si ji navíc rozškrábáte a do ranek
zanesete další infekci. Člověk, který má ve vlasech vši, může mít dokonce zvětšené mízní uzliny na krku a v týlu. Postupujte následovně.

1. Použijte odvšivovací přípravek
Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Návod čtěte důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém letáku by mělo být rovněž uvedeno,
za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí přípravku opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit. Obvykle je to
za sedm až dvanáct dní. Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu
vždy, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než za jeden týden, častějším
používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům. Nepoužívejte petrolej. Vši po něm sice hynou, ale jeho použití je nebezpečné. Může
po něm například nastat alergická reakce s vážnými zdravotními
komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži. Ze stejného důvodu
nesahejte ani po přípravcích pro zvířata.

Nezapomeňte na tábor přibalit

repelent
Antimoskyto

proti komárům a klíšťatům

repelent ve spreji,
který zajišťuje efektivní
ochranu kůže proti
· klíšťatům
· komárům
· ovádům

chraňte sebe
a své děti
před komáry
a klíšťaty
V nabídce

Antimoskyto dětský
Antimoskyto normál
vždy 100 ml a 27 ml

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy
Mezi mrtvými hnidami totiž může být i nějaká živá hnida. Pokud by
se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste problém vší řešili znovu. Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně
i živé) parazity z vlasů dostat. Před mechanickým odstraněním vždy
vlasy namočte. Na suchých vlasech totiž parazit dokáže lézt – kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat. Pro první „hrubé” odstranění
hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček. Před česáním se
doporučuje vlasy přelít teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané
vlasy bílý papír. Zachytíte a dobře uvidíte padající parazity.Hřeben však
nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je proto nutné pozorně prohlédnout celou hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající
hnidy. Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého
procesu nezbytné.
3. Sledujte účinek
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. Pozorujte
dítě, zda se nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru
po sedmi až deseti dnech zopakovat. V této době se totiž může z případné neobjevené živé hnidy vylíhnout larva, ta pak dozrát v dospělou
veš, která opět naklade vajíčka.
Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

Víte, na jakém principu

funguje repelent Antimoskyto?
Obtížný hmyz jako jsou komáři a klíšťata jsou velmi citliví na pach člověka – dokonce
rozpoznají o několik málo procent zvýšené množství oxidu uhličitého, který člověk
produkuje, když dýchá. Rovněž jsou citliví na pot, moč a lidské feromony. Člověka nevidí,
ale cítí jeho pach. Ve chvíli, kdy se postříkáte repelentem Antimoskyto, stanete se pro
klíšťata a komáry neviditelní, protože necítí pach člověka. Další výhodou Antimoskyta je
to, že na oblečení nezanechává stopy. U menších dětí se doporučuje aplikovat sprej spíše
na oblečení nebo na kočárek, děti tím před obtížným hmyzem chráníme, ale neriskujme
přílišný kontakt dětské kůže s repelentní složkou přípravku.
®

K dostání v lékárně nebo na www.dacom.cz
DACOM Pharma s.r.o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov
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Také vás bolí oči?
Zarudlé oči, pálení, svědění a nadměrné slzení.
Také tyto příznaky důvěrně znáte? Příčiny mohou být mnohé.
Těmi nejobvyklejšími je alergie a tzv. syndrom suchého oka.
Kde a jak hledat příčiny obtíží?
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Zatímco alergie jsou způsobeny dráždivými
látkami, např. pyly trav, „suché oči“ jsou
výsledkem příliš malého množství slzné tekutiny, anebo jejího nesprávného složení. To
znamená, že se oko „vysušuje“. Pro očního
lékaře je snadné zjistit, zda je příčinou alergie, anebo zda je narušen slzný film. Při alergiích, které se objevují začátkem jara, jako je
hlavně senná rýma, se oční spojivky zvětšují,
dochází k nadměrné tvorbě slz a posléze
může být postižen také nos a dýchací ústrojí.
Příznaky se rychle sníží antialergickou léčbou. Diagnóza je obtížnější v případě alergií
známých jako „polyvalentní“ alergie, např.
alergie na domácí prach. Příznaky této alergie, jako jsou zanícené koutky očních víček,
mohou být také příznaky „suchých očí“.
Zastavme se blíže u syndromu suchého
oka, který nás trápí nejčastěji.

Syndrom suchého oka
Syndrom suchého oka je jedním z nejčastějších onemocnění, kterým trpí každý pátý pacient přicházející do ordinace
očního lékaře. Tzv. suché oko je projevem suchého zánětu rohovky a spojivky,
jedná se tedy o poruchu omývání citlivé-

ho povrchu oka slzami, které u zdravého
jedince vytvářejí souvislý slzný film.
Příčiny syndromu
Hlavní důvody poklesu množství slzného
filmu:
• oční záněty
• hormonální nedostatečnost. Nejčastěji
se vyskytuje u žen nad 45–50 let, zejména z důvodů hormonálních změn
v souvislosti s menopauzou (nízká hladina estrogenů).
• abnormality slzné žlázy
• vrozené vady slzné žlázy, tumory, degenerace související s věkem
• autoimunitní choroby
• syndrom suchého oka doprovází některá celková onemocnění jako Sjörgenův
syndrom, jizevnatý pemfigoid, systémové autoimunitní choroby (Rheumatoidní
arthritis, WG...) alergie, infekce, poleptání, trichina
• různé léky užívané k léčbě chronických
onemocnění (perorální léky proti akné,
kontraceptiva, diuretika, neuroleptika,
betablokátory...) mohou působit poruchu sekrece především vodné složky
slzného filmu

Jak lze syndrom zjistit?
Určit, zda potíže jsou způsobeny syndromem suchého oka je na očním lékaři.
K základním vyšetřením patří:
Vyšetření na štěrbinové lampě
Při vyšetření na štěrbinové lampě lékař kontroluje přední části oka (postavení, pohyb,
tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film
na rohovce, rohovku, bělimu, přední komoru, duhovku, zornici, čočku). Toto vyšetření
je velmi důležité, protože odhaluje celkový
zdravotní stav očí pacienta, pop. rozsah poškození.
Vitální barvení
Následkem porušení slzného filmu vznikají na rohovce a spojivce poškozená oschlá
místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření
na štěrbinové lampě neodhalí. Ale je možné je pozorovat pomocí použití různých
barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein
(zelené barvivo) a bengálská červeň (červené barvivo).
BUT (hodnocení stability slzného filmu)
BUT („Breakup-time” - čas roztržení slzného filmu) je vyšetření, které hodnotí sta-

Dokonalost v každé kapce
Hyal-Drop®
H
multi
mu

kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml

vhodné pro citlivé oči
a nositele kontaktních čoček
použití až 12 týdnů po otevření
pohodlná manipulace a přesné
dávkování každé jednotlivé kapky

www.hyal.cz
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bilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání
fluoresceinu pacient musí setrvat s otevřenýma očima a lékař sleduje při osvětlení
přes modrý filtr, za jak dlouho dojde k roztržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se
považuje za nepříznivý.
Schirmerův test
Tento test slouží k posouzení množství
produkce vodné složky slzného filmu. Pod
okraje dolních víček lékař zasune proužky
filtračního papírku a sleduje délku jejich
nasáknutí po 5ti minutách. Pokud je tvorba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny
v délce nejméně 15 mm. Menší hodnota se
považuje za nedostatečnou a indikuje syndrom suchého oka.

Suché oko? Co to vlastně je?
Slznému filmu jsou přisuzovány důležité
funkce. Zajišťuje zvlhčení oka a jeho klouzavost, zabezpečuje hladký optický povrch
umožňující vznik ostrého obrazu, umožňuje
odstranění odloučených epiteliových buněk
rohovky a bakterií, obsahuje antibakteriální
látky, které mají význam pro udržení sterility
povrchu oka, zajišťuje omývání rohovkových
a spojivkových povrchových buněk tekutinou nezbytnou pro jejich správnou funkci
a přežití podílí se na přísunu živin pro rohovku. K zajištění všech těchto funkcí musí být
složení slz komplexní.
Udržení funkčnosti slzného filmu závisí
na sekrečním, drenážním a eliminačním
mechanismu. Za normálních podmínek je
produkováno slznou žlázou a přídatnými
žlázkami spojivky a okrajů očních víček,
cca 9.5 μl slz denně. V důsledku podráž-
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dění oka (např. cizím tělískem) nebo emocionálních vlivů může sekrece slz vzrůst až
30 krát. Pro rozprostření slzného filmu je
důležitý pohyb očních víček. Jakákoliv abnormita v kvalitě nebo kvantitě slzného filmu či při procesu roztírání slzného filmu při
mrkání představuje problémy. Odpařování
slz je za normálních podmínek nízké díky
olejové vrstvě na povrchu, odpařováním se
ztrácí pouhých 10 – 25% slz. Pokud chybí ochranná povrchová vrstva slzného filmu, může se odpařování několikanásobně
zvýšit. Zbytek slz odtéká slznými kanálky
a nosním slzovodem do nosu.
Etiopatogeneze syndromu suchého oka
je komplexní. Onemocnění postihuje nejen oční povrch, často bývá doprovázeno
systémovým onemocněním. Významnou
roli hrají psychosomatické aspekty (emocionální labilita pacienta), některé faktory
životního prostředí (cigaretový kouř, ozon)
aj. Potíže se suchým okem mohou u predisponovaných jedinců vzniknout následkem
zvýšeného odpařování slz při pobytu v klimatizovaných místnostech, při celodenní
práci na počítači, při několikahodinovém
sledování obrazovky. Také některé celkově
podávané léky mohou přispět ke vzniku
nemoci snížením sekrece slz (antidepresiva,
antiarytmika, antihistaminika,…). Mezi nejčastější subjektivní příznaky syndromu suchého oka patří pálení, pocit cizího tělíska
nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí
víček k oku, fotofobie, bolest při vkapávání indiferentních očních kapek, špatná
snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném prostředí,
zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění

během dne a paradoxně i zvýšené slzení
(nekvalita slzného filmu vede k jeho předčasnému úniku z oční štěrbiny, následné
dráždění osychajícího povrchu pak opětně
ke zvýšené produkci téhož nekvalitního slzného filmu, který z oka uniká…).
Léčba syndromu suchého oka musí být
komplexní. Na začátku je vždy nutné stabilizovat lokální i celková onemocnění,
na jejichž podkladě SSO vzniká. Důležité je
rovněž zjištění, která ze složek slzného filmu je postižena a do jaké míry. Na základě
těchto znalostí pak stanovit vhodnou léčbu
a její dávkování. Cílem náhrady přirozených
slz preparáty slz umělých je vytvořit stejnoměrnou stabilní vrstvu slzného filmu na povrchu oka bránící vysychání a dráždění. Dle
stupně postižení volíme substituci ve formě
očních kapek nebo gelů. Chirurgická terapie zahrnuje aplikaci různých typů zátek
s účelem dočasného nebo trvalého uzavření odtokových cest.
Nedílnou součástí medikamentózní terapie
je řada podpůrných léčebných postupů: hygiena očních víček, psychosomatická léčba,
úprava vnějších podmínek.

Alergie očí
Nejčastějším projevem alergie očí je sezónní a celoroční alergický zánět spojivek.
Jde o zánět tenké blanky, která se táhne
z okraje víčka po jeho vnitřní straně. Obvykle je součástí širšího alergického syndromu a sezónní zánět bývá spojen často
se sennou rýmou. Alergie očí se vyskytuje
hlavně na jaře, kdy je v přírodě množství
různých pylů, a na podzim z podráždění
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plísněmi. Při samostatném výskytu je alergie očí následkem přímého kontaktu oka
a látek roznášených vzduchem (pyl, spóry
hub, prach, zvířecí alergeny, a další). Alergie očí může vzniknout u lidí s alergickou
dispozicí při zanesení chemických látek
prsty do očí (kosmetické pudry, laky, oční
léky jako např. antibiotika, antiglaukomatika apod.). Často dráždí konzervační látky
těchto přípravků.
Mezi příznaky alergie očí patří výrazné svědění, zvýšené slzení, spojivky jsou oteklé,
zarudlé, pocit cizího tělíska v oku. Léčbu
je zapotřebí volit komplexní antialergickou.
Zároveň bychom ale měli dbát o to, abychom oči neúměrně nezatěžovali.

Naučte se bránit
Předcházet problémům s očima se totiž dá.
Obecně odborníci doporučují držet se několika následujících zásad.
Světlo
• Při čtení nebo drobné práci dbejte
na správné osvětlení. Kniha nebo pracovní plocha by měly být dobře nasvíceny, ale zároveň by zdroj světla neměl
svítit do očí.

J EDI N EČNÁ

• Při sledování televize je vhodnější mít
místnost lehce osvětlenou ještě jinak
než jen obrazovkou – oči se tak méně
unaví, protože se sníží kontrast mezi televizí a okolním prostředím.
Počítač
• Počítač umístěte do vzdálenosti půl
metru před sebe (někdy se doporučuje
i vzdálenost jednoho metru). Pokud je
text příliš malý, zvětšete velikost písma.
Obrazovka by měla být umístěna v úrovni očí nebo lehce níže. Klávesnici mějte
rovně před obrazovkou, umožní to přímý pohled na obrazovku.
• Nastavte správně jas a kontrast monitoru. Pozadí textu by vám nemělo připadat ani moc světlé ani tmavé. Mírné snížení kontrastu vede k menším nárokům
na oči. Odlesky z okolí můžete minimalizovat antireflexní deskou.
• Udržujte čistou obrazovku – prach na ní
může nadměrně odrážet světlo z okolí.
Relaxace
• Dopřejte očím oddych od ustavičného
pohledu na monitor. Konkrétně je doporučováno se po dvaceti minutách alespoň

20 sekund dívat někam do dálky. Existují
i různá relaxační cvičení, při kterých si svaly oka odpočinou – zkuste například vložit
obličej se zavřenýma očima na pár sekund
do dlaní, nadechovat se nosem, na chvíli
zadržet dech a poté pomalu vydechovat.
• Mrkejte vědomě častěji. Před monitorem
tak činíme méně než obvykle a oči se
stávají vysušenými a zranitelnými. Pokud
máte i tak oči vysušené, zvažte používání
tzv. umělých slz (oční kapky na zvlhčení).
• Noste správně zkorigované brýle. Vyplatit se mohou také speciální brýle a kontaktní čočky pro práci na počítači.
• Správná léčba alergických příznaků, případně příznaků suchého oka zvýší odolnost vašich očí vůči zátěži.
Pokud ani při dodržování výše uvedených
rad problémy očí neodezní, navštivte odborníka. Prohlídku pak rozhodně neodkládejte, pokud si všimnete výpadku v zorném
poli nebo objeví-li se dvojité vidění.
Iva Nováková
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: Bez alergie.cz, Readers Digest Výběr,
alergiena.webnode.cz, glim.cz
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Cítíte se unavená a máte pocit,
že si s malým dítětem nikdy neodpočinete?

POBYT PRO MAMINKY S DĚTMI
Právě pro Vás je určen náš relaxační program, kdy Vás budeme hýčkat
procedurami a o Vaše dítě se postaráme v profesionálním zařízení určeném pro děti.
Domluvte se s kamarádkou a přijeďte relaxovat do lázní.
O Vás se postará tým lázeňských odborníků a o děti bude postaráno v Dětské léčebně Dr. Filipa. Pobyt je
určený dětem již od 2 let věku. Ubytování v hotelu Zimní lázně*** nebo hotelu Zámeček****.
Pobyt od neděle do pátku na

6 dní/5nocí.
Cena pobytu pro maminku s dítětem

od 6.720,- Kč
Lázně Poděbrady, a.s.
tel.: +420 325 606 500

www.lazne-podebrady.cz
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Nebojte se rakoviny
HPV infekce je běžnou a velmi častou infekcí. Riziku nákazy HPV infekcí je vystavena každá sexuálně aktivní žena. Až 80 %
dívek a žen se HPV infekcí nakazí do 5 let
od zahájení sexuálního života. U většiny
infekce samovolně odezní. U některých
však HPV infekce přetrvává a představuje
zvýšené riziko rozvoje tzv. přednádorových
změn na čípku. Infekce HPV viry nemá žádné příznaky a může ji odhalit až gynekologické vyšetření. Pokud není problém včas
odhalen, mohou se přednádorové změny
rozvinout až do stadia zhoubného nádoru
(rakoviny).
V průběhu života ženy může docházet k opakovaným infekcím HPV viry. Prodělaná infekce
nechrání před získáním infekce v budoucnu.

Jakékoliv onkologické onemocnění v nás vyvolá
obrovský strach a obavy. Jakákoliv léčba je vždy
pro pacienta náročná, jak psychicky, tak fyzicky.
Proč tedy neudělat všechno proto, by se nás téma
onkologického onemocnění netýkalo?
Ne vždy je to možné, ale například v případě
rakoviny děložního čípku je možné vhodnou
prevencí vzniku onemocnění zabránit.
Rakovina děložního čípku je závažné onemocnění, které způsobuje virus HPV (Human papillomavirus). Tento virus se přenáší
zejména sexuálním stykem, ale i kontaktem
v intimní oblasti. Riziku nákazy je vystavena

každá sexuálně aktivní žena. Až 80 % dívek
a žen se s virem HPV setká a nakazí do 5 let
od zahájení sexuálního života.

Existuje více než 100 typů
HPV virů
Ty, o kterých je známo, že mohou vyvolat
rakovinu děložního čípku, se označují jako
vysoce rizikové typy (např. typy HPV 16, 18,
31, 33, 39, 45, 51 a 52).
Málo rizikové typy (např. typy 6 a 11) vyvolávají například genitální bradavice,
nezpůsobují však rozvoj zhoubného onemocnění (rakoviny).
HPV viry se obvykle přenášejí sexuálním kontaktem. Nemusí to
být jen pohlavní styk, infekce
se může přenést také dotykem
kůže v genitální oblasti. Proto
kondom, který je velice účinnou
ochranou před jinými sexuálně
přenosnými nemocemi, zde není dostatečně účinným řešením.

Jak se chránit
Základem prevence jsou pravidelné gynekologické prohlídky. Pomůžou včas zachytit
změny na děložním čípku a zabránit tak
jejich rozvoji v nádor. Gynekologické vyšetření ale nemůže odhalit všechny formy
rakoviny děložního čípku, například adenokarcinom je skryt hlouběji v děložním
hrdle a nemusí být včas zachycen.
Účinnou ochranou před rakovinou děložního čípku je proto očkování. Když necháte
svoji dceru nebo sebe očkovat, vytvoří se
vám v těle protilátky proti HPV virům a budete mít navozenou ochranu před budoucí
HPV infekcí.
Zdroj: cervarix.cz, foto: SAMphoto.cz

Rizikovými
faktory

•

pro rozvoj rakoviny děložního čípku jsou:
•
•
•

•

•
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Kouření cigaret
Poruchy imunity
Časný začátek pohlavního života
(u mladých dívek je děložní hrdlo nezralé, a proto náchylnější k infekci viry)
Více sexuálních partnerů nebo tzv.
„rizikový“ partner (partner, který sám
měl více sexuálních partnerek)
celý proces rozvoje onemocnění rakoviny děložního čípku od časných stadií
může trvat léta.

•

Mluvíme nejprve o tzv. přednádorových změnách na čípku děložním.
Podle stupně závažnosti rozlišujeme
lehké a pokročilé změny na čípku.
Přednádorové změny se obvykle neprojevují žádnými obtížemi. K jejich
odhalení a určení stupně závažnosti je
nutné gynekologické vyšetření.
Zhoubný nádor je stejně jako přednádorové změny v časných stadiích
obvykle bezpříznakový. Příznaky onemocnění jsou typické až pro pokročilá
stadia, která však mají jen omezenou
naději na trvalé vyléčení. Pacientky
v pokročilém stadiu onemocnění trpí
vodnatým, krvavým, zapáchajícím výtokem, bolestmi nebo například obtížemi s močením.

