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Editorial
Tak konečně tu máme to opravdové
léto. Zatímco ještě koncem května
jsme bez nadsázky oblékali zimní bundy, teď již své bílé, neopálené nohy
nastavujeme prvnímu pořádnému sluníčku. Pro ty z nás, kteří už netrpělivě
čekají na letní dny, to znamená návrat
naděje – léto máme spojené s dobou
prvních dovolených, prvních letních
výletů možná i prvních letních lásek.
Kdo ví…
Každopádně pro školáky je tu konec
školního trápení a vnímají ho jako začátek dvouměsíčního úžasného volna,
které konečně mohou prožít tak, jak
jim to zbytek roku neumožňuje. Pro
nás ostatní to znamená letní měsíce,
které přece jen neutíkají v tak zběsilém
tempu jako zbytek roku, kdy máme
čas na posezení s přáteli, grilování s
rodinou, nebo třeba jen na zamyšlení
se nad sebou a svým životem.
A co vám přináší počátek léta v našem
časopise? Samozřejmě novou porci zajímavých článečků. Řekneme si něco o
tom, kam vyrazit s dětmi na výlet, ke
kterému už počasí přímo vybízí, poradíme vám jaký dárek vybrat dětem za
vysvědčení i jak se správně opalovat.
Tak na shledanou v září…

Dietní klub

48 Plavkové desatero, zhubněte do
bikin správnou výživou!

Titulní foto: Monika Navrátilová
Styling: Martin Gruntorád
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Plánujete
miminko?
Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to,
aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný vývoj očekávaného potomka.
Obecně platí několik základních zásad, které napoví, čeho je třeba se před a během
těhotenství vyvarovat, a co je naopak pro správný vývoj miminka nejlepší.
inzerce
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Očistěte své tělo
Ačkoliv se objevují názory, že není potřeba své tělo na těhotenství připravovat zbytečně brzy, v případě užívání
toxických látek toto tvrzení rozhodně
neplatí. Pokud plánujete otěhotnět,
na kouření a alkohol nebo jiné drogy
rovnou zapomeňte. Odborné studie
potvrdily, že kouření podporuje rychlejší stárnutí vajíček a způsobuje tak
sníženou plodnost kuřaček v porovnání
s nekuřačkami až o 60 %. Lékaři proto
radí, aby ženy, které plánují otěhotnět,
přestaly kouřit alespoň 3 měsíce před
početím. Pokud matka kouří během
těhotenství, ohrožuje své dítě následujícím:
•
•
•
•
•
•
•

nízká porodní váha,
astma,
snížená plodnost v dospělosti,
diabetes,
genetická vada,
poporodní závislost na nikotinu,
zvýšená pravděpodobnost syndromu náhlého úmrtí novorozenců.

Pokud nestihnete s kouřením přestat
před otěhotněním, snažte se svého
neduhu zbavit co nejdříve poté, co
zjistíte, že čekáte miminko. Studie novozélandských vědců ukázala, že pokud ženy přestanou kouřit do 15. týdne
těhotenství mají šanci zmírnit dopady
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na plod téměř na minimum. Pokud už
dojde k nějakému poškození plodu,
mnohé se dá po porodu samozřejmě
řešit. Základní screening zraku či sluchu
se provádí přímo v porodnici. Například
nedoslýchavost miminka ve velké míře
vyřeší Kochleární implantáty, které lze
zavést brzy po narození, takže dochází
ke správnému rozvoji řeči.

•

Zdravotní stav mějte pod
kontrolou odborníka

Vhodné jsou vitamínové
doplňky

Ženy, které mají vážnější zdravotní problémy, nemusí mít nutně obavy o své
dítě. Je ale nutné, aby vše konzultovaly
s odborníky. „Žena, která trpí chronickým onemocněním - vysoký krevní tlak,
cukrovka, porucha štítné žlázy, astma
či jiné - by měla plánovat těhotenství
na dobu, kdy je tato nemoc stabilizovaná,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol
z kliniky Zámeček Malvazinky.

Nastávající maminky by to neměly zapomínat na vitamínové doplňky. Nedostatek vitamínů a bílkovin může
vést k nedostatečnému vývoji mozku
či vrozeným vývojovým vadám dítěte.

Základem je správná výživa
V těhotenství se nesmí zapomínat na
vyváženou stravu, která je nezbytná
pro správný vývoj plodu. Není potřeba se v jídelníčku příliš omezovat, ale
v množství platí zásada „všeho s mírou“. Strava by měla být bohatá na následující látky:
•
•

vitamíny (ovoce, zelenina),
bílkoviny (maso, mléčné výrobky),

•
•

esenciální mastné kyseliny (ořechy,
mořské plody),
železo (vejce, červené maso, játra),
jód (mořské plody, mléko).

Vyvarovat byste se naopak měly:
•
tepelně neupraveným masům
•
sýrům z nepasterizovaného mléka
(spíše zahraniční sýry).

Nezapomeňte na kyselinu
listovou
Zvýšený příjem kyseliny listové je ženám
doporučován již v době plánování těhotenství. Jak uvádí MUDr. Richard Sabol:
„Je prokázáno, že užívání kyseliny listové snižuje riziko spontánního potratu
a některých typů vrozených vývojových
vad. Pro naplnění těchto tvrzení je optimální nebo spíše nutné, aby žena začala
s užíváním kyseliny listové již několik týdnu před samotným početím, tzn. v době
přípravy na těhotenství,“ dodává. Kyselina listová je obsažena například v listové
zelenině, kvasnicích a játrech.

Výroba v ČR
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• Vyrábíme oblečení z nebarvené,
barevně rostlé organické bavlny.
• Nabízíme modely pro miminka,
děti i dospělé, těhotné a kojící
maminky.
• Naše oděvy jsou prodyšné a velmi
příjemně se nosí. Jsou vhodné
i pro ekzematiky a atopiky.
info@biosatnik.cz

www.biosatnik.cz
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Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen
nejmenších dětí.

tel. 603 935 585, 733 395 760

Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311

www.plavani.com
plavanibeneﬁt@seznam.cz

Těhotenství

První příznaky
těhotenství
Známé proměny chutí, touha po kyselém nebo sladkém, únava a nevolnost,
to vše značí, že se něco děje. Jedním ze
skutečně prvních příznaků gravidity je:
•
vynechání menstruačního krvácení,
•
bolesti a napětí prsou,
•
přecitlivělost na určité pachy,
•
změna barvy kůže (jizvy, bradavky,
podbřišek, zevní genitál),
•
změna kvality vlasů,
•
bolesti v podbřišku,
•
někdy se objeví i fyziologický poševní výtok typický v těhotenství

Pravda o menstruaci
v těhotenství
Ženy se často spoléhají na to, že je vynechání menstruace včas na graviditu
upozorní. Tělo je však může ošálit. Krvácení se totiž klidně může objevit i po
početí. Nejedná se ale o klasickou menstruaci.
Nejčastější druhy krvácení i po početí
jsou dvojí:
1. tzv. Implantační krvácení
2. krvácení při nedostatečné produkci hormonů
„S implantačním krvácením se může
žena setkat kolem 4. - 6. týdne těhotenství. Jedná se převážně o slabé krvácení
či špinění způsobené implantací – vniknutím vyvíjejícího se embrya do stěny
děložní, přičemž může dojít k porušení cévy ve sliznici děložní s následným
krvácením,“ vysvětluje MUDr. Richard
Sabol. Pokud se takovéto krvácení objeví, nemusejí se ženy obávat. Jedná se
přirozený jev, který nevyžaduje léčbu.
„Další, relativně častá příčina krvácení
v prvním trimestru těhotenství je tzv.
hormonální insuficience (nedostatečná
produkce hormonů), kdy tělo ženy produkuje nedostatek hormonu, který má
podporující vliv na zdárný vývoj těhotenství. Tento hormon se nazývá progesteron a pomáhá udržet těhotenství do
vytvoření funkční placenty, přibližně do
12. – 13. týdne těhotenství,“ doplňuje
MUDr. Richard Sabol.

Hormonální antikoncepce – nic není jisté
Hormonální antikoncepce je v současné
době jedním z druhů antikoncepce, který v ČR užívá necelá polovina žen mezi
15. a 49. rokem života. Tento typ anti-
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koncepce brání uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci), díky čemuž je její účinek
vysoce efektivní. I přesto je při užívání
hormonální antikoncepce možné otěhotnět, byť je výskyt těchto případů
velmi ojedinělý. „Pokud dojde k početí
při užívání hormonální antikoncepce,
je to většinou způsobeno chybou v užívání – nejčastěji tablet. Dále k tomu
může přispět průjmové onemocnění či
zvracení v době po požití pilulky. Nicméně nikdy není možné se 100% jistotou vyloučit otěhotnění ženy ani při
poctivém užívání hormonální antikoncepce,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol.
Dle dostupných odborných informací
by užívání moderních přípravků hormonální antikoncepce nemělo mít negativní vliv na probíhající těhotenství.
V případě, že žena během jejího užívání otěhotní, je ovšem potřeba hormonální antikoncepci ihned vysadit.

Kdy je po vysazení antikoncepce vhodná doba pro
početí?
Doba návratu plodnosti je u většiny
preparátů hormonální antikoncepce
velmi krátká. Dalo by se říct, že první
menstruační cyklus od vysazení hormonální antikoncepce, ve kterém u ženy
proběhne ovulace, je ten, ve kterém
může spontánně a bez rizika otěhotnět. „U některých typů hormonální antikoncepce – tzv. depotní injekční preparáty, které obsahují pouze gestageny
(jeden z typů pohlavních hormonů)
– může být nástup plodnosti opožděn
o 6 až 18 měsíců, ale toto neplatí pro

běžné preparáty (pilulky či nitroděložní
tělíska),“ říká MUDr. Richard Sabol.

Problémy s otěhotněním – muži vs. ženy
V dnešní době se má za to, že za
neplodnost mohou v 50 % případů muži a v 50 % případů ženy.
U mužů jasně dominuje porucha tvorby
spermií. U žen se pak jedná o především o hormonální příčiny. Mnoho žen
má poruchy ovulace (tzv. anovulační
menstruační cyklus). „Tento problém se
projevuje nejčastěji jako nepravidelný
menstruační cyklus, zpravidla delší než
je norma (28 – 35 dnů),“ uvádí MUDr.
Richard Sabol. Příčina může být ve štítné žláze, hypofýze nebo v nadprodukci
mužských pohlavních hormonů.
Tyto problémy, které brání otěhotnění,
se léčí dvěma způsoby:
•
léčba primárních příčin problému
•
léčba pomocí léků na stimulaci
ovulace
Další poměrně častou příčinou neplodnosti bývá poškození vejcovodů – po
prodělaných zánětech gynekologických orgánů, které jsou často způsobené chlamydiemi nebo podobnými
patogeny. „Zde je řešením odstranění
poškozeného vejcovodu. V případě,
že jsou postižené oba vejcovody, tak je
po jejich odstranění nutné podstoupit
metody umělého oplodnění,“ dodává
MUDr. Richard Sabol.

Foto: Shutterstock.com

Nadační fond Dar sluchu byl založen
v roce 2011. Pomáhá nejen kandidátům
ke kochleární implantaci, ale organizují
setkání neslyšících, preventivní programy
do škol a lékařská vyšetření sluchu v rámci
různých regionálních projektů. Aktivně se
účastní konferencí, odborných seminářů
a debat na téma zlepšení podmínek pro
neslyšící a začleňování této komunity
do majoritní slyšící společnosti směrem
k odborné i k laické veřejnosti.

Ředitelkou a předsedkyní správní rady je paní GABRIELA DÄNEMARKOVÁ.
S důvěrou se na ni kdykoli obraťte.

“Často je jednodušší a méně stresující považovat problém se
sluchem za dočasnou indispozici nebo za něco, s čím se raději
naučíme žít, než abychom o tom zjišťovali více podrobností.
Je důležité vědět, že většina případů poruchy sluchu se v průběhu
času zhoršuje. Čím dříve je problém zjištěn a léčen, tím větší jsou
vaše šance na zabránění zhoršování ztráty sluchu a na dosažení
nejlepších možných výsledků pomocí správné léčby. Připravila jsem
pro čtenáře jednoduchý test. Pokud si odpovíte „ano“ na některou
z následujících otázek, je načase, abyste si zašli na vyšetření sluchu”,
vysvětluje Gabriela Dänemarková.

VĚK A UŠI:

U nejmenších dětí převažují vrozené vady, které mohou postihovat kteroukoli
část ucha. Dítě se také může narodit s těžkou nedoslýchavostí, nebo dokonce
hluchotou. Proto má nesmírný význam novorozenecký screening sluchu, který
se provádí už v porodnici a umožní včasnou diagnózu a následně rehabilitaci
pomocí sluchadla nebo kochleárního implantátu. Zatímco sluchadla zesilují
zvuky, implantát převádí zvuk na elektrické impulzy, které stimulují přímo sluchové
nervy. Dítě s implantátem slyší a rozvíjí se podobně jako jeho slyšící vrstevníci.

PŘÍNOS KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU

Děti se pomocí kochleárního implantátu naučí slyšet a díky tomu i mluvit. Mohou se
pak podle svých individuálních schopností vzdělávat na středních i vysokých školách.

www.darsluchu.cz

e-mail: danemarkova@darsluchu.cz
Telefon: 773 79 76 71
https://www.facebook.com/darsluchu/

Co maminky

trápí

V průběhu těhotenství se řada žen potýká s rozličnými problémy, z nichž některé,
jako například velká chuť k jídlu s roztodivnými kombinacemi potravin, jsou
terčem dobromyslných vtipů. Mezi ty mnohem nepříjemnější patří mimo běžných
ranních nevolností i jedno téma stále tabuizované a přitom velmi rozšířené. Jedná
se o nedobrovolný únik moči neboli inkontinenci. Některé zdroje uvádějí, že se
týká až 76 % těhotných a až jedné třetiny žen po porodu. Velká většina z nich se
přitom o tomto ožehavém, ale snadno řešitelném problému stydí hovořit dokonce
i se svým gynekologem.
10
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Důvody, proč „to“ řešit

Možná to souvisí s tím, že už v dětském
věku, od chvíle, kdy je malým předškolákům odejmuta plínka, prožívají
traumata z toho, co se stane, když se
počůrají před ostatními. Tato obava ze
společenského znemožnění společně
s pocitem bezmoci a neovládání vlastního těla pak vytváří kolem lidí postižených únikem moči neprostupnou zeď.
I proto je dobré o inkontinenci veřejně
hovořit, aby se co nejvíce takto postižených žen zbavilo zbytečného stresu
a našlo odpovídající řešení.

Nejste žádná výjimka
Právě vysoký výskyt tohoto zdravotního problému poukazuje na to, že se ve
skutečnosti jedná o běžnou záležitost,
která má konkrétní příčiny, vycházející jak z anatomických změn (rostoucí
děloha, tlak hlavičky plodu na močový
měchýř, oslabení svalů pánevního dna)
tak ze změn hormonálních. U naprosté
většiny takto postižených žen problém
nastává cca v posledních třech měsících
těhotenství a zcela odeznívá tři a šest
měsíců po porodu.
Jedná se tedy zejména o takzvanou
stresovou inkontinenci, kdy k úniku
malého množství moči dochází například při smíchu, kýchnutí, při kašli,
zvednutí těžšího předmětu či zvýšené
tělesné námaze.
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Důvodů, proč by se žena neměla snažit
toto období „přežít“, ale měla by ho
otevřeně řešit se svým gynekologem,
je hned několik. Prvním z nich je samozřejmě fakt, že se tento intimní problém dá zvládnout či výrazně utlumit
a tím omezit stres a nepohodlí, které
takto postižená budoucí maminka prožívá v každodenním běžném životě.
Dalším důvodem je nebezpečí zánětů
a svědění, které mohou být vyvolány
častým únikem moči, jenž dráždí citlivé poševní stěny. To může následně
vést k rozličným ekzémům v intimních
partiích, infekcím či přinejmenším podráždění kůže. Výrazně se také zvyšuje
riziko zánětu močového měchýře, neboť zvýšená vlhkost a neustálé mytí při
inkontinenčních problémech „odplavuje“ zdravé bakterie, které jinak tělo
chrání před infekcí.
Nemělo by se zapomínat ani na tu skutečnost, že ačkoliv se většina maminek,
jak už bylo řečeno, vrátí nejpozději po
půl roce od porodu k normálnímu stavu a problémy odezní, proběhlé změny
v pánevní oblasti, způsobené porodem,
se mohou přihlásit znovu ve vyšším
věku a přispět k obnovené inkontinenci
či jiným obtížím.

Cvičení a pomoc z přírody
Podle gynekologa MUDr. Miroslava
Smolíka závisí způsob léčby na dobrém
zhodnocení stavu pacienta a získání
dostatečného množství informací. Právě proto je potřeba s lékařem hovořit,
neboť od kvalitní anamnézy se pak
odvíjí léčba. Existují různé metody, od
konzervativních behaviorálních (úprava životosprávy, váhy, cvičení) přes farmakologickou (léky a doplňky stravy)

až po chirurgickou (různé druhy operačních technik). Někdy přichází v úvahu hraniční alternativní léčba, jako je
například reflexní (elektrostimulace).
V případě inkontinenčních problémů
nastávajících u čerstvých maminek se
doporučuje především zvýšená hygiena a hlavně posilování svalů pánevního
dna cvičením (tzv. Kegelovy cviky), přičemž správný postup cvičení doporučí
právě odborník.
„Vhodná je zejména v poporodním
období u nelepšící se inkontinence
i pomoc nehormonálními přípravky,
s obsahem tělu vlastních nebo běžně
se v přírodě vyskytujících součástí stravy - ale v požadovaném optimálním
koncentrovaném stavu. Podle mě je
ideálním začátkem terapie. Je snadno
dostupná, cenově přijatelná, pacientku nezatěžuje vedlejšími nežádoucími
účinky, a i pro samotného lékaře a pojišťovnu má výhodu v tom, že nijak nezatěžuje jejich rozpočet. Přitom efekt
takového přístupu, ve správné kombinaci s poctivou úpravou životosprávy
a cvičením, přinese v mnoha případech
pozitivní efekt a pacientovi se výrazně
uleví od jeho obtíží,“ doplňuje informace o možnostech řešení problémů
s inkontinencí MUDr. Smolík.
Nejdůležitější je tedy opravdu překonat zažitý stud a otevřeně řešit veškeré
tyto zdravotní nesnáze se svým lékařem. Díky tomu se těhotenství a období těsně po porodu nestane pro řadu
maminek nekonečnou denní i noční
můrou, ale zapíše se do paměti jako
období těch nejkrásnějších očekávání
a radosti.

Foto: Shutterstock.com
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Dovolená
s malými dětmi
Není to tak dávno, co se narodily, možná už začaly samy běhat nebo se to brzy
naučí, ale už zvědavě okukují svět a dychtivě vstřebávají všechny novinky. Možná
ještě váháte, zda s nimi už vyrazit na dovolenou, nebo ještě nějaký čas počkat,
protože nevíte, co vás na cestách může překvapit.
inzerce
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Pediatři se shodují, že na první dovolenou je lepší vyrazit jen po Čechách. Obzvlášť, pokud miminko ještě není plně
proočkované, v tom případě doporučují zůstat raději v domácím prostředí
a vůbec neriskovat exotické nebo zbytečně daleké země. Dlouhé cestování se
takto malému dítěti určitě nebude líbit,
proto raději zvolte dostatečně atraktivní, ale poměrně blízkou lokalitu.

Balíme, ale kam s tím?
Oblečení, hračky, plenky, dětská kosmetika, kočárek, postýlka, vanička….
Kam to všechno dát a do čeho zabalit?
Oblečky na malé děti nezaberou příliš
místa, navíc se mohou během dovolené
snadno přeprat, horší je to s kočárkem,
postýlkou nebo například vaničkou.
Především u větších věcí je lepší si vše
dopředu promyslet, a pokud to jde, vzít
s sebou lehčí kočárek, postýlku je lepší
buď nebrat vůbec, nebo zvolit cestovní
model, vaničku doporučujeme nahradit například nafukovacím bazénkem.
Snadno se transportuje, dobře poslouží
svému účelu a pro miminko to bude zajímavá změna.

Na co nezapomenout!
Rozhodně nesmíte zapomenout na dětskou lékárničku. Od té dospělácké, se na
první pohled liší hlavně obsahem a nesmí
v ní chybět dětské léky na průjem, zácpu,
bolest, horečku, ale také různé gely na
štípance od hmyzu, u větších dětí je potřeba myslet i na náplasti a desinfekci.
K lékárničce rozhodně rovnou přibalte

i dětský krém nebo olej na opalování
s vysokým ochranným faktorem. Plánujete-li však cestu k moři, je vhodné dětem pořídit navíc speciální plavky, které je ochrání před palčivými slunečními
paprsky a škodlivým UV zářením.
U dětí, které ještě nosí plenky, nezapomeňte na účinný krém na opruzeniny,
přestože budou většinu dne nejspíš bez
plen, stačí poměrně krátká chvíle na to,
aby se vlivem horka vytvořila bolestná
opruzená místa.

