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Máj lásky čas. Máme tu zase období nových 
lásek, sluníčka a pohody. Po zimě, která 
byla a nebyla, doufejme, přijde alespoň 
pěkné léto. Prozatím to vypadá, že jaro jsme 
přeskočili, venku máme hezkých dvaadvacet 
stupňů a možná můžeme skočit rovnou do 
plavek. Po minulém, trochu depresivním 
úvodníku, máme možná trochu víc naděje, 
že sluníčko vzbudí to lepší v nás a třeba na 
chvíli ta pravda a láska i zvítězí…
Každopádně, máme před sebou sváteční 
dny a blíží se vidina prázdnin a dovolených, 
tak pojďme chvíli vnímat víc to hezké, než 
trochu neradostnou realitu kolem nás, 
kterou nás zásobují denně zprávy.
V rámci dobré nálady doporučuji i nějaký 
hezký článek. Začít určitě můžete u rozho-
voru s Bárou Špotákovou, která se raduje 
ze syna Janka, pokračovat můžete veskrze 
pozitivním článkem o pečených dobrotách 
k oslavám květnového dnu pečení a určitě 
nezapomeňte vstřebat i pár rad ohledně 
výživy a opalování.   
Každopádně, krásný květen plný slunce a za 
měsíc zase na shledanou

Editorial

Titulní foto: Hero
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Těhotenství

Cestování v současné době patří k našemu životu a vzdát se ho je téměř 

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

cestovali maximálně bezpečně? 

JEDEME 
NA VÝLET
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Není prokázáno, že by cestování vyvolá-
valo potrat nebo předčasný porod, tudíž 
nejsou důvody ho těhotným zakazovat. 
Jistá rizika ale existují a každá nastávající 
maminka by s nimi měla být srozuměna. 
Obecně platí, že pro těhotnou ženu je 
nejbezpečnější cestovat během druhého 
trimestru těhotenství (18. až 24. týden), 
kdy se cítí dobře a je malé riziko potratu, 
nebo předčasného porodu. V posledním 
trimestru (25. až 36. týden) se doporučuje 
zdržovat v relativní blízkosti vašeho ošet-
řujícího lékaře či pracoviště, na kterém 
plánujete porodit. Konečné rozhodnutí, 
zda cestovat nebo necestovat by mělo 
padnout po konzultaci s pojišťovnou, 
u které sjednáváte pojištění léčebných vý-
loh. Zdaleka ne všechny programy budou 
krýt náklady spojené s komplikacemi v tě-
hotenství, s porodem a péčí o novorozen-
ce! Je třeba počítat i s vyšším pojistným

ELIMINUJTE TĚLESNOU ZÁTĚŽ  
A KLIMATICKÉ OBTÍŽE
První zásada bezpečnosti pro cestující ma-
minku zní, že cesta by jí neměla neměla 
přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo kli-
matické obtíže. Počítejte s tím, že během 
cesty budete nutně potřebovat rychlou 
a snadno dosažitelnou lékařskou pomoc. 
To platí i tehdy, jestliže vaše těhotenství 
doposud probíhalo bez jakýchkoliv pro-
blémů. Porucha ohrožující těhotenství se 
může objevit nečekaně, bez předchozích 

varovných příznaků. Jestliže těhotenství 
probíhá normálně, bez nepravidelností, 
pak cestování na kratší vzdálenost nevy-
volá potíže a není nebezpečné. Je-li však 
těhotenství nepravidelné, zejména se sklo-
nem ke krvácení a k potrácení, je cestová-
ní i na krátkou vzdálenost velmi riskantní. 
Jízda jakýmkoliv dopravním prostředkem 
je spojena s otřesy, nebezpečím kolizí ap. 
I na vcelku malá traumata jsou těhotné 
různým způsobem vnímavé. U některé tě-
hotné vyvolá pád po sklouznutí či seskok 
z nepatrné výše potrat nebo předčasný 
porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se 
zhmožděním břišní stěny a zlomeninami 
pánevních kostí další průběh těhotenství 
neohrozí.

CESTY NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI
Při cestách na větší vzdálenosti si musí 
těhotná uvědomit rizika spojená nejen 
s cestou samotnou, ale i se situací v cílo-
vém místě, jeho klimatem, hygienickými 
podmínkami, dostupností a úrovní lékař-
ské péče, způsobem stravování, úrovní 
bydlení, rizikem infekčních chorob atd. 
Pozornost je třeba věnovat i režimu těhot-
né, když cesta do zahraničí bývá většinou 
spojována s pobytem v teplých krajích. 
Pobyt na slunci vede k rychlé dehydrata-
ci, přehřátí organismu. Přehřátí organi-
smu škodí nejen těhotné, ale i plodu. Je 
prokázáno, že dlouhodobý pobyt těhot-
né ve II. trimestru na slunci při opalování 

zvyšuje riziko tělesného poškození dítěte. 
Nadměrné působení UV záření může u tě-
hotné způsobit akutní poškození kůže, 
spáleniny. Turisté bývají zvýšenou měrou 
postihováni průjmy.

JÍZDA AUTEM A AUTOBUSEM
Jízda autem a autobusem často vyvolává 
na špatných cestách otřesy. Totéž se může 
stát i na lodi, zejména při špatném počasí. 
Větší otřesy mohou vyvolat děložní čin-
nost (porodní bolesti). U žen v pozdějším 
stadiu těhotenství, které řídí osobní auto, 
byla prokázána delší reakční doba. To zna-
mená, že na situaci na silnici reagují po-
maleji. Této skutečnosti musí přizpůsobit 
rychlost jízdy a způsob řízení. Těhotná by 
se neměla sama vydávat na cestu, sama 
by neměla jezdit v hustém dálničním pro-
vozu. Jízda na problémových úsecích trati 
vyvolává stres a je spojena s rizikem úrazu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY PRO 
TĚHOTNÉ
Zvláštní péči je třeba věnovat použití bez-
pečnostních pásů, jejichž používání je 
povinné i pro těhotné. Bezpečnostní pás 
zapínejte tak, že si jeho spodní část umís-
títe pod břicho. Nikoliv tedy přes břicho, 
jak jinak bývá obvyklé. Mezi těhotnými 
ženami v České republice převládají podle 
odborníků stále předsudky k používání 
bezpečnostních pásů v autech. Ženy se 

Těhotenství

Děkujeme, že jste si pro sebe i své děti vybrali VZP ČR.

MAMINKY, 
ČERPEJTE VÝHODY S VZP!

Budoucím i stávajícím maminkám nabízíme spoustu 
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Klubu pevného zdraví! Více se dozvíte na www.klubpevnehozdravi.cz
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domnívají, že pásy mohou při prudkém 
zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. 
Nepřipoutané ženy však vystavují při ne-
hodě své nenarozené dítě třikrát vyššímu 
riziku poškození než ženy s bezpečnostní-
mi pásy. Přímým poraněním je ohrožena 
zvětšená děloha i samotný plod; nastáva-
jící matky často umírají na poranění hlavy. 
Všechna zranění jsou spojena s prudkým 
nárazem. Dokonce i zdánlivě malý náraz 
může způsobit odloučení placenty, což 
může mít pro dítě i matku ty nejhorší ná-
sledky. Účinky nárazu mírní právě bezpeč-
nostní pásy. Poutání těhotných žen však 
má svá specifika. Při jízdě vozem je nutné, 
aby byly připoutány jak těhotné řidičky, 
tak těhotné spolucestující na zadních se-
dadlech.

POZOR NA KŘEČOVÉ ŽÍLY
Při delších cestách (pokud například v au-
tobuse stojíte, tak obzvláště) těhotným 

maminkám hrozí riziko vzniku křečových 
žil. Ty jsou častější zvláště při opakovaných 
těhotenstvích a u žen, které během této 
doby více přiberou nebo jsou obézní. K je-
jich vzniku přispívá mnoho faktorů, zejmé-
na dědičnost, zvětšení dělohy a hormon 
progesteron, který nepříznivě působí na 
žilní chlopně. Těhotná děloha totiž může 
utlačovat žíly a způsobit tak zdravotní 
problémy. Problémy s křečovými žilami 
obvykle začínají bolestí v nohou, nočními 
křečemi v končetinách, pocity těžkých no-
hou a většinou působí ošklivý kosmetický 
efekt. V těhotenství jsou časté flebitidy, 
což jsou záněty povrchových žil, zvláště 
na dolních končetinách, a také všemi obá-
vaná hluboká žilní trombóze. Problémem 
mohou být také hemoroidy.

MOŽNÁ LÉČBA
Základem prevence možných pozdějších 
komplikací je včasný záchyt rozvoje kře-

čových žil a správné lékařské sledování 
v době těhotenství. Většina potíží spoje-
ných s křečovými žilami po porodu mizí. 
I přesto se však zavádí preventivní léčba. 
Žena by měla podstoupit vyšetření tzv. 
duplexní ultrasonografií, tedy vyšetření 
odhalující možné křečové žíly. V případě, 
že lékař objeví, že je něco špatně, zavede 
většinou pacientce léky proti srážení krve 
a kompresní punčochy. V poslední době 
diskutovaná léčba pomocí skleroterapie 
není podle odborníků v době těhotenství 
vhodná. Lékaři doporučují například pou-
žít terapii různými bylinkami, které si ženy 
mohou vyhledat na internetu. Nezaručují 
ale dlouhodobý dobrý efekt této metody.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: samphoto.cz

Zdroj: porodnice.cz, zdravi4u.cz

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro 
tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.
Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, 
toxémii, provést císařský řez.
Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení 
vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.
Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli 
znát svou krevní skupinu.
Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.

Těhotenství
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Historikové a antropologové tvrdí, že 

v průběhu historie v mnoha kulturách 

můžeme vysledovat nepochybné okouzle-

ní dokonalým tvarem ženského těla. Vý-

znamnou a nezastupitelnou roli v ideálu 

krásy pak měly proporce a velikost ňader. 

Na základě historických poznatků lze tedy 

s určitostí tvrdit, že touha žen mít poprsí 

ideálního tvaru a velikosti není záležitostí 

posledních desetiletí, ale lze ji pozorovat 

v celém průběhu vývoje civilizace. Není 

proto divu, že jejich tvar, symetrie a také 

velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy 

v případě, že dojde podle jejího názoru 

nebo názoru okolí k nějaké odchylce.

Oproti dobám dávno minulým však mají 

současné ženy možnosti, které byly u je-

jich předchůdkyň pouze součástí nespl-

nitelných snů a fantazií. Tyto sny se však 

staly realitou a současná žena může využít 

možností plastické chirurgie k naplnění 

svých představ. Má možnost změnit to, co 

dříve možné nebylo. Má možnost žít svůj 

život plnohodnotně, aniž by její psychiku 

ovlivňovala nespokojenost se svým vlast-

ním tělem.

 Jedním z velmi častých dotazů žen, kte-

ré uvažují o plastické operaci prsů je, zda 

podstoupit zákrok před a nebo raději až 

po těhotenství. Všeobecně doporučujeme 

řešit velikost a tvar prsů až v době, kdy již 

žena neplánuje žádné těhotenství, proto-

že těhotenstvím a kojením dochází k ob-

jemovým změnám, které mohou mít i na 

dobrý operační výsledek negativní vliv. Na 

druhou stranu, v případě, že pacientka 

v nejbližších letech těhotenství neplánuje, 

lze danou operaci provést i dříve.

MALÁ NEBO VELKÁ?
U mladých žen, které zvažují úpravu po-

prsí ještě před prvním těhotenstvím, zcela 

jednoznačně převažují operace, které řeší 

nedostatečnou velikost prsů. Na prvním 

místě jsou tedy zvětšení prsů pomocí prs-

ních implantátů, neboli augmentace, do 

žádaných proporcí. Operace by v těchto 

případech měla být co nejšetrnější s ohle-

dem na zachování funkce prsní žlázy. Při 

volbě operačního přístupu z podprsní rýhy 

prakticky nedochází k porušení mléčné 

žlázy a nemusí tak dojít k ovlivnění laktace 

v důsledku provedené operace. Žena si tak 

může splnit svůj sen již před mateřstvím, 

aniž by musela mít strach z toho, že v bu-

doucnu již nebude moct kojit své děti. To 

jí umožní žít plnohodnotný život bez zby-

tečných komplexů a nepříjemných pocitů, 

které tento „problém“ přináší.

Do této skupiny mladších bezdětných 

klientek pak v menší míře patří též ženy, 

které mají problém opačný a příroda je 

obdařila nadměrně velkým poprsím. To je 

Těhotenství

Operace, řešící tvar či velikost prsů, patří v současné době k nejčastějším 

zákrokům v oblasti estetické chirurgie. A jak ukazují statistiky, tak jejich 

počet každým rokem stále roste. A není se čemu divit. Prsa jsou a vždy byla 

symbolem ženskosti a krásy.

PLASTIKA 
PRSOU 

před 
a po
TĚHOTENSTVÍ
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problémem nejen estetickým, ale v mno-

ha případech může být i problémem zdra-

votním. S výraznou hmotností prsů jdou 

ruku v ruce nejen problémy běžného živo-

ta, jako je výběr oblečení nebo omezené 

možnosti sportovních aktivit , ale i zdra-

votní komplikace ve formě problémů s pá-

teří a držením těla, které pacientku ohro-

žují rizikem trvalých následků. Mohou se 

vyskytnout i opakované záněty, ekzémy 

a plísňové infekce kůže pod prsy a na je-

jich spodní straně, která se velmi snadno 

a často zapařuje. Při výrazných rozměrech 

prsů dochází někdy i k dechovým obtížím. 

Nelze opomenout ani možnost vzniku 

vážných psychických obtíží, které souvisí 

se sníženým společenským uplatněním, 

s problémy v navazování partnerských 

vztahů, atd. Pro to všechno je velmi dů-

ležité přistoupit k operačnímu řešení co 

možná nejdříve, než dojde k rozvoji těchto 

druhotných poruch. Je tu však riziko, že 

pacientka nebude moci normálně kojit, 

zejména co se týká dostatečného obje-

mu mateřského mléka, protože zásah do 

mléčné žlázy je při modelaci prsů ve vět-

šině případů nutný, i když v těchto přípa-

dech se vždy snažíme provést takový typ 

operace, který žlázu a její funkci ohrozí co 

nejméně. 

V menší míře se u mladších bezdětných 

pacientek provádí též prostá modelace 

psů, směřující k úpravě tvaru povolených 

a povislých prsů. Bývá to většinou u žen, 

kde prsa změnila výrazně svůj objem v dů-

sledku velké redukce váhy. U těchto paci-

entek lze ve většině případů provést ope-

raci bez výraznějšího zásahu do prsní žlázy 

a budoucí možnost kojení tak nemusí být 

zákrokem ohrožena.

Problém výrazné asymetrie prsů se také 

většinou řeší již u mladších žen, které 

v nejbližší době těhotenství neplánují. 

A to buď jen augmentací, nebo kombino-

vaným zákrokem augmentace s modelací

HLAVNĚ KRÁSNÁ...
U žen, které zvažují chirurgickou úpravu 

poprsí po prodělaném těhotenství, se pak 

spektrum zákroků mění ve smyslu výraz-

nějšího zastoupení modelací prsů. Přímo 

to souvisí s větším či menším povolením 

prsů. Těhotenství a kojení mají většinou 

na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza 

se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo 

ochabuje a kůže se roztahuje. Po ukon-

čení kojení nastupují změny v prsní žláze, 

které ve svém důsledku vedou k výrazné-

mu zmenšení jejího objemu. Oproti tomu 

se však vazivo a kůže již obvykle nevrací 

do původního stavu a co se týče tukové 

tkáně, dochází spíše k jejímu zmnožení. 

Ztráta původní pružnosti kůže je způso-

bena porušením elastických vazivových 

vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím 

příliš rychlém a nadměrném vytažení při-

způsobujícím se růstu prsní žlázy v průbě-

hu těhotenství. Na vytažené kůži tak často 

zůstávají mnohočetné jemné strie. Toto je 

patrné zejména při opakovaných těhoten-

stvích jdoucích v rychlém sledu za sebou 

nebo při extrémních zvětšeních prsů nej-

častěji při prvním těhotenství.

Všechny modelační chirurgické výkony na 

tvarově a velikostně změněných prsech 

jsou však prováděny za cenu jizev. Ty jsou 

ve většině případů vedeny kolem prsního 

dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze 

a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu 

Těhotenství
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tvar kotvy. Jizvy však postupem času bě-

hem několika měsíců blednou a stávají se 

méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný 

efekt je individuální.

Pokud dojde k úbytku prsní žlázy bez 

výraznějšího povolení kožního krytu, je 

možné upravit tvar prsů pouze doplně-

ním chybějícího objemu pomocí prsních 

implantátů, augmentací. Pokud je povo-

lení kůže výraznější, je nutné augmentaci 

kombinovat s modelací.

Je tu operace…

Prvním a velmi důležitým krokem před roz-

hodnutím o operaci je osobní porada se 

zkušeným plastickým chirurgem. Je třeba 

zhodnotit problémy týkající se tvaru a veli-

kosti prsů a zejména motivaci a eventuální 

psychické důvody, které vedou pacientku 

ke zvažované operaci. Každá operace je 

individuálně specifická a tomu také odpo-

vídá individuální přístup chirurga ke každé 

pacientce, který je u této operace dvojná-

sobně důležitý. Samozřejmým předpokla-

dem je dobrý zdravotní stav a psychická 

rovnováha pacientky, která je pro operaci 

sama rozhodnuta.

Operace se v naprosté většině případů 

provádí v narkóze a trvá podle náročnosti 

asi 1-2 hodiny. Tomu musí odpovídat cel-

kový zdravotní stav pacientky, který je zá-

roveň základním předpokladem provedení 

tohoto zákroku. Hospitalizace trvá 1-2 dny 

po operaci. Pokud je místní i celkový stav 

uspokojivý, muže být pacientka propuš-

těna do domácího ošetření. Do běžného 

režimu se pacientka může při nekompli-

kovaném průběhu zařadit po 7 - 14 dnech 

od operace. Plná fyzická zátěž (sport) je 

však možná až asi po 4-6 týdnech, v závis-

losti na rozsahu zákroku a individuálním 

průběhu hojení.

 Jak z výše uvedeného vyplývá, tak je 

možné prostřednictvím estetické chirur-

gie upravit tvar a velikost poprsí do po-

žadovaných proporcí. Je však ale nutné si 

uvědomit, že operací nedochází pouze ke 

změně hmotné tělesné schránky, ale také 

ke změně té nehmotné součásti našeho 

„já“. Naší psychiky. A ta je, ač si to člo-

věk uvědomuje nebo ne, pevně provázá-

na s naším tělem. Jinými slovy je tělesné 

zdraví ovlivňováno psychikou stejně, jako 

je psychika jedince ovlivňována jeho tě-

lesnou schránkou. Pokud si žena začne 

uvědomovat, že velikost či tvar jejích prsů 

neodpovídá jejím představám, pak dochá-

zí dříve či později k negativnímu ovlivnění 

její psychiky. A to ve svém důsledku může 

výrazně snížit kvalitu života. A týká se to 

samozřejmě nejenom žen, které jejich ma-

teřství teprve čeká, ale především těch, 

které již své poslání ženy ve formě mateř-

ství naplnily.

Plastická chirurgie je tak pro současnou 

moderní ženu prostředkem ke zkvalitně-

ní jejího života, a to jak v mladším, tak 

i středním a pokročilém věku.

  Mateřství je posláním a naplněním života 

ženy. Ale i poté by se žena měla cítit jako 

žena. Cítit, že je žádoucí a přitažlivá. Mít 

ráda své tělo a být sama se sebou spokoje-

ná. Žít kvalitní a spokojený život.

Text:  MUDr. Tomáš Doležal 

Foto: SAMphoto.cz
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ČERSTVÝ VZDUCH DO DĚTSKÝCH 
PLIC
Pokud si myslíte, že by v chladnějších dnech 
mělo být dítě pořád zavřené doma, mýlíte 
se. Pobyt na čerstvém vzduchu je pro něj 
opravdu prospěšný. Podpoří se prokrvení 
sliznic dýchacích cest, a tím se zvýší jejich 
odolnost. Škodlivé látky se tak nebudou 
mít šanci do těla dostat. Ideální je odpole-
dní procházka v parku, klidně nechte děti, 
ať se i chvíli proběhnou. Čerstvý vzduch 
tak spojíte s  pohybem, kterému se s dětmi 
v zimních měsících spíše vyhýbáte. Pohyb je 
prospěšný i nyní, nedovolí imunitnímu sys-
tému zlenivět. A MUDr. Jana Čepová to jen 
potvrzuje: „Pohyb na čerstvém vzduchu, 
a ještě lépe na sluníčku, je velice důležitý. 
Už naše babičky říkaly, že kam nechodí 
slunce, tam chodí lékař.“

TA SPRÁVNÁ TEPLOTA
Věc, která vás doma hodně trápí, je topení 
a větrání. Když topíte a málo větráte, máte 
doma špatný vzduch a vznikají plísně. Když 
topíte a hodně větráte, zbytečně vám uniká 
teplo. Když netopíte, je vám zase zima. Jak 

to tedy má vypadat? Na noc je dobré topení 
vypínat, spánek v přetopené místnosti vám 
ani vašim dětem neprospívá. Ráno pořádně 
vyvětrejte, místnost po místnosti, aby se vy-
měnil vzduch. Teprve poté zapněte topení, 
ne však na více než 23 °C. Venku myslete 
na správnou volbu oblečení. Neměli byste 
jej ani podcenit, ani děti příliš nabalit. Ideál-
ní jsou vrstvy, které si dítě může jednoduše 
svléct, když mu bude teplo, a schovat si je 
na horší časy do batohu.

HYGIENA PŮL ZDRAVÍ
Ne nadarmo se říká „Co se v dětství naučíš, 
ve stáří jako když najdeš“. Naučte tak děti 
co nejdříve základním hygienickým návy-
kům. Kromě virů v podobě nachlazení totiž 
přichází v tomto období i ty, které dokážou 
potrápit dětské bříško. Umývání rukou je 
tak základ, a to nejen před jídlem, ale vždy 
po návratu z venku. Viry a bakterie čekají 
všude, zvlášť ve větších dětských kolekti-
vech se jim opravdu daří. 

DĚTI MUSÍ SPÁT
Co se týče délky spánku, myslete na to, 

že osm hodin dětem nestačí. Batolata by 
měla denně spát až 13 hodin, předškoláci 
a mladší školáci kolem 10 hodin. Některé 
děti spí chvíli i přes den, což je dobře. Po-
kud však ty vaše po obědě spát nechtějí, 
zkuste je uložit dříve večer. To je samozřej-
mě složitější. Ale pokud se jim budete večer 
chvíli věnovat, přečtete jim v posteli pohád-
ku, popovídáte si s nimi, zazpíváte si pís-
ničky, dětem brzký pobyt v posteli nebude 
vadit a také spánek by mohl přijít rychleji. 

VITAMINY

Kromě známého vitaminu C, který je bo-
hatě zastoupený v citrusech, kysaném zelí, 

Svět nejmenších

Po dlouhé zimě dostala imunita vašich dětí 

opravdu zabrat. Měli byste proto přirozenou 

formou podporovat jejich imunitní systém. Existují 

desítky zaručených i méně osvědčených rad, jak se 

různým virózám vyhnout. Vybrali jsme ty základní, 

na kterých vše stojí a které by se pro vás a vaše 

ratolesti měly stát každodenní samozřejmostí. 

PRO DĚTSKOU 
IMUNITU
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brokolici či například kapustě, přišli od-
borníci na další velice důležitý vitamin pro 
imunitu vaši i vašich dětí. Vitamin D máte 
určitě spojený se zdravými kostmi, což je 
samozřejmě správně. MUDr. Jana Čepová 
navíc dodává: „Odborná data uvádí, že 
zhruba 50 % dětské i dospělé populace 
nejen v Evropě má vitaminu D nedostatek. 
Vitamin D hraje důležitou roli i v imunitním 
systému a jeho dostatečná hladina příz-
nivě ovlivňuje imunitu dítěte. Pokud tedy 
máme vitaminu D málo, tělo je náchylnější 
k různým nemocem. Oslabená imunita se 
projeví častým nachlazením, opakovanými 
infekcemi či chřipkami. Vitamin D najdete 
v rybách a v mléčných výrobcích. Některé 
potraviny jsou o vitamin D navíc i obohace-
ny. Množství vitaminu D zjistíme na etiketě 
daného výrobku.

MINERÁLY
Stejně důležité jako vitaminy jsou pro 
tělo i minerály a to především selen a zi-
nek. Selen se vyskytuje nejvíce v ořeších, 
vnitřnostech a mořských rybách. V potra-
vě jsou hlavními zdroji zinku játra, tmavé 

maso, mléko, vaječné žloutky a mořští 
živočichové – především ústřice. Z rostlin-
ných produktů jde především o celozrnné 
cereálie, fazole, ořechy a dýňová semena.

ZAKYSANÉ VÝROBKY
Až 70 procent buněk imunitního systému 
se vyskytuje ve střevě. V trávicím traktu ka-
ždého dospělého člověka jsou totiž miliar-
dy „hodných“ bakterií, které tvoří ochranu 
proti těm zlým. Kromě speciálních prepará-
tů, které si můžete koupit v lékárně, najde-
te bakterie mléčného kvašení v kvalitních 
jogurtech, kefírech, kyšce a podmáslí, ale 
třeba také v kysaném zelí.