Chraňte ji před

RAKOVINOU
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

poskytuje

93 % ochranu

proti pokročilým změnám na děložním čípku a jejich rozvoji
v rakovinu děložního čípku bez ohledu na typ viru HPV.
Podmínkou pro dosažení takto vysoké ochrany je očkování dívek ještě před zahájením sexuálních aktivit.

OD 1. 4. 2012 HRAZENÉ OČKOVÁNÍ*

*Od 1. 4. 2012 očkování hrazené všemi zdravotními pojišťovnami dívkám ve 13 letech.
Účinnost 93 % se vztahuje k nejtěžším přednádorovým změnám na děložním čípku (CIN3+), které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku.
Léčivý přípravek Cervarix je vakcína určená k prevenci rakoviny děložního čípku. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 21 Praha 4, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz.
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25

rad, jak se
opalovat

Sluníčko má většina z nás ráda. V létě všechno působí tak nějak optimisticky,
den je delší a my víc času trávíme venku. Bohužel, díky naší pohodlnosti, už
dávno není sluneční záření jen zdravé. O ozónove díře se učí děti ve škole
a její následky pociťujeme dnes a denně. Co tedy dělat, aby léto nebolelo?
•

•

•

•
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Z obecných pravidel pro opalování
platí, že nejškodlivější jsou polední
paprsky, počítat při zabarvení kůže
musíme i s účinky odražených paprsků například od vodních ploch. Proto
bychom cca od 11 hodin do tří neměli
na sluníčku pobývat pokud možno vůbec, stejně tak jako ve vodě.
Při používání opalovací kosmetiky
platí, že mastnější pleti vyhovuje spíše opalovací mléko nežli olej či krém.
Vždy bychom si tedy měli dobře rozmyslet, k jakému tipu patříme a co
právě naše pleť potřebuje.
Opalovací mléko také postačí člověku,
který se právě nekoupe, a tak snadno nanesený ochranný prostředek
nesmyje. Je ale třeba počítat s tím, že
opalovací mléko díky své konzistenci
hůře „udrží” UV-filtr.
Opalovací oleje, krémy a masti mívají vyšší ochrannou účinnost než gely,
emulze a mléka. (Takže, pokud patří-
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•

•

•

•

te k typům lidí, kteří se snadno spálí,
měli byste volit krém, navzdory tomu,
že se hůře roztírá.)
Opalovací prostředky bychom nikdy
neměli ponechávat na přímém slunci.
(U vody je to někdy obtížné, ale kousek stínu se snad najde.)
Při výběru opalovací kosmetiky bychom si měli dobře všímat doby spotřeby a nekupovat výrobky staré. (Platí
to, i když jsou cenově velmi výhodné.)
K dispozici jsou i speciální opalovací
prostředky pro děti s anorganickými
filtry, které vhodně ochrání citlivou
dětskou pokožku. (Obzvláště u dětské kosmetiky se vyplatí zainventovat
do té velmi kvalitní.)
Vhodným doplňkem stravy, který napomáhá i zdravému opálení, je beta-karoten (provitamín vitamínu A), který přispívá k udržení zdravého stavu pokožky
a zlepšuje její odolnost vůči slunečnímu
záření a tvorbě zhoubných novotvarů.

Při opalování nedochází k bolestivému
zarudnutí kůže a olupování, rychleji se
tvoří přirozený pigment a potřebný vitamín D. Zlatohnědé zbarvení vydrží mnohem déle. Při pravidelné konzumaci
beta-karotenu dochází ke zbarvení kůže
i bez přispění slunce. (Nezapomeňte ho
tedy, nejlépe měsíc až dva před výletem
za sluníčkem, konzumovat.)
A teď tedy od obecných rad ke slíbeným
konkrétním. Pokusíme se zodpovědět nejzákladnější letní otázky.

1.

Je nutné se mazat vždy,
Když svítí slunce?

Ano, protože každý pobyt na slunci bez
použití UV filtru kůži poškozuje, zvyšuje riziko rakoviny kůže i jiných orgánů,
zrychluje stárnutí pleti a snižuje imunitu.
Bez ochrany proti UV záření můžete vyjít
výjimečně - jenom v těch ročních obdobích,
kdy je slunce málo, a pokud většinu dne
strávíte v budově.

Krása
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2.

Co znamená číslo
ochranného faktoru?

Číslo ochranného faktoru, SPF (angl. sun
protection filter), označuje poměr času, kdy
je kůže chráněná filtrem, k době, za kterou kůže bez ochrany zrudne. Ochranný
prostředek s SPF 25 umožňuje fototypu
I prodloužit pobyt na slunci asi na 4 hodiny. Jednoduché počty jsou: číslo SPF 25
x 10 minut (což je doba, za kterou se spálí
fototyp I), to je 250 minut, tedy 4 hodiny.
Kupujte přípravky jen s ochranou proti UVA
a UVB dohromady a kontrolujte záruční lhůtu.

3.

Kdo by měl používat faktor 50+?

Faktor 50+ představuje maximální ochranu.
Přípravky s vysokými filtry by měli používat
lidé s fototypem I, pak ti, kteří mají nějaké
kožní problémy, například hojící se zranění, solární alergii či některý druh kožního
onemocnění citlivého na UV záření. Správně pokaždé, když se pohybují na přímém
slunci, a to i v našich zeměpisných šířkách.
Vysoký faktor je důležitý také pro lidi, kteří
se vydávají do tropických a subtropických
krajin bez předchozího opálení.

4.

Jak UV záření ubližuje kůži?

Ultrafialové záření se skládá z UVA a UVB paprsků. UVA (A jako ageing, tj. angl. stárnutí)
jsou paprsky, které nehřejí, zato pronikají hluboko do kůže. Tam mohou způsobit takové

změny v buňkách, které vedou až ke vzniku
kožních nádorů. Tyto paprsky mají na svědomí i předčasné vrásky a tvorbu pigmentových
skvrn a také negativně ovlivňují imunitní
systém. UVB (B jako burning, tj. angl. pále-

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

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

Ing. Libor Dupal,
předseda
Sdružení českých
spotřebitelů,
dupal@regio.cz
Ještě nemáte svoji Avon Lady? Volejte 810 800 810 nebo navštivte www.avoncosmetics.

Účinná ochrana
citlivé pokožky před
slunečním zářením

ní) jsou velmi silné a jsou příčinou spálenin kůže, fotodermatózy
a jiných slunečních vyrážek. Bohužel je již známo, že děti, které
jsou často vystavovány slunečním paprskům v dospělosti často
bojují s kožními nádory.

5.

K čemu jsou přípravky s faktorem SPF 4?

Tmavé fototypy III a IV se s tímto faktorem nespálí v Česku dopoledne a odpoledne při krátkém pobytu na slunci. Rozhodně není
pro nikoho dostatečný pro celodenní pobyt na slunci. Což platí
právě i pro fototyp IV, tedy pro lidi, kteří někdy mají pocit, že se
nemusí mazat vůbec.

6.

Je pravda, že pokud použiji vysoká filtr,
neopálím se?

S vyšším filtrem samozřejmě opálení přichází pomaleji a není tak
intenzivní. Nicméně ochrana před škodlivými účinky UV záření je
prostě důležitější než bronzová pleť. Takže fígle typu – půlhodiny
se smažit na sluníčku bez krému a teprve poté se nemazat, abychom se od moře vrátili hnědí, nejsou zrovna rozumné.

7.

Je potřeba používat na obličej jiné krémy,
než na zbytek těla?

V případě sluneční kosmetiky to není nutné, spíše záleží na konzistenci přípravků. Na obličej se suchou pletí je příjemnější krém
a na tělo mléko.

8.

Mezi jednotlivými krémy jsou velké cenové rozdíly. Ty neznačkové jsou mnohem
levnější. Jsou horší?

Pokud chcete mít jistotu, že pro ochranu své kůže děláte maximum, kupujte na opalování dermokosmetiku v lékárnách. Ta
je totiž sledována dermatologickými studiemi. Kvalitu levnějších
výrobků můžete sledovat třeba v různých spotřebitelských testech. Protože jde ale o vaše zdraví, měli byste raději investovat
do kvality.

www.hipp.cz

Ochranný faktor SPF 50
Voděodolný
Vhodné pro citlivou pokožku
S BIO mandlovým olejem
Krém s praktickým dávkovačem
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9.

Jakým krémem bych se
měla mazat u nás a jakým u moře?

Především záleží na fototypu, ale i na vzdálenosti od rovníku, nadmořské výšce, ročním
období a aktuálním počasí. Protože v Česku
většina obyvatel patří k typům II a III, výše
filtru by se měla v létě v našich zeměpisných
šířkách pohybovat mezi SPF 15 a 20, u moře
minimálně SPF 25. Vysoká ochrana je nutná
i na horách, protože třeba ve výšce 1500 m
je intenzita záření asi o 20 % větší než u hladiny moře.

10. Mohu se spolehnout
na to, že se opalovací
krém nesmyje?
Označení voděodolný (waterproof nebo
water-resistant) udává, že výrobek odolává
vodě po dobu 40 minut. Takže vydrží přibližně na dvě vykoupání. Odolnost vůči vodě
zahrnuje i odolnost vůči pocení a utírání.

11. Jak velká vrstva
krému je potřeba?
Ochranný faktor je funkční po namazání
dvou gramů na cm2. Lékaři doporuču-
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jí nanést větší souvislou vrstvu tak, aby
byla kůže bílá, a nechat krém vstřebat.

14. Kdo se musí chránit nejvíce, děti, staří lidé, muži
nebo ženy?

12. Opaluje slunce
i přes mraky?

Obecně platí, že kojenci a děti do prvního
roku věku by se neměli přímému slunci
vystavovat vůbec. Jinak věk a pohlaví nehrají významnější roli na rozdíl od fototypu
a zdravotního stavu.

Stejně určitě ne, ale opaluje. Oblaka absorbují méně UV záření než viditelného
světla, takže při zatažené obloze se snižuje intenzita UV jen o 20 až 40 % oproti
jasnému dni. Obzvláště u moře se vám
může snadno stát, že podle vás sluníčko
vůbec nevyleze, ale přesto večer budete
spálení.

13. Co dělat proti
vyrážce, která
se objeví při
opalování?
Jedná se nejspíš o sluneční alergii. Lékaři
doporučují v počátečních chvílích pobytu
na slunci používat kvalitní sluneční kosmetiku s vysokým UV filtrem, minimálně
s SPF 30, spíše mechanickým, bez parfemací a konzervantů. Na další opalování
se již kůže postupně adaptuje a nemělo
by docházet k výsevům. Jestli si nejste
jisti, poraďte se s dermatologem.

15. Jaký je rozdíl mezi minerálním a chemickým
filtrem?
Chemické filtry jsou do opalovací kosmetiky
přidávané dlouhou dobu a tvoří většinu z přípravků na trhu. U některých lidí ale mohou
vyvolávat alergické reakce, ekzémy či akné.
Mechanické (fyzikální) filtry se používají poměrně krátce. Jejich hlavní výhodou je, že se
nevstřebávají do kůže, proto nezpůsobují nepříjemné reakce, zůstávají na povrchu a odrážejí všechny druhy slunečního záření. Jsou
vyráběné z minerálních pigmentů, které jsou
umleté na jemný prach a rozpuštěné v emulzi. Fungují hned po nanesení a není potřeba
čekat 30 minut, než proběhne chemická reakce. I když jsou voděodolné, doporučuje se
po vykoupání se znovu namazat.

Krása

16. Jak se nespálit při pobytu
na lehátku nebo při šnorchlování?
Používejte krémy s označením waterproof,
které by měly chránit pokožku i při koupání. Je však dobré ochrannou vrstvu obnovovat. Pro delší pobyt ve vodě je lepší obléknout si ještě oděv s UPF.

17. Co to je vnitřní ochrana
při opalování?
Vhodnou přípravou na pobyt na slunci je pravidelné užívání betakarotenu, a to buď přímo
v potravě, nebo formou doplňků stravy. Přirozenými zdroji jsou mrkev, rajčata, petrželová
nať, jahody, meruňky, špenát a hrách. Potravinové doplňky je potřeba užívat alespoň 3
týdny před plánovaným sluněním. Dále pomáhají další antioxidanty - vitaminy E, C, selen a blahodárně účinkuje i zelený čaj.

18. Škodí při opalování kosmetika nebo parfém?
Parfémové silice a alkohol mohou způsobit
fleky na kůži, kterých se jen těžko zbavíte.
Pokud jste nemocní a léčíte se antibiotiky,
na slunce nechoďte, a pokud používáte

hormonální antikoncepci, poraďte se s gynekologem, zda si jí nezpůsobíte zvýšenou
pigmentaci při pobytu na slunci.

kem s vitaminem E, který příznivě stimuluje
regeneraci pokožky. Předejdete tak předčasnému stárnutí pokožky i šupinkování kůže.

19. Co mám dělat, když se
spálím?

21. Jak ochránit vlasy při
pobytu na slunci?

Záleží na míře poškození sluncem. U spálení 1. stupně, kdy pokožka jen zarudne,
si můžete pomoci sami. Vhodné je kůži
opakovaně ochlazovat mokrými obklady
či termálními vodami ve spreji. Vhodná je
i panthenolová pěna či mléko. I v dalších
dnech je potřeba pokožku více promazávat. U spálenin na větší ploše těla nebo
u malých dětí je zapotřebí přiložit na popálenou plochu suché sterilní (přežehlené)
plátno, aby se zabránilo infekci, a ihned navštívit lékaře. Může se jednat o popáleniny
druhého stupně.

Nejlépe je používat přípravky na vlasy, které
obsahují UV filtry, což jsou různé stylingové
přípravky - tužidla, laky a gely. Ty na vlasech
vytvoří tenký film, který obsahuje nejen látky
pro tvarování či fixaci účesu, ale i další prvky, jež uzavírají svrchní vrstvu vlasů a zacelí
případná poškození. Těmito přípravky také
dosáhnete toho, že obsažené UV filtry jsou
rovnoměrně naneseny po celé délce vlasů
a aktivně je chrání před účinky UV záření.

20. Co je potřeba udělat
po opalování?
Na konci dne stráveného na slunci je potřeba rozpálenou pokožku osprchovat a očistit
ji od písku a chlorované nebo slané vody.
Můžete použít jemný peelingový gel a pak
tělo důkladně promazat hydratačním mlé-

22. Zamezí spálení samoopalovací krémy?
Pozor: to je nebezpečná teorie. Samoopalovací přípravky vám sice utvoří efekt opálení, ale ten je způsoben povrchovou chemickou reakcí v kůži. Existují samoopalovací
přípravky, které nabízejí i určitou ochranu
před sluncem, je ale lepší používat je spolu s nejvhodnějšími opalovacími prostředky
pro váš fototyp.
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Slunce:

•
•

•
•

23. Může sluneční záření poškodit oči?
Může, a to hodně. Nejčastějším zhoubným
nádorem duhovky je maligní melanom,
který způsobuje právě sluneční záření. Souvisí to s tím, že duhovka je při průniku UV
záření chráněna melaninem. Lidé s modrýma očima, kteří mají méně pigmentu
a tedy i menší ochranu, mívají melanom
duhovky častěji než lidé hnědoocí. Proto
je nutné chránit se nošením kvalitních brýlí
s UV filtrem.

obličeje nebo jedné ruky. Ochranu tedy potřebujete, i když strávíte den v práci.

25. Čím sluneční záření
pomáhá?
Pozitivem působení světla a UV záření je
tvorba endorfinů, hormonů dobré nálady.
Navíc je UV záření nutné pro tvorbu vitaminu D (stačí pouze malá dávka denně),
který je důležitý pro růst kostí a také pro
celý metabolismus těla.

•
•
•
•
•
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24. Opaluje slunce přes sklo?
UVA záření proniká i sklem, takže pokud
jedete hodiny v autě a praží do vás sluníčko
nebo vám svítí přímo na židli v kanceláři,
škodí také. Typické jsou v těchto případech
změny a znaky stárnutí třeba jen poloviny

•

je cca 4.6 miliardy let staré
je přibližně 150 milionů km
vzdálené od Země = 8,3 světel100
ných minut
je cca 333000x těžší než naše
95
Země
má průměr 1,4 milionu kilome- 75
trů, což je 109x více než Země
jeho povrch je 12tisíckrát větší
než povrch Země
25
jednou za 27 dní se otočí kolem
5
své osy
ztráta hmotnosti vyzářené ener- 0
gie je 4,3 tuny za sek.
dodává Zemi tolik energie jako
145 milionů atomových elektráren
jeho povrchová teplota je 5500 °C
jeho centrální teplota je 15 miliónů °C hořlavého ložiska má
100
ještě na 5 miliard let

-ifFoto: Renata Marcolová,
SAMphoto.cz
Zdroj: wellnesbeauty.blog.cz,
coop.cz, ona.idnes.cz
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Péče o pokožku

po opalování
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.

Zdraví škodlivé je především UV záření,
které ji vysušuje a způsobuje předčasné
stárnutí pokožky. Důsledkem pak bývá
její zarudnutí, pálení, citlivost na dotyk až
bolest. 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
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na to, že reakce na UV záření se mnohdy
projevuje až s určitým zpožděním. Použitím přípravku 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 pokožky. Zamezuje také tvorbě nových vrásek tím, že vyhlazuje svrchní část

kůže. Napraví také škody vzniklé sluněním
a dokážou účinně zpomalit stárnutí pokožky způsobené 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 opalování neslouží jen k udržení barvy opálení, jsou

Krása

www.rodinaaja.cz

55

Krása

také výživné, pokožku hydratují, zklidňují
a pomáhají sluncem vysílené pokožce znovu nabrat sílu. Proto by se přípravky měly
používat pravidelně, aby se pokožka zbytečně nevysušovala a aby opět získala svoji
jemnost a pružnost. Po pobytu na slunci
ztrácí pokožka pružnost, hydrataci, je napnutá, obvykle zčervená a je podrážděná.
Na konci dne je potřeba pokožku osprchováním očistit od písku, chlorované nebo slané vody. Po každém večerním sprchování je
nutné myslet na ošetření pokožky krémem či
mlékem po opalování. Nebojte se jej použít
i ve dnech, kdy se zrovna neopalujete, jelikož
pokožka se s nadměrným slunečním zářením
vyrovnává i několik dní. S klidným svědomím
můžete v těchto dnech vyměnit běžné tělové mléko za přípravek po opalování. Hlavně
po návratu od moře či ze slunečné dovolené je vhodné pleť celého těla ošetřovat těmito přípravky ještě alespoň celý následující
týden. Pokožku po opalování můžete ošetřovat nejen zvenčí, ale i zevnitř. Například
speciální kapsle napomáhají svým složením
k lepší ochraně kůže před účinky UV záření,
rychlejšímu 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 opalování 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. Rozdíl 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 nanesení 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 zbarvený, nanášení je podobné jako u mléka, často 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 zčervená, pálí a je bolestivá na dotek. Je vhodný
jako první pomoc při spálení kůže od sluníčka. 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 mohlo být
na postižených místech bolestivé. Urychluje
obnovu poškozených tkání. Má nezastupitelnou funkci pro metabolismus 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. Prokazatelně 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 studené vody. Obklad lze také
udělat z uvařeného, 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
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jedinečná péče o rány

Rychlá úleva po spálení sluncem.
Moderní hydroaktivní gel vhodný na spáleniny
i od slunce i z domácnosti (horká voda, olej,
žehlička, varná deska, trouba...)

l

vysoká úèinnost

l

o 40% rychlejší hojení bez strupù a jizev

l

nejpøíznivìjší cena na èeském trhu

Dahlhausen CZ spol. s r.o.
Knínická 1577, 664 34 Kuřim
tel.:
+420 722 378 305
e-mail: beatasmejsikova@dahl.cz
flamigel@dahl.cz

Flamigel CZ
najdete nás na facebooku

www.flamigel.cz
www.dahlhausen.cz

Velká letní

soutěž
1. Soutěžní otázka: V jakém druhu čokolády je
ukrytá letní limitovaná edice tyčinek ORION Jahody
a Pomeranče v čokoládě?
a) mléčná čokoláda
b) hořká čokoláda
c) bílá čokoláda
2.