Během cesty se bude hodit
K ruce si na cestu do auta připravte tašku s jídlem a pitím pro malého spolucestujícího. Pozor, některé děti a miminka
krmení během cesty špatně snáší. Proto
je lepší nechat je najíst v dostatečném
časovém předstihu před cestou a případně jim včas podat léky proti zvracení. Kromě hraček, zeleniny, ovoce
a různých křupek či nezbytného mléka,
nezapomeňte ani na vlhčené ubrousky.
Hodí se na utírání upatlaných ručiček,
pusinky, ale také na otírání potahů od
rozteklé čokolády a jiných dobrot.

Zachovejte režim dne
Chcete-li si dovolenou užít v co největším poklidu, soustřeďte se na to, abyste
dítěti zachovali alespoň rámcový režim
dne, na který je zvyklé z domova. Malé
děti mají rády zaběhnutý řád a každé
vychýlení v nich budí pocit nejistoty
a nervozity. Špatně to nesou zvlášť ty
nejmenší děti, které ještě neumí mluvit.
Ty pak dávají svoji nejistotu najevo brekem a proplakaná dovolená není nejspíš
tím zážitkem, který si domů ze svých
prázdninových cest chcete přivést.

Zdroj: bupi.cz,
foto: Shutterstock.com
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Doporučuje

porodních
asistentek*

Úspěšný začátek mateřství

Svět nejmenších

Co potrápí pokožku našich

nejmenších nejčastěji?
Jak pečovat o pokožku našich nejmenších, aby byla jemná a hebká, a aby bylo
miminko spokojené? Řekněme si, jaké jsou zkušenosti maminek a co trápí
pokožku našich nejmenších nejčastěji.

18
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Lipidy (tuky) jsou vylučovány kožními
buňkami, vytvářejí ochrannou vrstvu,
která brání ztrátám vody a proniknutí
mikrobů. Dětskou pokožku tvoří zejména lipidy, hydrolipidová vrstva však
má jinou strukturu než u dospělých.
V čem se ještě dětská pokožka liší od té
“dospělácké”?
•
je 5x tenčí
•
je citlivější oproti vnějšímu prostředí
•
není dostatečně odolná vůči infekcím
•
nemá dostatečnou schopnost udržovat stálou teplotu, má sklony
k přehřívání nebo k podchlazení
Z průzkumu, který realizovala jedna
z kosmetických firem vyplývá, že maminky dávají jednoznačně přednost
jednorázovým plenám a v péči o citlivou dětskou pokožku preferují krém
proti opruzeninám. Kosmetiku si maminky vybírají značkovou a spíše zahraniční, jsou opatrné a dávají přednost
tradičním přípravkům s ověřenou historií před nejnovějšími trendy.

A s jakými potížemi se maminky nejčastěji potýkají?
Opruzeniny – vyskytují se zejména
v místech, kde se pokožka dotýká plenek a v kožních záhybech.
Co s tím: Pokud objevíte opruzeniny
v jejich počátcích, můžete je zahnat
pomocí obkladů z heřmánkového odvaru. Při přebalování nechejte miminko několik minut “vyvětrat” na čerstvém vzduchu, aby pokožka mohla
proschnout. Pokud se v oblasti vytvoří

červené tečky, vydejte se pro jistotu
k lékaři, může se jednat o kvasinkovou
infekci. Jako prevence je vhodná pravidelná (nikoliv nadměrná) hygiena,
časté přebalování, v rámci kterého je
vhodné použít zásyp s éterickým olejem heřmánku - azulenem.
Novorozenecké akné – může se objevit již po porodu - nejčastěji v oblasti
obličeje nebo v místě zapářky a v místech, kde se oblečení otírá o kůži.

Co s tím: Novorozenecké akné mizí
samo poměrně brzy (zhruba do 8. měsíce) a jeho léčba není většinou nutná.
Potničky – jsou drobné červené pupínky
nebo puchýřky, které vznikají při přehřátí.
Co s tím: Je vhodné místo omývat vlažným roztokem heřmánku a vetřít avirilový zásyp. Potničkám můžete částečně
předejít volbou vzdušného oblečení
nejlépe z bavlny.
Seborhoická dermatitida – vyskytuje
se nejčastěji ve věku do tří měsíců v podobě bílých až nažloutlých šupinek
v oblasti vlasové části hlavy.
Co s nimi: Nevystavujte miminko horkému a vlhkému prostředí. Jako léčba
se používají obklady a následné vyčesávání z vlasové části. Postižená místa je
možné promazávat sádlem nebo máslem. U kojenců se dermatitida obvykle
hojí do několika týdnů až měsíců.
Jestliže je dětská pokožka velmi suchá
nebo se kožních potíží nemůžete dlouhodobě zbavit, poraďte se ohledně
používání kosmetiky s dermatologem.

Foto: Shutterstock.com
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Trápí Vaše dítě kožní onemocnění?
Využijte naši novou nabídku
na krátkodobé pobyty pro děti!

CHUŤ SMRDÁK PRO DĚTI

Cena již od 112 €/dítě/2 noci (cca 2 900 CZK)
BALÍČEK OBSAHUJE:
` ubytování od 2 nocí s polopenzí
` do 2 procedur za přenocování
` lékařská prohlídka
` dětský animační program
` cena za doprovázející osobu od 31 €/os./noc
(cca 805 CZK) včetně polopenze
Pro děti nabízíme:
` komplexní léčbu kožních chorob dětí od 3 let
(např. atopický ekzém, psoriáza a jiné) bez
vedlejších účinků
` výrazné zlepšení stavu u 95% dětí
Informace a rezervace:
Tel.: +421 34 69 59 173
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

www.kupelesmrdaky.sk
inzerce

AVIRIL DĚ
DĚTSKÝ OLEJ
S AZ
AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečo
protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pom
pomáhá zklidňovat kožní
záněty. Obsahuje antibak
antibakteriální složky, které
mohou rovněž urychlit léčen
léčení již vzniklých infekcí.
Aviril přináší úlevu od vys
vysušené, svědivé nebo
slunce
sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSK
DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vyso
vysokým obsahem oxidu
zinečnatého v kvalitním krémovém základu
(typ emulze voda v olej
oleji) je určen k ošetření
podrážděné
podrážděn nebo opruzené
opruz
dětské pokožky.
Obsahuje
Ob
sahuje vitami
vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti prodejen COOP,
COO Penny, Billa, Rossmann,
DM
M drogerie, Teta, Makro,
M
Albert, Globus, Tesco,
na e-shopu
e-s
a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

Svět nejmenších
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V noci na záda,
přes den na bříško
V osmdesátých letech se miminka polohovala jedině na bříško. O desetiletí později
pro změnu jedině na záda. Jak je tomu dnes? Medicína za léta pokročila vpřed
a doložila, že ze zmíněných dvou variant je správná pouze jediná: Na záda.

inzerce
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Odborníci se shodují, že nejbezpečnější polohou novorozence při spánku je
skutečně ta na zádech, a to proto, že
významně snižuje nebezpečí SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence). Druhou
nejbezpečnější polohou je poloha na
boku a nejméně bezpečnou je poloha
na bříšku. Nechávejte však dítě na bříšku
přes den, kdy ho máte na očích. V této
poloze se naučí přitahovat rukama.

Syndrom náhlého úmrtí
novorozence
Syndrom náhlého úmrtí kojence (v angličtině sudden infant death syndrome
- SIDS) je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná
smrt dítěte mladšího 1 roku, u které se
nepodaří nalézt příčinu ani po provedení pitvy a vyšetření okolností na místě
úmrtí. Syndrom získal svůj název zhruba před dvaceti lety, když si pediatři
všimli, že začalo přibývat dětí, kteří bez
jakýchkoliv varovných signálů v prvním
roce svého života zemřeli. V té době byl
tento syndrom velkou neznámou, dnes
už vědí, že se jedná o následek opožděné a nedokonalé kontroly dechu
a srdeční činnosti. Co je skutečnou příčinou jeho vzniku, však dosud není jednoznačné známo. Podle statistik jsou
každopádně nejvíce ohroženi kojenci
mezi ukončeným 1. a 4. měsícem, maximální je výskyt mezi 2. a 3. měsícem
a mezi rizikové faktory jednoznačně
patří spánek bříšku. I u zcela zdravých
dětí se při něm frekvence dechu, tepu
i polykacích pohybů snižuje. Bez rizika
není ani některými rodiči preferované
spaní na boku. Důvodem je především
nestabilita polohy na boku, ze které se
kojenci často při sebemenším pohybu
dostávají do polohy na bříšku. Podle
knihy Dětský lékař by například ty děti,
které trpí gastroezofageálním refluxem nebo onemocněním horních cest
dýchacích se zvýšeným nebezpečím obstrukce dýchacích cest, měly spát v poloze na boku. Takže, babo raď. “Měli
byste jim vložit pod podložku polštář
tak, aby měly hlavu ve zvýšené poloze.
Pomáhá to snížit reflux a zahlenění. Je-li dítě nemocné, poraďte se s lékařem,
jaká poloha je pro něj nejvhodnější,”
nabádají autoři knihy. Riskantní je podle odborníků také spaní na měkké
podložce, zejména na molitanu, a přítomnost jakékoli plandavé látky nebo
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nějakých šňůrek, ať už je to povlečení,
malý polštářek, deka či třeba bryndák,
neboť dítě si do nich může zachumlat
obličej a jednoduše se udusit. Špatné je
i přehřátí, které bývá následkem zbytečně teplého oblečení. Ne zcela bezpečné
je i spaní novorozenců v posteli s dospělými. Naopak za účinnou ochranu,
ač dosud studiemi plně neprokázanou,
považují lékaři dlouhodobé kojení
a dudlík v puse.

Kdy polohovat na bříško?
Ovšem pozor! Pediatři varují, že pokud je dítě stále ve stejné poloze na
zádech, může to vést k opoždění psychomotorického vývoje nebo k nesprávnému psychomotorickému vývoji.
Proto bychom během dne, kdy máme
děťátko na očích, ho měli pokládat na
bříško. Tato poloha mu totiž velmi prospívá. Podporuje vývoj svalů na krku
a na ramenou, působí jako prevence
napjatých krčních svalů a tvarových
deformací hlavičky a napomáhá tvorbě svalů potřebných k otáčení, sezení
a lezení. Polohou na bříšku se ovšem
rozumí nejen položení dítěte bříškem
na pevnou podložku, ale také všechny
aktivní polohy v náručí, např. pokud sedíte v záklonu a máte dítě položené na
prsou nebo poloha „tygříka“ (dítě leží
na vašem předloktí obličejem dolů).
Eva Kiedroňová ve své knize Něžná náruč rodičů s pokládáním na bříško začít
už po návratu z porodnice. Ideální je,
pokud je přes den kojenec pokládán
na bříško po každém spánku a výměně
plenek. Dobu na bříšku postupně prodlužujte, a to tak, aby na konci prvního
měsíce trávilo dítě v této poloze celkem
až jednu hodinu denně a postupně
i déle.

Kdy začít?
Některým dětem se ovšem poloha na
bříšku nelíbí a dávají to svým rodičům
velmi hlasitě najevo. Zde je několik rad,
jak dítěti chvíle na bříšku zpříjemnit:
Vyberte vhodnou dobu – dítě by při
pokládání na bříško nemělo být hladové nebo unavené. Na druhou stranu
také není vhodné pokládat dítě na bříško bezprostředně po jídle. Pokud dítě
začne plakat, zkuste ho nejdříve nějak
zabavit, a až pokud to nepomůže, tak
ho pochovejte. Některé děti nerady leží
na bříšku na pevné podložce, většina si
na polohu na bříšku zvyká postupně
a některé si ji oblíbí až ve chvíli, kdy se
dokáží samy otočit. Pro tyto děti jsou
vhodnější tzv. aktivní polohy v náručí
rodičů. Pokud je třeba položíte na svá
prsa, je to pro ně rázem příjemnější.
Můžete přitom ležet v posteli, zakloněni
sedět v křesle nebo ležet opřeni ve vaně.
Dělejte dítěti společnost – povzbuzujte ho, povídejte si s ním, usmívejte
se na něj. Někdy také pomůže, pokud
dítě položíte na postel a vy si sednete
na zem obličejem k němu a povídáte si
s ním. Se starším dítětem, které již udrží
hlavičku, můžete také hrát na letadlo,
tedy lehnout si na zem na záda, zvednou a pokrčit nohy a dítě položit na svá
lýtka.
Dopřejte dítěti zábavu – ukazujte dítěti obrázky v knížce, hrajte si s hračkami. Na trhu je spousta hraček určených
pro chvíle, kdy je dítě na bříšku. Jsou
to různé hrací deky a pultíky se zrcátky
a hmatovými, zvukovými nebo svítícími
hračkami. Zkrátka to berte jako zábavu.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,

Předškoláček

Jídelníček
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předškoláka
Výživa hraje rozhodně velmi důležitou roli v celém vývoji dítěte. Rodiče by ji
neměli brát na lehkou váhu, protože tvoří základ pro celý budoucí život. Špatné
stravovací návyky vedou ke špatnému vývoji a neprospívají psychické, ani fyzické
stránce dětského organismu. Učme proto děti správně jíst a dodržovat jednoduché
zásady už od nízkého věku.
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Nemá-li dítě ze zdravotních důvodů
žádná potravinová omezení, je pro
jeho vývoj nejvhodnější sestavit jídelníček tak, aby byl především pestrý. Každý den by se na jeho talíři měla objevit
čerstvá zelenina a ovoce. Dětskému
i dospělému organismu prospívá také
pravidelné zařazování ryb do jídelníčku. Své místo by si zde měly najít i luštěniny. Při vaření se vyplatí používat
hlavně čerstvé potraviny.
Naopak velmi omezte přidané cukry
a sůl. Taktéž dětem neprospívají smažená jídla, ztužené tuky, různá aditiva
a konzervanty.
Dítě by mělo jíst určitě pravidelně, tím
se myslí alespoň 5krát denně po menších porcích, což zabrání pocitu hladu.
Rovněž by se nemělo zapomínat na
dodržování pitného režimu, jehož převážnou součástí by měla být čistá voda.

Vytrvejte
S dětskými chutěmi to není úplně jednoduché. Některá jídla si děti oblíbí
hned napoprvé, u jiných trvá zase trochu déle, než jim přijdou na chuť. Nechte děti potraviny ochutnávat, ale nenuťte je jíst velké množství, pokud jim
jídlo zrovna nechutná, posílili byste tak
totiž jejich odpor. Neoblíbené jídlo však
hned z jídelníčku nevyřazujte a zkuste
je po čase dítěti nabídnout znovu a třeba v kombinaci s jinou potravinou či
v jiné úpravě. Dětem obecně trvá déle,
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než si na některé chutě zvyknou a to,
co jim nechutnalo včera, si třeba příští
týden oblíbí.

a napodobuje jej ve všech směrech svého života.

Veďte dialog
Problém sladkosti
Sladkosti s přidaným cukrem jsou něco,
co dítě útlého věku z výživového hlediska opravdu nepotřebuje. Pokud chcete
dětem dopřát něco dobrého na zub,
určitě je lepší to řešit ovocem v čerstvé
či sušené podobě, případně ovocným
pyré, nebo třeba oříšky. Můžete také
například zkusit s dětmi něco zdravého upéct. Když jej do přípravy zapojíte,
určitě mu pak výsledné jídlo bude více
chutnat. Pustit se můžete do domácího
perníku s jablky, pohankových palačinek
či mrkvového koláče. Preferujte čerstvé
potraviny a vyhněte se zbytečnému cukrování a polevám. Místo cukru můžete
využít i kvalitní sirupy (třeba javorový
či datlový), med nebo džemy s vysokým
podílem ovoce a bez přidaného cukru.

Buďte vzorem
Nejlépe dítě naučíte zdravému životnímu stylu, budete-li sami jeho zásady dodržovat. Tedy, pokud nechcete,
aby dítě jedlo sladkosti či bramborové
chipsy, ani vy sami byste je před ním
neměli konzumovat. Stejně tak velmi
záleží na tom, jaké potraviny vidí dítě
doma, protože takové bude s největší
pravděpodobností volit i v budoucnu.
Pro dítě jste vzorem, ke kterému vzhlíží

V prosazování zdravé stravy určitě dětem nezapomeňte vysvětlit, proč je pro
ně důležitá a jaký je její význam pro
lidské tělo. Nejlepší je děti do samotné
přípravy jídla zapojit a ukázat jim jakou
má jídlo hodnotu. V rámci prosazování
pestré stravy by dítě mělo poznávat co
nejvíce chutí a zkoušet nové potraviny. Vyplatí se děti učit, co nám příroda
naděluje a jaká je vlastně cesta surovin
k našemu talíři, jak je tím ovlivněna
krajina a zvířata i jak původ jídla a jeho
kvalita ovlivňuje životní prostředí.
Máte-li tu možnost, ukažte dětem, jak
potraviny rostou a odkud se berou na
našem stole. Můžete je zapojit do sklízení ovoce a následně společně upéct
ovocný koláč. Děti to nejen bude bavit,
ale poznají jednotlivé suroviny a vlastně tak zjistí, jak určité pokrmy vznikají.
V neposlední řadě si při vaření procvičí
jemnou motoriku. Alternativou mohou
být také vlastnoručně vypěstované bylinky doma v květináči nebo návštěva
farmy spojená např. s výrobou a ochutnávkou mléčných výrobků.

Text: Bc. Iveta Garciová, Mateřská škola
Semínko, foto: Shutterstock.com
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Poprvé do školy
Sice tu máme ještě prázdniny, ale ani se nenadějeme a bude tu počátek nového
školního roku, který tradičně zvedá poptávku po školních potřebách. Zatímco
většina školáků si do školních lavic doplňuje především sešity a pomůcky, prvňáčky
čeká nákup celé školní výbavy. Nejvíce do rozpočtu zasahuje nová aktovka či batoh,
u kterých rodiče dbají především na bezpečnost a funkčnost. Děti si rády vybírají
podle vzhledu. Vedou u nich designy s oblíbenými pohádkami a filmy.
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Nárůst v řádu stovek
procent

Batoh, nepostradatelná
součást školní výbavy

Největší poptávka je především po vybavení pro první stupeň a prvňáčky.
Kromě psacích potřeb a sešitů jsou to
zejména potřeby na malování a geometrické pomůcky.
„Na předních příčkách prodejnosti
mezi školními potřebami se kromě sešitů drží každoročně i tempery, kružítka,
obaly na sešity a psací pera,“ říká Jaroslav Štros, manažer nákupu sortimentu
školních potřeb obchodního řetězce Albert. „Velkým nákupním trendem jsou
na začátku školního roku také kufříky
na drobné předměty,“ dodává.

Základem výbavy každého školáka je
především aktovka či batoh. Aktovky
jsou dnes velmi lehké a pohybují se
v hmotnostech do jednoho kilogramu,
což je důležité, protože školní pomůcky jsou mnohdy poměrně těžké a tak
nízká váha aktovky kompenzuje míru
zátěže na páteř dítěte. Školní batohy
jsou o něco těžší, musí však splňovat
zdravotní parametry a mít například
vyztužená a ergonomicky tvarovaná

Zdravé psaní a škola hrou
pro všechny
Dnešní trh nezapomíná ani na určitá
specifika některých malých školáků. Zákazníci najdou na pultech obchodů širokou škálu potřeb pro leváky, jichž má
letos jen do první třídy nastoupit přes
deset tisíc. Dostupná jsou pro ně speciálně upravená pravítka, nůžky, ořezávátka i tužky, pera a pastelky s vykrojením pro pohodlný úchop do levé ruky.

Počátek školní docházky s sebou nepřináší, bohužel jen radosti, ale
i starosti. Jednou z těžkostí, kterou rodiče hned počátkem roku obvykle
řeší, je výskyt vší. Nezapomeňte si do své domácí lékárničky zakoupit
i některý z prostředků proti vším.
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záda a polstrované ramenní popruhy.
Batohy a aktovky také nejlépe odrážejí
stávající trendy v designu školních potřeb. „Trendy určují hlavně filmy a pohádky běžící v kinech nebo vycházející
na DVD. Letos jsou to Mimoňové, Superhrdinové, Pokémoni, Hledá se Dory,
Star Wars, Angry Birds a stále populární
zůstávají také aktovky se zvířátky, auty
či princeznami,,“ uzavírá Jaroslav Štros.

Foto: Shutterstock.com
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Dárek
za vysvědčení?

Jaký dárek vybrat dětem za pěkné vysvědčení? Mezi nejčastější odměny patří
peníze, knížky, sladkosti a hračky. Jakou hračku ale dětem vybrat? Vkus rodičů
a dětí se při výběru často rozchází. Odborníci doporučují nechat hlavní slovo při
výběru hračky na dětech, rodiče totiž často vybírají hračky, na které dítě jednoduše
ještě nestačí, nebo ty, které už nejsou mezi dětmi populární.
34
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Nároky dětí na hračky
rostou

Dívky si hrají jinak než
chlapci

Nejlepším dárkem je
mazlíček

Děti při výběru hračky ovlivňuje hned několik faktorů, neomylně ale vědí, jakou
hračku by chtěly a naopak s jakou si určitě hrát nebudou. „Velkou roli při rozhodování hraje reklama, ta má na děti daleko větší vliv než na dospělé. Značný vliv
má i okolí, děti chtějí stejné hračky jako
jejich kamarádi nebo spolužáci. Dlouhodobě populární jsou sběratelské kolekce.
Děti už ale o nálepky ze žvýkaček nebo
hokejové kartičky dávno ztratily zájem.
I u hraček ze sběratelské kategorie vyžadují, aby hračka něco uměla‘. Hitem
letošního roku jsou například vajíčka Timargo, která promítají bojovníky a jejich
prostřednictvím mezi sebou děti soutěží.

