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INZERCE

Jedu ráno v autě, lije jako z konve a hlasatel 
hlásí slunečno a jasno po celý den. Naplá-
nuji si volno, protože prý má přijít úžasné 
babí léto, které má trvat do konce měsíce a 
co byste řekli, během tří dnů lovím ve skříni 
zimní bundu. Taky máte někdy pocit, že si 
z nás meteorologové dělají legraci?
Spolehnout se nedá na nic. Naplánovat si 
dovolenou podle dlouhodobé předpovědi 
znamená téměř s jistotou dočkat si jiného 
počasí, než meteorologové předpokládali. 
A pokud opravdu nechcete zmoknout, jistě 
vám větší službu udělá rosnička ve skle-
nici, případně starý známý domeček, kde 
panenka znamená sluníčko a panáček déšť. 
(Případně obráceně…)
Co z toho vyplývá? Že lépe než na dobré 
počasí je lépe spolehnout se na dobrou 
společnost. Pak jistě nebudete zklamáni. A 
pokud k dobré společnosti patří i náš časo-
pis, tím lépe. Ve dny slunečné i deštivé vám 
rádi přineseme zajímavé články. Řekneme 
si něco o tom, jaké vybrat hračky pro děti, 
kam a v jakém oblečení se vypravit na hory, 
nebo třeba, co koupit pod stromeček svému 
mazlíčkovi.

Tak krásné počtení a za měsíc na shledanou.

Editorial
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Těhotenství

Stačí přibrat pár kilogramů a jsou tady.  Nemáme je rády a ony na to přesto 

vůbec nedbají a nečekané, nezvané se objevují.  Tváří se jako by nic a zabírají 

místo na pažích, prsou, břiše, bocích i nohách. Strie.  

CO VÁS TRÁPÍ 
ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ 

STRIE
?
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CO JSOU STRIE A JAK VZNIKAJÍ? 
Strie vznikají jako důsledek několika proce-

sů v těle. Jak rosteme, případně přibíráme 

kilogramy, roste naše kůže s námi.   A právě 

růstem dochází k zatížení podkoží. To má 

za následek potrhání jemných kolagenních 

a elastických kožních vláken i kapilár. Vněj-

ším projevem tohoto potrhání jsou právě 

strie, jinak také nazývané pajizévky.

Velmi často se s nimi setkáváme v těhoten-

ství, protože právě v téhle době dochází 

k rychlému nárůstu bříška, a to je pro jejich 

vznik jako dělané. Možná vás ale překva-

pí, že strie nejsou jen výsadou těhotných. 

Mohou vznikat u lidí, kteří rychle změnili 

hmotnost, u dětí, které prudce rostou či 

sportovců v důsledku růstu svalů.

JAK NA NĚ 
Boj proti striím je dlouhý, ale může být pro 

vás vítězný. Některé, zejména starší strie, 

sice už nezmizí, ale rozhodně se stanou 

méně výraznými. A o to nám jde.

Na pomoc si můžete vybrat buď kosmetiku 

- oleje, krémy a masážní gely nebo se spo-

lehnout na techniku a šikovné ruce lékařů.

1. Při použití kosmetických přípravků po-

může metoda 3 x M  -mazat, mastit, ma-

sírovat. Zejména těhotné ženy by měly 

začít s masáží namáhaných partií (prsa, 

břicho, stehna), dříve než dojde k jejich 

růstu v důsledku hormonálních změn 

a růstu plodu. Důležitá je každodenní 

a vytrvalá péče, nejlépe i preventivní.  Po 

prvním týdnu se změn k lepšímu ještě ne-

dočkáte, ale po 2 – 3 měsících už určitě. 

Masáží podpoříte mikrocirkulaci v pod-

koží a pomůžete tak, ve spojení s pří-

pravky proti striím, pokožce ke zpět-

nému získání pevnosti a pružnosti. 

Jaké aktivní látky by ovšem krémy měly 

obsahovat, aby byly opravdu účinné?  

Dobré služby vám prokáže například: 

• okurkový olej - regeneruje a dodává 

pružnost

• karitové máslo - relipidační, zjemňující 

účinky

• glycerin - hydratační účinek

• křemík  - podporuje zpevnění pokož-

ky, zmírňuje již existující strie

• kyselina hyaluronová – zajišťuje hlu-

bokou hydrataci pokožky a zachovává 

její pružnosti.

• Chybět by neměly ani výtažky pupec-

niku asijskeho, účinné látky, která za-

jišťuje, že krém působí zevnitř. 

2. Léčba 

I při lékařském zákroku je na výběr z něko-

lika možností. 

• Pro odstranění čerstvých, fialovorůžo-

vých  strií se využívá biostimulačního 

účinku laserového paprsku. Nejvíce se 

osvědčila kombinace tří vlnových dé-

lek, přičemž každá vlnová délka zna-

mená jednu „barvu” laserového svět-

la (červená, infračervená a pro tento 

případ nejdůležitější barva - zelená ). 

• Pokud máte pajizévky už delší dobu 

(starší strie se poznají podle světlé stří-

brošedé barvy), může vám lékař na-

vrhnout ošetření přístrojem, který se 

jmenuje vakuová mikrodermabraze, 

kterým vám zabrousí pokožku. Strie 

se tak stanou méně viditelné.

Přejeme vám hodně vytrvalosti a pevné 

vůle.  

-ana-

Foto: Shutterstock.com

Těhotenství
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Těhotenství

Hezkých dnů se asi jen tak nedočkáme. Všude kolem nás lidé kýchají a kašlají 

a vy si říkáte, jak případné nachlazení asi ustojíte vy i vaše miminko…

RÝMA A NACHLAZENÍ
SE NEVYHÝBAJÍ TĚHOTNÝM...
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Bohužel je to tak, že v těhotenství je imu-

nitní systém lehce oslaben a hrozí tedy 

větší nebezpečí infekce. Na podněty totiž 

organismus reaguje spíše pomalu. Má to 

svůj důvod. Některé imunitní reakce by 

mohly vést k poškození plodu - je to přece 

jen „cizí” organizmus, který ve svém těle 

nosíte. Druhou stranou mince je bohužel 

to, že se vám může snadno stát, že vás sko-

lí nějaký bacil. 

Právě proto je důležité dbát na prevenci 

a minimalizovat ostatní rizika. 

PREVENCE
Vitamíny: V těhotenství je samozřejmě dů-

ležité jíst mnoho ovoce a zeleniny. V tomto 

období to platí obzvláště. Doplňujete tak 

průběžně vitamíny, které napomáhají vaše-

mu tělu, aby zůstalo zdravé. Vitamíny v po-

době pilulek sice mohou být určitou náhra-

dou, ale přírodní forma je přece jen lepší. 

Riziková místa: Nenavštěvujte místa s vy-

sokou koncentrací lidí (kina, divadla, ale 

i MHD). Zvláště se vyhněte místům, kde 

je vysoká pravděpodobnost, že na daném 

místě budou nemocní (lékař, nemocnice). 

Pokud už tam musíte, omezte návštěvu na 

minimum. U lékaře si zavolejte předem, ať 

vás vezme bez čekání. 

Spánek a odpočinek. Dostatečně spěte. 

Unavené a nevyspané tělo je pro bacily 

snadnou kořistí. Nestyďte se a odpočiňte si 

i v práci. Dělejte přestávky, protáhněte se, 

nebo se naopak na chvíli pohodlně usaďte 

a zavřete oči. Nemusíte spát, i chvilka klidu 

se zavřenýma očima stačí.

POZOR, UŽ JE TADY!
Pokud se vám i přes všechna preventivní 

opatření nepodaří udržet si nemoc od těla, 

musíte si uvědomit, že není možné to ře-

šit tak, jako dříve. Jistě, všichni ostatní by 

s obyčejným nachlazením dál chodili do 

práce. Pro vás to neplatí. Na jednu stranu 

se nemusíte bát, že taková rýma nebo na-

chlazení ohrozí vaše budoucí miminko. Na 

druhou stranu, když je zanedbáte a rozvine 

se do horší nemoci, už určitá rizika hrozí. 

7 SKVĚLÝCH RAD
1. Zalezte do postele: Důležité je dát tělu 

prostor pro vyléčení bez prášků. Po-

kud budete i nadále chodit do práce, 

porazí váš oslabený organizmus první 

bacil, na který narazí. Takže do pyža-

ma a do postele. Aspoň si přečtete ně-

kterou z knih, které máte na seznamu, 

až jednou bude čas.

2. Hodně pijte: doplňování tekutin je 

velmi důležité. Dostatek tekutin svlaží 

hrdlo vyprahlé díky dýchání ústy, na-

pomáhá ředit vznikající hleny. Nepijte 

mléko, protože to tvorbu hlenů spíše 

podporuje. A pokud už nemůžete ani 

vidět klasický horký čaj, zkuste horkou 

vodu s cukrem a citronem.

3. Kuřecí nebo slepičí vývar: je lék našich 

babiček. Pořádně silný, doma uvaře-

ný. Vlastně spadá do kategorie horká 

tekutina, takže splňuje i předchozí 

bod. Nezapomeňte do vývaru přidat 

zeleninu (mrkev, petržel, celer, ale i ci-

buli) a pokud máte k dispozici petržel 

nebo celer, nešetřete.

4. Vlhký vzduch: suchý vzduch je problé-

mem, který může zhoršovat nachlaze-

ní především v suchých panelákových 

bytech. Naplňte zvlhčovač na radiáto-

ru nebo alespoň dejte na okno obyčej-

ný talířek s vodou (nezapomeňte vodu 

doplňovat). 

5. Hodně pod hlavu: Pokud máte po-

lohovatelný rošt, zvedněte hlavovou 

část – tak, aby hleny mohly lépe vy-

tékat nosem ven a nestékaly do krku 

(tuhle radu ostatně časem použijete 

i u miminka, pokud bude mít rýmu). 

Pokud máte normální postel, přineste 

si hodně polštářů a dejte si více pod 

hlavu a záda.

6. Nezapomínejte na pestrou stravu: 

I když možná nemáte na nic chuť, ne-

smíte zapomínat na správnou výživu. 

Budete tak doplňovat vitamíny díky 

zelenině a ovoci a navíc vaše budoucí 

Těhotenství
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miminko nebude strádat nedostatkem

7. Nevynechávejte lékaře: Pokud jste za-

tím nebyla u lékaře a léčíte se sama 

a situace se po několika dnech nelepší 

nebo se dokonce zhoršuje, zavolejte 

lékaři a domluvte si návštěvu. Roz-

hodně byste měla jít k lékaři, pokud 

vám výrazně stoupne teplota (více než 

38°C), zde již totiž hrozí riziko poško-

zení plodu – zvláště v prvním trimest-

ru.

LÉKY A TĚHOTENSTVÍ
KAŠEL 
Samotný kašel vliv na plod nemá, ale po-

kud přetrvává dlouho, může organismus 

ženy celkově vyčerpat. Jde o obranný 

mechanismus, který udržuje volné dýcha-

cí cesty a vzniká podrážděním citlivých 

míst v hrtanu, průduškách a průdušnici.  

Při prudkém výdechu dochází ke zvýšení 

tlaku v plících a tím se vypudí nežádou-

cí cizí těleso ven. Kašel může být suchý 

dráždivý nebo vlhký s vykašláváním hle-

nu. Podle typu kašle se rozdělují léky na 

antitusika, která kašel tlumí, a expekto-

rancia, která rozpouštějí hlen a usnad-

ňují jeho vykašlávání z dýchacích cest.  

Ze skupiny antitusik je možné ve druhém 

a třetím trimetru užívat například Stoptu-

ssin, Sinecod či Humex sirup. Ambrobene 

patřící do skupiny expektorancií může žena 

užívat ve druhém a třetím trimestru gravi-

dity. Léky Bromhexin a Mucosolvan výrob-

ce nedoporučuje vůbec užívat po celou 

dobu těhotenství, ale v určitých případech 

je možné udělat výjimku. Při závažnějších 

projevech kašle a silném zahlenění je rela-

tivně pro ženu bezpečné užívat přípravek 

ACC long či ACC 200. Léky Guajacurana 

a Codein se v těhotenství nemají užívat. 

Bylinné směsi a čaje proti kašli z jitrocele, 

mateřídoušky či lípy lze užívat jen po po-

radě s lékařem či lékárníkem, protože ne 

všechny směsi jsou v těhotenství vhodné. 

RÝMA
Rýma je zánět nosní sliznice. Pokud je zá-

nět způsoben viry, neexistuje proti ní účinný 

lék. Pomoci mohou kapky a spreje, které 

sníží prokrvení sliznice a umožní snadnější 

dýchání. Komplikací rýmy bývá zánět ve-

dlejších nosních dutin či středního ucha.  

V těchto případech je na místě léčba an-

tibiotiky. V těhotenství se při léčbě rýmy 

dává přednost spreji před kapkami a ta-

bletami. Léky by neměly být užívány déle 

než týden, aby nepoškodily nosní sliznici 

a nedošlo ke krvácení z nosu. Jejich dáv-

kování by se mělo pečlivě dodržovat.  

Mezi často užívané léky patří Nasivin, 

Olynth či Sanorin. Další bezpečnou alterna-

tivou léčby rýmy představují spreje z moř-

ské vody (Sterimar), z vincentky či masti 

obsahující silice. 

TEPLOTA 
Teplota je obranná imunitní reakce orga-

nismu při infekci. Teplota vyšší než 38 ºC 

může být pro plod nebezpečná zvláště 

v prvním trimestru těhotenství. Rozhod-

ně by se v těhotenství mělo každé zvýšení 

teploty léčit. Běžně užívaný lék Paralen je 

v těhotenství bezpečný. Léky ze skupiny 

nesteroidních antirevmatik typu ibuprofen 

a acylpyrin by se neměl užívat v posledním 

trimestru gravidity, protože může způsobit 

předčasný uzávěr tepenné dučeje v srdci 

plodu. Kombinované léky proti rýmě, kašli 

a teplotě typu Modafen, Nurofen, Stopgrip 

či Coldrex se v těhotenství nedoporučují. 

BOLEST V KRKU 
Bolest v krku bývá častým příznakem při 

nachlazení, angíně nebo zánětu horních 

cest dýchacích. Pokud bolest v krku trvá 

déle než 5 dnů nebo se vyskytne obtížné 

a namáhavé dýchání či polykání, měla by 

žena vyhledat lékaře. Shledá-li bakteriální 

infekci, je nutné zahájit léčbu antibioti-

ky. V těhotenství je bezpečný například 

Amoclen nebo Zinnat. Z běžně dostupných 

léků je to například Septisan či Septofort, 

při silnějších bolestech Bioparox sprej. Tě-

hotné ženy by se měly vyhýbat lékům ob-

sahující lokální anestetikum typu Strepsils, 

Orofar a Septolete. Nevhodné je Kutvirto-

vo kloktadlo nebo přípravky obsahující jod 

(Jox), který může ovlivnit štítnou žlázu jak 

u matky tak i plodu. Z kloktadel lze užívat 

tinkturu z heřmánku či salinické kloktadlo. 

Kloktadlo ze šalvěje se v těhotenství užívat 

nesmí, protože může působit na plod škod-

livě. Vhodné je pít vlažný čaj s medem.

-if-

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: Hana Holoubková, MUDr. Radka 

Bočánková,  miminka.cz, babyweb.cz

Těhotenství



GENERÁLNÍ PARTNER

Český
   Ježíšek

odepisuje dětem
   Ježíšek

odepisuje dětem



14

Svět nejmenších

Hlavním předpokladem pro zdraví dítěte 

je pestrá a nutričně vyvážená strava. 

Zkušenosti odborníků však ukazují, že 

výživa našich dětí je monotónní. To může 

mít za následek slabou imunitu dítěte 

a nedostatek všech potřebných látek pro 

jeho správný vývoj. 

DBEJTE NA 
PESTROST



INZERCE
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NUTRIČNÍ PROGRAMOVÁNÍ 
A JEHO VÝZNAM
Zdraví člověka lze nejvíce ovlivnit v jeho 

dětství. V období od prvního do třetího 

roku věku se výrazně rozvíjí psychomotoric-

ké schopnosti dítěte i jeho celý organismus. 

Zdraví obecně předurčuje několik faktorů 

– překvapivě jenom z 20 % je dáno gene-

ticky, zbylých 80 % mohou ovlivnit rodiče 

v raném věku svého dítěte. Jedná se přede-

vším o životní prostředí a stravu. Z tohoto 

předpokladu vycházejí také přední odbor-

níci na výživu dětí, kteří se zabývají vědou 

o nutričním programování. Pestrost stravy 

je jejím hlavním pilířem.

PRVNÍ PŘÍKRMY – POZNÁVÁNÍ 
NOVÝCH CHUTÍ
Kolem šestého měsíce života dítěte končí 

období, kdy by jej měla matka výlučně kojit 

nebo mu připravovat náhradní mléčnou ko-

jeneckou výživu. Kojení či počáteční mléko 

už v tomto období nemohou plně uspoko-

jovat vyšší nároky na složení a energetickou 

hodnotu potravy, které by dítě mělo přijí-

mat. Začínejte tedy se zaváděním nemléč-

ných příkrmů, které nemají být podávány 

před ukončeným 4. měsícem, nejpozději by 

je dítě mělo ochutnat v šesti měsících věku. 

Pokud bychom dítěti zařadili nemléčné 

příkrmy do jídelníčku před ukončeným 4. 

nebo až po ukončeném 6. měsíci věku, 

může to na něj mít negativní vliv, například 

v podobě alergie, anemie nebo nastartová-

ní poruch z nedostatečné výživy a rozvoje 

poruch příjmu potravy. „Okolo 6. měsí-

ce dítěti již nestačí výživa, kterou dostává 

z mateřského mléka. Maminky by proto 

neměly výlučně kojit déle než 6 měsíců. 

Naopak je důležité, aby včas zařadily příkr-

my,“ radí MUDr. Petr Tláskal, CSc., zástup-

ce iniciativy 1000 dní do života a vedoucí 

výzkumu Nutriční návyky a stav výživy dětí 

časného věku.

DOPŘEJTE DĚTEM PESTROU 
STRAVU, DŮLEŽITÁ JE ZEJMÉNA 
PRVNÍ POLOVINA KOJENECKÉHO 
VĚKU
„Jako první se doporučuje zařadit zelenino-

vé příkrmy. Neomezujte se však jen na mr-

kev. Už první strava by měla být dostatečně 

pestrá. Do jídelníčku postupně přidávejte 

potraviny obsahující lepek a další alergen-

ní potraviny, na které by si tělo mělo zvyk-

nout. Nezapomínejte na potraviny s do-

statečným obsahem železa, tedy na maso 

– především telecí nebo hovězí,“ uvádí doc. 

MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., vedoucí kolekti-

vu autorů Doporučení pro výživu kojenců 

a batolat z Pediatrické kliniky 2. lékařské 

fakulty Fakultní nemocnice Motol. Příkrmy 

do 1 roku života bychom dětem při jejich 

přípravě neměli dosolovat ani doslazovat, 

abychom už od útlého dětství nepřispívali 

k možnému rozvoji obezity a kardiovas-

kulárních onemocnění, která se projevují 

v pozdějších letech. Odborníci na výživu 

také nedoporučují do 2 let věku zařazovat 

dětem do jídelníčku nízkotučné potraviny. 

NEBOJTE SE LEPKU
Zavádění lepku by mělo probíhat postupně 

– nejdříve je vhodné dítěti podávat jenom 

malé množství, které v průběhu času zvy-

šujeme. Počáteční množství je odborníky 

na výživu definováno jako dávka pod 7,5 g/

den, tzn. zhruba dvě lžičky pšeničné mou-

ky do zeleninového příkrmu nebo pár lžiček 

pšeničné kaše vhodné pro kojence. Včasné 

zavádění lepku, po ukončeném 4. měsíci 

a ne později než k ukončenému 7. měsí-

ci, je doporučováno odborníky z Evropské 

společnosti pro dětskou gastroenterologii, 

hepatologii a výživu (ESPHGAN) kvůli sní-

žení rizika rozvoje celiakie (nesnášenlivost 

lepku). Pokud rodiče oddalují podávání ce-

reálií po 6. měsíci, mohou zvyšovat riziko 

vzniku alergie na bílkoviny pšenice.

Svět nejmenších



Přílohy (brambory, těstoviny, rýže, zelenina, knedlíky…), masa (kuřecí, 
vepřové, hovězí, skopové…), polévky (vývary, krémové), omáčky, 

zavářky, moučníky, zeleninové saláty, pomazánky, nápoje, koktejly, 
zmrzliny, krémy, marmelády, džemy, majonézy, kaše, kojeneckou 

stravu (zeleninovou i ovocnou)…  

S robotem VarMix® uvaříte v krátkém čase 
a bez námahy všechny druhy hlavních chodů. 

funkcí v JEDNOM
 VarMixu®12

VAŘENÍ V PÁŘE

VAŘENÍ S MÍCHÁNÍM

OHŘÍVÁNÍ

POMALÉ VAŘENÍ
(SOUS VIDE)

MIXOVÁNÍ

MĚLNĚNÍ

MLETÍ

ŠLEHÁNÍ

PŘÍPRAVA TĚSTA

DRCENÍ

SEKÁNÍ

EMULGACE

umožňuje vaření 
různých složek 

pokrmu současně

MULTIFUNKČNÍ ROBOT

NOVÉ

Naši kompletní nabídku naleznete 
na www.dedra.cz nebo u našich 
prodejců po celé ČR a SR.

IDEÁLNÍ PRO PŘÍPRAVU KOJENECKÉ 
STRAVY, KAŠÍ, KOKTEJLŮ A PYRÉ 

PRO MALÉ DĚTI I DOSPĚLÁKY

ZDRAVÁ STRAVA z ovoce a zeleniny připravená DOMA 
= ČERSTVÁ, CHUTNÁ, RYCHLÁ

MĚLNĚNÍMĚLNĚNÍ

Svět nejmenších
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KOLIK DRUHŮ ZELENINY, TOLIK 
NOVÝCH RECEPTŮ
Zelenina by měla být jednou ze základních 

potravin. Je zdrojem vitamínů, minerálních 

látek a vlákniny. Většinou bývá prvním 

příkrmem, který dítě po mléku ochutná. 

„Kromě tolik oblíbené mrkve a brambor je 

potřeba brzy nabídnout dítěti i další druhy 

zeleniny, dobře poslouží hrášek, brokolice 

a květák. Později můžeme přidat kedlub-

nu, špenát, cuketu, červené zelí a další,“ 

doplňuje doktor Tláskal. Maminky se často 

zdráhají podávat dětem čerstvou zeleninu 

z obavy, že obsahuje dusičnany. Takovou 

situaci mohou vyřešit příkrmy ze skleničky. 

Jelikož se jedná o stravu určenou kojen-

cům, podléhají příkrmy přísným kvalitativ-

ním normám. Obsah dusičnanů stejně jako 

například soli je v příkrmech limitován.

Z MATEŘSKÉHO KE KRAVSKÉMU
Mléko je zdrojem bílkovin a hlavně vápní-

ku, který tělo potřebuje pro správný růst 

kostí a zubů. Dítě by mělo okolo 1 roku, 

a to až do 3 let, zkonzumovat denně zhru-

ba 300-500 ml mléka nebo výrobků z něj 

–zdrojem může být například mléko ma-

teřské nebo náhradní mléčná výživa. Jak 

ukázal výzkum, situace u českých dětí je 

poněkud odlišná od výživových doporuče-

ní – průměrný příjem mléka je zhruba 406 

ml u kojenců a jen 173 ml u starších dětí. 

Výzkum však odhalil, že čtvrtina dvou až 

tříletých dětí nedostávala mléko ani jeho 

náhrady! 

Běžně prodávané kravské mléko můžete 

dětem podávat nejdříve po ukončeném 12. 

měsíci. Odborníci se však shodují, že ide-

álně by dítě mělo dostat klasické kravské 

mléko až po 3. roku věku. Kravské mléko 

má totiž zcela jiné složení než mateřské 

mléko, na které je dítě zvyklé. Obsahuje 3x 

až 4x více bílkovin a sodíku než mateřské 

mléko a naopak má v sobě méně železa. 

To může způsobovat přetěžování vylučo-

vacího systému dítěte a následně zažívací 

potíže, vyvolání alergické reakce či anemii. 

MASO NEJEN Z KURNÍKU
Maso je zdrojem plnohodnotných bílko-

vin, železa a vitamínu B. Dětský jídelníček 

by měl obsahovat především libové druhy 

masa. I zde musí rodiče dbát na pestrost. 

Nejvhodnější maso je:
• libové hovězí, 
• telecí,
• kuřecí, 
• krůtí, 
• králičí, 
• libové vepřové,
• jehněčí. 
„Rodiče by měli do jídelníčku dětí zařazo-

vat hovězí maso mnohem častěji. Správný 

podíl se nedá přesně vyčíslit, ale rozhodně 

by měl být vyšší než padesát procent,“ radí 

docent Bronský. Maminky případně mo-

hou jednou týdně nahradit maso vaječným 

žloutkem. Maso-zeleninové příkrmy jsou 

vhodnou volbou pro maminky, které po-

třebují rozšířit jídelníček svých dětí. Jejich 

nespornou výhodou je šíře nabídky, která 

zahrnuje i suroviny, které pro matky nemu-

sí být vždy jednoduché sehnat. U hotových 

příkrmů mají navíc rodiče jistotu, že dítěti 

nabídnou pokrm ze surovin nejvyšší kvality. 

Zelenina či maso koupené v běžném ob-

chodě nepodléhá tak přísné kontrole jako 

suroviny pro výrobu kojeneckých příkrmů.

V raném věku se nevyhýbejte ani podávání 

ryb. Dítěti je vhodné nabídnout ryby už ko-

lem půl roku. Jsou zdrojem tolik potřebných 

vícenenasycených mastných kyselin (PUFA), 

mořské ryby jsou také zdrojem důležitého 

jódu. „Ryby je ovšem potřeba podávat vel-

mi opatrně s ohledem na kosti a možnost 

zranění dítěte“, upozorňuje doktor Tláskal. 

MRKEV, BRAMBORY A KUŘE PRO 
SPRÁVNÝ VÝVOJ NESTAČÍ
Jako první příkrm volí matky správně zele-

ninu, obilovinu spíše výjimečně. Maminky 

dávají dětem nejčastěji mrkev, v době její 

sezóny je také oblíbená dýně. Více jak tři 

čtvrtiny matek také krmí své děti brokolicí, 

která obsahuje velké množství vitaminu C 

a další cenné látky. Pokud bychom zařadili 

mezi zeleninu i brambory, pak právě ony 

tvoří u kojenců 49 % u batolat dokonce 65 

% celkového příjmu zeleniny.

Další důležitou složkou potravy tvoří maso. 

Nejčastěji děti dostávají kuřecí maso, násle-

dované králičím masem. „Maso je dobrý 

zdroj železa, kterého mají děti nedostatek, 

což souvisí především s druhy podávané-

ho masa. Kuřecí maso má totiž zhruba 3x 

méně železa než červené vepřové a hovězí, 

kterého děti přijímají obecně velmi málo“, 

říká doktor Tláskal. Zcela nevhodné jsou 

pro děti uzeniny, které obsahují mimo jiné 

velké množství soli. „Alarmujícím faktem 

je, že u dětí ve věkové skupině 24-36 mě-

síců tvoří uzeniny celou pětinu hmotnosti 

potravin ve skupině maso,“ upozorňuje 

doktor Tláskal. 