Soutěžní otázka:Kolik kousků zboží skladem má ZOOT?
a) 30 000 kousků
b) 40 000 kousků
c) 50 000 kousků
Nápovědu naleznete na HP zoot.cz

3.

Po mnoho desetiletí hrál Ralf ve sojí oblíbené videohře
roli?
a) Zloducha
b) Pašeráka
c) Dobráka

4.

Která z uvedených společenských her neobsahuje
přesýpací hodiny?
a) V kostce Svět
b) Párty Alias
c) Dominion

5.

Jak se jmenuje NOVINKA firmy BIODERMA, opalovací
sprej, který zaručuje nejvyšší možnou ochranu celé
rodiny při pobytu na slunicku ?
a) Sebium Global – 30 ml
b) Photoderm MAX SPF 50 – 400 ml
c) Photoderm Anti-age SPF 30 – 30 ml
Nápovědu naleznete na www.bioderma.com

6.

Jak se jmenuje zvířecí mazlíček Bratzillaz panenky
Cloetty?
a) Kokodák
b) Štěkomňouk
c) Chrochta
Nápověda na www.zapf-creation.cz

7.

Z jaké země pochází Sleepytot?
a) Anglie
b) Francie
c) Německo
Odpověď hledejte na www.babyelement.cz

Své odpovědi vyplňte do odpovědního lístku na straně 71 a ten
pak pošlete do 20. 6. 2013 na adresu:
IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L.
Obálku označte heslem „soutěž“.

58

www.rodinaaja.cz

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:

Soutěžte

o jednu ze dvou přenosných herních konzolí

Nintendo 3DS XL

se hrou Animal Crossing New Leaf
Skvělá zábava, která nesmí vašim dětem na prázdniny chybět! V Animal
Crossing si vytvoříte vlastní svět plný skvělých věcí a v reálném čase si ho
sami nebo s kamarády náležitě užíváte. Můžete si také natočit video ve 3D
či nafotit fotky z prázdnin nebo si vybrat další z desítek her, třeba s oblíbeným Mariem, Luigim nebo Donkey Kongem.
www.mojenintendo.cz

8.

V kolika designech se vyrábí BuggyGuard ?
a) 6
b) 7
c) 8
Odpověď hledejte na www.babyelement.cz

9.

Německá značka NUK získala jedno z hlavních ocenění
za svůj výstavní stánek na veletrhu. Jaký veletrh to byl?
a) FOR KIDS 2013
b) FOR BABIES 2012
c) FOR GAMES 2013

10. Napište nám co si při hraní této hry procvičíte.
a) počítání
b) motoriku
c) paměť
Správnou odvověď můžete najít na www.dinotoys.cz
11. Jak se jmenuje bratr Maria ze slavné série her New
Super Mario Bros. od Nintenda?
a) Donkey
b) Bowser
c) Luigi

A teď se již podívejte, co vše můžete letos vyhrát…
Vyhrajte 6x piknikovou deku
a balíček tyčinek ORION v celkové
hodnotě 800 Kč
Oblíbená značka ORION představuje sourozence
tradičních Banánů v čokoládě. V limitované edici
se tentokrát můžete těšit na hořkou čokoládu
a želé s příchutí pomerančů, nebo jahod. Skvělá
kombinace ovocné a čokoládové chuti je tím pravým
startem do letošního léta. Ve skvělých tyčinkách
najdete kromě lahodné hořké čokolády ORION i želé
s ovocnou šťávou a přírodními barvivy.

Vyhrajte kouzelnou čarodějnici
Bratzillaz, která ve tmě úžasně svítí!
Jednoduše panenku nasviťte na světle a ve tmě bude
úžasně zářit! Aby se panenky mohly krásně rozzářit, jsou
oblečeny do třpytivých plaveček a nechybí jim stylové
sluneční brýle. Party na Půlnoční pláži může začít!

Soutěží se vždy
o 5 ks každého DVD

Legendární
parta
(Rise of the
Guardians)

O myšce
a medvědovi
(Ernest and
Celestine)

Raubíř
Ralf
(Wreck-it
Ralph)

Více na
www.facebook.com/magicbox.cz
www.magicbox.cz

Vyhrajte BuggyGuard
- osobní strážce Vašeho kočárku
Zámek BuggyGuard ochrání Váš kočárek všude tam,
kde ho nebudete moci neustále sledovat. Je ideální
do zoo, na nákupy, na cesty i k lékaři. Jde o praktický a hezký doplněk, který si zamilují nejen maminky, ale později i jejich děti, protože ho lze použít
i na dětské kolo.
Pomocí dlouhého lanka zamknete Váš kočárek ke schodišti na chodbě nebo třeba k lavičce v parku. Jde o kódový zámek, žádný klíč
tedy není třeba.
Nestrachujte se
o kočárek a svou
pozornost věnujte
už jen svému dítěti.

Vyhrajte balíček
opalovací kosmetiky BIODERMA

Soutěžte o Sleepytot, který pohlídá
dudlík a naučí děti jej zase najít
Jde o plyšového zajíčka, který má na tlapkách suché
zipy. Díky nim pohlídá kousátko či dudlík a pomůže
tak dětem i rodičům v klidu spát. Miminka si totiž
naučí dudlík u svého zajíčka sami najít.
Sleepytot bude nejlepší kamarád i Vašeho děťátka.
Dudlík najde vždy u svého zajíčka a pláč, který dosud
vždy doprovázel ztrátu dudlíku přes den či v noci,
konečně zmizí.

Sleepytot je doporučován pediatry, oceňován rodiči a milován dětmi.

Soutěžte o to nejlepší
ze světa her a zábavy

S napínavou rodinnou hrou Ubongo se určitě
nudit nebudete. Se Světlohraním zase zažijete
spoustu úžasných zážitků při nočním malování
světlem. A s kuželkami Mölkky si na zahradě
vyzkoušíte, kdo má nejpřesnější mušku.
www.albi.cz

Soutěžte o svačinové sety NUK

Praktická sada dětské láhve Junior Cup a svačinového
boxu, kterou děti využijí jak do školy, tak na výlety.
Láhev má oblíbené nekapající push-pull pítko a navíc atraktivní motiv Disney Auta pro malé řidiče nebo
Disney Princezny pro správnou malou parádnici.
www.nuk.com

Maximální ochrana před spálením
pro děti i dospělé.
www.bioderma.com

Soutěžte o 10 kabelek
v celkové hodnotě 9 490 Kč
WWW.ZOOT.cz je online obchod s módou, doplňky a home dekorem.
Více než 200 fashion brandů na jednom místě. Speciální kolekce
a OOlovky dne pro ženy i muže, ZOOT se tedy vyplatí sledovat denně.
Pokud vám objednané zboží nesedí, můžete jej do 90 dnů vrátit zdarma
a ZOOT za vás zaplatí také poštovné zpět. Výdejní místo v centru Prahy,
v Brně a během měsíce června nově i v Plzni.

Soutěžte o zábavnou hru NEMO
Hledá se Nemo je zábavná s hra pro děti,
která vás zavede do tajuplných mořských
hlubin, kde můžete pomoci Nemovi najít zpět
jeho kamarády. Pozor, ale na žraloky a jiná
nebezpečí.
www.dinotoys.cz
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Chcete jet s námi
na TÁBOR?
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Jistě už víte, že naše redakce je každoročně mediálním partnerem letního dětského tábora. Každý rok vám také přinášíme informace o tom, jak jsme se
s dětmi na táboře měli a co všechno jsme prožili. Letos poprvé můžeme vyhovět přáním těch z vás, kteří chtěli zažít letní táborové dobrodružství s námi.
Chcete zažít to pravé prázdninové dobrodružství? Chcete prožít dva týdny
skvělých prázdnin? Vyrazte s námi do jižních Čech…

Legendární pevnost Boyard není potřeba dlouze představovat. Šest soutěžních oddílů připluje do
pevnosti lodí nebo přiletí vrtulníkem. Jejich cílem je vyhrát zlato hlídané tygry v zamčené pokladnici.
Aby se k němu dostali, musí splnit řadů obtížných úkolů a překonat desítky nástrah. Tak přesně to na
vás čeká toto léto. Rozděleni do jednotlivých oddílů budete navzájem bojovat o indicie a mapu vedoucí
k nalezení zlatého pokladu. Jen se vzájemnou pomocí svých přátel můžete spolu dojít až k úspěšnému
konci a pochlubit se, že jste tím, KDO VYHRAJE!
Chcete s námi absolvovat letošní prázdninové dobrodružství? Vydejte se s námi od 7. 7. do 20. 7. do
RS Nuzice do Autocampu Pohoda. V krásném prostředí jižních Čech se prostřednictvím celotáborové
hry přenesete do světa přátelství, vytrvalosti a odvahy. Vydáte se na zajímavé výlety po vodě, nebo po
suchu, prožijete den v koňském sedle, zažijete pravý táborový jarmark, kde si nakoupíte za táborovou
měnu dárky pro sebe a své blízké.
Všichni doufáme, že nám počasí bude přát a že to budou dva týdny plné sluníčka a tepla. Ale i kdyby
ne – budete ubytovaní v krásných vytápěných chatkách, takže ani déšť a nepohoda nás nezlomí a na
exkluzivitě programu jistě nic neuberou.
Chcete vědět bližší informace? Pište na novakova@rodinaaja.cz, volejte na tel. 775776690.
Těšíme se na vás.
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Ještě měsíc bude
kalendářně trvat léto.
Podle dlouhodobých
předpovědí by krásné
počasí mohlo být
ve skutečnost trvat
ještě o fous déle.
Právě v tomto období
se většina z nás
začíná stravovat
trochu zdravěji. Naše
tělo si totiž většinou
spíše než o knedlík
nebo řízek řekne
o něco lehčího.
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Co jíst v létě?
To je samozřejmě dobře. A ještě lépe bude,
když nám letní období poslouží jako start
ke zdravému stravování.

•

Co by tedy v létě mělo
platit?
•

•

•

V letním horku bychom se měli vyvarovat kaloricky vydatných a mastných jídel.
Ty totiž zatěžují organizmus, především
trávící a následně i oběhový systém.
Měli bychom zařadit do svého jídelníčku minimálně jedno zeleninové jídlo denně, nejlépe samozřejmě místo
večeře.
Velmi důležitý je dostatečný příjem
tekutin. Nejlepší variantou budou neperlivé vody a minerálky, popř. ovocné
čaje. Doporučený denní příjem je pro
dospělé osoby 2,5-3 litry tekutin denně. A to podle zátěže.

•

Neměli bychom zapomenout ani na potravinové doplňky /vitamíny, minerály/:
• Antioxydanty /vit. A, E, C, zinek,
selen/ chrání náš organizmus před
slunečním zářením a před účinky
volných radikálů
• B-komplex dodává potřebné vitamíny pro výživu pokožky a nervů /
protistresový/
• Beta-karoten chrání před působením
UV paprsků ze slunečního záření
• Vitamín C posiluje obranyschopnost organizmu a jeho regeneraci.
Chystáme-li se na cesty, určitě bychom navíc neměli zapomenout přibalit do zavazadla Acidophilus, který
posiluje imunitu a především udržuje
střevo v dobrém stavu. Může být velmi
užitečným pomocníkem při veškerých
střevních či zažívacích problémech.

Výživa

Zdravý jídelníček
A pokud se vám podaří řídit se vším, co
jsme vám poradili? V té chvíli je určitě ten
správný čas na to, vykročit dál za zdravou
výživou. Víte, jakých 6 bodů musíte nutně
dodržet, abyste byla zdravá a krásná?
1. Jezte málo a často
Ženy, které chtějí vypadat dobře a stejně dobře se cítit si obvykle nenakládají na talíř hory
jídla. Neostýchejte se poručit si v restauraci
dětskou porci, anebo se o jednu „dospěláckou“ podělte s partnerem. Je to mnohem
zdravější, než kolotoč přejídání a následného
provinilého hladovění, na kterém se vozí velké množství mladých Češek.
2.

Při vaření používejte olivový olej
namísto slunečnicového nebo
margarínu
Ačkoli v olivovém oleji je stejné množství kalorií jako v margarínu, odbornice
na zdravou výživu mají v lednici jen první
z nich. Olivový olej vašemu organismu prospívá, protože je nabitý zdravými mononenasycenými tuky, které vás chrání proti
nemocem srdce a cév. Margarín naopak
cévy ucpává a tím vám škodí (i v malém

množství). Obsahuje stejné nezdravé tuky,
jež na vás číhají třeba v bramborových lupíncích a hranolkách.
3. Občas si objednejte jídlo ze sóji
Nemusíte být vegetariánka, abyste čerpala bílkoviny ze sóji. Jestli vám sója nesedí, zkuste si
pochutnávat alespoň na fazolích a ořechách.
Jsou bohaté na vlákninu a antioxidanty a obsahují méně nezdravých tuků než maso.
4. Snídejte výhradně zdravá jídla
Vaše ranní jídlo prozrazuje o vašem životním stylu víc, než si myslíte. Odborníci
na výživu tvrdí, že skladba vaší snídaně vypovídá, jak moc dbáte o svoje zdraví. Pokud
si po probuzení pochutnáváte na mastné
anglické snídani (jíte míchaná vajíčka, volská oka, párky nebo smaženou slaninu),
nejspíš si moc nepotrpíte ani na cvičení.
Potom není divu, že pod vámi váha ukazuje
závratná čísla! Jestli naopak začínáte den
miskou kukuřičných lupínků s odstředěným
mlékem, nejspíš i jinak žijete zdravě.
5. Obědvejte teplé jídlo
Müsli tyčinka je dobrá volba, pokud trčíte
u pracovního stolu a váš vyhládlý žaludek

halasí hlasitěji než Matějská pouť. Pokud
vám ale tři takové tyčinky často poslouží
jako oběd, děláte velkou chybu. Moudré ženy vědí, že je chytřejší dát si k obědu
pořádné teplé jídlo, než umlčovat chutě náhražkami jako jsou různé „zdravé“ tyčinky
anebo třeba ukrutně nezdravá, ale rychle
připravitelná čínská polévka. Proč? Balená
jídla často obsahují přísady, které vaše tělo
vůbec nepotřebuje – třeba sodík, konzervační látky, často spoustu zbytečných kalorií
a tuků. A navíc: kuře s rýží nebo file s bramborem vás zasytí na mnohem delší dobu než
oběd složený například z misky müsli s mlékem, jablka a trvanlivé bagety se šunkou.
6.
Pravidelně si dávejte brokolici
Obsahuje obrovské množství vitamínů
a antioxidantů, takže vás chrání proti běžným onemocněním jako je třeba rýma
a nachlazení, ale zároveň i proti rakovině.
Můžete si ji kupovat i mraženou a pokud
vám samotná nechutná, zkuste ji jíst jako
přílohu ke kuřecímu masu spolu s dušeným
hráškem, kukuřicí a mrkví.
-ifZdroj: cosmopolitan, celostnimedicina.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Ať žije
grilování
Dá se říci, že Češi přišli grilování na chuť. Ostatně, pokud se o víkendu
projdete jakoukoliv vilkovou zástavbou „ucítíte“ to sami. Pojďte se tedy
s námi do toho pustit.

Při grilování velmi záleží na tom, jak dobré
maso si vyberete. Nabídka supermarketů je
sice bohatá, ale kvalita různá. Rozhodně se
nenechte nalákat na naložené maso „rovnou
na gril”. Právě tak se většinou obchodníci zbavují zásob, které už měly dávno z pultů zmizet. Stejně jako před lety si dobrého řezníka
hýčkejte a dejte na rady známých. Pokud už
máte řezníka „prověřeného”, můžete si troufnout i na koupi jeho marinovaných specialit.
Pěkně horká a křupavá – přesně taková by
grilovaná jídla měla být. V žádném případě
by však neměla být černá! Vašemu zdraví
sice prospěje, když necháte maso či grilovací klobásky na roštu spíš o trochu déle, než
abyste pak pojídali pokrm nedopečený, ale
všeho moc škodí. Jednotlivé kousky na rošt
byste v žádném případě neměli pokládat
v okamžiku, kdy uhlí ještě hoří. Vše má svůj
čas – vyčkejte, až budu uhlíky žhavé – maso
se pak lépe propeče a bude krásně zlatavé.
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Nežádoucímu zčernání pokrmů zamezíte
také správným nastavením výšky roštu nad
uhlíky – nejméně 10 cm. Zároveň je dobré
dbát na to, aby nebyly uhlíky pod celou jeho
plochou – jeli část pokrmů hotová dříve než
ostatní, přesuneme je na chladnější místo,
kde zůstanou teplé do doby, než se dodělá
zbytek. Snažte se také, aby z pokrmů zbytečně neodkapával na uhlí přebytečný tuk.
A pokud raději sázíte na jistotu, můžete při
grilování na rošt položit ještě hliníkový tác či
mističky, které přímému kontaktu s otevřeným ohněm stoprocentně zabrání.

Přímé grilování
Většina fandů grilování klade grilované pokrmy přímo na rošt nad zdroj tepla. Tato
technika se nazývá přímé grilování. Pokrm
je při něm vystaven žáru jen z jedné strany – zespodu. Tímto způsobem přípravy
uchováme v pokrmu jeho přírodní šťávu

a dosáhneme charakteristického vzhledu
opečeného masa. Často se stává, že teplota grilovacího roštu je příliš vysoká a je
třeba pokrm i několikrát v průběhu tepelné
úpravy obrátit. Problémem v takovém případě může být v tom, že na roštu pak stačí
pokrm nechat jen o pár vteřin déle a „černá spálenina“ je na světě! Zvláště náchylné
k této nepříjemnosti – a pak samozřejmě
naprosto nepoživatelné – jsou pokrmy,
k jejichž úpravě byla použita mletá paprika
nebo bylinky (obojí připálením zhořkne).
Nezřídka se také stane, že z pokrmů vytéká
na dřevěné uhlí přebytečný tuk, který dokáže způsobit štiplavý dým a gril party rázem
promění v „tanec“ hostů prchajících před
nepříjemným kouřem. Jak tomu zabránit?
Snadno – přímým způsobem grilovat pokrmy s nízkým obsahem tuku, jako je drůbež
či ryby. Tímto způsobem ovšem lze připravit
také hamburgery, zeleninu nebo špízy.

Výživa

13.
14.
15.

16.
17.

že odkapávání tuku do ohně přímo
zamezují.
Nevystavujte grilované maso přímému
plameni.
Připálené maso nejezte.
Preferujte pro grilování méně tučné
maso, drůbež, ryby. Méně vhodné
je vepřové a hovězí. Uzeninám nebo
tlustému vepřovému se raději vyhněte. Odstraňte tučné okraje masa,
u drůbeže stáhněte kůži.
Zeleninový salát je nejlepší přílohou
k ugrilované masové pochoutce.
A nezapomeňte: smích je nejen nejlepší lék, ale i nejlepší koření života.
Dopřávejte si ho při grilování a rožnění
plnými doušky. Pomůžete tím svému
zdraví.