Úspěch mezi dětmi slaví i různé stavebnice. Při výběru je ale nutné myslet na
to, jestli si se stavebnicí bude hrát dívka
nebo chlapec. Dívky totiž mají ke stavebnicím jiný přístup než chlapci. Dívky
jsou při stavění kreativnější, kladou větší
důraz na detaily, vymýšlejí si různé příběhy, a dokonce si představují, že samy
uvnitř svých staveb žijí. K nejoblíbenějším stavebnicím patří Lego. To začalo
před třemi lety vyrábět speciální kolekce
Lego Friends zaměřené na dívky. Stavebnice Výletní loď za delfíny z této kolekce
se stala dokonce absolutním výhercem
loňského ročníku projektu Hračka roku.

Pokud už vaše dítě dospělo do věku,
kdy je schopné se postarat o domácího mazlíčka, možná přišla ta správná
chvíle na to, mu nějakého pořídit. Začít
můžete například u akvarijních rybiček,
které jsou na péči přece jen méně náročné. Pokud jim navíc pořídíte pěkné
designové akvárium, získáte i zajímavý prvek, který bude ozdobou každého bytu. Trochu náročnější na péči je
akvárium mořské, ale pokud se zapojí
i tatínek, výsledný dojem jistě bude stát
za to.
Dětem starším deseti let už je možné
pořídit nějakého chlupatého mazlíčka.
Volit můžeme možná nejprve méně
náročnější chlupáče - morče či křečka.
V tomto případě bychom se ale vždy
přimlouvali za volbu antialergenní podestýlky, která je vždy lepší volbou, než
podestýlka klasická.
Nejzodpovědnějším dětem lze pořídit kočičku, nebo pejska. Musíme mít
ale vždy jistotu, že nejde o přechodný
zájem, ale že dítěti nadšení vydrží pár
dlouhých let. Je nutné vždy i dobře vybírat rasu, aby bylo zvířátko pro dětského chovatele vhodné. Počítat musíme samozřejmě i s nákupem doplňku,
jak pelíšku, tak třeba misek, vodítka
a obojku. Zapomenout nesmíme ani na
kvalitní krmivo přiměřené věku, velikosti a rase zvířete.

Hračky na prázdniny
Děti ve světě dospělých
Čeští rodiče kupují první mobilní telefon dětem ve věku mezi devíti a dvanácti lety. Děti se chtějí podobat dospělým v čím dál nižším věku a tomu svou
nabídku přizpůsobují i výrobci hraček.
„V nabídce už jsou například tablety
pro děti od tří let. Jedná se o výukovou
hračku pro nejmenší děti, s níž se díky
obrázkům a zvukovým efektům učí
abecedu. Pro školáky je vhodný tablet
Lexibook. Nechybějí v něm přednastavené výukové programy, fotoaparát,
50 nahraných knih pro děti, přehrávač
hudby a videa nebo 33 zábavných her.
Vše je samozřejmě v češtině. Výhodou
dětského tabletu je, že stránky, které
nejsou vhodné pro děti do dvanácti
let, jsou automaticky zablokované, rodič tak může pohodlně kontrolovat, co
jeho dítě sleduje, a přitom ho nijak neomezovat,“ vysvětluje odborník.
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Podle průzkumů má většina českých
dětí možnost hrát si venku. Na zahradě
nebo dětském hřišti ale tráví jen čtyři procenta času z celého dne. Během
letních prázdnin však děti tráví venku
mnohem víc času. U venkovních hraček
není třeba příliš rozlišovat, zda hračku rodič pořizuje pro dívku nebo pro
chlapce. Děti si totiž venku hrají prakticky se vším. Novinkou je Nanostříl
vhodný pro děti od čtyř let. Má podobu
malého luku a je schopen poslat šipku přesně až na deset metrů do terče.
K venkovním hrám také patří hračky do
vody. Dětem udělá radost třeba jen nafukovací kruh a i s ním se umějí zabavit
na celé hodiny. Důležité je, aby byl potištěný nějakou oblíbenou postavičkou.
Evergreenem jsou postavičky Disney.
Hitem letošního léta jsou Angry birds,
které lze pořídit i na nafukovacích kruzích, rukávcích a dalších doplňcích.

Vybírejme hračku
přiměřenou věku
Na závěr si ještě pojďme něco říct
o vhodnosti hračky pro jednotlivé věkové kategorie. Protože právě v tom
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nejčastěji chybujeme. Ať už se jedná
o případ, kdy malému dítěti kupujeme
hračky vhodné pro starší věkovou kategorii, nebo o opačný případ, kdy dítě
podarujeme hračkou, která naslouží
k rozvoji a vlastně ho už ani nemůže
bavit…
0 – 1 rok
V tomto období dochází hlavně k rozvoji motoriky (pohybu), sluchu a zraku.
Dítě se učí koordinovat své pohyby,
otáčí se za pohybem a zvukem. Vybírejte barevné hračky, kojenci preferují
modrou a zelenou, s vhodným materiálem. Rádi všechno žužlají, protože
i chuť je jejich poznávacím smyslem.
Dejte pozor i na malé součástky, které
by dítě mohlo vdechnout či spolknout.
Nejoblíbenější jsou: chrastítka, závěsné
hračky na postýlku, hračky na kočárek
nebo pískací hračky, nafukovací hračky,
zvukové hračky.
1 – 3 roky
Kolem prvního roku se dítě zkouší postavit a samo chodit. Také začíná používat první slova. Stále rádo všechno
ochutnává, proto by plyšové hračky
měly tvořit podstatně menší část hracího arzenálu. Nejraději má tzv. konstruktivní hry. Jednoduše jde o stavění
kostek s následnou destrukcí. Obecně
batolata ráda ničí. Trhat papíry, shazovat kostky, bouchat do hrnce, to jsou
věci, které u nich vykouzlí smích.
Nejoblíbenější jsou: tahací hračky,
figurky, nářadí pro nejmenší, odrá-

žedla, šlapací auta, hudební hračky,
loutky, maňásci, počítadla, plyšáci
do mikrovlnky, interaktivní hračky,
hračky na písek, didaktické hračky,
mluvící hračky, hopsadla, skládačky, kostky, zastrkávací kostky.
Co všechno hračka umí? Je třeba si uvědomit, že hračka neslouží pouze k zabavení dítěte. Psychologové se hračkami zabývají do té míry, že o nich píšou
pěkně tlusté odborné knihy. Ve zkratce
můžeme zmínit několik nejdůležitějších významů her a hraček:
Rozvíjí jemnou motoriku, pohyby prstů
a artikulaci.
Rozvíjí fantazii a představivost.
Rozvíjí osobnost dítěte.
Velký význam má v psychoterapii, kdy
hračka působí jako prostředník komunikace.
Aktivizuje pohybové, smyslové, rozumové a citové dovednosti.
Hračka zprostředkovává a vysvětluje
svět dospělých.
Prostřednictvím hraček se dítě seznamuje s tvary, barvami a materiálem.
A hlavně má hračka funkci uvolnění!
Při hře si dítě odpočine a baví se.
3 – 6 let
Typický je v tomto období rozvoj fantazie, myšlení, řeči a napodobování. Právě napodobování je impulsem k hraní
„na něco“, např. na obchod, na školu, na maminku a tatínka, na kuchaře
apod. K tomu je nutná velká výbava,
umělé jídlo, hrnce, vařečky, oblečení,
lékařská vybavení, peníze a mnoho dal-

ších. V tomto věku děti také rády staví
na pískovišti. V kolektivu se začíná učit
společenské hry, hlavně ty pohybové,
jako schovávaná, honičky, hry s míčem.
Nejoblíbenější jsou: hračky na písek,
koloběžky, kola, obrázkové skládanky,
mozaiky, stavebnice, hračky do vany
a do vody, panenky s doplňky, omalovánky, jednoduché hlavolamy, obrázkové knihy, vystřihovánky, skákací balony,
stavebnice, dětské nářadí, tématické
sady (kuchař, doktor, zahradník).
Mladší školní věk (6 - 11)
s nástupem do školy se mění styl hry.
Objevuje společenské hry, sportovní
hry, sběratelství, chovatelství a vznikají
první koníčky. Velký vliv mají kamarádi, kteří se navzájem ovlivňují. Kupujte deskové hry, společenské hry nebo
třeba puzzle. Rozdíl můžeme sledovat
i mezi pohlavími. Chlapci upřednostňují konstruktivní hry, stavebnice, mechanické hračky, hračky na elektrický
pohon. Dívky naopak vyhledávají kreativní a výtvarné činnosti a hry spojené s rolí matky. Nejčastěji si hrají s panenkami, oblečením, korálky, malují
a kreslí, hrají si s plyšáky. Hračky pro
kluky: stavebnice, modely na dálkové
ovládání, autodráhy, figurky z filmů
(Star Wars, Toy Story, Spiderman), do
sbírek např. hračky Ninjago a Transformers. Hračky pro holky: plyšáci, Hello
Kitty, Little Pet Shop zvířátka, panenky,
kočárek pro panenky, Zhu Zhu zvířátka,
dětská kuchyňka, navlékací sady korálků, kabelka na vybarvení.
Starší školní věk (11 a více)
I když by se mohlo zdát, že vybrat hračku pro puberťáka je těžké, ve skutečnosti tomu tak není. Jednoduše hračky
nekupujte! Jsou už velcí a s hračkami si
nehrají nebo to alespoň hračkami nenazývají. Kluci i holky mají své koníčky,
něčemu se věnují nebo sbírají. Popřemýšlejte, čím se doma baví? Něco vyrábí? Poslouchá hudbu? Sbírá něco nebo
hraje hry? Čte? V tomto období už nekupujete hračky kvůli jejich rozvoji, ale
hledáte pro něj vhodný dárek. V tomto
věku teenageři nepohrdnou ani oblečením, zvláště tím dražším a značkovým.

Zdroj: mabyt.cz,
Foto: Shutterstock.com
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www.mojenintendo.cz

Tabletop mód

Krása

Tipy, jak se v létě
správně namazat
SPF jsou tři písmena, se kterými se běžně setkáváme u letní kosmetiky a automaticky
předpokládáme, že čím je číslo při zkratce vyšší, tím je ochrana před sluncem
účinnější. Kdyby to bylo tak jednoduché, nevídali bychom na pláži tolik spálených
krků a ramen.
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Krása

Vysoké číslo SPF samo o sobě nezaručuje spolehlivost ochrany před sluncem.
Z padesátky se velmi snadno může stát
dvacítka, pokud se přípravek nenatře
v optimálním množství. Klíčem k „neprůstřelné“ ochraně před UV paprsky
je ozřejmit si, co přesně se skrývá pod
zkratkou SPF a jaká násobilka náleží
k číslům na obalech fotoprotektivní
kosmetiky.

Poznejte svůj sluneční budík
Každá pokožka má individuálně nastaven sluneční budík. Když zazvoní, je
třeba zpozornět, kůže v tom momentě
přestává být přirozeně chráněna a potřebuje pomoc zvenčí. Řeč je o čase,
během kterého dokáže naše tělo odolávat UV paprskům, aniž by došlo k poškození kůže. Tento čas, známý jako
minimální erytémová dávka, je určen
fototypem. „Fototyp lze jednoduše určit podle barvy očí, barvy vlasů a barvy
kůže. Například fototyp I má práh zčervenání přibližně 10 minut. Vyšší fototypy než fototyp III se v české populaci
příliš nevyskytují” uvádí Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického oddělení FN Motol.
Číslo SPF (sun protection factor – faktor
sluneční ochrany) vyjadřuje násobek
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minimální erytémové dávky nebo ještě
jednodušeji - udává, o jaký čas dokážeme vyčerpání minimální erytémové
dávky oddálit. Není to žádná těžká
matematika, když celý systém počítání aplikujeme na konkrétní příklad.
Máte blond vlasy, modré oči, světlou
pleť a opalujete se u moře? Po zhruba
deseti minutách zaznamenáte, že kůže
červená a cítíte, že štípe. Svou minimální erytémovou dávku jste si vyčerpali.
Pokud byste použili krém s SPF 50+,
prodloužili byste čas ochrany pokožky
z deseti minut padesátinásobně, tedy
na pět set minut – a máte po starostech. Ale…

Opravdu až pět set minut?
Skutečně se stačí natřít jen ráno a celý
den si užívat na pláži či na horách? Ne
zcela. Zmíněných pět set minut se totiž
vztahuje na ideální podmínky, které se
v realitě sotva daří naplnit. V průběhu
dne se můžeme například sprchovat,
a pokud při tom použijeme tekuté
mýdlo, ochranná látka z opalovacího
krému se z velké části smyje. Ochranný
faktor také snižuje výrazné pocení při
plážovém sportování a tření osuškou.
Nic proto nezkazíme, pokud natření
několikrát denně zopakujeme.

Důraz je třeba klást i na samotné natírání. Zahraniční průzkumy naznačují, že až dvě třetiny z nás si nanesou
méně opalovacího krému, než je jeho
doporučené množství, čímž nevědomky
snižujeme SPF faktor. „Na 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,“ upřesňuje
odborník Matěj Majba. Výbornou pomůckou jsou proto přípravky na opalování s praktickým dávkovačem a dávkovací tabulkou na etiketě. Praktický
„tahák“ ocení hlavně rodiče dětí dbající o to, aby byly jejich ratolesti chráněny na sto procent.
A co na to říká odborník s letitou praxí
MUDr. Kateřina Macháčková?
1. Opalování a péče o kůži je každoroční evergreen, je skutečně nutné
používat krémy, i když má někdo
tmavší kůži a nemá tendenci se
spálit?
Ano, i snědá kůže se může spálit a následky opakovaného spálení pokožky
zejména v dětském věku mohou být
v dospělosti tragické. Snědá kůže má
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výhodu pouze v tom, že je oproti světlé
pokožce odolnější, spálí se za delší časový interval, než kůže světlá, rozhodně to však neznamená, že by se nemusela ošetřovat krémy s UV filtry.

žeme volit UV filtry nižší. Obecně platí,
že děti do 6 měsíců věku by se přímému
slunečnímu záření neměly vystavovat
vůbec. Pro ochranu dětské kůže volíme
zejména fyzikální sunscreeny.

2. Říká se, že slunce a moře je všelék, je to skutečně tak?
Je - i není, říká se také, že „ všeho moc
škodí”. Pozitivní efekt slunečního záření je nesporný. Velmi dobrý je efekt
pobytu u moře u některých chronických
kožních onemocnění - např. lupénka,
atopický ekzém. Avšak spálení kůže
a nekontrolované slunění má neblahé
následky ať se odehrává u moře či ve
vnitrozemí.

5. Ochrání úplně bílou kůži se sklonem ke spálení ochranný krém,
nebo je nutné se držet ve stínu?
V takovém případě je třeba kombinovat vysoký stupeň UV ochrany v podobě
krému s pobytem ve stínu a u citlivých
osob nezapomínáme také na sluneční
brýle. Vhodné jsou u citlivých osob také
oděvy, jejichž vlákna obsahují UV filtr.

3. Jak velký rozdíl je pro Evropany
mezi sluníčkem v Evropě a např.
v Jižní Americe, Asii?
Intenzita slunečního záření je v tropických a subtropických oblastech
mnohem vyšší než v Evropě, navíc na
ni člověk trvale žijící např. v oblastech
východní či severní Evropy není adaptován, je tedy nutné se chránit.
4. Jaký faktor je vhodný pro děti
v Evropě a jaký u moře?
Pro pobyt u moře zejména v letních
měsících volíme u dětí nejvyšší ochranné faktory, v oblastech suchozemských
s nižší intenzitou slunečního osvitu mů-
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6. Jaká je nejlepší první pomoc na
spálenou kůži?
V případě spálení je třeba postiženého
okamžitě odstranit z dosahu slunečního záření, zajistit dostatečný přísun
chladných tekutin, chladivé obklady,
reparační krémy např. s panthenolem
či aloe vera, dále jsou vhodné aplikace minerálních vod ve spreji. Pokud se
vytvoří puchýře, je třeba neprodleně
navštívit kožního lékaře, zánětlivou reakci bude pravděpodobně třeba ošetřit
speciálními protizánětlivými krémy.
7. Je třeba mít jiný krém na obličej
a na tělo? Jaký e v nich popř. rozdíl?
V současné době máme takový výběr
fotoprotektivních přípravků na obličej,

speciálně upravených např. pro aknosní
pleť, pro kůži s atopickým ekzémem či
alergiemi, některé krémy jsou barevně
tónovány jako make-up, že by byla škoda této nabídky nevyužít a používat na
obličej stejný krém jako na tělo.
8. Je nutné natírat pokožku po každém koupání?
Ano, je to vhodné. Při opakovaném
a dlouhodobém pobytu ve vodě se
osvědčí přípravky označené jako water
proof. Doporučuje se obnovovat aplikaci vždy po 2 hodinách.
9. Co je vlastně ochranným faktorem v krému? Jak se takové krémy
vyrábějí?
Rozlišujeme minerální/ organické/ UV
filtry, které rozptylují a odrážejí UV
záření např. oxid titaničitý, zinečnatý a dále chemické UV filtry chemické
např. kyselina 4-aminobenzoová.
10. Kdy byly ochranné krémy vynalezeny?
Pravděpodobně prvním, kdo se zabýval
významem a výzkumem slunečních filtrů, byl Hammer, a to již v roce 1891.
Negativní vliv UV záření na kůži poprvé
popsal Willan v roce 1799!

Foto: Shutterstock.com
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NENECHTE SVOJI KRÁSU UVADNOUT
– DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN
Tak jako květina potřebuje ke svému životu vodu, aby neuvadla, tak naše tělo potřebuje ke svému
životu kolagen. Je to nejdůležitější bílkovina života a drží naše tělo pohromadě. Bez kolagenu by
na světě nikdy nevznikl život a naše tělo ho potřebuje stejně jako vzduch.
«Proto bychom nikdy neměli podcenit množství
a kvalitu tělesného kolagenu, který ovlivňuje
nejen rychlost stárnutí organizmu, ale i délku
a kvalitu našeho života. Rozhoduje nejen
o stavu našich kostí, kloubů a pojivových
tkání, hraje i důležitou úlohu v kvalitě našich
cév a určování cévního věku. Vypovídá
i o biologickém věku celého těla, který se
vůbec nemusí shodovat s naším skutečným
věkem...» říká
Eva
Sojková (*1954),
zakladatelka poradenského kolagenového
centra Wellness klubu NEZESTÁRNI.CZ, která
se v rámci zkušebních programů dlouhá léta
zabývá účinky různých druhů kolagenů a pro
své klienty vyhledává ty nejúčinnější přípravky
pro udržení zdraví, krásy a vitality do pozdního
věku.

Toto výjimečné kosmeceutikum účinně doplňuje
kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje
přirozené procesy stárnutí. Někteří odborníci
ho pro jeho omlazující a regenerační účinky
nazývají bílkovinou mládí pro třetí tisíciletí.

Kolagen bychom neměli vnímat pouze jako přípravek chránící tvář před vráskami, ale vidět ho
ve všech souvislostech. Bohužel kolagen nám
nebyl dán navždy. Proto bychom s přibývajícím
věkem a stresem rozhodně neměli ponechat
stav a kvalitu tělesného kolagenu náhodě.

Minutová anti-age péče s živým
kolagenem nebyla nikdy tak
jednoduchá

NOVÝ POJEM –
HYDRÁT ŽIVÉHO KOLAGENU
Na trhu s kosmetikou a doplňky stravy se vyskytuje kolagen v nejrůznějších podobách. Nejznámější je hydrolyzovaný kolagen. V poslední
době se na trhu objevil i nový pojem – hydrát
živého kolagenu nové generace, který okouzlil odborný svět anti-age kosmetiky
a kolagenových doplňků stravy.

TAJEMSTVÍ –
TRIPLE HELIX FORMULA
Tajemství mladistvé pleti, pružného a pevného
těla i pojivových tkání, ohebných kloubů, ale
i krásných vlasů a odolných nehtů spočívá
ve speciální technologii výroby – Triple Helix
Formula, která umožňuje, aby si čistý, nativní
kolagenový gel zachovával i léta po uložení
do skleněné lahvičky biologickou aktivitu
a živou strukturu trojité šroubovice.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE na obličej s klinicky
ověřenými účinky se nanáší na vlhkou pleť vždy
před použitím vlastní kosmetiky nebo make–
upu, proto se nemusíte vzdát své oblíbené
kosmetické značky.
Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní kolagen s přirozeně obsaženými
peptidy a elastinem prokazatelně ovlivňuje
buněčnou obnovu a regeneraci kolagenu v tkáních.

ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE s přirozeně
obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém výzkumu a doslova
přepsal historické dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných kolagenů, když
nastartoval výrobu hydrátu kolagenu technologií Triple Helix Formula.
„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale
i regenerace,“ říká významný plastický chirurg a celoživotní
sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Hydrát přírodního kolagenu má vědecky potvrzené účinky na rychlost
obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních.
Tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní, účinně ho doplňuje
do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí.
Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách
pokožky o cenné aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů
k znovuobnovení produkce vlastního kolagenu.
Metodou Triple Helix Formula se podařilo vědcům INVENTIA® posunout
hydrát nativního přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu anti-age
přípravků.

Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje,
rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje
ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky
a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku
a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou
kůži kolem očí a úst.
Je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé,
zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché,
ale i problematické a citlivé. Neobsahuje parabeny ani jiné konzervanty, je vhodný i pro
alergiky. V nabídce 50, 100 a 200 ml.
Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační
účinky je vhodný i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci pokožky po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné a elastické,
mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace,
jizva je úzká a esteticky přijatelná. Pokud máme
dostatečné množství systémového kolagenu,
nastartují se v těle mnohem účinněji samoregenerační procesy. Tato schopnost klesá nejen
s přibývajícím věkem, ale i vlivem stresu, nemoci, únavy, kouření apod...
Pokud jste se rozhodli pro jakýkoliv plastický nebo estetický zákrok, cca 2 měsíce před
plánovaným termínem si udělejte intenzivní kolagenovou kúru a kolagenový gel si nanášejte 2 denně na obličej, krk a dekolt ještě před
použitím vlastní kosmetiky. Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě předchází
vzniku nových, tak si výsledný efekt zákroku
několikanásobně prodloužíte, navíc dostanete
tělo rychleji do kolagenové kondice.

Pokud nechcete nechat nic náhodě,
stimulační
procesy
omlazení
a regenerace podpořte vnitřním
používáním doplňku stravy –
kolagenových kapslí řady INVITA
INVITA
SKIN
BEAUTY
plus
CoQ10 – nově téměř o 100 % více
hydrátu lyofilizovaného kolagenu
s vitaminem E a koenzymem Q .10
100 % přírodní, širokospektrální buněčný
aktivátor pro udržení krásné a pevné pokožky,
pojivových tkání, pružného těla i kloubů
a zdravých a odolných vlasů i nehtů. Dodává
buňkám, které mají za úkol tvořit a regenerovat
tělesný kolagen nejdůležitější peptidy, volné
aminokyseliny a hydroxylové aminokyseliny,
zejména hydroxyprolin a hydroxylysin.

INVITA ACTIVE je aktivní podpora pro klouby, vazy a šlachy
k udržení dobré kondice. Lyofilizovaný hydrát kolagenu typu II je
obohacený o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, kyselinu
boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Biologicky aktivní látky
obsažené v Invitě Active jsou přítomné v kloubních chrupavkách
a jsou i součástí kloubní synoviální tekutiny.
S živým kolagenem od Nezestárni.cz se dá důstojně
stárnout do krásy a kondice a nenechat svoji krásu ani
tělo předčasně uvadnout. Důležité je vědět, že nikdy
není pozdě začít, protože vždycky je lepší začít pozdě
než později a později než nikdy. Je to investice do budoucnosti, která se určitě vyplatí.
Více a nákup na www.nezestarni.cz 775 373 379

Dietní klub

Plavkové desatero

zhubněte do bikin
správnou výživou!
Vzhledem k tomu, že se čas dovolených blíží, začínáme řešit i otázku nejožehavější.
Jak budeme vypadat v plavkách? Pečlivě si naplánujme plavkový harmonogram.
Desatero pro vás připravila výživová odbornice Ing. Zita Viková.
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1) Sezónní nebo nesezónní kila? Nejdříve si musíme ujasnit, zda jsou naše
přebytečná kila přírůstek pouze za jednu zimu či za delší období. Pokud jsou
nežádoucí kilogramy dlouhodobé, má
zdravé a správné hubnutí do plavek
svoje meze a je lepší nasadit dlouhodobější a komplexnější úpravu životního
stylu a jídelníčku.
2) Určete si cíl a motivaci - Nic nejde
jen tak mimochodem a o hubnutí to
platí dvojnásob. Musíme se nejprve
zamyslet nad tím, jaký je náš cíl, co
skutečně chceme a jestli máme dostatečnou motivaci. Jednoduše, jestli jsme
schopni udělat jednotlivé konkrétní
kroky, které k našemu cíli povedou. Pokud ano, můžeme se posunout dál!
3) Důležité je načasování Zdravé hubnutí má svoje
limity, a proto musíme
počítat s rozumným váhovým
úbytkem
v časovém
období

před
dovolenou.
Abychom získali nad hubnutím kontrolu,
nezbývá nám nic
jiného, než si nejprve v klidu sednout a vytvořit si
plán.
„Při přípravě musíme myslet na to, jestli
dokážeme změny dodržovat dlouhodobě
každý den. Pokud
jsme schopni se
v prvních dnech
hubnutí vybičovat k maximu,
ale v dalších
týdnech tyto
kroky nezvládneme
dodržet, sami se
demotivujeme a hubnutí
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nemá žádný efekt. Mnohem lepší jsou
menší změny, které zvládneme dodržet
každý den,“ vysvětluje Zita Viková.

4) Změňte přístupu sama k sobě - Při
hubnutí se musíme podívat komplexně
na náš životní styl, který zahrnuje nejen stravování, ale také pohyb, práci se
stresem, dostatek spánku a pozitivním
přístup k životu. Když budeme brát
hubnutí opravdu vážně, není to jen
o „dietě“, ale o změně přístupu k sobě
samé.
5) Dodržujte 3P - Porce, poměr a pravidelnost - Při redukci váhy se musíme
se podrobně podívat na množství a složení naší stravy, pitný režim a také pravidelnost a rozložení jednotlivých jídel
během dne. „Není důležité jen to, kolik
energie za den do organismu dodáme,
ale také jaký je poměr příjmu energie
z jednotlivých živin,“ říká Zita Viková.
Energii přijímáme ze třech základních
živin: sacharidů, tuků a bílkovin. Nejvíce energie za den bychom měli získat
ze sacharidů, a to i v hubnoucím režimu. Proto jsou ke snídani ideální snídaňové cereálie, které obsahují komplexní sacharidy. Právě ty dodávají tělu
energii postupně.
6) Kouzlo bazálního metabolismu –
Rozhodně neplatí čím méně, tím lépe.
I v redukčním režimu musíme dát organismu nezbytnou energii na pokrytí základních životních funkcí. I když
hubneme, musíme jíst dané minimum,
abychom se vyhnuli hladovění a energetickému stresu. Při hladovění začne
organismus cíleně zpomalovat metabolismus, ale my potřebujeme pravý opak.
Proto musíme tělu dát tzv. bazální metabolický příjem, aby naopak pracovalo
na plné obrátky. Tento princip lze velmi
výhodně podpořit přiměřeným pohybem, například tancem samby s cereáliemi Nestlé Fitness. Denní bazální
metabolický příjem se odvíjí od pohlaví, věku i míry tělesné aktivity. V praxi
to znamená, že drobná starší žena má
nižší bazální metabolickou potřebu
než vysoký svalnatý mladý muž. Žádný
univerzální stravovací plán pro všechny
jednoduše neexistuje.
7) Snídaně je základ - V bdělém stavu
bychom měli jíst každé 2,5 - 3 hodiny.

Náš stravovací denní režim tak můžeme
rozdělit do 5 a někdy i 6 jídel. Den bychom měli začít snídaní, což je nejdůležitější jídlo dne. Mnozí z nás po ránu
nemají čas a ani chuť na jídlo, což je
průvodním jevem současného rychlého
životního tempa. Po nočním hladovění
ale tělo potřebuje snídani, která správně nastartuje metabolismus. Jako rychlou moderní snídani doporučuji snídaňové cereálie, které tělu dodají energii
uvolňující se postupně do našeho organismu díky obsahu komplexních sacharidů. Velmi oblíbené a praktické jsou
v kombinaci s mléčným výrobkem a sezónním ovocem.

8) Svačinový fígl - Na svačinu můžeme
zvolit například kousek celozrnného
chleba či knackebrot s plátkem kvalitní
šunky nebo tvrdého sýra do 30% tuku
v sušině. Vhodné jsou i tvarohové pomazánky spolu s porcí zeleniny či ovoce. Odpolední svačina by měla být zhruba stejně velká jako dopolední, pouze
je lepší jíst místo ovoce zeleninu, a to
kvůli nižšímu obsahu jednoduchých
cukrů.
9) Užijte si pořádný oběd - Po dopolední
svačině následuje oběd, který je největším jídlem dne a tvoří asi 30 - 35%
z celodenního energetického příjmu.
K obědu bychom měli volit nepříliš
tučné jídlo s bílkovinou ve formě drůbežího masa či ryb. K tomu je vhodné
sníst přiměřené množství přílohy, jako
jsou brambory, celozrnné těstoviny, neloupaná rýže či luštěniny. Mnoho žen
má tendenci přílohy omezovat, ale nesmíme zapomínat na to, že komplexní
sacharidy z příloh tvoří základ našeho
jídelníčku. Pokud se ochudíme při obědě, hlad nás dožene později.

10) Večeře jako odměna - Večeře je
ze třech hlavních jídel dne energeticky nejnižší. Měla by být o něco menší
než snídaně a měla by obsahovat méně
sacharidů. Ideální večeře zahrnuje
hodnotné bílkoviny a zeleninu. Samozřejmě bychom měli vybírat co nejkvalitnější a nejčerstvější potraviny a jídlo
připravovat pestré, nápadité a s láskou.
Chuťový zážitek je velmi důležitý a měli
bychom se jím po celém dni odměnit.
Foto: Shutterstock.com
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pohoda a zdraví – už napořád

Čokoláda každý den
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Více než 85 receptů na čistě rostlinné sladkosti
z raw kakaa pro podporu vašeho zdraví a pohody
Bennett COFFEY, Kyleen KEENAN
Autoři v této knize přináší více než 85 receptů pro výborné a neodolatelné sladkosti, jako
jsou fondánová lízátka, mexické čokoládové kešu mléko či křupavý a slaný oříškovočokoládový dort. Jejich skvělé recepty neobsahují rafinované cukry, mléko ani lepek, které
bývají běžně obsaženy v tradičních čokoládových pochoutkách, a namísto toho se spoléhají
na raw kakao a kvalitní, nezpracované ingredience, díky nimž se budete cítit dobře.

224 stran, brožovaná, 349 Kč

6minutový kouč
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Daruj si sebelásku!
Pierre FRANCKH
Daruj si sebelásku! Pierre Franckh pokračuje ve svých úžasných, rozumově vyrovnaných a hluboce účinných šestiminutových cvičeních – snad vůbec nejdůležitějším tématem: láskou k sobě
samému. Měli bychom se ptát: Miluji se takový, jaký jsem? Důvěřuji sobě a svým schopnostem?
Nebo bažím po lásce a respektu zvnějšku, místo abych si ji dal sám? Pak je načase věnovat 6 minut denně jen sám sobě! Zkušeně a s obvyklou láskyplností Franckh ukazuje, jak uchopit naše
sebeomezující programy přímo u jejich kořene. Jak hravými, tak i užitečnými úkoly nám ukazuje
cestu k větší sebeúctě, sebepřijetí a k našemu opravdovému Já.

184 stran, vázaná, 269 Kč

Terapie – Psychothriller

5968

Sebastian FITZEK
Josy, dvanáctiletá dcera psychiatra Viktora Larenze, za nejasných okolností zmizí z ambulance
vyšetřujícího lékaře, zatímco na ni otec čeká v čekárně. Lékař i sestra shodně tvrdí, že tam
nikdy nevstoupila. Nikdo netuší, kde se dívka zdržuje a co se s ní stalo. O čtyři roky později se
utrápený otec uchýlí do víkendového domu na ostrově Parkum kde ho vyhledá záhadná mladá žena, která se představí jako spisovatelka, a stěžuje si, že se jí zjevuje malé děvčátko, které
zmizelo beze stopy, podobně jako psychiatrova dcera. Neznámá ho požádá, aby ji léčil. Viktor
zpočátku váhá, ale nakonec začne s terapií, která se mění ve stále dramatičtější výslech…

272 stran, vázaná, 339 Kč
Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz Ι 585 757 411 Ι www.anag.cz
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Jak se chránit
vyváženým stravováním
Úroveň zdravotní péče prodlužuje Čechům neustále život. Nejedná se ale o roky
prožité ve zdraví. Počet závažných onemocnění totiž neustále roste. „Nadváhou
a obezitou trpí více než 57 % dospělé populace, což souvisí s nárůstem onemocnění
diabetem II. typu. Trvale roste také počet pacientů s vysokým krevním tlakem,
který má vliv na kardiovaskulární onemocnění. Stoupá i počet diagnostikovaných
zhoubných nádorů (ročně o 6 %),“ upozorňuje MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí
Centra podpory veřejného zdraví SZÚ a zároveň členka Národní vědecké komise
iniciativy Vím, co jím a piju.
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Většina těchto civilizačních onemocnění by Čechy netrápila v takovém rozsahu, pokud by více dbali na zdravý životní styl a vyvážené stravování.
K zajímavým zjištěním Zprávy o zdraví
obyvatel ČR, kterou zveřejnilo v roce
2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR,
patří, že ačkoli se průměrný věk za
posledních dvacet let zvýšil o 7,5 roku
u mužů a o 5,5 roku u žen, je úmrtnost
Čechů stále výrazně horší než ve vyspělých evropských státech.
Zlepšování tohoto stavu je tak zásluhou zejména dynamického rozvoje

kaře a léky. Čechům se nechce předcházet nemocem a starat se o své zdraví.
Tato cesta je přitom méně finančně nákladná než následná léčba v nemocnici.

Proč jsou Češi nemocní?
Co je příčinou tohoto stavu? Základním
problémem ve výživě Čechů není nedostatek potravin, ale:
•
nevyvážené složení stravy, nedostatek kvalitních mléčných výrobků
•
nadměrný energetický příjem
(nadbytek tuků a jednoduchých
cukrů),
•
nedostatek zeleniny a ovoce,

u všech populačních skupin v ČR zjištěn
zvýšený příjem tuků a jednoduchých
cukrů, u mužů navíc i více cholesterolu a sodíku. Příjem většiny sledovaných
minerálních látek a stopových prvků vápníku, hořčíku, draslíku a selenu byl
naopak nižší, než doporučuje WHO.
Výzkumy ukázaly, že Češi naplnili výživové cíle Světové zdravotnické organizace jen u bílkovin a polynenasycených
mastných kyselin.
V případě tuků a sacharidů byla situace
horší. U tuků byl zjištěný příjem vyšší, než
je doporučení, u sacharidů naopak nižší.

Ani minerální látky a stopové
prvky Čechům nechutnají
Hodnocení se týkalo rovněž vitamínů
a minerálních látek. Ani v tomto případě nedopadli Češi dobře. Nižší příjem
než odpovídalo doporučením, byl zjištěn u většiny sledovaných minerálních
látek.
•

U vápníku byl nízký příjem ve
všech populačních skupinách, nejnižší hodnoty byly u starších osob
(věk 60+).
Tip: „Pravidelně pijte mléko a jezte
mléčné výrobky, přednostně ty méně
tučné - například polotučné mléko, jogurty do 3 % tuku, přírodní sýry (např.
typu cottage) a tvrdé sýry do 30 % tuku
v sušině. Velmi zdravé jsou zejména zakysané mléčné výrobky.
Denně je vhodné sníst 3 porce mléka,
mléčných výrobků a sýrů (1 porce je 250 ml
mléka, kefíru, 200 g jogurtu, 55 g sýra,“
radí odbornice Karolína Hlavatá.
•
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zdravotnictví, jeho léčebných metod
a aktivního vyhledávání časných stádií
nemocí. Zdravotní gramotnost české
populace je nízká, stejně tak i úroveň
péče o vlastní zdraví a zodpovědnost
za něj.

•
vysoká konzumace soli a
•
nepravidelné stravování.
To vše je navíc podpořeno nedostatkem pohybu. Časté je také používání
méně vhodných způsobů přípravy jídel
- jako je smažení nebo fritování.

Většina Čechů podceňuje rizikové faktory životního stylu a spoléhá jen na lé-

Češi ve stravování propadají
Při srovnání s výživovými cíli WHO byl

U hořčíku byl nedostatečný příjem zjištěn napříč celou populací,
s výjimkou věkové skupiny dětí 4 –
6 let. Nejnižší hodnoty byly ve skupině dospívajících dívek (15 – 17
let) a starších žen (věk 60+).
•
U draslíku byl zaznamenán nižší
příjem u všech. Kritická byla situace zejména u žen od 15 let.
•
Nízký příjem u žen byl zaznamenán také u selenu, kde přibližně
60 % dospívajících žen a 75 % dospělých a starších žen nesplňovalo
doporučení.
Tip: Selen obsahují ořechy, vnitřnosti
a mořské ryby.
•
Při hodnocení příjmu jódu byl zaznamenán nedostatek u třetiny
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dospělých žen. Tip: „Jód obsahují
mořské ryby a korýši nebo mléko
a mléčné výrobky, protože jód je
přidáván do krmných směsí dojnic.
Bohatým zdrojem je rovněž olej
z tresčích jater. Jeho nedostatečný
příjem může způsobovat například
zhoršení funkce štítné žlázy, která
je důležitá pro produkci hormonů,
a rovněž je důležitý pro psychický
vývoj dětí. Jód je rovněž důležitým
prvkem, který sehrává stěžejní úlohu ve výživě těhotných žen. Nízký
příjem je spojen s potraty, nízkou
porodní hmotností a vyšší poporodní úmrtností,“ sděluje Karolína
Hlavatá.

Ani mléčných výrobků
nejíme dost
To, že mají mléko a mléčné výrobky
příznivý vliv na naše celkové zdraví,
ví snad každý. Přesto jich nekonzumujeme dostatek. Možná vás překvapí, co
všechno konzumace těchto produktů
ovlivňuje.
1) Vyšší příjem mléka a vápníku
je spojen s nižším rizikem vzniku
kolorektálního karcinomu
Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně
pijí mléko, mají nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu. „Za hlavní prospěšný faktor je považován vápník a vitamin D. Svou úlohu mohou sehrávat
také u zakysaných mléčných výrobků
přítomná probiotika,“ upřesňuje PhDr.
2) Mléčné výrobky a žaludeční vředy
Žaludeční vředy trápí nejednoho z nás.
Za jejich vznik jsou vedle uspěchaného
životního stylu zodpovědné i naše stravovací zvyklosti. Řiďme se tedy výsledky
studií, které prokazují, že vyšší příjem
fermentovaných (zakysaných) mléčných
výrobků (jogurty, zákysy, kefíry) je spojen s nižším výskytem vředové choroby.
3) Mléčné výrobky a průjmy
Dobrali jste vy nebo vaše děti antibiotika a pak vás následně trápily zažívací
potíže? Na příště mějte na paměti, že je
dobré současně s antibiotiky užívat jogurty. „Ukazuje se totiž, že konzumace
jogurtu v průběhu léčby antibiotiky snižuje výskyt a závažnost průjmů. Mléčné výrobky obsahující Lactobacily také
omezují závažnost rotavirových průjmů
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u dětí a mají své
uplatnění i v prevenci respiračních onemocnění u dětí.“
4) Mléčné výrobky a ovlivnění
zánětlivých parametrů
Pravidelná konzumace mléka a mléčných výrobků je prospěšná i z hlediska
zánětu. „Lidé, kteří konzumují týdně
více než 14 porcí mléka a mléčných výrobků, mají nižší hladinu parametrů,
jež způsobují záněty, než ti, kteří v týdnu konzumovali méně než 8 porcí mléka a mléčných výrobků.
Konkrétně se jedná o CRP (C-reaktivní
protein) – hladina nižší o 29 %, o IL-6
(interleukin-6) – hladina nižší o 9 %
a TNF-α (tumor nekrosis factor- α) – hladina nižší o 20 % nižší hladinu,“ uzavírá
PhDr. Karolína Hlavatá

Desatero k udržení dobrého
zdraví
1.
2.

3.

4.

5.

Jezte pestrou a vyváženou stravu.
Jezte více zeleniny a ovoce. Snažte
se zařadit zejména zeleninu a ovoce ke každému jídlu během dne.
Vybírejte
celozrnné
produkty
(chléb, pečivo, těstoviny, a cereálie). Upřednostňujte rýži natural.
Volte dobré tuky – rostlinné oleje (řepkový, olivový, slunečnicový)
a kvalitní margaríny z nich vyrobené.
Zařaďte do jídelníčku fazole, hrách
a čočku.

6.