BYLINKY
Na posílení imunity pomáhají i bylinkové 
čaje a potravinové doplňky s komplexem 
stopových prvků, minerálů a vitamínů.
Denní pitný režim režim je velice důle-
žitý. V čajích do sebe dostanete spous-
tu zdraví prospěšných látek a ještě se 
v zimě příjemně zahřejete. Posílení imu-
nity prospěje pití šípkového, či kopřivové-
ho čaje. Také můžete zkusit čaj karkade 

(ibišek), čaj ze zázvoru, nebo čaj zelený. 
Před pár lety u nás neznámá bylina echi-
nacea (česky třapatka) má též blahodárné 
účinky, posiluje totiž buňky imunitního 
systému, které jsou klíčové v boji s infekcí. 
Koupit si ji můžete v různých formách, do-
poručuje se brát denně jako prevence. 

ENZYMY
Důležitou složkou potravy, dnes ještě málo 
branou v úvahu, jsou aktivní enzymy. Mají 
bílkovinnou povahu a ničí se teplem nad 
45 až 50° C. Tělo člověka využívá enzymy 
dodávané potravou alespoň zčásti. Napo-
máhají při trávení potravy a tím šetří tělní 
enzymy. Organismus se tolik nevyčerpává 
ze zásoby vlastních enzymů a zvyšuje se 
jeho vitalita. Nedostatek aktivních enzymů 
v potravě urychluje stárnutí a podporuje 
vývoj degenerativních chorob - například 
cukrovky, artritidy, arteriosklerozy, rakoviny 
a obezity. Při snížené imunitě musíme tělu 
rozhodně enzymy dodávat, 

Zdroj: www.vseovitaminud.cz
Foto: SAmphoto.cz

Svět nejmenších
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 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Soukromé jesle a školky

Můj 
nejlepší 

kamarád, 
s kterým můžu 

být ve dne 
i v noci!

Uklidňující 
písničky 

se svítícím 
srdíčkem!

„Sladké 
sny!“

 USPÁVACÍ PEJSEK
DO POSTÝLKY

 USPÁVACÍ PEJSKOVA
SESTŘIČKA DO POSTÝLKY

 CHYTRÁ
MLUVÍCÍ OPIČKA www.fisher-price.cz

USPÁVACÍ 
PEJSEK 

A PEJSKOVA SESTŘIČKA 
DO POSTÝLKY

S měkoučkými psími kamarády se bude 
vašemu děťátku krásně usínat. Hračky 
mluví česky, pomůžou naučit čísla, tvary 
a mnoho dalšího.
• Zmáčknutím bříška spustíte zábavné 

písničky a věty.
• Srdíčko se rozsvítí a bliká v rytmu 

melodií.
• Pro ještě klidnější spánek, srdíčkem 

aktivujete 10 minut ukolébavek, 
    doprovázených 3 minutami 
         zářícího světla.

PÁVACÍ PEJJSKOVA

díčkem 
vek, 

mi 

CZ_FisherPrince_PUPPIES_210x148.indd   1 1.4.14   7:09



V prvních několika letech potřebuje dítě 
náležitou péči. Rodiče to vědí a dávají po-
zor na správnou výživu a každodenní péči. 
Nicméně jsou zdánlivé drobnosti, na které 
se může zapomenout a ty pak mohou způ-
sobit vážné alergické reakce.  

JAKÁ JE BATOLECÍ POKOŽKA?
Kůže je povrchem největší tělní orgán 
a hraje důležitou roli při zajišťování ochra-
ny těla proti poranění, UV záření, průniku 
nežádoucích fyzikálních a chemickým látek 
a infekčních částic. Kromě toho je kůže 
zodpovědná za hmatové a tepelné vnímání, 
pomáhá nám regulovat teplotu těla. Podílí 
se na důležitých procesech, jako je napří-
klad syntéza vitaminu D, který je hlavně 
nutný pro stavbu kostí a zubů.
„Dětská pokožka se vyvíjí celé první tři 
roky. V tomto období neposkytuje takovou 
ochranu jako dospělá kůže, protože hyd-
rolipidová vrstva má jinou strukturu, potní 
žlázy mají nízkou úroveň činnosti a mazové 
žlázy také nejsou plně vyvinuty,“ vysvětluje 
MUDr. Jarmila Seifertová, praktická lékařka 
pro děti a dorost. „Nejdůležitější je preven-
tivní ochrana poškození pokožky. Hojení 

již poškozené, zanícené kůže trvá kolem  
3 týdnů,“ dodává ještě lékařka. 
Ačkoli struktura dětské kůže je totožná 
s tou u dospělých, ochranné funkce dětské 
kůže nefungují tak účinně, protože kůže je 
pětkrát tenčí.  Neposkytuje tak dostatečV 
prvních několika letech potřebuje dítě ná-
ležitou péči. Rodiče to vědí a dávají pozor 
na správnou výživu a každodenní péči. Nic-
méně jsou zdánlivé drobnosti, na které se 
může zapomenout a ty pak mohou způso-
bit vážné alergické reakce.  

KOMPLEXNÍ OCHRANA
Absence podráždění pokožky nebo aler-
gických příznaků nemusí nutně znamenat, 
že dětská pokožka plní všechny ochranné 
funkce jako ta dospělá. I když to není vi-
dět, škodlivé látky mohou proniknout do 
těla malého dítěte. Z tohoto důvodu je 
velmi důležité zvolit jemné prací prostřed-
ky, které nezanechávají na oblečení látky, 
které mohou být pro děti škodlivé. Pra-
ní prádla s prášky určenými speciálně pro 
děti a s vhodnou pleťovou kosmetikou, lze 
zajistit plnou ochranu pokožky a zabránit 
tak pronikání dráždivých chemických lá-

Svět nejmenších

Všichni víme, že dětská kůže je jemná a velmi náchylná. Ale věděli jste, 

že se vyvíjí až do tří let věku a do té doby není schopna zajistit tělu plnou 

ochranu?

POKOŽKA DĚTÍ SE 

VYVÍJÍ DO TŘÍ LET 
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tek a škodlivých alergenů do těla. Ideální 
jsou prací prostředky, které obsahují jen 
povrchově aktivní látky, které jsou jemné 
vůči citlivé pokožce dítěte. Neměly by také 
obsahovat látky, které zůstávají na obleče-
ní, ani enzymy či umělá barviva, které by 
mohly vyvolávat podráždění. Vyzkoušejte 
například Lovelu, která je vhodná i pro děti 
s alergiemi a dospělé trpící astmatem či 
kožními onemocněními.

STRAVA JE PRO VÝVOJ KŮŽE 
VELMI DŮLEŽITÁ
Strava má na dětskou pokožku velký vliv 
a dokáže ji udržet v dobrém stavu.  Zdravá 
strava poskytuje dostatek energie a nepo-
stradatelné živiny pro tělo. Pro správnou 
funkci kůže jsou velmi důležité vitamin 
skupiny B (B2, B3, B6 a) a také vitamíny 
C, A a E. Kromě nich potřebuje kůže ještě 
také zinek, měď, Omega-3 mastné kyseli-
ny a koenzym Q-.  Všechny tyto prospěš-

né látky naleznete přirozeně ve stravě, ale 
musí být pestrá. Měla by obsahovat mléko 
a mléčné výrobky, ale také zeleninu, ovoce, 
obiloviny, maso, ryby, vejce a zdravé rostlin-
né oleje. „Nedostatek minerálů a vitamínů 
může způsobit méně pružnou pokožku, 
objeví se zvýšená suchost, práskání a po-
dráždění kůže. Velmi snadno se pak na kůži 
objeví zánět (dermatitida). Dlouhodobě su-
chá nebo zanícená kůže se pak hůře vyvíjí 
a neplní dokonale svoji ochranou a termo-
regulační funkci,“ upozorňuje MUDr. Sei-
fertová.   
V dětském věku se často objevují potravi-
nové alergie, které se nejčastěji projevují 
svěděním, zarudnutím, zanícením kůže- 
ekzémem. „Stejné projevy na kůži nemu-
sí být jenom potravinovými alergeny, ale 
také jinými vlivy z vnějšího prostředí jako je 
prach, roztoče, zbytky chemikálií v prádle 
nebo parfémy. Hodně dráždivá bývá i vlna, 
proto upřednostňujeme pro oblečení ba-

vlnu,“ doplňuje lékařka a dodává: „Časté 
jsou například alergické reakce na kosmeti-
ku a především na prací prostředky. Je tedy 
lepší používat prostředky, které jsou derma-
tologicky testované a určené speciálně pro 
dětskou pokožku.“ 
Malé děti si na pestrou stravu musí zvykat 
postupně. Přidání nové věci do jídelníčku je 
důležitý okamžik v životě každého dítěte. 
Nové potraviny by se měly přidávat po-
stupně od 4. měsíce věku. Přitom je třeba 
dávat pozor na reakce dítěte na tyto po-
traviny. „Mezi varovné signály patří zvýšená 
nadýmavost bříška, svědění kůže, zhoršení 
vzhledu stolice, někdy s krvavými nitkami 
a hlenem,“ vyjmenovává lékařka.  Mezi sil-
né alergeny patří například mléko a mléčné 
výrobky, vejce, ryby, arašídy a lískové oře-
chy, sója, čokoláda, citrusové plody a ja-
hody. Při přípravě jídla pro děti, snažte se 
vyhnout používání výrobků, které obsahují 
chemické konzervační látky, umělé příchu-
tě a barviva, které také mohou vyvolat kož-
ní alergie. Strava dětí by měla být do tří let 
pestrá a zdravá, jelikož to je období, kdy 
se vytváří chutě a stravovací návyky. „Zcela 
nevhodné je brzké zařazování pamlsků do 
stravy dětí. Nejhorší zvyk je, když malý jed-
lík sní málo vhodného jídla a dostane aspoň 
sušenku, aby neměl hlad. Správné je nabíd-
nout zdravé jídlo znovu po krátkém inter-
valu. Velký nešvar je krmit „mimochodem“ 
dítě při hře či jízdě na nějakém odstrkova-
dle. Jídlo je přeci radost a obřad a správ-
né stolování i společná příprava s dítětem 
zvyšuje chuť k jídlu,“ varuje před špatný-
mi jídelními návyky lékařka.  Chutě dětí se 
mění, je dobře odmítané jídlo zařazovat po 
nějaké době opakovaně.  I alergické reakce 
se věkem mírní a alergie na mléko, mléčné 
výrobky a vejce mohou zcela vymizet. 

Foto: SAMphoto.cz

Svět nejmenších

22



Látkovky se těší stále větší oblibě. A není divu! Vyjdou o poznání levněji než 
jednorázové pleny a později poslouží třeba i mladšímu sourozenci. Spousta 
maminek hledí také na jejich šetrnost k přírodě a jasným „PRO“ je i jejich 
zdravotní nezávadnost. 
Skvělým řešením je například sada 10 „all-in-one“ plínek Batolini Classic PLAY, 
která navíc obsahuje látkový pytlík na pleny a vlhčené ubrousky Jackson Reece. 
Za zvýhodněnou cenu 1999,- Kč ji nyní zakoupíte na www.plinky.cz.

Sledujte naše pravidelné soutěže na
http://www.facebook.com/plinky.cz

plinky.cz

e-shopy pro Váš život bez chemie:                   ekozena.cz  |  plinky.cz  |  ekoprani.cz  |  krajeni.cz

Hravé plínky Batolini za skvělou cenu

MRTVÉ MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

MÝDLA – SŮL – BAHNO

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz

1-2 s_Mrtvé moře.indd   1 12.8.2013   14:59:16



Svět nejmenších

HROZÍ DĚTEM 
PODVÝŽIVA?



Věděli jste, že 30% českých dětí je při přijetí k hospitalizaci ohroženo 

podvýživou a že obdobné riziko hrozí českým dětem i při akutních 

onemocněních? 



Jde přitom o nenápadnější formu rizika 
podvýživy, kterou si obvykle neuvědomí 
nejen rodiče, ale z důvodu nízkého po-
vědomí o tomto problému často ani pe-
diatři. Ti přitom mohou speciální výživu, 

která riziko podvýživy snadno odstraní, 
předepsat.
Odborný průzkum přitom prokázal, že 
celých 31% dětí je při akutních stavech 
ohroženo rizikem podvýživy. Z tohoto 
vzorku bylo 18% dětí v nízkém nutričním 
riziku, 11% dětí ve středním a 2% dokon-
ce ve vysokém nutričním riziku. Nejčas-
tějšími, a tedy nejrizikovějšími diagnóza-
mi, kvůli nimž se děti ocitaly v nutričním 
riziku, byly zánět dýchacích cest, akutní 
průjmová onemocnění a horečnaté stavy.
V téměř polovině případů dětí v riziku 
podvýživy byla hlavním lékařským doporu-
čením dietní rada, jedné třetině pacientů 
byla doporučena speciální výživa. Pouze 
2% byla tato výživa nakonec předepsána. 
U dětí v nejvyšším nutričním riziku do-
konce ve 14% případů neproběhla žádná 
dietní rada ani doporučení či předepsání 
speciální výživy. Alarmující je fakt, že 60% 
pacientů v nutričním riziku tvořily děti ve 
věku 1–6 let, což je nejdůležitější období 
pro růst a vývoj dítěte. 

DĚTI JSOU NEJVÍCE OHROŽENÉ
„Děti do 6 let věku se nejrychleji a nej-

více vyvíjejí a rostou, organismus potře-
buje dostatečný příjem kalorií, bílkovin 
a energie z tuků. V nemoci se požadavky 
na jejich příjem mohou až zdvojnásobit. 
U akutních stavů může nedostatek stravy 

těmto dětem způsobit prodloužení léčby 
či opakované návraty onemocnění,“ říká 
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., a pokraču-
je: „V riziku jsou zejména chronicky ne-
mocné děti nebo ty, u nichž často dochází 
k opakovanému výskytu akutních one-
mocnění. Přitom nutriční podpora je dnes 
velmi dobře dostupná.“
A jaké faktory při akutních onemocněních 
u dětí sledovat? Dostatečný příjem stravy, 
o kolik se případně snížil a po jak dlouhou 
dobu. Vykřičníkem je příjem snížený o po-
lovinu či více než polovinu běžné stravy 
po dobu 3 dnů a déle. Dále tzv. „nutriční 
ztráty“ – varovným signálem je průjem 3x 
a vícekrát za den a/nebo zvracení 3x a ví-
cekrát za den. V neposlední řadě je nutné 
sledovat váhový úbytek dítěte.
K dalším specifikům nutričního rizika 
u dětí říká primář MUDr. Pavel Frühauf, 
CSc.: „U dětí je obrovským rizikem to, že 
akutní stav onemocnění zpravidla netrvá 
dost dlouho na to, abychom mohli před-
pokládat podvyživený organismus. Proto 
bych rád apeloval na všechny praktické 
pediatry, aby při vyšetření dětí v akutních 
stavech dbali zvýšené pozornosti k jejich 

nutričnímu stavu a v případě potřeby ne-
váhali dětem předepisovat speciální výži-
vu pro doplnění potřebné energie a živin. 
Rodičům bych zase doporučil, aby brali 
vážně stav výživy dítěte nejen při hospitali-

zaci, ale i při akutních stavech.“
Rodiče totiž hrají velmi důležitou roli v roz-
poznání příznaků nutričního rizika při ne-
moci. Jako první si mohou u dětí všimnout 
například nechutenství, sníženého příjmu 
stravy oproti stavu před nemocí, celkové 
slabosti a nezájmu o obvyklé denní ak-
tivity. V takovém stavu pak dítěti chybí 
energie a živiny pro úspěšný boj s nemocí 
a rodiče by se měli v prvé řadě ptát lékařů 
na možnosti správné výživy svého nemoc-
ného dítěte. Jednoduchým a správným ře-
šením pak může být jednak správně zvo-
lená skladba potravin, podávání vitamínů, 
minerálů a enzymů a v neposlední řadě 
to mohou být i nutriční drinky. Jedná se 
o kompletní a vyváženou tekutou výživu 
vyvinutou pro pacienty se zvýšenou potře-
bou energie a živin. Mohou být doplně-
ním výživy nebo i jejím jediným zdrojem 
a jsou volně prodejné v lékárnách.

Zdroj: vyzivavnemoci.cz
Foto: SAMphoto.cz
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www.hamanek.cz  |  www.facebook.com/hamanek

péče v každé lžičce

Každý z nás chce dát svým maličkým to nejlepší. 
Pro příkrmy Hamánek proto vybíráme nejkvalitnější 

zeleninu od prověřených zemědělců a maso 
z kontrolovaných chovů. Při samotném vývoji 

spolupracujeme s předními odborníky na výživu. 

S každou lžičkou Hamánka tak vaše děťátko 
získává to nejcenější z přírody.

Příchod miminka do rodiny přináší nejen spoustu 
radosti, ale také starosti, na které ne vždy naleznete 
uspokojivou odpověď. Spolu s dětskou lékařskou 

MUDr. Radkou Trávníčkovou byla připravena série 
videí, která jsou rodičům velkým pomocníkem. 

Naleznete je na webu Hamánka, facebookovém profi lu 
Hamánek, či na kanálu YouTube po zadání klíčových slov 

MUDr.ování s Hamánkem.

To nejlepší pro děti

NOVINKA

 MUDr.ování 
s Hamánkem

OJE RODINA A JA_102x297.indd   1 29.3.2014   22:30:10

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.

*Uvedené ceny jsou včetně 
zákonné sazby DPH.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje 
Stravování: polopenze (snídaně, večeře) 
Relaxační procedury: 
• 1x koupel s výtažky z konopí
• 1x konopno-rašelinový peeling dolních končetin
• 1x aroma parafínový zábal
• 1x bylinná masáž zad (konopná)
• 1x bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
BONUS:
• 1x poukaz na nápoj Citronové osvěžení v kavárně

Cena pobytu již od 3.080,- Kč/osoba*

Konopný víkend

Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.

• konopná lázeň
• masáž zad konopným olejem 
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku 780,- Kč

Konopný balíček

Vyzkoušejte sílu konopí během pobytu v malebných rodinných 
Lázních Mšené. Nechte o sebe pečovat naše odborníky
a udělejte něco nejen pro svou krásu, ale i pro své zdraví. 

Podlehněte
kouzlu lázní 
Podlehněte
kouzlu lázní 

Více informací o lázních naleznete na 
www.msene.cz



Kouzelné botičky Crocs
Crocs letos rozšířil dětskou kolekci 

o nové, kouzelné boty: dřeváčky 

z řady Chameleons, které mění 

barvu na slunci. Jsou potištěné 

barevnými motivy podmořského 

světa, růžovými velrybami pro 

holčičky a žraloky a chobotnicemi 

pro chlapečky.

Dřeváčky Crocs jsou lehounké, 

odolné a díky ortopedickému 

tvarování výstelky zajištují zdravý 

vývoj dětského chodidla.
Ke koupi v Crocs store v pražském  

Centru Chodov, v Centru Černý Most 

a na www.urbanlux.cz

Radikální zrychlení hojení ran, popálenin a jizev. Hojivý gel s obsahem 

hyaluronátu a elastinu zklidní a regeneruje postiženou tkáň a omezuje 

tvorbu jizvy. Je vhodný pro děti a pro citlivou pokožku.“

„Žádejte ve své lékarně.“

AKUTOL™ PLANTAGEL FOR KIDSAKUTOL™ PLANTAGEL HOME

Na pocit těžkých nohou při sezení a cestování, hlasovou únavu a úrazy.
• Aescin tradičně mírní otoky.
• Rozpustné tablety pro rychlý účinek

K dostání v lékárnách

WWW.ROSENPHARMA.CZ

Bezlepková mouka Schär
Pro každého, kdo rád vaří, má dobrá bezlepková mouka cenu zlata. S naší 
moukou a směsmi na pečení dosáhnete vždy nejlepších výsledků a k tomu 
přispívá jejich kvalitní složení stejně tak, jako naše přísné kontroly kvality.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kterou směs mouky Schär z nové ekonomické řady lze využít jak k pečení 
chleba, tak i k všestrannému použití při přípravě mnoha dalších pokrmů:

A) Mehl – Farina
B) Mix B
C) Mix it

Nápovědu najdete na webových stránkách WWW.KLEIS.CZ 
Odpovědi zasílejte na soutez@rodinaaja.cz

Nano VaporizR – jezdí na suchu, 
ve vodě i na sněhu!

Toto úžasné auto na dálkové ovládání zvládne to, o čem jiná auta jen sní!

Jízda po zemi je nuda, ale vyšli svůj Nano VaporizR do vody nebo sněhu 

a on ukáže, co umí!

Díky pohonu všech 4 kol hravě 

zvládne překonat spoustu 

překážek. Nano VaporizR nic 

nezastaví!

Hračka je vhodná pro děti

 od 6 let.  

Více na WWW.NIKKO.EU

Doporučení cena: 849,-Kč

Rozlučte se s únavou 
v práci, za volantem, ve škole či kdekoliv jinde a ochutnejte energetické 
nápoje z řady The Simpsons! Český výrobce X-Life uvádí na trh řadu 
energy drinků, které potěší především milovníky známé animované 
rodinky Simpsonů. Postavičku Barta či Homera máte nyní možnost vidět 
na plechovkách  chuťově zajímavých nápojů , a to v obchodních řetězcích 
Albert, Kaufland a GLOBUS.Seznamte se s nápoji  THE SIMPSONS, které 
díky svému „ nadupanému“ složení dobijí organismus potřebnou dávkou 
energie! Chcete vyhrát některý z balíčků plný energy drinků? Odpovězte 
na otázku

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
jaké produkty The Simpsons znáte?

Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz, heslo ENERGY



Letní ledově svěží novinky v Costa Coffee!
K létu neodmyslitelně patří ledově svěží drink. Kávový, ovocný či okurkový? 

V kavárnách Costa Coffee myslí úplně na každého! Vyberte si podle chuti 

letní novinky – Coffee cooler, okurkovou limonádu nebo Fruit cooler 

v podobě ledového zeleného čaje s citronem a mátou.

Dove Purely 
Pampering Pistácie 

a magnólie
Oblíbená řada Dove Purely 

Pampering rozšířila své portfolio 

o novou luxusní vůni pistácie 

a květů magnólie. Nechte se 

hýčkat a dopřejte si uklidňující 

zážitek s novým sprchovým 

gelem Dove Purely Pampering 

Pistácie a magnólie. Po koupeli 

můžete svému tělu dopřát 

i následnou péči a zahalit jej do 

tělového mléka se stejnou vůní. 

Krtečkovo pití
Postavička tradiční animované 

pohádky Krteček přišla se svou 

obdobou tradiční malinové limonády. 

Neobsahuje žádné konzervační látky 

ani umělá sladidla či barviva. Navíc je 

obohacena o vitamin C.  

Navíc Krteček nezapomíná ani 

na zábavu ani na oslavy. Rozhodl 

se přijít s dětskou obdobou 

bublinkového sektu, který je 

dokonce obohacen o vitamin C. 

Nová éra kontaktních čoček
Nové kontaktní čočky DAILIES TOTAL1® poskytují výjimečný komfort 

po celý den. Jde o první kontaktní čočky s proměnným obsahem vody 

-  díky této unikátní technologii obsahují tyto kontaktní čočky více vody 

tam, kde ji vaše oči potřebují, a méně tam, kde nikoliv. Kontaktní čočky 

DAILIES TOTAL1 mají nejvyšší propustnost pro kyslík a kluzkost povrchu 

ze všech jednodenních kontaktních čoček.

Odměňte šikovného školáka za vysvědčení 
elektronikou Maxipsa Fíka

Vysvědčení za dveřmi a vy stále nevíte, čím odměnit celoroční snažení vašeho dítěte? Máme pro vás 
ideální tipy na dárky. Dětská elektronika Maxipsa Fíka dětem přináší nejen mnoho zábavy, ale také 
potřebné vzdělání. Zahrnuje televize, tablet, přenosné DVD, MP3 přehrávač, foťák, kapesní hry a létající 
koráb. Výrobková řada je provedena ve veselých barvách a vyzdobena obrázky z oblíbeného večerníčku 
Maxipes Fík. Kolekce je určena dětem od 3 do 8 let a lze ji pořídit za výhodné ceny např. na internetovém 
obchodu kasa.cz.

VYHRAJTE MAXITELKU!
Rádi byste své šikovné dítko elektronikou Maxipsa Fíka odměnili? Nyní mají 2 z vás možnost vyhrát 
veselou MAXITELKU v červené barvě s úhlopříčkou 56 cm. Televize svými hravými barvami snadno 
zapadne do dětského pokojíčku. Umožňuje vysílání natočit nebo jej pozastavit, prohlížet si rodinné 
fotky, sledovat videa nebo poslouchat hudbu. Nechybí ani dětská pojistka.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
V jakých barvách je MAXITELKA k dostání?
A) modré, zelené, růžové, červené a bílé
B) modré, hnědé, růžové, červené a bílé
C) fialové, žluté, růžové, červené a bílé

Nápovědu naleznete na: WWW.MAXIPES.CZ
Odpovědi zasílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Telka



Předškoláček



Většina dětí jezdí v autě ráda. Bohužel, 

to obvykle platí jen na kratší vzdálenosti. 

Pokud se s nimi chystáte na zahraniční 

dovolenou, nastává trochu problém. 

S trochou příprav 

se ovšem i ten dá 

zvládnout.

S DĚTMI?
NA CESTU 



Pokud budete cestovat autem, budete 
muset dělat častější, zhruba půlhodi-
nové přestávky, a to asi po 3 hodinách 
jízdy. Cestování vlakem či letadlem je 
v tomto směru snazší, protože větší 
dítě se může projít krátce v uličce, ces-
tování autobusem na větší vzdálenost 
není příliš vhodné. 