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

Grilujeme zdravě
Pokud se vám hrůzou orosilo čelo potom,
co jste si přečetli několik populárně-naučných článků o škodlivosti a rizicích grilování, pak je následující text určen právě vám.
Takže vezměte kapesník, otřete zpocené
čelo a dejte se do čtení.
1. Používejte vhodný typ grilu.
2. Před a po použití gril i ostatní grilovací
pomůcky důkladně umyjte.
3. Investujte do kvalitního dřevěného
uhlí.
4. Chcete-li předejít nákaze bakteriemi,
musí mít maso ve středu teplotu minimálně 70 °C po dobu deseti minut.
Maso je možné nejprve tepelně opra-
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covat v mikrovlnné troubě a teprve
poté na grilu. Pro zjištění teploty můžete použít vpichovací teploměr.
5. Pokud je to možné, dejte si trochu
práce s přípravou marinády. Marinované maso je chutnější a podle některých studií se z něj uvolňuje méně
heterocyklických aminů. Použitá marináda musí být vždy čerstvá.
6. Maso musí být dobře propečené
do hloubky, až ke kosti, ne jen na povrchu.
7. Nepoužívejte stejné talíře, příbory
a prkénka na grilované maso a další
přílohy, pokud jste na nich před tím
připravovali syrové maso.
8. Dodržujte obecné hygienické zásady.
Po manipulaci se syrovým masem si
důkladně umyjte ruce.
9. Nenechte se zmást barvou masa
pokud jste ho marinovali. Za svoji zahnědlou barvu může více vděčit
marinádě a ne tomu, že je dobře propečené.
10. Potraviny podléhající 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.
11. Grilovat začněte až ve chvíli, kdy je gril
rozpálený, uhlíky dřevěného uhlí musí
žhnout, ne z nich šlehat plameny.
12. Nenechte tuk odkapávat do ohně.
Zabránit tomu můžete použitím alobalu nebo hliníkové grilovací mřížky.
Některé grily jsou konstruované tak,

Co může být příjemnějšího, než strávit večer
s přáteli při grilování? Počasí vám přeje, nápoje se chladí, maso je naložené, nezbývá, než
se pustit do díla. Pár osvědčených tipů, aby se
vše podařilo, jak má, přijde jistě vhod…
1. Pekelný žár
Dřevěné uhlí dosahuje optimální grilovací
teplotu ve chvíli, kdy je pokryté tenkou vrstvičkou bílého popílku. Tip: podržte ruku asi
10 cm nad roštem a počítejte: 1 Mississippi,
2 Mississippi…“ Bude-li vás při 3 ruka pálit
tak, že ji budete muset odtáhnout, je žár
právě akorát.
2. Naolejuje-li Julie…
Správně namaštěný rošt zabrání tomu, aby
se k němu maso přichytávalo. Kuchyňskou
papírovou utěrku složte na čtvrtiny a nechte řádně nasáknout olejem, poté jí po každém upečeném chodu rošt potřete.
3. Méně je více
Negrilujte příliš mnoho porcí najednou –
zakryto jednotlivými kousky by mělo být
maximálně 70 procent grilovací plochy
(roštu).
4. Žádné napichování
Největší a nejčastější chyba: napichování
masa vidličkou při obracení. Všechna báječná šťávička, která měla zůstat v mase
se tak vylije na dřevěné uhlí, které začne
přímo pekelně čmoudit a maso je vysušené
jako podešev. Tip: používejte raději kleště
na dlouhé rukojeti (nespálíte si ruce a masíčko bude krásně křehké a šťavnaté).

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku

„naděje zdravé
budoucnosti“

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

Pupečníková krev
dosud pomohla více
než 25 000 pacientů na
světě překonat jejich závažná
onemocnění. Odborníci z oblasti
lékařského výzkumu se shodují, že je
cenným zdrojem krvetvorných kmenových
buněk pro léčbu hematologických, onkologických
a autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pacientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným
krev od sourozence anebo neznámého dárce.
Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá
až v průběhu onemocnění.
Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikované případy standardní léčby u hematologických a onkologických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby
v regenerativní medicíně.
Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupečníkové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve,
která představuje slibnou alternativu v léčbě různých
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk
z pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníkové krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinnými) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně

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

Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pupečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňůru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi,
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializované buňky nebo na různé tkáně v lidském organismu,
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy,
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater,
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými onemocněními.
Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medicínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací)
poškozených orgánů.

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

Většina klinických aplikací je v současné době experimentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly,
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

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

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

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmenových buněk i tkáň pupečníku.

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

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

800 900 138

na bezplatné informační lince
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

Výživa

Grilované kuře a zelenina

5. Hlavně klídek!
Trpělivost růže přináší. Steaky budou chutnat mnohem lépe, pokud na ně po ugrilování položíte plátek ochuceného másla
a necháte ještě pár minut „odpočinout“
přikryté poklopem (nebo nějakou miskou)
– budou mnohem křehčí a šťavnatější.
6. Hrubost se vyplácí
Kuchaři, kteří se specializují na grilované
pokrmy, zásadně používají jen hrubou sůl
a čerstvě namletý, nebo ještě lépe natlučený, pepř. Oproti jemné soli se hrubá sůl
na pokrmech netaví a tolik je nevysušuje.
Tlučený pepř je výrazně aromatičtější než
když se použije pepř namletý před několika
dny, nebo dokonce týdny.
7. Zelené grilování
Vegetariánské grilování je in – cukr obsažený v zelenině vysokým žárem krásně
zkaramelizuje a jednotlivé druhy zeleniny
chutnají najednou naprosto neobvykle
a mnohem lahodněji. Tip: papriku vložte
na chvíli přímo do ohně. Získá zajímavou
kouřově sladkou chuť – kdo ochutná, jeden kousek mu stačit určitě nebude.
8. „Zónování“
Je to jednoduchý způsob, jak v průběhu
grilování regulovat teplotu pečící plochy.
Vpravo bude uhlí rozpálené na maximální
žár, uprostřed by měla být asi 15 cm široká
plocha s uhlíky pokrytými tenkou vrstvou
popílku a vlevo bude uhlí ještě nezapálené.
Při takovémto rozdělení budete mít jednu
zónu na prudké opečení (vpravo), jednu
na dopečení a změknutí masa (uprostřed)
a jednu teplou zónu, kde můžete připravovat „choulostivé“ pokrmy, jako je například ovoce (vlevo).
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A pár receptů na konec…

Pro 2-4 osoby
* 1 kuře (cca 1,2 kg) * 1 svazek rozmarýnu * 8 šalotek * 600 g malých brambor
* 2 paličky česneku * sůl, pepř * 1 lžíce medu
* 4 lžíce sójové omáčky * 1 lžička kari koření
1. Kuře omyjeme, osušíme a zevnitř osolíme a opepříme. Napíchneme na špíz.
Med, sójovou omáčku a kari promícháme a směsí potřeme kuře.
2. Šalotky oloupeme a česnekové paličky rozpůlíme. Brambory omyjeme
a rozpůlíme.
3. Vše vložíme do hliníkové fólie a přidáme větvičky rozmarýnu, sůl a pepř.
Kuře dáme na gril a pod něj položíme
fólii se zeleninou a bramborami.
4. Asi hodinu grilujeme, během té doby
zeleninu několikrát obrátíme

Žebírka
* 800 g vepřových žebírek * 1 lžíce medu
* 2 lžíce dijonské hořčice * 2 lžíce kostiček
cibule * sůl * 1 lžička kmínu * 1 lžička tlučeného pepře * větvička tymiánu
Maso omyjeme a osušíme. Ostatní suroviny smícháme a žebírka vzniklou
směsí důkladně potřeme. Vložíme maso
do hliníkové fólie a grilujeme asi 20 až
30 minut, během grilování několikrát
obrátíme

Čas pečení
jednotlivých druhů mas:
Hovězí maso:
•
Steak, uvnitř krvavý: 5 – 6 minut
•
Steak, uvnitř narůžovělý: 8 až 9 minut
•
Steak, dobře propečený: 12 až 13 minut

Masový cop
* 500 g vepřové panenky * šťáva a plátky
kůry z chemicky neošetřovaného citronu,
bio * 2 lžíce sójové omáčky * 1 lžíce pepře
Promícháme sójovou omáčku, citronovou šťávu a kůru s pepřem a směsí potřeme maso. Panenku rozkrojíme na tři
pruhy podél, ale nedokrojíme, a upleteme z ní cop - konce svážeme. Grilujeme
20 až 30 minut.

Jehněčí kotlety
* 4 jehněčí kotlety * 4 lžíce olivového oleje
* 2 lžíce nasekaného rozmarýnu * 2 stroužky česneku * sůl, pepř
Směsí oleje, rozmarýnu, česneku, soli
a pepře důkladně potřeme maso. Kotlety
grilujeme asi 10 minut a během grilování
několikrát obrátíme.

Vepřové maso:
•
Kotlety a steak, propečené: 10 až 12
minut
Pozor! Vepřové maso nesmí být v žádném
případě krvavé, ani narůžovělé, ale vždy
dobře propečené. Jen tak si můžete být
jisti, že se do těla nedostanou žádné choroboplodné zárodky!
Jehněčí maso:
•
Jehněčí steak: 6 minut (narůžovělý),
8 minut propečený
•
Jehněčí filety: 4 minuty
Drůbež:
•
Krůtí steak: 12 minut
•
Kuřecí prsa: 12 minut

Rajčata
* 4 rajčata * 4 lžíce bylinkového másla
* pár lístků bazalky * sůl
Rajčata omyjeme, odřízneme vršek, osolíme a vložíme na fólii. Bylinkové máslo
položíme na rajčata a posypeme bazalkou.
Grilujeme asi 15 až 20 minut.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: madonaa-eu.webnode.cz,
nagrilu.cz, meggle.cz

Inzerce

Trápí Vás opakovaně
gynekologické mykózy?
K léčbě
mykóz přidejte

lék Wobenzym®
Doporučená doba užívání 10 týdnů

Účinně omezuje
opakování onemocnění.

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Výsledky výzkumu potvrzují

62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym po dobu 10 týdnů v dávce 2 x 8 tablet
denně. V roce po zahájení léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení – počet mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce
neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování teď potvrdilo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.

Není enzym jako enzym

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií
a téměř 50letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék, nikoliv enzymové doplňky
stravy, které nejsou k léčbě určeny.

K léčbě gynekologických mykóz jsou určeny antimykotické přípravky.
Podpůrná léčba Wobenzymem omezuje opakování onemocnění.
Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Kaleidoskop

Svačinka

Hledáte kvalitní a značkové oblečení
pro své nejmenší a nechce se vám
za něj utrácet horentní sumy?

od Hamánka
jako zmzlina

Podívejte se na nový internetový obchod www.babyboutique.cz.
Dováží pro vás kvalitní a značkové zboží z Anglie. Naleznete zde
nejoblíbenější anglickou módu pro ty nejmenší, velký výběr trendy
oblečení a dětských botiček.

Pokud chcete dopřát dětem zdravou zmrzlinu, dopřejte
jim Svačinku od Hamánka. Ptáte se, jak vykouzlit z dětské výživy lahodnou zmrzlinu? Stačí dát kelímek na pár
hodin do mrazničky a rázem je na světě vynikající osvěžující zmrzlinový dezert. Nabídněte dětem třeba Hamánek
svačinku meruňku s tvarohem.

Každý měsíc najdete desítky nových produktů. Možnost výměny
nebo vrácení zboží, je samozřejmostí. Nakoupíte-li za více než
1500 Kč, nemusíte hradit poštovné.

CorHelp
jedinečná péče o rány
• vysoce účinný
hydroaktivní gel
na hojení ran a popálenin
• o 40 % rychlejší hojení
• léčba bez strupů a jizev
• nejpříznivější cena
na českém trhu
Výjimečné vlastnosti Flamigelu:
• zajišťuje optimální vlhkost
pro rychlé hojení
• chrání před kontaminací
rány zvenčí
• ničí bakterie díky mírně
kyselému pH
• tiší a zmírňuje bolest díky
chladivému účinku
• nehrozí žádná alergická
reakce
www.flamigel.cz
www.dahlhausen.cz

LEGO kufřík na cesty
®

Máte sbaleno? Prázdninová cesta právě začíná! S barevnými LEGO
kufříky – růžovým pro holky a modrým pro kluky - není žádný výlet
problém. Uvnitř kufříků se ukrývá vše, co si jen může malý stavitel od 4 do 8 let přát: stavební podložku, figurky a samozřejmě
spoustu kostiček, doplňků, a také návod na inspiraci pro nekonečnou zábavu. Praktický kufřík
je z lehkého, ale odolného
plastu, vydrží všechna vaše
prázdninová dobrodružství!
Další stavebnice hledejte
na www.LEGO.cz.

Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek, který příznivě ovlivňuje
normální činnost srdečního systému.
Srdce je pumpou
našeho těla, proto
bychom o něj měli
náležitě pečovat. Jedině silné srdce nám
zajistí pevné zdraví
a emocionální vitalitu. Toxiny mohou napadat všechny části
srdce, tedy perikard,
myokard, endokard
i nervový aparát.

www.joalis.cz

BIO mandlový olej
– obzvláště jemná péče

Flirt
Máte chuť na něco
výjimečného? Pod
názvem FLIRT najdete nyní v obchodech nový vanilkový
jogurt a pomeranč
v čokoládě, kterému
prostě neodoláte.
Balení: 143 g
(z toho 23 g dražé)

Čistící vlhčené ubrousky HiPP jsou napuštěny velmi jemným pleťovým mlékem, které
obsahuje vysoce kvalitní BIO mandlový olej.
Ubrousky jsou velmi měkké a jemné pro citlivou pokožku Vašeho miminka a jsou velmi
dobře snášeny.
www.hipp.cz

dáreK K narOZeninám: dreS S vlaStním jménem
Lék Panthenol Spray s dexpanthenolem je ideálním přípravkem do domácí lékárničky. Pomáhá léčit stejně
dobře spáleniny od sluníčka jako odřená dětská kolena nebo lokty.

velikosti
od 128 cm – XXXl
dOdání do 7 dní
od online
objednávky

Přináší jedinečnou výhodu snadné
bezkontaktní aplikace. Usnadňuje
hojení ran a zmírňuje pocity bolesti
s tím spojené.
Před použitím léku si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
www.panthenolspray.cz
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Kamenný obchod 3KOSHOP:
Ohradní 10, Praha 4
po–ne, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

3koshop_104x65jaro2013.indd 1

internetový obchod

www.3KOSHOP.CZ
7.3.2013 20:27:11

Kaleidoskop

5x

Multifunkční pekárny

sladký balíček

LENTILKY

První domácí pekárny ve kterých si
vedle čerstvého pečiva můžete
připravit i vařené těsto, jogurty,
sýry, acidofilní mléka, marmelády, sádlo, maso nebo ryby.
Více informací naleznete
na webových stránkách
www.smartbreadmaker.com
nebo se dozvíte na telefonním
čísle +420 386 351 961

Bepanthen Oční kapky
v praktických
znovuuzavíratelných
ampulkách.

Mix vybraných barev ve speciální limitované edici pro holky a kluky
je tady. Dopřejte svým dětem sladkou odměnu, nebo se sami vraťte
do dětských let a smlsněte si na barevných čočkách. Když nám správně
odpovíte na otázku a budete mít štěstí, pošleme vám mlsání na celé léto.

Jaké barvy mají LENTILKY v krabičkách pro holky?

Okamžitě uleví od příznaků suchých, podrážděných očí. Neobsahují konzervanty
a jsou tudíž vhodné pro nositele kontakních čoček.
Každá ampulka představuje vždy čerstvou dávku úlevy pro Vaše unavené oči.

Odpovědi posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Lentilky
Nápověda na www.lentilky.cz
nebo https://www.facebook.com/lentilky.cz

Houba
na čištění

saviček
NUK

Houba odstraní zbytky i z těžko
dostupných míst každého typu
savičky. Důkladně vyčistí všechny zbytky jednoduchým otočením ruky.
www.nuk.com

  

www.nadeje-byliny.eu
Publikace „Byliny léčí“ je učebnicí v oblasti působení bylin a pupenů
rostlin (gemmoterapeutik) na náš organismus.
Najdete zde souhrn všech produktů ﬁrmy Naděje. Seznam základních
kúr, jejich složení i s postupy užívání, jednotlivé druhy tinktur a
jejich účinky. Pomůže vám lépe se orientovat ve výběru, najdete zde
základní okruhy zdravotních problémů i s doporučením jaké bylinky
použít.

Olmíci MATY

Důležitá je prevence, a proto by tato publikace neměla chybět v žádné
knihovně.

Vyzkoušejte novinku smetanovou oříškovou
přesnídávku OLMÍCI MATY v single kelímku. Lahodná chuť kakaa a oříšků potěší každý mlsný
jazýček. Výrobek neobsahuje lepek.

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE

objednávky na tel./fax: 582 391 207, 737 525 301 poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

Balení: 110 g

Odpovědní lístek


Zde uveďte své jméno a adresu:
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Odpovědní lístek pošlete do 20. 6. 2013 na adresu:
IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L. Obálku označte heslem „soutěž“.

Výživa

DESATERO
ZDRAVÉHO

STRAVOVÁNÍ
1. Reálné cíle!
Pokud jste přibírali během posledních deseti nebo dvaceti let postupně na váze,
nemůžete chtít, abyste nadváhu shodili
za pár měsíců. Jednak je radikální zhubnutí (nejčastěji hladovkou, resp. dietou)
nezdravé a nelze ho trvale udržet (jo-jo),
jednak se jedná opravdu o postupný promyšlený proces, který má svoji přípravnou
fázi do té doby, než začneme opravdu
hubnout tempem cca 2-3 kg/měsíc. Tento
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fyziologický proces má také určité „krizové“ stavy vyplývající ze zákonité reakce organismu na odnímání energie (pohybem,
cvičením, omezením přívodu energie např.
z tuků). Tělo se při postupném hubnutí
může totiž dostat do pasti zvané zpomalení metabolismu. Tomu se dá zabránit, že
hubneme pomocí redukce energie v jídelníčku např. prvních 5 dnů týdne a na víkendové dny svůj přívod energie zase poněkud zvýšíme.

2. Pravidelně se stravuj!
Požadavek pravidelnosti ve stravování (jíst
nejlépe každé cca 3 hod) vychází z toho,
že pokles po jídle zvýšené hladiny krevního
cukru v krvi (glykémie) na původní hladinu před najedením trvá u zdravých lidí cca
3 hod. Jestliže se však po 3 hod nenajíme,
naše glykémie se dále propadá a my logicky pocítíme obtížně kontrolovatelnou chuť
rychle něco pozřít, nejlépe něco sladkého
(cukr) a tučného, což je jedním z důvodů

Výživa

tloustnutí. Naší snahou by mělo naopak být,
aby se energie ze stravy uvolňovala pomalu
a postupně (ne v nárazech – šocích, způsobených vlčím hladem), čehož můžeme dosáhnout především konzumací celozrnného
pečiva – při snídani, přesnídávce i svačině.
Pokud cvičíme, pak před cvičením je také
vhodné sníst porci celozrnného pečiva, abychom měli energii k dispozici po celou dobu
cvičení. Vláknina, kterou obsahuje celozrnné pečivo, zabezpečí kontrolovaný a zdravý,
tedy nešokový příjem energie. Když potlačíme záchvaty hladu z vynechávání jídla, klesne obvykle i naše chuť na sladké.

