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Máme tu únor a přiznejme si, konečně 
to začíná vypadat jako v zimě. Domky 
jsou romanticky zasněžené, děti vytáhly 
boby a sáňky a řidiči jako každoročně 
nadávají na sněhovou kalamitu. Prostě 
všechno je, jak má být...
V souladu  s počasím za oknem jsme pro 
vás připravili i pár zimních témat – vyrazíme 
společně na hory a poradíme vám, co 
kde můžete úžasného zažít, stejně tak 
jako vám pomůžeme vyspravit imunitu, 
které dá zima vždy docela zabrat. Ale 
protože jaro už na sebe také nedá dlou-
ho čekat, připravili jsme i trochu toho 
jarního povídání.
Především si řekneme něco o jarním de-
toxu, který bychom měli právě teď zahá-
jit, abychom byli do jara štíhlí a  zdraví.  
Poradíme, jak zatočit s chřipkou, která 
bohužel bývá pravidelným jarním spo-
lečníkem. Povíme si něco o novinkách 
z oblasti plastické a estetické chirurgie, 
protože pokud chcete do léta vypadat 
o roky mladší, je možná právě teď nej-
vyšší čas, něco na sobě vylepšit.  Samo-
zřejmě kromě jiného se můžete těšit i na 
rozhovor, tentokrát s herečkou  Sabinou 
Laurinovou.

Tak krásné počtení 
a za měsíc zase na shledanou 
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Těhotenství

Těhotenství je spojené s velkou zátěží na organizmus 

ženy. Bohužel některé zdravotní komplikace porodem 

nezmizí. V prvních týdnech a měsících po porodu 

na sebe nemáme vůbec čas, miminko má přednost 

a veškerá pozornost směřuje k němu. Pak bychom 

se ale měly zastavit a najít si chvilku na návštěvu 

odborníka. A na co se zaměřit?

NECHTĚNÉ PŘIPOMÍNKY 

NAŠICH TĚHOTENSTVÍ



1 NEJEN KŘEČOVÉ ŽÍLY A MET-
LIČKY, ALE I ZDÁNLIVĚ BANÁLNÍ 
BOLEST NOHOU  – POMŮŽE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Těhotenství je období, kdy se můžou 

poprvé objevit nepříjemné pocity těž-

kých nohou, bolesti nohou a otoky no-

hou (nejčastěji kolem kotníků). Někdy 

se objeví metličky a křečové žíly. Jedná 

se o příznaky chronického žilního one-

mocnění, které zná z vlastní zkušenos-

ti 60–70 % dospělých Čechů a které se 

týká žen 2–3x častěji. Nevýhodou je, 

že jakmile se objeví, samy již nezmizí. 

Důležité jsou 3 věci: dostatečný pohyb 

a  žádné dlouhé sezení nebo stání (to 

je pro maminky jednoduché, protože 

s miminkem si chvilku neposedí); použí-

vání kompresních punčoch (na podzim 

a v zimě alespoň nebude zima na nohy) 

a  případně používání venofarmak 

(léků, které posilují žilní stěnu). Urči-

tě si nechte poradit svým praktickým 

lékařem nebo gynekologem. Pokud 

budeme dělat, že tyto příznaky nevi-

díme, bude pravděpodobně docházet 

ke zhoršování. Spoléhat nejde ani na 

mastičky slibující zmizení křečových žil. 

Příčinu neřeší ani pozdější operace – ta 

sice odstraní viditelné žilky, ale pokud 

nebudeme dodržovat rady odborníků, 

brzy se objeví nové. 

2 HEMOROIDÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ 
– POMŮŽE PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Pro některé bude možná novinkou, že 

hemoroidy máme všechny. Až když se 

začnou rozšiřovat, a tedy bolet, svědit 

a  krvácet, uvědomíme si, že je oprav-

du máme. Mnoho maminek je bohužel 

pozná právě v těhotenství a po porodu. 

Důvodem je mimo jiné i  zácpa, která 

se v těhotenství často objevuje, ale ze-

jména tlak zvětšující se dělohy. Zatímco 

jako prevenci proti křečovým žilám mů-

žete v těhotenství používat kompresní 

punčochy, na  hemoroidy kompresivní 

kalhotky neexistují (existují, ale jsou 

určeny pro léčbu pánevní kongesce, ni-

koli pro léčbu hemoroidální choroby). 