PÁR DOBRÝCH RAD NA 
CESTU 
• Všechny věci, které během cesty 

potřebujete, byste měli mít po 
ruce. Jedná se o oblíbené hračky 
dítěte, rezervní plenky, oblečení, dud-
lík, láhev s pitím, jídlo, navlhčený i su-
chý ručník, termosku s převařenou vo-
dou, mast na ošetření kůže, pro větší 
dítě lžičku, hrneček, bryndáček (vhod-
né jsou vlhčené ubrousky). Osvědčilo 
se, vyhradit jednu cestovní kabelu jen 
pro potřeby dítěte. Bude zřejmě tím 
větší, čím menší dítě s vámi pocestuje. 
Navzdory objemu ji ale nikdy neumis-
ťujte do kufru!

• Vybavte vozidlo slunečními zástě-
nami, aby v autě i v letních měsících 
zůstalo příjemně chladno. Na spaní 
vezměte polštářky a deky. 

• U kojence do jednoho roku je vhodné, 
když na zadním sedadle auta je mat-
ka dítěte. Možná nebudete mít tolik 
pohodlí, ovšem budete po ruce a to 
je hlavní.

• Zajištění stravy u plně kojeného dí-
těte je bez problémů, pro starší děti 
dostávající již příkrmy, lze využít široké 
nabídky dětských výživ ve skleničkách, 
proto je třeba mít s sebou termosku 
s převařenou kojeneckou vodou. Dítě 
po třetím roce už bude zřejmě kon-
zumovat to samé, co vy. Neměly by 
to ovšem být bagety od „benzinky“, 
spíše ovoce, zelenina, chléb s máslem 
a podobně.

• Přestávky plánujte dopředu tak, abys-
te mohli v klidu využít sociálního zaří-
zení u benzinových pump, kde je vět-
šinou i koutek pro ošetření kojence, 
ale také odpočívadel v přírodě, kde se 
může dítě proběhnout. 

• Pokud cestujete kojencem, není od 
věci přibalit i nějaké babynosítko, kte-
ré vám umožní se i dítětem projít po 
parkovišti, nechat ho nadýchat čer-
stvého vzduchu, aniž by vás po pěti 
minutách bolely ruce. Jako babynosít-
ka označujeme různé nosiče opatřené 
popruhy, lze je používat pro děti star-
ších dvou měsíců. Vždy bychom měli 
kupovat nosítka s atestem a dát po-

zor na to, aby hlava a záda dítěte měly 
oporu.  K nošení samozřejmě lze po-
užít i k tomu určené šátky. Upravený 
šátek má matka uvázán na svém těle 
tak, že vznikne prostorná kapsa, v níž 
je dítě v klubíčkové poloze. Děti jsou 
při „klokánkování” umístěny v poloze 
používané úspěšně u dětí trpících na-
dýmáním, která odstraní nebo zmírní 
tyto potíže. 

• Pokud plánujete delší přestávku, není 
od věci umístit někam nahoru do kuf-
ru i golfové hole, které vám umožní 
třeba malou výpravu v místě zastávky. 
Je možné je použít zhruba od doby, 
kdy se dítě dokáže samo pohybovat, 
tj. samo sedí, chodí bez opory a běhá. 

• Trvá-li cesta déle než 6 hodin, zvolte 
vhodné přenocování. 

• Použití dětské autosedačky je povin-
né, a proto samozřejmostí. Na au-
tosedačce nikdy nešetřete. Jednak 
zaručuje dítěti bezpečí, jednak může 
nabízet i jistý komfort při cestování. 
Lepší sedačky jdou polohovat, jsou 
polstrované apod.

• Pro starší dítě vyberte nejen jeho oblí-
bené hračky, ale i nějaké novinky, které 
ho zaujmou, nikdy však nepoužívejte 
psací potřeby. Pomocí DVD přehráva-
če nebo počítače proměňte auto po 
cestě na dálnici v biograf. Avšak mějte 
na paměti, že čtení knížek nebo sledo-
vání filmu dětmi na zadních sedadlech 
může vyvolat nevolnost z jízdy. 

• Mluvte! Budete mít čas hodiny se se 
svými dětmi bavit. Ptejte se jich na 
různé věci a skutečně jim naslouchej-
te. Můžete si také vymyslet kviz nebo 
hrát různé slovní hry.

KDYŽ VÁS TRÁPÍ NEVOLNOST 
Některé děti při cestování autem či auto-
busem obtěžuje nevolnost, což se většinou 
projeví již při první jízdě. Je dobře nejprve 
zjistit, zda dítě snáší cestu lépe s prázdným 
žaludkem, či je-li lehce najedené a podle 
toho se zařídit. Nevolnost se ohlašuje ná-

hlou bledostí, studeným potem, toče-
ním hlavy, bolestí břicha a následným 
zvracením. U kojenců se projeví zvýše-
ným neklidem a pláčem, i když většina 
dětí cestu prospí. 
Zjistíte-li, že vaše dítě jízdu špatně sná-
ší, můžete použít přípravky ve formě 
tablet, sirupu či žvýkaček. Tyto léky 
dítě zklidní a také způsobují ospalost, 
je proto účelné v časovém předstihu 
před plánovanou cestou vyzkoušet 
reakci dítěte na tyto přípravky, a pak 
zvolit vhodnou dávku. Přípravky jsou 

volně dostupné v lékárně bez receptu 
a na většinu dětí účinkují. Připravte si na 
cestu také plastikový sáček, navlhčenou 
žínku, případně náhradní oblečení. 

LÉKÁRNIČKA NA CESTU 
Cestovní lékárnička je nepostradatelnou 
součástí při každém cestování. Její vybave-
ní určuje místo a délka pobytu, a také typ 
předpokládané aktivity. Samozřejmě, že je 
potřeba vzít v úvahu zdravotní stav všech 
účastníků, pokud chcete cestovat do něja-
ké exotické země, s předstihem minimálně 
2 měsíců konzultujte lékaře s ohledem na 
nutnost potřebných očkování či vybavení 
jinými léky. 

ZÁKLADNÍ VÝBAVA: 
• pravidelně užívané léky v dostateč-

ném množství na celou dobu pobytu 
• léky na snížení teploty (paracetamol, 

ibuprofen) - ve formě tablet, sirupu 
nebo čípku 

• dezinfekční prostředek na drobná po-
ranění, polštářkové náplasti, obinadla, 
gáza 

• oční kapky pro nehnisavé záněty spo-
jivek po podráždění vodou, sluncem 

• panthenol ve spreji na ošetření pokož-
ky po spálení sluncem 

• přípravky pro případná průjmová one-
mocnění (např. Smecta, živočišné uhlí) 

• přípravky proti poštípání hmyzem (re-
pelent) 

• přípravky zmírňující svědění kůže po 
poštípání hmyzem (např. Fenistil gel, 
Calciová mast) 

• kapky proti kašli a rýmě 
• je-li v rodině někdo alergik, tak samo-

zřejmě léky bránící rozvoji alergické 
reakce 

• a nezapomeňte na přípravky k ochra-
ně kůže před spálením sluncem, a to 
s dostatečným ochranným filtrem 

-if-
Zdroj: babyonline.cz - MUDr. Květoslava 

Ludvíkovská, 
volvocars.cz

Foto: SAMphoto.cz
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Úrazy mají v ČR na svědomí ročně 300 mrt-
vých a další 3000 trvale postižených dětí. 
Více než polovina úmrtí dětí je způsobena 
úrazy. Úraz se stane během vteřiny, ale 
nese s sebou další následky: bolest dítěte, 
starosti a ekonomické náklady nejen pro 
rodinu, ale i pro společnost - náklady na 
léčení, vyplacené pojistné, nevytvořené bu-
doucí hodnoty.

OPATRNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Když se pozorně rozhlédnete okolo sebe, 
zjistíte, že nebezpečí na vaše dítě skutečně 
číhá na každém kroku a pomyslíte si, že už 
snad ani není ve vašich silách vše ohlídat. 
Základem je samozřejmě bezpečný domov. 
Žádné ostré předměty a hrany v dosahu 
dítěte, žádná horká voda či rozpálený olej 
olej, léky ukládat mimo dosah dětí. Nástrah 
a nebezpečí, které na malého človíčka čí-
hají, je hodně a ochránit ho před nimi se 
může zdát až nadlidské. Můžete ale být se-
beopatrnější, a i přesto se něco stane. Když 

byl holčičce rok a půl, strčila prstíček mezi 
dveře a částečně si ho amputovala. Věřte, 
že jsem v té době prožívala nejhorší chvilky 
svého života. Okamžitě jsme jeli k lékaři, 
který nás poslal do nemocnice a ještě týž 
den holčička podstoupila operaci. Kousek 
prstíčku jí lékaři přišili zpět a dnes byste 
nepoznali, že se jí něco stalo. Rány se mi-
minkům velmi dobře hojí, což je velké plus. 
Tenkrát v nemocnici a na operačním sále 
jsem ale prožívala hotová muka. Na dět-
ském oddělení jsem byla svědkem následků 
skutečných úrazů, děti s maminkami tam 
pobývaly celé měsíce. Proto na vás apeluji, 
maminky, střežte toho svého drobečka jako 
oko v hlavě. Stačí vteřina a jeho život může 
viset na vlásku.  Co tedy udělat pro to, acy-
chom rizika úrazů minimalizovali? 

NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ VENKU 
Nedovolte, aby:  se dítě dotýkalo předmětů 
jakými jsou stříkačka nebo obvaz. 
Nikdy nepilo a nejedlo to, co najde venku. 

Bonbony jedině od maminky. 
Nehladilo ani neprovokovalo cizího psa, 
a to i přesto, že má náhubek. 
Nikdy se nedotýkalo spadlého elektrického 
vedení
Jízda na kole
Na kole se smí bez doprovodu jezdit od 10 
let Nikdy nedovolte, aby vaše dítě vyjelo 
bez přilby a chráničů. Aby vaše dítě vidě-
lo a bylo viděno, musí mít odrazky, světla 
a jasně barevné oblečení. Důležitý je i zvo-
nek a blatníky. 
Doprava
V autě musíme vždy používat bezpečnostní 
pásy, děti do 12 let a do 150 cm musí jezdit 
v autosedačce.
Nebezpečí hrozící doma
Nikdy nedovolte, aby si vaše děti hrály se 
zápalkami, manipulovaly s elektrickými 
spotřebiči a s plynovým sporákem. 
Dávejte pozor na horkou vodu. Pokud se 
dítě popálí nebo opaří, ihned to chlaďte 
v čisté studené vodě. 

Rodina

Snad žádnému dítěti se nevyhnou úrazy. Každé dítě ve věku 

od jednoho do pěti let, což je nejnáchylnější věk, kdy děcko 

prozkoumává okolní svět, odněkud a někam spadne, něčeho se 

dotkne, něco dá do pusinky nebo dokonce spolkne.

ÚRAZY
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Nedovolte, aby si dítě hrálo s nožem či ige-
litovým plytlem. 
Hrníčky s kouřícími nápoji nikdy nedávejte 
na kraj stolu, kde by ho na sebe dítě mohlo 

strhnout. 
Nepěstujte jedovaté pokojové rostliny.
Všechny léky i chemické přípravky mějte 
schované mimo dosah dětí. Chemické lát-
ky neskladujte v lahvích od limonády. 
Pozor na stoly a škříňky s ostrými rohy. Dá-
vejte pozor, aby na ně male děti nenarazily. 
Existují různé ochrany ostrich rohů – inves-
tujte do nich.
Dávejte pozor, aby dítě netahalo za šňůry 
k elektrospotřebičům, popřípadě do nich 
neřezalo nožem nebo je nestříhalo nůžka-
mi. Ty ostatně spolu s jehlicemi do rukou 
dětí take vůbec nepatří.  
Elektrické zásuvky v dosahu dětí musí mít 
dětskou pojistku. 
Zajištěná musí být i všechna okna. Existují 
bezpečnostní prvky, které umožní větrat, 
ale okno nejde otevřít tak, aby se jím dítě 
protáhlo. Z dosahu dětí musí být i korálky 

a jiné drobné předměty, kterými by se dítě 
mohlo udusit. Pokudm je uklidíte do zásu-
vek, pak do těch petřených dětskou pojist-
kou proti otevření. 

Tísňová volání
Poté, co se úraz stane, je potřeba zachovat 
klid, poskytnout první pomoc, vyhledat te-
lefon a na příslušném tísňovém čísle co nej-
přesněji oznámit všechny důležité informa-
ce (kdo volá, odkud, co se stalo, číslo zpět).

OŠETŘENÍ ÚRAZŮ
S drobnými úrazy si samozřejmě poradíme 
sami. Co bychom mělí rozhodně mít po 
ruce v domácí lékárničce, aby nás úraz ne-
zaskočil?
Obyčejnou náplast: O odřeniny všeho 
druhu nebude jistě v rodninách s dětmi 
nouze. Klasická polštářková náplast by pro-
to měla být stále při ruce. Vyzkoušet mů-
žeme I různé vylepšené náplasti – odolné 
proti vodě, antialergení, s dezinfekcí apod.
Dezinfekce: Septonex či jodisol jsou nej-
častějšími dezinfekčními prostředky. Spolu 

s náplastí jde o nejrychlejší první pomoc 
v případě lehčích úrazů, typickým příkladem 
jsou třeba odřená kolena po pádu z kola. Vel-
mi oblíbená je I Betadine, která děti nepálí. 

Polštářky a obvazy: Sterilní polštářek 
a obinadlo jsou určeny pro rány, které více 
krvácí. Jde však jen o první zákrok, který 
má pouze stabilizovat ránu. Poté je vždy 
nutné vyhledat lékaře. Elastický obvaz má 
vícero využití – jako škrtidlo v případě te-
penného krvácení, upevnění pro provizorní 
dlahu při zlomenině či zpevnění končetiny 
při naraženině či třeba výronu kotníku.
Náplast na puchýře: Puchýř je zdánlivá 
banalita, může ale zhatit celý výlet či dovo-
lenou. V lékárnách či drogeriích seženete 
speciální náplasti s hojivými látkami, které 
dokonale drží a na kůži se nekrabatí. Uleví 
od bolesti a napomáhají rychlejšímu vstře-
bání

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
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Často se ale stává, že úderem prvního 
roku, někdy dokonce i dříve, začnou děti 
dostávat vše, co ostatní strávníci v rodině. 
A to včetně kořeněných, tučných a hlav-
ně chemickými látkami zatížených jídel. 
To je chyba. Chceme-li, aby bylo naše dítě 
zdravé a dobře se vyvíjelo, měli bychom 
o jeho správnou výživu pečovat odmalička 
opravdu důsledně. A protože zdravá výži-
va neprospívá jen dětem, ale i celé rodi-

ně, bylo by dobré se zaměřit na celkové 
„ozdravení” rodinného jídelníčku. A jaká 
jsou základní pravidla pro přípravu bato-
lecí stravy?

DBEJTE NA PŘIROZENOU  
PESTROU STRAVU
Obsah živin (sacharidy, tuky, bílkoviny, vi-
tamíny, minerální látky) a obsah energie 
v každodenní stravě by měly odpovídat 

věku dítěte. Strava by měla být co nejpři-
rozenější. Průmyslově zpracované potra-
viny by měly být v jídelníčku malých dětí 
zastoupeny jen minimálně (jedná se různé 
hotové omáčky, polévky v sáčku, konzer-
vy, apod.) Potraviny by měly být čerstvé 
(nejlépe v BIO kvalitě nebo alespoň bez 
konzervačních látek, umělých barviv, růz-
ných chemických dochucovadel a dalších 
přídatných látek). Pestrou stravu našim 

Rodina

Stravovací návyky se vytvářejí už v prvních letech života, proto bychom 

měli se správnou výživou u batolete začít co nejdříve. V prvním roce života 

maminka obvykle dítě kojí a následně přikrmuje podle zásad zdravé výživy. 

ZDRAVÝ  
JÍDELNÍČEK 
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dětem zajistíme tím, že skupiny potravin 
(zelenina, ovoce, obilniny, semena a oře-
chy, mléko a mléčné výrobky, maso, vejce, 
ryby atd.) budeme často obměňovat a co 
nejpestřeji je mezi sebou kombinovat. 

POKRMY PŘIPRAVUJTE DOMA
Aby maminka svému dítěti mohla připra-
vovat zdravá a výživná jídla, samozřejmě 
nemusí být odbornice na zdravou výživu. 
Už vůbec to neznamená, že bude muset 
počítat výživovou hodnotu každého po-
krmu nebo jednotlivých ingrediencí. Stačí 
pouze dbát na to, aby strava byla opravdu 
pestrá a vyvážená, aby v ní byly zastou-
peny všechny důležité živiny. Samozřejmě 
čas od času dětem můžeme dopřát něja-
kou tu sladkost nebo potravinu patřící do 
skupiny těch „méně zdravých”, ale oprav-
du jen občas a v rozumné míře. Pokrmy 
pro děti připravujeme, pokud možno, 
doma. Pokud jsme v časové tísni, existu-
je spousta možností, jak zakoupit kvalitní 
kojeneckou stravu již hotovou. Čerstvá ze-
lenina a ovoce, ale také celozrnné obilné 
produkty (včetně celozrnných mouk) by 
měly být významnou a především pravi-
delnou součástí dětského jídelníčku. Děti 

„neodměňujeme” sladkostmi, smaženými 
brambůrky, chlebíčky s majonézou, párky 
a podobnými typy potravin - ty pro ně ne-
jsou zrovna nejvhodnější. Čím je dítě star-
ší, tím víc by se mělo na přípravě stravy 
podílet. Snídaně, kterou si samo připraví, 
přece chutná mnohem lépe…. 

VÝŽIVA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU
Děti předškolního věku jsou již více aktivní, 
zvyšuje se u nich potřeba energie. Příjem 
bílkovin by měl činit 1,2 g bílkovin na 1 kg 
tělesné hmotnosti, a to živočišného i rost-
linného původu. Podíl tuků na celkovém 
energetickém příjmu by neměl poklesnout 
pod 27 %, a může dosáhnout až 32 %. 
Důležité je dostatečné zastoupení polyne-
nasycených mastných kyselin, obsažených 
v rostlinných olejích i rybách. Celkový pří-
jem cholesterolu by denně neměl překro-
čit 100 mg na 1000 kcal, (např. 100 mg 
cholesterolu obsahuje asi 40 g másla, 60-
90 g vepřového masa, 100 g sádla nebo 
šlehačky, ale až 700 ml mléka). Příjem sa-
charidů by měl uhradit jak energetickou 
potřebu, tak potřebu vlákniny. Sacharóza 
(cukr, sladkosti) by měla být konzumována 

s mírou, odpovídající asi 10 - 12 % celko-
vého přívodu energie. V tomto věku, po-
kud pro to nejsou dietní důvody, není tře-
ba zaměňovat cukr náhradními sladidly. To 
se netýká medu, med je sladidlo přírodní.
Velkou váhu bychom měli zejména u děti 
klást na zdravou snídani. Ta by měla tvo-
řit 20 až 25 % denního přísunu energie. 
Po noční pauze organismus strádá a tento 
nedostatek je třeba vyrovnat právě snída-
ní s dostatkem živin, aby se opět doplnila 
zásoba energie. I během noci totiž tělo 
pracuje – udržuje v činnosti vnitřní orgá-
ny, tělesnou teplotu, srdeční akce. Děti 
spotřebovávají ještě více energie, protože 
jsou ve vývinu a rostou. Den bychom tedy 
měli nastartovat stravou bohatou na „po-
malé“ cukry, bílkoviny a tuky. Kombinace 
potravin obsahujících tyto živiny by měla 
být promyšlena tak, aby sacharidy tvořily 
zhruba 50 až 55%, tuky 25 až 30 % a bíl-
koviny přibližně 10 až 15%.  Měli bychom 
si uvědomit, že stravovací návyky našich 
dětí ovlivňujeme my dospělí. Pokud snídá-
me za běhu černou kávu, nemůžeme od 
svých ratolestí čekat, že usednou k bohaté 
cereální snídani…

Rodina
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NEPODCEŇUJTE VITAMÍNY
V tomto období děti často začínají navště-
vovat kolektivní zařízení. Zde se setkáva-
jí více s různými infekty a v závislosti na 
svém imunitním stavu jim podléhají nebo 
naopak odolávají. Správná funkce imunit-
ního systému organismu je mimo jiné zá-
vislá i na výživě, zejména na dostatečném 
příjmu všech požadovaných nutričních 
faktorů (t.j. vitaminů minerálních a dal-
ších látek). Vitamin D vzniká v kůži z pro-
vitaminů působením slunečního záření, 
takže v létě je jeho příjem touto cestou je 
většinou dostačující. V zimním období se 

doporučuje denní dávku zvýšit až na 10 
µg. Z minerálních látek je velmi důležitý 
dostatek vápníku a železa, dále sodíku, 
draslíku, a hořčíku, ze stopových prvků zi-
nek, měď a selen. K zajištění těchto látek 
je proto nutné, aby v potravě měly děti 
nadále dostatek mléka, masa, ale i ovoce 
a zeleniny.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Jídelníček dítěte předškolního věku by 
měl obsahovat mléko nebo mléčný výro-
bek v každém z denních jídel. Denně by 
mělo dostat půl litru mléka nebo by mělo 
sníst čtyři porce mléčných výrobků. Mlé-
ko a mléčné výrobky jsou cenným zdro-
jem vápníku, bílkovin a vitaminů. Cen-
ným zdrojem bílkovin, ale i železa, je také 
maso, drůbež, vejce či ryby. Dítě ve věku 
3-4 let potřebuje denně asi 40-50g těchto 
potravin, dítě 4 až 6-ti leté má denní po-
třebu asi 60–80g. Porce 50 gramů masa 
odpovídá asi jednomu vejci.

OVOCE A ZELENINA
Ovoce a zelenina dodává organismu dí-

těte vitaminy, minerální látky a vlákni-
nu. Obiloviny (chléb, těstoviny 

a další ) jsou především zdro-
jem sacharidů, vitaminů 
skupiny B, ale i bílkovin. 
Z tuků je nejvhodnější 
používat oleje, které jsou 
bohaté na polynenasy-
cené mastné kyseliny 
a vitamin E, dále čer-
stvé máslo, případně 
i smetanu, boha-
té na vitamin A. 
Sladké potraviny 
zařazujeme do 
jídelníčku dítě-
te umírněně, 

většinou jako součást jednotlivých porcí 
stravy. K dochucování pokrmů je vhodné 
především zelené koření, kmín, koriandr 
(místo pepře), málo papriky a velmi málo 
muškátového květu. Dochucovací pro-
středky s kyselinou glutamovou a jejími 
solemi není nutné vyloučit, ale použití by 
mělo být střídmé.

CEREÁLIE
Cerálie jako zdroj vlákniny by měly patřit 
mezi naše snídaňové stálice. Měli bychom 
si uvědomit, že vláknina se získává z po-
travy a tvoří ji látky, které nejsou stráveny 
či vstřebány v tenkém střevě člověka. Jed-
ná se především o sacharidy a obdobné 
látky. Vláknina zvyšuje rychlost průchodu 
potravy trávicím traktem, zejména tlustým 
střevem, vstřebává vodu a váže na sebe 
některé látky z potravy, jako například 
cholesterol. V případě, že konzumujeme 
vlákniny málo, a to je podle nejnovějších 
dat více než pravděpodobné, dochází 
k riziku hlavně kardiovaskulárního one-
mocnění, diabetu 2. typu a dalších one-
mocnění. Denní příjem vlákniny by měl být 
u dospělého člověka 25 - 30 g. U dítěte se 
stanoví tak, že se vezme jeho věk a připoč-
te se 5 (např. čtyřleté dítě má sníst alespoň 
9 g vlákniny denně). Je potřeba zdůraznit, 
že „není vláknina jako vláknina“. V růz-
ných potravinách se výrazně liší její složení 
a tím i zdravotní přínos. Výhodnější je přijí-
mat vlákninu jako součást normálních po-
travin, tedy ovoce, zeleniny a celozrnných 
výrobků, než v potravinách obohacených 
izolovanou vlákninou či ve formě potravi-
nových doplňků.

Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Zdroj: stripky.cz, varime-detem.cz,  
vyzivadeti.cz

DESATERO VÝŽIVY DĚTÍ
Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.
Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5-6x denně, velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohy-
bové aktivitě. 
Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky přednostně polotučné.
Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
Učte děti střídmosti v konzumaci cukru a sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.
Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.
Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litry tekutin denně.
Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.
Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.
Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat.
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Nejprve úvod pro ty, které jen tak nějaké 
řeči nepřesvědčí – podívejme se na kola 
z pohledu cvičebního nástroje. Jízda na 
kole je totiž rozhodně zdravá.
Při jízdě na kole sice nespálíte tolik kalorií 
jako třeba při běhu, ale i tak je intenzita 
odbourávání tuků poměrně vysoká (asi 500 
kalorií za hodinu). Kromě toho jízda na kole 
zatěžuje váš regenerační systém méně než 
třeba zmíněný běh. 
Pokud vám jde o získání fyzické kondice 
a spalování tuků, minimální doba, kterou 
byste měli strávit jízdou na kole, je 20 
minut. Za optimální se považuje zhruba 
45minutový trénink a čas od času můžete 
zařadit i jednu delší cvičební jednotku, zá-
leží, jak jste na tom s fyzičkou. Cyklistice 
se věnujte nejlépe ráno před jídlem nebo 
ihned po posilovacím tréninku, pak budete 
schopni dosáhnout efektivního spalování 
tuků. Vaše tělo je totiž v tuto dobu nejvíce 
ochotno využít tuk jako zdroj energie. No, 
co říkáte, jdeme na to? Možná by to tedy 

chtělo, vybrat si to správné kolo.
Horské, silniční, treking. Jaké kolo si vy-
brat?
Doby, kdy volba spočívala v rozhodnutí 
„Favorit, Liberta nebo Velamos” jsou na-
štěstí již pryč. Nabídka je velmi široká, je ale 
nutné se v ní správně orientovat a vybrat si 
podle toho, k čemu má kolo sloužit.