3. Co mě zasytí?
Právě vláknina z celozrnného pečiva (ale
i voda z nápojů), která je nestravitelná, tj.
neuvolňuje se z ní žádná energie, zpomaluje uvolňování energie ze škrobů obsažených v chlebu a pečivu. Má tedy vynikající
sytící schopnost znásobenou ještě tím, že
v trávicím traktu ve styku s vodou bobtná, tj. zaplňuje jej a vytváří pocit nasycení.
Říkáme, že vláknina propůjčuje celozrnnému pečivu unikátní vlastnost, že po něm
strmě nestoupne hladina krevního cukru
(glykémie), tj. že pečivo s vlákninou má

nižší tzv. glykemický index než pečivo vyrobené jen z bílé mouky, bez vlákniny.

4. Pravidelně pij!
Když pravidelně nejíme, tělo má tendenci si
energii spořit do zásoby, bohužel ve formě
zásobního tuku. A když pravidelně a dost
nepijeme v závislosti na našich pohybových aktivitách, na okolní teplotě a vlhkosti
(pocení), tělo si zase ukládá do zásoby nezbytnou vodu. Zejména ženy mají pak větší
sklony k otokům a celulitidě, což je nežádoucí forma „zavodnění“. Je tedy naopak
žádoucí pravidelně pít vodu nebo nemočopudné nápoje (ovocný či bylinkový čaj,
100% džus zředěný vodou 1:1). U dospělých odhadujeme celodenní potřebu vody,
když vynásobíme hmotnost koeficientem
0,033, tedy u 60kg ženy to bude 0,033 x
60 = 1,98 litru. Každou hodinu z 16hodinového období bdělosti bychom tedy měli
vypít doušek vody (např. s citrónem nebo
mírně medem oslazený bylinkový čaj) o objemu cca 1,3 dl.
5. Hýbej se!
Potřeba pohybu jednak vychází z toho, že
pohyb je člověku přirozenou denní potře-

bou, která je v něm geneticky zakotvena
(!), jednak z toho, že nadbytečné tuky
lze bez pohybu přeměnit na energii jen
stěží. Přitom pohybová aktivita by neměla být vynucována silou (pak dojde spíše
k posilování a růstu svalů), ale měla by se
spíše odehrávat v tzv. vytrvalostním režimu (rychlejší chůze, pomalý běh nebo
jízda na kole). Tyto aktivity jsou garancí
postupného sycení svalů vdechovaným
kyslíkem, který potřebujeme ke spalování
tuků. Při silových cvičeních naopak dech
zadržujeme, což spalování tuků vůbec nepodporuje. Protože se však při jakémkoliv
pohybu (vytrvalostním i silovém) spotřebovávají také sacharidy, je vhodné je po pohybové aktivitě zase doplnit, aby se pohybový aparát tzv. zregeneroval (doplnila se
v něm tzv. uvolnitelná energie). Proto jsou
po cvičení vhodné vícezrnné druhy pečiva,
které tuto energii zase do těla poměrně
rychle doplní.

6. Spánek, půl zdraví
Víte, že při spánku se hubne? Spánkový, tzv. klidový metabolismus odčerpá za
8 hodin spánku ze ženského těla 1100–
1200 kcal, a to zejména z krevního cukru

Výživa

a v těle uloženého cukru, tzv. glykogenu. Kalorie je po ránu třeba zase doplnit zpět, nejlépe ve formě celozrnného
pečiva, abychom měli energii na „rozjetí“ dne. Kdo špatně a nedostatečně spí
a regeneruje, uvádí organismus do energetického stresu, který zase vede k ukládání energie do zásoby (samozřejmě
tukové).

7.

Nádech, výdech
Kdo chce mít hladinu tělesných tuků pod
kontrolou, musí k nim umět přivádět
kyslík. Jen kvalitní dýchání, a to zejména
při cvičení, zabezpečí jejich metabolické
využití na energii.

8.

Čerstvý vzduch
Všechny škodliviny ve vzduchu (zejména při
kouření) blokují jeho využití v organismu.
Proto bychom měli být velmi kritičtí k recyklaci vydýchaného vzduchu, např. klimatizací
ve velkých budovách a fitcentrech, a měli
bychom se vyhýbat oblastem s velkým znečištěním exhalacemi a prachovými částicemi.
Proto bychom měli alespoň 1-2 dny týdně (víkendy) strávit výhradně na čerstvém vzduchu.

9.

Důležitá psychika!
Od těch, kteří zhubli, víme, že hubnutí
je tzv. v hlavě. Aby však z hlavy vycházely jen efektivní impulsy k hubnutí, nesmíme žít v bludech a mýtech o hubnutí, za které se někdy schováváme, když
vysvětlujeme sami sobě i jiným, proč to
nejde. Věda o výživě a výživové poradenství za poslední léta udělaly takové
pokroky, že když se svěříme do rukou
zkušeného a kvalifikovaného poradce
a respektujeme jeho pokyny, budeme se
nám snáze a rychleji hubnout, a to bez
rizika jo-jo efektu. Výživoví poradci mají
přehled o vhodných potravinách a jejich
sestavování do jídelníčků na hubnutí,
protože neustále kriticky pozorují trh
s potravinami.

10. Mám se ráda, zasloužím si odměnu!
Nejlepší motivací jsou příběhy těch, kteří už
zhubli. V jejich jídelníčcích nesmí být časté tzv.
dietní chyby (např. jednoduché sacharidy tj.
sladkosti na noc), musí být nutričně a energeticky vyvážené a vyladěné podle jejich životního stylu. Jejich přiměřená strava musí být doplněna pohybem, který je současně zábavou,
a ne trápením. Dodržovat v životě nějaký řad
a pravidla se každému vyplatí, vždyť mít zdraví
a životní styl pod vlastní kontrolou vede k vyššímu sebevědomí, větší schopnosti realizovat
smělé životní cíle a schopnosti dosahovat
úspěchů, o kterých jsme předtím, když jsme
byli zmatení, pohodlní a málo vytrvalí, jenom
snili.
Autor: Ivan Mach
Zdroj: Penam

Srdce je sídlem lidských pocitů
Svoji ordinaci, detoxikační poradnu, provozuji již přes deset let.
Jedna věc mi po celou tu dobu nejde z mysli: proč lidé do poradny
docházejí s nejrůznějšími zdravotními problémy, ale ne s potížemi, spojenými se srdcem.
Jako by tyto obtíže ani nevnímali, nebo si je snad
nechtěli připustit? Přitom na kardiovaskulární problémy, tedy infarkty a mozkové mrtvice, nebo na jejich následky každoročně umírá nejvíce lidí (dle demografických studií je to 51,1%). Jako by pacienti o
okruhu srdce a potížích k němu se vážících nechtěli
hovořit. A přitom detoxikace srdce metodou C.I.C.
patří k těm z nejpříjemnějších, spolehlivě zabírajících
a často provázených znatelnými úlevami v psychice
pacienta a přílivem náhlé vitality.
S čím je srdce spojováno?
Podle čínské medicíny a zákonů pentagramu lze
všechny anatomické detaily člověka zařadit do
jednoho z pěti základních okruhů. Tyto okruhy
spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Srdce je
pak vůdčím orgánem jednoho z těchto pěti orgánových okruhů.
Se srdcem je spojována atmosféra pravého léta,
slunečných dní, atmosféra teplého klimatu, radosti
a bezstarostnosti. Však také pocity, které souvisejí s
radostí, podporují díky vegetativnímu nervovému systému činnost srdce a cév. Člověku, který je zamilovaný, tluče srdce jaksi zvláštně, jeho cévy se roztahují a
celkově se mu dýchá nějak jinak – lépe. Srdce je tedy
citovým orgánem lásky. O pacientovi, který přichází
do poradny pesimistický a s chronickou neradostností
– má pocit, že neustále v životě prohrává, je nemilován – můžeme bezpochyby říci, že si svůj kardiovaskulární systém, a tedy i srdce, neustále stresuje.
Nepoužívá ho, jak by mohl.
K srdci se řadí další anatomické části: tenké střevo, tepny, tváře
– stav pokožky, dlaně
rukou.

Patří k němu i vyjadřovací schopnost, tedy lidská řeč
a její koordinace s lidskou myslí. Detoxikaci srdce
potřebuje člověk, který nedokáže slovy přesně zformulovat svou myšlenku, nebo mu myšlenky plynou
rychleji, než jsou jeho vyjadřovací schopnosti. A také
jedinec, který při veřejném vystoupení trpí velkou
trémou – červená se a není schopen promluvit. Systematickou očistou se člověk často jakoby zázrakem
těchto pocitů zbavuje, což mu dovoluje s „čistým
srdcem“ bezproblémově navazovat kontakty s lidmi
a otevřeně s nimi sdílet své pocity.
Srdce potřebuje detoxikovat i člověk, kterému se
obvykle bez příčiny mění nálada. Jemuž se stav
spokojenosti, je-li vyrušen nějakou třeba i drobnou
nepříjemností, mění v nespokojenost a neradost,
a tak to jde stále dokola. Často právě detoxikace C.I.C. pomáhá k značnému zmírnění intenzity
propadů v náladě. Nebo člověku umožní pochopit
příčinu špatných nálad v průběhu denních událostí,
které se mu pak v novém světle vnímání mohou
jevit jako banální a nedůležité.
Na fyzické úrovni se po detoxikaci srdce a kardiovaskulárního systému zlepšuje okamžitý tělesný výkon při
náhle zvýšené intenzitě pohybu, například při dobíhání
autobusu nebo chůzi po schodech do vyšších pater.
Člověk s toxiny v srdci se daleko dříve zadýchá a rychleji
se mu roztluče srdce. Proto by očista srdce měla patřit,
zvláště u starších lidí, k základním detoxikacím, přestože si o ni pacient při úvodních návštěvách v detoxikační poradně sám většinou
výslovně neříká.

Základní toxiny ohrožující kardiovaskulární systém
Mezi nejčastěji toxiny patří toxiny mikrobiální. Jsou
infekce z přechozených a nedoléčených nemocí, třeba
obyčejné chřipky, jež jsou v organismu před působením imunitního systému po dlouhou dobu ukryty.
Dále jsou to toxiny podrobně popisované v toxikologické odborné literatuře, například nejrůznější chemické látky nebo toxické kovy. Patří sem však také toxiny, jež lze bez nadsázky označit jako psychické. Jsou
důsledkem nejrůznějších stresových situací, v nichž se
každý z nás dennodenně nachází, a staví se k nim s
menšími nebo většími důsledky na vlastní zdraví.
Postup detoxikace
Základními preparáty vhodnými pro detoxikaci kardiovaskulárního systému jako celku jsou zejména
přípravky Joalis CorHelp, Joalis CorDren a Joalis Venaron. Mohou se brát současně. Lepší je však navštívit
napřed některého akreditovaného detoxikačního poradce, který je schopen pomocí speciálního indikačního systému doporučit detoxikaci C.I.C. jedinci přímo
na míru.
Krásné léto a mnoho zdraví a radosti při
detoxikaci srdce přeje
Ing. Vladimír Jelínek

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích.
Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741
Economy Class Company s.r.o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum, U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel.: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum, Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, info@bodycentrum.cz
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Přístroje
na hubnutí
Kdo z nás by nechtěl být
štíhlý bez toho, abychom
museli trávit hodiny ve fitku
a držet přísnou hladovku.
Snad proto rádi podléháme
nabídkám na snadné
a bezbolestné hubnutí. Co
z toho ale skutečně funguje
a co je jen reklamní trik?
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Myostimulátor byl první
Postupem času se objevily různé zázračné
přístroje, které slibují pomoc v boji s nadváhou. První v řadě byl myostimulátor, se
kterým přišel kdysi dávno známý příznivec
krásy MUDr. Středa. Od té doby se jeho varianty stále dokola objevují. O co se vlastně
jedná? Zjednodušeně řečeno, jde o široký
pás, který poté, co se obepne kolem těla,
vydává elektrické impulzy - nebo také vibrace. Ty se přenášejí na určité partie těla,
kde napodobují účinky cvičení.
Jakkoliv se nám to zdá neuvěřitelné a v záplavě zaručených receptů bychom mohli
o účinku tak to „jednoduchého“ přístroje
pochybovat, podle odborníků tento vynález opravdu může problémy s nadváhou
zmenšit či odstranit. Určitě ale není samospasitelný. Spolu s použitím přístroje by měl
přijít ke slovu i vyvážený jídelníček a dobrý
pitný režim.
Nevýhoda: Ne každý tento přístroj dobře snáší. I když impulzy ani vibrace nejsou
silné, přesto se najdou lidé, které mohou
bolet nebo pálit.
Výhoda: Nízká cena pohybující se obvykle
kolem 1 000 Kč. Není tedy tak náročné vyzkoušet, zda právě pro vás bude tato metoda ta pravá.

Zázračné vakuum
Z jiného soudku je systém Vacanaut, ten
ovšem už vyžaduje alespoň minimální aktivní spolupráci - nikoli ovšem větší tělesnou námahu. Vše probíhá přibližně tak,
že si zájemce obleče speciální neoprénový
oblek (ten mužský zakrývá hlavně břicho,
ženský stehna, zadek a boky, což jsou partie, kde se u obou pohlaví tuk usazuje nejvíc). S tím pak chodí po běžícím pásu - jde
vyloženě o odpočinkovou chůzi, nikoli běh.
Obleky obsahují sto dvacet dva komor,
v nichž změnou podtlaku na přetlak vzniká
vakuový efekt, což urychlí odtok krve obohacené na tuky. Zatímco myostimulátor
si může každý aplikovat doma, zde už je
návštěva „hubnoucího” salonu nezbytná.
Doporučuje se deset opakování, přičemž
jedna kúra trvá přibližně tři čtvrtě hodiny.
Cena se pohybuje od 3 000 až 13 000 korun, podle počtu opakování či konzultací
- včetně vypracování individuálního programu šitého na míru.
O něco levněji výjde Vacanaut - přístroj,
kde jste „uzavřeni“ v přístroji s běžícím
pásem, přičemž dolní polovinu trupu máte

uzavřenu v „podtlaku“. Aktivní účast je zde
mnohem větší – na pásu skutečně běžíte,
nikoliv se procházíte a po půlhodině cvičení budete mít zřejmě propocené i spodní
prádlo. (Procedura stojí od 200 do 500
korun.) Díky nutnosti pohybu funguje podstatně více, než Vacupress, přístroj na lymfatickou masáž. Jedna procedura stojí cca
500 Kč. Výsledek ovšem bývá uspokojivý,
jen pokud studio kombinuje přístroj s dalšími metodami, aby se organismus skutečně
prohřál a tuky odbouraly. Při pouhopouhém Vacupressu se namísto hubnutí můžete dočkat nepříjemných modřin.
Nevýhoda: Poměrně vysoká cena, kontraindikací jsou varixy a srdečně cévní onemocnění, lidé s těmito problémy by podtlak
neměli využívat.
Výhoda: Většina z těchto přístrojů velmi
dobře funguje a pomůže vám od nadbytečných kilogramů

UltraContour vyrýsuje
postavu
V poslední době se prosazuje i systém
UltraContour pracující s vysoce fokusovaným ultrazvukem. Ten je tisíckrát silnější,
než je tomu při klasickém ultrazvukovém
vyšetření. Co činí systém velice atraktivní
je to, že celá procedura je bezbolestná
a přitom se údajně může účinností srovnávat s operativní liposukcí. Zákrok nevyžaduje žádnou speciální přípravu, snad jen
dostatečný přísun tekutin. Je vhodný pro
ty, kdo mají genetické předpoklady k hromadění tuku v určitých partiích, které nelze odstranit cvičením či zdravým životním
stylem. Princip fungování je prostý - ultrazvukové vlny nejprve cíleně rozbijí tukové
buňky, přičemž působí až do hloubky 12
milimetrů. Následuje lymfodrenáž, kdy se
mění na mastné kyseliny a transportují
krevním oběhem do jater, kde metabolizují. Celý zákrok trvá asi 45 minut. Podmínkou je, aby byl pacient zdráv, zejména
jde o játra či ledviny. Pokud jde o úbytek,
pohybuje se obvykle kolem 5–7 cm objemu, ale jsou zadokumentovány případy,
kdy zmizelo až 18 centimetrů.
Pro optimální účinek je nutné šest opakování v týdenním intervalu, cena za jedno
je 3 000 Kč. U této metody, někdy je také
nazývána neoperační liposukce, jsou už jisté záruky, že účinek bude trvalý, takže investice by se měla opravdu vyplatit. Podle
dostupných klinických studií je tento způ-

sob odbourávání tuku bezpečný a účinný.
Nejlepšího účinku pochopitelně dosáhnou
lidé, kteří následně změní stravovací návyky
a zvýší pohybovou aktivitu.
Nevýhoda: Poměrně vysoká cena. Procedura je nevhodná pro lidi s poruchou metabolismu.
Výhoda: Vysoký účinnek.

Vibrostation
Plošiny Vibrostation fungují na principu
trojrozměrné vibrační technologie. Plošina
vytváří vibrace, které jsou přenášeny do těla.
Svaly těla se díky myotatickému (napínacímu) reflexu samovolně stahují. Na principu
stahování svalu funguje jakékoli sportování
nebo posilování. Na rozdíl od běžného cvičení, kdy zabírá maximálně polovina vašich
svalů, na plošině Vibrostation pomocí vibrací
procvičíte 100% svalů v těle.
Kompletní cvičení trvá pouhých 30 minut.
Program běžně trvá 10 minut, tedy jedna
půlhodinová lekce procvičí až tři tělové partie. Dle dovozce během těchto 30 minut
spálíte stejný počet kalorií, jako při hodinovém intenzivním tréninku v posilovně.
Plošiny Vibrostation nejsou určené jen lidem, kteří chtějí zhubnout. Cvičit na nich
je vhodné i pro všechny ostatní, kteří
chtějí získat dobrou kondici či zatočit
s celulitidou.
Nevýhoda: Poměrně vysoká cena, pokud
si chcete zařízení pořídit domů.
Výhoda: Díky plošinám zpevníte postavu,
naberete i svalovou hmotu, redukujete
celulitidu, zvyšujete hustotu kostní dřeně
nebo cirkulace krve.

Infračervené světlo
Další fyzikálním jevem, který se lidé snaží využít k redukci tělesné váhy, je infračervené
světlo. Infračervené záření patří do rodiny
elektromagnetických vlnění, kde najdeme
také gama záření, záření rentgenovo, ultrafialové, viditelné světlo, infračervené záření,
mikrovlny a radiové vlny. Jednotlivé typy záření se liší pouze vlnovou délkou (frekvencí).
Prakticky každý objekt je schopen infračervené světlo absorbovat, což vede k růstu
jeho teploty. Toho se využívá v infračervených saunách. Infračervené sálání proniká
do lidských tkání do hloubky kolem 5 cm
a tím vzniká zahřívací efekt, při kterém se
teplo dostává hluboko do svalové tkáně
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Pomocníci
při hubnutí
a do vnitřních orgánů. Toto sálání je u infračervených saun nastaveno tak, aby ho
tělo mohlo absorbovat v co nejvyšší míře
(údajně až 93%). Středně trénovaný člověk může v sauně vypotit 500 gramů potu,
čímž spotřebuje 300 kcal – ekvivalent běhu
na 3,5 až 5 kilometrů. Teplem trénovaný
člověk může lehce vypotit 600 až 800 kcal
bez žádných nežádoucích účinků. Zatímco
pokles váhy způsobený ztrátou vody je lehce nahraditelný pitným režimem, spálené
kalorie už do organismu dodány nebudou.
Protože infračervený termální systém zvyšuje produkci potu 2 až 3 krát oproti tradiční sauně, teoretické pomýšlení o zvýšeném
spalování nadbytečných kalorií dosahuje
impozantních hodnot.
Nevýhody: Zvýšení tělesné teploty se nedoporučuje u lidí s léčbou adrenalinem,
systémovým Lupuserytematosus nebo
sklerózy multiplex. Teplo se také nemá
používat u lidí, u kterých došlo k poškození kloubního pouzdra. Ani lidé s hemofilií, nebo s jakoukoli jinou predispozicí
ke krvácivosti, nesmí používat infračervený topný systém, respektive jakékoli jiné
tepelné procedury zvyšující vasodilataci
cévního systému.
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Výhody: Saunování vede nejen k redukci
váhy, ale má také řadu dalších příznivých
účinků na lidský organismus. Poskytuje
pasivní kardiovaskulární trénink, pozitivně
ovlivňuje imunitní systém, společně s potem z těla odchází toxické látky, může také
docházet k redukci celulitidy.