-if-

Foto: Shutterstock.com

ŽELEZO A JEHO VÝZNAM
Novorozenci mají obvykle velké zásoby železa, které ale postupně klesají a vytváření jeho další zásoby je závislé pouze na příjmu železa ve 

stravě. Fyziologické požadavky na příjem železa ve stravě v kojeneckém a batolecím věku se pohybují mezi 1-10 mg/den, pro představu – 100 

g syrového prsního krůtího masa obsahuje 1,2 mg, 100 g syrového špenátu 2,71 mg a čočka 7,54 mg. Nedostatek železa nesouvisí jenom 

s možným rozvojem anemie, ale může také zapříčinit poruchy neurokognitivních funkcí nebo problémy s imunitou.

Svět nejmenších
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neotáčet, nenatáčet - neodpovídá stín 

www.                                     .cz

Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady  
SMART games.  „Všem jednotkám!  
Podezřelý jede v kradeném červeném 
sportovním autě. Obkličte ho a zablokujte 
všechny únikové cesty!“
Ve hře Auto Blok se stáváte velitelem 
dramatického policejního zásahu. 
Vaším úkolem je zkoordinovat jednotky 
v policejních vozech tak, aby obklíčily 
prchajícího zločince, zablokovaly všechny 
únikové trasy a zločince zatkly.

Značka GoGEN přináší tři nové modely dětských tabletů Maxipsa Fíka, takzvaných MAXPADŮ, které jsou určeny dětem ve věku 3 – 10 let. 
Tablety přichází s ještě větším množstvím zábavných vzdělávacích aplikací a her v českém jazyce. Děti se snadno naučí rozpoznávat barvy či 
zvířátka, potrénují si hudební cítění nebo si procvičí abecedu, angličtinu, matematiku, výslovnost a dopravní značky. 

VYHRAJTE NOVÝ MAXPAD9 G1!
Dva z vás mají nyní možnost vyhrát nejlépe vybavený model z nové řady MAXPADŮ. Starší děti rády využijí velký 9“ displej s vysokým rozlišením 
a přední i zadní kameru. Stahování většího množství dat, například hudby, fotek, videí nebo náročnějších aplikací, nepředstavuje pro přístroj 
žádný problém. Rodičům tablet umožňuje také plnou kontrolu nad tím, které aplikace děti mohou využívat a kolik času s přístrojem stráví. 
Přístroj je zabalen do praktického modrého silikonového pouzdra.

POŘIĎTE SVÉMU DÍTĚTI K VÁNOCŮM

Nápovědu naleznete na WWW.MAXIPES.CZ  
Odpověď zasílejte na adresu: soutez@rodinaaja.cz, heslo: Maxipes

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Který z produktů nenabízí kolekce dětské elektroniky Maxipsa Fíka?

1. Kapesní hry
2. Přenosný DVD přehrávač
3. Autíčko na dálkové ovládání

NOVÝ NAUČNÝ TABLET MAXPAD
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Svět nejmenších

Průměrně utratí česká rodina za hračky pět tisíc korun, celkem Češi za 

hračky ročně utratí kolem osmi miliard. Trh hraček se každý rok rozroste 

o 60 procent novinek, orientovat se v tak široké nabídce není jednoduché. 

Prodejci se proto snaží rodičům výběr co nejvíce usnadnit…

JAK VYBRAT SPRÁVNOU 

HRAČKU
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Vkus dětí se rychle mění a klasické staveb-

nice nahrazují elektronické hračky. Malé 

děti mají v největší oblibě hračky, které se 

hýbou nebo vydávají zvuky. Předškoláci 

naopak upřednostňují ty, které se nejvíce 

přibližují reálnému životu dospělých – tren-

dem jsou mobily, notebooky nebo dětské 

tablety. Velkou oblibu si u dětí získávají 

také hračky na ekologický pohon. V na-

bídce velkých hračkáren můžeme vidět na-

příklad solárního robota, který kombinuje 

stavebnici i ekologii. Díky množství dílků 

může dítě snadno vytvořit až čtyři různé 

modely robotů, na provoz navíc nejsou 

třeba žádné baterie, každý model je pohá-

něn solární energií… Podobným hitem jsou 

i různé sběratelské kolekce. Prostě nabídka 

je velmi široká a není snadné se v ní zorien-

tovat. Pojďme se tedy podívat, jaké hračky 

pro konkrétní věkové kategorie doporučují 

odborníci.

PRO MIMINKA
Miminka sice prožívají obdarovávání zda-

leka nejméně ze všech, ale to nezmenšuje 

naši chuť dárky nakupovat. Plastová chras-

títka známe všichni, ale na trhu se postup-

ně objevují i chrastítka látková, která jsou 

příjemná do ruky a mívají jemné pastelové 

barvy. Dítě se jimi nemůže uhodit a mohou 

se prát. Obecně platí, že kromě materiálu, 

barvy, tvaru a ceny by se při výběru hraček 

pro nejmenší měl brát ohled i na bezpeč-

nost při hře. Pro děti do šesti měsíců odbor-

níci doporučují:

• zavěšené hračky nad postýlkou po-

hybující se pomocí proudění vzduchu 

nebo pomocí strojku na klíček (připev-

něte je tak nízko, aby je dítě vidělo) 

• gumové hračky k cucání a mačkání 

• chrastítka a pískací hračky 

• dětské zrcadlo zavěšené na boku po-

stýlky 

PRO BATOLATA
Děti od půl roku do tří let hračky ocení 

mnohem více, než miminka. Právě pro tuto 

věkovou kategorii přinášejí výrobci rok co 

rok spoustu novinek, kupodivu ale i sta-

ré známé osvědčené hračky, které přežily 

staletí. Do té druhé kategorie patří určitě 

hračky, které za sebou děti vozí na šňůrce. 

S kačerem cinkajícím za jízdy na zvonky 

jste si hráli vy, vaši rodiče a ocení ho i vaše 

děti. Klasickým dárkem uvolňujícím napětí 

a přemíru energie je stojánek s kladívkem 

na zatloukání špalíčků. Zábavné, ale bohu-

žel nákladné jsou obrovské látkové kostky, 

ze kterých se dá postavit hrad, loď, auto, 

bunkr. Ostatně do skrýše postavené z lát-

kových kostek se schovávají i dvanáctiletí 

kluci s knihou. 

Když už jsme u knížek, tak ty určitě nesmějí 

chybět. Na trhu je jich velký výběr. Ať už 

jde o knížky pohádkové, nebo knížky, kde 

může dítě plnit různé úkoly rozvíjející tvoři-

vé myšlení, případně knížky, kteréže různě 

rozkládat, otvírat okénka apod. Fantazie 

výrobců v tomto segmentu nezná hranic 

a vy si jistě vyberete, co bude právě pro 

vaše dítě to pravé.

Zvukové hračky také jistě ocení všechny 

děti, méně už nervózní tatínkové. Před ná-

kupem si určitě vyzkoušejte, jestli není zvuk 

příliš agresivní. Bubínek nebo xylofon je 

lepší kupovat trochu větší, aby se do nich 

dítěti lépe trefovalo a také bytelnější, aby 

nevzal za své po první hře. 

A znáte prstové barvy? S nimi mohou tvořit 

i malé děti, protože nevadí, když skončí jin-

de než na papíře a nenanášejí se štětcem, 

takže je manipulace s nimi snadnější. 

Plyšové hračky provázejí děti od miminka 

někdy až do dospělosti. Originální mezi 

plyšovými hračkami jsou oboustranná zví-

řátka. Rozuměj, z jedné strany housenka 

a když se zastrčí, vykuklí se z housenky mo-

týl. Nebo pulec měnící se v žábu. Něco jako 

plyšová evoluce. 

A co doporučují pro tuto věkovou kategorii 

odborníci? 

Svět nejmenších
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PEJSKŮV
VLÁČEK
Všichni nasedat! Roztomilí 
zvířecí kamarádi jsou již ve 
vláčku! Když stisknete svítící 
komínek vláčku s motorkem, 
uslyšíte více jak 50 písniček. Nebo 
když posadíte pejska na sedadlo 
strojvůdce, naučíte se protiklady. 
Všechny zvuky, které vláček vydává 
jsou v češtině.
Fisher Price Vám přináší převratnou 
technologii Smart Stages, díky které 
si Vaše dítě může hrát s jednou 
hračkou po velmi dlouhou dobu. 
Každé dítě se vyvíjí svým vlastním 
tempem a proto Smart Stages 
nabízí tři možnosti hraní 
s různým obsahem, aby 
si vybrala každá 
maminka.

www.fisher-price.cz

Radost
vyrůstat

s oblíbenou 
hračkou!

První slůvka a zvuky 
vzbuzují pozornost 

Vašeho miminka

Hra s vláčkem rozvíjí 
představivost Vašeho 
dítěte pomocí otázek 

a jednoduchých příkazů, 
zároveň jej motivuje 
k plazení nebo chůzi.

Hra plná fantazie.HraHrara plplplplp ná náná fanfanfanfanfantaztaztatttazie.Hra

Úroveň 1

Ú
roveň 3

Úro
ve

ň 
2SMART

STAGES

Povzbuzení: od 12 měsícůÚrrooveeň

222

Objevování: od 6 měsícůÚÚroovveňň

1

«Šš - hů»

«Pojďme se naučit 
něco nového!»

«Kolečka se 
otáčejí!»

Hraní: od 18 měsícůÚroovveň

333

CZ_FisherPrice_VLACEK_210x148.indd   1 1.10.14   8:52
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PRO DĚTI OD 6 DO 12 MĚSÍCŮ
• nafukovací a plyšová zvířátka 

• větší kostky (nejlépe měkké) 

• míče všech velikostí 

• knížky z plastiku nebo tvrdého papíru 

• hračky do vody (kyblíčky a bábovičky) 

• jednoduchý vláček a jiná vozítka 

• nejrůznější předměty z vaší domác-

nosti (lžička, krabice, pokličky, zvone-

ček, krabice kolíčků na prádlo apod.) 

PRO DĚTI OD 12 DO 18 MĚSÍCŮ
• hračky na kolečkách, které dítě tahá 

za sebou 

• hračky, které se dají skládat na sebe 

nebo do sebe zasouvat (kostky, kelím-

ky a navlékací kroužky, matrjošky) 

• jednoduché skládanky 

• ilustrované knížky z odolného a bez-

pečného materiálu 

• dětské barvičky a motivy k vybarvo-

vání 

• dřevěná či gumová autíčka 

• hudební hračky (tamburína, bubínek, 

rolničky) 

PRO DĚTI DO TŘECH LET
• panenky s vybavením 

• hračky třídící a navlékací (rozpoznává-

ní tvarů a manuální zručnost) 

• modelíny nebo těsto na hraní 

• hudební hračky (pianko, xylofon, bu-

bínek, trubka) 

• hračky, do kterých se dá bouchat (pr-

kénko se zatloukacími kolíky) 

• dětský telefon 

• stavebnice 

• hračky na písek (kyblík, lopatička 

a formičky) 

• houpacího koně 

• dětské odstrkovadlo 

• navlékací bužírky 

• panenky s vybavením 

• kočárek a postýlku na panenky 

• plyšová zvířata 

• stavebnice 

• papír, vodové a temperové barvy, mo-

delínu 

• koloběžku a tříkolku 

• převlékací kostýmy 

• hry na dospělé a na pohádky - ob-

chod, lékař , kadeřník a princezny 

• skládačky a jednoduché hry (domino, 

obrázkové karty, mozaiky) 

• magnetickou tabuli 

• dětské potřeby pro domácnost (sme-

táček a lopatka, žehlička, nádobíčko, 

rýč a dětské kolečko na zahradu)

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Děti od tří do šesti let ocení hračky snad 

úplně nejvíce. Hrát si je jejich hlavní „pra-

covní náplní“, takže právě pro ně je radost 

vybírat. Právě u této věkové kategorie začí-

ná být také nejpatrnější rozdíl mezi hračka-

mi pro holky a pro kluky. Zatímco kluci jsou 

fanoušky stavebnic, z holek se stávají „ma-

minky“. Stavebnic existuje velké množství 

druhů, takže při výběru je dobré se řídit 

nejen cenou, ale i tím, jestli se dají doku-

povat další sady od jednoho druhu, jestli 

„poroste“ s dítětem. S dřevěnými kostkami 

si vyhrají malé děti, ale aby byly zábavné 

i pro předškoláky a školáky, mělo by jich být 

velké množství potřebné na složité stavby. 

Pro předškoláky – a to už opravdu od tří 

let – existují společenské hry. Skládání ob-

rázků na magnetickou tabuli zvládnou děti 

samy, ale v tomto věku počítejte s tím, že 

budete muset hrát společně. Protože si 

v tomto věku děti hrají na „někoho“, nabí-

zejí prodejny soupravy pro hru na doktora, 

prodavačku, výpravčího, kuchyňky včetně 

nádobí, vysavačů, mixerů, nářadí, sekaček 

– cokoli, aby si dítě mohlo hrát na „dospě-

láka“. 

Nemůžu přejít velké holčičí téma – panen-

ky. Při pohledu do kočárků malých slečen je 

vidět, že největší zájem je o panenky, které 

vypadají jako opravdová miminka. Někte-

ré se tak i trochu projevují, brečí, smějí se, 

čůrají do plínek, opakují vaše slova, reagují 

na to, jestli je houpete nebo jim dáváte jíd-

lo. Takové panenky bývají poměrně drahé 

a je třeba zvážit, jestli by je více neocenily 

holčičky až ve školním věku. K panenkám 

patří nejen oblečky a kočárky, ale i doplňky. 

Postýlka, kolébka, autosedačka, židlička na 

krmení… Krásné, ale drahé jsou dřevěné 

domečky na panenky. 

Neopomenutelné jsou opět knížky. V tom-

to období bývají zaměřené na rozvoj dítěte, 

na to, abychom ho řádně připravili na vstup 

do školy. V nabídce žádného nakladatelství 

snad ale nechybí i klasické pohádky, často 

obohacené o CD, případně třeba pracovní 

sešit.

ODBORNÍCI RADÍ:
• panenky, kočárek, domeček pro pa-

nenky 

• zdravotnický kufříček a kadeřnickou 

soupravu 

• sportovní náčiní - obruč, švihadlo, 

kroužky, kuželky, hokej i kolečkové 

brusle 

• tabule a křídy, magnetickou tabuli 

• koberec se silnicemi a dopravní značky 

• jednodušší konstrukční stavebnice 

• autíčka, vláček i jeřáb 

• knihy (pohádky, jednoduché encyklo-

pedie, knihy s hádankami a vyplňo-

vačkami, omalovánky) 

• dětský magnetofon pro nahrávání 

zvuků a přehrávání pohádek a dět-

ských písniček 

• vystřihovánky z papíru 

• navlékací korálky 

• maňásky a loutkové divadlo 

• pexeso, „Člověče nezlob se” s obráz-

ky

-if.-

Zdroj: Majka Vinická, obchodni-dum-mija.

cz, rodina.cz, sparkys.cz

Foto: Schutterstock.com
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1 poukázka platí na jeden nákup nad 250 Kč.
Poukázku nelze uplatnit na akční a zlevněné zboží.

1 poukázka platí na jeden nákup nad 500 Kč.
Poukázku nelze uplatnit na akční a zlevněné zboží.
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Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kme-
nových buněk, které se využívají na léčbu ně-
kolika desítek vážných onemocnění.

Medicínský výzkum otevírá nové možnosti 
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně 
pupečníku v regenerativní medicíně, kde se 
jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako např. 
dětská mozková obrna, autizmus, diabe-
tes 1. typu,  traumatické poškození mozku 
a další.

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v České 
republice také odběr a uskladnění kmeno-
vých buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato 
tkáň obsahuje mezenchymální kmenové 
buňky, které sa navzájem doplňují s buňkami z 
pupečníkové krve.

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

V rámci Programu sponzorovaných odběrů 
pupečníkové krve máme díky sponzorským 
příspěvkům našich partnerů možnost nabíd-
nout v České republice odběr pupečníkové krve 
jen za 12.900 Kč!

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Zeptejte se na možnost uchování 
kmenových buněk z pupečníkové krve 

Vašeho gynekologa. 

Více informací získáte na 
bezplatné informační lince

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz
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Blíží se zima a my začínáme pokukovat po horách. Máte doma 

malého lyžaře, který letos prvně zimní prázdniny stráví na lyžích?  

Potom vás jistě bude zajímat, jakou výstroj mu máte připravit… 

VYRÁŽÍME NA 

HORY
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Kvalitní, lehká a zejména věku dítěte uzpů-

sobena výstroj je nejen dobrým základem 

pro úspěšné zvládnutí techniky lyžování, 

ale i prevencí vážnějších úrazů. Nabízíme 

vám užitečné rady odborníka i přehled čás-

tí výstroje pro začínající lyžaře. 

LYŽE
S výběrem lyží to budete mít v obchodě o 

něco jednodušší, než tomu bylo kdysi. Dnes 

již klasické lyže plně nahradily lyže carvin-

gové. Na svahu se s nimi mnohem snáze 

manipuluje, což vaše dítě jistě ocení. S kla-

sickými lyžemi se setkáte už jen v bazarech. 

Správnou délku lyží určíte na základě výšky 

dítěte. Začátečníkovi postačí lyže po bradu. 

Pokud máte doma již zkušenějšího lyžaře, 

zvolte lyže, které mu budou sahat po nos, 

případně budou ve výšce jeho postavy. 

Vázání na lyžích musí být přizpůsobeno 

hmotnosti a tělesné stavbě dítěte, jeho 

seřízení raději přenechejte odborníkovi. 

Pomohou vám s ním v každém lyžařském 

servisu. Podle Mgr. Sylvie Dlouhé, vedou-

cí dětského vzdělávání APUL ČR (Asocia-

ce profesionálních učitelů lyžování), je při 

výběru lyží třeba zohlednit nejen výšku a 

váhu malého lyžaře, ale i jeho schopnosti 

a fyzickou sílu. „Většina rodičů koupí pro 

své děti zbytečně dlouhé lyže. Děti pak s ly-

žemi zápasí a to jim znepříjemňuje a ztěžu-

je jejich lyžařské začátky,“ vysvětluje Mgr. 

Dlouhá. Zároveň dodává že, „pro začáteč-

níky do 6 let jsou vhodné co nejkratší lyže, 

většinou po prsa, s velkou flexí a středním 

krojením.“

LYŽAŘSKÉ BOTY
Lyžařské boty mohou být ve výstroji malé-

ho sportovce tou nejproblematičtější částí. 

Abyste se vyhnuli namáhavému obouvání, 

odřeninám a pláči na svahu, dejte si zále-

žet na jejich výběru. Lyžáky nesmí tlačit, 

nebo být příliš velké. U dětí platí, že čím 

víc klipsů má lyžařská obuv, tím lépe. Noha 

drží pevněji, tlak se rozkládá na více míst a 

tím se snižuje i riziko zlomeniny. Důležitý je 

také sklon boty, jelikož její náklon nutí dítě 

předklánět se a tím eliminuje nežádoucí za-

klánění. Podle Sylvie Dlouhé musí lyžařská 

bota vašemu dítěti umožnit, aby píšťala s 

chodidlem svírala ostrý úhel. Nesmí překá-

žet při chůzi, ale ani při zaujetí optimálního 

postoje při jízdě na lyžích. „Při výběru vhod-

ných lyžáků je třeba nejprve si vyzkoušet 

vnitřní botu skeletu tak, aby dobře seděla. 

Pokud vnitřní bota dobře sedí, můžeme vy-

zkoušet, jak zapnutá lyžařská bota sedí při 

přenesení váhy na jednu nohu v podřepu a 

při záklonu, kde se lýtka opírají do lyžáků, 

nesmí dítě tlačit prsty ve špičce“, doplňuje 

Mgr. Dlouhá.

LYŽAŘSKÉ HŮLKY
Pokud jde o otázku, zda má malý začáteč-

ník používat hůlky už od začátku, existuje 

zde řada protichůdných názorů. Podle ně-

kterých odborníků je důležité, aby si dítě na 

hole zvykalo již od počátku, protože se tak 

naučí správný lyžařský postoj. Mgr. Dlouhá 

však tvrdí, že při výuce malých začátečníků 

se hůlky nepoužívají, protože odvádějí po-

zornost od výuky a zvyšují riziko úrazu. Jak 

určit délku lyžařských holí? „Pro výpočet 

optimální délky hůlek můžeme použít staré 

dobré pravidlo, a to, že když obrátíme hůl-

ky držadlem dolů, měla by při jejich ucho-

pení pod talířkem být ruka dítěte ohnuta 

přibližně do pravého úhlu“, doporučuje 

Mgr. Dlouhá.

LYŽAŘSKÁ PŘILBA
Podstatnou součástí lyžařské výstroje, na 

kterou byste určitě neměli zapomenout, 

je lyžařská přilba. Ta chrání malého lyžaře 

před úrazy hlavy, které nejsou na svahu 

žádnou výjimkou a také před zimou. Při 

jejím výběru byste měli dodržet několik zá-

sad. Dbejte na to, aby byla přilba odlehče-

ná a prodyšná. Kromě toho, že její vnitřní 

Svět nejmenších

VÍCE na www.CrazyEars.Eu

... BuĎ originálnÍ!

Originální dOplňky na helmy nejen prO Vaše děti.
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polstrování by mělo být příjemné na dotek, 

ověřte si i to, zda je vyjímatelné a dá se 

snadno vyprat. Přilbu určitě nekupujte, aniž 

si ji dítě vyzkouší. Některé přilby mají speci-

ální mechanismus na zvětšení či zmenšení, 

ale ať už jde o jakýkoli model, přilba musí 

vždy pevně sedět. Nesmí dítě tlačit a nesmí 

být ani volná. Pro děti také volte raději mo-

dely s pevnýma ušima. Ať už si potrpíte na 

design nebo ne, vždy kupujte pouze přilby, 

které splňují technické normy.

DALŠÍ LYŽAŘSKÉ POMŮCKY
Při ochraně zdraví vaší ratolesti hrají vel-

mi důležitou roli i brýle. Ty chrání oči 

malého lyžaře před větrem a padajícím 

sněhem. Nejlepší jsou brýle s výměnnými 

skly, protože barevných průzorů je několik 

typů a každý je vhodný do jiného počasí. 

Podle Sylvie Dlouhé je velmi oblíbenou 

ochrannou pomůckou i chránič páteře, 

protože dítě nijak neomezuje, schová se 

pod svrchní oblečení a v případě pádu mu 

může zachránit život.

HORY, TO NEJSOU JENOM LYŽE...
U předškoláčků by bylo samozřejmě naivní 

předpokládat, že vydrží celý den na svahu. 

Není proto od věci jim prokládat lyžování 

i jinými aktivitami. Na hory tedy rozhodně 

Svět nejmenších
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přibalte sáňky či boby, aby se po hodinách 

výuky lyžování mohli vydovádět na sněhu. 

Nabídka těchto pomůcek je samozřejmě 

pestrá, od jednoduchých kluzáků až po 

rafinované skiboby. Určitě není ale od věci 

vyzkoušet i staré dobré sáňky… 

PROFESIONÁL JE NA MÍSTĚ
Jakkoliv sami dobře lyžujete, nebojte se v 

případě, že chcete potomka naučit lyžo-

vat, využít služeb profesionála. Šikovný in-

struktor z lyžařské školičky naučí vaše dítě 

lyžovat hravou formou a mnohem rychleji, 

než vy. Vy si navíc v době, kdy se mu bude 

věnovat někdo jiný, můžete v klidu sjet 

sjezdovku, aniž byste museli brát ohled na 

svého malého potomka. Jen dejte pozor při 

výběru školičky, aby se dítěti dostalo sku-

tečně profesionální péče… 

ABY NÁM NA SVAHU NEBYLA 
ZIMA
Abyste si den na svahu se svou ratolestí 

mohli opravdu užít, nezapomeňte na kva-

litní a hlavně funkční oblečení. Podle Sylvie 

Dlouhé mají děti sníženou schopnost ter-

moregulace, a proto je nezbytné udržet je 

v teple, suchu a v pohodlí. Najít rovnováhu 

mezi tím, aby dítě v několika vrstvami ob-

lečení neztratilo pohyblivost nebo naopak, 

aby mu během několika hodin na sjezdov-

ce nebyla zima, je někdy opravdu umění. 

Nepromokavé oblečení a kvalitní funkční 

spodní prádlo jsou základem úspěchu. Nej-

lepším řešením je však určitě dětské termo-

prádlo. Zvolte kombinaci trička a spodků 

namísto punčoch. Aby i nohy byly v teple, 

vsaďte na bavlněné podkolenky, které by 

měly být vyšší než lyžařské boty. Na horní 

část těla je vhodné zvolit raději více vrstev, 

které se dají v případě potřeby svléknout. 

Praktické je tričko s roláčkem, aby byl krk 

chráněn a nemuseli jste malého lyžaře trá-

pit šálou. Ta může být při lyžování i nebez-

pečná, protože se snadno zachytí. Ať už se 

rozhodnete pro kombinézu nebo kombina-

ci lyžařských kalhot a větrovky, pamatujte 

na to, že jejich hlavní vlastností by měla 

být nepromokavost a prodyšnost. Samo-

zřejmostí lyžařské bundy by měl být vysoký 

límec, sněžný pás, stahovatelný spodní lem 

a rukávy, systém vnitřních a vnějších kapes 

či reflexní prvky. Pozor si dejte na délku kal-

hot. Ty by měly překrývat téměř celé lyžařské 

boty a zabránit tak vniknutí sněhu do bot. 

Někteří výrobci dětského zimního ob-

lečení vyrábějí i tzv. „rostoucí obleče-

ní“, které lze jednoduchým způsobem 

zkrátit nebo prodloužit a dítěti tak vy-

drží déle než jen na jednu sezónu. 

Na závěr nezapomeňte na rukavice. Vy-

hněte se palčákům, které jsou na ly-

žování nevhodné a sáhněte raději po 

nepromokavých prstových rukavicích 

umožňujících správné držení hůlek. 

Nepromokavost, pohodlnost, volný pohyb 

a teplo, to jsou čtyři základní vlastnosti, 

které by mělo mít oblečení vašeho malého 

lyžaře.

A pokud už máme vybavení i oblečení 

zakoupené? Potom můžeme vyrazit na 

svah… 

KAM NA HORY?
Lyžovat se v Česku dá téměř všude. Když 

napadne sníh, ihned se objeví vyjetá běžec-

ká kolečka na brněnské přehradě i v praž-

ské Hvězdě. Ožijí malé sjezdovky v Českém 

Svět nejmenších
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ráji i na Českomoravské vysočině. Turisté 

na lyžích vyrážejí do Brd, Bílých Karpat, 

Slavkovského i Českého lesa. Z Čech se ale 

nenápadně stala světová velmoc pro běž-

kaře. Nemáme sice na běžeckých trasách 

výhledy jako v Rakousku nebo stálé počasí 

jako v Dolomitech, ale hustá síť upravova-

ných tras pokrývá Šumavu, Jizerské hory a 

Krkonoše tak dokonale, že není nic těžké-

ho za den ujet třeba padesát kilometrů a 

vrátit se úplně jinou trasou zpět. Většina 

cest navíc vede lesem, a tak jsou běžkaři 

chránění proti nepřízni počasí. 