SILNIČNÍ KOLA
Jsou lidé, kteří tvrdí, že opravdová cyklisti-
ka je pouze silniční. Například v Itálii jsou 
silniční kola jednoznačně nejprodávanější 
kategorií. Co od něj můžeme očekávat? 
Sportovní posed, úzké pláště, pevný rám 
a hlavně úplně jiná rychlost překonávání 
vzdáleností na kole.
Sportovní posed je náročnější na břišní 
svaly, ale svým sklonem ulehčuje páteři od 
otřesů přenesených ze zadního kola a také 
se díky němu zlepšuje aerodynamika.
Čím užší plášť, tím nižší úroveň komfortu, 
ale samozřejmě také menší valivý odpor.

Rámy silničních kol jsou konstruovány tak, 
aby se co nejefektivněji přenesla energie 
na zadní kolo. Proto je cílem dosáhnout 
co nejvíce podélně tuhého rámu v kombi-
naci s pokud možno co největším pohod-
lím (pružením). Momentálně je nejlepším 
materiálem karbon, kterým je možné do-
sáhnout ideálního kompromisu. Proto je 
přední vidlice z karbonu dnes téměř stan-
dardem a používá se i v kombinaci s hliní-
kovými rámy.
Velikost „silniček“ se většinou udává v cen-
timetrech a je daná délkou sedlové trubky. 
Rovnou zahoďte všechny tabulky určující 
velikost kola podle výšky postavy. V tom-
to segmentu se dokážete „naskládat“ 
na kolo s velikostí 58cm od jedné značky, 
ale stejně tak na velikost 54cm od druhé. 
Rozdíly v geometriích rámů jsou markantní 
i mezi modely od stejného výrobce. Ideální 
možností je služba testovacích center, kde 
můžete vyzkoušet, jakou velikost a typ kola 
potřebujete.
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Kdo mu jednou propadne, těžko už hledá cestu zpět. Tak jako svět 

z koňského hřbetu má svůj neopakovatelný půvab, svět ze sedla kola vám 

přináší stejné přednosti – adrenalin, rychlost, vášeň. A nedejte se odradit 

tím, že vám motorkáři budou posměšně říkat pumpičkáři…

VÁŠEŇ
ZVANÁ KOLO
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Silniční kolo s delším posedem a nízkou 
hlavovou trubkou je určená pro sportovní 
pojetí jízdy. Rekreační jezdec by měl na-
opak volit silničku s kratším posedem a vyš-
ší hlavovou trubkou, čímž se zvýší stabilita 
kola.

FITNESS KOLA
Jsou to kola vycházející ze silničních typů, 

majících ale rovná řídítka. Obvykle mají 
silniční převody s trojpřevodníkem a posky-
tují tak rozšíření rozsahu převodů směrem 
k těm lehčím. Tato kola se výborně hodí 
tomu, kdo se již nechce hrbit nad „berany” 
a chce si občas vyjet na výlet „na lehko”. 
Třeba na odpolední kondiční vyjížďku, při-
čemž jeho prioritou je lehké a rychlé kolo. 
Tento typ kola uvítají také třeba starší pá-
nové, kterým již bříško sklonění nad „be-
rany” neumožňuje, ale přesto dávají před-
nost lehkému kolu se silničními převody. 

HORSKÁ KOLA
Ještě v polovině devadesátých let minulé-
ho století bývali jezdci na horských kolech 
terčem posměchu, jako pestrobarevní 
papoušci věnující se módnímu výstřelku. 
Z módního sportu se ale postupně stala 
masová záležitost. Horské kolo zpřístupnilo 
mimosilniční cyklistiku milionům příznivců 
tohoto sportu a v současné době je hnací 
silou ve vývoji cyklistiky. Dnes jej vyznává již 
druhá generace příznivců.
Horské kolo je často označováno zkratkou 

MTB (z anglického
mountain bike). Používá se také anglické 
slovo bike a od něj
odvozené biker, bikování a podobně. Ten-
to bicykl je navržený pro jízdu v terénu, 
a to jak z hlediska povrchu, tak z hledis-
ka sklonu. Od silničního kola se horské 
liší robustním a menším rámem, širokými 
pneumatikami pro lepší zvládání terénních 
nerovností a převody uzpůsobenými pro 

větší sklony. Většina dnešních horských kol 
disponuje navíc odpružením předního kola 
a nezanedbatelná část z nich i zadního. 
Horská kola mají navíc poslední dobou řá-
dově účinnější brzdy než jakékoliv jiné ka-
tegorie kol. Dnešní kola mají pevnost
a stabilitu potřebnou jak pro terénní pod-
mínky, tak i pro silniční povrchy.
Kořeny horské cyklistiky jsou v rychlých 
sjezdech po strmých cestách a stezkách 
s hrubým povrchem. Kolo přizpůsobené te-
rénu se objevuje již v roce 1896, kdy vojáci 
v Americe (Buffalo Soldiers) testují možnost 
využití kol pro vojenské účely. Další inspira-
cí pro horké kolo bylo jistě celé odvětví cyk-
lokrosu, které nachází své počátky v pade-
sátých letech na předměstí Paříže. Zřejmě 
první název horské kolo (MountainBicycle) 
se objevuje roku 1966, kdy si D. Gwynn
z Oregonu (USA) postavil terénní speciál. 
Všeobecně se ale má za to, že s myšlenkou 
horského kola přišel na přelomu 70. a 80. 
Let minulého století GaryFisher v Kalifornii 
(USA). Byl také spoluzakladatelem první fir-

my, která horská kola vyráběla sériově (fir-
mu s ním založili ještě Charlie Kelley a Tom 
Ritchey). Byl to právě Gary, kdo dal vlastně 
tak trochu nevědomky jméno celé skupině 
těchto kol a celému odvětví, pro které se 
vžilo jeho označení mountain bike.
Průkopníkům a zároveň vynálezcům hor-
ského kola, kteří svůj výtvor poprvé prezen-
tovali na výstavě bicyklů v New Yorku v roce 
1981, bylo ale řečeno, že nikdy neprorazí. 

V současné době je 80% všech prodaných 
kol horských a crossových.
Základ moderní závodní cyklistiky v teré-
nu položil sjezd (Downhill), který je dnes 
spíše menšinovou záležitostí. O něco poz-
ději vzniká nová disciplína pod označením 
Cross-Country (závody na okruzích dlou-
hých 5-10 km). Zpočátku obě tyto disci-
plíny „žily“ v jakési vzájemné symbióze, 
postupně se však začaly stále více odlišovat 
(především koly) a to jak životním stylem 
jednotlivých jezdců, tak především podo-
bou tratí. V dnešní době se horské kola, 
potažmo disciplíny na horských kolech, dělí 
do několika základních kategorií:
Cross-Country, Maraton, Enduro, Freeride, 
Dowhnill, DirtJump,
4Cross.

TREKINGOVÉ KOLO A CROSSOVÉ 
KOLO
Netroufáte si na náročné terény, ale ani sil-
nice vás z nějakého důvodu nelákají? Co se 
porozhlídnout po trekingových kolech (též 
trekových kolech) a krosových kolech (též 
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Helmy

Chrániče a rukavice

Zvonky a klaksony

Ostatní doplňky

Vybavte své děti cyklodoplňky, které 
je ochrání a zároveň je budou bavit.
Objednejte v našem e-shopu WWW.DAMPEX.CZ, 

zadejte do poznámky kód akce: CZB100 

a získáte slevu 15% na Váš nákup.

Akce platí do konce května.
WWW.DAMPEX.CZ



crossových kolech)?
Tyto pojmy bývají často zaměňovány, přes-
to ale definice říká jasně:
Trekové (trekingové) kolo je druh jízdního 
kola, který je určen k delší jízdě po silnici 
nebo na cyklostezky. Kola 28“ – díky tomu 
se snadněji vede, drží stopu a klade nízký 
valivý odpor. Bývá vybaveno cyklistickými 
brašnami na nosičích, blatníky, světly…
Krosové kolo v sobě kombinuje lehkost 
silničních kol a pevnost horských kol, ale 
díky absenci vybavení je určené spíše do 
lehčích terénů než na silnici. Krosová kola 
byla dlouhou dobu výrobci rámů a kom-
ponent trochu zanedbávána z hlediska 
kvality. Mělo jít původně o hybridy určené 
pro nejširší veřejnost a víceméně o nízko-
rozpočtová kola. Nicméně, zejména v po-
sledních dvou letech, volí cyklisté právě 
crossová kola před horskými. Trendy minu-
lých let byly totiž jednoznačně ve znamení 
horských kol, která pak v podstatě neplni-
la svůj účel, velké procento cyklistů s nimi 
do terénu nikdy nevyjelo. Často byla volba 
ovlivněna nabídkou, při absenci kvalitněj-
ších crossových kol zákazník raději sáhnul 
po lépe vybaveném horském kole.
Zde bychom tedy chtěli apelovat zejména 
na nerozhodné: Horská kola „frčí”, ale ne 
každý horské kolo využije. Na šotolinových 
cyklostezkách a dokonce i na většině hor-
ských stezek, si krásně vystačíte s kvalitněj-
ším krosovým kolem.

MĚSTSKÁ KOLA (CITY BIKY)
Tahle kola nejvíc připomínají někdejší ces-
tovní kola. Obvykle jsou těžká a hodí se ze-
jména pro jízdu v rovinatém terénu – proto 
jsou značně oblíbená třeba v Holandsku. 
V našich podmínkách mají uplatnění v ro-
vinatých oblastech pro krátké cesty. Pro 
sportovní a cykloturistické účely se nehodí. 

TOURING KOLA
Tato kola jsou určena hlavně pro silnice 
a zpevněné cesty. Je vyloženě nevhodné 
tento typ kola využívat v jakémkoliv teré-
nu. Touringové kolo je vhodné díky svému 
vybavení (blatníky, svítilny, nosič, atd.) jako 
dopravní prostředek.

BMX A FREESTYLE KOLA
Kola určená pro využití buď na uzavřených 
okruzích, anebo zpevněných uzavřených 
prostorách určených pro tento druh kola. 
V žádném případě není vhodné využívat 
tato kola k jízdě na delší vzdálenosti.

SJEZDOVÁ KOLA
Tento typ kol je na první pohled zaměnitel-
ný s horským kolem s odpruženou přední 
vidlicí a odpruženou zadní stavbou. Avšak 
svou konstrukcí dosahují vidlice sjezdového 
kola daleko vyšších zdvihů a tudíž je toto 
kolo určeno převážně pro jízdu z kopce 

dolů ve velmi náročném terénu.

CYKLOTURISTIKA A VHODNÉ 
KOLO
Pro rekreační cyklistiku a cykloturistiku 
se výborně hodí především kola crossová 
a trekingová. Jejich výhodou jsou díky větší-
mu průměru kol vyšší rychlost a nižší valivý 
odpor. Samozřejmě jsou schopná bez pro-
blémů zdolat i lehký terén, jejich převody 
umožní snadno vyjet veškerá běžná stou-
pání včetně horského terénu. Bylo by chy-
bou se domnívat, že pro výlety v horském 
terénu je nutné mít horské kolo. U někte-
rých horských kol mohou být navíc problé-
my s upevněním nosičů zavazadel, zejmé-
na pak u přední odpružené vidlice může jít 
o těžko řešitelný problém.
Odpůrci crossů a trekingů argumentují 
mimo jiné i tím, že jsou jejich užší pláště 
náchylnější k defektu než „tlusté gumy” 
horských kol. To ale již nemusí být prav-
da – současné pláště mají speciální vlož-
ku zajišťující mimořádnou odolnost proti 
průrazu. Také bezdušové pláště podstatně 
nebezpečí defektu omezují. Lze také použít 
například crossové pláště o šířce srovnatel-
né s plášti horských kol, ale při zachování 
výhod většího průměru.

DĚTSKÁ KOLA
Samostatnou kapitolu tvoří dětská kola. 
Bezesporu nejdůležitějším krokem při výbě-
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ru dětského kola je jeho správná velikost. 
Častou chybou bohužel bývá koupě většího 
rámu, než je pro dítě vhodné. U dětského 
kola nelze uvažovat tak, že dítě do kola do-
roste. Pokud dítě ještě nezvládá plně tech-
niku jízdy, mělo by spolehlivě dosáhnout 
na zem. Problémem u nesprávně zvolené 
velikosti kola bývá také nepřirozený posed 
a dítě je příliš natažené, nebo jsou řidítka 
příliš vysoko.
Velikost dětských kol se odvíjí od velikosti 
zapletených kol. Jedná se o kola 12, 14, 
16, 18, 20 a 24 palců. Běžně firmy vyrábí 
kola velikosti 12, 16, 20 a 24 palců. Kola 
velikosti 14 a 18 palců nejsou u výrobců 
obvyklá. Jedná se o velikosti, které se sna-
ží vyplnit mezeru mezi běžně vyráběnými 
velikostmi rámu. Kolo velikosti 14 palců je 
vhodné zejména v případě, když vaše dítě 
je na svůj věk poměrně vysoké a 12 palců 
velké kolo je příliš malé na to, aby s ním 
dítě začínalo. Pak je vhodné volit variantu 
14 palců, kolo ne o tolik větší, ale přesto 
ne tak velké jako kolo velikosti 16 palců. 
Obdobně je tomu u 18-ti palcového kola.
U nejmenších kol (12“) se používá tzv. pro-
tisměrná brzda (torpédo). Ta v dětech vy-
tváří reflex reagovat na vzniklé nebezpečí 
šlápnout klikou dozadu, aby kolo zabrzdilo. 
Tohoto reflexu se však s větším kolem, kde 
už tento princip brzd nebývá zachován, děti 
velice rychle zbaví a naučí se používat kla-
sické brzdové páčky na přední i zadní kolo. 

Ve většině případů je u nejmenšího 12-ti 
palcového kola použita současně přední 
čelisťová brzda (V-brake). Bezpečnější je 
však zcela určitě používání brzdy zadní.
V případě větších dětských kol již zručnost 
dítěte umožňuje použití volnoběžky a če-
lisťových brzd. Vzhledem k tomuto faktu 
je nutné dbát na to, aby měly brzdy do-
statečnou účinnost a ráfky byly z takové-
ho materiálu, aby měly vhodnou brzdnou 
plochu. Proto je nutné se vyvarovat ráfků 
plastového provedení, po nichž brzdové 
špalky snadno kloužou a dochází tak k ne-
bezpečnému „přebržďování“. Taková kola 
však renomovaní výrobci dětských kol vů-
bec nevyrábí a vyskytují se pouze u levných 
kol z hypermarketů.
Od velikosti kol 20 palců již začínáme hovo-
řit také o přehazovačkách. Na kola menších 
než 20 palců se zpravidla nedávají. Než děti 
dorostou do 20-ti palcového kola zpravidla 
nemají dostatek síly k ovládání přehazovač-
ky. Ve většině případů je k ovládání přeha-
zovačky používáno řazení v rukojeti, což je 
velice praktické s přihlédnutím k menší síle 
dětských prstů.
Kola juniorská, někdy nazývaná tříčtvr-
teční (velikost 24“) jsou plnohodnotnou 
zmenšeninou dospělého kola. Mají klasické 
čelisťové brzdy, přehazovačku (obvykle 3 
převodník a 5-8 kolečko vzadu). Následují 
již pouze dospělé modely jízdních kol v růz-
ných velikostech rámu. Jediným omezením 

oproti dospělým velikostem kol je použitá 
délka klik, která musí být kratší z důvodu 
předejití kontaktu nohy s předním kolem, 
případně kontaktu pedálu se zemí.

CYKLODOPLŇKY
K dobře zvolenému kolu samozřejmě mu-
síme zvolit i vhodné doplňky. Jednak jde 
o cyklopříslušenství – světlo přední a zadní, 
držák láhve, nářadí, pumpičku, náhradní 
duši, brašnu apod. Neméně důležité je ale 
i vybavení cyklisty. V prvním řadě kvalitní 
helma, která vám může mnohdy zachránit 
život. Potom také cyklistické rukavice, cyk-
listické oblečení, boty či brýle. 
Cyklodoplňky samozřejmě volíme i u dětí. 
Kromě povinné helmy jsou velmi vhodné 
i reflexní prvky. Reflexních nášivek, odní-
matelných pásek a nálepek není nikdy dost. 
Pomalu, ale jistě se stává běžnou výbavou 
dětského cyklisty také reflexní vesta, ať již 
v oranžové, žluté, nebo zelené barvě. Pro 
menší kola je také vhodný reflexní prapo-
rek, který se přidělává ke středu zadního 
kola, aby tak upozornil na malého cyklistu 
v silničním provozu.

Text: Iva Nováková, Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Harfasport.cz, outdoor-cyklo-sport.
cz, detska-kola.net
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Víte, co by v lékárničce určitě nemělo chy-

bět?

VAŠE LÉKY PRO PRAVIDELNÉ 
UŽÍVÁNÍ
Uložte do příručního zavazadla pro snad-

nou dostupnost v letadle. Zbytek lékárnič-

ky může zůstat v zavazadlovém prostoru.

Antimalarika 

(Pokud tedy jedete do oblastí, kde by byla 

zapotřebí.)

PRO 1. POMOC
Obvazový materiál - hydrofilní obinadlo 

pletené, obinadlo elastické, škrtící z pry-

že, sterilní gáza – čtverce různé velikos-

ti, náplasti, trojcípý šátek.  Dezinfekci pro 

ošetření drobných poranění.  Tu doporu-

čuji nepodceňovat, využijete ji mnoho-

krát, ať už při drobných odřeninách, nebo 

třeba v případě pokousání, či pobodání. 

Mast na rány. Nůžky, pinzeta, teploměr, 

jednorázové injekční jehly a stříkačky pro 

delší pobyt. Potom také tzv. rychloobvaz – 

sprej, který vám umožní ránu rychle ošetřit 

a uzavřít.

Nevolnost 

Zdraví

Chystáte se pomalu na dovolenou? Jistě již máte nakoupeny nové plavky, 

opalovací kosmetiku a i to krásné průhledné lehátko jste si dopřáli. Máte 

ale sbalenou i lékárničku? Nebo jste přesvědčeni, že právě vám se nemůže 

nic stát?

LÉKÁRNIČKA
NA CESTU
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Ještě dříve, než na místo naší dovolené 

dorazíte, musíte strávit nějaký čas v růz-

ných dopravních prostředcích. Někomu 

se dělá špatně v autě, někomu v letadle. 

Každý, kdo o sobě ví, že trpí cestovní ne-

volností, by měl před odjezdem na dovo-

lenou užít lék proti této nepříjemnosti. 

Alergie 
Využijí je i ti, kteří alergií netrpí. Pokud vás 

například štípne vosa nebo včela nebo do-

stanete svědivou kopřivku z ovoce, uleví 

vám právě léky na alergii. Výběr je široký 

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

hodnete. Použít navíc můžete i různé for-

my léku - tabletky, kapky nebo gel (hlavně 

na štípance).

Průjem
Strava na dovolené je přeci jen jiná, než 

na kterou jste zvyklí z domova. Hlavně 

děti nebo citlivé jedince proto může po-

trápit průjem. Včasné podání léku vás 

průjmu zbaví a neodsoudí vás k dovolené 

strávené na toaletě.

Nachlazení
Změna klimatu při cestách k moři nebo 

naopak časté střídání počasí v tuzemsku 

nám může způsobit nepříjemné letní na-

chlazení spojené s bolestí v krku, rýmou 

a kašlem. Pomohou vám léky na chřipku, 

na bolesti v krku a proti kašli a rýmě.

Bolesti svalů a kloubů 
Nejlépe pomůže některý z gelů, který na-

nesete na postižené místo. Je jich na trhu 

velké množství, vyberte si ten správný, 

který vám bude nejlépe účinkovat.

Poštípání hmyzem, požahání 
Gel s obsahem antihistaminika proti svědi-

vým vyrážkám. Pro celkovou aplikaci poté 

některý z léků proti alergii v tabletách.

Na snížení teploty
Pokud s vámi cestují i děti, nezapomeňte 

přibalit léky proti teplotě v sirupu čí čípku. 

Pro dlouhodobější pobyt se doporučuje 

zařadit jak léky na bázi ibuprofenu, tak 

i paracetamolu.

Antibiotika 
Pro delší pobyt v zahraničí s nedostupnou 

zdravotní péčí je vhodné mít k dispozici 

antibiotikum. Ještě lépe je konzultovat 

podání po poradě s místním lékařem. 

Ošetření očí 
Oční kapky a masti si rozhodně nezapo-

meňte, nikdy nevíte, co s vámi udělá ostré 

sluníčko, či cestovní nečistoty.   

Onemocnění vyvolaná plísněmi 
a houbami 

Některý z krémů nebo zásypů k tomu ur-

čených. 

Na opary rtů 
Existují již velmi účinné masti, takže je zby-

tečné, aby vám opar znepříjemnil dovole-

nou. Můžete použít i náplasti na opary.

Repelentní prostředky k odpuzování 
hmyzu 
Prostředky s vysokým obsahem DEETu 

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

do rizikových oblastí. Přípravky se nanášejí 

na kůži nebo oděv. Alternativou mohou 

byt repelenty v tabletách.

Ochrana kůže před sluncem
Přípravky s UV filtrem k ochraně kůže před 

sluncem, na citlivou kůži obličeje zvolit 

krémy s vyššími faktory. 

–if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: Domuvezdravi.cz, uzdravim.cz
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ZÁNĚTY, POŠEVNÍ MYKÓZY 
A KVASINKOVÉ INFEKCE…



Máte za sebou opakované gynekologické záněty? Trpíte na mykózy 

a kvasinkové infekce? Berete antibiotika? Potom právě pro vás tu máme 

pár rad.



Možná netušíte, že čtyři z pěti žen pro-

dělají mykózu alespoň jedenkrát za život, 

téměř polovina z nich jí trpí opakovaně. 

Vaginální mykóza je nejčastějším onemoc-

něním, kvůli kterému ženy navštěvují ordi-

naci gynekologa.

S TEPLÝM POČASÍM STOUPÁ 
VÝSKYT VAGINÁLNÍCH MYKÓZ
Původcem vaginálních mykóz je přemno-

žení kvasinek rodu Candida. S jejich pře-

množením se narušuje rovnováha poševní 

mikroflóry a teplé, vlhké prostředí pochvy 

je pro ně ideálním prostředím. Vzniku na-

pomáhá neprodyšné či dokonce vlhké ob-

lečení, např. plavky. Mykózy mohou často 

souviset i s nošením těsných džínových 

kalhot, přiléhavého spodního prádla, cyk-

listických kalhot či punčocháčů. Změnu 

poševní mikroflóry jako vedlejší projev do-

provází výtok, zarudnutí zevních rodidel, 

pocit pálení a nepříjemné svědění.

Na otázku, proč se některým ženám va-

ginální mykózy neustále vracejí, neexistu-

je bohužel jednoznačná odpověď. Ví se 

však, že ženy s opakovanými mykózami 

mají zpravidla určité problémy s „lokální 

imunitou“ ve vaginální tkáni.

Příčin rozvoje chronické mykózy může 

být celá řada - cukrovka, některé nemo-

ci štítné žlázy, vysoká hladina estrogenu, 

stres nebo dokonce psychické problémy. 

Možná je i rezistence některé z podsku-

pin kvasinek rodu Candida, které mykózu 

způsobují, nebo kvasinková infekce střev. 

Někdy může být důvodem závažná poru-

cha celkové imunity.

U žen s opakujícími se mykózami je vel-

mi rizikové také užívání antibiotické léčby 

z jakékoliv indikace. V takovém případě se 

současně doporučuje rovnou zahájit léčbu 

mykózy volně prodejnými antimykotický-

mi preparáty nebo alespoň preparáty ob-

sahující lactobacillus, který má schopnost 

„bránit“ dobré prostředí pochvy před 

ostatními mikroorganismy.

Dalším rizikovým faktorem je obvykle ná-

vštěva veřejného bazénu či koupaliště. 

Tady se mnoha ženám osvědčuje si před 

koupáním zavést tampon a ihned po vy-

koupání jej vyjmout, i když vůbec nemen-

struují. Mají ověřeno, že tím snižují riziko 

infekce zřejmě díky minimalizaci průniku 

vody s mikroorganismy do pochvy. Jednou 

z účinných metod na eliminaci vaginálních 

mykóz je i použití menstruačních vložek 

s lactobacilovou probiotickou kulturou.

KVASINKY DRŽTE NA UZDĚ
U chronických mykóz se doporučují různá 

režimová opatření: nosit jen čistě bavlněné 

prádlo, které lze vyvářet a žehlit, nenosit 

kalhotky tanga, nenosit těsné neprodyšné 

kalhoty (jeansy), nepoužívat parfémované 

vložky či toaletní papír, zkusit změnu pra-

cího prášku, atd. Doporučení je spousta, 

přesto je bohužel mnoho žen, které s my-

kózou bojují bez většího úspěchu celá léta.