Vybírejte maso, masné produkty
a mléčné výrobky s nižším obsahem tuku.
7. Omezte sůl. Pro zlepšení chuti pokrmů používejte bylinky a koření.
8. Pijte přednostně vodu, neslazený
čaj a nízkoenergetické nápoje.
9. Udržujte si správnou tělesnou
hmotnost.
10. Pravidelně se aktivně hýbejte alespoň 30 minut každý den.
Proč nadměrná hmotnost vlastně
škodí? Při obezitě je například riziko
onemocnění vysokým krevním tlakem
šestkrát a cukrovky sedmkrát vyšší než
při normální hmotnosti. Chronických
nemocí, ke kterým obezita přispívá, je
navíc poměrně dlouhá řada. Jsou to:
•
•
•
•
•
•

kardiovaskulární nemoci,
hypertenze,
diabetes 2. typu,
mozkové příhody,
některé druhy rakoviny,
poškození svalové a kosterní soustavy a
•
řada duševních nemocí.
Z dlouhodobého hlediska tak obezita
a nadváha snižují očekávanou délku
života i jeho kvalitu. Nemoci s nimi spojené jsou jednou z nejčastějších příčin
úmrtí, kterým je možno předcházet.

Foto: Shutterstock.com

Vitamínové a multivitamínové cukrovinky značky Vivil
•
•
•
•

Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou
působit blahodárně na Váš organismus
Účinná prevence proti chřipce, kašli a nachlazení
Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru
Tel./fax +420 271 724 262
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SMETANOVÝ JOGURT Z VALAŠSKA
A MANNER OPLATKY

Naše letní zdravá
a chutná svačinka
nejen na cesty.
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vanilkový a Manner oplatky
oříškový a Manner oplatky
čokoládový a Manner oplatky
Krásné slunné letní dny s novinkou
z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz

www.mannner.com/cz

Zdraví
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Když léto bolí
Letní měsíce nepřinášejí jen sluníčko a pohodu, ale mnohdy i nepříjemná trápení.
Letní alergie, bolestivé štípance či nepříjemné gynekologické záněty, to všechno
nás v létě může pěkně potrápit.
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Alergie se může objevit kdykoliv během života. Během léta je v ovzduší
velké množství pylových alergenů, není
proto divu, že se první projevy alergie
přihlásí často právě v létě. Zda se bude
jednat pouze o přechodné sezonní
obtíže anebo o celoroční problém, to
ukáže jen čas. Při prvních projevech je
většinou doporučeno potíže, pokud nejsou závažné, během pylové sezony sledovat a zaznamenávat. Pokud se stejné
obtíže opakují v následující sezoně, je
vhodné alergolické vyšetření, které pomůže objasnit jejich příčinu a následně
doporučí vhodnou léčbu.
Co s alergií v létě?
V první řadě se doporučuje nepobývat venku během dopoledne, kdy jsou
koncentrace pylových zrn v ovzduší nejvyšší. Určitou ochranu zaručuje pobyt
v místnostech s klimatizací. Důležité je
také neotvírat během dopoledne okna,
aby pyl nemohl nalétat do našich domovů. Pokud se člověk pohybuje venku
po delší dobu během dne, pak se má
po návratu domů osprchovat a hlavně
si umýt hlavu. Vlasy mohou být přímo
magnetem pro pylová zrna, která si
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potom přinese až do ložnice a na polštář. Při nutnosti kosit trávu nebo pracovat na zahradě je případné používat
ochrannou masku na ústa a nos.
Prevence a hygiena...
Každému alergikovi je nutné zdůrazňovat, aby si nezapomněl vzít včas své léky
na alergii, protože než začnou působit,
chvíli to potrvá. Výběr správných léků je
důležitý. K nejzákladnějším lékům patří
antihistaminika. Pomohou při svědění, kýchání a rýmě, ale většinou nepomohou při ucpaném nosu. Přechodný
účinek při tomto problému mají nosní
dekongescencia (látky zmírňující otok
sliznice). Tyto léky ale nejsou určeny pro dlouhodobé použití. Pak už je
opravdu nutné navštívit specialistu, aby
provedl podrobné vyšetření a doporučil další léčbu.

Ach, ten otravný hmyz
I ten k létu bohužel patří. A takové
štípance komplikují život nejen alergikům. Proč nás hmyz vlastně štípe? Protože se buď živí krví, anebo se jednoduše brání, protože jej vylekáme nebo
rozdráždíme. Kdyby nás hmyz pouze

bodl nebo nám vysál trochu krve, patrně bychom nic moc necítili. Jenže při
štípnutí hmyz do našeho těla vylučuje
různé látky – například obranný jed
a látky proti srážlivosti krve. A právě
ty způsobují alergické reakce a nepříjemné projevy. Díky cizím sloučeninám,
které hmyz do našeho těla vylučuje,
nám toto místo bezprostředně zarudne, svědí, bolí nebo se objeví otok, případně vyrážka.
Kdy je bodnutí nebezpečné?
Většina štípnutí a bodnutí hmyzem se
obejde bez lékařského ošetření. Pokud
je však napadena včelou, vosou či sršněm osoba na jejich jed alergická, měli
byste lékaře navštívit. A to především
tehdy, objeví-li se po bodnutí u dotyčného dušnost, slabost, nevolnost,
mdloba, závrať, úzkost, zmatenost,
otok rtů nebo dutiny ústní. Dále pak
tehdy, došlo-li k bodnutí na krku, v ústech a v okolí hrtanu. Pokud se nejedná
o bodnutí včelou, vosou nebo sršněm,
měla byste navštívit lékaře i tehdy, nemizí-li kolem vpichu zarudnutí nebo
otok ani po 2 až 3 dnech. Je potřeba
vyloučit infekci, případně ji léčit.

Porod miminka – jedinečné
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost
uchování kmenových buněk z pupečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které mají velký léčebný
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě
onkologických a hematologických
onemocnění, jakými jsou leukémie,
lymfomy, nádorové onemocnění
orgánů, získané i dědiční poruchy
krvetvorby, imunity nebo metabolismu a jiné. Jejich význam a důležitost se znásobují také díky možnosti využití pro sourozence.
Proč jsou kmenové buňky z pupečníkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – dokáží se přeměnit na další typy buněk,

a to hlavně na buňky krve, ale i na
buňky svalů, kostí, chrupavek, buňky jater nebo srdečního svalu. Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou
velmi mladé, dobře se množí, nejsou zatíženy životným stylem nebo
získanými onemocněními organismu, z kterého pocházejí. Jejich složení je
neopakovatelné.

Samotný odběr je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný, nezatěžuje
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat
i tkáň pupečníku, která obsahuje
mezenchymální kmenové buňky. Ty

dnes představují alternativu pro buněčnou terapii a regenerativní medicínu.
Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém
kontě nejen úspěšné příběhy léčby ze Slovenska, Rumunska nebo
Maďarska, ale také početné vydání
jednotek pupečníkové krve na záchranu pacientů ve světě (k dnešnímu dni je to 74 jednotek). Podařilo
se tak pomoci například pacientům
v USA, Holandsku, Německu nebo
v České republice.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na
svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je na Vás – na rodičích…

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:

• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka
• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku
www.cordbloodcenter.cz

zeptejse@cordcenter.cz

CordBloodCenterCZ

Zdraví

Kdybyste v takovém případě péči zanedbala, mohlo by dojít třeba až k otravě
krve.
Vyzkoušejte cibuli
Napadené místo si chlaďte pod tekoucí
studenou vodou, což jednak pomáhá
snižovat otok a jednak brání bakteriím, aby se usadily v ráně. Následně
pak snižujte otok jeho ochlazováním
ledovým obkladem. Zabalte do ručníku
či do kousku látky kus ledu, případně
použijte něco zmraženého (balení zeleniny, masa apod.). Pokud máte cibuli,
můžete zkusit cibulový obklad. Plátky
by se měly přikládat na postižené místo alespoň na čtvrt hodiny. Šťáva z cibule, která proniká na podrážděnou
kůži, pomáhá snižovat otok a svědění.
Některým se také osvědčil obklad z čistého alkoholu. Nezáleží na tom, zda se
jedná o lékárenský zředěný líh nebo
čistý destilát, který vytáhnete z baru.
Nakapejte jej na kapesník či žínku a přiložte na půl hodiny na otok. Alkohol
jej z tkáně vytahuje. Máte-li ve své domácnosti olej z čajovníku, můžete jej
jako první pomoc rovněž použít. Má
protizánětlivé účinky, dezinfikuje a snižuje otoky. Stačí nanést několik kapek
tam, kde došlo k bodnutí hmyzem.
A v neposlední řadě můžete sáhnout
po osvědčených prostředcích z lékárny.
Patrně nejsilnějším přírodním antiseptikem je Tea Tree Oil. Ničí bakterie a viry
a tím zabraňuje vzniku anebo šíření
infekcí. Má silnou schopnost pronikat
do poškozených tkání a jeho účinnost
se zvyšuje v přítomnosti krve a v zanícených ranách. Velmi účinné jsou i chladící gely, které mají dobré uplatnění
v léčbě reakcí z přecitlivělosti.

Ach, ty mykózy
I ty k létu bohužel patří a dokáží pěkně
potrápit nejednu ženu. Gynekologické
problémy jsou všeobecně velmi nepříjemné a choulostivé. Málokterá z nás
ale ví, že pokud se správně neléčí, mohou přivodit velmi vážné komplikace.
Nejčastěji navštěvujeme gynekologa
kvůli kvasinkovým infekcím, které prodělá během života téměř každá třetí
žena v ČR. Vážnějším problémem jsou
pak chlamydiové infekce, které mohou způsobit záněty dělohy, vejcovodů
a vaječníků.
Mykózy jsou způsobovány především
kvasinkami rodu Candida albicans.
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Samy o sobě ještě nemusejí být příčinou onemocnění. Až jejich přemnožení
a následné narušení rovnováhy poševní mikroflóry vyvolává obávaný zánět.
Všechny dobře víme, že nechráněný
pohlavní styk, nedostatečná hygiena,
špatné stravování a stres mohou kvasinkové rejdění rozpoutat jedna dvě. Ale
jsou věci, do kterých bychom vůbec neřekly, že mohou mít také negativní vliv.
Jsou jimi například naše oblíbené těsné
džíny. Nošení těsných džín totiž narušuje vaginální prostředí. V těsných kalhotách dochází nejen k přehřívání, ale
i k zamezení přísunu kyslíku k intimním
partiím, což pak tvoří ideální prostředí
pro kvasinky. Další oblíbená část našeho šatníku, tanga kalhotky, také nejsou z gynekologického hlediska úplně
vhodné. Sice vypadají sexy a většina
z nás na ně hlavně v létě nedá dopustit, ale při jejich každodenním nošení se
snáze rozšiřují bakterie, které následně
mohou způsobit hodně nepříjemností.
Rizikové koupání
Koupání, nejlepší letní aktivita, také
není úplně bez rizika. Z hlediska přenášení infekcí jsou překvapivě mnohem nebezpečnější bazény. Chlorovaná
voda totiž snižuje přirozené pH pochvy.
Stejně tak působí i mokré plavky, které
navíc přispívají k zapařování a pocení
a vytváří pro kvasinky skvělé prostředí.

Je tedy lepší mít plavky dvoje. Jedny
na koupání a druhé na slunění. Dále
bychom to také neměly přehánět se
sladkostmi, protože cukr kvasinky přímo zbožňují.
Jak z toho ven?
Mykózy se obvykle léčí běžně dostupnými antimykotiky. Vyrábí se v mnoha
variantách; čípky, masti či tablety. Jsou
rychlé a účinné a většině žen pomohou
po několika dnech. Problémem u mykóz ale je, že se rády vracejí. Jedním
z důvodu může být porucha především
lokální imunity. Právě proto by měla
být léčba komplexní. Při opakovaných
mykózách odborníci často doporučují
pacientkám podpůrnou léčbu pomocí
léků systémové enzymoterapie, které
stabilizují imunitu v celém těle. Nejvhodnějším prostředkem k léčbě bakteriálních zánětů dělohy, vejcovodů či vaječníků jsou antibiotika. Ovšem ani ta
nemusí být vždy účinná. Někdy bývají
gynekologické záněty – zejména chlamydiové infekce – chronické, opakují se
a ne vždy antibiotika hned při první léčbě pomohou. Je nezbytné dobrat celou
dávku až do konce a vždy dbát na rady
lékaře, který určí další postup.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: Ulekare.cz, zenax.cz

• Dřevěné i ostatní hračky
• Výtvarné a kreativní hračky
• Školní potřeby
• Knihy
AKTUÁLNÍ SLEVY, SOUTĚŽE a DÁRKY sledujte na
našich FB stránkách, nebo www stránkách.

SLEVA 25%
Nakupte v našem eshopu v roce 2019 se slevou
20%! Pro uplatnění slevy do poznámky v objednávce uveďte kód „MR2019“. Sleva se nevztahuje na dopravu, poštovné a již zlevněné zboží.

Pro školy, školky, centra a firmy – množstevní slevy

facebook.com/houpycz

WWW.HOUPY.CZ
420 731 731 747
obchod@houpy.cz

Při nákupu nad 2000,- Kč
doprava zdarma
Masarykovo náměstí 11
Bystřice nad Pernštejnem

Komerční prezentace

SOMAVEDIC?
BOJOVNÍK ZA ZDRAVÍ
Když nemáte zdraví, nemáte nic. To, že je
toto přísloví skrz naskrz pravdivé, o tom asi
nikdo nepochybuje. Povím vám dnes příběh jednoho boje z nemocí, který vítězně
rozhodl Somavedic …
Jak jsem psala, už rok žiji s tímto společníkem.
Rok s ním žije i můj syn, který se narodil s atopickým ekzémem a bojoval s ním už od prvního dne
od narození. Kdo tuto nemoc zná, ví, jak umí být
úporná a kolik problémů s sebou přináší. Každé
zlepšení se rovná malému zázraku. A ten zázrak
umí Somavedic. Ovšem nejprve pár slov pro ty,
kteří snad nečetli předchozí článek a tudíž třeba
vůbec netuší, o čem je řeč a co je vlastně Somavedic za zázrak..
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost
tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí,
a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů
je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté
míry vychází i jejich léčebné využití, které se ale
obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen
na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném
rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž
vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a
těchto poznatků výrobce využívá pro optimální
funkci Somavedicu. Ten by měl člověka vyladit,
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu

spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě…
Co všechno je jinak…
Jak již jsme říkala, ekzém se u mého syna objevil
hned po narození a zanedlouho se prokázalo, že
jedinou účinnou léčbou jsou kortikoidy. To je samozřejmě nepříjemný začátek života – vedlejší účinky
těchto léků jsou dostatečně známé. Aby toho nebylo málo, ve školním věku se přidalo i astma, jak už
to u těchto onemocnění bývá. Obzvláště v období
nějaké infekce se mu vždy kožní projev velmi zhoršil a my museli přidávat další a další léky.

Komerční prezentace

Na imunologii a alergologii jsme samozřejmě
byli pravidelným hostem a zejména v období jara
a podzimu se jeho zdravotní stav prudce zhoršil.
Pokud s touto hrozbou žijete patnáct let, vlastně
už ani nedoufáte ve změnu. Ani já jsem žádné
radikální zlepšení nečekala – přesto letos na jaře
přišlo. Ekzém se po letech jako zázrakem ztratil. A co víc s podrobným imunologických testů
se ukázalo, že po patnácti letech každodenního
užívání léků může veškeré léky vysadit…
Ošetřující lékařka to nazvala malým zázrakem.
My tomu můžeme říkat třeba Somavedic…

A referát o miminku na závěr?
A jak už jako pravidelní čtenáři jistě víte, ještě
o jeden zázrak se Somavedic postaral. Má kamarádka pod dlouhých deseti letech neplodnosti
otěhotněla, v současné chvíli ví, že veškeré genetické testy jsou v pořádku a ona čeká zdravé miminko. Více než polovina těhotenství je již úspěšně za ní. A doufá, že na konci téhle pohádky
bude zázrak nového lidského života...

Iva Nováková

Zdraví

Víte jak bojovat

s únavou?

Mnohokrát se stává, že se člověk cítí unavený, přestože spal dostatečně dlouhou
dobu. Dlouhodobá vyčerpanost organismu se však neodvíjí pouze od délky a kvality
spánku, tento problém velmi významným způsobem ovlivňuje i nedostatečný pitný
režim, způsob našeho stravování a absence pohybu.
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Netočte se v kruhu
Dobře vyvážená strava obsahující výživově hodnotná jídla přirozeně dodá
lidskému tělu energii. Často však bývá
únava sama o sobě překážkou pro to,
abychom si připravili jídla s vyváženým
množstvím živin a kalorií. Do těla tak
dostáváme v lepším případě nedostatek potřebných látek, ale v tom horším
a častějším případě jídlo odbydeme něčím výživově naprosto prázdným, ale
zároveň kaloricky velmi nabitým, takže tloustneme. Tento proces naši únavu pouze prohlubuje, a točíme se tak
vlastně v kruhu.

Málo vody = málo energie
Pokud se chcete udržet ve formě, je základem dostatečný přísun tekutin. Jen
tak můžete efektivně vyplavovat škodlivé
toxiny z těla. Dehydratace naopak může
způsobovat opravdu silné pocity vyčerpání právě z toho důvodu, že se organismus
nemá šanci dostatečně pročistit.
Pamatujte na to, že do množství zkonzumovaných tekutin se započítávají i ty
obsažené v jídle. Pokud nejste nijak pohybově aktivní, pijte obyčejnou vodu.
Ne každému však vyhovuje chuť čisté
vody, udělejte si proto třeba domácí
sodovku, kterou navíc můžete ochutit
čerstvým ovocem či zeleninou.

Očišťující limonáda
Zkuste například okurkovo-zázvorovou
limonádu, díky které nejen snadno doplníte potřebné tekutiny, ale okurka navíc
pomůže vašim střevům a působí protizánětlivým účinkem. Zázvor zase posiluje
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imunitu a má dobrý vliv na zažívání.

Zázračné potraviny
Snažte se v každodenním příjmu co nejvíce omezit jídla bez jakékoliv přidané výživové hodnoty, jako jsou bonbony, sladké pečivo a zákusky. Ty vám velmi rychle
dodají obrovské množství energie, ale až
tento efekt opadne, často se budete cítit
ještě vyčerpanější než předtím.
Potraviny obsahující bílkoviny, zdravé tuky a vlákninu vám dodají energii
na mnohem delší dobu a navíc s jejich
pomocí doplníte vitamíny a minerály,
které uspokojí potřeby vašeho těla.
V tomto směru patří mezi opravdu zázračné potraviny banán, obsahující velké množství přírodních bílkovin a cukrů, čočka a luštěniny obecně, které jsou
plné bílkovin nebo ovesné vločky, které
uvolňují energii postupně a udrží vás
díky tomu dlouhou dobu ve střehu.
Výborné jsou také nepražené a nesolené ořechy, ale s těmi si dávejte velký pozor, denní příjem této potraviny by se
měl pohybovat kolem 30 gramů. V každém případě zařaďte do jídelníčku hodně čerstvého ovoce a zeleniny. Hlídejte
si také dostatečný přísun železa, jehož
nedostatek se projevuje právě únavou.
Mezi potraviny bohaté na železo patří
již zmiňované ořechy a luštěniny, ale
také mnoho druhů ovoce a zeleniny,
například meruňky, višně, švestky
a brokolice, zelí, či proslulý špenát.

Hýbejte se
Pravidelný pohyb je z dlouhodobého
hlediska účinným pomocníkem v boji

proti dlouhodobé únavě. Mnohem důležitější než ambiciózní sportovní program je pohyb na čerstvém vzduchu
a na sluníčku. Zkuste tak po cestě z práce či školy zařadit krátkou procházku,
při které si navíc skvěle vyčistíte hlavu
i 15 minut denně dělá zázraky.
K výborným cvičením pro celkovou harmonizaci organismu a v boji proti únavě patří také jóga či qigong. Najděte
si čas sami na sebe, přijďte si zacvičit,
najděte svoji rovnováhu, získejte vnitřní sílu na to zvládat roli rodiče… Cvičení je ale i výborným prostředkem pro
zformování postavy, odbourávání stresu a hlavně jako prevence pro imunitní
systém. Protože problém únavy je velmi
často problémem celého systému.

Zkuste přidat bylinky
Samozřejmě, někdy jen cvičení nestačí
a ideální je podpořit organismus něčím
dalším. Vyzkoušejte jednu z nejsilnějších
metod tradiční čínské medicíny, což je
fytoterapie neboli čínské bylinné směsi. Kromě tradičních dobře fungujících
bylinných sestav je velmi vhodné využít
i medicinálních hub. Medicinální houby lze používat dlouhodobě, ve vysokých dávkách, bez nežádoucích účinků.
Medicinální houby se využívají nejen
u stavů imunodeficience, tedy snížené
odolnosti vůči infekcím, ale i při dalších
poruchách imunity, jakými jsou alergie
a autoimunitní choroby. Samozřejmě
bychom vždy měli navštívit certifikovaného terapeuta čínské medicíny, který
dokáže vhodnou směs sestavit.
Foto: Shutterstock.com
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Drobné
inzerce

úrazy

Drobná poranění patří mezi úrazy, které vznikají při běžné práci v domácnosti,
v zaměstnání, ale i během sportovních nebo odpočinkových aktivit. Obvykle
svým rozsahem nevyžadují odborné lékařské ošetření a zranění si je ošetřují
svépomocí. Možná právě proto je ale ošetření drobných poranění podceňováno
a některá zranění dokonce ošetřujeme špatně na základě mylných domněnek
přetrvávajících z minulosti. Správné ošetření má vliv na délku hojení nebo i na
vzhled jizvy.
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Drobné rány jsou obvykle povrchová
poškození v rozsahu několika milimetrů
či centimetrů, mohou, ale nemusí, krátce krvácet. Jejich typ se rozlišuje podle
vzniku, existují poranění řezná, sečná,
bodná, zhmožděná nebo tržná s hlubším poškozením. Mezi povrchové rány
pak patří praskliny, odřeniny a puchýře.
Do drobných zranění se mohou řadit
i rozsahem menší popáleniny 1. a 2.
stupně. Podle typu zranění odborník
dokáže odvodit časový průběh hojení.
Drobná poranění se zpravidla dobře
hojí do tří týdnů, což je standardní
doba fyziologického hojení akutní
rány.