Vzhledem k  tomu, že i  hemoroidální 

onemocnění je žilního původu pomoci 

mohou opět venofarmaka, léky na po-

sílení žilní stěny. Samozřejmě i zde platí 

– nepodceňovat krvácení z  konečníků 

a  svěřit se svému ošetřujícímu lékaři 

– praktickému nebo gynekologické-

mu. Důležitý je také dostatečný příjem 

vlákniny, pitný režim a  žádné dlouhé 

vysedávání na záchodě. 

3 ZUBY - POMŮŽE DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKA, ZUBNÍ LÉKAŘ 
A MEZIZUBNÍ KARTÁČKY
Větší kazivost zubů v  těhotenství 

a  v  prvních měsících po porodu není 

způsobena tím, že bychom trpěly ne-

dostatkem vápníku. Vysvětlení je mno-

hem jednodušší – dávivý reflex a častěj-

ší zvracení vedou k poklesu pH v ústech, 

dalšími viníky jsou zvýšená chuť k jídlu 

(hlavně na sladké a  kyselé) a  únava, 

kvůli které se čištění nevěnujeme tak 

často, jak bychom měly. Přesto existuje 

i  objektivní příčina větší zánětlivosti 

dásní a kazivosti zubů: zvýšení hladiny 

estrogenu a  progesteronu může vést 

k  růstu počtu parodontálních bakterií 

a  k  tomu, že dásně jsou citlivější vůči 

škodlivému plaku. Každopádně nej-

lepší prevencí je pravidelné a důkladné 

čištění. 

4 ZÁDA – POMŮŽE FYZIOTERA-
PEUT A CVIČENÍ
Během těhotenství dochází ke zvýšení 

hmotnosti, bříška a  zakřivení bederní 
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páteře a  současně se oslabí pánevní 

dno a břišní svaly. To vede k přetížení 

bederní oblasti a  povrchových zádo-

vých svalů. Proto je důležité začít po 

porodu cvičit a  znovu posílit pánevní 

dno, břicho a  další svaly. Protože tě-

hotenství a porod jsou individuální, je 

před začátkem cvičení lepší zajít za fy-

zioterapeutem, který poradí co a jak. 

5 NEDOSTATEK VITAMINŮ – PO-
MŮŽE GYNEKOLOG A PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ
Doplňky stravy pro těhotné a kojící jsou 

běžnou součástí domácností čerstvých 

maminek. Je ale nutné jejich užívání 

vždy zkonzultovat s  lékařem! Pravdou 

je, že při dodržování zásad pestré a vy-

vážené stravy, bychom měly do těla do-

stat vše, co potřebujeme, v  přirozené 

formě. 

6. NADÝMÁNÍ (METEORISMUS)- 
POMŮŽE ÚPRAVA STRAVY
Nadýmání a  větší odchod větrů jsou 

v  těhotenství časté a můžou způsobo-

vat bolesti břicha a  celkový diskom-

fort. V  zažívacím traktu se hromadí 

střevní plyny, což způsobuje pocit tla-

ku a plnosti v nadbřišku. Střevní plyny 

vznikají v  tlustém střevě mimo jiné ze 

špatně stravitelných cukrů. Bakterie 

střevní mikroflory se je snaží rozlo-

žit a  při tom vzniká množství vodíku, 

oxidu uhličitého a  u  některých osob 

také metanu. Vzduch se nám do útrob 

dostává také při jídle či pití a  jeho 

zdrojem můžou být i  sycené nápoje. 

Co s  tím?  Jezte menší porce a častěji, 

jídlo nekonzumujte „za  poklusu“, ale 

v  klidu a  dobře kousejte. Ve spěchu 

spolykáte spoustu vzduchu a  ten pak 

tvoří bolestivé kapsy plynu ve vnitřnos-

tech. Vyhýbejte se potravinám, o  kte-

rých je známo, že nadýmají nebo s nimi 

máte vy osobně takovou zkušenost. Po-

moci mohou i některá léčiva, nechejte 

si případně něco doporučit od svého 

gynekologa.

7. STRIE (PAJIZÉVKY) – POMŮŽE 
SPRÁVNÁ PÉČE
Jedná se o  trhlinky v  povrchové vrst-

vě kůže, které mají růžovou až pur-

purovou barvu. Nejčastěji se ob-

jevují v  oblasti prsů, břicha, boků 

a stehen, kde se pokožka nejvíce napíná. 

Za vznikem strií stojí dědičné předpo-

klady a  také snížená elasticita a  naru-

šená struktura jemných kožních vláken. 