Zásadou je - při prvních projevech běla-

vého výtoku, zarudnutí či svědění ihned 

začněte s léčbou. Bolestivé obtíže či svě-

divý pocit se mohou projevit i při sexuál-

ním styku. Vhodné je neodkládat návštěvu 

svého gynekologa. K léčbě se užívají čípky, 

masti nebo tablety. Naštěstí na ně většina 

žen reaguje rychle a dobře, a tak se obvyk-

le již po několika dnech obtíží zbaví. Bohu-

žel mnohé z nich však musí počítat s tím, 

že se potíže mohou opakovat.

DOBRÁ ZPRÁVA: NA OPAKOVA-
NÉ MYKÓZY POMÁHAJÍ ENZY-
MY
V odborném lékařském časopise „Česká 

gynekologie“ vyšel článek o výsledcích 

podpůrné léčby opakovaných vaginálních 

mykóz za pomoci enzymů. Nejprve byly 

sledovány ženy, které i přes léčbu anti-

mykotickými přípravky trpěly mykózou 

čtyřikrát až devětkrát za rok. Když užívaly 
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Proč je vhodná i pro zdravé ženy?
Tyto vložky jsou také vhodné pro pravidelné používání u všech zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu a dobře znají benefity, které probiotika tělu přinášejí. Neexistuje komfortnější
a pohodlnější přístup, jak sliznici dodat spoustu přátelských bakterií, než použití hygienické vložky, která je s intimními partiemi v nejtěsnějším kontaktu. Kolonizace vaginální sliznice laktobacily je tak zcela
přirozená. Vložky Carin & Oasis ProBiotic  omezují vznik zánětu u žen, které jsou zdravé, a tak slouží jako prevence. Období menstruace, nebo např. období stresu, či jiné zátěže obecně zvyšuje riziko vzniku
zánětu.
Omezení nepříjemného zápachu
Řada žen má obavu z nepříjemného zápachu, který může vzniknout jak při běžném nošení dámských vložek, tak zejména při probíhajícím zánětu.  Nepříjemné aromatické látky vznikají v důsledku rozkladu
krve a výtokové tekutiny a to zejména působením nežádoucích bakterií. Přátelské probiotické bakterie rodu Lactobacillus omezují množení nežádoucích nebezpečných bakterií a redukují tak nepříjemné
rozkladné mechanismy. Poslední studie poukazují také na použití probiotik při omezení zápachu vzniklého v důsledku pocení. Carin & Oasis ProBiotic tak přináší přátelská probiotika na ty partie těla,
které jsou nejvíce náchylné ke vzniku nepříjemného zápachu. Probiotika tak vítězí nad bakteriemi, které jsou hlavní příčinou vzniku zápachu a současně omezují jejich množení.
Jak často vložky používat?
Probiotické vložky Carin & Oasis ProBiotic jsou určené jak pro pravidelné použití u zdravých žen,
které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu, tak pro ženy, které trpí různými vaginálními infekcemi.

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

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

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

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

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

do zdravé fyziologické  rovnováhy?

VYVINUTO VE SPOLUPRÁCI BIOTECHNOLOGICKOU
FIRMOU PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY.

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

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

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

fide@fide.cz  www.fide.cz  www.probiotickevlozky.cz

Vítězný výrobek !



deset týdnů enzymový lék, zůstaly celý rok 

dvě třetiny z nich úplně bez mykóz a také 

u ostatních se počet mykóz výrazně snížil. 

Po uplynutí dalších tří let teď bylo zjištěno, 

že účinek enzymů nadále přetrvával a po-

kud tyto ženy někdy mykózou onemocně-

ly, tak jen naprosto výjimečně. Enzymový 

lék tedy působil i čtyři roky poté, co ho 

ženy začaly užívat.

Odborníci proto ženám s opakujícími se 

mykózami doporučují kombinaci antimy-

kotické léčby s léky systémové enzymové 

terapie, které normalizují imunitu v celém 

těle. Kromě toho se samozřejmě dají vy-

zkoušet i další možnosti.

BYLINKOVÉ ČAJE 
Vhodné jsou bylinky ve formě čajů z kon-

tryhele nebo řebříčku, které se pijí třikrát 

denně. Pít můžete i speciální bylinné směsi 

na ženské potíže a existují i míchané bylin-

kové čaje pro těhotné ženy.  

Po celou dobu je třeba pití bylinek pod-

pořit dalšími tekutinami kvůli snazšímu 

vyloučení škodlivin a propláchnutí ledvin. 

Pijte minerální vodu nebo čerstvě připra-

vené zeleninové šťávy. Omezte kávu a čer-

ný čaj, neboť oba nápoje jsou silně kyseli-

notvorné. Bylinky je dobré pít i po dobrání 

antibiotik, jako prevenci proti poševním 

mykózám. 

SEDACÍ KOUPELE
Zevně si můžete intimní oblast omý-

vat roztokem z čajovníkového ole-

je, který dokáže ničit bakterie, plísně, 

kvasinky, dokonce se osvědčuje i proti 

potížím virového původu. Olej působí 

protizánětlivě, lehce znecitlivuje pokož-

ku. V poslední době se velmi osvědčil 

také extrakt z grapefruitových jadérek.  

Dá se užívat jak ve formě tablet a kapslí, 

tak zevně. Sedací koupel z extraktu grape-

fruitových jadérek je velmi účinná.  

Výtažek obsahuje bioflavonoidy a brání 

množení bakterií, virů a plísní. Při nepří-

jemném pálení a svědění se osvědčují spe-

ciální bylinné masti přímo určené na ošet-

ření intimních partií. 

PROSTŘEDKY INTIMNÍ HYGIENY 
Nepoužívejte k intimní hygieně obyčejná 

mýdla nebo chemické výrobky – narušují 

přirozené PH pochvy. Nahraďte je jemnými 

přípravky, které osvěží, působí antibakte-

riálně a zabraňují i tvorbě plísní. Nejúčin-

nější jsou intimní gely a pěny, obsahující 

výtažek z Aloe vera. Chrání především 

v „citlivých ženských obdobích“ a zklid-

ňují popraskanou či poraněnou pokožku. 

ÚPRAVA JÍDELNÍČKU 
Základem jídelníčku by měly být přede-

vším zelenina a saláty - čerstvé nebo še-

trně podušené, podle sezónní nabídky. 

Vyhněte se konzervám všeho druhu. Jez-

te často bílé a kysané zelí, cibuli a pórek, 

ředkev a ředkvičky, česnek, křen a ost-

rou hořčici, podmáslí a přírodní jogurt - 

to jsou vyhlášení „nepřátelé“ kvasinek.  

Zřekněte se cukru a všech jídel, ve kterých 

je obsažen, bílé rýže a všech výrobků z bílé 

mouky. Občas si pro změnu připravujte 

jídla z celozrnného obilí, ne však každý 

den. Celozrnné obilí působí kyselinotvor-

ně. Zeleninu připravujte šetrným způso-

bem, aby se zachovaly vitaminy, minerály 

a jiné zdravé látky, které obsahuje. Použí-

vejte metody jako je dušení, vaření v páře, 

ohřívání ve varných sáčcích nebo v kera-

mickém nádobí. Jako koření používejte 

čerstvé bylinky, solí šetřete. Po skončení 

kůry se stravujte nadále zdravě; mohli jste 

se mezitím přesvědčit, jak vám dělá tento 

způsob stravování dobře. 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: zana.cz, zena-in.cz
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Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Bezstarostné léto

K léčbě mykóz přidejte 
lék Wobenzym®

Doporučená doba užívání 10 týdnů

K léčbě gynekologických mykóz jsou určeny antimykotické přípravky. 
Podpůrná léčba Wobenzymem omezuje opakování onemocnění.

Inzerce

Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym 
po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému 
zlepšení - počet mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další 
sledování potvrdilo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.

Trápí Vás opakovaně 
gynekologické mykózy?

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





Léto je synonymem pro cestování. Všichni se na to celý rok těšíme 

a plánujeme si, kam a jak bychom se chtěli podívat. Zároveň si samozřejmě 

přejeme, aby nás na cestách nic neporazilo… Pojďme se podívat na 

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

ABY VÁS NEPOTKALY ÚRAZY 
A NEMOCI PŘI CESTOVÁNÍ...



ÚNAVA BĚHEM AKLIMATIZACE
Velká změna teploty, nadmořské výšky 

nebo časový posun jsou velkými nápory 

na organismus, jakkoliv jste zkušení a drs-

ní cestovatelé. Rychlé změny (nejen když 

přiletíte letadlem) mohou způsobit únavu, 

průjmy a náchylnost k jiným nemocem. 

Obrana: první 2-3 dny v novém prostředí 

zvolnit. 

PRŮJEM
Průjem může být způsoben třeba i změ-

nou klimatu nebo jiným olejem používa-

ným ke smažení, než na jaký jste zvyklí. 

Nejčastějším důvodem je ale kontamino-

vané jídlo a hlavně voda. Orientální prů-

jem bývá doprovázen horečkou a má vý-

bušný a křečovitý průběh.

Obrana: Z několika vlastních zkušeností 

vím, že na pravý orientální průjem neza-

bírá nic. Pokud ale budete mít mírnější 

formu průjmového onemocnění, můžete 

zkusit živočišné uhlí, nebo další léky dopo-

ručené lékařem. Vařená rýže je nejdostup-

nější dietní poprůjmová strava.

LEHKÝ ÚPAL NEBO ÚŽEH
Většina cestovatelů jede na dovolenou 

mezi květnem a říjnem. V těchto měsících 

je na mnoha místech po cestě mnohem 

větší horko než v nejparnějším českém 

létě. Slunce je ostřejší. Pálí i přes mraky 

(pokud ale nějaké jsou). Přitom chcete 

stihnout co nejvíce a běháte po městě 

nebo po horách i tehdy, kdy místní leží ve 

stínu a čekají na chladnější večer. Lehký 

úpal a úžeh jsou skoro nevyhnutelné.

Obrana a náprava: Hodně pijte. Po le-

dově studeném pití se budete mnohem 

více potit, než po vlažném. Kofein v ná-

pojích dehydratuje, ale zároveň má mírné 

protiúžehové účinky. Noste na hlavě šátek 

nebo klobouk. Hlava odvádí přes 50% tě-

lesného tepla - ve vedrech si ji polévejte 

vodou jako prevenci úpalu. Hodně pijte. 

Pobývejte co nejvíce v chladnu a stínu, 

dávejte si studené sprchy, spěte v mok-

rém tričku. Omezte pohyb v poledních 

vedrech. Dobře si naplánujte den, abyste 

poledne mohli trávit v klimatizovaném au-

tobuse, v chladivém muzeu a podobně. 

OPRUZENINY A KOŽNÍ VYRÁŽKY
Neprodyšné oblečení, horko, vlhko a pot 

mohou vyústit v různé druhy opruzenin 

a vyrážek, zejména na slunci a vzduchu 

nedostupných místech. Zřejmě se nevy-

hnou ani vám

Obrana a náprava: Hygiena je základním 

způsobem prevence. Mastičky a zásypy 

jsou k dostání i v těch nejméně vyvinu-

tých zemích. Přesto bychom doporučovali 

zabalit si osvědčené mastičky s sebou do 

cestovní lékárničky.

BOLENÍ V KRKU
Často ho způsobí studená klimatizace 

nebo průvan z větráku. Autobusy býva-

jí někdy nastaveny na teplotu márnice. 

Časem si na to zvyknete, ale zpočátku si 

chraňte hlavu a krk šátkem.

Obrana a náprava: Přibalte si cucací 

bonbóny. V těžších případech, když neza-

berou, nasaďte pastilky na bolest v krku, 

vitamíny a léky na tlumení bolesti.

ODŘENINY
Obzvláště dětem se drobná poranění ne-

vyhnou. Odřeniny z pádů drobná řezná 

poranění o kameny – to jsou bohužel ob-

vykle denní průvodci výletů s dětmi.

Obrana a náprava: Určitě nezapomeň-

te přibalit náplasti a desinfekci. Na trhu 

už jsou i takové „vychytávky“, že vlastní 

náplast obsahuje desinfekční prostředek 

proti zánětu. I pokud použijete ji, vyplatí 

se vždy před překrytím rány dobře ji očistit 

a ošetřit desinfekcí.

PRASKLÁ PATA
V Česku chodíte v ponožkách a botách. 

Teď najednou jste dva týdny boso v san-
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Chraňte si srdce i cévy
Olej z pupalky dvouleté, je bohatým zdrojem vzácné kyseliny gamalinole-

nové (GLA), kterou si organizmus neumí sám vytvořit. 

Pupalkový olej má příznivý vliv na kožní alergie, ekzémy a užívají ho ženy, 

které trpí klimakterickými problémy, jakými bývají návaly, nespavost či zvý-

šená únava. Při dlouhodobém užívání pupalkového oleje můžeme očeká-

vat i vyšší imunitní schopnosti organismu. Pupalkový 

olej je třeba užívat dlouhodobě a v dostatečném množství, nejlépe kávo-

vou lžičku denně, přidanou třeba do jídla. 

Ve vysoké kvalitě dodává olej již 18 let do lékáren firma HM Harmonie a na 
přání zákazníků i v balení 250 ml, což odpovídá cca 500 tobolkám.

DEJTE DOVOLENOU SVÉMU 
ORGANIZMU
Dostatečný přísun vlákniny dokáže s našimi 
kily pěkně zatočit.
Jablka (jablečná vláknina), udržují především ve výborné 

kondici střeva. Obsahují velké množství vlákniny, regulují 

stolici, při zácpě projímají, při průjmu staví. Obnovu zdravého 

vyprazdňování uvítají zejména méně fyzicky aktivní, osoby 

s chronickou zácpou a starší část populace. Ne každý dokáže 

sníst denně ¾ kg jablek a tak je vhodné začít 

s vysoce vlákninovým doplňkem redukčních diet, Unilaktem, 

jehož hlavní složkou je 45% jablečné vlákniny. Dále je zde řasa 

Chlorella, o níž je řadu desetiletí známo, že mimo dostatku 

vitamínů má také potřebné stopové prvky, betakaroten 

a bílkoviny. Hodné bakterie Enterococcus faecium 

i vitamín C podporují kvalitu Unilaktu. 

Unilakt Skořice, obsahuje navíc skořici, která má vlastnosti, 

které pomáhají snížit hladinu cukru v krvi, podporuje trávení 

a zabraňuje nadýmání. 
Unilakt Čoko, který má všechny příznivé účinky 

vlákniny s   čokoládovou chutí si přidejte do 

jogurtu a vychutnejte jeho chuť. 

Unilakt a pupalkový olej jsou již 19 let k dostání v lékárnách a na 

WWW.HMH.CZ   

Doplňky stravy

Doplňky
 stravy



dálech, většinou v horku a prachu. Chodi-

dlo tomu není přivyklé a může se stát, že 

vám – laicky řečeno – okorá a ztvrdne pata 

a vytvoří se v ní malé prasklinky, které ale 

mohou dost bolet.

Obrana a náprava: Namažte patu mast-

ným krémem nebo olejem. Většina firem 

má speciální prostředky přímo na popras-

kané paty a vůbec péči o nohy, které do-

stávají v létě pořádně zabrat.

NATEKLÉ NOHY
S cestováním souvisejí i otoky nohou. Běž-

ná cesta totiž představuje dlouhodobé 

strnulé sezení se svěšenými končetinami, 

často v omezeném prostoru. V důsledku 

zemské přitažlivosti dochází k většímu 

hromadění krve v dolních končetinách. 

Tím, že jsme v klidu, dochází navíc k osla-

bení funkce tzv. svalové pumpy (ta při 

chůzi podporuje návrat krve k srdci). Prou-

dění krve také zhoršuje ohnutí v kolenou 

a tříslech, kde okolní tkáně tlačí na žíly. 

Důsledkem jsou oteklé kotníky a lýtka.

Pokud jste vystaveni i dalším rizikovým 

faktorům (kouření, obezita, hormonální 

léčba, některé jiné závažné nemoci nebo 

vrozené dispozice – zejména opakované 

žilní trombózy u blízkých příbuzných), pak 

jste ohroženi tvorbou trombů – krevních 

sraženin ve zpomaleně protékající žilní 

krvi. Bolest a otok končetiny se pak výraz-

ně prohlubují. 

Nohám samozřejmě nejvíce ulevíte, pokud 

si večer sednete do klidu a dáte je nahoru, 

nicméně ne vždy to zabere stoprocentně.

Obrana a náprava:  Existuje velké množ-

ství přípravků, které jsou určené přímo pro 

unavené a oteklé nohy. Během cesty je ale 

dobré dodržovat základní pravidla:

• Zkuste se alespoň jednou za každé 

2 hodiny cesty dle možností protáh-

nout a projít. 

• Pravidelně cvičte nohama (i vsedě) – 

opakovaně ohýbejte a narovnávejte 

nohy v kolenou, kružte kotníky, skr-

čujte prsty. 

• Dodržujte pitný režim – 1,5 až 2 litry 

tekutin pomohou snížit hustotu krve 

a tím i sklon k jejímu srážení. Vyhněte 

se tvrdému alkoholu a kávě!  

PÁLENÍ OČÍ
Horko, sucho, ostré slunce, prach, vítr. 

Mohou vás bolet a pálit oči, v horším pří-

padě může přijít zánět spojivek. 

Obrana a náprava: tmavé brýle, běžné 

kapky do očí. Zánět spojivek se léčí očními 

kapkami. Během zánětu je důležité nechat 

oči zcela v klidu. Nehrajte si tedy běhu zá-

nětu spojivek s počítačem, ani se nedívejte 

na televize. Také se vyhýbejte čtení a všem 

činnostem kdy se namáhají oči. Pokud 

musíte jít ven, vycházejte pouze ze silný-

mi slunečními brýlemi. Oči jsou totiž při 

zánětu spojivek velmi citlivé na jakékoliv 

světlo.

OPAR
Ten, kdo jednou měl opar, má v sobě jeho 

virus už napořád. Ale opar se znovu objeví, 

jen když je organismus oslaben. To může 

být právě při únavě z cestování. Opar (her-

pes) může mít řadu typů. Nejzávažnější 

z nich je pásový opar. Herpes simplex vi-

rus vytváří nejčastěji opar na rtu, může se 

ale objevit i jinde na kůži. Opary na rtech 

i pásový opar se objevují nejčastěji po ho-

rečnatém onemocnění, které oslabilo imu-

nitní systém. Viry, přežívající v latentním 

stavu v nervových buňkách, se pomnoží 

a vyvolají typické puchýřky. V těchto pu-

chýřích zmnožené viry se při škrábání roz-

nášejí na další části těla. K přenosu mezi 

osobami dochází fyzickým kontaktem. 

Jako první příznaky pozorujeme na posti-

žených místech svědění, případně mraven-

čení se sníženou citlivostí na dotek. Krátce 

nato se objeví svědivé a pálící puchýře. 

Tyto puchýřky vytvoří po několika dnech 

červeně hnědou krustu, která po čase 

sama odpadne, předčasné odloupnutí bolí 

a krvácí.

Náprava: Vezměte si sebou mast na opa-

ry, vhodným pomocníkem je i homeopa-

tie. 

Zdroj: Hedvabnastezka.cz

Foto: SAMphoto.cz
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BOOK WORLD PRAGUE
15.–18. 05. 2014
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Pátek 16. května 2014
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Téma: Kolik podob má kniha, 
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Máme tu už téměř léto,  ale s teplem, na které jsme čekali, jsou zde i drobné 

nepříjemnosti – letní deštíky vytvářejí ideální podmínky pro množení komárů 

a jiných drobných parazitů včetně klíšťat. Jak se připravit na jejich útok? 

PARAZITI
ÚTOČÍ...



Za noc prý komár dokáže urazit prý až 10 

km a může létat až 4 hodiny bez přestávky 

rychlostí až 2 kilometry za hodinu. V letu 

vydává známý nepříjemný vysoký zvuk, 

způsobený chvěním křídel a také hlasivek, 

které jsou napjaté v průdušnicích. Jedinou 

výhodou je, že jeho štípnutí je neškodné 

- na rozdíl od kousnutí klíštětem, které na-

opak může být fatální. 

POZOR, KOMÁŘI
Navzdory obecnému přesvědčení, že ko-

máři se žijí krví, to není pravda. Jejich 

potravou je nektar, krev potřebují pouze 

samičky jako zdroj bílkovin pro vývoj vají-

ček další generace. Nejlépe se jim daří ve 

stojaté vodě: ideální jsou mokřiny, rybníky 

a okolí řek. Ačkoliv se na českém území 

vyskytuje asi šest rodů komárů, nejčastěj-

ší a nejobtížnější je právě komár pisklavý. 

Naštěstí není známo, že by komáři v Čes-

ku přenášeli nějaké onemocnění. Teoretic-

ky by mohli přenést boreliózu, pokud by 

v sobě měli čerstvě nasátou nakaženou 

krev a štípli by vás.

Co se děje při bodnutí? 
Když komár útočí, je to většinou v noci, 

večer nebo ráno. Přes den se většina ko-

márů schovává na chladných místech. 

Při bodnutí vám pod kůži vstříkne komá-

ří analgetikum, které má oběť ošálit, aby 

komára neodháněl. Zároveň vstříkne pod 

kůži i látku, která omezuje srážlivost krve. 

Do vpichu se ale dostanou i dráždivé lát-

ky. Po opadnutí analgetického účinku se 

v místě štípnutí rozvine minizánět, který 

dokáže pěkně svědit. Příčiny, proč na ně-

koho komáři jdou a na někoho ne, nejsou 

ještě přesně známé, ale vědci je intenziv-

ně hledají. Říká se, že komáři mají rádi 

sladkou krev, už proto, že se běžně živí 

sladkým nektarem. Je známo, že že hmyz 

obecně odpuzuje vitamin B, který se vy-

lučuje pokožkou. Proto většinou komáři 

neobtěžují ty, kteří např. hodně holdují 

pivu, kde je vysoký obsahu vitaminu B. Pro 

ty, co se zrovna nechtějí stát ze zoufalství 

z komárů alkoholiky jsou k dostání v lékár-

ně vitaminy B komplex v zesílené formě 

(některé se i prodávají přímo s označením 

„repelent“). Komáry také odpuzuje kouř, 

takže zde jsou ve výhodně kuřáci. Abyste 

nemuseli začít kouřit, stačí, když si občas 

zapálíte v pokoji, kde budete spát vonnou 

tyčinku.. 

Schovejte se jim!
Už několik staletí je osvědčeným řešením 

proti komárům moskytiéra. V zemích, kde 

je komárů požehnaně (v Evropě např. ve 

Finsku) se dají sehnat i moskytiéry speci-

álně na obličej nebo na celou postel nebo 

malou do stanu. Když nemáte nic takové-

ho po ruce, můžete se přikrýt velkým hed-

vábným šátkem – pod tím z umělé hmoty 

byste se totiž mohli přidusit. Jako preven-

ce se doporučuje zbytečně večer nesvítit 

při otevřeném okně. Pak už vám totiž 

pomůže jen hrubá sílá, tedy rozplácnutí 

komára na stěnu. Špatnou zprávou ale je, 

že komár se nechá chytit většinou až po 

činu, protože je „omámený“ z nasátí vaší 

krve a už není tak ostražitý. Pokud komára 

zabijete holou dlaní, běžte si ji pak umýt, 

nejlepší je ji i dezinfikovat. Přece jen pra-

cujete s krví…

Chemický lov komárů
Velmi účinnou ochranou proti komárům 

jsou repelenty a odpařovače „antikoma-

rových“ chemických látek. Repelenty ale 

musíte aplikovat opakovaně, jejich účin-

nost většinou bývá omezená. Při procház-

kách v lese to ale je přípravek k nezapla-

cení. V případě elektrických odpařovačů si 

musíte dát pozor na odvětrávání prostoru, 

kde spíte, protože byste mohli přiotrávit 

spíše sebe než komáry. Existují i takové, 

které komáry nejen odpuzují, ale přímo 

zabíjejí. Novinkou jsou elektrické odpařo-

vače proti komárům na baterie. A jak se 

zachovat, když už je na ochranu pozdě 

a štípance svědí k zbláznění?  K dostání 

jsou take uklidňující balzámy na štípance, 

které zabraňují rozškrábání kůže. Z přírod-

ních prostředků uklidňuje tvaroh, stude-

ný obklad, ocet, rozkrojená cibule, která 

i dezinfikuje.

POZOR, KLÍŠŤATA
Tak tento pozor už je se zdvihnutým prs-

tem. Jedno klusnutí klíštětem coby zná-

mého přenašeče lymeské boreliózy či klíš-

ťového zánětu mozku se nám totiž může 

stat osudným. Klíšťata jsou členovci, kteří 

ke svému životu potřebují dostatečnou 

vlhkost a relativní teplo. Jsou proto aktivní 

od jara do podzimu, nejvíce pak obvykle 

od dubna do června. Studená zima, stej-

ně jako teplé, ale suché léto jim nesvědčí. 

Nacházejí se prakticky všude. Jejich výskyt 

se snižuje s nadmořskou výškou, ale byla 

zaznamenána i v Krkonoších a na Šumavě 

v nadmořských výškách kolem 1000 m. n. 

m. Ohniskovými biotopy klíšťat bývají list-

naté a smíšené lesy, neposečené louky na 

jejich okrajích či říční nivy. Počet infikova-

ných klíšťat se udává mezi 1 - 20 %. 