ZA KVALITOU DO ŠPINDLU
V Česku je několik desítek areálů s výbor-

nou kvalitou služeb. Nejvyšší kategorie do-

sahuje Špindlerův Mlýn. Vysokou úroveň 

má ještě dalších 29 areálů v českých ho-

rách. Pokud jste nadšení lyžaři, pak právě 

pro vás máme dobrou zprávu. Můžete si 

porovnat, kde se vám bude jezdit na sva-

zích nejlépe. Žebříček vzniká ve spolupráci 

společnosti Sitour a Svazu provozovatelů 

lanovek a vleků v České republice. Pro ur-

čení kvality lyžařského střediska se použí-

vá 30 různých kritérií.”Hodnotí se kvalita 

lanovek a vleků, délky sjezdovek, kvalita 

informačních zařízení a například i kvalita 

vyžití pro běžkaře,“ vysvětluje ředitel spo-

lečnosti Sitour Milan Jurdík. Na základě 

vyhodnocení jednotlivých služeb se areály 

zařadí do skupin, kde nejlepší je označený 

šesti hvězdičkami a nejhorší jednou hvěz-

dičkou. Podle seznamu je nejlepším stře-

diskem v Česku Špindlerův Mlýn v Krko-

noších, je nejoblíbenější destinací pro zimní 

dovolenou. Naopak nejhorší je areál tělo-

výchovné jednoty Baník v Meziboří. Systém 

kategorizace lyžařských sjezdovek funguje 

v Česku od roku 2002 a metodika je pře-

vzatá z alpských evropských středisek. 

CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ 
Krkonoše jsou nejlepší tuzemské hory pro 

sjezdaře a jsou i rájem běžkařů. Na své si 

mohou přijít také příznivci snowboardin-

gu a dokonce i v tuzemsku nelegálního 

skialpinismu. Nejznámějšími středisky jsou 

Špindlerův mlýn, Harrachov, Pec pod Sněž-

kou a další.

Jizerské hory jsou jako stvořené hlavně 

pro běžkaře, užijí si zde ale i pěší turisté a 

lidé na sněžnicích. Náhorní plošina je totiž 

pohodlná a spousta cest na ní je projetá 

rolbou.  Za zmínku stojí útulné lyžařské 

středisko Severák s deseti sjezdovkami 

různých obtížností. Je ideální pro rodiny s 

dětmi, rekreační lyžaře a začátečníky. Půso-

bí tu tři lyžařské školy včetně profesionální 

školy snowboardingu i škola pro děti, která 

využívá snowpark s řadou skokánků a pře-

kážek. Vzrůstající sklon svahu je pro výuku 

ideální. Vaše děti mohou začít na kratších 

sjezdovkách, postupně přejít na prudší 

a delší svahy a za čas skončit na nejdelší 

sjezdovce s terénními zlomy a skokánkem 

na můstku. Tréninkové sjezdovky dokonce 

obsluhují i pomalejší vleky. V areálu můžete 

díky umělému osvětlení lyžovat i po sou-

mraku, místní permanentky jsou platné i 

ve střediscích na tanvaldském Špičáku a v 

Bedřichově. Když se vám nebude chtít vy-

razit na svahy, můžete navštívit třeba kozí 

farmu v Pěnčíně.

Šumava je v Česku synonymem pro běžec-

ké lyžování. Místní samospráva vyřešila do-

pravu skibusy, které ráno rozvážejí běžkaře 

do celého pohoří a večer je zase svážejí. Tak 

dobře fungující systém v žádných jiných 

českých horách nenajdete.

Krušné hory mívají dost často špatné po-

časí. Užijí si v nich však sjezdaři i běžkaři 

a jsou českou Mekkou snowboardingu. V 

minulosti byly neprávem opomíjené a těž-

ce zkoušené (hlavně díky exhalacím), ale v 

posledních letech si konečně získávají své 

zasloužené místo mezi ostatními horský-

mi masivy. Svým návštěvníkům totiž mají 

rozhodně co nabídnout a oproti dalším 

českým a moravským obrům mají jednu 

velkou výhodu - potkáte tu nesrovnatelně 

méně turistů. 

Orlické hory sice nemohou konkurovat 

Krkonoším na jedné straně a Jeseníkům 

na druhé, ale pro milovníky klidné turisti-

ky nebo sjezdaře-začátečníky jsou ideálním 

terénem. Navíc se zde rodí mistři světa na 

skibobech.

Jeseníky mají v tuzemsku první a posled-

ní sníh. V okolí Pradědu je druhá možnost 

skialpinistických túr v Česku...

Beskydy poskytují nejlepší poměr ceny a 

kvality lyžování v celém Česku.

Novým a v Česku nejmodernějším středis-

kem, které de facto vyrostlo přímo pro ro-

diny s dětmi, je Skiareál Lipno. Na kopcích 

s mírnými profily se vyřádí hlavně začáteč-

níci a nenároční lyžaři, ti zkušenější mohou 

využít společného Skipasu s nedalekými 

rakouskými středisky Hochfit a Sternstein. 

Klenotem lipenského areálu je nejmoder-

nější výukové hřiště v ČR - Foxpark kapitá-

na Lipánka, využívající trendy lyžařské vý-

uky z alpských středisek. Pro pohodlí těch 

nejmenších tu pro dopravu do svahu zřídili 

tři pohyblivé koberce, slalomová dráha je 

složená ze zvířecích figurek, obsahuje tu-

nely a podjezdy, je tu kolotoč, skákací hrad, 

vyhřívaná herna. Kromě lyžování tu najdete 

mnoho jiných atraktivních možností zá-

bavy: nejdelší bruslařskou dráhu v České 

republice -11 km přes zamrzlé jezero, pro-

jížďku na psích spřeženích, bobovou dráhu, 

lanový park, aquapark, dětský koutek s hlí-

dáním a víceúčelovou sportovní halu.

Foto: Schutterstock.cz

Svět nejmenších



Luxusní hotel se 169 pokoji, nádherným wellnes 
centrem, s nafukovací halou s tenisovými kurty 
a s veškerým zázemím pro vaše sportovní vyžití 
totiž nabízí i animační programy pro děti.

Zábavný dětský svět
Pro rodiny s dětmi je zde připraveno vše, co si 
děti mohou přát. Po celý den probíhají dětské 
programy. Děti si mohou zacvičit aqua aerobic, 
zahrát turnaj ve stolním tenise či šipkách, zatančit 
zumbu, zúčastnit se turnaje v nohejbale či tenise. 
Pokud vaše ratolesti patří mezi spíše tvořivé, než 
sportovně zdatné, pak je určitě nadchne malování 
hrníčků či triček. Patří-li spíše do kategorie batolat, 
můžete využít možnosti baby sittingu, svěřit dítě 
zkušeným chůvám a vyrazit na odpolední delší 
procházku. Ani večer se určitě děti nebudou nudit. 
Mohou si zatančit na diskotéce, nebo si třeba 
zazpívat hity z Pomády.
A co můžete mezitím podniknout vy? 

Relaxujte a sportujte
Pokud bude příznivé počasí a přijde nám pořádný 
sníh dříve než vloni, jistě využijete nabídky 
lyžařského střediska a strávíte den na sjezdovce. 
Přes zimu nabízí hotel slevy na skipasy a pobytový 
balíček, kde je skipas již v ceně. Pokud vám ovšem 
počasí nebude přát, ani tak nemusíte zoufat. 
Jistě si rádi odpočinete v příjemném prostředí 
wellness centra nebo relax & care centra, kde 
načerpáte novou sílu a energii během procedur 
za doprovodu relaxační hudby. Využít můžete 
i saunu, vodní páru či Whirlpool. Pokud přece jen 
toužíte po nějaké sportovní aktivitě, jistě vám 
přijde vhod plavecký bazén a hotelová sportoviště. 
Co konkrétně můžete vyzkoušet? 
• K dispozici vám je udržovaný tenisový kurt 

a tenisová hala. Rakety a tenisové míčky jsou 
zdarma k zapůjčení na hotelové recepci. 

• Stůl na stolní tenis, 
který je umístěn 
vedle lobby 
baru v oddělené 
místnosti

• Billiardový stůl 
• Pokud to počasí 

dovolí, tak je 
možné si vyzkoušet 
i horská kola, která 
jsou k zapůjčení 
v hotelu.

Volný čas 
v Harrachově
Samozřejmě můžete 
vyrazit i někam do okolí. 
Přímo se nabízí:

Bowling 
v Harrachově
Bowlingový club v Harrachově je umístěn 
v nedalekém areálu ADOS, cca. 15 minut pěšky 
od hotelu. Club je vybaven čtyřmi bowlingovými 
dráhami. 

Golf v Harrachově
 Jedná se o jediné hřiště v Krkonoších 
s nainstalovanými odpališti pro nejmenší golfisty 
v rámci projektu rodinný golf - „Family Courses“, 
děti se tak stávají rovnocennými partnery svých 
rodičů. 

Lanové centrum Harrachov
Lanové centrum PROUD – Harrachov se nachází 
v Krkonošském národním parku na soutoku řeky 
Jizery s Mumlavou. Areál se rozkládá na ploše cca 
5.500 m2 a celý je situován čistě v přírodě. 

Bobová dráha Harrachov
Špičková zahraniční technologie bobové dráhy 
umožňuje v Harrachově vrcholný zážitek z jízdy. 
Tato atrakce je určena pro všechny od 2 do 100 
let. Rychlost bobu ovládají jezdci sami pomocí 
brzdové páky a tak si každý zvolí své vlastní 
tempo, které mu vyhovuje. Na bobové dráze lze 
jezdit samostatně nebo ve dvojici se svými dětmi 
či kamarády.

Monkey Park Harrachov
Jedná se o 273 m dlouhé lanové centrum se 14 
překážkami pojmenované jako MONKEYPARK. 
Je situováno přímo v areálu a z části, 84m 
lanovým přejezdem (lanovkou), i nad bobovou 
dráhou Harrachov. MONKEYPARK je určen nejširší 
veřejnosti včetně dětí od 140 cm výšky. 
Nevíte, co dělat o víkendu? Vyrazte do Harrachova 
do OREA Vital Hotelu Sklář … 

POBYT SNŮ?

Venku je mlha a zataženo a vám a vašim dětem se 
nechce ani vylézt z teplého bytu? Co byste řekli 
tomu vyrazit na hory, kde pro změnu svítí sluníč-
ko a objevuje se první letošní sníh? I pokud to na 
lyžování ještě není, je na horách krásně a vybere-
te-li si ten správný hotel, nudit se jistě nebudete. 
A co teprve, budete-li mít štěstí na pořádnou zim-
ní romantiku! Vítejte v OREA Vital Hotelu Sklář, 
který splní vaše sny o skvělé rodinné dovolené. 

Vítejte v OREA Vital Hotelu Sklář
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Předškoláček

Ratolest trucuje, pláče, buší do stolu, nebo  se jednoduše zapře  

a nepomohou ani hračky či sliby modrého z nebe. Příčina nechutenství se 

ale nemusí skrývat jen v postoji dítěte. 

Nechutenství může být příznakem mnoha různých nemocí. Důležité je 

zjistit, jestli se u našeho dítěte jedná skutečně o poruchu příjmu potravy 

nebo pouze zrovna nemá „chuť a čas jíst”. 

NECHUTENSTVÍ U DĚTÍ 

CO S NÍM?
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Musíme sledovat celkový zdravotní stav dí-

těte. Pokud přibírá na váze a roste do výšky, 

je to známkou toho, že prospívá. Průšvih 

nastává, když se růst zastaví…

Zde si vyjmenujeme několik možných příčin 

nechutenství u dětí:

Chyby v přísunu potravy – příliš malé 

nebo naopak příliš velké porce - mohou vy-

volat u dítěte odpor a následné nechuten-

ství. Pokud je narušen pravidelný režim a ri-

tuály při příjmu potravy, může to také vést 

k nechutenství. Nechutenství může vznik-

nout i tehdy, když rodiče nechají dítě jíst 

často samotné, bez ostatních členů rodiny. 

Nucení do jídla a kritika působí též jako ne-

gativní podnět, který vyvolává útlum chu-

ti na jídlo. Jeho upevněním může dojít až 

ke sníženému vylučování žaludečních šťáv, 

což dále snižuje chuť na jídlo, a tak vzniká 

začarovaný kruh. Výsledkem je chorobné 

nechutenství, které nepříznivě ovlivňuje tě-

lesný vývoj dítěte.

Skladba jídelníčku – jídlo by mělo být 

pestré a vyvážené. Jakmile se dítě začne 

stravovat jednostranně (např. nadbytečné 

množství bílkovin či sladkostí), rovnováha 

se naruší a může docházet k potížím. Pestrý 

jídelníček dává dítěti možnost poznat širo-

kou škálu různých chutí a získat vše důleži-

té pro jeho zdravý růst a vývoj.

Zdravotní příčiny – sem patří různé infek-

ce a nemoci, jako jsou třeba i banální rýma. 

Dítě ztratí čich a nemá zájem o jídlo. Tento 

stav po nemoci naštěstí většinou odezní.

Vážné onemocnění – pokud má dítě ně-

které nádorové onemocnění nebo třeba 

leukemii, bohužel často odmítá jídlo. Stejně 

tak, když má problémy se zažívacím ústro-

jím, také mu to na chuti k jídlu nepřidá.

Psychické příčiny – toto je asi jedna z nej-

častějších příčin nechutenství u dětí. Pokud 

má dítě pocit, že o něj není řádně pečová-

no, že ho nikdo nemá rád, či trpí různými 

typy strachu, odmítání potravy je častým 

důsledkem. Patří sem i chaos ve výchově, 

nedostatečná komunikace mezi rodiči a dí-

tětem, nejednotné názory obou rodičů na 

výchovu potomka, apod. Nedostatečná 

hygiena v rodině může bohužel také vést 

k poruchám příjmu potravy. Do skupiny 

psychických příčin nechutenství patří třeba 

i smrt někoho blízkého, stěhování, rozvod 

rodičů, atd. Pokud rodiče dítě do jídla nutí, 

může to u dítěte vést až k odporu, zvracení 

a následnému úplnému odmítání jídla.

Nechutenství může vzniknout i tehdy, když 

rodiče nechají dítě jíst často samotné, bez 

ostatních členů rodiny. Nucení do jídla 

a kritika působí též jako negativní podnět, 

který vyvolává útlum chuti na jídlo. Jeho 

upevněním může dojít až ke sníženému vy-

lučování žaludečních šťáv, což dále snižuje 

chuť na jídlo, a tak vzniká začarovaný kruh. 

Výsledkem je chorobné nechutenství, které 

nepříznivě ovlivňuje tělesný vývoj dítěte.

NECHUTENSTVÍ A CO S TÍM?
Pokud dochází k některé z poruch příjmu 

potravy, je vždy důležité poradit se s dět-

ským lékařem. Situaci není možné pod-

ceňovat. V případě nechutenství můžete 

vyzkoušet i nutriční drinky určené pro děti, 

které jsou výživově plnohodnotné, obsahují 

všechny potřebné bílkoviny, tuky, vitamíny 

a minerální látky, a navíc i vlákninu. Mohou 

být použity jako doplněk stravy nebo jako 

plnohodnotná náhrada běžné stravy. 

Varime-detem.cz, vyzivavnemoci.cz

Foto: Schutterstock.com

Předškoláček
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100% sušené pivovarské kvasnice pro běžné vaření. Vyvážená strava 
jedním gestem: stačí jen posypat Vaše oblíbené pokrmy před servírováním. 
Nemění chuť pokrmů, ale obohatí jídelníček podle zásad pestré stravy. 
POMÁHÁ PŘI NECHUTENSTVÍ U DĚTÍ.

DOPLNĚK STRAVY V ROZPUSTNÝCH ŠUPINKÁCH DO BĚŽNÝCH POKRMŮ:
do polévek, pomazánek, salátů, těstovin i dezertů. A třeba i na vánoční 
bramborový salát! Inspiraci najdete v receptáři na www.pangamin.cz.
Chytré řešení pro všechny milovníky a znalce pivovarských kvasnic, kteří 
formu rozpustných šupinek upřednostní před klasickými tabletkami nebo 
nemají rádi "pivní chuť" klasického Pangaminu, a to nejen pro děti.

KULINÁŘSKÉ PIVOVARSKÉ KVASNICE

Dodává:
RAPETO A. S.
Čeliv 17
349 53 Bezdružice
www.pangamin.cz

VHODNÉ I PRO DĚTI JIŽ OD 1 ROKU!
doporučené dávkování:
• Děti od 1 do 3 let: 1 kávová lžička denně do jídla
• Děti od 3 do 14 let: 2 kávové lžičky denně, tj. například 

2x denně 1 lžičku do jídla
• Dospělí: 5 g = 1 polévková lžíce denně, tj. například  

1/2 lžíce 2x denně do jídla

Dotek přírody
pro vaše nejmenší 

BUPI
kosmetika

  S obsahem přírodních
      účinných látek 

  BEZ parafínů, alkoholu,
      barviv a alergenů

www.bupi.cz

inzercia.BUPI.210x148,5.jesen.indd   1 19.9.2014   15:03



Zahřejte se s novou tyčinkou MARGOT Perník 
K zimní atmosféře nedomyslitelně patří i hřejivá vůně perníkového 

koření. Vytvořte si zimní pohodu a vychutnejte si tuto tradiční příchuť 

v nové tyčince MARGOT Perník z limitované edice zalitou v bohaté vrstvě 

čokoládové polevy, která vás zahřeje a zasytí.

Poukaz není vázán na konkrétní kurz ani na jméno, takže je 

přenosný a obdarovaný se může sám rozhodnout, kdy a na jaký kurz 

vaření přijde. Na dárkový poukaz je možné dopsat osobní věnování. 

Objednejte si jej zde a my Vám poukaz zašleme poštou, případně 

elektronicky, spolu s instrukcemi týkajícími se výběru kurzu a platby. 

Můžete si jej také osobně vyzvednout ve studiu Chefparade na 

Žižkově (Husitská 56, Praha 3) každý pracovní den v době od 9 

hodin do 17 hodin bez předchozího objednání s platbou v hotovosti. 

Potěšte své blízké originálním dárkem! 

Darujte jim dárkový poukaz na kurz vaření!

Platí pro dospělé i děti a v Chefparade najdete 

kurzy pro děti již od 4 let nebo kurzy přípravy 

příkrmů s dulou Simonou Lazzari!

www.chefparade.cz DÁRKOVÝ POUKAZNyní vánoční nabídka! 

Akce 3+1 zdarma 

- Kupte 3 dárkové 

poukazy na kurz vaření 

a 4. obdržíte zdarma. 

Délka čekání na vytoužené miminko se u jednotlivých žen velmi liší. 

Společnost Green-Swan Pharmaceuticals společně se specialisty na pomoc 

při otěhotnění z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí přichází 

s novinkou GS MimiStar, který ženské tělo připraví na početí miminka, 

a pomůže k rychlejšímu otě-

hotnění. Navíc obsahuje vita-

miny a minerály podporující 

psychickou pohodu, která 

je pro splnění snu budoucí 

maminky klíčová.

GS MimiStar je k dostání 

v lékárnách nebo na 

www.gsmimistar.cz 

Vánoční balíčky Timotei – luxus, krása i péče 
v dárkovém balení 

Lámete-li si hlavu nad výběrem toho pravého vánočního dárku, nechte 

se inspirovat značkou vlasové kosmetiky Timotei. Balíčky plné vůně a 

péče potěší každého a klidně se jich může sejít i více najednou. Timotei 

sestavil pro své zákazníky 

tři typy dárkových kazet. 

Stačí se jen rozhodnout 

– chcete obdarovat ženu 

náročnou, praktickou či 

zaneprázdněnou?

Krásné a provoněné Vánoce s vánočními 
balíčky Radox
Proveďte své známé světem kosmetiky značky Radox, která 

povznese zážitek z koupele a sprchování na jedinečný okamžik. 

Speciální vánoční dárkové kazety Radox přináší kombinace těch 

nejlepších produktů, které potěší muže i ženy.

Vůni rozkvetlých květin ženy doslova zbož-

ňují. Chcete potěšit svou známou 

atraktivní designovou dárkovou kaze-

tou, která nabízí neodolatelné spojení 

květinových vůní a rozzáří vánoční na-

dílku pod stromečkem? Radox přináší 

pro dámy tři rozdílné varianty.

"V souladu s člověkem i přírodou" to je kosmetika WELEDA. Nejčistší 

z přírody pro maminku i miminko. Pro podpoření tělesné a duševní 

rovnováhy v období těhotenství a kojení vyvinula Weleda speciální řadu 

– Péče pro těhotné a kojící ženy Weleda. A pro miminko je tu Měsíčková 

kojenecká a dětská péče Weleda, která chrání a pěstí pokožku Vašeho 

děťátka od prvního dne života. Speciální kosmetická řada zahrnuje 

100% přírodní přípravky 

z nejčistších dostupných 

surovin v kvalitě BIO 

kosmetiky. V měsíci 

listopadu zakoupíte na 

WWW.PROMI.CZ 

s 15% slevou.

VitalChrom Shake R – částečná 
náhrada stravy při hubnutí
VitalChrom Shake R je potravina pro zvláštní 

výživu určená ke snižování tělesné hmotnosti při 

dodržení nízkoenergetické stravy. Je to sypká 

směs pro přípravu koktejlu, který je vhodný jako 

náhrada 1 - 2 hlavních jídel. Koktejl poskytu-

je vyváženou kombinaci kvalitních bílkovin, 

vhodných tuků a vlákniny z různých rostlinných 

zdrojů obohacených komplexem nezbytných 

vitamínů a minerálů. 

Více na stránkách www.kerbet.cz



Odsávačka hlenů 
na baterie

se stává stále oblíbenějším doplňkem 

výbavy pro děti.  Je velmi výkonná, 

nepoškozuje nosní sliznici a je vždy 

po ruce. Určitě oceníte nejen při 

cestování. Zakoupíte ve vybraných 

lékarnách nebo na 

www.nextik.cz

GoGEN MAXI DVD
Přenosný přehrávač GoGEN MAXI DVD do auta je ideální volbou pro 

rodiny, které rády cestují a potřebují děti během jízdy zabavit. V autě se jistě 

hodí brašna na uchycení, dálkové ovládání a speciální adaptér. Do přístroje 

lze vložit nejen DVD a CD, ale i paměťové karty či 

flash disk. Přístroj je vybaven otočným displejem, 

příjemným LED podsvícením, zabudovanými 

reproduktory a sluchátkovým výstupem.

Perník obrázkový s ovocnou náplní
Perníčky s ovocnou náplní, kterou děti milují, dodává Penam ve třech 

variantách. Sami si vyberete, zda máte doma andílka, čertíka nebo 

rozvážného a moudrého Mikuláše.

Pro vlasy vašich snů
Nová řada thick & strong od značky head 

& shoulders byla speciálně vytvořena 

pro ženy, které touží mít okamžitě 

a dlouhodobě silnější vlasy. Inovativní 

tonikum thick & strong obsahuje komplex 

Triple Active, který posiluje vlasy zevnitř 

a chrání pokožku hlavy před nepříznivými 

vnějšími vlivy. Pro posílení dlouhodobých 

výhod tonika použijte šampón ze stejné 

řady.

Chobotnička promítá hvězdy a obrázky 

svých podvodních kamarádů, aby 

pomohli dětem bez strachu usínat. 

Dokáže osvítit dokonale strop i celé 

stěny v červené, modré a zelené barvě.

Vlastnosti:

– 3 barvy světelných efektů – modrá  

a červená a zelená

– Nová funkce Morfing – cyklická 

plynulá změna všech barev

Na rozdíl od padělků, ručíme za kvalitu!

www.klidneusinani.cz

Zářící chobotničky (Cloud b)

Remosce vařily již naše babičky. Pamatujete? 
Kuře od ní bylo vždycky nejlepší!

Letos uplynulo neuvěřitelné půl století, od doby kdy tato chytrá pomocnice 

poprvé vstoupila do našich kuchyní. Během let jsme si zvykli na její tradiční 

design, který ale na konci roku 2014 dozná významných změn, a to 

především co se barevného spektra týká. Díky investicím do nových 

technologií, které umožňují povrchovou 

úpravu Remosek vícevrstvým materiálem 

Teflon®Select, jsou nové modely nejen 

pestré, ale ještě odolnější. Pokud hledáte 

ideální tip na vánoční dárek, s novou 

Remoskou nemůžete sáhnout vedle…

www.remoska.cz 



42

Škola základ života

Řešíte doma neustálý problém 

s přípravou snídaní a svačin pro 

vaše dítě? Jedna mu nechutná, 

v další je zelenina, kterou nemá 

rádo a pořád dokola ten stejný 

problém. Každá maminka si láme 

hlavu s tím, co dát své ratolesti 

ke svačině, aby pro něj byla nejen 

dostatečně výživná, ale také chutná 

a nezůstávala schovaná na dně 

aktovky. Jaké jsou vlastně správné 

stravovací návyky a co dodržovat, 

aby bylo dítě zdravé a mělo po celý 

den dostatek energie?

BEZ SVAČINY 
NEJSOU ČINY...
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Škola základ života
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V první řadě bychom měli začít právě u 

sebe a dbát na to, abychom ve správném 

stravování šli svým dětem příkladem. Rozdíl 

mezi stravováním dospělého oproti dítěti je 

v podstatě nepatrný. Dospělý jedinec by se 

měl stravovat tzv. stravou smíšenou neboli 

také racionální, která je pro člověka přiro-

zená a odpovídá fyziologickým potřebám. 

„Platí zásady rozdělení jídla do 5-6 dávek 

za den, kvalitní výběr potravin, nepřejídání 

se a dodržování doporučené výživové dáv-

ky živin (bílkovin, tuků, sacharidů), vitamí-

nů a minerálních látek, které organismus v 

určitém věku a při určitém fyzickém výkonu 

potřebuje,“ vysvětluje nutriční terapeutka 

Lucie Houfková. V dospělém věku se pouze 

mění složení živin ve stravě a porce jídla, 

jinak je vše v podstatě stejné jako v dět-

ském věku, kdy se dítě začíná učit zdravé-

mu způsobu života a správným stravovacím 

návykům. 

Dětem bychom měli dopřát stravu rozma-

nitou a pestrou, ale zároveň bohatou na 

ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, celo-

zrnné potraviny, ryby a maso. Důležitá je 

pravidelnost - jíst by děti měly 5x - 6x den-

ně. Jiný jídelníček bude tvořen v batolecím 

věku dítěte, kdy už budeme zařazovat do 

jídelníčku zeleninu a ovoce. V době zařazo-

vání příkrmů můžeme dětem dopřát např. 

ovocnou kapsičku Kubík, která je vhodná i 

pro ty nejmenší děti. Splňuje jednu denní 

dávku ovoce a zeleniny, rovněž se také hodí 

pro děti předškolního věku.

SNÍDANĚ – ZÁKLAD KAŽDÉHO 
ÚSPĚŠNÉHO DNE
Každý jistě víme, že ve výživě dětí jsou nej-

důležitější především snídaně a svačiny. Ne 

nadarmo se říká, že snídaně je startem do 

nového dne, ale nikdy nemá snídaně na-

hrazovat svačinu. A tak bychom měli pro 

své děti připravovat takové snídaně a sva-

činy aby jim nejen chutnaly, ale také aby 

splňovaly všechny náležitosti a dodávaly 

dětem dostatek energie, kterou budou po-

třebovat během celého dne. Během noci 

dítě využívá energii k činnosti vnitřních 

orgánů, k udržení správné tělesné činnos-

ti, dechu, srdeční činnosti atd. Během dne 

se potřebuje soustředit nejen ve škole, ale 

také při hraní her nebo jen při tom, aby 

jako malé objevovalo a poznávalo svět. 

Start do nového dne bychom měli začít 

kvalitní a pestrou snídaní, během které 

děti získají 20 – 25 % celkového denního 

příjmu energie. „Důležité je také doplně-

ní tekutin. Jejich nedostatek způsobuje 

únavu, bolest hlavy a nesoustředěnost. 

Nedostatečným příjmem tekutin dochází 

k vysychání sliznic a děti jsou náchylnější 

k různým onemocněním jako je např. na-

chlazení, chřipka, ale může také docházet 

i k onemocnění trávicího traktu a vést až 

k nechutenství“ vysvětluje Lucie Houfková. 