Vzniku strií se nedá zcela předejít, ale 

určitě nic nezkazíte, pokud si budete 

exponované partie pravidelně promazá-

vat tělovým mlékem. Pokud se pajizévky 

vytvoří, pravděpodobně se jich už ne-

zbavíte. Časem ale vyblednout, trochu 

se zatáhnou a nebudou tak patrné.

8. ČASTÉ MOČENÍ – POMŮŽE 
GYNEKOLOG A PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Častější návštěvy toalety jsou běžné 

v průběhu celé gravidity, ve druhém tri-

mestru se situace může částečně zlep-

šit. Zvýšená frekvence nutkání na ma-

lou potřebu dokonce může být jedním 

z  prvních příznaků těhotenství. Pokud 

je ale močení spojené s  bolestí (pále-

ním či řezáním), máte pravděpodobně 

zánět močových cest. Návštěvu léka-
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ře v  takovém případě neodkládejte. 

V těhotenství se zvyšuje látková výmě-

na, roste objem tělesných tekutin a led-

viny pracují výkonněji. Kromě toho na 

močový měchýř naléhá rostoucí děloha. 

Jednoduše se smiřte s  tím, že častější 

močení k těhotenství patří, a vyhýbejte 

se místům a  situacím, kdy je návštěva 

WC problematická. Neomezujte příjem 

tekutin, jen večer před spaním pijte 

menší množství nápojů.

9. ABSENCE VITAMÍNU B9 
– POMŮŽE GYNEKOLOG
O vitamínech obecně již jsme hovořili, 

ale je u vitaminu B6 se zastavme trochu 

podrobněji. Nezbytným předpokladem 

pro zdravý vývoj plodu je mimo jiné 

také dostatečná hladina vitaminu B9 

v  organismu. „Vitamin B9 je nejdůle-

žitějším vitaminem při plánování tě-

hotenství a v jeho průběhu. Přispívá ke 

správnému dělení buněk, čímž podpo-

ruje růst plodu a je zodpovědný za nor-

mální vývoj zárodečných tkání během 

těhotenství,“ vysvětluje MUDr. Janka 

Tóthová. Kde se vitamin B9 vyskytuje 

a jak ho získat? Přirozeně se vitamin B9 

vyskytuje ve fazolích, rajčatech, hrachu, 

listové zelenině, játrech či v  droždí. 

Nevýhodou ale je, že je v potravinách 

velmi labilní a již utržením z keře či te-

pelnou úpravou ztratíte z  jeho množ-

ství většinu. Dalším problémem je pak 
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to, že až 57 % populace má problémy 

s  funkcí enzymu MTHRF, který je ne-

zbytný pro přeměnu kyseliny listové na 

aktivní folát, tedy vitamín B9. Během 

těhotenství se totiž požadavek organis-

mu na vitamin B9 zdvoj – až ztrojnásobí 

a jeho nedostatek může mít vážné do-

pady. „Jeho užívání před otěhotněním 

a na počátku těhotenství prokazatelně 

snižuje riziko vrozených rozštěpových 

vad neurální trubice u dítěte, srdečních 

vad a vad močového a srdečně-cévního 

systému, a to o 50 až 70 %,“ doplňuje 

lékařka.

10. TĚHOTENSKÁ HYPERTENZE 
– POMŮŽE GYNEKOLOG A PRAK-
TICKÝ LÉKAŘ
Jednou z  dalších komplikací těhoten-

ství může být také změna krevního tla-

ku. U některých žen dochází v průběhu 

těhotenství k  problémům se změnou 

krevního tlaku, a  to i  v případě, že se 

dosud s ničím takovým nesetkaly. Stej-

ně, jako se mohou během těhotenství 

objevit problémy s  vysokým krevním 

tlakem, výjimkou není ani nízký tlak. 

Pokud jste těhotná, je nutné, abyste 

si krevní tlak pravidelně monitorova-

la, předejdete tak zbytečným kompli-

kacím. Ve velké většině případů není 

hypertenze vážným problémem a  po 

porodu se vrátí do normálu. Existují ale 

také výjimky, u kterých dojde ke vzniku 

tzv. preeklampsie, která se může v pří-

padě neléčení vyvinout v  záchvat kře-

čí, které mohou ohrozit jak ženu, tak 

i  plod na životě. Naopak nízký krevní 

tlak může způsobovat slabost, únavu, 

bolest hlavy či mdloby, které předsta-

vují největší komplikaci. Ztráta vědomí 

může vést k pádům a tak i různě závaž-

ným úrazům, které mohou být pro ži-

vot matky a dítěte nebezpečné. Pokud 

se i  u  vás hodnota vašeho tlaku změ-

nila, je důležité nejen pravidelně do-

cházet na prohlídky k lékaři, ale měřit 

si tlak také doma. „Domácí měření po-

může vašemu lékaři s včasnou diagnos-

tikou hypertenze či hypotenze a bude 

vám také lépe schopen poradit, jak se 

vyhnout případným komplikacím. Vždy 

se měřte pomocí klinicky ověřených tla-

koměrů vybavených  intelli manžetou, 

které zaručí správné hodnoty měření,“ 

vysvětluje Ing. Zdeněk Rotal Ph. D.