Ochrana před klíšťaty
Expoziční profylaxe - ochrana 
před přisátím klíštěte:
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k přisá-

tí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nejlepší 

ochranou tedy je místům s největším vý-

skytem klíšťat se zcela vyhnout. Pokud 

se pobytu v oblasti s výskytem klíšťat 

nevyhnete, omezte ho na dobu s jejich 

nejmenší aktivitou. Relativně bezpečné 

období je zima a suché léto. Nejrizikovější 

je jaro a podzim. Používejte tzv. mechanic-

kou ochranu před přisátím klíštěte. Před 

lezoucím hmyzem vás ochrání oděv dobře 

zakrývající nohy i ruce a pevná obuv. Oděv 

by měl být světlý jednak proto, aby chránil 

jeho nositele před přehřátím, ale i proto, 

aby na něm byl zachycený hmyz dobře 

vidět a mohl být ihned odstraněn. Oděv 

je možné dále impregnovat repelentem. 

V terénu ohroženém výskytem klíšťat si 

zásadně nesedejte ani nelehejte na zem, 

a to ani při použití podložky. Pohybujte 

se jen po cestách a nevstupujte volně do 

trávy, bylinné vegetace a křoví. Při chůzi 

si občas prohlédněte spodní část nohou 

(nohavice, punčochy) a zachycená klíšťa-

ta sejměte. (proto je výhodná světlá barva 

oblečení). Na klíšťaty ohrožená místa s se-

bou neberte nebrat psy, v případě nutnosti 

jen na vodítku.

Používejte repelenty
Správně a účinně používejte repelenty 

odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2 až 

4 hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. 

Při delším pobytu je lepší jimi impregno-

vat oděv (pozor na snášenlivost materiá-

lu). Repelenty na bázi rostlinných výtažků 

mívají nestejnou účinnost, nicméně jsou 

většinou velmi dobře snášeny. Možné je 

i použití 

insekticidů (látek ničících hmyz). V přípa-

dě klíšťat je možné jimi impregnovat oděv, 

nebo např. stan. Pozor na snášenlivost 

materiálu a možné toxické účinky. V žád-

ném případě neaplikujte insekticidy do 

volné přírody. Proti klíšťové meningoen-

cefalitidě se můžeme bránit i očkováním. 

Ačkoliv nejvhodnějším obdobím k očko-

vání proti klíšťové encefalitidě je podzim 

a zima, naočkovat se můžeme nechat 

i dva týdny před plánovanou dovolenou. 

Lékaři to velmi doporučují právě pro let-

ní období. Ne všichni vědí, že v současné 

době je možné absolvovat očkování proti 

klíšťové encefalitidě ve zkráceném režimu. 

To trvá čtrnáct dní a je potřeba, aby člověk 

během této doby nechytil klíště. Jde o dvě 
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dávky a člověk je před nemocí chráněn 

za čtrnáct dnů po té druhé. Proti lymeské 

borelioze očkovací vakcina bohužel nee-

xistuje, bránit se proti tomuto zákeřnému 

onemocnění musíme jinými způsoby.

POZOR, VŠI
Ano, i tato zvířátka nám mohou přidělat 

několik vrásek na čele. Jak vlastně pozná-

te, že má váš potomek má skutečně vši? 

Podívejte se do vlasů a možná na nepří-

jemného parazita rovnou narazíte. Děti 

také bývají neklidné, ospalé, nepozorné 

a často se drbou na hlavě. Na pokožce 

hlavy se mohou objevit boláky a rozedře-

ná místa. Někdy bývá nápadnějším přízna-

kem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší 

mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí 

do postele. 

Jak dítě zbavit vší krok za krokem
Pouhým pohledem, případně pomocí lupy 

můžete veš v hlavě najít ve třech stadiích 

– dospělá veš – její vajíčka, hnidy - larvy, 

nymfy. Veš je zhruba 2 až 4 milimetry 

dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka 

těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou 

blízko k pokožce hlavy. Pokud už máte 

diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři 

říkají, stanovenu, nezbývá než začít s od-

straňováním hmyzu. Zavšivená hlava totiž 

není v žádném případě jen otázka krásy. 

Jestliže si budete hlavu, která svědí, drbat, 

hrozí, že si ji navíc rozškrábáte a do ranek 

zanesete další infekci. Člověk, který má ve 

vlasech vši, může mít dokonce zvětšené 

mízní uzliny na krku a v týlu. Postupujte 

následovně.

1. Použijte odvšivovací přípravek
Nejprve použijte přesně podle návodu 

odvšivovací prostředek z lékárny. Návod 

čtěte důkladně, seznamte se s možnou 

nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém 

letáku by mělo být rovněž uvedeno, za jak 

dlouho je nutné odvšivení pomocí příprav-

ku opakovat, pokud se napoprvé nepodaří 

všechny parazity odstranit. Obvykle je to 

za sedm až dvanáct dní. Druhé odvšive-

ní se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby 

se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich 

vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí 

opakovat dříve než za jeden týden, častěj-

ším používáním se zvyšuje rezistence vší 

k přípravkům. Nepoužívejte petrolej. Vši 

po něm sice hynou, ale jeho použití je ne-

bezpečné. Může po něm například nastat 

alergická reakce s vážnými zdravotními 

komplikacemi a nepříjemnými potížemi na 

kůži. Ze stejného důvodu nesahejte ani po 

přípravcích pro zvířata.

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy
Mezi mrtvými hnidami totiž může být i ně-

jaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech 

vylíhla, během několika dní byste problém 

vší řešili znovu. Poté, co jste použili odvši-

vovací přípravek, musíte mrtvé (případně 

i živé) parazity z vlasů dostat. Před mecha-

nickým odstraněním vždy vlasy namočte. 

Na suchých vlasech totiž parazit dokáže 

lézt – kličkovat a hřebenu se úspěšně vy-

hýbat. Pro první „hrubé” odstranění hnid 

můžete použít hustý hřeben, takzvaný 

všiváček. Před česáním se doporučuje vla-

sy přelít teplou octovou vodou. Dejte si 

pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte 

a dobře uvidíte padající parazity.Hřeben 

však nemusí zachytit všechna vší vajíčka, 

je proto nutné pozorně prohlédnout celou 

hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáh-

nout zbývající hnidy. Může to být velmi 

zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého 

procesu nezbytné.

3. Sledujte účinek
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou 

kontrolou vlasů. Pozorujte dítě, zda se ne-

drbe a není neklidné. Často je třeba od-

všivovací kúru po sedmi až deseti dnech 

zopakovat. V této době se totiž může 

z případné neobjevené živé hnidy vylíh-

nout larva, ta pak dozrát v dospělou veš, 

která opět naklade vajíčka.

Jana Abelson Tržilová

Foto: SAMphoto.cz
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PROBIOTIKA,
NEBO PREBIOTIKA?



Určitě jste tyto pojmy už zaslechli, ale už možná nevíte, co přesně znamenají. 

Co to jsou probiotika, prebiotika, případně symbiotika a jaký je mezi nimi 

rozdíl?



Probiotika jsou živé mikroorganismy, které 

jsou v přiměřeném množství konzumová-

ny a příznivě ovlivňují zdravotní stav uživa-

tele. Můžeme se setkat v podstatě s dvě-

ma skupinami výrobků v oblasti probiotik.

Naše zdraví významně ovlivňují mikroor-

ganizmy žijící v našem tlustém střevě (tzv. 

střevní mikroflóra). Ty zajišťují správnou 

funkci trávicího systému a porušení rovno-

váhy mezi nimi se může projevit různými 

zdravotními problémy. Rovnováhu střevní 

mikroflóry může způsobit například ne-

vhodná strava, užívání antibiotik či stres. 

V dnešní době ovšem známe již možnosti, 

jak ovlivnit složení střevní mikroflóry v náš 

prospěch. Jak? Prostě a jednoduše stra-

vou obohacenou o probiotika, prebiotika 

či symbiotika. Takto obohacené potraviny 

řadíme do větší rodiny potravin známých 

pod názvem funkční potraviny. Vyrábí se 

i jako potravinové doplňky. 

PROBIOTIKA – „PRO ŽIVOT“
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které 

příznivě působí na naše zdraví. Ale pozor! 

- jen pokud se konzumují v dostatečném 

množství. Jejich účinnost také závisí na 

schopnosti přežít ve střevech (odolat růz-

ným kyselinám, snášet teploty kolem 40 

°C apod.) a množit se v nich. Mezi nej-

známější probiotické mikroorganizmy pa-

tří hlavně různé kmeny rodu Lactobacillus 

a Bifidobacterium. Dále se užívají některé 

kmeny rodů Escherichia, Bacillus, Ente-

rococcus a Saccharomyces. Probiotika se 

prodávají nejčastěji ve formě zakysaných 

mléčných výrobků a potravinových doplň-

ků. Z mléčných výrobků jsou dobrým zdro-

jem především některé jogurty, speciální 

kysané mléčné nápoje, vysokodohřívané 

tvrdé sýry, mléčně kvašená zelenina (ty-

picky kysané zelí či rychlokvašené okurky) 

a šťáva z kysaného zelí. Méně vhodné jsou 

zakysané smetany, termizované dezerty 

a tavené sýry. V dnešní době jsou o pro-

biotické mikroorganizmy obohacené na-

příklad také některé dětské výživy, oplatky 

či trvanlivé masné výrobky.

 

PROBIOTIKA – PŘÍZNIVÉ ÚČINKY 
NA ZDRAVÍ
V řadě studií bylo prokázáno, že konzu-

mace probiotik příznivě ovlivňuje složení 

střevní mikroflóry, kdy zvyšuje výskyt zdra-

ví prospěšných mikroorganizmů a snižuje 

počty těch škodlivých. Podávání probio-

tik může hrát významnou roli u zácpy, 

průjmu, střevních infekcích, u syndromu 

dráždivého tračníku,  chronického zánětu 

střeva a v prevenci nemocí močové trubi-

ce. Mezi další příznivé účinky, které jsou 

v současnosti probiotikům připisovány, 

patří celkové zvýšení odolnosti organizmu, 

zmírnění laktózové intolerance, snížení ri-

zika vzniku rakoviny střeva. Kromě toho 

jsou probiotika v současnosti jediným pro-

středkem, jak předcházet atopii, a v čas-

ném dětství mohou dokonce ovlivnit její 

projevy (například mohou předcházet či 

zmírnit atopický ekzém u dětí).

 

PREBIOTIKA – VÝŽIVA PRO 
PROBIOTIKA
Prebiotika jsou nestravitelné složky po-

travy, které zvyšují počet zdravotně pro-

spěšných mikroorganizmů ve střevě, nebo 

podporují jejich činnost ve střevě. Čili jim 

zajišťují výživu. Jako prebiotika se použí-

vají většinou fruktooligosacharidy a růz-

né druhy vlákniny. Na obalu výrobků se 

můžete setkat například s  tvrzením, že 

výrobek obsahuje inulin nebo oligofruktó-

zu. Tyto látky nemají žádné toxické nebo 

rakovinotvorné vlastnosti a v některých 

potravinách se vyskytují i přirozeně, na-

příklad inulin najdeme v cibuli, česneku, 

pórku a obilovinách.

 

SYMBIOTIKA – ZDRAVÝ KOKTEJL
Symbiotika jsou potraviny či potravní do-

plňky spojující účinky probiotik a prebio-

tik. Vytvoříme je, když smícháme probioti-

ka a prebiotika dohromady.

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: viscojis.cz, celostní medicína.cz, 

zijemenaplno.cz

Ve zkratce…
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PROBIOTIKY A PREBIOTIKY? 
Probiotika jsou již zmíněné užitečné bakterie, které se živí prebiotiky/vlákninou. Aby uži-
tečné probiotické bakterie osidlovaly střevo aktivně, je nutné, aby měly dostatečný přísun 
prebiotik/vlákniny. Probiotikům a prebiotikům se také někdy říká symbiotika. 

KDY JE VHODNÉ PROBIOTIKA UŽÍVAT? 
Probiotika je vhodné užívat při běžných zažívacích problémech, jako je zácpa, průjem nebo 
plynatost, v průběhu nebo bezprostředně po léčbě antibiotiky a také v případě, trápí-li vás 
hemeroidy, jimiž trpí až 70% dospělé populace. Probiotika jsou vhodná při snížené imunitě, 
při detoxikaci organismu nebo jako doplněk stravy při redukční dietě. 

KDY JE SPRÁVNÝ ČAS NA UŽITÍ PROBIOTIK, BEREME-LI ANTIBIOTIKA? 
MUDr. Pavel Kohout, vedoucí Centra výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze říká: 
Pokud bereme antibiotika po 12 hodinách, bývá nejlepší, abychom si dali probiotický vý-
robek nebo preparát přibližně po osmi hodinách od požití antibiotik, tedy vždy ve dvou 
třetinách intervalu užívání těchto léků, aby antibiotika zničila co nejméně probiotických 
bakterií.
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Najít míru, při které nám sluníčko přináší 

potřebný vitamín D, energii a dobrou ná-

ladu a zároveň nehrozí zhoubným one-

mocněním kůže, není jednoduché. Pokud 

si nechceme ublížit, měli bychom začít tím, 

že zjistíme, jakou dobu právě naše pokožka 

na slunci unese. To znamená, že potřebuje-

me znát svůj fototyp.

KAM PATŘÍTE?
Lidskou pokožku dělíme podle snášenlivosti 

slunečního záření na tzv. fototypy. Samotná 

stupnice se řídí barvou vlasů, očí a typem 

pleti. Obecně platí, že sluneční záření sná-

šejí lépe lidé tmavovlasí a tmavoocí než lidé 

světlovlasí, rusovlasí s modrýma a zelenýma 

očima, pletí světlou s černými pihami. Fo-

totyp, nebo-li typ vaší pokožky, v závislosti 

dispozic pro přijímání slunečních paprsků je 

důležitým faktorem při určení ochranného 

faktoru (OF), který by měl mít váš opalo-

vací krém. V zásadě platí, že podle svého 

fototypu máte na výběr krém, který by měl 

splňovat následující charakteristiky.

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

totypu) 

• střední OF 16-25 (u citlivého fototypu) 

• nižší OF 12-16 (u normálního fototy-

pu) 

TYP I: VELMI CITLIVÝ 
Na sluneční záření reaguje citlivě, někdy až 

alergicky. Vyznačuje se citlivou pokožkou, 

rezavými vlasy, množstvím pih. Jeho pokož-

ka nikdy nezhnědne. Naopak se často spálí. 

Přirozená vlastní ochrana pokožky mizí po 

5 až 10 minutách pobytu na slunci.

TYP II: CITLIVÝ 
Na sluneční záření reaguje citlivě. Vyzna-

čuje se světlou pokožkou. Pokožka se opa-

luje pomalu, často se spálí, někdy mírně 

zhnědne. Lidé s tímto typem mají většinou 

blond vlasy, pihy. Přirozená vlastní ochrana 

pokožky mizí po 10 až 20 minutách pobytu 

na slunci.

TYP III: NORMÁLNÍ 
Na sluneční záření reaguje normálně, bez 

alergických reakcí. Pokožka se opaluje do-

hněda, lidé tohoto typu mají tmavě blond 

až světle hnědé vlasy, málo pih. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky mizí po 15 až 25 

minutách pobytu na slunci.

TYP IV: ODOLNÝ 
Vůči slunečnímu záření je odolný. Snědá 

pokožka se velmi rychle opaluje, opálení si 

uchovává delší dobu, než u ostatních foto-

typů. Lidé s tímto typem pokožky mají hně-

dé až černé vlasy, výjimečně pihy. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky mizí po 20 až 30 

minutách pobytu na slunci.

JAK SE SPRÁVNĚ OPALOVAT?
Pokud už víte, ke kterému typu lidí patříte, 

máte dobrý základ proto, přežít pobyt na 

slunci ve zdraví. Důležité je, dodržet několik 

zásad: 

1. Za každou cenu se vyhněte spálení. 

Zní to banálně, ale tak často se na to 

zapomíná, zejména v přívalu nadšení 

z dovolené, když jedete na jih za slun-

cem. Spálení je nejen nepříjemné, ale 

kůži může trvat dlouhou dobu, než se 

Krása

Opálení si většinou spojujeme s aktivním životním stylem a s pobytem 

venku. Opálenou kůži často považujeme za krásnější, zdravější a přitažlivější 

než pleť neopálenou. Ale existuje vůbec opalování, které je zdravé a pleti 

a tudíž i nám neubližuje?

OPALOVÁNÍ
ZDRAVÉ





z něj vzpamatuje. 

2. Na slunci buďte opatrní, obzvláště 

na horách nebo v jižních krajích. Síla 

slunce se těžko odhaduje a navíc se 

může výrazně měnit. Nezapomínejte, 

že sluneční svit je nejintenzivnější mezi 

desátou a patnáctou hodinou. 

3. Opalujte se pozvolna. Zejména na 

dovolené u moře byste měli používat 

opalovací krém s vysokým ochranným 

faktorem. Během prvních dní nezůstá-

vejte na slunci příliš dlouho. 

4. Nesnažte se zůstat opálení po celý 

rok. Je důležité, abyste nepřekročili 

celkovou roční dávku ultrafialového 

záření ve výši 25 kJ/m2. 

5. Vždy si vhodným způsobem chraňte 

oči. 

6. Nedovolte dětem, aby se opalovaly. 

Dětská pokožka je obzvláště zranitel-

ná. Na pláži děti hlídejte a snažte se, 

aby nosily pokrývku hlavy, když nejsou 

ve stínu. 

7. Pokud máte problémy s kůží, na-

příklad se rychle spálíte, informujte 

o tom svého lékaře. 

8. Vyhněte se účinkům UV záření v těch-

to případech: jste těhotná - máte vel-

mi citlivou kůži (typ 1) - jste nalíčená 

- berete léky.

JAK CHRÁNIT POKOŽKU
OBLEČENÍ
V létě je vhodné nosit lehké bavlněné ob-

lečení a pokožku přehnaně neodhalovat. 

Samozřejmostí by měla být pokrývka hlavy, 

která nás chrání před úpalem či úžehem 

a dalšími problémy, které mohou sluneční 

paprsky přinášet.

Také oči je třeba chránit vhodnými sluneč-

ními brýlemi. Lidé, kteří nosí dioptrické brý-

le, se nemusí obávat. I tato skla poskytují 

dostatečnou ochranu před sluncem.

OPALOVACÍ KRÉMY S VYSOKÝM
UV FAKTOREM
Podle výše ochranného faktoru (OF, SPF) 

poznáte, jak dlouho můžete bezpečně 

pobývat na sluníčku a současně i za jakou 

dobu kůže bez ochrany zrudne. Prostře-

dek s ochranným faktorem SPF 15 umož-

ňuje trávit na sluníčku bezpečně 15 minut 

a současně označuje, že po zhruba 2,5 ho-

dině fototyp I určitě zrudne.

Faktor 50+ představuje maximální ochranu 

a nic vyššího už na trhu nenajdete. Příprav-

ky s vysokými filtry by měli používat hlavně 

děti, lidé s fototypem I a II, dále lidé s kož-

ními alergiemi, zraněním či jinými kožními 

problémy.

Kvalitní ochranný přípravek by měl obsaho-

vat UVA a UVB filtr. 

PŘÍPRAVKY PO OPALOVÁNÍ
Po slunění ztrácí kůže pružnost, hydrataci, 

je napnutá, obvykle červená a podrážděná. 

Na konci dne je potřeba pokožku osprcho-

vat a očistit od písku a chlorované nebo 

slané vody.

Přípravky po slunění snižují podráždění 

a pečují o pokožku a navíc prodlužují ký-

žené opálení. Najdete je ve formě hydra-

tačního mléka, oleje či sprejů. Při mírných 

spáleninách jsou vhodné především vý-

robky s vysokým obsahem aloe vera nebo 

s panthenolem. 

Vhodné jsou také obklady z uvařeného, vy-

chlazeného černého anebo zeleného čaje, 

pomáhá také smetana či bílý jogurt.

DOPLŇKY STRAVY S OBSAHEM 
ANTIOXIDANTŮ
Pomáhají pokožce tím, že vážou volné radi-

kály, dodávají pokožce živiny pro zachování 

pružnosti a některé podporují tvorbu mela-

nimu a urychlují opálení.

Významné antioxidanty:

• betakaroten

• lykopen

• vitamin C

• vitamin E

• selen

Doplňky stravy je nutné užívat zhruba 3 – 4 

týdny před létem anebo plánovanou dovo-

lenou u moře a doporučuje se nepřestat 

s užíváním ani po dovolené

DĚTI A OPALOVÁNÍ
Dětská pokožka je velmi citlivá a mnohem 

náchylnější k rychlému spálení od sluníčka 

než pokožka dospělého. Pokožka dítěte to-

tiž přijme mnohem více UV záření, jelikož 

nemá plně vyvinutý systém tvorby melani-

nu – pigmentového barviva – oproti dospě-

lému člověku.

Opakované spálení kůže v dětském věku 

může být nejvážnějším spouštěčem pozděj-

ších závažných kožních onemocnění.

Sluneční paprsky jsou nejnebezpečnější 

pro ty nejmenší. Novorozeňata a kojenci 

by se vůbec neměli dostat na přímé slunce. 

Ani stín neposkytuje stoprocentní ochranu 

před slunečním zářením, takže pokud není 

miminko v kočárku či na dece oblečené, je 

nutné ho namazat krémem a hlavičku za-

krýt kloboučkem nebo čepičkou.

Opalovací krém vyvinutý speciálně pro děti 

by měl být součástí výbavy každé maminky, 

stejně jako pokrývka hlavy a dostatek teku-

tin. Opalovací přípravky by měli rodiče vybí-

rat dle výše ochranného faktoru, pro malé 

děti je ideální faktor číslo 50.

zdroj:  Mgr. Renáta Novotná-  

DoktorOnline, zdravi.cz

Foto: SAMphoto.cz
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SPOLEHLIVÁ PŘÍPRAVA 
NA LÉTO!

VITAR, s.r.o. | třída Tomáše Bati 385 | 763 02 Zlín | Česká republika | www.vitar.cz

Doplněk stravy. Žádejte ve vaší lékárně.

Revital® SUPER BETA-KAROTEN
  nejkomplexnější výrobek na trhu

   s obsahem BioPerine® (pro lepší vstřebatelnost betakarotenu, 
minerálních látek, vitaminů, přírodních extraktů)

  ochrana očí díky luteinu a zeaxantinu

  obohaceno o vitaminy C, E a selen

1 tableta denně
balení: 60 tablet, 150 tablet

Revital® SUPER BETA-KAROTEN
  pro děti od 3 let

   s obsahem čistě přírodních extraktů 
(extrakt z mrkve, z borůvky, z měsíčku lékařského)

  ochrana očí díky luteinu a zeaxantinu

  obohaceno o vitaminy C, E a zinek

  bez lepku, bez laktózy, bez aspartamu

  se skvělou příchutí pomeranče a meruňky

1 tableta denně
balení: 45 ochucených tablet

PAMATUJTE: výrobky s obsahem betakarotenu je vhodné užívat zpravidla 1–2 měsíce 
před intenzivnějším pobytem na slunci!

+ DÁREK
super tetovačky

STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
tel.: +420 257 888 111, www.stada-pharma.cz

** IMS data Pharmatrend z lékárenského segmentu za období březen 2011 až březen 2012.

DERMATOLOGICKÁ OCHRANA KŮŽE

Účinný ochranný komplex
UVA-UVB-IRA + ochrana před
infračerveným zářením

Speciální řada pro alergickou kůži 
a pro citlivou dětskou pokožku

Více informací na: 
www.ladival.cz 

Chrání Vaši pokožku

stada_4153_inzerce_Ladival_210x148_final.indd   1 30.4.2014   14:23:41



BLÁZNIVÝ LOUIE RÁD PŘI LÉTÁNÍ SHAZUJE 
VAŠE KUŘÁTKA
Novinka od Piatnik je veselá hra, která má velmi jednoduchá pravidla a je 
určena pro 2-4 hráče od 4 let. Můžete si být jisti, že se s ní děti krásně pobaví 
a zasmějí. Pilot Louie létá nahoru a dolů, kroutí se všemi směry a doráží na 
kuřátka. Úkolem dětí je svá kuřátka ochránit pomocí odrážecí rampy. Jde 
o krásný dárek ke Dni dětí, který seženete na www.eshop-piatnik.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V jakém evropském městě sídlí ústředí společnosti Piatnik?
A) Londýn
B) Budapešť
C) Vídeň

Časopis Hamánek až 
do schránky domů

Oblíbili jste si časopis Hamánek plný 

zajímavých tipů nejen pro rodiče 

s malými dětmi? Abyste nepropásli 

žádné další vydání, objednejte si 

jej na stránkách www.hamanek.

cz, kde v sekci Předplatné naleznete 

objednávkový formulář. Navíc pokud 

jste členem Klubu Hamánek, získáte 

při ročním předplatném ZDARMA 

plyšového medvídka Hamánka.

RELAX KIDS – ŠŤAVNATÁ 

NOVINKA PRO DĚTI
Sirup Relax KIDS je nejmladším přírůstkem v pestré 

rodině oblíbených ovocných sirupů Relax. Je 

určen pro všechny prcky, kteří mají rádi svěží chuť 

sladkokyselých jahůdek. 

Děti pobaví i originální hravý design láhve 

s autentickými kresbami veselých zvířátek. Sirup 

Relax KIDS má navíc bezkapkové víčko, které 

nezanechává ulepený vršek láhve a kapky tak 

nestékají až na stůl. 