Nadějná trojkombinace
Další přístroje se pokouší spojit technologii
aplikace infračerveného záření s masážemi
a akupunkturou, tedy tradičními metodami.
Přístroje dokonce slibují, že nabízejí novou
formu pasivního cvičení. Díky spojení spirálních magnetických vibrací, vysokofrekvenčních masáží a terapie infračerveným
zářením má docházet hluboko ve tkáních
k uvolnění iontových kanálů a podpoře
metabolismu. To by mělo vést k tomu, že
buňky spotřebují více energie a tělo redukuje svoji hmotnost.
Nevýhody: Masážní přístroje produkující
infračervené záření mohou těžko poškodit
zdraví uživatelů, na druhou stranu je těžké
posoudit do jaké míry jsou opravdu účinné.
Těžko mohou nahradit dietu a dostatek pohybu, tvrzení o pasivním cvičení je pravděpodobně poněkud přehnané.

I hubnutí za pomoci přístrojů bude mít
větší efekt, pokud jim pomůžete šikovnými pomocníky.
1. Hubnutí umocní použití speciálních modulačních masážních
gelů. Je jich na trhu spousta, některé se prodávají v setu a masážními kartáči.
2. Pomohou „spalovače kalorií“ – pilulky, které urychlí metabolismus.
3. Zapomenout
určitě
nesmíte
na skladbu potravin. Pokud si nevíte rady, možná by stálo za to využít
alespoň pro začátek nabídku hotových dietních jídel, nebo alespoň
prověřených dietních produktů.
Výhody: Pokud člověk upraví svůj příjem
energie tak, aby byl menší než její výdej
mohou tyto přístroje „usměrnit“ proces
hubnutí směrem k tomu, co se v televizní reklamě s oblibou nazývá „problémové
partie“.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Idnes.cz, studiostep.cz, inovace.cz
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Vydejte se za sluníčkem,
nebo jen za dobrou náladou…
Prázdniny jsou tady za chvíli a vy možná stále ještě váháte, kam vyrazit.
Vůbec nevadí, rozhodně jste nezaspali, nabídka zájezdů na poslední chvíli
je široká a zajímavá. Tak kam se letos vydáme?

Chorvatsko
Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější destinace. Jedním z důvodů je samozřejmě
příznivá cena, druhým jistě nádherné průzračné moře. Bohatá je nabídka hotelů
apartmánů, ale o i pobytů v soukromí, kde
můžete navázat mnohé celoživotní přátelství. Skvělé ovoce ze soukromých zahrad
vám váš pobyt určitě příjemně osladí. Kromě lenošení na pláži byste si určitě neměli nechat ujít i výlety za krásami přírody či
historickými památkami. Za návštěvu jistě
stojí třeba Plitvická jezera, kde se před lety
natáčely příběhy slavného Vinnetoua.

které je „bambino“ to nejlepší, co člověk
může od života dostat. Za návštěvu jistě
stojí nejen sever Itálie, kam je to od nás
krásných cca 8-9 hodin, ale i třeba Palmová
riviéra s nádhernými promenádami plnými
vrostlých palem, nebo překrásná příroda
Sardinie, nebo Sicílie. Z výpravy na sicilskou
dominantu, sopku Etnu, si přivezete nejen
úžasné fotografie, ale i celoživotní zážitky.
Do pocitů Napoleona se nejlépe vžijete
na jeho ostrově, na Elbě, který je sice pro
Čecha přece jen trošku dražší, ale jeho půvab za to stojí.

Černá Hora
Itálie
Druhou nejoblíbenější destinací je bezesporu Itálie. Rodiny s malými dětmi ji milují
pro její písečné pláže, dlouhé příjemné promenády a stále se usmívající obyvatele, pro
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Černá Hora je malá hornatá země na konci
Balkánského poloostrova. Bývá neprávem
přehlížena, navzdory své kráse o ní příliš
mnoho Čechů jako o výletním místě neuvažuje. Což je rozhodně chyba. Kromě

dlouhých pláží a teplého moře totiž nabízí
i dokonalé podmínky pro raft. Kaňon řeky
Tary o hloubce přes 1000m je na Seznamu
světového kulturní a přírodního dědictví
UNESCO a pro raftování se hodí dokonale. Koho neláká dobrodružná plavba, toho
možná zaujme poutní místo vysoko ve skalách, klášter Ostrog a jeho pramen léčivé
vody s účinky stejnými, jako má jeho slavnější kolega v Lourdech.

Maďarsko
Maďarsko již dlouhou dobu patří mezi
oblíbenou turistickou destinaci českých
turistů. Země nabízí svým navštěvníkům
pestrou historii a kulturu, rozmanité
krásy země, proslulé kuchařské umění
a zejména je bohatá na vodní zdroje. Balaton zvaný Maďarské moře je největším
sladkovodním jezerem střední Evropy

Cestování
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a je oblíbeným rekreačním místem. Maďarsko má také velké zdroje termálních
a léčivých vod, setkáte se s tím téměř
na každém kroku, proto i nabídka pobytů je hojně orientována na termální lázně a koupaliště. Za návštěvu rozhodně
stojí i hlavní město Budapešť s bohatou
historií, termálními lázněmi a plavbou
po Dunaji.

Ataturka, který se snažil vybudovat silnou
a prosperující zemi podle západoevropského vzoru. Historické a kulturní dědictví
Turecka reprezentuje množství starobylých
měst, četné historické a archeologické lokality, nádherné mešity, kostely mnoha
církví, okázalé veřejné budovy a další architektonická díla. Tím však výčet zajímavostí
nekončí – Turecko bylo také obdarováno

Řecko

Turecko

nádhernou a velmi rozmanitou přírodou.
Země rozhodně uspokojí potřeby a chutě
i nejnáročnějšího turisty. Na západě najdete okouzlující památky v těsné blízkosti
rekreačních oblastí. V touze po dobrodružství se snadno ocitnete na exotickém
východě, oblasti západnímu turistovi dosud neznámé. Je takřka nepředstavitelné,
abyste na cestách Tureckem minuli Istanbul
město, v němž minulost s přítomností žijí
nerušeně vedle sebe.

po čtvrté hodině, zato ale dlouho do noci.
Turisté jsou všude vítáni, jen návštěva mnišského státu Athos je povolena pouze mužům starším 18 let, ženy mají vstup přísně
zakázán.

Je jen málo zemí, jež prošly takovými změnami jako právě Turecko. Je historickým
mostem mezi Východem a Západem., Evropou a Asií. Téměř každý z národů, které vstoupily na půdu této mnohotvárné
zemně, zde zanechal stopu. Od Asyřanů,
Chetitů a Řeků až po Alexandra Velikého
a Římany, ale také Byzantince a Osmany.
Dnešní Turecko je velkou měrou dílem prvního tureckého prezidenta Mustafy Kemala
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Pokud patříte mezi lidi, kteří mají svůj den
rozplánovaný na minuty, zřejmě budete
ze životního tempa Řeků trochu šokováni.
Hodina nic neznamená, vše je vždy v naprostém klidu, heslo dní zní: Žádný spěch.
Pracovní doba se řídí klimatickými podmínkami, a tak se pracuje do desáté, jedenácté hodiny a pak až v pozdním odpoledni

Kypr
Kypr je ostrov, na který můžete zamířit
takřka kdykoliv v roce, průměrná teplota
zde totiž nikdy neklesá pod 15 stupňů. Je
to také ostrov, který tak půvabně popisu-

BUDOUCNOST
NAŠLA SVÉ JMÉNO
Všechny výrobky značky GoEco® jsou vyrobeny ze 100%
přírodního ekologického materiálu PLA.

SKVĚLÉ
PRO VAŠE DĚTI
I NA PIKNIK
PRO DOSPĚLÉ

PRO VAŠE DĚTI TO NEJLEPŠÍ
ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Ekologické nádobí
GoEco® z nového katalogu
DEDRA.cz

vyrobeno z rostlin

100%
Natural

www.dedra.cz

0%
0%

Vyrobeno z kukuřice, cukrové třtiny, cukrové řepy, manioku,
do budoucna se počítá s využitím zemědělských přebytků
a nepotravinářských rostlin.
GoEco® nádobí je vyrobeno z rostlin, nikoliv z ropy.
Protože materiál 100% PLA je vyroben ze 100% přírodních
zdrojů, obsahuje 0 % ropných látek, 0 % toxických látek
a 0 % těžkých kovů.

ropy

Materiál PLA je vyrobený ze 100% obnovitelných
zdrojů a výrobky značky GoEco® jsou cenou i vlastnostmi
více než konkurenceschopné plastovým výrobkům
vyrobených z ropných derivátů.

BPA

0 % BPA (zdraví škodlivé látky používané
při výrobě plastů - zakázané do plastového
nádobí pro děti)

Vyprávění, kterým porozumí malé děti i začínající čtenáři

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

Cestování

město Douz. Kdo neviděl svět ze
hřebu velblouda, jakoby nežil,
stejně jako je nepředstavitelné,
navštívit Tunisko a nezavítat
na některý z mnoha zdejších orientálních bazarů. Vyzkoušejte
si své obchodnické schopnosti
a smlouvejte a smlouvejte. Kdo
bude lepší? Vy nebo šikovný obchodník, který vám za hrozného
nářku předvede celou svou početnou rodinku, kterou jste právě svým nákupem za tak strašlivě nízkou cenu přivedli na samý
okraj ožebračení?



je Gerald Durrell ve svých knihách „O mé
rodině a jiné zvířeně“ a „Zvířata, ptáci
a moji příbuzní“. Ať už navštívíte Kypr sami
či s podobně úžasnou rodinkou, nic vám
nebrání vydat se po autorových stopách
a na vlastní oči se přesvědčit, že čas nic nezměnil na kouzelné přírodě a pohostinnosti
místních vlídných obyvatel.

84

www.rodinaaja.cz

Tunisko
Tunisko leží na severu Afriky a na své si zde
přijdou nejen milovníci lenošení na plážích,
ale i ti, kteří se vydávají prozkoumat místa plná historických památek a přírodních
krás. K hitům katalogů cestovních kanceláří patří římské koloseum El Jem, oáza Gabes, solné jezero Chott El Jerid, či pouštní

Egypt

Egypt, země faraónů, pyramid,
země životodárné řeky Nil,
krásného Rudého moře plného
korálových útesů, rozkládající se mezi Středozemním a Rudým mořem na pomezí Afriky a Asie. Země, kde díky úrodným záplavám řeky Nil (druhá nejdelší řeka na světě,
6671 km) vznikla jedna z nejstarších civilizací na světě, kde dnes žije jen v hlavním
městě v Káhiře (Al-Qahirah) více jak 17 miliónů obyvatel z celkových 70. Značnou část

Cestování

území zaujímají pouště Sahara a Libyjská
poušť s pánvemi a oázami, na jihozápadě
s horskými masivy. Východně od údolí Nilu
se pak nachází Arabská poušť, která je při
pobřeží Rudého moře skalnatá a hornatá,
podobně jako Sinajský poloostrov. Jediným stálým tokem je Nil, řada dalších údolí
obsahuje vodu jen v období dešťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovité nebo
travnaté, podél Nilu roste subtropické rostlinstvo. K nejpřitažlivějším pamětihodnostem patří pyramidy a Sfinga Egypt je prostě
pro turistu zemí tisíce možností.

Španělsko
Návštěva Španělska vás přenese kraje
žhavého slunce a temperamentní hudby.
Kde jinde si zatančit flamenco a zvládnout rytmus kastanět než v zemi jejich
původu. A až vám unaví vášnivý tanec,
můžete obdivovat kresby,dochované
z doby paleolitu, v muzeu Altamira či
umění Salvadora Dalího v jeho muzeu
v městě Figueras, anebo zavítat do Barcelony za stavbami Gaudího. Zmožené prohlídkou muzeí a krásných měst vás přivítá
pobřeží Costa Brava, se svými zátokami,
zálivy a útulnými plážemi.

Bulharsko
Bulharsko je zajímavá země, která nabízí
vše: moře, písečné pláže, malebná historická městečka, kulturní a architektonické zajímavosti, staré kláštery i moderní
letoviska, vysoké hory. - V Bulharsku si
každý přijde na své, ať už rádi odpočíváte
u moře, objevujete historické skvosty, procházíte se v malebných uličkách pobřežních městeček nebo chodíte po horách.
- Bulharsko je levnější než Chorvatsko, Francie, Itálie, Španělsko a další tradiční turistické
destinace. V Bulharsku můžete ochutnat různá jídla typická pro Bulharsko (pravý šopský
salát, kaškaval, musaku a spoustu dalších).

Poznáváme svět – výlety
na pár dní…
Kromě pobytových zájezdů patří k prázdninám i zajímavé výlety. Co takhle vypravit se
kousek za hranice a zažít si něco zajímavého?
•
Máte rádi LEGO? Pestrobarevné kostičky, ze kterých si můžete postavit na koberci v obývacím pokoji celý svět? Pak
nemůžete odolat návštěvě Legolandu.
Zábavní park, kde se nebudou nudit
malí ani velcí je jen pár desítek kilometrů od českých hranic v Německu.

•

•

Když už jsme v tom cestování po Evropě, byli jste už v Disneylandu? Stačí
si zajet kousek od Paříže a splníte jeden dětský sen. Svým dětem a možná
i sobě.
Pokud se vám nechce za hranice, můžete prožít den plný smíchu, zábavy
i sportu třeba v aquaparku. Kousek
od hranic jich určitě pár objevíte a pokud se vám nechce pracně pátrat, jistě
najdete i cestovní kancelář, která vás
doveze na místo a vše zprostředkuje.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: alexandria.cz

Chystáte se na dovolenou i se svými psími miláčky? Potom máte asi
strach z dlouhé cesty. Možná by
stálo za to informovat se o vhodných prostředcích, které lze použít na cestu, aby se pejsek uklidnil
a vše absolvoval bez problémů…
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Toužím po dítěti
– moje diagnóza zní neplodnost
Toužíte po dítěti a nedaří se vám otěhotnět?
Umělých oplodnění stále více přibývá. Neplodnost
je do jisté míry způsobena způsobem života
a prostředím ve kterém žijeme. Přispívá k tomu
škodlivé ovzduší, nezdravá strava a především
přemíra stresu.
Fenoménem dnešní doby je řešení neplodnosti. V okolním světě je ideál rodiny, jako
základ společnosti, nezbytnou nutností.
Což vyvíjí tlak na partnerský pár. Neschopností počít dítě je na celém světě postiženo
minimálně 10 % párů, přičemž dalších 1025 % je postiženo sekundární neplodností,
tj. neschopností počít druhé a další dítě.
Většina párů v naší republice, však na neplodnost naštěstí nerezignuje a snaží se využít všech prostředků. Ještě před čtyřmi lety
absolvovaly ženy v Česku téměř 18 tisíc tzv.
cyklů vedoucích k otěhotnění, v roce 2010
už bylo těchto cyklů o šest tisíc více.

Fakta o neplodnosti
Neplodnost je definována jako neschopnost
páru dvou lidí dosáhnout početí během
jednoho roku nechráněného pohlavního
styku, či neschopnost udržet těhotenství až
do termínu porodu. Z fyziologických příčin
u žen je diagnostikováno většinou poškození nebo uzavření vejcovodů, hormonální
poruchy, problémy s uhnízděním vajíčka.
U mužů může je příčinou neplodnosti pokles kvality spermatu, blokace chámovodů
či chromozomální poruchy spermií.

nost. Tyto páry jsou po fyziologické stránce z počátku diagnostikovány jako zdravé
páry. Postupem času dochází k tomu, že
u některých žen objeví lékaři gynekologické potíže a u mužů dochází k snížení
pohyblivosti spermií. Tyto páry prošli přes
centra asistované reprodukce. Prošli procesem vyšetření, až po umělé oplodnění;
tzv. umělou inseminací, kde je upravené
sperma muže v době ovulace ženy vstříknuto do ženiny dutiny děložní. Před tímto
zákrokem žena užívá hormony, které zcela
ovládnou její tělo. Pokud zde není úspěšnost, nastává další fáze a to umělé mimotělní oplodnění, kdy partnerka dá vajíčka
a partner sperma. Poté vpraví ženě oplozená vajíčka do dělohy. Při konzultacích
zjišťuji příčiny neplodnosti v uložených
myšlenkových programech. Tyto programy
mohou mít primárně za následek nepřijetí
plodu. Dalším faktorem je strach z toho,
že k oplodnění nedojde a po každém neúspěšném zákroku se stres a strach zvětšuje. Po odstranění blokujících negativních
programů a zbavení strachu z dalšího neúspěchu je veliká úspěšnost následného
oplodnění.

Jak pomoci k otěhotnění
Neplodnost z hlediska
lidské psychiky
V praxi se poslední dobou stále častěji setkávám s páry, které aktuálně řeší neplod-
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Najděte si správné načasování. Uvědomte si, zda opravdu o dítě stojíte a zda jste
připraveni dítě na svět přivést. Projděte si
všechny své obavy a pocity ve spojitosti

s pořízením si dítěte. Pokud to nezvládnete
sami, navštivte příslušného terapeuta, který vám pomůže se ve vašich pocitech zorientovat. Častěji relaxujte a procházejte se
na čerstvém vzduchu. Nestresujte se.
Největší šance otěhotnění je v průběhu
ovulačního cyklu. V té době je optimální
mít sex s partnerem.
Přizpůsobení stravování. Podle údajů
Americké národní společnosti pro neplodnost je asi 12% případů neplodnosti způsobeno nadměrnou nebo naopak
příliš nízkou hmotností ženy. Jezte více
čerstvého ovoce a zeleniny. Vyhněte se
alkoholu, drogám a cigaretám. Pokud
trpíte některou z poruch příjmu potravy,
jako je bulimie nebo anorexie, informujte
o tom svého specialistu na neplodnost.
Tyto stavy mohou zhoršovat vaše šance
na otěhotnění.
Polohy při sexu. Pro úspěšné otěhotnění musí být mužské sperma dopraveno
do místa co nejbližšího děložnímu krčku
ženy. Snažte se omezit množství spermatu, které vyteče ven polohováním boků
ženy tak, aby sperma zůstávalo uvnitř
a mělo dostatek času doputovat do děložního krčku. Doporučené polohy jsou –
misionářská poloha s podložením pánve
polštářem, poloha ze zadu, poloha vleže
na boku.
Snažte se těhotenství neoddalovat. Odborníci z oboru asistované reprodukce
tvrdí, že otěhotnění po čtyřicítce je velmi
obtížné. Jestliže žena podstupující umělé
oplodnění před 30. rokem věku má 40%
šanci, že porodí živé dítě, po 40. roce už
je šance jen 10%. Může za to mimo jiné
i skutečnost, že se žena již rodí se všemi
svými vajíčky, a ty pak stárnou spolu s ní.