Ošetření drobných ran
Ošetření drobných ran bývají veřejností, ale i některými odborníky, podceňována. Díky tomu se může zbytečně
prodlužovat doba a efektivita hojení.
"Základem je ránu vydezinfikovat. Kromě alkoholu je vysoce účinný mikrobicidní prostředek elementární jod, který
in vitro rychle zabíjí bakterie, viry, plísně
a také některé prvoky. Dezinfekční
přípravky jsou k dispozici ve formě
roztoku, masti i spreje, které se užívají podle typu rány. Základem ale je mít
účinnou dezinfekci v batohu, ledvince,
cyklobrašně, domácí i autolékárničce,"
upozorňuje Mgr. Markéta Koutná, specialistka Ambulance hojení ran, Interní
oddělení Strahov a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a 1. LF UK. Je nutné si uvědomit, že
pokud je rána nedokonale vyčištěna,
může být příznivý průběh hojení zanedlouho vystřídán komplikacemi, například infekcí, opakovaným krvácením,
prodloužením doby hojení nebo celkového rozšíření rány do šířky i do hloubky. V neposlední řadě má nekvalitní hojení vliv i na konečný vzhled jizvy.
Jak tedy postupovat například v případě, kdy potřebujeme zastavit krvácení?
Ideální je použití antiseptického roztoku buď formou obkladu nebo pomocí
prostředku s hemostyptickými účinky.
Antiseptický nebo dekontaminační roztok mechanicky a s minimální traumatizací odloučí nečistoty včetně zbytků
sražené krve z rány a bezbolestně zpřehlední rozsah poškození. U drobných
poranění navíc poměrně rychle utlumí
bolest. „Po cca 20-30 minutách, kdy ne-
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cháme roztok s gázou přiložený k ráně,
dochází obvykle k zastavení krvácení.
Poté lze zhodnotit, zda úraz vyžaduje
ošetření specialisty a je nutné navštívit zdravotnické zařízení. Prostředky
k podpoře zástavy krvácení urychlují
reakci srážení krve, a proto je vhodné
je na ráně ponechat do dalšího převazu,“ vysvětluje Mgr. Markéta Koutná,
specialistka Ambulance hojení ran VFN
v Praze a 1. LF UK. Následně je zapotřebí ránu převázat a správně vybrat tzv.
terapeutické krytí, tedy terapeutický
materiál určený k ošetření poraněné
plochy. V ošetření drobných poranění
jsou praktickými prostředky pro snadnější snímání, snížení bolesti, prevenci
vzniku infekce, urychlení čistění rány
včetně celkového hojení.
„Všechny terapeutické materiály, savá
krytí a různé druhy fixace je možné
koupit volně bez předpisu lékaře. Základní antiseptické materiály a další
terapeutická krytí doplňující výběr by
měla být součástí vybavení na dovolenou, lékárničky v domácnosti a průvodcem na cestách,“ připomíná Mgr. Markéta Koutná, specialistka Ambulance
hojení ran VFN v Praze a 1. LF UK.

Ne každé zranění potřebuje
dýchat – převaz naopak
urychlí hojení
Fixace a obvaz rány představuje důležitou součást jejího ošetření včetně

ovlivnění hojení. „Zde opět přetrvává
jak mezi zdravotníky tak laiky mylná
myšlenka, že rána se musí hojit s co
největším ponecháním poranění na
vzduchu a s maximální podporou vysoušení. Naopak překrytí i drobné rány
společně s vhodným terapeutickým krytím prezentuje klinicky ověřený způsob efektivního hojení,“ upozorňuje
Mgr. Markéta Koutná, specialistka Ambulance hojení ran VFN v Praze a 1. LF UK.
Pro rychlou fixaci existují rychloobvazy
se savým polštářkem a fixací po obvodu
v různých velikostech. Hned po úrazu
je ideální zafixovat ránu pomocí obinadla nebo celoplošné elastické náplasti.
Sníží se tím bolest i riziko dalšího poranění.
Akutní rány by pacienti měli alespoň
v prvních dnech převazovat denně,
mimo jiné i kvůli kontrole objektivní situace v ráně. Postupně se doba převazu
při nekomplikovaném hojení převazuje
v závislosti na místo, kde se zranění nachází, až na 2-5 dnů.
Kromě správného užití terapeutických
materiálů, fixace rány a dodržování
intervalu převazů ovlivňují hojení ran
také lokalita, kde se vyskytují a v neposlední řadě samozřejmě i celkový zdravotní stav poraněného (onemocnění
diabetes mellitus atd.).
Foto: Shutterstock.com
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ÚRAZY?
BOLESTI?
MODŘINY?
www.traumeel.cz

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Podvrtnutí a vykloubení
Modřiny
Kožní oděrky
Natažené šlachy a vazy
Otoky měkkých tkání

Traumeel® mast se užívá ke
zmírnění bolesti při lehkých
a středně těžkých poraněních
pohybového aparátu.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4, Tel.: 241 740 540, oﬃce@peithner.cz, www.peithner.cz
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Dezinfekce Betadine® nepálí
a neštípe. Najdete ji ve vaší
lékárně v zelené lahvičce.

Před užitím přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták.
Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok k zevnímu použití. Léčivá látka povidonum iodinatum. Použití u novorozenců a kojenců do 6 měsíců pouze
na základě rozhodnutí lékaře. Volně prodejný registrovaný léčivý přípravek. Egis Praha s.r.o., Ovocný trh 8, Praha 1, tel.: 227 129 111,
www.egispraha.cz. BET-01-1906.
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Myslete včas na
cestovní lékárničku
Nic nezničí vysněnou dovolenou tak účinně, jako zdravotní potíže. Buďte na ně
připraveni a před cestou si dobře připravte cestovní lékárničku. Když je správně
vybavená, může se stát dovolenkovým pokladem. Před náročnější cestou mimo
civilizaci počítejte s návštěvou praktického lékaře. Můžete potřebovat léky, které
jsou dostupné jen na recept, upozorňuje předseda Sdružení praktických lékařů
MUDr. Petr Šonka. Platí to například o antibioticích, antibiotických mastech
i některých lécích na spaní.
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Univerzální řešení neexistuje
Zapomeňte na to, že do kufru narychlo
přihodíte lékový balíček, s kterým jste
v zimě cestovali na hory, nespoléhejte

ani na zásoby spolucestujících. Podle Mgr. Leony Štěpkové je důležité
cestovní lékárničku připravit sobě na
míru. Záleží na individuálních potížích,
cestovním týmu, destinaci i chystaných
aktivitách. „Jinou lékárničku si pořídí
sportovec do hor, jinou rodina s dětmi
do resortu k moři, jinou lidé jezdící na
kolech po Čechách,“ upozorňuje Štěpková. Jednoduché osnovy se ale může
držet každý.
1. Pravidelně užívané léky
Zní to jako samozřejmost, ale podle
MUDr. Šonky se to bohužel běžně stává. Denně užívané léky si lidé nechají
doma. Předcházejte tomu a vložte si je
včas do zavazadla. Pilulku, kterou máte
polknout v den odjezdu, raději odstřihněte z platíčka a nechte stranou. Bez
svých léků se na dovolené obejdete
těžko a jejich shánění vám může prázd-
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niny pokazit.
Rozhodně také přibalte léky, po kterých doma saháte často. „Někdo trpí na
opary, někdo na zácpu, někdo má jiné

3. Bolest, teplota a nachlazení
Tradiční léky na teplotu a bolest jsou
asi tím prvním, po čem při balení cestovní lékárničky sáhneme. Lépe je mít

obtíže,“ podotýká Leona Štěpková.
Třeba zácpa bývá cestovní obtíží mnoha žen. Změní prostředí a pak celé dny
s napětím chodí kolem toalety. Doma
banalita, ale na cestách bez léku velká
nepříjemnost.

při ruce jak ty s obsahem paracetamolu, tak s ibuprofenem. Paracetamol doporučuje MUDr. Šonka jako lék první
volby při horečce, naopak přípravky
s ibuprofenem jsou podle něj vhodnější při potížích vyvolaných zánětem.
„V případě potřeby je lze i kombinovat, ale doporučuji dodržet alespoň
čtyřhodinový odstup mezi jednotlivými
dávkami,“ dodává MUDr. Šonka.
Podle Leony Štěpkové záleží volba konkrétního preparátu i na tom, kdo ho
bude užívat. „Když má někdo nemocná játra, nebude užívat paracetamol.
Pokud má zase problémy se žaludkem,
není vhodné dávat mu ibuprofen,“
upozorňuje.
Pro děti nezapomeňte přibalit dětské
varianty analgetik. Lahvičky se sirupy
sice zaberou ve srovnání s tabletami
docela dost místa, ale děti tekuté léky
mnohem snáz polknou.

2. Alergie
V cestovní lékárničce nesmí chybět léky
na alergii, jak gely na kůži, tak tablety
nebo sirupy pro vnitřní užívání. Podle
MUDr. Tomáše Rohovského z brněnské
alergologie a imunologie Hornmed s sebou alergik musí mít všechny léky, které
bere dlouhodobě, i ty pro dočasné obtíže. To obvykle bývají úlevový inhalátor
a oční nebo nosní kapky. „Pro ‚strýčka
Příhodu‘ by asi každý i nealergický člověk měl mít k dispozici na dovolené volně prodejné antihistaminikum v tabletách a nějaké oční kapky proti alergii,“
vypočítává MUDr. Rohovský.

inzerce

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky
nabité fólie, která sama
bez lepidla či napínáčků,
přilne k čistým, suchým
povrchům jako je omítka,
sklo, plast, kov, dřevo, papír,
sádrokarton či kámen.
Využívá se pro umístění reklamy
či jiných sdělení na stěny, dveře,
výlohy, okna, zrcadla, barové
pulty, tabule, monitory,
elektrospotřebiče, nábytek
a mnoho dalších…
Objednejte si vzorek zdarma
na webu statickeplakaty.cz,
nebo na tel.: 739 016 005.

Zdraví
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I na dovolené dovedou potrápit rýma,
kašel a bolest v krku. Způsobují je hlavně přechody mezi interiérem s klimatizací a venkovním vedrem. Zvolte svůj
oblíbený lék v dospělé i dětské variantě.

než v České republice a když máte cestovatelský průjem, poradí vám tam každý lékárník. Antimikrobiální preparát
je tam volně prodejný a funguje výborně,“ popisuje MUDr. Šonka.

4. Zažívací potíže a cestovní
nevolnost
Kinedryl je po generace záchranný prostředek všech rodičů, jimž děti zvrací
v autě. Dospělí mohou sáhnout také po
žvýkačkách proti nevolnosti. Obě varianty jsou podle Leony Štěpkové osvědčené. „Fungují při cestování autem, letadlem i lodí,“ doplňuje.
Pro případ zažívacích potíží je dobré
mít v zavazadle tradiční živočišné uhlí,
je však potřeba počítat s tím, že sníží
účinnost dalších zároveň užívaných
léků.
Zavedeným prostředkem proti urputným průjmům bývá lék Endiaron, ten
však aktuálně na trhu chybí. Zkušený
lékárník ho však podle Štěpkové dovede nahradit. „Doporučila bych Hylak nebo Enterol, jsou to registrované
a spolehlivé preparáty.“
Při cestách do letovisek typicky v Egyptě je podle MUDr. Šonky jednodušší
spolehnout se na zásoby místních lékárníků. „Tamní směs patogenů je jiná

5. Odřeniny a úrazy
Povinnou výbavou cestovních lékárniček bývají prostředky na ošetření ran
– dezinfekce, náplasti, obvazy, nůžky
a pinzeta. Na hory a pěší turistiku přibalte náplasti na puchýře. Chybět by
nemělo pružné obinadlo na případný
výron a masti na bolestivé svaly a otoky.
K užitku může být také antibiotická
mast. „Různé oděrky a poranění se
v teplejším klimatu hůř hojí,“ vysvětluje
MUDr. Šonka.
6. Péče o kůži a oči
Hlavně k vodě je nezbytností kvalitní
opalovací kosmetika – krémy s vysokým
UV faktorem, mléka po opalování a pro
jistotu ještě pěny s obsahem panthenolu,
kdybyste to na sluníčku přehnali. „Pro
lidi s citlivou pokožkou a děti bych volil klidně ochranné faktory kolem 50,“
uvádí MUDr. Šonka.
Pokud se u moře hodně potápíte, je
podle Leony Štěpkové dobré vzít s sebou kapky do uší a očí. Krom toho se

vždycky hodí repelent proti komárům
a klíšťatům a dezinfekční gel nebo dezinfekční ubrousky.
7. Dobrodruzi a exotika
Cesta do Asie, Latinské Ameriky, Afriky
nebo náročnější cestovatelské expedice
budou vyžadovat pečlivější přípravu lékárničky. Při cestách s dlouhými lety se
podle MUDr. Šonky mohou hodit prášky na spaní, a v lékárně bez předpisu
dostanete jen slabší přírodní preparáty.
Ze své lékařské praxe Šonka ví, že
baťůžkáři a dobrodruzi si chodí před
cestou pro antibiotika. „Není to ideální,
ale v některých případech je to asi bohužel jediná cesta. Když neznám původce nemoci, volím širokospektrální
antibiotika.“
Při cestách do rizikových oblastí s výskytem malárie si můžete nechat od
lékaře předepsat antimalarika. Podle
MUDr. Šonky se bude při výběru léku řídit mapami, které vydává Světová zdravotnická organizace, protože ne všude
fungují stejné preparáty. „Lék si v tomto případě hradí kompletně pacient,“
uzavírá MUDr. Šonka.

Foto: Shutterstock.com

Ultrarychlý bezkontaktní teploměr

NEJPOHODLNĚJŠÍ
a NEJRYCHLEJŠÍ
způsob měření
nejen tělesné
teploty.

Měření teploty ze
vzdálenosti 5–8 cm

Měření teploty vody,
nápojů a předmětů

Alarm při vysoké
teplotě

www.cemiosmart.cz
inzerce

Novinka pro blond vlasy
Dove Silver Care je speciálně navržená pro potlačení
jednotvárných žlutých tónů
platinových či šedivých vlasů. Šampón i pečující kondicionér obsahují složky,
jako jsou fialové pigmenty a výtažek z perel. Právě toto inovativní složení
redukuje nežádoucí žluté
tóny a odstíny, a zvyšuje
tak lesk vašich přirozených
i barvených blond vlasů.

VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY LINTEO
Vyrobené z jemného a zároveň pevného materiálu, který je rozložitelný a splachovatelný.
– s KYSELINOU MLÉČNOU, 60ks - obsahuje panthenol, který
zklidňuje a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvážené pH v intimních oblastech a aloe vera přispívá k péči o citlivou
pokožku.
– s EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 60ks - je obohacen extraktem
z heřmánku a dubové
kůry. Pečuje o pokožku
se sklonem k zevním hemeroidům, má zklidňující a hydratační účinky.
www.linteo.cz

Inspirujte svého malého stavitele
k objevování světa!
Užijte si nápadité hraní se svým nejmenším a pomozte mu rozvíjet důležité
dovednosti se sadou LEGO® DUPLO® Město 10910 Dobrodružství v ponorce! Tato poutavá koupací hračka, se kterou si váš nejmenší bude hrát na
to, že natáčí na kameru velrybu a rybu, poskytne spoustu příležitostí k povídání a učení. S ponorkou a rybou, které dělají
ve vodě bubliny, a krásnou velrybou si při koupeli
užijete spoustu zábavy. Sada navíc obsahuje
2 figurky potápěčů. Kdo ví, do jakého dalšího
dobrodružství je ponorka zaveze?
Se sadou si lze hrát ve vodě i na souši.
Doporučená cena: 499,- Kč, novinka
v prodeji od 06/2019

VYRŮSTEJ
S ODVAHOU.

Od 2 let

Aviril dětský krém
Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku tak, aby se miminko cítilo jako v bavlnce.
Heřmánek vytváří jemný film
a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé
pokožce vláčnost, jemnost
a propůjčuje jí jemnou vůni.

Novinka ClinProNature obsahuje 99,9 %
přírodních složek a je nabízena v lahvích,
které jsou vyrobeny ze 100 % z recyklovaných plastů. Díky ClinuProNature je od teď
možné mýt i okna zcela ekologickým způsobem. Za tento krok si ClinProNature vysloužil ocenění EU Ecolabel – oficiální označení Evropské unie pro výrobky a služby
šetrné k životnímu prostředí. Navíc se Clin
zavázal, že všechny lahve s rozprašovačem
a jejich náhradní náplně budou do konce
roku 2019 vyráběny 100 % z recyklovatelných materiálů.

Více na www.henkel.cz

Nové tuhé wc bloky BrefProNature ve variantách Mint& Eukalyptus a Grapefruit obsahují 100% biologicky odbouratelné
surfaktanty a jsou zcela bez silikonů. Bloky Bref ProNaturemají
košíček vyrobený z recyklovaných plastů. Větší část obalu WC
bloku je recyklovaná recyklovatelná.

www.bref-wc.cz

REVITAL Super beta-karoten se pyšní složením se 7 aktivními látkami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je
důležitý pro ochranu očí i pokožky
při letním slunění, podporuje opálení
a prodlužuje stálost zabarvení kůže.
REVITAL Super beta-karoten kromě něj
obsahuje i přírodní výtažky z měsíčku
a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s biotinem, selenem, vitaminy C a E vytváří
vysoce účinný komplex, který má nejen
příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale
současně podporuje celkovou odolnost
a vitalitu organizmu.
Koupíte v lékárnách
a na www.nasevitaminy.cz

Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.
Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vysokou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta
ke zdraví začíná ve vaší koupelně.

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – rychle a s chutí
banánu
Sorbecta
s
účinnou
látkou
diosmectite s přírodní banánovou
příchutí je určena k rychlé a účinné
léčbě průjmu u dětí (0+), těhotných i dospělých.

OPALOVACÍ MÁSLO S BIO ARGANOVÝM OLEJEM SPF 15
Pečlivá ochrana před škodlivým zářením je při pobytu na slunci nezbytně
nutná. Rozjasňující opalovací máslo Sun Vital s třpytivými mikročásticemi je
velmi efektivní při zvýraznění bronzové pleti. Máslo je voděodolné máslo
a obsahuje vzácný arganový bio olej pro intenzivní, rychlé a dlouhotrvající
opálení. Zjemňující oleje a vitamín E chrání před vysušováním a stárnutím
pokožky. Beta-karoten napomáhá dlouhodobému zhnědnutí pokožky.
Máslo se navíc velmi snadno roztírá.
K dostání na www.vivaco.cz

Vzdorujte letnímu vedru s lahodnými ledovými
čaji
Nenechte se ubít vysokými letními teplotami, které atakují teploměr i zdraví.
Vyměňte svůj oblíbený šálek horkého čaje za některou ze studených variant
a dopřejte si tak v létě tolik potřebnou hydrataci a skvělou chuť. Vyberte
si některý z kvalitních čajů z Čajové zahrady a nenechte se zaskočit vedry!
www.cajova-zahrada.cz
www.kava-arabica.cz

Zdravotnický prostředek, čtěte
příbalový leták.
K dostání v lékárně.

www.sorbecta.eu

PEXESO nejen PRO UŠI

URGO Hojení puchýřů –
Diskrétní, hydrokoloidní
náplast 5 ks
• Podporuje hojení
• Umožňuje ráně dýchat
• Speciálně navržené pro ženy
Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů. Díky diskrétnímu
provedení vhodné zejména pro
ženy do společenské obuvi.
Zdravotnický prostředek

První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte
hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte
barvy a jednoduché počítání. Ši, ši,
čak, čak... skutečně poznáte stejný
zvuk? Není to tak snadné. Obsahuje
i verzi s hrací deskou pro variantu
pro děti od 8 let.
Doporučená cena 325,-Kč.
K sehnání v prodejnách Dráčik.
Věk: 4+ (8+)
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Cestujeme

s dětmi
Také máte tendenci odkládat dovolenou v Česku „na jindy“? „Vždyť tady to přeci
znám,“ říkáte si, „a tady mi nic neuteče“. Zkuste to letos jinak a objevte kouzla
naší země. Možná přijdete na to, že jsou i místa, kde jste ještě nebyli, krásy, které
jste ještě neviděli, a že i naše krajina se mění. Poznejte letos Česko. A kdyby vám
to přece jen bylo málo, odskočte si na chvilku k sousedům – do Německa či na
Slovesko…
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Krkonoše – turistika,
cykloturistika

Šumava – ráj cyklistů
a bajkerů

Dovolená v jižních Čechách
- Třeboňsko, Česká Kanada

Prošlapte si místa, která znáte jen pod
sněhem, a objevte letní tvář Krkonoš.
Vyrazit můžete pěšky i na kole. Letní
Krkonoše jsou oproti zimě oázou klidu
a pravé přírody. Uvidíte, jak sami budete překvapení jejich jinou tváří, a kolik

Stačí naplánovat trasu, seřídit kolo,
sbalit si pár nezbytností a můžete vyrazit za krásami šumavských hvozdů.
A proč kolo? Na kole stihnete za den
mnohem víc než pěšky a dostanete se
i do 1. zóny Národního parku, kam je

Kraj Jižních Čech je vyhledávaným turistickým cílem nejen pro své přírodní
krásy, ale též pro množství historických
památek, lázně a dobré podmínky pro
cyklistiku a vodní sporty, milujete-li vyjížďky na koních, neměl by tento kraj
na vašem výletním seznamu chybět.
Značnou část území pokrývají lesy
a rybníky, které jsou často součástí
chráněných přírodních území a biosférických rezervací, a dodávají celé oblasti
tajemné, romantické kouzlo.
Pohádkové jižní Čechy se pyšní historickými perlami, jako jsou zámek Červená
Lhota, romantický Jindřichův Hradec
nebo dům Emmy Destinové. Projížďkami kolem rybníků v divoké přírodě, kde
můžete narazit např. i na losa, dosud
opomíjenou Českou Kanadou, a samozřejmě výtečným jídlem. Za návštěvu
stojí i krásy Českého Krumlova, Třeboň
nebo Tábor.