Vhodnou snídaní je např. celozrnné pečivo 

s rostlinným tukem, pomazánkou, šunkou 

a tvrdým sýrem. Skvěle se také hodí cereá-

lie, tvaroh nebo jogurt, který mají děti velmi 

rádi. K pití je vhodné ke snídani podávat 

mléko, čaj nebo ovocné 100% šťávy, které 

by ovšem měly být ředěné. Především ma-

lým dětem bychom na snídani neměli dávat 

smažené vejce, paštiky, sladké pečivo nebo 

třeba párky.

BEZ SVAČINY NEJSOU ČINY
Dalším jídlem, které bychom měli dětem 

nachystat, je svačina. Nejen ta školní, ale 

i svačina pro děti předškolního věku je 

velmi důležitá. Samozřejmě dodržujeme 

chystání svačin i během víkendu. Děti si 

na tento režim zvyknou a budou svačinu 

vyžadovat samy. Hlavním tématem v dneš-

ní uspěchané a moderní době jsou školní 

svačiny. Podle průzkumu bylo zjištěno, že 

23 % dětí nesvačí vůbec. Pokud svačí, tvoří 

jejich svačinu především bílé pečivo, uzeni-

ny a sladkosti. Pouze u 22 % dětí je ovoce 

součástí svačiny. Přitom dopolední svači-

na by měla tvořit 15 % celkového příjmu 

energie. „Největším problémem je to, že 

rodiče si udělají málo času na přípravu sva-

činy pro děti a raději dávají dětem peníze, 

aby si svačinu koupily samy. Děti pak volí 

sladké pečivo, sladkosti, fast-food a sladké 

nápoje z automatů. Některé děti si svači-

nu dokonce nekupují vůbec,“ vysvětluje 

nutriční terapeutka a dodává: „Děti, které 

svačí pravidelně, mají lepší studijní výsledky 

ve škole, mají více energie, nejsou nepozor-

né a unavené.“  

Odpolední svačina by měla tvořit pouze 

10 % celkového denního příjmu energie. 

Je tedy vhodné vybírat potraviny s nižším 

energetickým příjmem a nižším glykemic-

kým indexem, dětský organismus pak ne-

bude mít problém s nadbytkem energie. 

Vhodné je podat méně sladké ovoce jako 

např. jablko, meruňky, broskve, citrusové 

plody, ale také přesnídávky či ovocné kap-

sičky.. 

NEZAPOMÍNEJME NA 
PRAVIDELNÝ PITNÝ REŽIM
Nesmíme opomenout, že velmi důležité je 

také podávání tekutin během celého dne. 

Pitný režim zlepšuje pozornost dítěte bě-

hem vyučování a odolnost vůči vlivům škol-

ní zátěže. Důležitá je také volba nápoje. 

Jako vhodný nápoj na dopolední svačinku 

se hodí čaj nebo pramenitá voda. Na odpo-

lední svačinku se doporučuje podat mléko 

nebo mléčný výrobek.

JDĚTE PŘÍKLADEM
Velmi důležité je vést své děti k správným 

stravovacím návykům již od útlého dětství 

a jít mu příkladem jako rodič. A protože 

škola je především hrou, můžete přípravu 

snídaní a svačin v jednu takovou proměnit. 

Například tím, že budete vykrajovat různé 

tvary z celozrnného pečiva a zdobit jej do 

různých tvarů. Výborně také funguje dávat 

dětem barevné krabičky, hezké nádoby na 

pití a podobně. Určitě své dítě do přípravy 

snídaní a svačin zapojte, aby mělo možnost 

volby ingrediencí. Poté svačinu zkontrolujte 

a vysvětlete mu, které potraviny jsou v po-

řádku a které by ve zdravé svačině neměly 

být a z jakého důvodu. Uvidíte, že si bude 

snažit připravit tu nejvhodnější svačinu, 

když zjistí, že mu důvěřujete.

Foto: Schutterstock.com

Škola základ života
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BRATŘI 
JAK SE PATŘÍ

Dlouho očekávaný pohádkový příběh 
od Zdeňka Svěráka!

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

Dlouho očekávaný pohádkový příběh 
od Zdeňka Svěráka!

216 × 276 mm, váz., 112 str., 349 Kč

Inzerat do Moje rodina a ja  - Tri bratri.indd   1 14.10.2014   9:54:02

ovocných
a černých
dětských čajů 

NOVINKAmixy dětských čajů

K DOSTÁNÍ POUZE V LÉKÁRNÁCH
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Zdraví 

Teče vám z nosu, z očí, kašlete a máte horečku? 

Potom je více než jisté, že vás navštívila nějaká 

nemoc. Jenomže, těžko říci, zda je to chřipka, 

nachlazení, nebo viróza? Jsou to nemoci způsobené 

různými viry, ale většina příznaků těchto chorob je 

podobná, proto se velmi často zaměňují. V čem jsou 

tyto nemoci odlišné?

CHŘIPKA 
NACHLAZENÍ A VIRÓZA
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Zdraví 
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CHŘIPKA
Chřipka je akutní virové onemocnění dý-

chacích cest, vyvolané chřipkovým virem. 

Existuje mnoho různých kmenů těchto virů 

a mutacemi vznikají další. Chřipka postihu-

je častěji dospělé než děti. Šíří se kapénko-

vou cestou, tj. kašláním a kýcháním.

Menší epidemie propukají na podzim a 

v zimě. Šíří se hlavně v kolektivech. K vět-

ším epidemiím dochází, když se objeví ně-

jaký vysoce nakažlivý kmen viru, jako napří-

klad v roce 1918, kdy chřipka zabila přes 

25 milionů lidí (tj. dvakrát více, než zahynu-

lo v první světové válce).

Inkubační doba chřipky trvá přibližně 1 až 

4 dny. Příznaky se vyvíjejí během 24 hodin. 

Typické pro chřipku je, že onemocnění pro-

pukne náhle, tj. z ničeho nic se najednou 

člověk cítí zchvácený, nastupuje vysoká ho-

rečka se zimnicí, bolesti hlavy, svalů a klou-

bů a celková slabost. Po několika dnech 

může propuknout i kašel. U dětí se často 

objevuje nechutenství, někdy i zvracení a 

průjem. Příznaky chřipky jsou mnohem zá-

važnější než u běžného nachlazení.

U chřipky jsou poměrně účinnou prevencí 

vakcíny proti chřipce, které se doporučují 

především starým a vážně nemocným li-

dem, u nichž případné komplikace mohou 

způsobit i smrt. Toto očkování však nechrá-

ní stoprocentně, zejména pokud epidemii 

vyvolá nový, dosud neznámý virus. Pro vy-

sokou schopnost změny mutací viru jsou 

jednotlivé přípravky chřipkové vakcíny účin-

né jen asi jeden rok. Světová zdravotnická 

organizace koordinuje obsah vakcíny každý 

rok, aby obsahovala nejpravděpodobnější 

kmeny virů.

NACHLAZENÍ
Nachlazení je také akutní virové onemoc-

nění dýchacích cest, které je vyvolané rhi-

noviry. Zánětem je postižena sliznice nosní 

dutiny, hrdla a hrtanu. Infekce se šíří zpra-

vidla kapénkovou cestou nebo třeba polib-

kem. Nachlazení je nejčastějším infekčním 

onemocněním, které většina lidí prodělá 

jednou až dvakrát do roka.

Nachlazení většinou provází zvýšená teplo-

ta, kýchání a rýma, chrapot a kašel. Přízna-

ky se začnou projevovat několik hodin až 

několik dnů po nakažení a do dvou týdnů 

samy odezní.

Během epidemií je dosti obtížné se nachla-

zení vyhnout. Pokud už člověk onemocní, 

je vhodné, aby zůstal doma a virovou in-

fekci již dále nešířil. Proti nachlazení neexis-

tuje žádné očkování. Existuje více než 100 

různých druhů rhinovirů (viry vyvolávající 

zánět horních cest dýchacích), proto vyvi-

nutí účinné očkovací látky v současné době 

není možné.

VIRÓZA
Viróza propuká následkem prochladnutí. 

Virus, který nás oslabí, byl v našem těle již 

dávno předtím, než se projevil. Čekal jenom 

na vhodný okamžik, kdy bude moci zaúto-

čit, tj. na oslabení organismu způsobené 

například prochladnutím. V okamžiku, kdy 

nemoc propukne, vyvíjí se jako nachlazení.

LÉČBA CHŘIPKY A NACHLAZENÍ
U chřipky ani u nachlazení žádná specifická 

léčba neexistuje, doporučuje se hlavně klid 

na lůžku v teplé a dobře větrané místnosti, 

dokud neodezní příznaky. Zpravidla se do-

poručuje nejméně týden.

Na snížení teploty a úlevu od bolesti se ne-

mocnému podává lék na snížení horečky a 

dostatečný přísun tekutin a minerálů.

U nachlazení se kromě těchto léků navíc 

doporučuje i inhalace páry, která pomáhá 

uvolnit ucpaný nos a uleví od tíhy na hru-

di. V případě, že se rozběhne sekundární 

infekce, například zánět středního ucha, 

bronchitida (zánět průdušek), bronchop-

neumonie (zápal plic) nebo sinusitida (zá-

nět vedlejších nosních dutin), je potřeba 

nasadit antibiotika.

Pokud onemocnění proběhne u dětí, mže-

me se zaměřit i na vedlejší potíže. Při rýmě 

nám pomohou odsávačky a samozřejmě 

nosní kapičky, které ulehčí dítěti dýchání.

Při kašli bychom měli podávat co nejdříve 

sirup či tabletky proti kašli.

-if-

Foto: Schutterstock.com

Zdroj: Chripka.zdrave.cz

Zdraví 
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PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ MOZKU A ZRAKU
Základním stavebním kamenem mozku je mastná kyselina Omega 3 – 

DHA, která vytváří až 20% šedé kúry mozkové a má zcela zásadní vliv 

na správný vývoj mozku a mentálních funkcí dítěte.  

Řešením je podávat dětem doplněk stravy Marťánci Omega 3. Jedná 

se o produkt vyrobený na přírodní bázi. Kyseliny Omega 3 jsou získá-

vány z rybího tuku, ale přirozený zápach je potlačen příjemnou pome-

rančovou příchutí. Marťánci Omega 3 neobsahují žádná umělá barviva 

a konzervační látky. Jsou vhodní v době intenzivního růstu dětí.

WWW.MARTANCI.CZ



50

Zdraví

Pravidelně, čteme, že pokud má naše střevní mikroflóra správně fungovat, 

musíme jí pravidelně dodávat probiotika a prebiotika. Víte ale, co přesně 

se za těmito pojmy skrývá? 

PROBIOTIKA, 

NEBO PREBIOTIKA? 
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PROBIOTIKA
Jedná se o skupinu „živých“ mikroorganis-

mů, které příznivě ovlivňují naše zdraví. Dů-

ležité je, aby byly přijímány v dostatečném 

množství a zejména PRAVIDELNĚ (neboli je-

den jogurt za týden rozhodně nebude mít 

vliv z dlouhodobého hlediska). Probiotika 

v trávicím traktu odolávají různým nástra-

hám (např. kyselinám, snáší teploty kolem 

40°C). Tyto schopnosti jim zaručují, že se 

do tlustého střeva dostanou v nezměně-

ném stavu a tam se potom množí.

Jako probiotika se užívají nejčastěji kmeny 

laktobacilů a bifidobakterií, dále některé 

kmeny rodů Escherichia, Enterococcus, Ba-

cillus a Saccharomyces. 

Probiotické kultury najdeme obvykle ve 

všech zakysaných mléčných výrobcích – ke-

fír, zákys, acidofilní mléko, jogurt.

V chladících boxech potravinářských ob-

chodů lze najít širokou škálu produktů, kte-

ré mohou obsahovat zdraví prospěšné bak-

terie. Na některých výrobcích je probiotická 

kultura označena, jiné produkty zůstávají 

neoznačeny, ačkoliv obsahují prospěšné 

bakterie ve stejném množství jako ostatní.

ZDROJE PROBIOTIK MŮŽEME 
ROZDĚLIT DO 4 SKUPIN:
• mléčné výrobky – zakysané mléč-

né výrobky, jogurty (zejména jogurty 

obohacené o bifidobakterie), jogurto-

vé nápoje, vysokodohřívané tvrdé sýry 

(ementál)

• kvašená zelenina – kysané zelí, rych-

lokvašené okurky, kysané houby, šťáva 

z kysaného zelí

• obohacené potraviny – dětské vý-

živy, oplatky, trvanlivé masné výrobky

• doplňky stravy
Co se týká konzumace probiotik, řada 

studií přináší pozitivní výsledky. Jedná se 

především o úpravu střevní mikroflóry, kdy 

probiotika potlačují růst škodlivých patoge-

nů.

Neboli probiotika pomáhají udržovat po-

třebnou rovnováhu střevních mikroorgani-

smů, podporovat střevní imunitu a bránit 

nadměrnému pomnožení patogenních 

bakterií, které mohou působit žaludeční a 

střevní potíže i průjmová onemocnění.

Podávání probiotik příznivě působí na ob-

tíže trávicího traktu jako jsou zácpa, prů-

jem, zánětlivá střevní onemocnění (Crono-

va choroba, Ulcerózní kolitida) či syndrom 

dráždivého tračníku. Napomáhají i lidem 

trpícím laktózovou intolerancí.

Další klinické zkoušky potvrdily, že probioti-

ka přispívají k celkovému zvýšení odolnosti 

organismu. Např. bylo prokázáno, že pra-

videlná konzumace L. acidophilus výraz-

ně napomáhá zlepšení imunitních funkcí. 

Spolu s ostatními prospěšnými bakteriemi 

tlustého střeva slouží k prevenci karcinomu 

tlustého střeva (snižují mutagenní aktivitu 

některých karcinogenů).

Kromě toho jsou probiotika v současnosti 

jediným prostředkem, jak předcházet ato-

pii, a v časném dětství mohou dokonce 

ovlivnit její projevy (například mohou před-

cházet či zmírnit atopický ekzém u dětí).

PREBIOTIKA
Střevní mikroflóra vyžaduje přítomnost nu-

tričních substrátů (prebiotik), tj. různých 

druhů vlákniny (pektiny, xylany, celulóza) a 

oligosacharidů (fruktooligosacharidy – inu-

lin). Tato nestravitelná složka potravy slouží 

jako potrava zdravotně prospěšným mikro-

organismům ve střevě. Prebiotika nemají 

žádné toxické nebo rakovinotvorné vlast-

nosti a v některých potravinách se vysky-

tují i přirozeně, například inulin najdeme v 

cibuli, česneku, pórku a obilovinách.

Jak již bylo výše zmíněno, prebiotika pod-

porují růst prospěšné mikroflóry střev a 

naopak snižují výskyt patogenní mikroflóry. 

K tomu přispívá již konzumace 6 – 8 g fruk-

tooligosacharidů (FOS) denně. Kde prebio-

tika nejdeme? 

• přirozené zdroje (ovoce, zelenina)

• průmyslové výrobky, kde jsou prebioti-

ka přidaná: sladkosti, trvanlivé výrob-

ky, bonbony, pečivo

• doplňky stravy

Zdro:viviente.cz, foto: Schutterstock.com

Zdraví
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Mykózy nehrozí jen v létě
Vyzkoušejte 100% přírodní doplňky stravy z Kanady

směs laktobacilů, bifidobakterií
a dalších mléčných bakterií (probiotika)

obsahuje oligofruktózu (prebiotikum)

7 kmenů probiotických bakterií

4 miliardy aktivních buněk

Multiacidophilus

Máte otázky? Objednávejte online na:
www.panaceapraha.cz

www.001shop.cz

Panacea Praha, s.r.o
Výhradní dovozce

přírodních kanadských
doplňků stravy

Natural Factors

Volejte zdarma
800 100 453

Brusinky 18 000mg
obsahují standardizovaný patentovaný koncentrát
z kanadských brusinek (Vaccinium macrocarpon) 
Cran Rich® vysoké koncentrace 36:1

ochrana buněk před oxidativním stresem

vhodné také pro těhotné a kojící ženy

Lehké, jemné mýdlo na ruce

Podzimní 
    inspirace

voux.jesen.210x148.indd   1 19.9.2014   15:04
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Děti do tří let bývají často nemocné. 

Ve většině případů je to normální, 

protože jejich imunita se teprve 

vyvíjí. Někdy je ale příčinou 

porucha obranyschopnosti, kterou 

je zapotřebí léčit. 

SNÍŽENÁ IMUNITA 

U DĚTÍ
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Výrobce:
Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, E-mail: info@detskedeky.cz

Merino fusak
s velbloudí vlnou

Materiál:
Vnější potah:
100 % polyester 

Rozměry:
bez nánožníku cca 90×45 cm
s nánožníkem 115×45 cm 

Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nej-
jemnějších vln vůbec. Má výborné termoregulační vlast-
nosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Ne-
kouše“ proto je vhodná i pro přímý kontakt s jemnou
dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna ab-
sorbuje vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na rozdíl od
bavlny hřeje i když je mokrá. Je přirozeně antibakteriální
obsahuje lanolin, který má antibakteriální vlastnosti. Je
to přírodní materiál, který je plně biologicky odboura-
telný. Má velké samočistící schopnosti, proto není třeba
časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat). 

Oteplovací rouno 
značky VALTHERM 
– základní informace 
Vzduch je nejlepší izolátor tepla. Na základě tohoto fy-
zikálního principu byl vyvinut nový oteplovací materiál
značky VALTHERM. Jedná se o polyesterová mikro-
vlákna v plástvové struktuře s diferencovanou husto-
tou. Jsou tak v této vložce vytvořeny miliony mikro-
skopicky malých vzduchových dutin, které v sobě
vážou teplo izolující vzduch (pokud se člověk pohybuje,
je dosaženo tepelné izolace až do -35°C).

Merino vlna

Vnitřní potah líc:
90 % merino vlna
10 % velbloudí

� Zimní fusak s možností prodloužení spodním nánožníkem.
� Využití do všech typů kočárků (klasické, sporťáky, golfky).
� Fusak má uprostřed zip a lze ho celý rozevřít.
� Šňůrové stahování kolem hlavičky.
� Otvory na protažení tří i pětibodových bezpečnostních

popruhů zajišťují bezpečné použití i sedícímu miminku.
� Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti posunutí

v kočárku při poloze vsedě.
� Praní v ruce ve studené vodě v tekutých přípravcích 

na vlnu, nepoužívat aviváž, nesušit v sušičce,
neodstřeďovat.

Výplň:
100 % polyester oteplovací 
rouno značky Valterm
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Sníženou imunitou se v klinickém pojetí 

označují poruchy imunitního systému, kte-

ré vedou ke zvýšené náchylnosti k infekcím. 

V širším pojetí je tzv. imunodeficience jaká-

koliv porucha v procesu imunitní reakce, 

odpovědi organismu proti infekcím, ale též 

zvýšená náchylnost k alergiím, nádorovým 

chorobám či chorobám autoimunitním, 

kdy se v organismu tvoří protilátky proti 

vlastním tkáním organismu. U dětí se po-

rucha imunity projevuje zvýšenou náchyl-

ností k infekcím, které bývají opakované, 

dlouhotrvající, špatně reagující na léčbu, 

mnohdy s komplikacemi a s netypickým 

průběhem. Mimochodem dvakrát častěji 

bývají postiženi chlapci než dívky. U většiny 

typů poruchy imunity je nejčastěji postiže-

ným dýchací systém, horní cesty, ale i dolní 

cesty dýchací, dále se projevují opakované 

záněty středního ucha a vedlejších dutin 

nosních, záněty hrtanu. Naopak infekce 

postihující pouze horní cesty dýchací nebý-

vají příznakem závažnější poruchy imunity. 

NUTNOST IMUNOLOGICKÉHO 
VYŠETŘENÍ 
Prvním projevem poruchy imunity může 

být reakce na očkování proti tuberkulóze 

nebo proti virovým onemocněním.  Tam, 

kde je vyloučena vážnější porucha imunity 

lze podporovat obranyschopnost organi-

smu zejména v jarním a podzimně-zim-

ním období zvýšeným přísunem vitaminů, 

otužovacím programem (dle rady lékaře je 

možné se otužovat vzduchem či vodou). 

V lékárnách lze zakoupit přípravky na zvy-

šování imunity. Ještě před tím je zapotřebí 

absolvovat imunologického vyšetření, pro-

tože jejich podáním lze pak stimulovat jak 

žádoucí protilátky tak i nežádoucí protilát-

ky namířené proti vlastním tkáním. Proto se 

všeobecně doporučuje tzv. enzymoterapie. 

Přírodní enzymy obsažené v lécích posilu-

jí oslabenou imunitu zejména v dětském 

věku, kdy není ještě plně vyvinuta. Působe-

ním komplexu enzymů se docílí příznivého 

efektu u virových infekcí a u bakteriálních, 

pokud je nutná terapie antibiotiky, tyto 

rychleji působí, zkracuje se interval uzdra-

vení i rekonvalescence, a to bez možného 

negativního působení na organismus mož-

nou tvorbou autoprotilátek. Významným 

faktorem, který přispívá k poruše sliznic 

horních cest dýchacích, je kouření v rodině, 

případně nevhodně používaná antibiotika 

na banální lehké infekce, která narušují při-

rozenou bakteriální floru sliznic ive střevním 

traktu. Nedoléčenými, opakovanými respi-

račními infekty dochází u určitého procenta 

dětí, zejména při dědičné dispozici, k vývoji 

tzv. respirační alergózy. V tomto případě 

již onemocnění probíhá bez horeček, kašel 

se přesouvá spíše do nočních hodin a při 

ulehnutí, přes den se objevuje pouze při 

zvýšené pohybové aktivitě dítěte. Se zvýše-

ným dechovým nárokem se může objeviti 

tzv. hvízdavé, sípavé dýchání. V tomto pří-

padě by si měli rodiče vyžádat vyšetření na 

odborném pracovišti s vyšetřeními plicních 

funkcí s vyloučením počínajícího astmatu. 

OPOŽDĚNÉ DOZRÁVÁNÍ 
IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opoždě-

né vyzráváni imunitního systému. Dítě ve 

školce začne stonat, dochází k opakované 

stimulaci imunitního systému infekcí a při 

dostatečné rekonvalescenci se dítě tzv. pro-

moří, dochází postupně k poklesu četnosti 

infektů i tíže jejich projevů a dítě nastupuje 

do školy již bez opakovaných zdravotních 

potíží. Pokud dojde k vyřazení z kolektivu 

kvůli infekčnosti prostředí, pak je nutno 

zahájit imunologickou léčbu. Bez cílené 

terapie se u neléčených pacientů zdravot-

ní potíže v kolektivu školních dětí většinou 

vracejí a jelikož je školní docházka povinná, 

dítě absolvuje léčbu na úkor školní docház-

ky, což se zpětně projevuje na zdravotním 

stavu stresem z dohánění učiva.

JAK POSÍLIT DĚTSKOU 
IMUNITU
V každém případě bychom se měli snažit 

imunitu dětí posilovat. Pojdďmese podívat, 

jakým způsobem.  

POBYT NA ČERSTVÉM VZDUCHU
Dítě by mělo být venku denně za každého 

Zdraví 

Přípravky řady Betaglukan určené dětem
Přispívají k normální funkci imunitního systému.

Obsahují přírodní kvasničný betaglukan v čistotě minimálně 70%.

www.gynpharma.cz

Betaglukan JunIOR
Pro děti od 3 let a mladistvé.
Doplněk stravy pro děti a mladistvé obsahující 100 mg 
betaglukanu a 10 mg nukleotidů. Dále obsahuje 
40 mg vitaminu C a 5 mg zinku ve formě laktátu 
přispívající k normální funkci imunitního systému 
a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Tobolku lze roztrhnout a obsah vsypat do jídla či pití.

V balení 30 tobolek v ceně cca 200 Kč.
Doporučené dávkování 1 tobolka denně.

nOVInka

doplněk stravy

doplněk stravy

glukÁnek sirup
pro děti od 1 roku věku. 
S pomerančovou příchutí s dostačující denní 
dávkou betaglukanu v 1 kávové lžičce. Oproti 
houbovým betaglukanům nemá jejich 
typickou vůni a chuť a děti jej lépe snášejí. 
Sirup neobsahuje žádné známé škodlivé 
konzervační látky. Doporučujeme užívat 
nejméně 3 měsíce. Jako sladidlo je použita 
fruktóza. Neskladovat v lednici!

V balení 150 ml v ceně cca 180,-Kč.

Další přípravky s betaglukany.
Více na www.gynpharma.cz

www.glukanek.cz
www.betaglukan.cz, www.nukleotidy.cz
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Výrobce:
Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, E-mail: info@detskedeky.cz

Merino fusak
s velbloudí vlnou

Materiál:
Vnější potah:
100 % polyester 

Rozměry:
bez nánožníku cca 90×45 cm
s nánožníkem 115×45 cm 

Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nej-
jemnějších vln vůbec. Má výborné termoregulační vlast-
nosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Ne-
kouše“ proto je vhodná i pro přímý kontakt s jemnou
dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna ab-
sorbuje vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na rozdíl od
bavlny hřeje i když je mokrá. Je přirozeně antibakteriální
obsahuje lanolin, který má antibakteriální vlastnosti. Je
to přírodní materiál, který je plně biologicky odboura-
telný. Má velké samočistící schopnosti, proto není třeba
časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat). 

Oteplovací rouno 
značky VALTHERM 
– základní informace 
Vzduch je nejlepší izolátor tepla. Na základě tohoto fy-
zikálního principu byl vyvinut nový oteplovací materiál
značky VALTHERM. Jedná se o polyesterová mikro-
vlákna v plástvové struktuře s diferencovanou husto-
tou. Jsou tak v této vložce vytvořeny miliony mikro-
skopicky malých vzduchových dutin, které v sobě
vážou teplo izolující vzduch (pokud se člověk pohybuje,
je dosaženo tepelné izolace až do -35°C).

Merino vlna

Vnitřní potah líc:
90 % merino vlna
10 % velbloudí

� Zimní fusak s možností prodloužení spodním nánožníkem.
� Využití do všech typů kočárků (klasické, sporťáky, golfky).
� Fusak má uprostřed zip a lze ho celý rozevřít.
� Šňůrové stahování kolem hlavičky.
� Otvory na protažení tří i pětibodových bezpečnostních

popruhů zajišťují bezpečné použití i sedícímu miminku.
� Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti posunutí

v kočárku při poloze vsedě.
� Praní v ruce ve studené vodě v tekutých přípravcích 

na vlnu, nepoužívat aviváž, nesušit v sušičce,
neodstřeďovat.

Výplň:
100 % polyester oteplovací 
rouno značky Valterm
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Přípravky řady Betaglukan určené dětem
Přispívají k normální funkci imunitního systému.

Obsahují přírodní kvasničný betaglukan v čistotě minimálně 70%.

www.gynpharma.cz

Betaglukan JunIOR
Pro děti od 3 let a mladistvé.
Doplněk stravy pro děti a mladistvé obsahující 100 mg 
betaglukanu a 10 mg nukleotidů. Dále obsahuje 
40 mg vitaminu C a 5 mg zinku ve formě laktátu 
přispívající k normální funkci imunitního systému 
a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Tobolku lze roztrhnout a obsah vsypat do jídla či pití.

V balení 30 tobolek v ceně cca 200 Kč.
Doporučené dávkování 1 tobolka denně.

nOVInka

doplněk stravy

doplněk stravy

glukÁnek sirup
pro děti od 1 roku věku. 
S pomerančovou příchutí s dostačující denní 
dávkou betaglukanu v 1 kávové lžičce. Oproti 
houbovým betaglukanům nemá jejich 
typickou vůni a chuť a děti jej lépe snášejí. 
Sirup neobsahuje žádné známé škodlivé 
konzervační látky. Doporučujeme užívat 
nejméně 3 měsíce. Jako sladidlo je použita 
fruktóza. Neskladovat v lednici!