11. BOLESTI BEDER – POMŮŽE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Bolesti zad jsou běžným a logickým pro-

blémem těhotných vzhledem k rychlé-

mu nárůstu hmotnosti a změny postoje 

díky rostoucímu bříšku. Doporučuje se 

pravidelné cvičení a protahování, dbát 

na správné dýchání a vyzkoušet můžete 

i tejpování.  

Jedná se o  elastickou, přilnavou pás-

kou z vysoce kvalitní bavlny, která má 

podobné vlastnosti jako lidská kůže. Je 

schopná se natáhnout a  zase smrštit. 

Na tělo se přichycuje pomocí lékařské 

pryskyřice, která ve většině případů 

nezpůsobuje alergické reakce. Obvyk-

le se nechává podle potřeby nalepená 

na bříšku 1 až 5 dní, čímž dojde k jeho 

podpoře a tím i úlevě pro záda.

Foto: Shutterstock.com
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Dokud je vše v pořádku, obvykle našim zubům nevěnujeme moc péče a spokojíme se 
s dvouminutovým čištěním ráno a večer. Chcete-li své zuby potěšit, osvojte si tři nenáročné návyky, 
které mohou vašemu chrupu prokázat velkou službu. 

3 užitečné návyky pro ZDRAVÉ ZUBY 

1NEPODCEŇUJTE ČISTOU VODU 
Jídlo, především sladké a kyselé, ale 

i slazené nápoje snižují pH v ústech. Vy-
tvářejí tak kyselé prostředí, které dutině 
ústní příliš neprospívá. Pokud si však 
po jídle nebo slazených nápojích ústa 
vypláchnete obyčejnou čistou vodou, 
pomůžete pH neutralizovat. Ze stejné-

ideálně pod vedením odborníka, správ-
nou techniku čištění zubů a nezapomí-
nejte ani na mezizubní kartáčky. Mějte 
na paměti, že správná ústní hygiena je při 
prevenci zubního kazu mimořádně dů-
ležitá, protože lze zjednodušeně říci, že 
čisté zuby se nekazí. 

3 VYZKOUŠEJTE FLUORIDACI 
Užitečným návykem je také pravidel-

ná fl uoridace, kterou lze aplikovat i v do-
mácím prostředí. Jejím cílem je dodat do 
povrchových vrstev skloviny dostatečné 
množství fl uoridů, a zvýšit tak odolnost 
zubů vůči kyselinám, které jsou vytváře-
ny bakteriemi zubního plaku. K fl uorida-
ci v  domácím prostředí je určen léčivý 
přípravek elmex® gelée, který obsahuje 
téměř 10x vyšší množství fl uoridů než 
běžná zubní pasta a představuje účin-
nou ochranu před zubním kazem. Jeho 
aplikace je velmi snadná a provádí se 
jednou týdně. Více informací najdete na 
www.elmex-gelee.cz. 

ho důvodu jsou užitečné i žvýkačky bez 
cukru. Žvýkáním totiž podporujete tvor-
bu slin, které vám sladké nebo kyselé 
v ústech naředí. Možná si říkáte, že lepší 
než voda či žvýkačka je kartáček a zubní 
pasta. Ty ovšem nemíváme vždy po ruce. 
Navíc existují případy, kdy je dokonce 
vhodnější s čištěním přibližně půl hodin-
ky počkat, a to například po konzumaci 
džusů nebo vína, kdy může být zubní 
sklovina kyselým prostředím narušena. 
Čistá voda je v takových chvílích ideál-
ním pomocníkem.  