Dovolená na Vysočině

nových podob snadno objevíte.
Nádherná krajina se stopami činnosti
ledovců tvoří Krkonošský národní park
s rozlohou 38.500 ha a láká na procházky, túry a výlety. Víte, na jaká zajímavá
místa se podívat?
Vydejte se po značených trasách k pramenu Labe, na Bucharovu cestu z Horních Míseček do Vrchlabí, romantickou
Weberovu cestu údolím Bílého Labe,
Šourkovu cestu Obřím dolem či Úpským rašeliništěm na Výrovku. Vyrazit
můžete také do Jánských Lázní na unikátní Stezku Krkonoše. Za první rok své
existence se s více jak 330 tisíci návštěvníky zařadila mezi nejnavštěvovanější
atrakce severních a východních Čech.
Její oblíbenost se projevila i v podobě
absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o nejoblíbenější atrakci
v České republice pořádané agenturou
CzechTourism. Stezka je unikátní svou
podzemní jeskyní s edukační expozicí
o půdě a během procházky návštěvníci
vystoupají z podzemí až do výšky téměř
43 metrů, navíc je bezbariérová po celé
své délce.
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zakázaný vjezd autem. Neváhejte a už
pumpujte!
Z hustě zalesněných oblastí vedou Šumavou stezky po hřebenech a svazích
až do doliny. Můžete se zatoulat k pramenům Vltavy, po dřevěných chodníčcích dojít mezi rašelinové slati u Borových Lad nebo shlédnout šumavská
jezera.
Rozlehlé šumavské pláně poznáte nejlépe právě na kole, ale samozřejmě i při
pěších túrách. Oblíbeným místem turistů je nejhezčí šumavský hřeben tvořený
vrcholy Pancíř (1214 m), Můstek (1235 m)
a Prenet (1071 m). Jedním z nejlákavějších míst je údolí bystřiny Vydry a Otavy,
chráněné území s horskými dědinkami
Srní, Antígl, Kvilda, a historická Sušice.
Na Šumavě najdete okolo 500 km
značených cyklotras, procházejících
terénem různé obtížnosti. Jsou zde
podmínky k horolezectví, jízdě na
koni, koupání a k provozování mnoha
dalších letních sportů. K návštěvě láká
i sousední Německo - bazén v Bavorské
Rudě či Aquapark ve Waldmunchenu
s tobogány a sirnými lázněmi, nebo
muzeum zvířat v Regenhuete.

Vysočina je lákavá zejména panenskou
přírodou, kterou ještě zcela nepoznamenala lidská činnost. Dodnes se můžete procházet celé hodiny lesy, aniž
byste potkali jediného člověka. V části
Vysočiny byla vytvořena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (500 m n.m.),
která poskytuje ideální podmínky pro
všechny druhy sportu, zejména pak pro
turistiku a cykloturistiku.

Jižní Morava – Pálava
Kdo jednou okusil lahodná pálavská
vína v místním sklepě, vrací se do těchto míst znovu a znovu. Vy, kdo ještě váháte, vězte, že kromě lahodného moku
na vás čeká panenská a turisticky ještě
ne tak zaplavená příroda, utajené památky i snadné cyklotrasy, které zvládne každý bez ohledu na kondici či věk.
Poznejte krásy a historické památky jižní Moravy. Pavlovské vrchy se táhnou
severovýchodním směrem od Mikulova
a vrcholy kopců zvýrazňují zříceniny
středověkých hradů (Děvičky a Sirotčí
hrádek). Věděli jste na příklad, že jsou
biosférickou rezervací UNESCO? Na jejich úpatí se nachází malebné vinařské
vesničky, mezi nimi i Dolní Věstonice naleziště světoznámé Věstonické Venuše, a obtáčí je neméně proslulé vodní
dílo Nové Mlýny, kde se dá v létě krás-

objevujte,

poznávejte a bavte se!
• ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech
• naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami
• Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora
• nejrůznější dětské atrakce, houpadla a prolézačky
• 3D Kino • DinoCafe • DinoShop • parkování zdarma

...a mnoho dalšího V největší síti
zábavních parků
PRAHA • PLZEŇ • LIBEREC • VYŠKOV • OSTRAVA

DINOPARK . C Z
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ně vykoupat. Při vašich toulkách byste
neměli vynechat ani známý Lednicko-Valtický areál, který je rovněž zapsaný
v UNESCO, a Svatý kopeček v Mikulově.
Okuste letos v létě slunce jižní Moravy!

Mariánské Lázně – lázně
a nádherná příroda plná
lesů a pramenů
Mariánské Lázně proslavily vynikající účinky čtyřiceti léčivých pramenů,
křehké kouzlo architektury i romantika rozlehlých parků. Při vašem pobytu
oceníte také kouzlo nedotčené přírody
Slavkovského lesa plného slatí a rašelinišť, která je městu blízko natolik, že na
své výpravy můžete vyrazit hned od hotelu, aniž byste museli popojet autem.
Neodmyslitelnou součástí každého lázeňského města je kulturní život včetně
koncertů na kolonádě, divadel, módních přehlídek i zábavných pořadů. Nevšední zážitek v Mariánkách předsta-
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vuje Zpívající fontána, jejíž podmanivé
tóny rozeznívají okolí kolonády každou
lichou hodinu, a nesmíme zapomenout
ani na oblíbené golfové turnaje.
Mariánské Lázně nabízejí romantické,
wellness i léčebné pobyty pro všechny
věkové kategorie, své si zde najdou bezesporu i senioři.
Při svém pobytu pak nezapomeňte navštívit i blízké okolí: Karlovy Vary, Františkovy Lázně, klášter v Teplé, historické centrum v Plané, Lázně Kynžvart či
městečko s gotickým hradem a barokním zámkem ze 14. století Bečov nad
Teplou, kde se nachází i unikátní Relikviář sv. Maura.
Kam s dětmi na výlet?
Léto je dlouhé a kromě typu na dovolenou se vám jistě bude hodit i typ na víkend, či jen víkendový den. Ostatně nemusí být od věci i spojit pobytový týden
s nějakým pěkným zážitkem, co říkáte?

Co říkáte na Dinopark?
Unikátní atrakce, jejímž prostřednictvím můžete nahlédnout do hluboké
historie pravěku. Návštěvníci se zábavnou a atraktivní formou seznámí s
informacemi o vývoji života na Zemi,
jednotlivými druhy živočichů, děti si
mohou zahrát na paleontology.
Jedná se o ojedinělý koncept tematicky zaměřených zábavních parků v České republice, na Slovensku, ve Španělsku a od srpna 2017 také v Rusku.
Unikátní síť DinoParků představuje
návštěvníkům záhadný svět dinosaurů
v jejich reálných podobách a seznamuje návštěvníky s prostředím druhohor.
DinoPark nabízí nádherné pohyblivé
a statické modely dávných vládců naší
planety v životních velikostech, dětské
atrakce, DinoKlub, kamarády Fina Dina
a Dinu Minu a mnoho dalšího. Mottem
DinoParku je přinášet malým i velkým
DinoFandům radost, poznání, zába-
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park v obci Pasohlávky v okrese Brno-venkov. Jeho kapacita je 8000 návštěvníků a vodní plocha měří přes 3000
m². Součástí aquaparku je 7 bazénů,
12 tobogánů, 24 typů saun, 4 vířivky,
wellness zóna (kryozóna, římské a sluneční lázně) a restaurace pro 480 hostů.
Aqualand Moravia byl slavnostně otevřen 1. srpna 2013.
Pro termální bazén aquapark využívá geotermální vrt Mušov s teplotou
46 °C, který má osvědčení přírodního
léčivého zdroje.

Co říkáte na scienceparky?
iQLANDIA v Liberci
Supermoderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti expozicích – to je
nové science centrum iQLANDIA v Liberci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, na
vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí lidé
při zemětřesení či vichřici, absolvujete
pravý kosmonautický výcvik, dozvíte se,
jak fungují věci, které denně používáme. Velkým lákadlem je 3D planetárium
humanoidní robot Thespian, který je
jediný u nás. Navíc vás tu čekají ukázky
nejrůznějších pokusů a další program.

vu a zážitky, na které se nezapomíná.
Každý rok navštíví DinoParky více než
jeden milion návštěvníků a letošní rok
je plný mláďat. Sezóna mláďat vás přesvědčí o tom, že dinosauří drobečci jsou
krásná a roztomilá mláďátka. Čekají na
vás malí T-Rexové, hraví Allosauři, rodinka Triceratopsů a další drobotina.
Máte rádi aquaparky?
Aquapalace Čestlice v Praze je největším aquaparkem ve střední Evropě
a nabízí tři tématické části. Palác dobrodružství má šest tobogánů, strmé skluzavky nebo spacebowl a dravou řeku,
Palác pokladů s rodinnou atmosférou
skýtá brouzdaliště, skluzavky i vrak pirátské lodi a umělé vlnobití. Klid potom
najdete v Paláci relaxu, kde se nachází
plavecký bazén, vířivka a potápěčský
tubus. Aquapark je otevřen od 10 do
22 hodin, v pátek a sobotu do 23 hodin.
Aqualand
Moravia
je
aqua-

Techmania v Plzni
Ve dvou nově zrekonstruovaných starých továrních halách čekají na návštěvníky stovky interaktivních a hravých
exponátů, špičkově vybavené laboratoře a dílny, 3D planetárium a vědecké
show. To vše zve na výlet do světa fyziky,
biologie, astronomie či filmu.
VIDA! science centrum
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se
hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub
záhadě Bermudského trojúhelníku, to
vše můžete zažít v zábavním vědeckém
parku VIDA!
Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká
přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do
čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná
část Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle
vědy si pak můžete užít pravidelná
představení plná zábavných pokusů.

Muzea mohou být zábavná

Vypravit se můžete i do muzea. A pokud máte pocit, že je to jen pro milovníky starožitností, rychle vás přesvědčím
o tom, že je to omyl. Takové muzeum
Lega Praha.
Pražské muzeum je co do rozlohy a počtu vystavených exponátů největší nejen v ČR, ale i na světě. Specializuje se
na historii této oblíbené stavebnice,
která se pyšní titulem hračka století. Na
ploše 420 m2 uvidíte přes 3000 unikátních modelů rozdělených do 20 tematických expozic. Na jejich stavbu bylo
použito přes 1 000 000 kostiček.
Udělejte si výlet do doby, kdy moři vládli piráti, přeneste se do éry rytířských
soubojů, nebo do věku, kdy nebe křižují vesmírné lodě Star Wars i obávaná
Hvězda smrti, a popřejte Mistru Jodovi,
ať ho provází síla. Navštivte magický
svět Harryho Pottera, nebo se s nepřekonatelným hrdinou Indiana Jonesem
vydejte za dobrodružstvím.

Vydejte se do Bavorska
Bavorsko. Stačí vyslovit a všichni hned
mají chuť vyrazit na cestu. Svou popularitu si získalo díky jedinečně čisté
přírodě, krásným horám, průzračným
jezerům, tradičním lidovým zvykům
i perfektní infrastruktuře a lahodnému pivu. Turisty láká ve všech ročních
obdobích, ať už se tu zdrží víkend, či
celý týden. Tolik přírodních krás, jako
má Bavorsko, byste jinde v Německu na
jednom místě těžko hledali. Na své si tu
přijdou milovníci hor a alpské krajiny –
„střecha Evropy“ totiž zasahuje až sem.
Údolí jsou hustě zalesněná, všude se
třpytí hladiny průzračně čistých jezer, uvidíte tu podmanivé vodopády
a dechberoucí panoramata. Střediskem
Bavorských Alp je Garmisch-Partenkirchen, rušné centrum lyžování i letní turistiky na úpatí nejvyšší německé
hory Zugspitze, tyčící se do výšky téměř
3 000 m.
Součástí místní krajiny jsou jezera, jejichž hladiny vybízejí ke koupání, projížďkám na lodi i procházkám v okolí.
Přírodní idylu představuje například
jezero Königssee v Berchtesgadenských
Alpách, jedno z největších a nejčistších
v celém Německu. Přímo od jeho hladiny se zdvihají vysoké hory, a jezero tak
v krajině působí téměř jako fjord.
Chiemsee je označováno jako „Bavorské moře“ a skutečně u něj můžete zažít
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příliv a odliv. Malebností vás dostanou
jezera Hintersee, Alpsee, Schwansee
a další. Největším německým jezerem
je Bodensee, které kromě do Bavorska
zasahuje také do Rakouska a Švýcarska.
Bavorsko působí pohádkově, a to nejen
díky krásné přírodě, ale i do ní zasazeným okouzlujícím zámkům, které si
nechal postavit Ludvík II., obdivovatel
francouzského krále Ludvíka XIV. Podle vzoru francouzského Versailles tu
nechal přímo na jednom z ostrovů na
jezeře Chiemsee postavit zámek Herrenchiemsee, jehož zrcadlový sál je
dokonce o 10 metrů delší než sál ve
Versailles.
Výhradně jako své vlastní útočiště si
v Bavorsku Ludvík II. postavil luxusní
zámek Linderhof. Nejznámějším a nejpohádkovějším zámkem celého Německa je bezesporu Neuschwanstein, jehož
silueta je notoricky známá i díky tomu,
že posloužila jako inspirace pro pohádky Walta Disneyho.
Pokud chcete tip na luxusní ubytování
v Bavorsku, tak je to bezesporu Familienparadies Kinderhotel Oberjoch .
Nádhera pro rodiny s dětmi
Hotel je primárně určen pro rodiny
s dětmi a pokud s nimi vyrazíte na prodloužený víkend, určitě vás potěší, že
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nemusíte stěhovat půlku domácnosti,
ale mnoho věcí budete mít v hotelu
k dispozici. Od dětské postýlky až po
chůvičky, vlhčené ubrousky, podložky, plínky až třeba po ohřívačky lahví.
A pokud si chcete od dětí trochu odpočinout? Pak se o ně v dětském klubu postarají profesionální pracovníci
sedm dní v týdnu. A v rámci hotelu se
děti rozhodně nudit nebudou. V obrovském dětském areálu se zastřešenou
lední plochou, motokárami, tělocvičnou, bowlingem, kinem a divadlem
se od rána až do večera hraje, řádí
a směje. Malí milovníci vody se ráchají
v dětských lázních „Bauernhof“ s veselými plastovými ovcemi, koni a prasátky. Absolutním hitem pro děti je vodní
skluzavka s pneumatikami, která je
díky délce 128 metrů nejdelší skluzavka
v hotelu v Německu.
Ještě mnohem větší prostor na hra-

ní leží přímo před dveřmi hotelu. Jen
se vyběhne ven a už jsou velcí i malí
sportovci uprostřed nejkrásnější scenérie Allgäuských Alp. Na sluncem
ozářené plošině o rozloze 1 200 metrů a v nejvýše položené horské vesnici
v Německu se mohou mladí hosté vyřádit.
Jak již jsme řekli, nejen pro děti je ale
pobyt zde požitkem. Dospělí si užijí ve
venkovním vyhřívaném bazénu či v saunovém světě, kde se mohou kochat výhledem na I v létě zasněžené Alpy.
Pobyt vám samozřejmě zpříjemní program all inclusive, který přináší skutečné gurmánské zážitky. A pokud budete
chtí vyrazit do kouzelného okolí? Pak
vás jistěě potěší, že v rámci pobytu budete mít v létě i v zimě skipassy zdarma.
Zdroj: Cestujsdetmi.cz,
foto: Shutterstock.com
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Knižní novinky

Na cestě létem

Vím, že tě chci

Co může být lepšího, než si poslední prázdniny před
nástupem na vysokou školu naplánovat cestu po
Evropě? Z Londýna přes Paříž, Amsterdam, Prahu,
Florencii až do Barcelony – a k tomu s sebou vzít své čtyři
nejlepší kamarády! Na tuhle cestu se Aubrey těšila celý
poslední rok střední školy a s nejlepší kamarádkou Rae
naplánovaly každý detail. A plán zněl jasně – užít si to,
pít co nejvíc šampaňského, jíst místní speciality a na nic
nemyslet. A tahle cesta jim možná změní život...

Navenek má Tyler Bruce dokonalý život. Jezdí
neskutečným bourákem, jeho přítelkyně vypadá jako
bohyně a žádný mejdan se bez něj neobejde. Uvnitř
je však naprostá troska. To se ale nikdy nikdo nesmí
dozvědět. Pak se v jeho životě objeví Eden. Je upřímná,
všímavá a taky svůdná. Dokáže prokouknout jeho
drsnou fasádu a vidět za ní jeho druhé, pečlivě skrývané
já: malého kluka, který dlouhé roky snášel rány svého
násilnického otce a nikdy se neozval...

Slzy od smíchu

Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře
znáte. Teď nadešel čas, abyste nahlédli do jeho osobního
deníčku a přečetli si něco přímo od něj. V Deníku
báječného kamaráda píše Rowley Jefferson o svých
vlastních zkušenostech a souhlasil také s rolí Gregova
životopisce. (Koneckonců Greg bude jednoho dne
bohatý a slavný a všichni budou chtít znát jeho příběh).
Rowleymu to zatím moc nejde, ale nabízí zhola nový
pohled na svět malého poseroutky.

Fragment

Deník báječného kamaráda

Když Anežce děda v dětství říkal, že příležitost se
má chytit za pačesy, vzala si to k srdci. A tak dívka
z jihomoravské vísky vykročila na svou cestu za štěstím.
I přes dobře míněné rady matky a babičky se z poslušné
holky postupně stala chovatelka zvířat, ředitelka banky,
majitelka svatební agentury, porodní bába jedenácti
štěňat a matka dvou dětí. A také spisovatelka, jejíž
optimistický, humorem jiskřící příběh si můžete přečíst.

Gerda - box

Praha není jenom Hrad a Karlův most. Než ji začnete
objevovat, poznejte její nástrahy. Ale pozor, tohle není
průvodce popisující historii každé budovy či turistické
procházky po památkách. Najdete tu naopak tipy, kde
se dobře najíst a nezaplatit majlant, jaká místa vidět
a necpat se přitom s davy...

Cpress

CooBoo

Honest Guide

Krásná krabička plná zážitků s oblíbenou Gerdou:
omalovánky, stolní hra, roztomilý polštářek Gerda
a knížka v jednom
Otevřete stylovou krabičku a ponořte se do hlubin
dobrodružství s roztomilou velrybkou Gerdou. V balení
najdete knížku, měkký polštářek ve tvaru Gerdy, s nímž
se bude dětem krásně hrát i usínat, omalovánky s motivy
z knížky a na spodní straně kufříku navíc ještě hrací
plánek stolní hry člověče nezlob se s obrázky oblíbené
Gerdy a jejích kamarádů. Nenechte si ujít příležitost
proniknout do krásného podmořského světa a vydejte se
s Gerdou na její putování.

Cesta na sever
Co když máme štěstí, které hledáme, přímo na očích?

Po celé roky žasli filmoví fanoušci Harryho Pottera nad
Pobertovým plánkem, kouzelnou mapou Bradavic,
která se poprvé objevila ve filmu Harry Potter a vězeň
z Azkabanu. Teď mohou čtenáři poprvé na vlastní kůži
okusit filmová kouzla s tímto krásným průvodcem
tajemstvími Bradavic, ve kterém najdou také čtyři
rozkládací strany obsahující kousky slavného plánku.
Až se fanoušci dosyta pokochají textem, mohou otevřít
hůlku, která je zároveň také fix s neviditelným inkoustem
a světlo.