Jaké příchutě džusů Relax máte nejraději?

Své odpovědi posílejte na adresu: 

Soutez@rodinaaja.cz heslo Relax

Květen je měsícem pečení 
Světový den pečení připadá vždy na třetí 

květnovou neděli. Oslavme tento „sladký“ den 

společně s rostlinným tukem Hera máslová 

příchuť, která se hodí nejen na běžné pečení, 

ale také do krémů, dortů a krémových dezertů! 

Inspiraci nejen na různé světové recepty hledejte 

na WWW.PECENIJERADOST.CZ.

Na který den letos připadá Světový den 

pečení?
• 18. května
• 25. května

Své odpovědi posílejte na adresu 

soutez@rodinaaja.cz heslo: Hera 

Bupi BABY dětské tělové mléko

Dětská kosmetika s obsahem přírodních složek

Dětské tělové mléko Bupi si vás získá svojí vůní 

a jemností. Příjemně se roztírá na pokožce a díky 

obsahu přírodních olejů ji hydratuje a zvláčňuje. 

Součástí Bupi BABY tělového mléka je účinná látka 

Bisabolol s výbornými protizánětlivými účinky, která 

navíc působí také proti podráždění pokožky. Dětské 

tělové mléko je vyrobené na přírodním základě bez 

minerálních olejů, které by jakýmkoli způsobem 

zatěžovali pokožku dětí. Mléko obsahuje příjemný 

parfém bez alergenů.

Více o této tradiční slovenské značce na 

www.bupi.cz

Dopřejte svým smyslům jemné 

pohlazení s vůní růže. Přírodní 

tělové máslo a sprchový gel 

německé značky Bioturm pečuje 

o vaši pokožku, kterou zanechá 

vláčnou a hydratovanou. Sada 

potěší i jako skvělý dárek. Více 

informací na www.ekozena.cz

Nápoje Hamánek 

do batůžku na výlet
Čas jarních výletů je v plném proudu a na takový 

výlet je třeba se patřičně vybavit a nezapomenout 

dodržovat také pitný režim. Nejenom dětem přijdou 

vhod nápoje Hamánek v praktickém plastovém 

balení. V nabídce jsou 4 druhy v objemu 500 ml. 

Vyzkoušejte třeba lahodný nápoj z hroznů, jablek 

a třešní, který vás příjemně osvěží. Pro kojence 

doporučujeme ředit převařenou či kojeneckou 

vodou. Navíc jsou nápoje Hamánek bez přidaného 

cukru a obsahují pouze cukry přirozeně se vyskytující 

v ovoci.



CHYTRÁ MLUVÍCÍ OPIČKA
Interaktivní plyšová opička s edukativním 

programem pro děti od půl roku.
Chytrá mluvící opička z řady „Směj 

se a poznávej“ je roztomilý a mazlivý 
kamarád pro miminko. Když miminko 

zmáčkne opičce bříško, bude odměněno 
zábavnými písničkami a frázemi 

o protikladech, přátelství a počítání. 
Když miminko obrátí opičku vzhůru 

nohama, dozví se další protiklady! 
Miminka si s touto chytrou opičkou užijí 

spoustu legrace! Hračka mluví česky.
Cena 549 CZK

Z_FisherPrice_OPICKA_104x65_2.indd   1 22.4.14   14:55Meggle Alpské máslo
Rodinná mlékárna Meggle nabízí 250 g balení  Alpského másla. Jeho kvalita 

je zaručena nejen 100 letou tradicí , ale také pečlivým výběrem surovin 

a časově náročným 

stloukáním.

Použití našeho másla 

se každý Váš pokrm 

změní  v nevšední zážitek. 

K dostání  je též ve 200 

g balení. Rozdíl můžete 

ochutnat sami.

Přejeme Vám dobrou 

chuť!

www.meggle.cz

Modely sezóny 2014

Dámský dres - Northwave Starlight Women

- reflexní prvky

- velikost S – XXL

- cena 1.693,-

Krátké 3/4 kalhoty

- vycpávka SRW-12

- prodyšné

- pěna se střední hustotou zajistí potřebný 

komfort na středně dlouhých vyjížďkách. 

- materiál response

- velikost S – XXL

- cena 1.804,-
WWW.HARFASPORT.CZ

Remoska® v novém designu 

a s ještě nižší spotřebou - jen 400W!

Víte, že ... ?

V polovině tuzemských domácností se vaří prakticky každý den? Vaření doma 

je totiž nejlevnějším způsobem stravování.

Náklady na 10 minut předehřátí el. trouby jsou jako 1 hodina používání 

Remosky.

Za 1 hodinu používání Remosky zaplatíte 

jen 2,- Kč ( při ceně 1 kWh = 5,- Kč ).

Více informací naleznete 

na WWW.REMOSKA.CZ 

• Jesle pro děti od 12 měsíců do 4 let
• Jsme českou firmou s tradicí a historií
• Příjemné, klidné a bezpečné prostředí
• Plně kvalifikovaný personál
• Více fotek na WWW.JESLE.CZ

Nezapomeňte na očkování, teď je vhodný čas
Přestože očkování proti klíšťové encefalitidě představuje nejúčinnější ochranu 

proti této nebezpečné chorobě, v České republice je stále proočkována jen 

necelá čtvrtina populace. Jestliže chcete být před touto nemocí chráněni, je 

vhodné se nechat očkovat právě teď na jaře, než vypukne hlavní sezóna klíšťat. 

Standardní očkovací schéma se totiž skládá ze tří dávek, které Vám lékař bude 

aplikovat v horizontu několika měsíců. První očkování proběhne okamžitě, 

druhé – poskytující již vysokou imunitu – za 1-3 měsíce a pro poslední dávku 

si přijdete za lékařem až za 5 měsíců až rok. Na přeočkování se pak dostavíte 

po třech až pěti letech od základní vakcinace. Více informací na 

www.pozorkliste.cz

Zasoutěžte si s ovocnými pendreky HARIBO Balla Balla
Kdo by neznal dlouhou sladkou trubičku, která báječně chutná a lákavě voní. Společnost HARIBO 
může nabídnout milovníkům želatinových tyčinek širokou nabídku ovocných pendreků bez lékořice 
různých chutí, tvarů i délek. HARIBO Balla Balla ve stogramovém sáčku ukrývá spoustu malých 
ovocných pendreků s příchutí citrónu, jablka, třešně, coly nebo jahod se smetanou. HARIBO Balla 
Balla Sticks svým dvěstěgramovým balením uspokojí chutě celé rodiny či kamarádů.. 
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Chcete vyhrát balíček plný právě těchto ovocných pendreků HARIBO Balla Balla?  
Stačí jen odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku:
Jak dlouhý by byl řetěz ze všech Zlatých medvídků HARIBO, které se ve firmě HARIBO vyrobí za 
jeden rok?

A) 160 306 km
B) 99 000 km
C) pouhých 50 000 km  

Nápovědu naleznete v sekci „O nás“ na www.haribo.com
Odpověď zasílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz, heslo Haribo



„Celiakie je autoimunitní nemoc, která 

vzniká pravděpodobně na základě genetic-

kých predispozic. Částečně strávený lepek 

rozpoznává organismus ve střevě jako cizí 

prvek a začne se mu bránit.  Výsledkem 

je poškozování  sliznice tenkého střeva 

a vznik série autoimunitních pochodů, kte-

ré poškozují další orgány  a tkáně v těle,“ 

uvedla praktická lékařka MUDr. Jana Daj-

ková.  Celiakie se pozná velmi složitě, pro-

tože její příznaky se individuálně liší. Často 

nebývá diagnostikována ani v evropských 

zemích s vysokou znalostí klinické variabi-

lity tohoto onemocnění.

Asi 35 % dospělé populace (zejména 

muži) s celiakií má nadváhu. Zažívací po-

tíže jako jsou průjmy, zácpa nebo jejich 

střídání, neurčité bolesti  břicha, nadýmání, 

zvracení či zhoršené polykání  se vyskytuje  

asi jenom  u poloviny dospělých nemoc-

ných. Různé projevy má za následek ne-

dostatečné vstřebávání živin. Nedostatek 

vitaminu B12 se projevuje záněty jazyku, 

bolavými ústními koutky, neurologický-

mi projevy  jako je svalová  slabost, poru-

chy  citlivosti, brnění, poruchy  chůze atd. 

Nedostatek železa zase chudokrevností. 

Narušené vstřebávání vápníku vede k ne-

dostatečné tvorbě  pevné kosti  u dětí, 

k odvápnění kostí u dospělých, k vyššímu 

Výživa

Lepek, který obsahuje pšenice, ječmen, žito a oves je pro většinu populace 

zcela neškodný. Zvětšuje se však počet těch, kteří trpí celiakií, tedy 

nesnášenlivostí lepku, která má za následek poškození sliznice tenkého 

střeva a zmenšení její resorpční plochy. Důsledkem je poškození orgánů 

a tkání celého těla. V České republice trpí alergickou reakcí na lepek okolo 

100 tisíc obyvatel. Diagnostikována byla ale přibližně jen u 40 tisíc. O celiakii 

se hovoří jako o civilizační chorobě jednadvacátého století. 

CELIAKIE
NEMOC ZVANÁ 
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riziku zlomenin, poruše zubní skloviny a  

zvýšené kazivosti zubů. Nedostatek stopo-

vých  prvků se může projevit  vypadáváním 

vlasů, únavou, depresí, snížením plodnosti 

či zvýšeným rizikem potratů.  

Celiakii často doprovází další autoimunit-

ní choroby, např. zánět štítné  žlázy, jater, 

tlustého střeva, cukrovka 1. typu, systé-

mový  lupus  erythematodes, plicní fibróza  

a další. „Nerozpoznaná  a  neléčená  celi-

akie může  vést i k záludnějším nemocem 

onkologického  charakteru. Kontinuální 

příjem lepku může způsobit vznik T buněč-

ného  lymfomu tenkého střeva, který má 

velmi špatnou  prognózu. Pouze 10 % po-

stižených žije déle než 5 let. K  vzácnějším 

komplikacím patří i karcinom jícnu, dutiny  

ústní, hltanu či tenkého střeva,“ uvedla 

MUDr. Jana Dajková.

„Vidíte, že odhalit celiakii je vzhledem 

k mnoha různým, často necharakteristic-

kým příznakům velmi obtížné, přitom jedi-

ně včasná diagnostika může pacientovi po-

moci.  Prvním krokem  je  vyšetření krve na 

detekci  specifických autoprotilátek. Dalším 

krokem je histopatologické vyšetření bio-

psie sliznice tenkého střeva. Vzorek sliznice 

velikosti kolem 2 mm odebírá gastroen-

terolog při endoskopickém vyšetření. Bez 

výsledku biopsie se diagnóza celiakie neo-

bejde,“ popsala diagnostiku celiakie MUDr. 

Markéta Trnková, ředitelka BIOLAB Praha, 

která se diagnostikou celiakie zabývá.

Rizikovými skupinami, u kterých se alergie 

na lepek ve zvýšené míře vyskytuje, jsou na-

příklad prvostupňoví příbuzní osob s celia-

kií, pacienti s únavovým syndromem, one-

mocněním pojiva, poruchou  funkce štítné  

žlázy či anémií.

Léky na celiakii neexistují, od příznaků ne-

moci pomáhá jen přísná bezlepková dieta. 

Praktická lékařka Jana Dajková připravila 

„desatero“, které by měli celiaci dodržovat. 

DESATERO PRO ZDRAVÍ  
CELIATIKŮ
• Vybírejte výrobky od certifikovaných 

výrobců  bezlepkových potravin. 

• Vařte z primárních a přirozeně bezlep-

kových surovin. 

• Dávejte pozor na to, kde se přiroze-

ně bezlepkové suroviny zpracovávají -  

ve smíšených provozech je možná je-

jich kontaminace lepkem.

• Čtěte složení potravin. Především dá-

vejte pozor na dochucovadla, sladidla 

a jejich původ.

• Bezlepkové neznamená vždy  zdravé 

(lepek dodává těstu vláčnost, pokud 

chybí, může být vláčnosti dosahováno 

nevhodnými aditivy).

• Motivujte děti a mládež, školní jídelny 

by měly nabízet bezlepková jídla.

• Neváhejte požádat pojišťovnu o pří-

spěvek na léčbu celiakie, tedy na bez-

lepkovou stravu.

• Příbuzní 1. a 2. stupně osob  s celia-

kií, pacienti s Downovým syndromem, 

únavovým syndromem, cukrovkou 1. 

typu, autoimunitním zánětem štítné  

žlázy, anémií  z nedostatku  železa 

a trávicími  obtížemi  chronického 

charakteru by měli být podrobeni dia-

gnostikování celiakie.

• Pokud trpíte laktózovou intolerancí 

(trpíte průjmy a bolestmi břicha po 

konzumaci mléčných výrobků) dodr-

žujte bezlaktózovou dietu.

• Vyvíjejte fyzickou aktivitu – zbavíte se 

stresu, uvolní se Vám v mozku  endor-

finy, zlepší  se metabolismus a celkově 

prospějete tělu trpícímu autoimunitní 

nemocí.

Zažívací příznaky celiakie byly poprvé po-

psány již koncem devatenáctého století. 

Dlouho se toto onemocnění považovalo za 

dětskou nemoc. Souvislost potíží s požitím 

lepku byla vypozorovaná až v 50. letech 

dvacátého století. Dnes roste počet lidí 

s celiakií zejména v Evropě, Spojených stá-

tech amerických a v severní Africe.

Zdroj: AeskuLab

Foto: SAMphoto.cz

Výživa



NEJSTE I VY BEZLEPKOVÍ?
V KVĚTNU TESTUJEME KREV NA PROTILÁTKY 
S 50% SLEVOU!

Cena krevních testů na vlastní žádost samoplátce - 290,- Kč, 
běžná cena 575,-  (Anti – tTG IgG a tTG IgA).

Akční nabídka je platná na všech odběrových místech AeskuLab v 
ČR po celý květen 2014, seznam odběrových míst najdete na webu 
laboratoře: www.aeskulab.cz.

www.facebook.com/bezlepkovi; www.aeskulab.cz/bezlepkovi

www.schaer.com Dobrá kuchyne, rychle servírovaná.

Schär, vedoucí výrobce bezlepkových potravin, rozšiřuje svůj sortiment o mražené 
produkty. Objevte mnohostrannou nabídku výtečných jídel: od křupavé pizzy, přes 
výborné pečivo až po sladký dezert. S výrobky od firmy Schär vykouzlíte rychle a 
jednoduše to správné pro každou příležitost.

Bezlepkové mražené výrobky od firmy Schär



Výživa

Máj, lásky čas, nepatří jen všem zamilovaným. V květnu totiž můžete oslavit 

i svoji lásku k pečení a ke všem pečeným dobrotám. Třetí květnovou neděli, 

18. května, totiž oslavíme druhé výročí Světového dne pečení. Udělejte 

si radost a upečte pro sebe a své blízké něco dobrého. Nakoukněte do 

ostatních koutů světa a nechte se inspirovat některým z receptů světové 

gastronomie.

DOBROTY
PEČENÉ 



PAVLOVA DORT – AUSTRÁLIE
Tento dort je velmi oblíbený u našich protinožců. Australané a No-
vozélanďané si jej dopřávají při příležitosti každého významnějšího 
svátku. V obou zemích je považován za národní jídlo a obě země se 
přou o jeho původ. Tento dort je lehký a nadýchaný. Připravuje se ze 
šlehaných bílků a uvnitř je plněný krémem. Nakonec je dozdobený 
šlehačkou a čerstvým ovocem. 

NA SNĚHOVÉ PLÁTY:
• 5 ks bílků – žloutky využijete na krém
• 200 g krupicového cukru
• 200 g krupicového cukru na rozvar
• 100 ml vody
• nahrubo nasekané ořechy
Bílky s cukrem vyšleháme do pevného sněhu. V průběhu šlehání 
můžeme nechat vařit cukrový rozvar. Cukr s vodou dáme vařit, pro 
vášnivé cukrářky či cukráře doporučuji zakoupit si teploměr, protože 
u řady cukrových rozvarů je velmi důležitá teplota. Rozvar do bílků 
by měl být uvařen na 120° C. 

Tento druh rozvaru se nazývá Silný let. Pro zpestření - cukráři ro-
zeznávají 10 druhů vaření cukrového rozvaru, které končí stádiem 
karamel, který se dále dělí. Bez teploměru se cukr uvařený na po-
žadovanou teplotu dá poznat i podle tzv. ruční zkoušky. U rozvaru 
na 120° C se používá drátěné očko, které si snadno uděláte sami 
ohnutím drátku a jeho zatočením. Takto připravené očko v průběhu 
vaření namáčíme do rozvaru. Na drátku se po namočení utvoří blan-
ka. Fouknutím do očka ihned po vytažení z rozvaru se při správné 
teplotě utvoří řada spojených bublinek, což znamená, že je hotovo.

Horký rozvar přilijeme za stálého šlehání k bílkům a dále šleháme do 
opětovného ztuhnutí. Pomocí stěrky případně sáčku rozetřeme na 

plech s pečícím papírem jednotlivé pláty, posypeme ořechy a dáme 
pocukrované moučkovým cukrem péct na 160° C cca 20 minut.

Vychladlé pláty poté spojíme krémem a můžeme jednotlivé vrstvy 
navíc prokládat ovocem, čokoládou dle chuti.

KRÉM:
• 750 ml smetany
• 200 g cukru
• 80 g kukuřičného škrobu
• 5 ks žloutků
• 150 g Hera máslová příchuť
V části studené smetany rozmícháme škrob a zbylou smetanu dáme 
vařit. Po dosažení varu přidáme cukr, rozmíchaný škrob a necháme 
dobře provařit. Nakonec do vařící směsi přidáme žloutky a ještě asi 
minutu provaříme. Dobře míchejte, aby se žloutky nesrazily. Poté 
necháme vychladnout a vyšleháme s tukem. 

SACHRŮV DORT
Původní vídeňský čokoládový dort s meruňkovou marmeládou je 
jedním ze symbolů Vídně. Autorem receptu dortu je Franz Sacher. 
Jeho syn pak jeho původní recepturu vylepšil meruňkovou marme-
ládou a čokoládovou polevou. Sacherův dort se stal jedním ze sym-
bolů Vídně.

KORPUS:
6 ks vajec, 150 g krupicového cukru, 250 g hladké mouky, 50 g 
jemně mleté strouhanky, 70 g kvalitního kakaa

OVOCNÁ NÁPLŇ:
500 g čerstvých nebo mražených meruněk, 250 g krupicového cuk-
ru, špetka skořice.

POLEVA:
200 ml smetany na šlehání, 200 g hořké čokolády, 50 g Hera más-
lová příchuť

KORPUS POSTUP:
Vyšleháme zvlášť žloutky a bílky společně s cukrem. Mouku důklad-
ně prosejeme společně s jemně namletou strouhankou a kakaem. 
Vyšlehané bílky, spojíme se žloutky a opatrně, ale rychle přimícháme 
moučnou směs, aby vznikla hladká kompaktní směs. Nalijeme do 
připravené dortové formy a dáme péct na 170° C cca 40 min. Po 
upečení necháme vychladnout, vykrojíme z dortové formy a dvakrát 
prokrojíme.

Meruňky vypeckujeme a důkladně opláchneme. Na větší pánvi roz-
pustíme ½ z dávky cukru na světle hnědý karamel a zasypeme skořicí. 
Přidáme meruňky, lehce zalijeme vodou, aby se nepřipalovaly, a du-
síme. Po odpaření 1/3 objemu sundáme z ohně a necháme lehce vy-
chladit. Na dno formy položíme rozkrojené kolo korpusu, důkladně 
zatřeme ještě teplou meruňkovou redukcí a přiklopíme dalším částí 
korpusu, postup opakujeme. Sesazený dort na povrchu rovněž po-
třeme zbylou meruňkovou redukcí a dáme důkladně vychladnout.
Smetanu ohřejeme a poté přidáme čokoládu. Důkladně promíchá-
me a nakonec vařečkou nebo stěrkou do horké polevy zapracujeme 
tuk. Pokud použijeme metlu, zapracujeme do polevy vzduch a po-
leva pak nebude tak lesklá. Vychlazený dort zatřeme čokoládovou 
polevou a nakrájíme, podáváme s vyšlehanou smetanou a zbylou 
meruňkovou omáčkou.



JABLEČNÝ TARTE TATIN
Obrácený koláč je tradiční francouzskou specialitou, která vznikla 
jen tak náhodou nepozorností jedné ze sester Tatinových.
INGREDIENCE:
220 g hladké mouky 
špetka soli
150 g rostlinného tuku rozkrájeného na kostky
1 žloutek
NÁPLŇ:
1,2 kg jablek
70 g rostlinného tuku
185 g třtinového cukru
Postup těsto:
Smíchejte ve velké míse mouku se špetkou soli a přidejte tuk. Těsto 
vypracujete, dokud se nepodobá jemné strouhance. Poté přidejte 
žloutek a trochu studené vody (cca 2 – 3 kávové lžičky). Poté těsto 
vypracujte do hladka, aby se všechny ingredience spojily. Po zpraco-

vání zabalte těsto do potravinářské fólie a vložte do lednice minimál-
ně na půl hodiny odležet.  
Postup náplň:
Zbavte jablka jádřinců a nakrájejte je na čtvrtky. Na žáruvzdorné 
pánvi (případně můžete použít dortovou formu) rozehřejte rostlin-
ný tuk a přidejte cukr. Vznikne lehká karamelová hmota, na kterou 
naskládejte čtvrtky jablek pevně jednu vele druhé tak, aby nevznikla 
žádná mezera. Tuto směs vařte na mírném ohni cca 35 – 40 minut, 
dokud jablka nezměknou a karamel je nahnědlý a táhlý. 
Vyjměte těsto z lednice a rozválejte ho na pomoučněném válu do 
kulatého tvaru, který je větší než průměr dortové formy/pánve. Roz-
ložte těsto přes podušená jablka s karamelem a okraje těsta vtlačte 
přes jablka. Poté vložte do trouby a pečte 25 – 30 minut, dokud 
těsto nezezlátne. Po vyjmutí z trouby nechte koláč cca 2 minuty 
odpočnout a pak překlopte na talíř. Podávejte ho teplý se šlehačkou 
nebo vanilkovou zmrzlinou.

MILLE FEUILLE 
Tento dezert pochází z Francie. Základní ingrediencí je listové těsto 
prokládané krémem z různých přísad. Nejčastější jde vanilkový nebo 
pistáciový krém. Dezert se nakonec zdobí čerstvými jahodami. 
Korpus listové těsto:
Listové těsto vyválíme na moučkovém cukru do tenkého plátu, který 
upečeme na 180° C ve vyhřáté troubě cca 30 minut. Plát musíme 
péct zatížený dalším plechem, aby těsto nenaskočilo. Upečený plát 
rozkrojíme na 3 stejně velké pásy.
Na krém:
• 1 pistáciový puding

• 200 g cukru krupice
• 500 ml mléka 
• 500 ml smetany
• 250 g rostlinného tuku
• 50 g nepražených pistácií
Mléko přivedeme k varu a přidáme puding rozmíchaný v troše stu-
dené vody. Vaříme asi 10 minut, poté přidáme cukr. Ještě mírně 
provaříme a odstavíme z ohně. Hotový puding necháme v pokojové 
teplotě vychladnout a zašleháme rostlinný tuk a nasekané pistácie.
Hotovým krémem spojíme jednotlivé listové pláty a dáme dobře vy-
chladit. Poté nakrájíme na jednotlivé porce a dozdobíme například 
jahodou.
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ONLINE MARKETING
Další veselé příběhy podnikavé opičky Žofky Orangutanové 

a jejích kamarádů. Tentokrát se jí podaří odhalit zloděje, 

vychová malá lvíčata, přiveze do zoo mládě Yettiho 

a dokonce odmítne lákavou nabídku k sňatku. Neodmítne 

ale jinou nabídku a stane se ředitelkou zoo!

MINECRAFT VYDOLUJ MAXIMUM!
Slýcháte ze všech stran o  efektivitě internetového 

marketingu? O  tom, že je Internet oproti klasickým 

marketingovým technikám mnohem lépe měřitelný 

a  nabízí chytřejší možnosti cílení? Chcete se zorientovat 

v terminologii desítek pojmů, taktik a nástrojů a následně 

využít internetový marketing pro své podnikaní? 

LEGO CHIMA BOJUJÍCÍ KMENY
V říši Chima vypukl konflikt! Zvířecí kmeny bojují o největší 

poklad své země, mocnou přírodní energii zvanou CHI. 

Obě strany konfliktu získají mocné spojence! Kdo se 

připojí k  chamtivým krokodýlům a kdo bude bojovat na 

straně statečných lvů? To vše se dozvíte v příběhu, kvízech 

a  spoustě dalších zábavných aktivit. Součástí knížky je 

i minifigurka

Ewara z Orlího kmene.

ANDĚLSKÉ ROZMLUVY
Přichází z jiných světů, aby nás učila moudrosti, porozumění 

a lásce…

Její jméno je ELISION

Neuvěřitelné a  poetické vyprávění o  setkání s  laskavou 

andělskou bytostí, která s autorem mnohokrát rozprávěla. 