Alternativa

Metoda Psychologie štěstí
– řešení neplodnosti změnou myšlení
Konzultace metody Psychologie štěstí vede k zjištění, že vlastní život a osud můžeme ovládat více, než jste si kdy dokázali
představit. Každý má touhu odhalit veliká tajemství úspěchu,
dosáhnout naprosté spokojenosti a nalézt cestu k osobnímu
naplnění. Všichni touží po smysluplném a naplněném životu.
Prostřednictvím této metody lze porozumět dění kolem sebe,
najít pravdivé odpovědi na skutečnosti, které před nás staví
život a využívat život ve všech oblastech, ať už jde o peníze, zdraví, vztahy a štěstí. Odkrýt skrytou, dosud nevyužitou
moc, která ve všech lidech dřímá, a tento objev vnese radost
do všech aspektů života. Dosáhnout nemožného, překonat
těžkosti a přivolat nevídaný úspěch. Pokud člověk nezmění
své zaběhnuté struktury myšlení, nenahradí nefunkční vzorce myšlení, nezmění ani realitu. Je nutné především změnit
staré vzorce a nahradit je novými myšlenkami. Naučit se kontrolovat špatné formy myšlení a ty nahradit těmi pozitivními.
Jde o jednoduchý cvik, který se pro všechny po čase stane
samozřejmostí. Velké úspěchy má tato metoda v souvislosti
s neplodností a to jak u ženy, tak u jejího partnera. Metoda
odhalí důvod neplodnosti a nesprávně nastavený vzorec, který
odstraní a následně může dojít k oplodnění (umělým oplodněním, nebo i přirozenou cestou).  

Chcete tuto metodu
Psychologie štěstí vyzkoušet?
Podívejte se na stránky:

www.sarkavavrova.cz
e-mail: sarka.vavrova@gmail.com
mobil:+420 774 316 871
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Jak se žije s dvojčaty 9

Doma

Dnes vám přinášíme předposlední povídání o předčasně narozených dvojčátcích
Kamilce a Michálkovi. V minulém čísle jsme je doprovodili z porodnice domů,
což se odehrálo zhruba před rokem. V dnešním čísle se dozvíte,
co se odehrávalo po jejich příchodu domů a jak žijí dvojčátka dnes.
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Deník maminky
Po prvním měsíci, kdy jsem měla vždy někoho k ruce, jsem zbyla s dětmi doma sama.
Občas to bylo super a občas na mě padala
bezmoc. Hlavně ze začátku to pro mě bylo
náročné, než jsme si udělali nějaký režim a já
pochopila, že když náhodou něco nebude
přesně v tu danou dobu, tak jim to neublíží.
Myslela jsem si, že musím vše zvládnout, být
dokonalá a že když mi občas něco nevyjde,
tak jsem špatná máma. Je to asi i mým povoláním, kde jsem zvyklá vše plánovat, a kde
vše musí vycházet a zde se mé plány (harmonogram) každou chvilku bortily. Výčitky,
že nejsem dokonalá a nedělám určité věci
tak, jak by se měly, mám občas ještě teď, ale
už se nad ně umím povznést a užívat si to
s dětmi. Dovolím si první rok rozepsat do pár
odstavců, aby to bylo přehlednější.

Doktoři
Snad až na pár týdnů, které by se daly
spočítat na jedné ruce, jsme každý týden
byli u nějakého doktora. Musím se, ale
přiznat, že jsem za to byla i ráda. Za prvé
víme, na čem jsme a také to bylo pro mě
vytržení z běžného týdne – den, kdy jsme
někam vyrazili a nebyla jsem na ně sama.
Ale pokaždé, když jsme šli na nějaké speciální vyšetření, tak jsem se v duchu bála, aby
bylo vše v pořádku. Ze začátku jsme hodně
chodili k pediatričce, kde jsme pak dostávali i očkování. Také jsme absolvovali dvě
kontroly na kyčlích, kde bylo vše v pořádku,
jen na první ještě nebyla vyvinutá jadérka,
tak jsme měli přijít ještě jednou. Pak jsme
navštívili oční – kde jsme dopadli dobře, Retinopatii (nedozrálou sítnici) nemáme, jen
Míšovi dáváme na hodinu denně na levé
očičko okluzor, protože oko bylo o 2 dioptrie silnější, tak aby se i pravé namáhalo
víc a dioptrie se srovnaly. Při další kontrole
už měl rozdíl pouze jednu dioptrii. V červnu
byl Míša v nemocnici operován s tříselnou
kýlou, na kterou přišli lékaři již v porodnici. V listopadu jsme byli hospitalizováni

na Karlově pro plánovanou kontrolu plic,
dopadlo to dobře, dokonce až tak dobře,
že kortikoidy jsme už dýchali jen po období
zimy jednou denně a pak už jsme je úplně vysadili. Také jsme absolvovali kontrolu
v korigovaném roce (únor) v centru zrakových vad, kde nás potěšili, protože nám
do zprávy napsali, že splňujeme normy pro
1,5 roku staré děti, ve stejnou dobu jsme

byli i na kontrole sluchu – Audiologii, kde
také dopadlo vše dobře a tak si nás pozvou
až ve třech letech. Průběžně jsme chodili
na Neurologii a rehabilitace, kde nám nakonec v červnu zrušili i cvičení Vojtovky. Dle
neuroložky se děti vyvíjely dobře, až zázračně, na to, jací to byli drobci. Hlavně Kamča je občas úplně odrovnala, když jí psali
do zprávy, že předbíhá korigovaný věk.
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Míša se vyvíjel dle něj (to znamená, že většinou vše začal dělat tak měsíc po ní – plazení, lezení, stoupání i chození). No a poslední, kam jsme hodně často docházeli,
byla riziková poradna pro nedonošené děti
na Karlově, paní doktorka vždy, když nás
viděla, tak byla nadšená, že jsou dvojčátka
úžasná. Většinou jí ale nadšení vydrželo jen
do té doby, než Kamču zvážila. Na poslední
prohlídce – v korigovaném roce, už váhu
Kamči neřešila, jen napsala, že je drobné
postavy. Ono to její přibírání na váze, bylo
od začátku problematické a jak se relativně brzo začala hýbat, tak už bylo hodně
pozvolné. Samozřejmě, že jak byli doktoři
spokojeni, tak nám rostl mezi návštěvami
u nich větší interval. Jsem strašně šťastná,
že všechna vyšetření dopadají dobře a pokud se jim něco nelíbí, tak to jsou jen detaily. Vidíme, slyšíme, neurologicky se také
vyvíjíme dobře a co jiného si přát. Doufám
a moc si přeji, aby to tak bylo i nadále.

Pokroky
Jak už jsem psala, na neurologii byly děti
vždy pochválené, že jsou to velcí šikulové
a tak naše pokroky byly úžasné. V srpnu
jsme se naučili hezky jíst tuhou stravu, začínali jsme pozvolna mrkvičkou a brokolicí,
aby děti přivykly na lžičku, ale po prvních
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čtrnácti dnech jsme už jedli 120g skleničku a bylo na nich vidět, že to, že jedí něco
jiného než jen mléko, je pro ně vítanou
změnou a na polední jídlo se vždy těší.
Postupně jsme přidávali různá jídla, časem
maso, no a tak za dva měsíce jsme nahradili i další jídlo jogurtem a tak jsme hezky
pokračovali dál. Oba byli moc šikovní, jen
jsou strašně nedočkaví, takže se nedají krmit najednou. Musí se jim ty lžičky dávat
rychle, tak chodí na jídlo za sebou, oni ho
stejně mají do 10 min v sobě. V září začala

Kamča lézt a najednou byla všude. Míšovi
se to podařilo o měsíc déle v říjnu, do té
doby se plazil, ale asi ho vyprovokovalo
to, že mu Kamča odnášela hračky a on ji
nestihl dohonit. V listopadu se Kamča poprvé postavila a v prosinci začala obcházet
okolo nábytku, Míša měl obojí o měsíc
posunuté, ale to vůbec ničemu nevadí. Dokonce na Neurologii a rehabilitaci říkali, že
by Kamča nemusela tak pospíchat, ale že
zastavit ji nedokážeme, ona prostě chtěla.
Oni jsou každý úplně jiný – Kamča je taková hemžilka, musí vše rychle vyzkoušet,
Míša dokud si není jistý, že to zvládne, tak
jen kouká, ale pak má pohyby jistější. Také
oběma začaly růst zuby – Míšovi už v září,
Kamča si na ně počkala ještě skoro měsíc
a půl a jaké pak bylo překvapení, když jí
na místo, aby měla první spodní, vylezly
horní zuby. Teď už mají oba zubů plnou
pusu, Kamča se s nimi pokouší i kousat,
Míšovi se moc nechce, strava v kašovité podobě mu vyhovuje. Oba dva také už pěkně
žvatlají, ze začátku měli jen tatata, ale pak
přidali i mama, teda Míša občas, Kamča
většinou jen ve tři ráno, ale teď už to používají běžně a občas i baba, hlavně teď už
to vypadá, že si začínají uvědomovat, co to
znamená. Jsou to také pěkní lumpíci, hlavně Míšu táhnou výšky a ke všemu, jak byla

Seriál

užívají si ho a dokážou si ukázat, kdy už
mají dost tím, že si sundají bryndák. Zatím
jim nevařím, ze začátku jsem si to vyčítala, ale už to neřeším, jsou jak pytle blech,
nemohu je nechat samotné, aby někam
nespadly. V ohrádce je nechci mít zavřené a kupované jídlo jim vcelku chutná, tak
až budou běhat, což bude asi v létě, tak
pomalu začnu. K první svačině dostávají
jogurt a k další svačině buď jogurt, nebo
ovoce, chleba s žervé apod. Po roce doma
váží Kamča 7,23 kg a Míša 8,73 kg.

Pocity

Kamča zvyklá, že když Míšovi něco vezme,
že jí to zůstane, tak to už teď neplatí, oba
jsou na tom pohybově stejně a on má větší sílu, takže už si to nenechá líbit. Velmi
hezký pokrok udělala dvojčátka ve vztahu
k prarodičům a vůbec svému okolí. Pořád
platí, že když přijde někdo, koho děti dlouho neviděly, tak jsou ostražité, ale už nepláčou a když vidí babičku nebo dědu, tak už
je vesele vítají. Míša víc, je usměvavější a víc
vítací, Kamča je opatrnější, ale zas se ráda
chová, takže když pookřeje, tak je to naše
tulidlo. To Míša vydrží v náručí tak minutku
a konec, něco by mu mohlo na zemi utéct. O prvních Vánocích se jim samozřejmě
líbila spousta dárků, co od všech dostaly,
ale hlavně zvonečky zavěšené na záclonách
a mašle na dárkách. Velkým úspěchem také
je, že už spinkají celou noc, najedí se cca
okolo 21 hod a spinkají do rána cca 6 hod.
Občas tedy s tím, že mezitím skončí u nás
v posteli, ale už v noci nejedí. Je to úplně
úžasné a jsme jim vděčni, že nás už nechávají chvilku prospat se.

Jídlo
Osudový a strašný první půlrok je za námi,
postupně se to lepšilo a teď už jídlo vůbec neřeším. Když prostě Kamča nechce,

tak nechce, dá si příště, ale v tom prvním
roce, kdy jsme bojovali o každý gram,
jsem kvůli tomu probrečela spoustu dní.
Nejhorší bylo, že Kamča na začátku dle
paní doktorky z rizikové poradny přibývala málo, tak jsem dostala nakázáno svoje
mléko ředit speciálním mlékem na přibírání. Míšovi jsem mléko zase musela zahušťovat, po mém ublinkával. Odsávala jsem
jim svoje mlíčko do června a musím říct, že
to je kapitola, na kterou asi nebudu ráda
vzpomínat, ale jsem na sebe za ni pyšná,
že jsem tak dlouho vydržela. Zároveň jsem
to postupně sama ukončila, protože jsem
na odsávání neměla již psychicky. Byla
jsem s nimi sama doma a potřebovala 7x
denně odsávat, jedno odsávání trvalo půl
hodiny. No a děti už byly nespokojené, že
se jim nevěnuji, brečely, já byla podrážděná a ke všemu jsem věděla, že Míšovi
svoje mléko zahušťuji a Kamča po něm
nepřibírá. Tak jsem pomalu začala snižovat dobu a četnost odsávání, teď už se
za to nestydím a udělala bych to znovu,
v té době jsem se cítila jak vyvrhel. Jídlo se
nám zlepšilo, když jsem mohla v srpnu zavést tuhou stravu, kterou i Kamča má ráda
a tak teď v roce jedí 6x denně. Z toho Míša
dvakrát a Kamča 3x denně mléko, Kamča
totiž odmítá mléčné kaše. Na jídlo se těší,

Teď už jsou moc dobré. Jak jsem psala,
jsou všude, je s nimi sranda, jsou to velcí
šikulové a začínám si to užívat. Je škoda,
že to mé psychické vyrovnání přišlo až
později, cca když byl dětem oficiálně rok
(listopad). Ušetřila bych si pár probrečených dnů, ale asi to jinak nešlo, řešila
jsem gramy a byla na to upnutá. Ono je
to těžké, řeknete si, nebudu to řešit, ale
když pak pokaždé od paní doktorky slyšíte, že Kamča přibírá méně než by dle
tabulek měla, tak je z toho člověk odrovnaný a snaží se, i když to nejde a tím víc
propadá beznaději. Teď už je veselo, oba
dva pěkně žvatlají, od té doby, co se registrují, tak se na sebe i moc hezky culí
a to člověku vytváří hned úsměv na tváři.
Závěrem bych ráda poděkovala rodině
za podporu, kterou nás zahrnovali a zahrnují. Hlavně prarodičům za pomoc
s našimi drobky. Vím, že to dělají s radostí a komu jinému je bez obav svěřit, než
právě jim.
Všem přeji, ať nikdy nemusí zažít nic nepříjemného, neznámého, ale pokud je to
náhodou dostihne, ať věří v dobrý konec
a sami sobě, že to zvládnou.

Deník tatínka si přečtete příště
Text a foto: Archiv rodiny
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Nové knihy

fragment
Jmenuji se X – Láska, co spaluje. Touha, co ničí.

Křížovky PRO SENIORY po stopách českých filmů

Dvaadvacetiletá americká studentka Alex (pro přátele X) přijíždí do Neapole, kde chce získat pro
svou práci podklady o italské mafii. Hned první večer se v luxusní kavárně setká s elegantním mužem, který jí naprosto učaruje. Marc Roscarrick potomek šlechtického rodu - je přátelský, pohledný,
inteligentní a neuvěřitelně přitažlivý. Kolem něj se
však vznáší aura záhadnosti. Atraktivní muž v X
probudí dosud nepoznanou touhu. Jeho tajemství
je ale pro dívku šokující. Vztah X s Marcem je možný pouze za jeho podmínek. Dokáže se X vzdát svých přání a podřídit se? Své touze, ohromující
přitažlivosti a erotickým tajemstvím, která ji děsí a vzrušují zároveň?

Radioservis

Americký blues

2 CD Nevinný

Romantický osobní příběh studené války i exkluzívní reportáže ze zákulisí politické, kulturní i společenské scény. Nechte se unášet na vlnách blues,
dokumentu doby, který vás zavede do Ameriky
tak, jak ji neznáte, na kontrarevoluční schůzi v lůně
britského parlamentu, i do šatny Žlutého psa
ve chvílích alkoholové prohibice. Kniha vrcholí nečekaným objevením válečného deníku autorova
strýčka a velkým finále prezidentské volby na Pražském hradě. Z Ameriky přes Londýn až do srdce Evropy. Americký blues
je volným pokračováním autorovy prvotiny Fejsbuk.

Luštěte a vydejte se po stopách českých filmů!
Osmdesátka švédských křížovek vás pobaví a zábavné historky a zajímavosti z natáčení provedou
zákulisím oblíbených filmových příběhů. Velký formát a větší písmo usnadňují čtení i luštění.

Laureát prestižní Bookerovy ceny Ian McEwan
(1948) patří mezi nejvýznamnější současné
britské spisovatele a ohlas jeho románů je
i v českém prostředí značný: takřka všechny
byly do češtiny přeloženy v krátkém časovém
odstupu od jejich vzniku. Zdá se, že i v tzv.
postmoderní době většina čtenářů dobré literatury touží po silném příběhu s překvapivou pointou a McEwan jej umí
napsat opravdu brilantně. Ladislav Nagy v doslovu k McEwanovu Pokání
uvádí, že pro spisovatele jsou typické postavy silných žen a slabých mužů
a polarita a mocenské hry mezi mužem a ženou zajímají autora asi vůbec
nejvíc. A to je i jedno z důležitých témat CD Nevinný.

The Big Miss – Můj žák Tiger Woods
Šest let trvající spolupráce plná vítězství, drilu,
pádů i výzev. Trenér Hank Haney poznal komplikovanou osobnost Tigera Woodse:
- Jaká byla jeho největší obava?
- Proč si svou rodinu a přátele nepřipouští k tělu?
- Co skrývá před světem?
První kniha o Tigeru Woodsovi, která je tak intimní
a odhalující. Mimořádný titul podává svědectví o náročnosti tréninku sportovní superstar.

Zvrácené myšlenky
Agentka FBI Sloane Burbanková je mimo aktivní
službu. Když se ale dozví o zmizení své kamarádky z dětství, chce se okamžitě zapojit do pátrání.
Vedením případu je pověřen Derek Parker – bývalý přítel Sloane, se kterým se nerozešli v dobrém.
Dochází k dalším únosům, některé ženy jsou následně brutálně zavražděny. Sloane a Dereka nakonec zavedou všechny stopy k jedinému deviantnímu pachateli. Kdo bude jeho další obětí?

EREBOS – Počítačová hra, která tě sleduje
Na jedné londýnské škole si mezi sebou žáci začnou předávat podivné balíčky, jeden se nakonec
dostane i ke zvědavému Nickovi. V balíčku je DVD
s počítačovou hrou. Hrou napínavou, a hlavně velmi inteligentní. Proč o ní ale nikdo nesmí mluvit
a hráči musí dodržovat přísná pravidla? Pokud neposlouchají nebo se znelíbí poslovi se žlutýma očima, čeká je trest. Na druhou stranu jim hra dokáže
splnit i ta nejtajnější přání. Jak je ale možné, že hra
o každém všechno ví a neuděluje hráčům úkoly jen ve hře, ale i v realitě?
Co hra vlastně chce? A jak ji může Nick zastavit?
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CD mp3 Sestřelen
Nositel čtyř čs. válečných křížů a britského
Distinguished Flying Cross, Rytíř francouzské čestné legie, nositel sovětského Řádu
za vítězství a mnoha dalších vyznamenání
generál František Fajtl nám zanechal úžasné
literární svědectví. Ve své první knížce„Sestřelen vylíčil své válečné dobrodružství, které nás nepřestává fascinovat. 5.května l942 byl se svým spitfirem sestřelen nad okupovanou Francií. Přestože byl po nouzovém přistání v poli
obklíčen Němci, podařilo se mu uniknout. Československý pilot v britské
uniformě se proměnil v pěšáka a s pomocí francouzských venkovanů potom v civilistu, který dokázal projít Francií až k Pyrenejím, překonat je
a skončit svou jednoměsíční pouť ve Španělsku. K překvapení kamarádů,
kteří už se s ním v duchu rozloučili a rozebrali si jeho věci, se vrací do Anglie a znovu usedá do letadla. Rytíř válečného nebe František Fajtl nebyl
postavou velký. To bylo pro těsnou kabinu spitfirů výhodné. Je však bezesporu velkou postavou lidského zápasu o svobodu.

PLUS
Faktor Merde
Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen
a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak
malý, že si musí bagety krájet napůl, aby se mu
vešly do kuchyně, a jeho průzkum francouzské cuisine málem vyústí ve všeobecnou stávku. Navíc to
vypadá, že jej pronásleduje bývalá přítelkyně. A zatímco Paulovi hrozí vystěhování, ztráta práce
a bankrot, postupně mu dochází, že jeho osobní
faktor merde může vyvolat pořádný poprask.