2 ČISTĚTE SPRÁVNĚ 
Čištění zubů je rutina. Výsledkem 

proto může být, že ráno ve spěchu a ve-
čer unavení rychle vyčistíte především 
přední plochy zubů a máte povinnost 
splněnou. V ústech v takových případech 
zpravidla zůstává spousta míst, k nimž se 
potřebná péče vůbec nedostala, a kde se 
bude bakteriím způsobujícím vznik zub-
ního kazu dobře dařit. Osvojte si proto, 

1×týdně,
snadná 
aplikace

*Zdroj: 2006 – Národní epidemiologická studie, 

Výzkumný ústav stomatologický, Praha

V České republice má 
zubní kaz nebo zubní 
výplň 86,4 % 15letých 
adolescentů.

V dospělosti, mezi 
35. a 44. rokem 
života, mají obyvatelé 
České republiky již 
v průměru 12,4 výplní 
a 3,4 chybějících 
zubů!*

zubnímu kazuST   P       STOP

Účinná prevence a léčba 
počínajícího zubního kazu

Vyzkoušejte intenzivní fl uoridaci doma pro:
✓  prevenci zubního kazu
✓  léčbu počínajícího zubního kazu
✓  ochranu hypersenzitivních zubů

Pro dospělé a děti od 6 let
Vhodný pro dlouhodobé použití
K dostání výhradně v lékárnách

elmex® gelée 

Elmex® gelée je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminfl uoridů a fl uorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

www.elmex-gelee.cz

Lék k použití v dutině ústní

elmex_maximum_210x297mm_spad.indd   1 31. 1. 2018   7:57:58
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Máte naplánovanou operaci očí, ale zjistila jste, že jste těhotná? Nebo jste 

zatím ve fázi příprav na příchod nového potomka a nevíte, zda je pro vás 

nyní jakýkoliv zásah do očí vhodný? Žádnou paniku, ani jiný stav nemusí být 

překážkou pro to, abyste zákrok podstoupila. Vše záleží na vašem zdravotním 

stavu a na konzultaci s lékařem. Jak je to ale v šestinedělí a v období kojení?

OPERACE OČÍ 

A TĚHOTENSTVÍ? 
JDE TO DOHROMADY!



Mnoho nastávajících maminek slýchá-

vá, že by měly operaci očí rozhodně 

plánovat až dlouho po porodu. Je sice 

možné, že těhotenství i samotný porod 

mohou zapříčinit, že ostrost zraku ko-

lísá, nicméně tento stav je velmi indi-

viduální.

PORAĎTE SE S LÉKAŘEM
Za zhoršeným stavem vašeho vidění 

nemusíte na prvním místě hledat prá-

vě těhotenství. Důležité je především 

navštívit očního lékaře, který bude váš 

zdravotní stav sledovat před početím 

i po něm a který jako jediný může určit, 

kdy vaše obtíže vznikly.

V souvislosti s očima bývá občas problé-

mový samotný porod a je přitom úplně 

jedno, jakou cestou rodíte, tedy zda 

přirozeně, anebo císařský řezem. Oči se 

totiž v těhotenství mírně zvětší, stejně 

jako všechny ostatní orgány. V důsled-

ku toho se může dočasně zhoršit vidění 

do dálky.

„Krátkozrakost vlivem rozbouřených 

hormonů kolísá v průměru až o ¾ di-

optrie,“ uvádí MUDr. Eva Jerhotová, 

Ph.D. z  Oční kliniky DuoVize Praha, 

a dodává, že ve většině případů se po 

porodu vada vrací do původních mezí, 

proto nemusíte podléhat panice. Po-

kud potíže se zrakem přetrvávají déle, 

vyčkejte až do konce šestinedělí. Vaše 

hormony se nejprve musí uklidnit, pro-

to jim dejte čas. Pokud absolvujete 

před těhotenstvím laserovou korekci 

oční vady, po které se vám vidění trvale 

zhorší, využijte možnost reoperace.

OPERACE JAKO PREVENCE?
Pokud trpíte krátkozrakostí, je možné, 

že pro vás bude operace oka v průbě-

hu těhotenství dokonce nutností. Kro-

mě potřeby korekce zraku mívají totiž 

středně a  silně krátkozrací lidé také 

méně kvalitní sítnici. V  těhotenství je 

sítnice ještě více zatížená, proto je za-

potřebí zjistit, zda v ní nejsou trhlinky, 

které by při porodu mohly eventuálně 

vést k  odchlípnutí sítnice a  následně 

vážnému poškození zraku.

„Trhlinky v sítnici je možné během tě-

hotenství ošetřit laserem, aby k odchlí-

pení nemohlo dojít. Tento zákrok je 

maximálně šetrný a  těhotenství nijak 

nezatěžuje. Pak je zrak maminky v bez-

pečí a my jí můžeme dát potvrzení pro 

gynekologa, že z  očního hlediska jí 

v přirozeném porodu nic nebrání,“ do-

dává MUDr. Jerhotová.