Není důležité, zda se to opravdu stalo, mnohem 

podstatnější je hlas hluboké, láskyplné moudrosti, který 

jasně a zářivě zaznívá z každého slova. 
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MAGICKÁ PRAHA: QR PRŮVODCE
S  nejmodernější technikou po nejtajemnějších zákoutích 

staré Prahy aneb S mobilem a QR kódy za strašidly

Praha je doslova a  bez nadsázky magické město. Magie 

je tu všude. Pověsti se mísí s  dějinami v  elixíru, jaký by 

nenamíchali ani ti nejslavnější alchymisté. Pojďme se tedy 

společně podívat na místa, kde se prý dodnes prohánějí 

duchové. Na strašidla přitom doopravdy věřit nemusíme – 

stačí, když se dáme okouzlit závanem tajemna zakletého 

snad do všech pražských kamenů, koutů a uliček.

S  putováním po stopách prastarých příběhů vám ovšem 

pomůže nejnovější technika. 

Jak na to? Lehce. Vezměte mobil, vyfoťte QR kód v knížce 

a  vzhůru na cestu po nejmagičtějších místech našeho 

hlavního města

DAVID A GOLIÁŠ
Outsideři, odpadlíci a umění bojovat s obry

Malcolm Gladwell ve své nejnovější knize zpochybňuje 

naše obvyklé vnímání toho, co je překážka a  co naopak 

nevýhoda. Zároveň nabízí novou interpretaci faktů, co pro 

člověka znamená trpět dyslexií, chodit do prestižní školy, 

přijít v dětství o rodiče nebo čelit diskriminaci.

Vychází z  biblické legendy o  Davidu a  Goliášovi. Znovu 

nás zavede na bitevní pole ve staré Palestině a rozebere, 

proč vítězství pastýřského chlapce proti hrozivému obrovi 

vůbec nebylo tak nepravděpodobné.

JA, PÍSNIČKÁŘ 2
Tomaš Klus

„Dennodenně se proměňují naše názory, sny, smyšleni, čas 

a čas od času i vzezřeni. Takový totiž život ve své podstatě 

je. Jedinečný,“ říká Tomáš Klus o  Já, písničkáři 2, zbrusu 

novem zpěvníku, ve kterém najdete noty a akordy k desce 

Racek i nově vycházející Proměnamě.
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PŮLNOČNÍ PALÁC
Hned po svém narozeni dvojčata Ben a  Sheere málem 

padla za oběť nájemnému vrahovi. Pro své vlastní bezpečí 

proto vyrůstají každý zvlášť. Ovšem v  roce 1932, kdy 

je jim oběma šestnáct let, začne vše nanovo a  hrozí jim 

neskutečné nebezpečí. 
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PRVNÍCH 100
Od ničivé nukleární války žije lidstvo ve vesmírných lodích 

vysoko nad radioaktivním povrchem Země. Nyní je však 

sto mladých delikventů, které společnost považuje za 

postradatelné, vysláno na nebezpečnou výpravu s  cílem 

znovu kolonizovat planetu. Může to být jejich druhá šance 

na život… nebo sebevražedná mise.

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 8 – FAKT SMŮLA
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlep-

ší kamarád Rowley Jefferson se na něj vybodnul a najít si 

nové kamarády bude fakt fuška. Aby obrátil štěstí na svou 

stranu, Greg se rozhodne, že zariskuje a nechá svá rozhod-

nutí na náhodě. Bude mít kliku, nebo se mu smůla bude 

lepit na paty až do konce života? 

ČARODĚJNICE ŠKOLOU POVINNÉ 6 - UKRADENÉ 
KOUZLO
Všechny žákyně třetího ročníku Akademie slečny Krákavé 

dostaly přes prázdniny od přísné třídní učitelky neobvyklý 

úkol – vymyslet nové a pozoruhodné kouzlo. Mildred Vi-

rválová jeho vymyšlením a zkoušením strávila velkou část 

prázdnin – a těšila se, jak kouzlo

všem ve třidě předvede. Pro vždy vzornou Ethel Svatouš-

kovou

byl úkol, při kterém musela použit fantazii, nesplnitelný. 

Proto se Ethel rozhodla, že Mildred její kouzlo ukradne…

tečně usiluje o život?

ŠTEFAN MARGITA: BEZ OMEZENÍ
První monografii napsal operní pěvec Štefan Margita 

v  pětačtyřiceti. Dnes, po téměř patnácti letech, vydává 

druhé, doplněné a  rozšířené vydání. Jeho „tenorstory“ 

vychází pod stejným názvem jako před koncem tisíciletí, 

tedy Bez omezení. 
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Jak zůstat na živu ve světě, kde jsou lidé považováni za 

pochoutku a všichni touží po jejich krvi?

Pravidla jsou jasná: nesmát se, nepotit se, neupozorňovat 

na sebe. A hlavně – nezamilovat se 

do jedné z nich!

Gen se liší od všech ostatních. Nedokáže běžet rychlostí 

blesku, sluneční světlo ho nezabije a nemá 

neukojitelnou touhu po krvi. Není upír, je člověk. Je 

vybrán, aby se zúčastnil honu na poslední lidi. 

POSLEDNÍ ČARODĚJKA – ZPÍVAJÍCÍ MĚSTO
Catalina žije poklidným životem u starého malíře map. Učí 

se u něj jeho krásnému řemeslu. Jednoho dne připluje do 

města létající galeona Medúza a  z  ní vystoupí zlověstné 

postavy v  maskách harlekýnů. Catalinin život se v  ten 

okamžik od základu změní. Harlekýni slídí po městě a šíří 

kolem  sebe chlad, temnotu a  strach. Mají jediný úkol: 

zmocnit se Cataliny a  dostat ji na stranu zla. Catalina 

utíká a s překvapením zjišťuje, že je obdařena prastarými 

a  mocnými čarodějnými schopnosti, které už nikdo jiný 

neovládá.

TEMNÁ AKADEMIE – ZTRACENÍ
Darkova akademie se stěhuje na nové místo, k nádhernému 

tyrkysovému moři do Keni. Cassie se 

trápí ztrátou milovaného Ranjita. Ten je na útěku a Cassie 

je rozhodnutá udělat vše pro to, aby ho našla. Vrací se však 

zlá Kateřina a její matka – obě silnější než kdy dříve. Cassie 

ví, že její láska k  Ranjitovi je její největší slabostí. Musí 

učinit zásadní rozhodnutí…

Závěrečný díl napínavé tajemné série.

KRONIKA KAMBIONŮ – OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST
Sedmnáctiletá Samara pracuje v  knihkupectví, aby si 

vydělala na své první auto. Spolu s ní tam pracuje Caleb, 

okouzlující a  tajemný mladík, jehož uhrančivý pohled 

nenechá klidnou téměř žádnou ženu. Samara je ale 

jediná, která cítí, že za jeho neodolatelným úsměvem 

se skrývá nebezpečí.

Tajemství, které Caleba obklopuje, přivádí Samaru do 

světa kambionů, ve kterém je přitažlivost a atraktivita 

podmínkou pro přežití.
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ROZDĚLENI ČASEM – V PASTI
Jackson Meyer dokáže cestovat časem. Změnil tak 

minulost a  zachránil život své životní lásce Holly. Stal se 

agentem tajné divize CIA nazvané Bouře. Jackson a  jeho 

kolegové se dostanou pod palbu nepřátelské divize CIA 

Oko. Jackson zjišťuje, že svět kolem něho se změnil. Někdo 

ví o  jeho vztahu s Holly vymazaném z minulosti a hodlá 

toho maximálně využít. Jejich   životy se opět ocitají 

v nebezpečí…

BOHOVÉ A STVŮRY
Jak moc by s  lidskou vírou otřáslo, kdyby se našly fosilní 

ostatky samotného Boha?

Čtyři renomovaní vědci v  čele s  odbornicí na  klínové 

písmo Emily Farrellovou jsou osloveni, aby prozkoumali 

převratný historický nález: atypickou obludnou lebku 

a  sadu hliněných destiček.Emily zasvěcuje všechny členy 

týmu do legendy o  Anunnaki, prastarém božstvu, které 

přiletělo na planetu Zemi a přineslo na ni život. 

ANDREA KANE – TEMNÉ LŽI
Forensic Instincts – tým vyšetřovatelů, který řeší případy 

intuitivně, nestandardně a neúnavně!

Amandin syn přišel na svět se vzácnou poruchou 

imunity. Jeho jedinou nadějí na život je transplantace 

kostní dřeně. Nejvhodnějším dárcem je jeho otec. 

Ten však byl brutálně zavražděn. Jediná fotografie ale 

obrátí všechno naruby. Je možné, že Paul žije a že vše 

byla lež? Naděje tu je, jeho tělo se totiž nikdy nenašlo…

HORROR SCHOOL – PODIVNÉ SESTRY
Na téhle základní škole se stále dějí divné věci. Lidé se 

ztrácejí a  zase se nečekaně objevují. Jsou však trošku 

jiní. Jako podivné sestry Priceovy.

Robert Arthur a jeho kamarádi Glenn a Karina jsou opět 

na stopě silám zla. Ukazuje se, že ve škole jsou brány, 

které vedou do jiného světa. Do strašlivé dimenze 

obývané duchy a hrozivými nestvůrami. 
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JEN JEDNA BUDE KRÁLOVNOU
Isabela a Anna z Warvicku byly dvě sestry, které vlastní 

otec postavil proti sobě. Tak toužil, aby jeho rod vládl 

Anglii, že mu nebylo líto své dcery obětovat. A  jeho 

sen se splnil. Anna využije svých půvabů, provdá se za 

Richarda III. a  stane se královnou. Můžeme jen hádat, 

zda Richarda skutečně milovala a  zda byl Richard tak 

ukrutný, jak ho líčí dějiny…

MUŽ S VŮNÍ KÁVY, ŽENA SE ŠPETKOU SKOŘICE
Autorka kuchařek vyráží do Střední Ameriky, kde v  do-

provodu neobyčejně charismatického obchodníka s kávou 

zažívá mnoha dobrodružství. Tento svižný příběh o ženě, 

která dělá věci jinak, než je obvykle, oplývá mnoha dějový-

mi zvraty a je popisován s nakažlivým

humorem i chuti k jídlu.

ŠIKULOVÉ PODRUHÉ
Po úspěchu prvního dílu je zde již podruhé knižní podoba 

pořadu České televize „Šikulové“, který motivuje děti 

k vytváření zajímavých a originálních předmětů. V knížce 

najdete také několik nákresů skládaček z papíru, z nichž si 

mohou malí šikulové vytvořit vlastni zoo.
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KAŽDÝ NĚCO SKRÝVÁ
Sestrám Kate a Hannah před osmadvaceti lety zahynula 

při lodním neštěstí matka. Otci jsou od té doby dcery 

zcela lhostejné, jen pije a rozhazuje peníze. Pak dojde 

k  výbuchu, po němž vážně zraněná Kate upadne do 

kómatu. Právě v  tomto stavu si vybaví, co jako dítě 

vytěsnila z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce, aby 

vzpomínka vyšla najevo… i kdyby měl zabít…
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Rozhovor

Bára Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka, je maminkou téměř 

ročního syna Janka. Elán vrcholového sportovce neztrácí ani s rolí matky. 

Zvládá přípravu na sezónu i péči o malého syna. Jak ale sama přiznává, bez 

partnera Lukáše a  maminky by to někdy bylo hodně obtížné…

KAŽDÉHO TRÉNINKU
SYN JANEK JE SOUČÁSTÍ 

BÁRA ŠPOTÁKOVÁ





JAK SE VÁM ZMĚNIL ŽIVOT  
S PŘÍCHODEM SYNA?
Změnil se docela rapidně, hlavně v prvních 

dnech a týdnech po porodu, je to velká ži-

votní změna. Přibilo spousty nových pod-

nětů, nových radostí. Ale s téměř ročním 

ohlédnutím musím konstatovat, že zase 

tak velká změna v profesním životě to není. 

Přála jsem se vrátit se k profesionálnímu 

sportu a to se mi podařilo. Trénuji na stej-

ných místech, stejný trénink. Dá se říct, že 

jsem neubrala ani nepřidala. Vše zvládám 

i díky pomoci maminky či přítele, kteří mi 

pomáhají, jezdí se mnou na tréninky, hlí-

dají.

CO KDYŽ NĚJAKÉ HLÍDÁNÍ SELŽE, 
UŽ S VÁMI BYL JANEK NA TRÉ-
NINKU?
Párkrát se mnou už byl. Naštěstí si docela 

vyhraje sám. Samozřejmě, když byl malý, 

bylo to jednodušší, teď už se musí víc hlídat 

Ale když byla nouze, taks kočárekm popo-

jel i trenér Jan Železný. 

NEMĚLA JSTE KLASICKOU MA-
TEŘSKOU DOVOLENOU. PO JAKÉ 
DOBĚ JSTE SE VRÁTILA KE SPOR-
TOVNÍ PŘÍPRAVĚ?
Klasickou mateřskou dovolenou jsem 

opravdu neměla. Jsem přeci jenom aktivní 

žena a vždy jsem byla aktivní, ale nemyslím 

si, že jsem jediná, kdo to tak má. První mě-

síce byly poměrně náročné. Malému jsem 

se věnovala od rána do večera. Časem ale 

sport začne chybět čím dál tím více. Takže 

se dá říct, že jsem se aktivně začala hýbat 

docela brzo. Sport mi hodně scházel bě-

hem těhotenství. Nebylo to tak, že bych 

trénovala nějak řízeně, ale spíš jsem se ráda 

začala zase hýbat sama. Když bylo Janečko-

vi 6 měsíců, jela jsem na první soustředění, 

což si myslím, že není nějaké zběsilé tem-

po, že jsou určitě i ženy, které se to snaží 

urychlit víc a to v mém případě nebylo po-

třeba. Ale jinak v podstatě mateřskou mám 

přibližně stejnou jako každá jiná žena, ako-

rát do toho mám sport, který je prostě sou-

částí mého života.

JAK ČASTO V SOUČASNÉ DOBĚ 
MÁTE TRÉNINK?
Mám trénink každý den, víkendy si ne-

chávám volné. Takže mám běžný pracovní 

týden. Opravdu mám velkou podporu od 

maminky v hlídání a od partnera, jinak bych 

to prostě nemohla zvládat. To by nešlo. Ale 

jelikož mám to velké štěstí a pomoc na blíz-

ku, tak jsem se mohla v podstatě plnohod-

notně vrátit.

Rozhovor
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JAK SE VÁM DAŘÍ KOMBINOVAT 
SPORTOVNÍ KARIÉRU  
S MATEŘSKÝMI POVINNOSTMI?
Jak jsem zmínila, díky podpoře a pomoci 

blízkých poměrně dobře. Je to přeci jenom 

i tím, že sport je součástí mého života.  Dá 

se říci, že není den, kdy bych se nehýbala. 

Proto mi k návratu na plný oštěpařský tré-

nink stačilo, že jsem začala ke konci šesti-

nedělí běhat s kočárkem po lese a když syn 

usnul, tak jsem si třeba udělala pár odrazů. 

Zároveň máme fenku, která je závislá na 

aportu, tudíž jsem si díky ní stále trénovala 

házení. Trénink přirozenou formou, které-

ho jsem zastáncem mně naprosto dokona-

le připravil na nástup do plného profesio-

nálního tréninku oštěpu. 

BERETE SYNA NA SOUSTŘEDĚNÍ?
Je stále se mnou. Zatím jsem v podstatě 

žádnou noc netrávila bez něj. Plánuji, že si 

ho určitě budu brát i na závody. Již s ma-

nažerem plánujeme první závody. Budou 

nejspíš v Římě, kde ráda závodím a mám 

tam dobré vztahy.  Tak doufám, že poje-

deme všichni třeba i s Lukášem a Jankem. 

Byla bych ráda, aby na první závody byli se 

mnou. Pak si dovedu představit, že budu 

jezdit i sama. Přeci jen závody bývají rych-

lé a cesta je na “otočku”. Je to v podstatě 

maximálně na tři dny. Uvidím, jestli budu 

nervózní. Janek je zvyklý, že není pořád se 

mnou. Přeci jenom během tréninků si užívá 

radostí jiných, díky tomu je docela spole-

čenský. To zvládneme. 

MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE BYLA JINÁ 
MÁMA, KDYBYSTE NEBYLA  
VRCHOLOVÁ SPORTOVKYNĚ? 
Samozřejmě, že můj režim je trochu jiný, 

než kdybych chodila klasicky do práce. Ale 

jinak se přiznám, že nemám ráda tohle 

porovnání – matka sportovkyně a nespor-

tovkyně, matka pracující a na mateřské. … 

Mám spoustu spolužaček, které mají stejně 

staré děti a já se s nimi moc ráda stýkám.  

I brácha teď bude mít dítě, tak už úplně 

vidím ty zahradní akce, kde ty děti budou 

pobíhat. Na to se moc těším.

UŽ JSTE SE DOSTALA DO STÁDIA, 
ŽE PŘI SETKÁNÍ S KAMARÁDKOU 
MLUVÍTE JEN O JANKOVI?
Tak určitě o něm mluvím, ale snažím se, 

aby to neobtěžovalo ostatní. Taková jsem 

byla vždycky, neobtěžovat druhé svými pro-

blémy. To je i o taktu. Navíc pro mě dřív ani 

atletika nebyla jediným tématem ke kon-

verzaci, takže stejně to mám i teď.

95



JE NĚCO, V ČEM VÁS PŘI PÉČI  
O SYNA NIKDO NEZASTOUPÍ? 
Nerada se nechávám zastupovat při koupá-

ní. Hrozně si to s Jankem užíváme a nechci 

o to přijít…

JAKO VRCHOLOVÁ SPORTOV-
KYNĚ JISTĚ MÁTE ODBORNÍKEM 
SESTAVENÝ VÝŽIVOVÝ PLÁN. 

JAKOU VÝŽIVU VOLÍTE PRO SVÉ-
HO SYNA?
No já jsem na sebe moc v tomto ohledu 

nedbala. Vybrala jsem si totiž ideální disci-

plínu, kde nemusíte být ani v jednom extré-

mu. Je prostě dobré před sezónou nějaké 

to kilo shodit, pak se vám líp závodí. Samo-

zřejmě si to trochu hlídat musím, ale není 

to prostě extrém, jako v jiných, třeba vytr-

valostních disciplínách. Ale pro své dítě se 

přirozeně člověk snaží dávat to nejlepší. To 

asi neříkám jako jediná, to víme, že se přeci 

jenom na dětech nešetří, takže jsem stejná 

a snažím se mu dávat to nejlepší a přemýš-

let nad tím, co mu dávám a nechávám si 

také poradit od odborníků. Kojila jsem do 

5 a půl měsíců téměř plně a nyní mu dá-

vám náhradní mléko Sunar premium, který 

získal moji důvěru a další příkrmy. Je spoko-

jený a krásně roste, takže myslím, že super. 

Janek si tak přirozeně řekl sám a přišel na 

to, kdy má hlad. Já jsem i ráda, protože 

nemůžu při plném tréninku kojit. Postup-

ně šlo všechno přirozeně. Opravdu jsem 

zastáncem, že když pozorujete dítě, ono si 

řekne většinou samo. Sám přešel na umě-

lou výživu s příkrmy a myslím si, že mu pro-

spívá velmi dobře. Spokojenost dítěte vám 

samo ukáže. 

JAK SE VRACÍTE DO KONDICE, 
KTEROU JSTE MĚLA PŘED TĚHO-
TENSTVÍM? DAŘÍ SE VÁM TO?
Úplně úžasně. Sama jsem byla docela pře-

kvapená. Ale je to i tím, že jsem opravdu 

během těhotenství nebyla pasivní. Stále 

jsem chodila, i když byla ukrutná zima. 

Měla jsem hůlky a chodila jsem s pejskem 

na procházky po brdských lesích. A záro-

veň jsem to i potřebovala, protože po tolika 

letech, co jsem závodila a byla jsem stále 

v jednom kole, chodit po lese bez lidí a v kli-

du bylo uklidňující. Chodit sama v tichu lesa 

bylo naprosto úžasné. Díky tomu mám asi 

i klidného synka. Ke konci šestinedělí jsem 

pak vlastně začala i běhat. Poprvé jsem se 

proběhla s kočárkem, takový klus spíš a na 

své váze jsem byla téměř okamžitě, až jsem 

se tomu sama divila. A celkově se kondi-

ce vrací rychle, i co se týče síly. Teď jsem 

během soustředění na tom byla například 

stejně jako před olympiádou, což je super.  

Možná jsem občas trochu víc ospalá, ale to 

k tomu patří. Samozřejmě jsem si vědoma, 

že je to i díky tomu,  že Janeček je hodný 

a hlavně zdravý. Nedovedu si moc předsta-

vit, že bych šla na trénink a on by byl třeba 

nemocný. To by bylo horší.

Foto: Hero a Armádní sportovní centrum 

Dukla

Rozhovor
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Z několika nejnovějších klinických studií, prezentovaných koncem 

loňského roku na Mezinárodním konsorciu pro buněčnou terapii 

a imunoterapii (ICCTI) v Brně, je patrné, nejmodernější pracoviště 

již léčbu využívají, případně ji testují. Zhruba dvě desítky klinických 

studií s využitím buněčné terapie probíhají v Ústavu experimentální 

medicíny akademie věd České republiky (ÚEM AVČR). Existují různé 

typy kmenových buněk i různé zdroje, například: kostní dřeň, tuko-

vé tkáně, pojivové tkáně, pupečníková krev, tkáň pupečníku a dal-

ší. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole například testuje 

léčbu kmenovými buňkami u 14 pacientů, kteří trpí nevyléčitelným 

neurologickým onemocněním, amyotrofickou laterální sklerózou. 

Mezinárodní tým vědců a lékařů ze čtyř různých států – USA, ČR, 

Slovenska a Litvy dokončuje rozsáhlou studii, která se týká léčby 

kloubní artrózy kmenovými buňkami. Buněčná terapie je vhodná 

i pro onkologickou léčbu.  Podle účastníků konference je léčba s vy-

užitím vlastních kmenových buněk pacienta velice bezpečná a zpra-

vidla není zatížena závažnými vedlejšími účinky.

JAK BEZBOLESTNĚ ZÍSKAT ZDROJ KMENOVÝCH 
BUNĚK
Významným zdrojem kmenových buněk je pupečníková krev, nově 

v Česku také tkáň pupečníku. Kmenové buňky z tkáně pupečníku, 

stejně jako z pupečníkové krve, jsou mladé, chorobou, prostředím 

či léčbou nezatížené buňky, které jsou uchované v čase „nula“ ži-

vota jedince. Jejich potenciál množení je proto největší, což je vel-

kou výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk. První odběr 

tkáně pupečníku proběhl na podzim loňského roku v Thomayerově 

nemocnici v Praze. Podle primáře Petra Kolka, který prvý odběr tká-

ně pupečníku v Čechách vedl: „Dnes nikdo nedokáže přesně od-

hadnut, co všechno se zničí, když kmenově buňky z krve a tkáně 

pupečníku končí místo uskladnění jako nepoužitý biologický odpad. 

I proto jsem nadšený, že jsem se mohl aspoň v malém podílet na 

zavedení nového medicínského postupu v Čechách. Fandím kmeno-

vým buňkám a regenerativní medicíně“.

VELKÉ NADĚJE PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU
Mezenchymální kmenové buňky, které tkáň pupečníku obsahuje, se 

vlastnostmi a potenciálním použitím navzájem doplňují s buňkami 

z pupečníkové krve. Zatímco v pupečníkové krvi převládají krvetvor-

né kmenové buňky, používané zejména na léčbu hematologických 

a onkologických onemocnění, tkáň pupečníku je bohatým zdrojem 

mezenchymálních kmenových buněk. „Obsahuje jich minimálně 

desetinásobně víc v porovnání s pupečníkovou krví“, vysvětluje ve-

doucí vědy a výzkumu Cord Blood Center  RNDr. Miroslav Kubeš, 

CSc. a dodává, „protože jsou schopné přeměnit se na různorodé 

buňky anebo tkáně v lidském organismu, představují obrovský po-

tenciál pro vyvíjející se  léčbu mnoha onemocnění v regenerativní 

medicíně.“ 

Ve světě probíhá několik desítek klinických studií, kde se účinnost 

buněk z tkaniva pupečníku ověřuje při rozmanitých diagnózách – 

cirhóza jater, skleróza multiplex, cukrovka, popáleniny, ale i diabetic-

ká noha či autizmus. „Z mezenchymálních kmenových buněk se vel-

mi lehce můžou vytvořit například buňky a tkáně kosti či chrupavky, 

nervy, hladké svaly, buňky srdcového svalu, kůže nebo jater,“  říká 

Miroslav Kubeš. Kromě regenerace tkáně se mezenchymální kme-

nové buňky z tkáně pupečníku klinicky zkoušejí i jako podpora při 

standardní transplantaci krvetvorných buněk. 

Markéta Hansen, která první odběr tkáně v Čechách absolvovala, 

komentuje svoje rozhodnutí: „Chci, aby můj syn měl v budoucnu 

k dispozici všechny možné léčebné postupy, a proto jsem se rozhod-

la pupečníkovou krev i tkáň pro něj uchovat.“

KMENOVÉ BUŇKY JSOU NADĚJÍ REGENERATIVNÍ MEDICÍNY. 

JEJICH ZDROJ SI LZE ZAJISTIT UŽ PŘI PORODU.
Lidem se závažnou neurologickou diagnózou či rozsáhlým degenerativním onemocněním 

kloubů svítá naděje v podobě léčby kmenovými buňkami. Výzkum týkající se využití kmenových 

buněk jde stále dopředu. Významným zdrojem kmenových buněk jsou pupečníková krev 

a nově je v České republice také dostupná metoda odběru tkáně pupečníku. 
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