Computer PRESS

Jít za hlasem svého srdce
Úspěšná mladá newyorská právnička Julia má nevyřešené rodinné tajemství: před čtyřmi lety náhle tajemně zmizel její otec, který pocházel z Barmy. Náhodně nalezený starý dopis Julii podnítí, aby se
vydala do jeho rodné země a pokusila se ho najít.
Postupně odhaluje otcovo tajemství a začíná chápat, že to, co vypadalo jako podivný útěk od rodiny,
byl ve skutečnosti návrat ke kořenům mnohem
hlubším, než si kdy dokázala představit.

Za facku
Když Zuzana pozná v knihovně, kde pracuje, spisovatele Matúše, který tam přišel na besedu, je jím okouzlená. Zaujme ji svými originálními názory, tím, jaký
vzbuzuje respekt, ale hlavně něhou při jejich sbližování.
Matúš se k ní nakonec nastěhuje a Zuzana teprve v tu
chvíli poznává, že za originální názory považuje Matúš
jen ty svoje, že respekt oplácí pohrdáním a něhu vnímá
jako projev slabosti. Zuzana zprvu ustupuje, v zájmu
klidu potlačuje své představy a přání, ale když přijde
facka, je jí jasné, že takhle to už dál nepůjde.

PŘÍTELKYNĚ
Spisovatelka Barbara Nesvadbová napsala dvě novely o ženském přátelství Přítelkyně. První z novel
je příběhem dvou kamarádek z vysoké školy,
z nichž jedna žije v Londýně a druhá v Praze. Jana
nemůže dýchat ve svazku s dominantním mužem
s tradičními představami o úloze ženy, Karla je rozvedená a udržuje vztah s mladším mužem, jehož
nároky na vztah narážejí na její touhu po svobodě
a samostatnosti. Druhá novela vypráví o dvou sestrách, z nichž jedné, ženě podnikatele, se rozpadne manželství a ona
bojuje o děti, druhá se zamiluje do ženatého muže.

xyz
Čarodějnice školou povinné 3
Mildred Virválová se po prázdninách vrací na Akademii slečny Krákavé a nastupuje do druhého ročníku. Ačkoli se snaží, aby se tentokrát velkým obloukem vyhnula všem malérům, brzy se dostane
do křížku s Ethel Svatouškovou a ta ji jednoho dne
ze msty promění v žábu. Mildred záhy zjistí, že
v nové podobě je život plný nečekaných obtíží, ale
zároveň se seznamuje s žabákem, ze kterého se vyklube začarovaný kouzelník. Mildred se s pomocí
svých kamarádek znovu vrátí do lidské podoby, ale čeká ji ještě těžší úkol:
zachránit svého nového přítele.

Vzpoura mozků
V 70. letech 20. století se v hlavě Václava Šorela
začal rodit příběh o vesmírném hvězdoletu Prométheus a jeho odvážné posádce, která pomůže osvobodit Zemi od nadvlády robotů. Ve spolupráci s ilustrátorem Františkem Kobíkem pak
vznikl komiks Vzpoura mozků, jenž se stal doslova kultem. Po více než čtyřiceti letech se Václav Šorel rozhodl příběh rozšířit o drobné nuance a rozvinout ho do podoby románu.

Fotografování pro děti
Jak fotografovat a zábavně upravovat
fotky? Chcete se naučit hezky fotografovat? Toužíte fotit jako táta, máma či nějaký opravdu skvělý fotograf? Kromě základních
fotografických
technik
a postupů vám kniha nabídne i řadu tipů
a projektů pro zpracování vlastních nápadů. S digitálním fotoaparátem a inkoustovou tiskárnou můžete vyrobit zábavné
dárky, včetně peněženky, bláznivých kartiček, obálek či portrétů domácích mazlíčků. Hezky se bavte!

Nové knihy

motto

cooboo
Ptačí zpěv
Patnáct let čekala Linda Ainsleyová, až ji
předvolají ke kouzlobraní. Až se konečně
stane dospělou a začne se připravovat
na svoje budoucí povolání. Počítala s tím, že
jí po odebrání kouzelné síly bude přidělena
nějaká menší úloha v zaběhnutém, pevně
daném řádu města, které od okolní krajiny
odděluje energetická zeď. Myslela si, že pomůže zajistit a udržet útočiště lidí, kteří jako
jediní přežili hrozivou válku, že se stane kolečkem v dobře promazaném stroji. Ani ve snu ji nenapadlo, že by
její úloha měla spočívat v tom, že bude napájet celé město svou
energií. Patnáct let Linda Ainsleyová věřila lži. A najednou zjišťuje,
že jí nezbývá nic jiného než utéct do nebezpečného a neznámého
světa za zdí, nebo přijmout osud, který je snad ještě horší než smrt.

Počítám
David Deyl – skladatel a zpěvák s mimořádnou barvou hlasu, má na svém kontě již
dvě velmi úspěšné desky, Hlavolam z roku
2009 a Zásah z roku 2011. V tomto songbooku najdete většinu písniček z těchto alb
a k tomu ještě dva bonusy – duet s Helenou Vondráčkovou Kousek tvého já a zcela˝novou píseň složenou pro Avon pochod
2013 Budu tu stát s Monikou Absolonovou, která je tváří kampaně proti rakovině
prsu již pátým rokem. Všechny písničky si
teď budete moct zazpívat, zahrát na klavír i na kytaru. Navíc budete
mít možnost trochu nahlédnout do zákulisí Davidovy tvorby.

Přímo do srdce
Skončila škola, a to nejen na dva měsíce prázdnin, ale navždy. Tiffany a Kayla jsou volné, což
je přesně to, po čem vždycky toužily. Ovšem teď
je i po létě, a to znamená, že je čekají těžká životní rozhodnutí. Tiffany doufá, že její dobrovolná práce v místních novinách povede k něčemu více, ale její šéf se jí chystá dát tvrdou
lekci, jak se nestát sentimentálním reportérem
jako on. Rodiče nikdy nepoznala a doma se
kupí problémy s jejím nemocným dědečkem.
A do toho všeho se objeví Davey.
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Máme plný stav
Herečka Lucie Benešová nemá moc ráda, když z ní někdo dělá superženu,
protože se tak prý necítí. Ale já myslím, že superžena je.
Spolu s hercem Tomášem Matonohou vychovává čtyři děti, psa, stará se o dům.
V divadle už sice hrát nezvládá, ale věnuje se dabingu a točí seriál Gympl,
v němž má roli trochu protivné matikářky Evy Lenerové.

94

www.rodinaaja.cz

Rozhovor

Možná se vás na to ptá
každý, ale já se taky musím
zeptat. Jak zvládáte tak
početnou rodinu a práci
a nehroutíte se z toho všeho?
Nevím a taky se občas divím, že všechno
funguje. I když i já někdy nestíhám a bývám
podrážděná. Zrovna nedávno, měla jsem
náročný den a před sebou ještě náročný
slavnostní večer s organizací, jíž jsem se stala patronkou. Dalo mi trochu práce všechno ten den zkoordinovat. Naštěstí nemám
v povaze hroutit se. Když mi situace začíná
přerůstat přes hlavu, řeknu si, že to všechno nakonec dobře dopadne. A ono dopadne. Jsem narozená ve znamení Lva, mám
v povaze moc si problémy nepřipouštět dopředu. Tím, že mám kolem sebe pořád tolik
dětí, není čas na nějakou depresi. A pokud
bych k ní náhodou měla náběh, jakmile přijdou děti ze školy a začnou na mě mluvit
jedno přes druhé a každý po mně něco potřebuje, už není čas přemýšlet o tom, jaký
jsem chudák (směje se Lucie).

Máte čas být někdy líná?
Nebo mít chvilku jen pro sebe?
Kdybych byla sama nebo měla jen jedno
dítě, asi bych byla líná. Ale moje čtyřka mi
to nedovolí. Chvilku pro sebe mám večer,
kdy nejmenší děti usnou a já si naliju skleničku vína, sednu si a promítám si zpětně
celý den a promýšlím, co mě čeká zítra.

Vyrůstala jste jako
jedináček. Chtěla jste mít tak
velkou rodinu?
Nechtěla jsem mít jedináčka, ale jinak jsem
nic neplánovala. Tím, že děti přicházely
postupně – Luciánovi je šestnáct, Sáře čtrnáct, Štěpánkovi sedm a Laře rok, nikdy
jsem neřešila, jestli velkou rodinu zvládnu.
Prostě najednou jsme se takhle rozrostli
a přizpůsobili se. Ale vědět, že čekám čtyřčata, asi bych se bála, co mě čeká. Fakt ale
je, že jsem už od mládí přemýšlela o tom,
že bych si jednou ráda vzala nějaké dítě
do pěstounské péče. Chtěla jsem pomoct
někomu, kdo nemá v životě takové štěstí.

A tak k vám přišla dnes
čtrnáctiletá Sára. Proč
právě ona?
Jsem patronka dětského domova Domino
v Plzni. Jezdila jsem tam a seznámila se se
Sárou, tehdy jí bylo osm. A můj plán vzít
si do péče nějaké dítě dostal konkrétní
podobu. Tomáš souhlasil naprosto bez vý-

hrad. Štěpánkovi byl tehdy rok. Sáru jsme
neadoptovali, na to už byl velká. Máme ji
v pěstounské péči. To znamená, že jí zůstalo její příjmení a ona se může stýkat se
svou matkou, pokud bude chtít. Ale ona tu
potřebu nemá.

Ani v tomto případě jste
neměla strach, jak všechno
zvládnete?
Ne. Čím víc jsem do domova jezdila, tím
víc jsem byla rozhodnutá. Děti v domovech nijak nestrádají, mají tam hezké prostředí příjemné tety, sponzoři platí dětem
kroužky nebo různé akce. Ale těm dětem
pořád něco chybí. Chybí jim rodina nebo
člověk, který by tu byl jen pro ně. Je to,
jako kdybyste vyrůstala na letním táboře.
Máte tam jídlo, program, hezké prostředí i fajn vedoucí, je tam legrace, ale je to
pro všechny. Nic z toho není jen pro vás.
A každé dítě potřebuje mít někoho, kdo je
tu jen pro něj. Tomáš je v tomhle se mnou
zajedno. Říkal: Jsme zdraví, máme tu možnost, tak proč bychom nějakému dítěti nezměnili život? Co víc můžeme udělat, kvůli
čemu jinému jsme na světě, než abychom
pomohli?

To je od chlapa hodně
zvláštní, ale zároveň krásný
přístup.
Je a já si ho za to vážím. Chlapi jsou většinou hrdí na svou krev a ne každý přijme
do rodiny cizí dítě. Spousta lidí má také
strach, že se v dítěti projeví nějaké špatné
geny, však o tom vyšlo pár knížek. Ale já
znám několik rodin, které si adoptovaly dítě
a ono teď už studuje vysokou školu. Vidím
na Sáře, jak se změnila. Má vyznamenání,
chodí na spoustu kroužků, hraje na klavír.
Kdyby zůstala v dětském domově, asi by
se k tolika aktivitám nedostala. Je nesmysl
představovat si, že si vezmu z domova sladkou culíkatou holčičku a budeme šťastná
rodina. Vždycky jsou nějaké problémy. Ale
ty může mít člověk i s vlastními dětmi. Udeří puberta a vaše hodné dítě se změní tak,
že ho ani nepoznáte.

Jak Lucián Sáru přijal?
To on mě přemlouval, abychom si někoho
vzali. V tom je hodně po mně, má stejné
cítění a chuť pomáhat druhým. Kdyby nechtěl a třeba žárlil, nešla bych proti jeho
přání. V té době jsem hodně pracovala,
natáčela jsem seriál Horákovi a zvažovala,
jestli budu mít čas věnovat se ještě další-

mu dítěti. Snažím se je totiž vychovávat individuálně, nemluvit na ně všechny dohromady, vyhradit si pro každého čas, který je
jenom nás dvou. A vidím, jak si to ti starší
užívají, jak jsou rádi, že mě mají jenom
sami pro sebe. Protože většinou je tu pořádný rachot. Sára mi říká, že něco potřebuje, Štěpánek, který je trochu průšvihář,
neví, co má za úkol, do toho se Lara plazí
po zemi a něco shodí, k tomu ještě přijde
Tomáš a začne vyprávět, co bylo v práci.
Lucián začíná být ve věku, kdy je raději, když jsem od něj co nejdál. Je hodně
samostatný, už letos smlouval, že s námi
nepojede na dovolenou. Vlastně je dobře,
že se osamostatňuje, nechtěla bych, aby
z něj byl mazánek, kterému maminka vaří
kakajíčko. Ve dvaceti se k nám třeba bude
rád vracet a vyrazíme spolu na víno, ale
teď nemá smysl na něj tlačit. Leccos dětem dovolíme, ale máme zavedená určitá
pravidla. Děti vědí, že nesnáším lež. Jakmile zalžou, jsem zlá. Vždycky jim říkám:
Všechno se dá řešit, ale musíš mi říct, co se
stalo, jinak ti nebudu umět pomoct. Taky
si musíme nechat nějaký čas, který je jenom náš s Tomášem. Abychom se úplně
nezbláznili. (směje se Lucie).

Kam se chystáte
na dovolenou?
Vyrazíme na Elbu. Protože nechceme létat,
pojedeme velkým autem. I když ona asi
Lara začne chodit, takže mě moc oddychová dovolená nečeká, budeme za ní muset
všichni běhat. Ale bude to možná naše poslední společná dovolená. Lucián se nakonec na Elbu těší. Jinak léto strávíme jako
vždy na chalupě a já odtamtud budu jezdit
na natáčení Gymplu. Přesuneme se tam, až
dětem skončí škola.

Říkala jste, že Štěpánek je
průšvihář?
Chodí do první třídy a má skvělou, ale
přísnou paní učitelku. Učí je samostatnosti. Něco jako notýsky neuznává.
Chce po nich, aby si pamatovali, co mají
za úkol. Nás rodiče nabádá, ať vydržíme,
neptáme se druhých rodičů, necháme tu
starost na dětech. Že je ze školy nevyhodí, ale dostanou mračouna, tedy obrácený smajlík, což na ně platí. Klidně jim dá
i pětku, když něco neumějí. Štěpánek si
nepamatuje nic. A já to nevydržím a samozřejmě u jiných rodičů sonduju, co mají
do školy mít. Doufám, že se časem té zodpovědnosti naučí.
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Jaká je Lara v porovnání
s ostatními dětmi?
Lara je zlatá, moc hodná, šikovná, přemýšlivá, každého si zkoumavě prohlíží.
Tomáše podobou nezapře, má po něm
krásné hnědé oči. Zkrátka tatínkova holčička.

Jak jste se s Tomášem
poznali?
Natáčeli jsme spolu povídku pro Českou
televizi, kterou režírovala Irena Pavlásková. Hrála jsem jeho milenku. Začali jsme si
povídat, pak mě pozval do hospody a pomaličku jsme se oťukávali. Poznali jsme
se díky velké náhodě. Když bylo Luciánovi
asi pět, vzala jsem ho s sebou na dabing
na Kavčí hory. Čekal na mě na recepci a já
si zatím odskočila. Během té chvilky přišla
na recepci Irena Pavlásková. Podívala se
na mě a ujišťovala se, že jsem to opravdu
já. Dělala jsem u ní jako holka kamerové
zkoušky na jeden film, ale nevybrala si
mě. Když mě tam po letech viděla, vyhrkla: Já točím za pár dní povídku a potřebuju vás do jedné z hlavních rolí. Máte čas?
Já byla v té době reportérkou pořadu
Prásk na Nově. Vzala jsem tu práci, protože mi nepřicházely žádné role A já jsem
strašně moc chtěla hrát. Okamžitě jsem
souhlasila a pak teprve řešila, že musím
zrušit natáčení, sehnat za sebe náhradu,
a tak podobně. Druhý den jsem na kamerových zkouškách potkala Tomáše. Tenkrát ho nikdo moc neznal, kostymérka
povídá: Vybrali ti nějakého brněnského
herce, je docela pěknej. A přišel černej,
štíhlej, vysokej Tomáš, vypadal jako Petr
Čepek zamlada.

Co vás v tu chvíli napadlo?
Napadlo mě, že je pěknej, ale není můj typ.
Mně se vždycky líbili blonďáci, severské typy.
Ale Tomáš mi pak později prozradil, že když
mě viděl, věděl, že se dáme dohromady. On
si všechno naplánoval a začal mě nenápadně zpracovávat. Jak se říká: když chlap chce,
vždycky ženskou užene. Věděl, že chce ženu
pro život a že to budu já. A šel si za tím.
Ale kdybych se tenkrát nezdržela na toaletě,
možná bychom se ani nepotkali.

Kdy vám blesklo hlavou,
že je mezi vámi něco víc než
přátelství?
Mně bylo jasné hned od začátku, co je
po mně žádáno. Když jdete ve věku, kdy
už vám není šestnáct, s někým na večeři
a na víno, je jasné, že tam asi o něco jde.
Tak jsem zvažovala, jestli udělám další krok.
Zkoumala jsem Tomáše i ve vztahu k Luciánovi. Ale Tomáš mě od začátku vnímal, jako
že jsme dva. Jednou jsme si chtěli udělat
romantický víkend ve dvou, ale Tomáš že
ne, že vezmeme Luciána s sebou, ať si zvyká na to, že jsme spolu. Nakonec byl s námi
i na svatební cestě. Projevil přání jet s námi
a my jsme ho nechtěli nechat doma, aby se
necítil odstrčený. Tak jel taky. A bylo po romantice (směje se Lucie).

Mluvila jste o tom, že
jste patronkou nějaké
organizace?

na dálku. Vyberete si dítě, které chcete podpořit, a splníte mu jeho potřeby, které jsou
uvedené na webu. Nemyslí se tím nějaká
materiální věc, ale třeba hodiny angličtiny,
klavíru, speciální pomůcky do školy, jiný
dárce zaplatí například fixní rovnátka, laserovou operaci očí, ale i autoškolu. Můžete
se s dítětem setkat, ale také nemusíte. Společnost založilo pět úžasných žen a dnes už
mají 350 dětí, které podporují různí dárci.
Líbí se mi, že někomu můžete touto jednoduchou formou změnit život, nasměrovat
ho k jeho budoucnosti.

Přemýšlíte o tom, že si
vyberete někoho, koho
budete podporovat?
To víte, že o tom uvažuju.

Nebo že k vám do rodiny
ještě někdo přibude?
To ne, znám své možnosti. Nezvládnu ani víc
práce. Modlím se, aby mi teď někdo nenabídl nějakou pěknou roli. Musela bych s lítostí odmítnout, jinak bych na děti neměla
čas, a to nechci. Mám jasno i v kapacitě rodiny. Máme plný stav. Ale až děti odrostou,
kdo ví?
Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Líčila a česala Monika Navrátilová
Oblečení poskytla firma ZARA

Je to nezisková organizace, která podporuje vzdělání a talent
dětí z dětských domovů. Projekt
se jmenuje Dejme dětem šanci
a funguje podobně jako adopce

Nejstarší vzpomínka
na dětství Lucie Benešové
Byly mi asi dva a půl roku, šla jsem do nemocnice.
Sedím v hale a oblékají mi boty a říkají mi, že jdu
někam pryč. Pak je střih a já jsem sama v nějaké
bílé ošklivé postýlce. Byla jsem v nemocnici se
spálou. Pamatuju si tu hrůzu z pocitu, že jsem
tam sama, jen občas se nad postýlku někdo
nakloní a něco mi říká.
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E-mail: ...............................................................................................

Telefon: .............................................................................................

Vzdělání: ........................................................................................... 	Věk: .....................................................................................................

Způsob platby: s loženkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz



Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.
Proč volit předplatné?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.
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