Cosmopolis

Harry Potter: Pobertův plánek

Sedmatřicetiletá Anna, matka dvou dospívajících dcer, se
hroutí pod tíhou práce a nesplacených dluhů. S dcerami
se potkává jen při snídani, celé dny a večery tráví
v restauraci, kde pracuje jako servírka. Život jí utíká přímo
před očima a ona ho pozoruje z bubliny, do níž se uzavřela.
Když Anna nečekaně dostane výpověď a vysoké
odstupné, má dvě možnosti. Splatit všechny dluhy, najít
si novou práci a zůstat ve svojí bezpečné bublině. Nebo
naložit dcery do karavanu a vydat se na okružní cestu
po Skandinávii.

Klasika ve výjimečné úpravě s fotoilustracemi z Islandu
Elišky Podzimkové
Když opuštěný letec potká v africké poušti malého
prince, netuší, co všechno mu setkání přinese. Zatímco
se pokouší opravit havarovaný stroj, povídají si
o všeličem. O tajemství podivuhodné pouti malého
prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém
štěstí i o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec
nezáleží na tom, odkud pocházíme… Nesmrtelný příběh,
který svým půvabem okouzlil již mnohé generace, se
vrací v naprosto originálním zpracování.

Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě

Metafora

Albatros

Malý princ
Po jedenácti letech manželství jdou od zítřka každý svou
cestou. Čtivý román úspěšné argentinské spisovatelky je
lehce nostalgickým zamyšlením nad láskou, manželstvím
a osamělostí. Je příběhem moderní ženy, která po
rozchodu dává dohromady kousky sebe sama a i přes
pocit bolestné ztráty postupně znovu nachází pevnou
půdu pod nohama i lásku.

Až vysvitne slunce
Annie Marlowová se po tragické události stěhuje do
letního domku na severním pobřeží Pacifiku, kam jako
dítě jezdívala s rodiči. V prázdninové oblasti si brzy
najde přátele, dokonce prožívá milostné dobrodružství
se záhadným umělcem a postupně se zotavuje. Když pak
přijde nečekaná příležitost, Annie musí učinit obtížné
rozhodnutí – vydat se vstříc novým začátkům, nebo zůstat
na místě, které si získalo její srdce?

Jestli mi uvěříš
Osmadvacetiletá Viki se vzpamatovává z několika
neblahých událostí, které poznamenaly její život. Stará
se o svého malého synovce, snaží se najít si své místo
v životě a na vztahy nemá čas. Náhle však potká muže,
kterého zná z minulosti... Co všechno může spustit jedno
nedorozumění?

Léto bez tebe

Láska po řecku

Pro rodinu Tarrantových byla přímořská chatka v Devonu
vždycky dokonalým prázdninovým útočištěm. Zábava na
pláži, grilování a teplé letní večery s koktejlem nebo
dvěma – co víc si přát? Ale tento rok je všechno jinak.
Po nedávné smrti manžela se Olivia snaží dát svůj život
znovu dohromady a tráví léto spolu se zbytkem rodiny.
Všichni prožívají své lásky, nedorozumění a trápení.
Ukazuje se, že Oliviin manžel nebyl jediný, kdo něco
skrýval.

Tři nejlepší kamarádky se rozhodnou koupit nádhernou
vilu na odlehlém řeckém ostrově a provozovat v ní
penzion, aby unikly od svých životních problémů. Stará vila
vypadá jako dokonalý splněný sen, skrývá však nejedno
překvapení – štědré zásoby ginu ve sklepě, pohledného,
ale zadumaného souseda nebo nečekaný příjezd slavné
rockové kapely a jejích přitažlivých členů. Dokážou se
kamarádky díky novým zážitkům odpoutat od minulosti
a začít znovu?

Láska pro samouky

To prší moře

Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti? Vlastně skoro
nijak. Ve čtyřiceti jste pořád stejně nejistí a zmatení
jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile.
Klára se o tom přesvědčí, když ze dne na den skončí její
manželství a ona se znovu ocitne ve světě nezadaných.
Zažije pár katastrofických schůzek, zjišťuje, jak vypadá
seznamování přes Tinder, Facebook, Messenger
a Instagram, a že trapasy online jsou stejně trapné jako
ty skutečné.

Nechte si vyprávět nelehký příběh o bolesti, strachu,
bezpodmínečné lásce a o otázkách a odpovědích, které se
všichni snažíme v životě najít.
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné
rodiny, ve kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout do
křehkých duší, osudů a životů, které jsou tak podobné
těm co žijeme. S lehkostí sobě vlastní vypráví nelehký
příběh o pocitech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu,
o bezpodmínečné lásce, o otázkách a odpovědích, které se
všichni snažíme v životě najít. O naději.

Pozdrav z Itálie

Saláty ze Svatojánu
Saláty jsou jako procházka pestrobarevnou zahradou chutí. Na jaře
se v nich objeví první jarní divoké bylinky a v létě zase čerstvé okurky
a rajčata. S podzimem přijde úroda dýní, řepy, zelí a ořechů. V zimě
můžeme dělat saláty z brambor nebo luštěnin. Na stole bychom je
ale měli mít každý den.

Motto

Zdědila ferrari… pod podmínkou, že s ním procestuje
Evropu!
Laurie miluje svůj domov a myslí si, že je šťastná – má
spolehlivého přítele a vysněnou práci v knihovně. To se
ovšem změní, když po svém výstředním strýčkovi zdědí
staré ferrari pod podmínkou, že se v něm vydá do Itálie
spolu s tím protivným Cameronem coby průvodcem.
Cameron také není zrovna nadšený, má však své důvody,
proč je odhodlaný jet. Ani jeden z nich netuší, že strýček
si pro ně nachystal pár překvapení… Čeká je cesta, na
kterou nikdy nezapomenou!

Úchvatný průvodce bradavickými školními osnovami
i dějinami kouzel
Katarína, Karolína a Karin jsou tři sestry, tři různé
osobnosti. Karolína, prostřední ze sester, si občas připadá
jako neviditelná. Není ani tak vzorná jako nejstarší
Katka, ani tak vzdorovitá a problémová jako Karin. Po
zklamání v lásce a stresujícím zážitku v práci se rozhodne
od všeho odjet a začít nový život v Londýně. Tam potká
tajemného cizince s kyticí žlutých růží a postupně mu
propadá… Ale proč se k ní chová tak zvláštně? A co
znamenají ty žluté růže?

Naštvaná vdova

X.Y.Z.

Motto

Zvláštní příběh
Ulla žila spořádaný život, vychovala dvě děti a poslední roky
se starala o nemohoucího manžela. Když její cholerický
muž zemře, pomyslí si 74letá Ulla jediné: Konečně! Obnoví
stará přátelství a začne si užívat každý den naplno. Její děti
se sice snaží její nově nabytou chuť do života krotit, ale to
ještě netuší, že ta největší změna je teprve čeká. Příběh
o tom, co přináší sedmdesátý rok života ve světě, kde
kolonky dotazníků končí kategorií 65+.

Rozhovor

Místo druhého dítěte

mám dva vnuky
Operní pěvkyně s jižanskými kořeny Pavlína Senić vystupuje na koncertních pódiích
nejen České republiky. Přitom na jedničku zvládá také úlohu maminky své osmileté
dcerky Karolíny a střemhlav se vrhá do nejrůznějších nových projektů. Zdá se, že
má energie na rozdávání. Aby také ne, když pochází z tak temperamentní jižanské
země jako je Srbsko.

Jak nejčastěji vaši dcerku Karolínu
oslovujete?
Lili, k čemuž se váže trochu delší historie. Víte, vždycky jsem si přála, aby se
jednou moje dcera jmenovala Lilian,
což je srbské jméno, tatínek totiž pocházel ze Srbska. Původně jsem se Lilian
měla jmenovat já, jenže mi rodiče nakonec dali české jméno Pavlína. Trochu
jsem tím celý život „trpěla“, a tak jsem
si říkala, že až budu mít jednou holčičku, bude to Liliana.
Proč tedy nakonec Karolína?
Protože jsem si vzala muže, který má
v příjmení dvě „el“, a tak jsem si říkala, že jí tohle nemůžu udělat. (směje
se) Jméno jsme vybírali dokonce ještě
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cestou do porodnice. Vybavuji si přesně okamžik, jak jsem stála už oblečená
v nemocničním a těsně před porodem
se mě manžel ptal, co tedy do těch
papírů napíšeme. Ve hře byla ještě Terezka, ale nakonec jsme do formuláře
uvedli poslední jméno, o kterém jsme
se bavili, tedy Karolínu. Takže se dcerka narodila jako Karolínka, jenže asi
za půl roku jsme jí stejně všichni začali
říkat Lili, protože se k ní tohle jméno
hodí mnohem víc. Až později jsem se
dozvěděla, že maminka má šest neděl
na to, aby své dítě pojmenovala. Bohužel systémy v nemocnici fungují trochu
jinak a ženou vás do toho, abyste jméno do formuláře uvedli. Já se ale chtěla
rozhodnout až v momentě, kdy dcerku

uvidím. Navíc jsem si pak uvědomila, že
až se vdá, to „el“ jí z příjmení pravděpodobně zmizí.
Oslovuje ji někdo Karolíno?
Všichni jí říkají Lili. Akorát můj tatínek,
který už bohužel nežije, jí oslovoval
Karolko a druhý děda jí říká Karolínko.
Nakonec jsme jí nechali do matriky dodatečně připsat i Lilian. Až bude velká,
může se pak sama rozhodnout, jaké
jméno jí bude vyhovovat víc a které
bude chtít používat. Nikdy jsem nebyla zastáncem dvou jmen, ale stalo se…
Jenže ani to ještě není všechno. (usmívá
se) Manžel má z prvního manželství dvě
děti, Elišku a Michala a její nevlastní sestřička jí šla za kmotru. Takže je vlastně

Rozhovor

Rozhovor

Karolína Lilian Eliška. Ve všech třech
jménech má slabiku „li“, což vnímám
jako hezké rodinné propojení.

brzy neplánovaně Samuelka, takže ho Lili v podstatě
bere jako bráchu.

Jaký má Lili vztah s nevlastními
sourozenci?
Když jsme s manželem začínali vztah,
jeho i mojí prioritou bylo, aby Eliška s Michalem nepřišli o tátu aktivně
a aby i u mě viděli, že mají u tatínka
stále své místo, i když má teď další rodinu. Opravdu jsme ze začátku všichni
jezdili na zimní i letní dovolené. Od
rána až do pozdních hodin jsme byli
všichni spolu, nedovolili jsme si užívat
jen jeden druhého. Můžu proto, myslím, říci, že máme hezký vztah. Lili tak
má skvělého bráchu Míšu a Eliška už má
v pětadvaceti dokonce dvě děti, Samuela a Theodorka, které naše Lili úplně
zbožňuje a oni ji také.

Stará se o Samuela
a Theodora?
Jasně! Je jí osm, takže je
má skoro jako panenky.
(usmívá se) Nejraději by
Theodorka, když byl ještě
miminko, stále nosila, což
jsme jí samozřejmě nemohli dovolit. Báli jsme se, aby
s ním neupadla, nebo aby
jí nevypadl z náručí. Samuelek miluje Lilianku natolik, že většinou brečí, když
mu odjíždí domů. Moc mě
těší, že se mají tak rádi.
Po vzoru mého tatínka
z Jugoslávie jsem si vždycky přála mít velkou rodinu, což se mi
nepodařilo, ale díky Elišce se mi tento
sen plní aspoň takto. Víte, poslední dobou jsem o rodině jako takové hodně
přemýšlela. Teď na Velikonoce nám
totiž zemřela 93 letá babička, a to nás
všechny hodně zasáhlo. Mám dokonce
fotku, na níž jsme společně vyfocené
my holky čtyř generací. Babička, moje

Jak jsou vnuci staří?
Vidíte, já jsem už ve svém mladistvém
věku díky manželovým dětem vlastně
babička. (směje se) Samuelkovi jsou tři
a Theodorkovi rok. Víte, já jsem chtěla
ještě druhé miminko, ale manžel už se
na to necítil, takže nám v tu dobu osudově pomohla Eliška, která měla velmi
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mamča, já a Lili, což je v dnešní době
hodně vzácné.
Jaká byla vaše babička?
V první řadě mi byla nesmírným vzorem. Byla velice pozitivní, veselá, moudrá, vždycky mi dokázala poradit. Měla
deset vnoučat a jedenáct pravnoučat
a všichni k ní chodili pro radu. Když
nám teď odešla, zbylo po ní opravdu

Rozhovor

prázdné místo. Jsem moc ráda, že jsem
si s babičkou poslední čtyři roky hodně
povídala, dokonce mám spoustu našich
rozhovorů natočených.
Opravdu?
Ano. Čas od času jsme si spolu sedly, zapnula jsem nahrávání na mobilu
a ptala se jí na různá aktuální témata
jako například Vánoce nebo Velikonoce. Jednou bych její vyprávění chtěla
zpracovat, mám už dokonce jakýsi koncept, jak by to mělo vypadat. Když jsme
připravovali pohřeb, ve studiu jsem
z těchto našich rozhovorů, kde hodně
mluvila o rodině, svých dětech a jak se
vdávala, sestříhala pětiminutový záznam a na pohřbu ho pustila. Nejdřív
jsem se trochu obávala, jestli to nebude
morbidní, a tak jsem raději obvolala její
ostatní děti, jestli jim to nebude vadit.
Souhlasily. Můžu vám říci, že pohřeb
měl díky tomu úplně jinou atmosféru.
Zařadila jsem tam i její smích a písničky,
co měla ráda. Lidi pak za mnou chodili
a říkali mi, jak je hrozně mrzí, že něco
podobného nemají natočené se svojí
maminkou nebo tatínkem. Je to krásná
památka. Také jsem ráda, že babičku
zažila Lili, která byla u našich některých
rozhovorů, což jsem zjistila až teď, když
jsem se jimi prokousávala. Slyšela jsem
ji ze záznamu mluvit ještě jako malou
holčičku. Doporučovala bych všem si
takovou vzpomínku na milované lidi
udělat.
Lili už chodí do druhé třídy. Jak se
se školou sžila?
Hodně jí pomohla školka. Když se Lili
narodila, rozhodla jsem se opustit divadlo a nechat si jen koncertní činnost. Je
to sice pro zpěvačku ve věku pětatřiceti
let hodně riskantní, ale v tomhle jsem
měla jasno. Chtěla jsem se dceři maximálně věnovat. Lili se mnou jezdila na
koncerty, chodila na společenské akce,
takže byla na lidi zvyklá odmalička.
Když se pak dostala do velké Velvarské
školky, mohla si tak začít zvykat na školní systém. Možná i proto pro ni nebyl
následný přechod do školy tak náročný,
jak tomu bývá u dětí z rodinnějších školek. Teď je ve škole, kde vyhrává recitační soutěže, má skvělou paní učitelku
Janu Dvořákovou, která má ke svým
žákům hezký přátelský vztah.

Uměla Lili před vstupem do školy
číst a psát?
Ano, i když toho nejsem zastánce, jenže ona si k tomu našla cestu sama. Víte,
já vůbec nepotřebuji mít dokonalé
dítě, které by mi ukazovalo nějaké extra výkony. Především chci, aby dělala
to, co ji baví. Ve třetí třídě už najedou
na výuku s jinou paní učitelkou, tak
jsem zvědavá, jak to zvládne. Ale myslím, že by v tom neměl být žádný větší
problém.
Nemá při recitaci před lidmi trému?
Ne, vůbec se nebojí vyjít na pódium.
I když zpěv jí kupodivu dělá trochu problém, což je možná dáno tím, že doma
hodně zpívám a zřejmě ve mně vidí

vyšší vzor, a tak má k mému oboru respekt. Manžel je také extrovert, což po
nás zdědila z obou stran, takže pro ni
není problém cokoli říci na veřejnosti,
na pódiu, v restauraci si sama odmalička objedná věci. Má takovou povahu.
To samozřejmě neznamená, že by dítě,
které podobné věci nemá v genech,
bylo špatné. Někdo je prostě založením
extrovert a někdo introvert.
Čemu se ještě věnuje?
Když jsem se v jejích pěti letech rozhodovala, jaké baletní piškoty jí koupím, s tatínkem mě předběhli a přinesli
domů kopačky. Můj muž je totiž bývalý
fotbalista. Takže moje víla Lili hrála dva
roky fotbal za Slávii. (směje se) Abych
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ničku. Na fotbalové zápasy však s tatínkem chodí dál, ječí spolu na stadionech
a u televize fandí jak blázni. Abych ale
byla upřímná, fotbalový dril jsem ocenila zpětně. Díky němu totiž získala
opravdu velmi dobrou fyzičku, z čehož
byli tenisoví trenéři unešení. Takže jsem
jim jako správná máma nadšeně prodala, že dva roky hrála fotbal a dělala
jsem přitom strašně chytrou. (směje se)
Na tenis s dcerou už tedy jezdíte?
Jasně, i když ten zase trochu začal bojkotovat manžel. (usmívá se) Nemohl
unést, že Lili s fotbalem přestala. Tomáš
do toho investoval strašně moc peněz
i energie, všechny věci měla ve slavistickém, takže ho celkem chápu. Jak jsem
už ale říkala, nepotřebuji mít z Lili wimbledonskou hvězdu. Jde mi jen o to, že
až třeba někam pojede s přáteli, aby si
s nimi mohla zahrát tenis, nebo na horách zalyžovat…
Má dcerka už nějaké manýry?
No jéje! Snad už od sedmi let máme
doma pubertu. A teď máme novinku,
ve škole má kluka Adama, no a já doufám, že jí to vydrží jenom takhle hezky platonicky. (směje se) Učím ji, že je

řekla pravdu, šlo to celé mimo mě, odmítla jsem jezdit na tréninky a zápasy.
Nechtěla jsem podporovat to, že holky
hrají fotbal. Hned na začátku jsem jim
řekla, aby se mnou nepočítali, což jsem
téměř i dodržela, jen občas jsem se šla
podívat na nějaký zápas. Ze sportů dávám přednost spíš tenisu a krasobruslení. Manžel s Lili tedy celé dva roky jezdil
na tréninky a o víkendech na zápasy.
Lili měla velké štěstí na trenérky Janu
a Renatu, se kterými jsem se postupně
začala přátelit a vídám se nimi dodnes.
No, a asi po dvou letech se pak Lili rozhodla s fotbalem skončit.
To jste asi musela mít radost, že?
Ano, zajásala jsem, ale manžel se se
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mnou málem rozvedl. (směje se) Přihlásila jsem ji hned na tenis, je na něj
šikovná. Byla bych ráda, kdyby se ho
obstojně naučila, ale rozhodně z ní
nepotřebuji mít nějakou světovou jed-

normální, aby si sama vytvořila mezi
spolužáky vztah. Pamatuji si totiž, že
jsem byla jako malá na rodině hodně
závislá. Když jsem například jezdila na
školy v přírodě, pravidelně jsem plakala

Rozhovor

a stýskalo se mi. Moc bych si proto přála, aby si ničím takovým neprocházela.
Ví, že v nás má velkou oporu, ale také
chci, aby sama sebe začala vnímat jako
samostatnou jednotku a dokázala se
prosadit.
Shodujete se s manželem
ve výchově?
Určitě se neshodujeme v tom, že by
měla mít sebe na prvním místě. Manžel dělá spoustu věcí pro druhé, hodně
charitativních akcí, ale já si myslím, že
je to někdy na úkor jeho i jeho okolí.
A jsou lidé, kteří toho využijí jen pro
sebe. Ano, je těžké dítě takto vychovávat, aby nebylo sobecké, ale ona není
sebestředná, naopak má v sobě dobročinnost, pro druhé by se rozdala. Po nás
je takové srdce na dlani. Určité hranice
je proto nutné si nastavit, aby vás to
nesežralo.
Co je pro Vás při výchově
nejdůležitější?
Vedu Lilianku k tomu, aby dobře rozuměla svému tělu. Aby se ho naučila
poslouchat, protože tělo je dokonalé, a když je něco v nepořádku, dává
signály, nejprve malé, a pak velké, no

oblast je pro děti úžasná, jsme tam spokojení. Vlastně jsme nikdy moc nejezdili na bílé písky, do Thajska a podobně.
V Chorvatsku je krásně.

a potom třeba bije na poplach… Zkrátka, chtěla bych, aby Lilianka byla „stále
při sobě“.

Pomalu přichází doba letních
dovolených. Kam se rádi vracíte?
Už léta milujeme chorvatský ostrov
Brač. Nejdříve jsme tam jezdili s Tomášovými dětmi a později i s Lili. Tahle

Na jaký moment dovolené se těšíte
vždycky nejvíc?
Odmalička miluju chvíli, když si sednu
na břehu moře, nadechnu se a začnu
vnímat jeho rytmus. Pročišťuji si tím
tělo i mysl. Nechám do sebe tenhle
příjemný pocit plně proniknout. Díky
tomuto sítu všechno špatné odpluje do
moře a já se zklidním. V Chorvatsku se
cítím opravdu moc dobře, vlastně jako
doma. Ostatně aby také ne, když tam
sahají moje kořeny.
Text: Jiří Landa
Foto: Monika Navrátilová
Styling: Martin Gruntorád
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