V balení 150 ml v ceně cca 180,-Kč.

Další přípravky s betaglukany.
Více na www.gynpharma.cz

www.glukanek.cz
www.betaglukan.cz, www.nukleotidy.cz



Další nabídka pobytů i balíčků procedur na 
www.msene.cz

Originální dárek

Termín pobytu: 1.12.2014 – 30.4.2015
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování: polopenze 
Lázeňské procedury:   
• masáž zad s kokosovým olejem        
• kokosová koupel                
• kokosový peeling dolních končetin        
• kokosový zábal dolních končetin        
• parafínový zábal na ruce            
Bonus:
• poukaz na zákusek v lázeňské kavárně 

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba/pobyt

*/Uvedené ceny pobytů 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

Kokosy na sněhu

Balíček lázeňských procedur, které můžete
čerpat během jediného dne.

• medová masáž zad
• koupel s výtažky z medu a obilí
• zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku již od 810,- Kč

Medový balíček

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.

Potěšte své blízké pod stromečkem originálním vánočním 
dárkem. Darujte pobyt v lázních nebo balíček lázeňských 

procedur a rozmazlujte své nejbližší.

DARUJTE ZDRAVÍ

V OÁZE KLIDU A POHODY.

Netradiční
vánoční dárek
Netradiční

vánoční dárek
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počasí, pokud nejsou například extrémní 

mrazy. Hodina denně představuje skuteč-

ně minimum. Podpoří se prokrvení sliznic 

dýchacích cest, očí a uší a vniknutí škodli-

vých zárodků do těla to hodně znepřístupní 

cestu.

DOSTATEK POHYBU
Alespoň jednou denně se řádně zapotit 

a zadýchat, říkávaly už naše babičky. Imu-

nitnímu systému tím nedovolíme zlenivět. 

Stačí dětem nebránit v jejich oblíbených ak-

tivitách - pobíhání, hopsání, tančení, různé 

dětské hry.

VYVÁŽENÁ STRAVA 
- PŮL ZDRAVÍ
Dětský organismus potřebuje všechny 

důležité živiny. Především je třeba se brá-

nit dnes tak častému nadbytku sladkostí 

a fastfoodu. Obojí děti poškozuje - dochází 

k překyselení organismu. Také vitaminové 

preparáty nejsou ideální, a vlastně by je měl 

předepisovat lékař. Nemohou nahradit čer-

stvé ovoce a zeleninu. Na podzim odborníci 

často doporučují kysané zelí kvůli přiroze-

nému obsahu vitamínu C a probiotickým 

bakteriím, podobně jako česnek a cibuli, 

které často označují za jakási přírodní anti-

biotika; obsahují i hodně prospěšných anti-

oxidantů, podobně jako mrkev.

Svůj velký význam mají i zakysané výrobky, 

které podporují správnou střevní mikro-

flóru, a tím přirozené bakteriální bariéry 

našeho organismu. Dobré podmínky pro 

růst mikroflóry vytváří vláknina (je hlavně 

v obilovinách, celozrnných výrobcích a ovo-

ci a zelenině). Dostatek kvalitních tekutin 

má rovněž zásadní význam pro dobrý chod 

našeho organismu. Proto je nutné, aby 

v závislosti na věku a na tom, kolik vypotí 

třeba při sportování, vypilo dítě 1,5 až 2,5 

litru neslazené vody denně.

SPÁNEK JE ZÁKLAD
Nedostatek spánku se projevuje podráž-

děností, náladovostí, paradoxně i nespa-

vostí a často také zvýšenou nemocností. 

Obranyschopnost většiny dětí prokazatelně 

snižuje to, že se pořádně nevyspí, protože 

je maminka musí kvůli práci dát do školky 

co nejdřív. Ráno probíhá ve spěchu, dítě se 

často pořádně nenají atd.

OTUŽILCI NEZNAJÍ CHŘIPKU
Naprostá většina otužilců neví, co je to 

chřipka, rýma nebo kašel. Otužování při-

tom není jen plavání v zimní Vltavě, ale 

i mnohem jednodušší sprchování studenou 

vodou po ránu nebo mnohem příjemnější 

saunování jednou týdně.

Pozitivní účinky saunování
• zlepšuje adaptaci na změny teplot, 

které nás činí náchylné k infekci

• uvolňuje a pročišťuje dýchací cesty

• zvyšuje počet buněk schopných likvi-

dovat viry a bakterie, včetně buněk, 

které zlepšují obranyschopnost sa-

motných sliznic dýchacích cest

• také děti zklidňuje, zlepšuje činnost 

jejich srdce a cév, chuť k jídlu atd.

• příznivé efekty saunování vydrží až 

šest dní, takže stačí do sauny zajít je-

denkrát týdně

DALŠÍ ZÁSADY PRO POSÍLENÍ 
DĚTSKÉ IMUNITY
• Je také důležité, abychom v bytě ne-

měli v zimě přetopeno (ne víc než 22 

°C) a na noc topení vypínali. Dítě by 

ven nemělo chodit nabalené, ani málo 

oblečené.

• Nepřítomnost cigaretového kouře - 

děti vystavené pasivnímu kouření jsou 

o 30 % více vystaveny riziku onemoc-

nění dýchacích cest.

• Návyk automatického mytí rukou po 

návratu domů a před jídlem

• Hlídání hmotnosti - obezita imunitě 

neprospívá

Všechny výše uvedené postupy pomáhají 

i dospělým. Také jejich imunita potřebuje 

pravidelnou údržbu a posilování. A navíc 

- právě od rodičů se děti učí o své zdraví 

pečovat. Buďme jim tedy příkladem.

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: miminet.cz, orling.cz, zdrave.cz

Zdraví 



Další nabídka pobytů i balíčků procedur na 
www.msene.cz
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vánoční dárek
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Snaha předejít nechtěnému početí sahá 

do dávného Egypta, kde ženy používaly 

gel z medu a oleje ve snaze zahubit sper-

mie. V průběhu staletí se experimentovalo 

s včelím voskem i jedovatými lektvary na 

bázi olova, mědi a arzeniku. Současný trh 

je o něco dál a nabízí různé druhy anti-

koncepce, které snižují počet nechtěných 

těhotenství a tím pádem i počet potratů 

(umělé přerušení těhotenství). Výběr vhod-

né antikoncepce závisí na věku pacientky, 

jejím zdravotním stavu a prodělaných cho-

robách. 

ANTIKONCEPCE HORMONÁLNÍ
– MINIPILULKY
Antikoncepce hormonální patří mezi nej-

častěji používanou antikoncepční metodu. 

Hormonální tabletky jsou v současnosti 

nejspolehlivějším způsobem antikoncep-

ce. Svým působením zabraňují dozrávání 

a uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci). 

Kromě toho způsobují: 

• změny děložní sliznice, které zabraňují 

uvolnění vajíčka 

• zahuštění hlenu v děložním hrdle za-

braňující pronikání spermií 

• omezení pohyblivosti vejcovodů 

• Vedle ochrany před početím mají ještě 

řadu dalších příznivých vlastností: 

• upravují menstruační krvácení 

• snižují intenzitu obtíží při menstruaci 

• zlepšují pleť 

• snižují riziko výskytu rakoviny dělohy, 

vaječníku, tlustého střeva a konečníku 

• snižují riziko zánětů dělohy, vejcovodů 

a pobřišnice 

• dávají možnost okamžitého přerušení 

užívaní 

• mají nízký výskyt nežádoucích účinků 

60

Zdraví

ANTIKONCEPCE 

ANEB JAKOU SI VYBRAT?

Antikoncepce je souhrnný název pro metody zabraňující vzniku těhotenství 

a díky ní se výrazně snížil počet umělého přerušení těhotenství. Každá 

antikoncepční metoda má ovšem určitou spolehlivost a zvolit tu správnou 

můžete jedině po domluvě se svým gynekologem.



INZERCE
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• nabízí se velký výběr antikoncepčních 

preparátů 

DRUHY HORMONÁLNÍ  
ANTIKONCEPCE
1. Kombinovaná perorální antikoncepce  
Nejčastější typ. Tabletky obsahují po celou 

dobu užívání oba ženské hormony - estro-

gen i gestagen. Podle množství hormonů 

v jednotlivých tabletkách se preparáty ještě 

dále rozdělují na: 

• Jednofázové - všechny tabletky obsa-

hují stejnou dávku hormonů.

• Dvoufázové - skládají se z tabletek 

dvojího druhu, s různými dávkami 

hormonů 

• Třífázové - obsahují tři druhy tabletek 

různé barvy s různými dávkami hor-

monů, snaží se napodobit přirozené 

kolísání hladin hormonů v normálním 

menstruačním cyklu

2. Gestagenní (progestinová) hormo-
nální antikoncepce
Působí antikoncepčně především změnou 

charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu 

v děložním hrdle a zpomalením transportu 

vajíčka vejcovodem. U poloviny žen neo-

vlivňuje zrání a uvolňování vajíčka. 

ANTIKONCEPCE CHEMICKÁ
Antikoncepce chemická to jsou různé lé-

kové formy (pěny, vaginální tablety, želé, 

čípky) obsahující látky, které hubí spermie 

(spermicidy). Antikoncepce chemická se za-

vádí do pochvy před pohlavním stykem. Při 

užívání chemické antikoncepce je důležité 

si před použitím přečíst a striktně dodržet 

časová doporučení od výrobce. Po pohlav-

ním styku se nesmí pochva vyplachovat 

nejméně 6 hodin. Antikoncepce chemická 

je značně nespolehlivá metoda, navíc na-

rušuje přirozenou poševní mikroflóru a tím 

často vede k zánětům. Procento úspěšnos-

ti: 82%.

ANTIKONCEPCE BARIÉROVÁ
Antikoncepce bariérová se dělí na ženskou 

a mužskou antikocepci. Antikoncepce ba-

riérová se nazývá proto, že vlastně vytváří 

mechanickou překážku, tvoří bariéru v ces-

tě spermií do dělohy. Ženská antikoncepce 

bariérová se vkládá do pochvy, patří sem 

například cervikální pesar, diafragma, va-

ginální hubka a Femidom. Mužská anikon-

cepce bariérová se nasazuje na penis a pa-

tří sem kondom. Antikoncepce bariérová 

se často kombinuje s chemickou antikon-

cepcí, která obsahuje látky, které výrazně 

zvyšují jejich účinnosti a spolehlivost.

ANTIKONCEPCE PŘIROZENÁ
Antikoncepce přirozená je založena na při-

rozených znameních, které signalizují, zda 

je žena v plodném, nebo neplodném 

období. Antikoncepce přirozená 

představuje například přerušo-

vanou soulož nebo metodu 

plodných a neplodných 

dnů, hlenovou meto-

du, měření bazální 

teploty, kojení jako 

antikoncepce či 

metoda krysta-

lizace slin. Tyto 

přirozené zůso-

by antikoncepce 

rozhodně ne-

patří mezi spo-

lehlivé metody, 

proto se vám 

může snadno 

stát, že budete řešit 

nechtěné těhotenství.

ANTIKONCEPCE  
POHOTOVOSTNÍ
Antikoncepci užívá prvi-

delně polovina žen v Čes-

ké republice. Pokud si žena 

zapomene vzít pilulku, nebo 

se vám protrhne kondom, 

nebo dojde k nechráněnému 

pohlavnímu styku s náhodným 

parnerem, nebo v nejhorším 

případě je žena znásilněna, pak 

přichází jako první pomoc před 

nechtěným otěhotněním antikon-

cepce pohotovostní. Tato antikon-

cepční metoda je schopna zabránit 

otěhotnění i v případě, použije-li se až po 

pohlavním styku, proto se nazývá jako an-

tikoncepce pohotovostní.

ANTIKONCEPCE 
NITRODĚLOŽNÍ
Antikoncepce nitroděložnípředstavuje nit-

roděložní tělísko. Toto tělísko ve tvaru pís-

mene T je umístěné v děloze, brání implan-

taci embrya, je předmětem diskuzí. Řada 

odborníků považuje nitroděložní tělísko 

za bezpečné, avšak bývá také spojováno 

se zvýšeným rizikem zánětlivého onemoc-

nění pánve a mimoděložního těhotenství. 

Nitroděložní antikoncepce není vhodná 

pro ženy, které chtějí později otěhotnět. 

Antikoncepce nitroděložní je vhodná i pro 

kuřačky starší 35 let, které většinu jiných 

metod užívat nesmějí. Nitroděložní an-

tikoncepce se doporučuje ženám, které 

mají dlouhodobý partnerský vztah, kterým 

užívání tablet způsobuje problémy, které 

se k jiným metodám a prostředkům anti-

koncepce staví odmítavě, které své dítě kojí 

mateřským mlékem, kterým je z gynekolo-

gických důvodů doporučena.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: druhy-antikoncepce.webnode.cz, 

naseantikoncepce.cz,  

horomonalni-antikoncepce.cz

Zdraví



Online rezervační systémy  
jako pomocník pro podnikání
Online prodej nemusí být jen doménou eshopů. Prodávat přes internet mohou  
i poskytovatelé služeb. Lidé jsou stále pohodlnější a čím dál více využívají výhod 
internetu. Kromě toho, že na webu vyhledávají informace o službách a firmách, běžně 
nakupují, tak chtějí na internetu objednávat i běžné služby, které teď vyřizují osobně 
nebo přes telefon. Toto právě umožňují online rezervační systémy.

Jak to funguje?
Provozujete kadeřnictví, kosmetický salón, autoservis nebo 
jinou službu, kde si zákazník musí u vás nejprve návštěvu 
dopředu domluvit? Pak právě vám rezervační systém výrazně 
zjednoduší práci. Stačí pro to jediný krok – přejít z papírového 
plánovacího diáře na elektronický.
V rezervačním systému si nastavíte jaké služby poskytujete, 
jak dlouho daná služba trvá a můžete přidat i ceny. Po vyplnění 
potřebných údajů zbývá už jen rezervační systém propojit  
s vaším webem. Stačí si jen ve vybraném rezervačním systému 
vygenerovat rezervační tlačítko ve formě HTML kódu, který 
vložíte na vaše webové stránky. Od té doby mohou zákazníci 
objednávat služby přímo z webu.

Proč rezervační systém využít?
Hlavní výhodou je úspora času. Jednoduše převeďte svůj 
kalendář do online prostředí a zákazník rovnou uvidí, jaké 
termíny máte volné a vybere si právě ten termín, který mu 
nejvíce vyhovuje. Vám tak odpadá rutinní zvedání telefonů  
a zapisování nových objednávek do papírového diáře.
Rezervace máte navíc přehledně na jednom místě a vždy  
po ruce, ať  už jste v práci u PC nebo na cestě přes mobilní 
telefon či tablet.

Věděli jste, že až 35 % hledání na internetu je ve večerních 
hodinách? Tedy mimo standardní pracovní dobu většinu firem, 
kdy se vám zákazník už běžně nedovolá. A představte si, že 
třeba v 9 hodin večer se chce zákazník objednat na zítra k vám 
do pneuservisu na výměnu pneumatik. Díky rezervačnímu 
systému jsou vaše služby dostupné 24 hodin denně, aniž by 
to vyžadovalo vaší přítomnost nebo aktivitu.

Tím, že při online rezervaci služby zákazník vyplňuje svůj email 
nebo telefonní číslo, tak si jednoduše budujete databázi 
kontaktů, kterou byste běžně nezískali. Tuto databázi pak 
můžete využít pro vaše marketingové aktivity, například pro 
zasílání newsletterů.
A pokud už máte na zákazníka telefon nebo email, pomůže 
vám to eliminovat i tzv. nedošlé rezervace. Často se totiž 
stane, že když se člověk objedná k zubaři na příští týden, tak na 
termín pak zapomene a pro podnikatele se tak jedná o ztracený 
čas, který už jim pacientem nevykryje. Díky upomínkám ve 
zvolenou dobu se zákazníkovi můžete 1 den před plánovanou 
návštěvou připomenout přes textovou zprávu nebo email.

Jaká úskalí rezervační systém přináší
Pro mnoho lidí bude největším úskalím změnit zajetý zvyk  
a přenést svůj papírový diář do internetového prostředí. Jde  
o jakýsi mentální blok a ne nadarmo se říká, že zvyk je železná 
košile. Ale jakmile jednou na online rezervační systém přejdete 
a zvyknete si ho používat, nebudete se už nikdy chtít vrátit 
zpátky k papíru.
Možná vás napadne, zda jsou vaše data kdesi v internetu  
v bezpečí a spolehlivě dostupná. To samozřejmě vždy záleží na 
konkrétním poskytovateli systému, kterého si vyberete. Pokud 
si ale vyberete specializovanou a ověřenou firmu, tak je v jejím 
zájmu, aby vše fungovalo a zákazníci byli spokojeni. Když to 
zjednodušíme, tak vaše data v online kalendáři nejsou v o moc 
menším nebezpečí, než v papírovém diáři, který můžete ztratit 
nebo ho polít kávou.

Jaké systémy existují?
Rezervačních systémů je na trhu několik. Z těch českých lze 
určitě doporučit Reservanto.cz nebo Reservio.cz. V zahraničí 
je zase velmi oblíbený systém Bookfresh.com. Všechny tyto 
nástroje mají své bezplatné i placené verze. Bezplatná je 
samozřejmě částečně omezena z pohledu funkcí nebo je 
zdarma jen po určité období, abyste si službu mohli vyzkoušet.
Existují i specializované systémy pro konkrétní obory, kde je 
rezervační princip a logika trochu odlišná jako jsou například 
ubytovací služby. Zde můžete vyzkoušet třeba Mevris.cz, 
Hoteltime.cz, Freetobook.com nebo i my v Agentuře Najisto 
poskytujeme malým penzionům jednoduchý rezervační 
systém.
Internet nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění podnikání. 
Vaše online aktivity nemusí končit tím, že máte zřízené webové 
stránky. Nabídněte zákazníkům jednodušší cestu, jak se k vám 
dostat a odlište se od konkurence.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám. 
Agentura Najisto - specialista na internetovou reklamu pro malé  
a střední podnikatele
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Vyhrajte měsíc s výrobky Jaroměřické mlékárny!
Jaroměřická mlékárna, ryze český výrobce sýrů, tvarohů a pomazánkových másel, si zakládá na kvalitě 

a tradičních postupech. Hotové výrobky neobsahují „éčka“ a díky své mimořádné kvalitě získaly celou 

řadu ocenění. 

Pro čtyři z vás, kteří správně zodpoví následující otázku, jsou připraveny poukazy na měsíc s výrobky 

Jaroměřické mlékárny (každý v hodnotě 1000 Kč). 

Který z výrobků Jaroměřické mlékárny se nemůže pyšnit titulem Regionální potravina, který uděluje 

Ministerstvo zemědělství těm nejkvalitnějším lokálním produktům? 

a) Jaroměřické pomazánkové máslo s křenem

b) Jaroměřický archivní sýr

c) smetanový sýr Fénix

Správnou odpověď najdete na WWW.MLEKARNA.CZ

Své odpovědi posílejte soutez@rodinaaja.cz, heslo Mlékárna

Ideální hračka pro všechny 
malé i velké milovníky koní!

Nasedni na koníka Ponnie a jeď! Stačí 

jen hopsat jako při jízdě na opravdovém 

koni a koník se rozjede. Koník Ponnie umí 

i zatáčet, stačí otočit hlavou a jede, kam jen 

chceš! Užiješ si s ním spoustu zábavy.

Malý koník Ponnie je určen pro děti 3-5 let, 

střední pro děti 4-9 let, velký 9+ let.

Výrobek je určen i do zábavních koutků 

a školek.

Video s ukázkami jízdy a e-shop na 

WWW.PONNIE.CZ

Minerální sůl z Mrtvého moře – prémium kvality
Tato sůl obsahuje mimořádně vysoký podíl minerálních látek a pouze 

5,5 % objemu tvoří NaCl.

Na rozdíl od přírodní soli z Mrtvého moře, která je 

také nazývána solární či natural je tento produkt 

suchý a sypký. Vysoký obsah minerálů je nejlépe 

patrný při ochutnávce, kdy minerální sůl je silně 

hořká a pálivá a na jazyku jakoby taje.

Nakupujte přímo u dovozce za exkluzivní ceny.

Objednávejte ještě dnes na WWW.VELBA.CZ

Už žádné popotahování!
• Nosní sprej Vincentka, jemně ošetřuje sliznici nosohltanu při 

rýmě a ucpaném nosu a jako prevence napomáhá udržovat 

imunitu sliznic, jakožto prvotní obrany před infekcemi. Je možné 

jej aplikovat neomezeně – ať už jako prevenci či v případě rýmy. 

• Vhodné pro  těhotné i kojící ženy  

a  malé děti.

• Pro novorozence je k dostání speciálně 

upravená verze nosního spreje, která má 

užší aplikátor a šetrnějším tlakem podává 

poloviční množství spreje.            

Vice informací na: www.vincentka.cz

Rodina ovocných příkrmů Sunárek se rozšířila 
o nové příchutě. Testováno maminkami
Sortiment 100% ovocných příkrmů Sunárek Do ručičky se rozrůstá 

o další příchutě, s jejichž volbou pomáhaly mimo jiné také maminky. Ke 

stávajícím příchutím, kterými jsou banán, hruška, jahoda a meruňka, se 

nově přidávají borůvka, mango, broskev a švestka. Všech osm příchutí si 

mohou malé děti vychutnat již od ukončeného 7. měsíce.

 www.stoprocentovoce.cz

Ochraňte vlasy před vypadáváním
Vyhrajte pánskou řadu Anti Hair Fall od značky 

head & shoulders, která posiluje vlasy a chrání je 

před vypadáváním. Inovativní tonikum Anti Hair 

Fall s komplexem Triple Active zlepšuje ochrannou 

funkci pokožky hlavy a napomáhá její prokrvení. 

Šampón ze stejné řady doplňuje komplexní ochranu 

vlasů před vypadáváním.

Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje speciálně vytvořený komplex, který 

najdete v nové řadě Anti Hair Fall?

Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, 

heslo Sampon

MOXIE GILRZ MAGICKÉ VLASY 
S KOUZELNÝMI RAZÍTKY
SKVĚLÝ DÁREK PRO VŠECHNY MALÉ 

KADEŘNICE

Moxie Girlz panenky mají kvalitní vlasy, na kterých si 

holčičky mohou zkoušet účesy – elegantní nebo bláz-

nivé, fantazii se meze nekladou. Ve vlasech mají ba-

revné pramínky, které lze pomocí „ledových razítek“ 

obarvit, aniž by se okolí zašpinilo barvou! Stačí razítka 

ochladit ledem, přiložit k vlasům a vlasy změní barvu! 

Po pohlazení teplou dlaní barva zmizí a může se barvit 

znovu. Slavnostní vzhled účesu dodají třpytky. Na 

výběr česací hlava (31 cm) nebo panenka (26 cm). 



3 x balíček čokoládových dobrot značky ORION
Čokoládové kolekce jsou pro tradiční české Vánoce nepostradatelné.  

Značka ORION jich nabízí pestrou škálu.  V letošním roce máte navíc také 

jedinečnou možnost získat dřevěný betlém ORION. Stačí nakoupit jaké-

koliv vánoční produkty ORION a originální betlém je váš! Více informací 

naleznete na www.nestle.cz. 

Chcete vyhrát vánoční čokoládové dobroty? Stačí odpovědět na otázku: 

Jakou čokoládu v sobě ukrývá Vánoční kolekce Modrá? 

a. Mléčnou

b. Hořkou

c. Bílou

Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Orion

Nekompromisní 
a radikální kniha 
o porodu, bondingu, 
kojení, spánku, 
nošení, plenkách 
a pláči. Odhaluje 
souvislosti mezi tím, 
co na nás působí 
v raném dětství, 
a problémy v naší 
společnosti.

Kniha známé 
německé peda-
gožky pojednává 
o vymezování 
hranic ve výcho-
vě dětí a zdra-
vých vývojových 
procesech, 
které se v jejich 
rámci mohou 
odehrávat.
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Zdravotnický prostředek Libenar nosní kapky pro děti se používá ne-

jen pro každodenní hygienu nosu u novorozenců. Čistí nos u dětí, 

které ještě neumí správně smrkat. 

odstraňuje přebytečné nosní 

sekrety a díky svému zvlhču-

jícímu účinku rychle zklidňuje 

suchou sliznici.

Je vhodný zejména při běžné 

a alergické rýmě, jako po-

moc při odsátí nosního hlenu 

a usnadnění 

správného ko-

jení i spánku.

Soutěžte o výrobky se značkou ECARF 
Věděli jste, že každý třetí Evropan trpí alergiemi a více než polovina má citlivou pokožku? Právě proto firma Henkel přináší speciální produkty pro citlivou 

pokožku, které byly úspěšně testovány Evropským centrem pro výzkum alergií (ECARF) a získaly tak certifikát kvality. Od teď mytí nádobí s novým Purem 

Balsam už bude nejen účinné v boji s mastnotou, ale zároveň jemné k pokožce rukou. Stejně jemný dokáže být i inovovaný prací prostředek Persil Expert 

Sensitive a aviváž Silan Sensitive, které jsou určeny pro děti a dospělé s citlivou pokožkou. Při společném používání odstraní i nejodolnější skvrny, prádlo 

dokonale změkčí a provoní jemnou vůní.  

Jakým testem kvality prošly výrobky Persil Sensitive, Silan Sensitive a Pur Balsam?

a. ECARF

b. ECRAFT

c. EPART

Více informací naleznete na stránkách www.pur-nadobi.cz, www.persil.cz a www.silan.cz

Pro zdravé zuby...
Víte, že tři čtvrtiny českých maminek věří mýtu, že kazivost zubů je dědič-

ná a neovlivní ji ani pravidelné čištění zubů? To ale odborníci jednoznačně 

vyvracejí. Dobře vyčištěný zub se nemůže zkazit, to je vědecky doložený fakt. 

Nyní můžete vyhrát balíček kvalitních dětských zubních kartáčků a past Oral-B 

od společnosti Procter & Gamble na celý rok. Získáte i vzdělávací omalovánky 

a pastelky od Českého červeného kříže. Stačí odpovědět na soutěžní otázku: 

Kdy bychom měli začít pečovat 

o dětské zuby?

a. Od dvou let

b. Jakmile začnou růst

c. V pěti letech
Odpověď posílejte na adresu 
soutez@rodinaaja.cz, heslo zuby
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Zdraví 

Tuto otázku si pokládám už nějakou dobu. Hladám na ní odpovědi, ale 

stále tápu. Mám v knihovně kuchařku, ve které mi dokonce radí, že bych 

si měla mlít vlastní mouku…

NEBO NEBIO?
BIO



Na www.bez-chemie.cz 
naleznete kromě užitečných rad

ucelenou nabídku čistě přírodních 
produktů pro celou rodinu.

TIP: Tuto zimu vaše miminko jistě 
užije hřejivé bačkůrky, rukavičky, 

fusak či podložku do kočárku
z pravého beránka!

NAHLÉDNĚTE DO KUCHYNĚ 
SVÝCH OBLÍBENÝCH HVĚZD 
ZE SERIÁLU ULICE!

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

195 × 260 m
m

, váz., 112 str., 349 Kč

Inzerat do Moje rodina a ja - Ulice.indd   1 31.10.2014   16:44:07
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A to už mi přijde trošku moc, respektive 

hraničí s pološílenstvím. Co kdybychom 

všichni nechali všeho a místo másla si při-

pravovali indické ghí, pěstovali si svoje obilí 

a to následně mleli a pekli z něj biochle-

ba. A na zahrádkách by nám mohla běhat 

kráva, kterou bychom si každý den podojili 

a nalili ho do svýho biokafe – to nevím kde 

bychom si vypěstovali. Mně osobně ta bio-

propaganda přijde směšná. A 80 Kč za tři 

biohrušky mi zkrátka přijde hodně. 

SPÍŠE NEBIO
Každopádně mě zajímalo, kolik je mezi 

námi akutečných biorodin – celých rodin, 

které žijí vestylu bio. Pátrala jsem poměr-

ně dlouze a v mém okolí jsem jich moc 

nenašla. “S kamarádkami jsme debatily 

o nakupování hlavně ovoce z ekozemě-

dělství pro děti a mám pocit, že zůstávám 

jednou z mála krkavčíc matek, která svým 

dětem nekupuje bio,” svěřila se mi Magda. 

“Nejsem ani ignorant ani nepřepočítávám 

každou kačku, ale kupovat biopotraviny 

mě prostě možná bohužel nikdy nenapad-

lo.V jakési debatě, které jsem se nedávno 

zúčastnila, se na jedné straně ozývaly argu-

menty, že hlavně pameranče, mandarinky 

a jablka jsou nadopovány chemickým hu-

musem. Na druhé straně někdo zase tvrdil, 

že i vlastní zahradka nemá úplně čistý rej-

střík. Není to třeba i tak, že bio je lepší jen 

v případě, že sníme těch jablek a mandari-

nek kilo denně? Není to třeba i tak, že na 

jedné straně budeme jíst všechno bio, ale 

budeme spát s mobilem a televizí u hlavy? 

Pokládá řečnickou otázku Magda.” 

Náš Davídek papá nebio ovoce a zelenin-

ku a maso a já nevím co ještě,” přidává 

se  Monika. “Na jednu stranu částečný 

bio mám ze zahrádky (samozřejmě to není 

100%), ale obyčejnou zeleninu v obchodě 

taky kupuju. U nás nemám ani kde bych 

bio koupila, musela bych do většího města, 

nebyl by to problém, ale zase kupovat ve 

velkém a skladovat, aby mi to hnilo a abych 

tam jezdila každý týden.  Navíc asi jsem 

taky krkavčí, dřív nebo později by to nebio 

taky jedl stejně jak my, protože abychom 

kupovali bio i pro sebe na to nemáme. Da-

vídek je zatím zdravý jako řípa a podle dok-

tora má imunitu,kterou by mu mohl leckdo 

závidět.”  

BIO I NEBIO
“Já bio kupuju částečně – mléko, máslo, 

některé věci, kde není tak velký cenový 

rozdíl (rýže, cereálie), špaldovou mouku – 

v našem jídelníčku je to tak 5–10%,” po-

kračuje Eva. “Hodně věcí máme ze zahrady 

včetně zavařovaných polotovarů (lečo) – ale 

vím třeba, že jsme v nejhorší spadové zóně 

Malešické spalovny, takže se na zahradu 

vesele sypou dioxiny a těžké kovy v nezjis-

titelném množství (dle zástupců spalovny 

v zanedbatelném, dle odpůrců v život ohro-

žujícím), a zahrádka byla desetiletí zavlažo-

vaná vodou steklou z eternitové střechy… 

s těma biopotravinama je to stejné, je mož-

né zaručit jakž takž určité podmínky výroby, 

nikoliv finální kvalitu. Něco vypěstovaného 

„normálně“, ale v jiné oblasti, může být 

méně zatížené škodlivinami než „bio“. Já 

to beru opravdu hlavně jako podporu še-

trnějšího přístupu v zemědělství,” uzavírá 

Eva.

Uzavřít bychom to mohli i my. Ale byla by 

to škoda. Zatímco maminky nemají možná 

všechny dostupné informace Tomáš Václa-

vík, Koordinátor akce „Září měsíc kbiopo-

travin” je má a připravil devět důvodů, proč 

jíst bio potraviny…

JSOU ZDRAVÉ 
Biopotraviny obsahují v průměru větší 

množství Vitamínu C a nezbytných mine-

rálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chró-

mu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých 

v boji proti rakovině. Bylo dokázáno něko-

lika studiemi, že biozelenina a bioovoce 

obsahují až o 50 % více vitamínů, mine-

rálních látek, enzymů a dalších živin oproti 

konvenční produkci. 

NEOBSAHUJÍ PŘÍDATNÉ LÁTKY 
A „ÉČKA”
Biopotraviny neobsahují přídatné látky, kte-

ré mohou způsobovat zdravotní problémy, 

jako srdeční onemocnění, osteoporosu, 

Zdraví 
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Přesně takové hračky jsou soustředěny na místě, které se jmenuje 
Hračky vzdělávačky. E-shopu, sdružujícím pohromadě zahraniční i tu-
zemské rozvojové hračky. Příkladem vzdělávací hračky je třeba Emušák 
Ferda, jež je součástí sady na rozvoj emoční inteligence u dětí ve věku 

V téměř všech dětských pokojích se nachází nepřeberné množství hraček. Mnohé z nich děti držely v ruce 
jen párkrát. Pohrály si s nimi, potěšily se, ale protože jim nepřinesly nic nového, brzy je odložily. 
Proto by měl rodič při výběru her i hraček myslel na to, že mají děti nejen zabavit, ale také a především 
rozvíjet jejich fantazii, učit rozumět sobě samým i světu okolo. Pomáhat řešit problémy a v neposlední 
řadě rozvíjet motoriku i řečové dovednosti. Zkrátka děti posunovat dál a učit novému… 

4 – 10 let. Společně s pohádkovou 
knížkou a plyšovými mouchami umož-
ňuje dětem proniknout do světa růz-
norodých pocitů a pomáhá jim se 
v něm zorientovat. Hračky vzdělávač-
ky přináší ke každé hračce také ná-
padník aktivit, který rodičům i dětem 
radí, jak co nejvšestranněji danou hru 
či hračku využít.

HRAČKY, CO NESKONČÍ V KOUTĚ
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migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná 

aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé 

sladidlo) a glutaman sodný. 

NEOBSAHUJÍ PESTICIDY
Dnes je v České republice povoleno použí-

vat více než 300 chemických pesticidů a je-

jich zbytky jsou nacházeny v konvenčních 

potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale 

i v dětské výživě. 

Biologicky pěstované plodiny nejsou kon-

taminovány jedovatými chemikáliemi. Na 

povrchu průměrného jablka vypěstované-

ho konvenčním způsobem najdeme 20-30 

umělých jedů, a to i po omytí. Mnoho pes-

ticidů bylo schváleno dlouho předtím, než 

se začala zkoumat spojitost mezi těmito 

chemickými látkami a rakovinou či jinými 

chorobami. Mnoho herbicidů, fungicidů 

a insekticidů jsou karcinogenní látky. 

NEOBSAHUJÍ GMO

V systému ekologického zemědělství ne-

jsou genově upravené rostliny a suroviny 

povoleny. Při koupi biopotraviny si můžete 

být naprosto jisti, že byla vypěstována bez 

použití genově modifikovaného materiálu. 

NEOBSAHUJÍ ZBYTKY 
ANTIBIOTIK
Poslední dobou se hodně diskutuje o uží-

vání velkého množství antibiotik hospodář-

skými zvířaty a případnými vlivy na zdraví 

lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní pou-

žívání léků a antibiotik zakázáno. 

NESKRÝVAJÍ ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ 
NÁKLADY
Srovnejte to například se stovkami milionů 

korun, které musíme z našich daní a po-

platků za vodu platit na odstraňování che-

mikálií z pitné vody v důsledku intenzivního 

používání pesticidů a umělých hnojiv. 

EKOZEMĚDĚLCI A BIOVÝROBCI 
UDRŽUJÍ VYSOKÉ STANDARDY
Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných 

zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci 

biopotravin jsou minimálně jedenkrát roč-

ně kontrolováni. Standardy ekologického 

zemědělství jsou ukotveny v Evropské le-

gislativě. 

PEČUJÍ O ZVÍŘATA
Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k ži-

votu zvířat mají své pevné místo v systému 

ekologického hospodaření. 

Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný 

přístup na pastvu a mohou se chovat podle 

své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně 

podestláno, obvykle slámou, a dostatek 

prostoru. Dbá se na omezení negativních 

dopadů při transportu zvířat. 

BIOPOTRAVINY JSOU CHUTNÉ
Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě 

chutnají lépe. Řada významných šéfkucha-

řů vaří jen z biopotravin (například v hote-

lu Ritz v Londýně). Biopotraviny překypují 

chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že 

ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata za-

koušela co nejméně stresu a krmí je pokud 

možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovo-

ce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá 

hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah 

vody než konvenční. 

Ještě se ptáte, zda bio, či nebio?

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: Shutterstock.cz

Zdraví 

BIO NEJEN K JÍDLU
Pokud jste příznivci bio řady, jistě vám neuniklo, že bioprodukty najdete například i v sekci ob-
lečení. A obzvláště pokud se jedná o výrobky pro péči o miminko, vybírejte obzvlášť opatrně. 
Mezi materiály, z nichž je vyráběn dětský textil, jasně vede bavlna. Ta však může obsahovat 
agresivní bělidla, barvy, změkčovadla, pesticidy či herbicidy, za všechny uveďme například 
formaldehyd, jež se mohou uvolňovat do pokožky dítěte a způsobit mu četné zdravotní po-
tíže. To je důvodem, proč tolik lidí preferuje při výběru oblečení pro děti výrobky z bio bavlny. 
Výrobci jim vycházejí vstříc nejen kvalitou, ale také barevným provedením (k dostání různé 
barvy a vzory) a v některých případech i příznivou cenou.
Kromě již zmíněné bio bavlny se stále častěji objevují také klasické, ekologicky zpracované, 
přírodní materiály jako vlna, hedvábí či kůže. V nabídce pro letošní zimu tedy naleznete 
bačkůrky, rukavičky, ale také třeba fusaky, hřejivé podložky do autosedaček a kočárků či 
přebalovací podložky z pravého beránka.
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Přesně takové hračky jsou soustředěny na místě, které se jmenuje 
Hračky vzdělávačky. E-shopu, sdružujícím pohromadě zahraniční i tu-
zemské rozvojové hračky. Příkladem vzdělávací hračky je třeba Emušák 
Ferda, jež je součástí sady na rozvoj emoční inteligence u dětí ve věku 

V téměř všech dětských pokojích se nachází nepřeberné množství hraček. Mnohé z nich děti držely v ruce 
jen párkrát. Pohrály si s nimi, potěšily se, ale protože jim nepřinesly nic nového, brzy je odložily. 
Proto by měl rodič při výběru her i hraček myslel na to, že mají děti nejen zabavit, ale také a především 
rozvíjet jejich fantazii, učit rozumět sobě samým i světu okolo. Pomáhat řešit problémy a v neposlední 
řadě rozvíjet motoriku i řečové dovednosti. Zkrátka děti posunovat dál a učit novému… 

4 – 10 let. Společně s pohádkovou 
knížkou a plyšovými mouchami umož-
ňuje dětem proniknout do světa růz-
norodých pocitů a pomáhá jim se 
v něm zorientovat. Hračky vzdělávač-
ky přináší ke každé hračce také ná-
padník aktivit, který rodičům i dětem 
radí, jak co nejvšestranněji danou hru 
či hračku využít.

HRAČKY, CO NESKONČÍ V KOUTĚ

www.hrackyvzdelavacky.cz

SKVĚLÉ POČTENÍ PRO CHLADNÉ ZIMNÍ VEČERY A TAKÉ BÁJEČNÝ TIP NA MILÝ DÁREK.

       Abby Clementsová
Setkání o Vánocích
298 Kč

KNIHY TAKÉ POHODLNĚ ZAKOUPÍTE V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

Laurie s Rachel jsou kamarádky už od dětství a tvořívaly neroz-
lučnou dvojku. Teď je jim třicet pět a jedna druhé nemůže být 
vzdálenější; elegantní a emancipovaná Laurie žije v Londýně 
a naplno se věnuje své kariéře v módním průmyslu; Rachel žije 
na první pohled idylický rodinný život v Yorkshiru. Když však 
Rachelina tchýně potřebuje nečekaně podstoupit lékařské vy-
šetření v Londýně a Laurie po katastrofách v práci i v milost-
ném životě touží po útěku, výměna adres vypadá jako to pravé 
ořechové. Křehká Rachel záhy čelí nástrahám velkoměsta a při 
tom se snaží udržet manželství a  celou rodinu pohromadě; 
Laurie se zatím usilovně snaží spřátelit s nedůvěřivými venko-
vany – a zapomenout na muže, který se nejspíš rozhodl, že jí 
zlomí srdce.
 
Již vyšlo: Zmrzlinové sedmé nebe
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Často hovoříme o tom, jak moc je důležité, aby byla naše strava vyvážená 

a obsahovala vše potřebné. Víme ale skutečně, jak musí náš jídelníček 

vypadat, abychom byly zdravé a abychom si udržely štíhlou linii?

SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK
pro štíhlou linii
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Že v něm nesmějí chybět vitamíny a mine-

rály, to už ví dnes každé malé dítě. Urči-

tě nikdo z nás nebude mít problém najít 

dostatek potravin, aby byl jejich příjem 

optimální. Jak ale dodat do organismu po-

třebné množství vlákniny, která je nezbytná 

pro správné trávení? Není to nic složitého. 

Stačí:

• Zavést 5 dávek ovoce a čerstvé zele-

niny denně. Například: porce salátu, 

zeleninová příloha a 3 kusy ovoce – 

rovnoměrně rozdělené v průběhu ce-

lého dne.

• Dávat přednost kusové zelenině a 

ovoci před zeleninovými nebo ovocný-

mi šťávami. Vláknina se totiž nachází 

především ve slupce a dužině ovoce. 

Při výrobě šťávy se tyto části odstraňu-

jí, takže šťáva neobsahuje téměř žád-

nou vlákninu.

• Dvakrát až třikrát týdně konzumovat 

luštěniny. Jsou jedním z nejlepších 

zdrojů vlákniny.

• Nahradit některé zpracované potravi-

ny jejich nezpracovanými variantami. 

Kromě obsahu vlákniny tyto nezpra-

cované potraviny dodávají jídlu lepší 

chuť.

KYSANÉ VÝROBKY PRO ZDRAVÍ
Vláknina samozřejmě není všechno. Důle-

žitou roli v našem jídelníčku hrají i kysané 

mléčné výrobky s bifidobakteriemi, které 

mají příznivý vliv na rovnováhu střevní mik-

roflóry. Nabídka je na našem trhu více než 

pestrá. Jde jen o to správně se v ní zorien-

tovat a koupit právě ty výrobky, které sku-

tečně mají slibované vlastnosti. 

NA CO ZAPOMENOUT?
Správně jíst ovšem neznamená jen zařadit 

do jídelníčku vhodné potraviny, ale i vylou-

čit ty špatné. Chcete-li být zdravá a krásná, 

pokuste se co nejméně konzumovat:

• Čokoládu

• tučná jídla

• nápoje obsahující kofein (káva, po-

vzbuzující nápoje)

• alkohol

• mátu peprnou

• česnek a ostrá koření

• kyselé ovoce a zeleninu (pomeranče, 

rajčata)

• nápoje obsahující CO2

SNÍDANĚ JE ZÁKLAD DNE!
Základem vyváženého jídelníčku je správ-

ná snídaně. Po noci, kdy tělo odpočívá, je 

nutné organismus znovu nastartovat. Tělo 

zpracuje vyšší dávku energie, navíc neuklá-

dá tuky do zásob, jako je tomu po večerní 

hostině.

K snídaní jsou vhodná jídla s nižším glyke-

mickým indexem. Ta zahánějí hlad na delší 

dobu. Doporučit tak můžeme celozrnný 

chléb, nízkotučný sýr, tvaroh, jogurt, mysli, 

banán, sójové mléko, mléčné, zejména za-

kysané výrobky. Naopak nepříliš vhodné je 

bílé pečivo, koblihy či hamburgery. Pokud 

se od nich ale nedokážete oprostit, jezte je 

raději ráno, než večer.

Podle výzkumu amerického dietologa 

Nikhila V. Dhurandhara z Biomedicínckého 

výzkumného centra Pennington mohou 

přes vyšší obsah cholesterolu pozitivně 

působit také vajíčka. „Lidé mají velké pro-

blémy zvyknout si na nějakou dietu a náš 

výzkum ukazuje, že volbou vajec k snídani 

se může dramaticky zvýšit šance na hubnu-

tí. Zřejmě tady pomáhá zvýšená nasycenost 

a příjem energie, které pak pomáhají lidem 

zvládat pozdější omezený příjem kalorií 

během dne,“ tvrdí Dhurandhar. Při snídani 

nezapomínejte taktéž na tekutiny. Vhodný 

je čaj, či neslazené nápoje. Opatrně naopak 

s oblíbenou ranní kávou, která odvodňuje 

a měla by vždy být podávána se sklenkou 

vody. 

Význam snídaně rozhodně nepodceňujte! 

Snídej sám, obědvej s přítelem, večeři po-

nech nepříteli…

-if-

Foto: Schutterstock.com

Zdroj: hubnuti-dieta.net

Výživa



Vánoční trendy 2014
Letos bude vévodit 
hnědá a béžově zlatá !

• nejširší nabídka skleněných vánočních ozdob

• tradiční české vánoční ozdoby

• moderní designy a tvary v trendy barvách

• pohodlný nákup z domova

• možnost objednání od 1 ks

www.glassor.cz
zákaznická linka: 602 337 577

GLASSOR S.R.O.

Palackého 239, 46007 Liberec 7
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Krása

Díky pupínkům po celé tváři nesnášíte pohled do zrcadla? Nebo 

byste si ráda vzala velký výstřih, ale váš dekolt „zdobí“ stovky 

vřídků? Neztrácejte naději – máme pro vás deset užitečných 

tipů, jak se s problémem zvaným akné vypořádat!

AKNÉ
PROBLÉM NEJEN NAŠICH DĚTÍ
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Krása
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Důležité je si uvědomit, ze akné není jen 

nemocí kůže. Kůže je zrcadlem toho, jaké 

je naše tělo uvnitř, vypovídá o stavu a funk-

ci našich vnitřních orgánů. Když tedy chce-

me úspěšně léčit akné, nestačí nám pouze 

ošetřovat kůži zvenku, je potřeba léčit celé 

naše tělo, vyčistit ho a zásobovat dostat-

kem výživných a léčivých látek. 

AKNÉ, CO S NÍM? 
Jednou týdně si udělejte peeling nebo si jen 

uvařte obyčejnou logrovou kávu a logrem 

si pak přejíždějte po obličeji, zrníčka logru 

pleť krásně vyhladí. Večer nechoďte do po-

stele neodlíčení – póry se ucpávají a vzniká 

skvělé prostředí pro akné. Čas od času (1x 

za 2 týdny) si napařte obličej nad horkou 

vodou, do které přidáte hrst a půl sušené-

ho heřmánku. Po napaření si můžete na T-

-zonu (čelo nos a místa okolo úst) nalepit 

náplasti proti zacpávání porů. Boláčky si 

“nenípejte”. Pouze některé a jen po napa-

ření, kdy jsou pory otevřené. Jednou za čas 

doporučujeme jakoukoliv masku.

Pro jasnost pleti můžete rozkrojit citron 

a přejíždět jím po tvářích, ale pozor na oči! 

A když vaříte, zkuste uždibovat z kvasnic! 

Nebo mějte v lednici jedny čerstvé kvasnice 

výhradně pro sebe, a každý den uloupněte. 

Jsou docela dobré, ale hlavně pomáhají.

Ráno odstraňte nečistoty z obličeje navlh-

čenými ubrousky. Mažte se krémem! Ten 

pokožku neustále zavlažuje. Vychytávka 

je také toto: do jakéhokoliv rozprašovače 

– třeba jen po “vyplácané” voňavce, kte-

rou pečlivě vypláchnete – nalijte studenou 

vodu a noste to při sobě, sem tam si obličej 

trochu přestříkejte. Tak dostane pleť vodu 

nejen z krému, samozřejmě dostatečného 

pití (nejméně 2 litry denně), ale i z rozpra-

šovače.

PŘÍPRAVKY PROTI AKNÉ
V dnešní době je možné léčit akné mnoha 

způsoby. Na trhu je široký sortiment volně 

prodejných přípravků proti akné, určený 

k čištění obličeje zahrnující speciální mýdla 

a dalších rozmanité výrobky. Klíčem k léčbě 

akné je nalezení přípravku, který bude dob-

ře reagovat s vaší kůží a životním stylem, 

bohužel neexistuje přípravek, který by účin-

koval stoprocentně pro všechny. Vaše hle-

dání může vypadat metodou pokus-omyl, 

ale důležité je používat vždy přípravek del-

ší dobu – když používáte různé přípravky, 

je nutné používat každý alespoň několik 

týdnů, aby se dal jeho účinek zhodnotit. 

Nadměrné používání jakéhokoliv přípravku 

může způsobit rudnutí, suchou kůži a ve 

vyjímečných případech vést ke zhoršení 

akné. Proto je důležité dodržovat instrukce 

k užívání přípravků, aby správně působil. 

Dostupným a účinným přípravkem na akné 

je například gel na akné.

BUĎTE TRPĚLIVÍ 
Mytí obličeje jemným mýdlem, několikrát 

denně může zmírnit akné, díky vyčištění 

pórů od přebytečného maziva. Samozřej-

mě, přílišné mytí obličeje může vést k jeho 

vysušení a ještě větší produkci maziva, 

které akné způsobuje. Pokud máte akné, 

které potřebuje účinnější léčbu než pouhé 

mytí obličeje, je k dostání také velký počet 

léčiv na lékařský předpis a speciálních kré-

mů, které vyčistí jemné, ale i velmi pokro-

čilé akné. Ať už budete akné léčit jakkoliv, 

mějte na paměti, že chvilku trvá, než se 

objeví první pozitivní výsledky. Nadužívá-

ní produktu pravděpodobně akné pouze 

zhorší, stejně jako časté střídání používa-

ných produktů, proto je nejlepší držet se 

u jednoho – tak dlouho jak je efektivní. 

Pokud vám standartní léčba nepomáhá, 

požádejte svého dermatologa o více efek-

tivní léčbu, například antibiotiky. Pro pro-

čištění pleti je důležitá především vyvážená 

skladba stravy, pečlivá hygiena, správný pit-

ný režim, protože voda je pro čistotu pleti 

nezbytně nutná, vyvarování se stresu, který 

je významným faktorem při akné, dostatek 

spánku a čerstvého vzduchu, jelikož pobyt 

na slunci podporuje v těle tvorbu vitaminu 

D, který zásadně ovlivňuje čistotu pleti.

LÉČBA LASEREM
Pokud byste rádi zvolili radikálnější léčbu, 

vyzkoušejte laser. K léčbě akné je nejčastě-

ji využíván laser Smoothbeam, kterým lze 

v průběhu jednoho sezení ošetřit čerstvé 

projevy akné, preventivně ovlivnit funkci 

mazových žláz tak, aby nedocházelo k je-

jich dalšímu zanícení, a zároveň ošetřit jizvy 

po akné. Působením laseru dochází k ome-

zení funkce zbytnělých mazových žlázek až 

do hloubky 5 mm pod povrchem kůže. Po 

laserovém ošetření akné je třeba chránit po-

kožku před slunečním zářením ochrannými 

krémy s vysokým UV filtrem (50+) a proto 

je ideální podstoupit ošetření v zimním ob-

dobí. Vhodným doplňkem laserové léčby 

akné je ošetření laserovou gelovou maskou 

s aktivací biostimulačním laserem. Hydro-

genuhličitanové anionty obsažené v masce 

spolu s působením biostimulačního laseru 

pomáhají zklidňovat pleť a hojit zaníce-

ná místa. Pokud trpíte rozsáhlými projevy 

akné, či následnými jizvami a rozhodujete 

se pro laserové odstranění těchto kožních 

projevů, musíte být realističtí ve svých oče-

káváních. Nesmíte zapomenout, že tvorba 

akné je vyvolána mnoha faktory a je tedy 

třeba k problému přistupovat komplexně. 

Laserová léčba akné může výrazně zlepšit 

stav vaší pokožky, ale nemusí odstranit veš-

keré nežádoucí projevy.

10 TIPŮ, JAK NA AKNÉ 
VYHLEDEJTE POMOC! 
Proč byste měla tiše trpět osamotě v kout-

ku, když existuje celá řada přístrojů a pří-

pravků, které vám mohou pomoci? I když 

se akné třeba nezbavíte úplně, alespoň 

vám odborník pomůže dostat ho do při-

jatelnější podoby. Navštivte dermatologa 

a uvidíte, co vám doporučí – třeba zjistíte, 

že vám k dokonalé pleti bez chybičky schází 

jen krůček! 

VYMÁČKNOUT NEBO NE? 
Je těžké odolat nutkání vřídky vymačkávat, 

ale zkuste to a nechejte pupínky na pokoji. 

Navíc těžší, zánětlivé formy akné byste tak-

to neměli trápit vůbec! Mačkáním riskujete 

zanesení nečistot hluboko do pokožky, kde 

vytvoří pořádný zánět a následně jizvy nebo 

tmavé flíčky. 

VYHNĚTE SE SLUNÍČKU! 
Možná si myslíte, že opálení akné úspěšně 

zamaskuje. Tento efekt je ale pouze dočas-

ný a na pokožce může napáchat více škody 

než užitku, protože podrážděná pokožka 

na slunce reaguje citlivěji než obvykle. Na-

víc sluníčko se přímo nesnáší s řadou ošet-

ření proti akné, jako je například laserová 

terapie nebo chemický peeling. 

NECHEJTE POKOŽKU
ODPOČINOUT! 
Pokud budete neustále střídat různé „zaru-

čené“ prostředky proti akné a míchat jed-

nu kosmetiku s druhou, ani jeden přípravek 

nakonec nedostane šanci zabrat. Pokud do 

boje s pupínky nasadíte nový produkt, dej-

te mu alespoň 3 týdny, aby mohl předvést, 

co dokáže! 

LÉKY CHTĚJÍ PRAVIDELNOST! 
Jestliže vám lékař předepsal proti akné 

prášky, ať už třeba hormony nebo anti-

biotika, nezapomeňte je užívat pravidelně. 

Pokud tělo nedostane včas svojí další „dáv-

ku“, léčba nezabere! 

Krása



Foukací fixy v různých provedeních:

Na textil - vytvoř si vlastní cool 
tričko, džíny, mikinu...

Na papír - navrhni si vlastní pohlednici, 
pozvánky, dárky, obaly na knihy...
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NOSTE SPRÁVNÉ OBLEČENÍ! 
Těsná podprsenka, límeček, pásek a další 

části oděvů, které tlačí a dřou pokožku, 

pomáhají ucpávat póry a tím připravují 

půdu pro invazi pupínků. Volnější, vzduš-

nější oděvy naopak pomáhají při hojení už 

vzniklých vřídků. 

VYHNĚTE SE KUCHYNI! 
Stání nad hrnci na sporáku, pobyt v oblasti 

s vysokou vlhkostí vzduchu, saunování – to 

vše je pro vaše akné učiněným rájem, kde 

může nadále růst a prosperovat. Zvýšené 

pocení pokožky vytváří živnou půdu pro 

řadu bakterií a ucpává póry, což může vést 

až k ošklivým zánětům. 

PROBERTE LÉKARNIČKU!
Řada léků, jako například kortikosteroidy 

nebo léky proti epilepsii mohou projevy 

akné výrazně zhoršit. Pokud si myslíte, že 

tomu tak je i ve vašem případě, poraďte se 

raději s lékařem! 

PROSPĚTE SE K ČISTÉ PLETI! 
Maminka měla pravdu – osm hodin denně 

potřebujete nejen kvůli celkovému zdraví, 

ale i kvůli zdravé pokožce. Odpočinek je 

důležitý pro funkční imunitní systém. Přes-

tože samotný spánek vám proti akné nepo-

může, tělo při něm může lépe bojovat proti 

bakteriím a zánětům.

NEPŘESTÁVEJTE SE CVIČENÍM! 
Pocení sice může vaše akné zhoršit, ale není 

to důvod, proč přestat sportovat – jen se 

ujistěte, že se ihned poté osprchujete a pleť 

ošetříte. Navíc pohyb pomáhá odbourat 

stres, který je také jedním z původců akné!

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: Schutterstock.com

Zdroj: akne-ne.cz, asklepion.cz

Krása
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Rodina

Asi se mnou budete souhlasit, že život bez zvířat by postrádal jeden rozměr. 

Jaký by byl začátek dne, kdyby vás do něj neuvítal váš kamarád nejvěrnější 

– pes, kdo by vám dal najevo svou přítulnost více, než kočka a kde byste se 

lépe uklidnili, než při pohledu na rybičky v akváriu?

DOMOV 
PRO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA



INZERCE
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Pořídit si zvířátko ale není úplně jedno-

duché. Zvířata, obzvláště ta mladá, jsou 

zvyklá na určitou rutinu. Chtějí a dokonce 

vyžadují krmivo v určitém čase a na určitém 

místě, mnohdy i od určité osoby, konkrétní 

stravu. Mějte také na paměti, že plánuje-

te-li dovolenou, může to být pro vašeho 

mazlíčka, obzvláště pro pejska, velmi obtíž-

né, bude-li si muset zvykat v době vaší ne-

přítomnosti na někoho „cizího”, kdo mu 

narušuje teritorium a chod každodenní ru-

tiny, navíc se mu po vás bude velmi stýskat.

Pro mladé zvíře je nový neznámý prostor 

zpočátku děsivým místem. Bylo odloučeno 

od své matky, svých sourozenců a z prostře-

dí, které důvěrně znalo. To vše nyní vymi-

zelo a bylo nahrazeno „gangem cizinců”. 

Jeho navyklé postupy byly narušeny a nyní 

má před sebou náročný úkol – zvyknout si 

na nové členy smečky, na nové místo na 

spaní, jídlo, nový čas k jídlu a samozřejmě 

také na to, kde mají dovoleno vykonávat 

potřebu.

ZVAŽTE TŘI ZÁSADNÍ VĚCI:
• Skutečný zájem vašeho dítěte o nový 

domácí přírůstek v podobě mazlíčka. 

Dítě vás bude s těmi nejlepšími úmysly 

prosit o zvířátko a slibovat hory doly 

v péči o něj. Ale upřímně řečeno, děti 

nejsou schopny mít mnohdy komplet-

ní kontrolu nad vlastním počínáním 

– světem a neumějí tolik pracovat 

s časem a štěně, které pro ně bylo 

v prvních dvou týdnech úžasné, na-

jednou po dalším týdnu ztrácí na své 

atraktivitě. Hraní, hygiena a procházky 

můžou být najednou příliš náročné...

• Přinesení nového člena do rodiny ne-

znamená jen spoustu povinností a 

mnoho stráveného času při výchově 

mláďat, ale také zásah do rodinného 

rozpočtu. Domácí mazlíček vyžaduje 

pravidelnou zdravotní péči v podobě 

preventivních prohlídek, očkování, 

čipování, odčervování, také musíte 

počítat s nečekanými výdaji v případě 

onemocnění, zranění atd. Taktéž kva-

litní strava, hračky a pomůcky něco 

stojí.

• Další věc, kterou byste měli uvážit je 

případně výběr plemene psa. Někomu 

to vyzní možná absolutně zbytečně, 

ale je spousta těch, kteří při výběru 

psa hledí na vzhled či na současnou 

oblíbenost a jaksi přehlíží povaho-

vé vlastnosti a rysy psa. Máte-li malý 

byt bez zahrady, měli byste rozhodně 

uvažovat o malém, nenáročném ple-

menu, které nevyžaduje příliš pohybu. 

Stejně tak vybírejte dle povahy, člověk, 

který má pomálu času a ten co mu 

zbývá, raději věnuje sledováním tele-

vize, rozhodně by si neměl pořizovat 

hyperaktivní plemena např. typu Jack 

Russell teriér, Beagle apod. 

PEJSEK DOMA
Rozhodli jste se, že pejska skutečně po-
třebujete? Dobrá, pojďme do toho. Co 
vše budete muset nakoupit, aby se u 
vás cítil dobře? 

KOŠE, PELÍŠKY, BOUDY
Všechna štěňátka jsou velmi podnikavá a 

s oblibou se do něčeho v tomto období 

zakousnou. Berete-li tento fakt v potaz při 

výběru pelíšku, je nejlepší zakoupit pelíšek 

z pevné plastické hmoty. Měkké proutěné 

koše, sofa či spací matrace a pytle mohou 

sice vypadat mnohem pohodlněji a přitaž-

livěji, ale pro štěňátko mnohdy představují 

ideální předměty ke žvýkání. Jakmile se pes 

jednou naučí, jak zábavné je žvýkat svůj 

Rodina



INZERCE

PREMIUM QUALITY

Škrábadla a šplhací stromy 
pro kočky

• modely s robustní a stabilní konstrukcí 
•  z bezpečných a certi kovaných materiálů – 

desky kategorie E1, plyš hustoty 450 g/m, 
6 mm sisálový provaz z Agave Americana 

•  100% recyklovatelný materiál nezatěžuje 
životní prostředí

• nenáročné na montáž a složení 
• náhradní sloupky skladem 

  Proč nakupovat na Tommiland.cz? 
•  Jsme ryze česká  rma působící 25 let 

ve výrobě a distribuci chovatelských potřeb. 
• Objednávku expedujeme do 24 h. 
•  Na telefonu je náš referent obchodu, 

který poradí s výběrem – žádná ústředna. 
• Možnost objednání bez registrace. 

tel. +420 382 21 17 21 | +420 777 77 32 79
www.tommiland.cz

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

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

 Vitamin E
 – je důležitý pro správnou

funkci imunitního systému.

 Vitamin D3
 – napomáhá udržet zdravé

kosti a zuby.

• Vitamin A
 – napomáhá udržet

 zdravý zrak.

• Omega mastné kyseliny
 – napomáhají udržet

 lesklou srst.

VITA MINS A•D 3•EVITA MINS A•D 3•E
OMEGA FATTY ACIDSOMEGA FATTY ACIDS

inzerce_Propesko_210x148mm.indd   1 28.03.14   12:24
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pelíšek, je později nesnadné nebo téměř 

nemožné ho tohoto zlozvyku odnaučit. 

OBOJKY A VODÍTKA
Mezi obojkem pro štěně a obojkem pro 

dospělého psa existují pochopitelně rozdíly. 

Většinou kupují lidé pro štěně obojek vět-

ší. Lepší je to nedělat, protože při špatně 

padnoucím obojku hrozí, že z něho váš psí 

mazlíček vyklouzne. Dojde-li k tomu na ruš-

né silnici, může to mít katastrofální násled-

ky! Navíc není nošení takového obojku pro 

pejska pohodlné. Kupujte proto perfektně 

padnoucí obojek raději častěji. Obojky jsou 

k sehnání v různé kvalitě. Pro štěňata jsou 

ideální nylonové obojky, protože materiál je 

téměř nezničitelný, snadno se pere, je lehký 

a příjemně se nosí. 

MISKY NA KRMENÍ A NA VODU

Misky na krmení a na vodu jsou různého 

druhu a velikosti. Vyberte misku na krmení 

raději větší, protože štěňátko pak roztrousí 

méně krmení. Misky se vyrábějí z různých 

materiálů, od nerezové oceli po trvanlivou 

plastickou hmotu, silikon, lehké plsti či ke-

ramiku. Předností lehkých misek z plastů je 

mnohdy výhodná cena, ale snadno se pře-

vrhnou, tudíž jsou spíše vhodné pro menší 

až střední plemena psů. Keramické misky 
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jsou přiměřeně těžké a dají se snadno čis-

tit, ale jejich hlavní nevýhodou je, že se dají 

lehko rozbít. Nerezové misky se snadno čis-

tí a neničí se, navíc je lze mýt v myčce.

ŽVÝKACÍ DOPLŇKY
Na žvýkací doplňky se často hledí jako na 

„dáreček” pro psa, v podstatě však patří k 

základní výbavě štěněte i dospělého psa. Za 

prvé zahánějí nudu, takže pejsek nemá tak 

velkou chuť pustit se do nábytku či obuvi. 

Za druhé, žvýkání tuhých žvýkacích doplň-

ků má vliv na čištění chrupu, takže se zubní 

povlak a jiné problémy s chrupem objevují 

pomaleji. Navíc v dnešní době je k dostá-

ní spousta žvýkacích pamlsků, které svým 

tvarem a příchutí napomáhají dobrému 

mechanickému odstranění zubního plaku a 

kamene a masírují dásně.

HRAČKY
K dostání je spousta druhů hraček pro psy, 

od hrubých provazů, které jsou ideální pro 

aportování, až po měkké míčky. Při výběru 

hračky dbejte především na bezpečnost, 

tedy na to, zda-li hračka neobsahuje části, 

které by mohl pes spolknout. 

POŘIZUJEME SI KOČKU
Možná vaše volba nepadla na psa, ale bu-

dete si pořizovat kočičku? Potom jistě také 

potřebujete seznam povinné výbavy. 

Chovat kočku není nákladné, ale určité zá-

kladní vybavení je přece jen nezbytné. Koč-

ka musí mít kde spát, mít svou misku na ká-

lení, misky na jídlo a pití, obojek, přepravní 

schránku (hodláte-li s ní cestovat) a základ-

ní pomůcky k péči o srst. Užitečné, i když 

ne bezpodmínečně nutné, jsou např. plo-

ché nebo sloupové škrabadlo (ušetří škody 

na nábytku), záklopka ve dveřích (smí-li 

vaše kočka chodit ven) a nějaké hračky. 

LOŽE
„Postýlky” pro kočku si můžete opatřit v 

nejrůznějších provedeních, od tradičních 

pletených košů až po plastové iglú. Je dob-

ré si u chovatele zjistit, jestli nebude materi-

ál, z jakého chcete lože pořídit, vaše kočka 

kousat. Lože by mělo být něčím vystláno, 

je tedy vhodné zakoupit polštář pro kočky 

a psy.

KÁLECÍ MISKA
Kočky jsou čistotná zvířata a naučit je cho-

dit na jedno místo je poměrně jednoduché. 

Je více druhů kálecích misek. Nejvýhod-

nější, ovšem dražší jsou uzavřené „kočičí 

záchodky” s filtrem a záklopkou. Nutné je 

stelivo do kálecích misek. Je důležité něko-

likrát denně vyčistit záchodek, proto počí-

tejte také s plastovou lopatkou na vybíraní 

záchodků, která je ale celkem levná. 

MISKY NA JÍDLO A PITÍ
Každá kočka by měla mít své misky. Musí 

být stále udržované v čistotě a nemají přijít 

do styku s kuchyňským nádobím. Je více 

materiálu, tak byste měli zvážit, jaký je pro 

vaši kočku vhodný a bezpečný. Miska na 

pití by měla být neustále plná čisté vody.

OBOJEK, POSTROJ, VODÍTKO
Kočky mají stále nosit obojek opatřený štít-

kem s adresou  (pokud chodí samy ven). 

Vhodný je pružný obojek, např. protkaný 

gumovými nitěmi, který v případě, že koč-

ka někde uvázne, zabrání jejímu uškrcení. 
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Když je vaše kočka ochotná chodit na vo-

dítku, dejte přednost postroji před oboj-

kem.

TRANSPORTNÍ SCHRÁNKA, NEBO 
KOŠ
Pokud chcete s kočkou cestovat na dovo-

lenou, nebo pokud chcete někam jet auto-

busem, musíte si pořídit transportní schrán-

ku. Ta je uzavíratelná, aby kočka neutekla. 

Vybírejte vhodnou velikost a schránku, kte-

rá má co nejvíce otvorů, aby kočka moh-

la volně dýchat. Pokud chcete jet jen pár 

kilometrů, nebo třeba k veterinárnímu lé-

kaři, postačí transportní koš. Kočka v něm 

však musí mít postroj nebo obojek a měla 

by mít i vodítko (stačí, když ho budete mít 

po ruce). 

POMŮCKY K PÉČI O SRST
Budete potřebovat kartáč a hřeben. Záleží 

na srsti kočky.

ŠKRABADLO
Je zvlášť vhodné pro kočky držené pouze v 

bytě. Bez škrabadla si bude vaše „domácí” 

kočka brousit drápky na nábytku. Kočky, 

které mohou ven, si drápy brousí o stromy. 

Je spousta druhů škrabadel. Podle potřeby 

kočky se dá škrabadlo koupit. Kočky držené 

pouze v bytě (hlavně koťata a mladší kočky, 

nebo hodně hravé kočky) ocení škrabadlo 

se spoustou odpočívadel a hraček, které 

stojí často několik tisíc. Pro kočky, které 

mohou být pravidelně venku, postačí oby-

čejné, vcelku levné, ploché škrabadlo.

ZÁKLOPKA
Dvířka se záklopkou nemají být výše jak 6 

cm nad podlahou. Záklopka má být uzaví-

ratelná. Některé záklopky mají po stranách 

magnetické pásky, takže dobře přiléhají a 

zabrání průvanu.

HRAČKY
Můžete je koupit v obchodě s potřebami 

pro zvířata nebo je nahradit prázdnými cív-

kami, které jsou kočce zdrojem nekoneč-

ných zábav. Nepoužívejte hračky z měkké 

gumy, mohou způsobit různé nepříjemnos-

ti a z ukousnutých kousků může být kočce 

při nejmenším špatně. 

ZVÍŘE, TO NENÍ JENOM PES…
Samozřejmě, pokud mluvíme o domácím 

zvířeti, nejedná se jen o psa. V dnešní době 

je možností mnohem více. Pokud víte, že 

na tom nejste časově příliš dobře, můžete si 

zkusit vytvořit doma třeba terárium.  Malé 

želvičky koupíte v každém lepším obchodě 

se zvířaty, ochotně vám je odprodá i mno-

ho registrovaných chovatelů. Pořizovací 

cena terária je sice vyšší, péče ale není příliš 

náročná a želvičky se vám odmění činoro-

dostí, kterou jistě budete se zájmem pozo-

rovat.

Také akvárium vám jistě přinese hodně ra-

dosti. Máte na výběr, zda chcete vytvořit 

variantu mořskou, či sladkovodní. Mořské 

akvárium je určitě designově zajímavější, 

péče o něj ale už vyžaduje odborné zna-

losti. Založit sladkovodní akvárium není 

tak složité, i když samozřejmě, nemáte-

-li chovatelskou zkušenost, určitě byste se 

zpočátku měli zaměřit na méně náročné 

druhy rybiček, které nevyžadují nákladné 

vybavení a až postupem času přejít na ty 

náročnější.    

A co budeme potřebovat, pokud se 
rozhodneme si takové akvárium poří-
dit?
Před samotným pořízením akvária si musí-

me dobře rozmyslet, jak velké akvárium si 

chceme a můžeme dovolit. Při tomto roz-

hodování je třeba vzít v úvahu následující 

otázky:

1. Jak velký prostor máme pro umístění 

akvária k dispozici.

2. Co unese podlaha místnosti, v níž se 

bude akvárium nacházet.

3. Jaké ryby a v jakém množství chceme 

chovat (uvádí se, že maximem je 1 

cm ryby na 1 l vody (např. jedna sed-

micentimetrová mečovka na 7 l), ale 

vždy záleží na kvalitě filtrace, množství 

rostlin a druhu ryb.

4. Jaké jsou naše finanční možnosti.

Vždy je třeba vzít v úvahu, že ve větším 

akváriu se snadněji udrží alespoň nějaká 

biologická rovnováha a v konečném dů-

sledku nebudeme muset věnovat tolik času 

následné údržbě. Z hlediska tvaru akvária, 

tedy poměru jednotlivých stran, je vhodné, 

aby šířka (měřeno od čelní strany k zadní) 

byla minimálně stejná, nejlépe větší, než 

výška ode dna k hladině. Tato zásada má 

hned několik praktických důvodů - osvětle-

ní dostatečně prosvítí i spodní vrstvy akvá-

ria, čímž se vyvarujeme uhnívání spodních 

částí rostlin, ryby mají větší možnosti úkry-

tu v případě úleku, máme lepší možnost v 

rozmístění rostlin a dekoračních předmětů 

a v neposlední řadě je snadnější údržba 

(odkalování). Nabídka již hotových akvárií 

je poměrně rozsáhlá, v případě zájmu o 

akvárium nestandardního tvaru nebo roz-

měrů vám v téměř každé akvaristice rádi 

zajistí výrobu dle specifických požadavků. 

Počítejte, že za samotné akvárium zaplatíte 

minimálně 13 Kč na litr objemu akvária.

Akvárium je vhodné zakrýt (kryt snižuje se 

odpařování vody, zabraňuje vyskakování 

ryb, často slouží pro uchycení osvětlení, 

omezuje vnikání nečistot do akvária a po-

máhá udržovat stabilní teplotu). K zakrytí 

můžeme použít krycí sklo položené přes 

okraj akvária nebo lépe na pásech skla vle-

pených dovnitř akvária nebo kryt. 

Každé akvárium musí na něčem stát a po-

mineme-li akvária do 30 litrů, která unese 

bezproblémově téměř každý sériově vyrá-

běný nábytek, musíme věnovat patřičnou 

pozornost pořízení podstavce. Uvědomme 

si, že 1 l vody = 1 kg, tedy jenom voda ve 

100 l akváriu váží 100 kg a když připoč-

teme váhu samotného akvária, štěrku, ka-

menů, krytu atd., dostaneme se na celko-

vou hmotnost přibližně 130 kg. Základním 

kritériem při pořízení podstavce tedy musí 

být nosnost při zohlednění estetických po-

žadavků. Nejjednodušší je pořízení speciál-

ního podstavce v obchodě s akvaristickými 

potřebami, protože se při výrobě počítá se 

značným zatížením. 

Kvalitní osvětlení je nutné zejména pro 

zdárný růst akvarijních rostlin a má vliv i 

na vybarvení ryb. Pro standardní okrasné 

akvárium s rostlinami počítejte s minimál-

ním výkonem osvětlení 0,5 W na 1 litr vody. 

Pro rostlinná akvária holandského typu se 

používá i více než 0,75 W na litr, naopak u 

akvárií zaměřených spíše na chov ryb, než 

na pěstování rostlin, postačí i 0,3 W na litr. 

Při pořizování akvária určitě budete řešit i 

otázku filtrace vody. Existuje nepřeberné 

množství typů filtrů v cenové relaci od 100 

Kč až více než 10.000,- Kč. Volbu filtru je 

třeba dobře zvážit, aby odpovídal konkrét-

nímu typu a rozměrům akvária. 

Pokud se nechystáte se na chov ryb nároč-

ných na teplotu vody, není příliš nutné to-

pení, protože teplota v panelových bytech 

se pohybuje mezi 20 a 26 stupni celsia, což 

je rozmezí, které bude většině nenáročných 

ryb vyhovovat. 

Tím jsme vyjmenovali samozřejmě úplné 

základy, od kterých musíte začít. To, že da 

akvária patří i dekorace, je zapotřebí po-

řešit dno a podobně, to také není možné 

pominout.

Zdroj: hafan-zpravodaj.pise.cz, i-darky.net, 

kocky-pece.estranky.cz, aquapage.cz

Foto: Schutterstock.cz

Rodina
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VÁNOČNÍ VEČÍREK PIPI DLOUHÉ PUNČOCHY
Už jste to slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha pořádá 

rozloučení s  Vánocemi a  všechny děti srdečně 

zve! Smrk je krásně nazdobený a  hned vedle stojí 

domeček ze sněhu. Uvnitř už je spousta dětí, dortů 

a zábavy. Ale venku ještě někdo čeká… Nejlepší bude 

jít se tam honem podívat, protože všechno, co Pipi 

vymyslí, je chytré a báječné!

ANGRY BIRDS PAPÍROVÉ HRÁTKY S PRASÁTKY 
A PTÁKY
Úžasné návody na výrobu legendárních ptáků Reptáků. 

Stačí postupovat krok za krokem podle jednoduchých 

návodů a přehledných nákresů a děti si samy z barevných 

papírů, které jsou součástí knihy, vyrobí třináct originálních 

modelů Reptáků.

Zažijí hezké chvíle při tvorbě a navíc si pak se svými výtvory 

pěkně pohrají.

MUŽ, KTERÝ SE ZŘEKL PENĚZ A PŘEŽIL
Mark Boyle, autor této jedinečné knihy, vás provede svým 

odvážným experimentem, při němž se zcela zřekl peněz. 

Čtivou a poutavou formou se seznámíte s jeho motivací 

i životní filozofií a stanete se jeho souputníky na cestě, 

kterou nelemují bankovky a platební karty, ale o to více je 

provázena sdílením a nezištností. 

POVÍM VÁM O ASPERGEROVĚ SYNDROMU
Publikace je určena především dětem ve věku od 7 do 15 

let, které mají Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, 

vyučujícím a kamarádům. Je psána z pohledu chlapce 

Adama s touto poruchou, který svým vyprávěním provází 

každodenními obtížemi, se kterými se setkává. Dětsky 

srozumitelnými slovy Adam vysvětluje, v jakých situacích 

mívá problémy, co je pro něj v tu chvíli těžké a proč se 

vlastně chová z našeho pohledu tak nepochopitelně.

GUMIČKY LOOM BAND 
Světový hit v oblasti ručních prací! Jednoduché a zábavné 

tkaní z malých barevných gumiček... Propadli mu již děti 

i dospělí. Knížka plná návodů krok za krokem, mnoho 

barevných fotografií.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA –
DIVADLO, KTERÉ SE PROSLAVILO
Tato jedinečná publikace je dosud nejobsáhlejším průvod-

cem po neobyčejně plodné, letos již šestačtyřicetileté his-

torii českého národního pokladu – Divadla Járy Cimrmana.

Na šedesáti čtyřech stranách exkluzivní obrazové knihy vás 

čeká obsáhlá exkurze dějinami divadla, které se nakonec 

proslavilo, navzdory všem peripetiím a nepřízním režimu, 

času i osudu. 

GUMIČKOVÁNÍ – DUHOVÁ ZÁBAVA
Holky i kluci gumičky prostě milují! Nosit náramek z ba-

revných gumiček je velká móda. Ovšem nyní můžeš uplést 

daleko více! Přinášíme 25 zcela nových a neobyčejných 

nápadů. 

HISTORIE ČESKÉ RALLY
Pohled do minulosti automobilových soutěží

Rally už zřejmě nikdy nebude taková, jako bývala 

ve svých počátcích ve dvacátém století – okouzlující, 

nespoutaná, v těsném kontaktu s diváky, a někdy dokonce 

i nebezpečná. Pohled do historie české rally však může 

být také inspirující… stačí se podívat na stále vzrůstající 

zájem jezdců i diváků o závody hobby rallycrossu, závody 

historických automobilů i seriál závodů Amater-Ralllye 

Cup.
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JAKO V ZRCADLE, JEN V HÁDANCE
Cecílie je nemocná. Tak nemocná, že nemůže jít ven 

lyžovat a  sáňkovat jako jiné děti, dokonce ani vstát 

z postele. Jednou, když je jí smutno, si namaluje anděla 

prstem na okno. Namalovala anděla slzou, nebo slzavého 

anděla? Ne, není vůbec „slzavý“. Je to veselý

a  moudrý průvodce, s  nímž se Cecilka prochází noční 

zasněženou krajinou.

ANTON A JONATÁN
Anton je plyšový medvídek, který vzpomíná, jak ho 

kluk Jonatán vozil s sebou na kole a ukazoval mu svět. 

Pak ale Jonatána srazilo auto a  Anton zůstal sám. 

Zajímavě působí pozorování z  perspektivy neživé 

hračky, která uvažuje typickým gaarderovským 

způsobem o  tajemství života a  smrti. A  jemná 

melancholie Düzakinových ilustrací tato témata 

dokonale doplňuje.

DĚTI Z BULLERBYNU
Prožijte dobrodružství šesti kamarádů na švédském 

venkově. Astrid Lindgrenová je nositelkou Ceny H. Ch. 

Andersena a zcela jistě patří mezi nejoblíbenější

dětské autorky nejen u nás. Lisa nám vypráví neuvěřitelné 

příběhy, které jste určitě zažili i vy. 

MAMI, KUP MI PSA!
Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si 

přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: „Mami, kup mi psa!“ 

Ale maminka byla rozumná a pejska do panelákového 

bytu nechtěla. A tak to šlo celých dlouhých šest let. V den 

Ondrových jedenáctých narozenin se ale mělo všechno 

změnit.

MILLA 3: SEN
Pia Hagmarová přichází s další knihou, která zaujme citem 

pro popis prostředí i postav. Mille se už žije líp.

Začíná se zdát, že letošní Vánoce budou bez hádek 

a problémů. Milla dokonce poznala milého kluka a poprvé 

může říct, že je doopravdy šťastná. Třetí pokračování 

úspěšné série.
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LEGO® CITY MATĚJŮV VELKÝ DEN
Připrav se na úžasné dobrodružství v LEGO® City! Matěj 

chtěl být vždy hasičem. Jednoho dne ho pozvali na 

prohlídku nové hasičské stanice. Jeho návštěva se však 

rázem změnila v neobyčejně napínavou akci. 



DIVERGENCE – BOX 1-3
Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje 

jen močál a obepíná ostnatý

drát, jsou rozděleni do pěti frakcí.

Beatrice je čerstvých šestnáct a přišel čas vybrat si, do které 

frakce chce patřit, které

ctnosti se chce na celý život odevzdat. Překvapivé 

rozhodnutí, osudová láska a nebezpečí.

HLEDÁNÍ PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
Dokáže jeden náhodný nález změnit celý váš život?

Spisovatelka Ruth najde při procházce na pláži v  Britské 

Kolumbii svačinovou krabičku s obrázkem Hello Kitty. Ta 

obsahuje vojenské hodinky a  ručně psaný deník, ukrytý 

v deskách knihy Marcela Prousta Hledání ztraceného času. 

Mohly tyto předměty patřit někomu, kdo zažil tsunami 

v roce 2011?

MANŽELKY
Hrdinky této knihy, kamarádky z  gymnázia – Iva, Diana, 

Martina a Michaela – jsou úplně obyčejné ženy, a přitom 

vlastně obyčejné vůbec nejsou… Každá z nich má v sobě 

něco jiného, osobitého, svébytného, charakteristického 

jen pro ni… stejně jako každá z  nás, i ony jsou svým 

způsobem jedinečné.

HOTEL V PAŘÍŽI: POKOJ Č. 1
Paříž, hotelový pokoj uprostřed odpoledne…

Tak začíná dekadentní příběh Annabelle, mladé společnice 

z Paříže, která přijme poslední práci před tím, než se stane 

ženou mocného muže.

Jejím posledním klientem je však charismatický Louis, který 

se s Annabelle začne scházet v Hotelu des Charmes. Louis 

si Annabelle absolutně podmaní a ona si uvědomuje, že 

pravá svoboda přichází, jen když se plně odevzdá touze...

PSÍ HVĚZDY
Peteru Hellerovi se v Psích hvězdách podařilo umně zkom-

binovat prvky dystopie, dobrodružného románu i melan-

cholickou, ne však přeslazenou notu. Kouzlo příběhu tkví 

také v stylistické neotřelosti a strohosti vyprávění

ZASNĚŽENÉ POHÁDKY - 
15 HŘEJIVÝCH ZIMNÍCH POHÁDEK
Půvabné pohádky o zvířátkách jsou plné sněhulá-

ků, sněhových vloček, klouzaček a dalších zimních 

kulis, ale také legrace, láskyplnosti a něhy. S pat-

nácti zimními příběhy, které jsou určeny nejmenším 

dětem, je zaručeno, že při jejich čtení a poslechu 

vás bude hřát u srdce!

MENU PODLE KOKO – KUCHAŘKA PLNÁ VIDEÍ, 
VERONIKA KOKO KOKEŠOVÁ
Kuchařská kniha slavné blogerky Koko je plná skvělých, 

autorkou prověřených receptů, jejích vlastních ilustrací, 

postřehů, vychytávek, legrácek a taky videí (QR kódů), díky 

nimž můžete vařit s Koko tváří v tvář!
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TÍM VŠECHNO ZAČÍNÁ
Ezra Faulkner, tenisová hvězda, je přesvědčený, že na 

každého v životě čeká nějaký průšvih. Je jedno, jak 

obyčejným životem člověk žije, někde za rohem na něj číhá 

menší nebo větší tragédie, která mu obrátí svět naruby.

V Ezrově případě je tou tragédií bouračka, která mu sice 

vzala veškeré vyhlídky na kariéru v tenise, ale zato mu 

otevřela úplně nové dveře.

EVER AFTER HIGH – POHÁDKOVÁ
KNIHA LEGEND
Na Den odkazu se všichni studenti Ever After High 

podepisují do Pohádkové knihy legend a zavazují se tak 

k tomu, že naplní své osudy a stanou se další generací 

Sněhurek, princů Charmingů a Zlých královen. Všichni věří, 

že odmítnutí podpisu znamená, že nejen student,

ale i celá jeho pohádka navždy zmizí. Puf!a nadhledu najít 

sílu bojovat sama za sebe.

ELUSION
Chcete žít v bezproblémovém světě, kde se splní každé 

vaše přání? Chcete mít možnost vybrat si libovolné místo 

na Zemi či ve Vesmíru a  v  okamžiku se tam ocitnout? 

Chcete zapomenout na svůj reálný život a  dělat si, 

cokoli jen chcete? V  tom případě vítejte v  Elusion – 

v dokonalém virtuálním světě.
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LADISLAV ŠPAČEK – ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE
Příručka pro obchodní zástupce, finanční poradce, 

realitní makléře, privátní bankéře a všechny ostatní, 

kteří chtějí být ve své profesi úspěšní.

Jak dosáhnout úspěchu? Není to těžké. Je však potřeba 

se připravit. Stačí vědět jak se chovat, jak s klientem 

mluvit, na co si dát pozor a úspěch se dostaví.

NEUVĚŘITELNÝ SVĚT – OHROMUJÍCÍ OBRAZOVÁ 
SROVNÁNÍ
Tomu nebudete chtít věřit!

Věděli jste, že Austrálie je stejně veliká jako Měsíc? 

Nebo že srdce plejtváka obrovského má stejnou 

velikost jako auto?

Prozkoumejte neuvěřitelný svět, který nás obklopuje. 

Od těch nejmenších předmětů, jako jsou mikročipy, 

až po největší planety sluneční soustavy. Úžasné 

fotografie, názorné ilustrace a jednoduchá vysvětlení 

vám pomohou porozumět každému srovnání. 

KOŘIST
Jak zůstat na živu ve světě, kde jsou lidé považováni 

za pochoutku a všichni touží po jejich krvi? Gen a jeho 

lidští přátelé prchají nocí. Gena však nepronásledují 

jen krvežízniví lovci, ale i vzpomínky na dívku Záři, 

která zůstala v Ústavu pro studium glupanů. Klidným 

ho nenechávají ani probouzející se city k lidské dívce 

Sisy.Na svém útěku se dostanou až do lidské komunity 

žijící na tajném místě vysoko v horách. Když si začnou 

myslet, že jsou konečně v bezpečí, události naberou 

nečekaný směr. Gen poznává, že nový svět, který 

objevili, je možná stejně zlý jako svět, který opustili.FR
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NA HRANĚ
Richard Hammond má to štěstí, že ho jeho práce baví.

Koho by taky nebavilo projíždět se v  nejrůznějších 

značkách super aut nebo zkoušet, jak se dostat ze 

zavřeného auta pod vodou! A co se takhle projet v autě 

na tryskový pohon? To všechno se dá zažít při moderování 

pořadu Top Gear. Někdy se to ale může pěkně zvrtnout…
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Pro tanečnici, choreografku, herečku, moderátorku a mámu dvouleté 

Jasmínky Kristinu Kloubkovou je typický široký úsměv a rychlá mluva. Jak 

se Kristina cítí v nové roli – moderátorky hlavní zpravodajské relace na 

Nově? A jaká je máma?

O JASMÍNCE SE MI ZDÁLO 

UŽ PŘED ČTRNÁCTI LETY

STALA JSTE SE MODERÁTORKOU 
HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÉ RELACE 
NA NOVĚ. PŘEDTÍM JSTE ALE 
PÁR MĚSÍCŮ ZASKAKOVALA ZA 
LUCII BORHYOVOU. JAK JSTE SE 
CÍTILA JAKO ZÁSKOK?
Já jsem absolvovala hodně konkurzů a ten 

na moderátorku hlavních zpráv už podru-

hé. Už když byla Lucka Borhyová poprvé 

těhotná, rozhodovalo se mezi mnou a Mí-

šou Ochotskou. Teď zpětně jsem ráda, že 

vyhrála Míša. Musím přiznat, že tenkrát 

jsem zprávy opravdu dělat neuměla a za 

těch pár let jsem se spoustu věcí naučila. 

Netvrdím, že teď jsem zpravodajský machr, 

ale jsem mnohem zkušenější díky tomu, že 

jsem si mohla vyzkoušet ranní i odpolední 

zprávy. Když mi řekli, že jsem byla vybraná, 

byla jsem strašně šťastná a nevadilo mi, že 

jde jen o dočasnou pozici. Těšila jsem se, že 

budu poprvé v životě moderovat s Reyem, 

se skvělým profesionálem, ale i fajn chla-

pem. 

A PAK VÁM NABÍDLI MODE-
ROVAT S MARTINEM POUVOU 
A UDĚLALI Z VÁS OFICIÁLNÍ 
TŘETÍ ZPRÁVAŘSKOU DVOJICI. 
TAKŽE DO TŘETICE VŠEHO DOB-
RÉHO. 
To je vlastně pravda. Snad to opravdu bude 

do třetice všeho dobrého. S Martinem se 

teprve učíme spolu v moderátorském křesle 

„žít“, jsem šťastná, že mám konečně parťá-

ka, který bude jen můj. Lucka s Reyem jsou 

na sebe tak zvyklí, že jim stačí jediný pohled 

nebo slovo a jeden na druhého okamžitě 

reagují. Vždyť spolu moderují už patnáct 

let. Taky bych jednou chtěla mít takový pra-

covní vztah.

MÍVÁTE TAKOVÉ ALESPOŇ 
OSOBNÍ VZTAHY?
Když to byl dlouhodobější vztah, tak ano, 

tak jsme si něco podobného taky stihli vy-

budovat. Sedm let jsem žila s Romanem 

Vojtkem. Když se potkáme, okamžitě vycí-

tím, jestli je v pohodě, nebo má nějaké pro-

blémy. S partnerem (bývalý tanečník Karel 

Moravec – pozn.red.) jsme spolu přes čtyři 

roky a teprve se učíme být na sebe takto 

napojení. Poznám, když má špatnou nála-

du, nebo že se něco stalo, stejně jako to on 

pozná na mně, ale ještě nejsme tak daleko, 

abychom se domlouvali  beze slov. Až na 

jednu výjimku. Pohledem se domlouváme 

na naši Jasmínku, když před ní nechceme 

říkat některé věci.

BAVÍ VÁS POLITIKA?
Učím se v ní orientovat a baví mě to. Když 

jsem moderovala s Reyem, často a na 

spoustu věcí jsem se ho ptala. On má široké 

znalosti a v politice se hodně dobře orien-

tuje, leccos mi vysvětlil. Zatímco ranní nebo 

odpolední zprávy jsou velký fofr a není pro-

stor jít v nich do hloubky problému, díky 

moderování večerních zpráv se mi otevřely 

úplně jiné dveře. Na nich pracujeme celý 

den. Díky nim mě politika opravdu začala 

zajímat. A občas na mě i dolehne, kolik je 

kolem nás katastrof. Kolikrát jsem vděčná 

alespoň za nějakou dobrou zprávu.  

ČETLA JSEM O TOM, ŽE SE TAKÉ 
TĚŠÍTE NA NOVOU MUZIKÁLO-
VOU ROLI. NA JAKOU?
Na staronovou, naskakuju do muzikálu 

Kleopatra, budu tam nově v alternaci hrát 

bohyni Isis, což je krásná a vtipná role. 

Přede mnou ji hrály například paní Švan-

dová nebo Vančurová a já z ní mám vel-

kou radost. Práce se mi teď sešlo opravdu 

víc, proto jsem řešila školku pro Jasmínku. 

Moje maminka ji sice vždycky pohlídá, když 

potřebuju, ale chtěla jsem, aby byla Jasmín-

ka mezi dětmi. Výběr byl složitý, i proto, že 

jí ještě nejsou tři roky, nakonec jsem zvolila 

Mikešovu školku. Hned od začátku mě ale 

upozornili, že nejsou žádný hlídací klub, ale 

školka, kam je potřeba chodit pravidelně. 

Už tam i spinká a je spokojená, ale první tý-

den jsme probrečely obě. Ona školku snáší 

líp, než já. Pokaždé mi zamává a během pár 

vteřin už o mně ani neví. Jsem přeci jen už 

starší matka, tak odloučení od dcerky tro-

chu hůř snáším. (směje se Kristina)
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JSTE POHODOVÁ, NEBO TROCHU 
HYSTERICKÁ MATKA?
Hysterická jsem byla ze začátku, když jsem 

se bála, abych jí neublížila. Například při 

stříhání nehtíčků, když byla miminko, Jas-

mínka začala plakat, což mě vystresovalo, 

byla jsem zoufalá z toho, že jí ubližuju. Po-

řád jsem se bála, že se mi „rozbije“. Je mé 

vytoužené dítě, proto se o ni tak bojím. Až 

později jsem se přesvědčila, že děti jsou gu-

mové a z lecčeho se oklepou, tak už jsem 

klidnější. Jasmínce naopak dovoluju osahá-

vat si svět, i za cenu toho, že se polije, uma-

že, něco rozbije. Nedávám jí do ruky nůžky, 

ale nechávám jí prostor pro poznávání. Na-

víc už se s ní dá i domluvit, strašně rychle 

roste, z batolete se pomalu stává holčička. 

VYTOUŽENÉ DÍTĚ ZNAMENÁ, ŽE 

JSTE NEMOHLA OTĚHOTNĚT?
To ne. Toužila jsem po miminku už dávno, 

ale neměla jsem vhodného partnera, který 

by dítě také chtěl. O Jasmínce se mi zdálo 

už před nějakými čtrnácti lety. Když jsem 

poznala svého partnera, Jasmínka přišla ne-

smírně rychle, tři měsíce poté, co se vrátil 

z Ameriky a usadil se v Čechách. Měla jsem 

krásné těhotenství, i když ne bezproblémo-

vé, ale byla jsem šťastná. Zrovna nedávno 

jsem těhotenství vysvětlovala Jasmínce, 

když jsme byly u jedné těhotné kamarád-

ky. Ona na její bříško mluvila a s tím ještě 

nenarozeným miminkem si povídala. Vě-

řím tomu, že spolu opravdu komunikovali, 

děti jsou napojené na anděly. Dítě je pro 

mě největší zázrak. Někdy si přeju, aby byla 

Jasmínka co nejdéle malá, aby moc rychle 

nerostla, ale těším se na všechny fáze jejího 

vývoje. Až půjde do školy, až ji začnou zají-

mat kluci. Zajímá mě, jestli bude mít stejné 

sny, jako jsem měla já. 

O ČEM JSTE SNILA JAKO MALÁ 
HOLKA? 
Snila jsem o tom, že v roce 2000 budu mít 

dvě děti a manžela. Což se nevyplnilo. Vda-

la jsem se až ve třiceti a za tři roky se roz-

váděla, což mi bylo líto. Ale všechno je asi 

tak, jak má být. Karel měl být táta Jasmínky, 

protože je skvělý. A měl jí být až teď po 

tolika letech, co se známe. Člověk se musí 

naučit, že na některé věci nebo spíš na ži-

votní zázraky je potřeba počkat. 

JAK DLOUHO JSTE SE ZNALI 
S PARTNEREM, NEŽ JSTE SE DO 
SEBE ZAMILOVALI?
Možná nějakých deset let. Nedávno jsme 

našli fotky ze zájezdu Městského divadla 

v Brně, byli jsme měsíc na zájezdě ve Va-
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lencii. Jsme na fotce společně s dalšími lid-

mi, každý se díváme někam jinam.  Nenajít 

tu fotku, vůbec bychom si nevzpomněli, 

že jsme tam tenkrát oba byli. Vůbec jsme 

jeden druhého nevnímali. Celá léta jsme 

se míjeli. Karel se oženil a žil v Americe 

v New Yorku. Před zhruba pěti lety jsme se 

potkali opět v Městském divadle v Brně na 

představení Bídníků. Jeho na mě upozor-

nila jeho sestra a on mě oslovil. Kdyby to 

neudělala, možná bychom se zase minuli. 

Dali jsme se do řeči, tedy on tenkrát moc 

nemluvil. Byl v té době v Čechách na do-

volené a zase se vracel do Ameriky. Nabídl 

mi, kdybych někdy letěla do Ameriky, ať se 

zastavím. Tak jsem mu za 14 dní volala, že 

mám víza a že bych tedy přijela. 

TO JSTE VZALA HOPEM…  
UVĚDOMUJETE SI, ŽE JSTE TÍM-

TO KROKEM NÁHODĚ HODNĚ 
NAPOMOHLA?
Určitě ano. Když jsem Karlovi řekla, že při-

jedu, na druhém konci bylo nejdřív ticho 

a pak se ozvalo: Tak přijeď. Letěla jsem asi 

za měsíc a zůstala tam 14 dní. Let trval snad 

24 hodin, abych ušetřila za letenku, letěla 

jsem přes Kyjev. New York jsem si prolezla 

křížem krážem, jen do metra jsem se neod-

vážila. Karel pak pár měsíců nato přijel sem, 

to už mezi námi byly vzájemné sympatie. 

Rok jsme žili jen po internetu a propovídali 

spolu hodiny. A pak se vrátil natrvalo. 

CO VÁS NA NĚM PŘEDEVŠÍM 
ZAUJALO?
Říkal mi, že když mě uviděl, jakoby se nade 

mnou vznášelo něco zvláštního, jako bych 

světélkovala. I on pro mě zářil, měla jsem 

pocit, že vidím jeho auru. Sehnala jsem 

si na něj telefon  a když jsem mu volala 

a domlouvala si s sním cestu do Ameriky, 

myslela jsem, že ho překvapím. Ale on si 

na mě taky zjistil číslo, takže věděl, kdo mu 

volá. Někdo věří na náhodu, já věřím, že nic 

není náhoda. Věřím na nenáhody.  Kdyby 

ho jeho sestra tenkrát v divadle, když jsme 

se poprvé po letech potkali, na mě neupo-

zornila, možná by mě ani neoslovil. Později 

mi říkal, že tam ten večer původně ani ne-

měl jít. Mně se tam tenkrát vůbec nechtělo. 

Byla to osudová nenáhoda.  

SETKÁNÍ S ROMANEM VOJTKEM 
A VZTAH S NÍM A PAK MAN-
ŽELSTVÍ S ALANEM BASTIENEM 
TAKY BYLA OSUDOVÁ… NENÁ-
HODA? 
Roman pro mě byl osudový muž a vždycky 

bude. Srdeční záležitost. Zajímá mě, jak se 
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má, jak se má jeho rodina. Občas mi něco 

poradí, co se týče dětí. Alan byl taky důleži-

tý člověk, i on mě posunul někam dál. Kaž-

dý vztah skončil z jiných důvodů, ale oba mi 

hodně daly, díky nim jsem vyspěla. 

JSTE HODNĚ VŠESTRANNÁ – 

TANCUJETE, MODERUJETE, 
MÁTE ZKUŠENOSTI I S HEREC-
TVÍM. MYSLÍTE, ŽE MÁTE V ŽIVO-
TĚ ŠTĚSTÍ?
Když jsem šla na konkurz na film Milenci 

a vrazi, cestou jsem šlápla do psího hovínka. 

Říkala jsem si, že mi možná přinese štěstí. 

A přineslo. (smích). Myslím, že mívám štěs-

tí, ale že si to štěstí pěkně dlouho počkalo, 

než na mě sedlo. Čehokoliv jsem dosáhla, 

všechno jsem musela poctivě vydřít. Nic 

jsem nedostala zadarmo. I když občas ke 

mně něco přišlo a já ani netušila, čím jsem 

si to zasloužila. Možná jako odměnu za to, 

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:
Všichni mi říkají, že to není možné, ale já si pamatuju, když mi bylo půl roku, na tvář své prababičky. A pak se mi vybavují obrázky z roz-

vodu rodičů. To mi byly asi tři nebo čtyři roky.

Kristina Kloubková se narodila 23. 12. 1976 v Praze. Absolvovala taneční konzervatoř obor baletní tanec. Hned poté začala vystupovat 

s taneční skupinou UNO. Účinkovala v řadě muzikálů: Dracula, Kleopatra, Tři mušketýři, West Side Story, Radúz a Mahulena, Angelika a 

další. Podílela se na choreografii k filmu Rebelové. Zahrála si ve filmu Milenci a vrazi, Vratné lahve, Žralok v hlavě, v televizním filmu Boží 

pole, v seriálech Poslední sezóna a Nemocnice na kraji města  - nové osudy, v televizním cyklu Soukromé pasti. S Daliborem Gondíkem 

moderovala taneční soutěž Bailando. Moderovala Snídani s Novou, Odpolední zprávy, momentálně moderuje spolu s Martinem Pouvou 

hlavní zprávy na Nově. S přítelem Karlem Moravcem vychovává téměř dvouapůlletou dceru Jasmínku.
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že jsem na sobě spoustu let tvrdě makala. 

Že chci být baletka, jsem věděla od dětství, 

vyrůstala jsem v tom. Maminka byla ba-

letka, tatínek baleťák a choreograf. Když 

pozoruju, jak dnešní puberťáci v patnácti 

letech nevědí, co by měli dělat, nechápu je. 

Já jsem si šla za svým snem a splnila jsem 

si ho, vlastně trochu i přes odpor rodičů. 

Nenáhoda zafungovala i ve chvíli, kdy jsem 

šla na konkurz na moderátorku taneční 

soutěže Bailando. Měli jsme generálkový 

týden před premiérou muzikálu Angelika. 

Přiletěla jsem tam zpocená, zmalovaná, 

unavená, dopředu jsem upozorňovala, že 

jsem neměla čas naučit se texty. Připadalo 

mi absurdní jenom přemýšlet o tom, že by 

mě vybrali. A ono to vyšlo.  Kdyby mi před 

deseti nebo sedmi lety někdo řekl, že se 

budu živit jako moderátorka, nebudu tomu 

věřit, tenkrát jsem nebyla schopná říct na 

jevišti ani dobrý den. 

PROFESNÍ ŽIVOT TANEČNÍKŮ JE 
ČASOVĚ OMEZENÝ. NAPADLO 
VÁS, ŽE JE PRO VÁS MODERO-
VÁNÍ NĚCO JAKO TAK ZVANÁ 
ZADNÍ VRÁTKA?
Baletky mají ještě mnohem těžší život než 

tanečnice v muzikálech. Hned po škole 

jsem nastoupila do taneční skupiny UNO 

a odjela s ní do Německa, vlastně jsem 

se hned vrhla na „černou“ dráhu baletky.  

V roce 2000 jsem měla vážný úraz, mám 

plastiku křížového vazu. Na jeviště jsem se 

vrátila. Zrovna nedávno jsme si s Danem 

říkali, že až se znovu obnoví muzikál Dra-

cula, potkáme se v něm po dvaceti letech. 

On v něm tenkrát hrál hlavní roli, já tan-

covala Krvinku. Po úrazu jsem přemýšlela 

o tom, co budu dělat dál. Říkala jsem si, 

že budu učit, až budu mít dostatek zkuše-

ností. Ale dostala jsem nabídku dělat cho-

reografie. Měla jsem z toho strach, nebylo 

jednoduché komandovat někdy i mnohem 

starší kolegy. Ale moc mě to bavilo a baví. 

Být na druhé straně jeviště, učit něco dru-

hé lidi, posouvat je dál. Opět štěstí? Nebo 

nenáhoda? Teď mě napadlo učit ve školce 

pohybovou výchovu. Testuju to na Jasmín-

ce, jestli by ji to bavilo. Vypadá to, že ano. 

Jedna numeroložka mi řekla, že má taneční 

nadání. Prý po tatínkovi. (smích).

CHTĚLA BYSTE NA SOBĚ NĚCO 
ZMĚNIT?
Určitě, to asi každý člověk. Dřív jsem chtě-

la mít jiné nohy, protože mi ve škole říkali, 

že jsou příšerné, tak jsem z nich měla min-

drák. Sukně jsem začala nosit až po třicítce. 

Jako každý člověk dělám chyby, které mě 

mrzí, ale dokážu se z nich poučit a umím se 

za ně omluvit. Chtěla bych se naučit straš-

nou spoustu věcí. No, stačilo by pár. Pokud 

se mi to podaří, možná mě to změní. 

NAPŘÍKLAD? JEDNA KONKRÉTNÍ, 
KTERÁ VÁS VE VTEŘINĚ NAPAD-
NE?
Angličtina. Domluvím se, ale jako hotentot. 

Chtěla bych umět mluvit líp, abych se za 

svou angličtinu nemusela stydět.

ZMÍNILA JSTE SE O ANDĚLECH. 
VĚŘÍTE NA NĚ?
Ano, a pár jich mám doma jako talismany. 

Myslím, že jsou tady, všude kolem nás a že 

nás chrání. My jsme v Brně – evidentně 

je to divadlo pro mě osudové – hráli hru 

Město plné andělů. Možná na nás andělé 

nejen dohlížejí, ale něco nám třeba našep-

távají. Něco, čemu říkáme intuice, ale co 

občas nechceme poslouchat a přebijeme 

to rozumem.  Když jsem žila s Romanem 

i když jsem si pak brala Alana, měla jsem 

problém říct svůj názor. Kdybych to doká-

zala, asi bych se nikdy nevdala. Ale měla 

jsem se vdát, stalo se to a já toho nelituju. 

Možná jsem tenkrát neposlechla svou intu-

ici. Svého anděla strážného. Ale už jsem se 

to naučila. 

Ráchel Brandová

Foto Lenka Hatašová

Make-up  Hanoa Moa Dermalogica
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.



NOVÁ ÉRA KONTAKTNÍCH ČOČEK

KONTAKTNÍ ČOČKY S PROMĚNNÝM OBSAHEM VODY

Více na www.dailies.cz

„Díky kontaktním čočkám mohu dělat svou práci naplno. Dovedete si 
představit �arii �ntoine� u na divadelním jeviš�  v brýlích? Často pracuji až 
do nočních hodin, proto potřebuji kontaktní čočky, které jsou pohodlné až do 
konce dne. �ové čočky D������ ������� v oku ani necí� m, prak� cky o nich 
nevím. Ráno si je nasadím a večer jednoduše vyjmu a vyhodím“, pochvaluje si 
své nové kontaktní čočky zpěvačka Monika Absolonová.

DÍKY HEDVÁBNĚ HLADKÉMU POVRCHU1 

JE V OKU TÉMĚŘ NECÍTÍTE.

1In vitro measurement of unworn lenses; Alcon data on  le, 2011

Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnos�  naleznete v příbalovém letáku.

VC/DD/DT1/PT/140908/CZ

Nová éra komfortu

VYZKOUŠEJTE KONTAKTNÍ ČOČKY DAILIES TOTAL1® U CERTIFIKOVANÝCH OČNÍCH SPECIALISTŮ ALCON:
Benešov: JANA FULÍNOVÁ � OPTIK VISIO, Malé nám. 1700, Brno: OPTIKA RICHTER s.r.o., Žero� novo nám. 6, České Budějovice: OPTIKA METROPOL, Senovážné 
nám. 2, Hradec Králové: OPTIKA DOUBRAVA, Víta Nejedlého 1063, Cheb: JULIOPTIKA, Březinova 10, Chomutov: OKO�OPTIK a.s., Černovická 5430, Ivančice: 
OČNÍ OPTIKA � ŠÁRKA KOCANDOVÁ, Palackého nám. 43/88, Jablonec n/N: OKO OPTIK, Podhorská 377/20, Jičín: BC. JIŘÍ BÍMA, Husova 79, Jihlava: KATEŘINA 
PROKEŠOVÁ, Masarykovo nám. 52, Jindřichův Hradec: OPTIK ŽABKOVÁ s.r.o., Panská 133, Kopřivnice: BM OPTIKA, Záhumenní 821/13, Kroměříž: OČNÍ OPTIKA 
FENIX, Dobrovského 98, Liberec: OKO�OPTIK a.s., Kašparova 9, Liberec: OKO�OPTIK a.s., České mládeže 456, Liberec: OČNÍ OPTIKA STRNÁDEK s.r.o., Fügnerova 
667, Mikulov: BC. HELENA GRŮZOVÁ, Svobody 220/2, Miroslav: PETRA SEMOTAMOVÁ, Kostelní 1, Mladá Boleslav: OKO�OPTIK a.s., Jičínská 1350, Moravská 
Ostrava: IVANA ALBERTOVÁ CZOPTIK, Sokolská třída 39, Most: OKO�OPTIK a.s., Radniční 3400, Opava: OPTIKA SKRYJOVÁ, Kolářská 18, Písek: OČNÍ OPTIKA 
REGINA KOUBOVÁ, Ningrova 159, Plzeň: OPTIK STUDIO JOSEF ŠVARC, Americká 19, Praha 1: BLANÍK VISUS OPTIK s.r.o., Václavské náměs�  56, Praha 4: VÍT 
KOLÍNSKÝ � OPTIK / MK OPTIK, U Nových domů II 527/1, Rakovnik: OPTIKA U HRUŠKY, Nádražni 144, Šumperk: OTTLENS OPTIK s.r.o., Langrova 240/7, Tábor: 
RUDOLF HART, Tř. 9.května, 1459, Tachov: AD OPTIK � A.DRANKOVA, Náměs�  Republiky 8, Teplice: KATEŘINA NOVOTNÁ KN OPTIK, U Nádraží 1763/5A, Trutnov: 
MALINSKÝ JIŘÍ, Bulharská 139, Třebíč: BOHUSLAVA KREJČÍ, Žero� novo náměs�  12/24, Uherské Hradiště: NAOME, Hradební 1306, Veselí nad Moravou: NAOME, 
Masarykova 125, Vimperk: OPTIK SPIEGEL s.r.o., Pivovarská 78/8, Zlín: TOP�OPTIK UHLÍKOVÁ KATEŘINA, Školní 3363

Více na www.dailies.cz
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