DEJTE SI PAUZU OD ČOČEK
Pokud se přeci jen kvůli zákroku cítíte 

nejistá a máte možnost operaci odložit, 

učiňte tak především pro vlastní klid. 

V období kojení už by vám žádné rizi-

ko hrozit nemělo. V těhotenství ale na 

chvíli zapomeňte na kontaktní čočky 

a noste spíše brýle. Právě kvůli tělesným 

změnám by vám totiž čočky nemusely 

sedět a mohly by způsobit nepříjemné 

zdravotní problémy. Pár týdnů po po-

rodu si zajděte na vyšetření a pokud se 

potvrdí, že máte oči v pořádku, už vám 

nic nebrání objednat se na operaci. Os-

tré vidění za to přeci stojí.

Foto: Shutterstock.com
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Těhotenství

Termín porodu se blíží, je čas nachystat tašku do porodnice. Tašku je dobré mít 

nachystanou pěkně po ruce již několik dní před očekávaným termínem porodu.  

Nikdy totiž nevíte, jaké nepředvídané události nastanou, může vám prasknout voda 

nebo se vyskytnout jiné nečekané komplikace.

CO ZABALIT S SEBOU DO PORODNICE



Pokud pojedete do porodnice narychlo, 

není většinou čas, nálada ani myšlenky 

na nějaké balení, takže nachystanou 

tašku jistě oceníte. Porodnice sice uvá-

dějí, co vše vám poskytnou zdarma bě-

hem vašeho pobytu jak pro děťátko, 

tak pro vás, ale vždy je lépe přibalit 

raději nějakou tu věc navíc, než abyste 

pak musely honit novopečeného tatínka. 

Ten by totiž v návalu radosti z příchodu 

vašeho potomka na svět nemusel doma 

vůbec nic najít, raději tedy na něho moc 

nespoléhejte! Co by tedy ve vaší porod-

nici nemělo chybět? 

DOKLADY:
• Občanský průkaz

• Těhotenská průkazka

• Vdané oddací list – stačí kopie, po-

kud nechcete dávat originál, ten 

pak stačí předložit na matrice při 

vyzvednutí rodného listu miminka. 

To ale znamená, že vám ho ne-

zašlou poštou, ale musíte si ho 

vyzvednout (dají ho i  tatínkovi). 

Svobodné rodný list a pokud chce-

te, aby se mimi jmenovalo po ta-

tínkovi, tak je třeba předem zajít 

na matriku, kde se sepíše prohlá-

šení o  tom, jaké jméno bude dítě 

používat (dohoda o jméně dítěte), 

jinak dostane mimi jméno po mat-

ce a bude se to muset „dovyřídit“ 

po porodu.

• Průkazku pojištěnce

• Porodní plán, pokud jej chcete  

použít

POTŘEBY DO PORODNICE PRO 
MIMINKO: 
jednorázové pleny (asi 30 kusů)

látkové pleny (asi 3 kusy)

dětské hygienické vlhčené ubrousky

mycí přípravek, krém, olejíček vše určené 

výrobcem na ošetření dětské jemné po-

kožky

vatové tyčinky do oušek a nosánku

kartáček na vlásky

rychlozavinovačku, dečku

oblečení na cestu domů

POTŘEBY DO PORODNICE PRO 
MAMINKU: 
• ručníky

• boty na přezutí + teplé ponožky

• hygienické potřeby – kartáček na 

zuby, pastu, hřeben, šampón, mý-

dlo, krém, jelení lůj

• manikúru

• jemný toaletní papír, papírové 

kapesníky, vlhčené hygienické 

ubrousky

• porodnické vložky

• spodní kalhotky

• prsní vložky

• kojící podprsenky

• noční košili

• župan

• mobilní telefon + nabíječku

• něco na čtení

• fotoaparát

• pití, musli tyčinky nebo něco leh-

kého k jídlu

Nakonec nezapomeňte mít stále na 

telefonu osobu, která s  vámi ten váš 

„velký den” včetně porodu bude absol-

vovat a držet vás pevně za ruku, když 

vám nebude zrovna do zpěvu! A  ne-

zapomeňte se s  prostředím porodnice 

seznámit – nejlépe osobně! 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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Máte vše, co vaše 
miminko potřebuje.

Nová elektrická prsní pumpa NUK Nature Sense.
Flexibilní a efektivní jako nikdy předtím.

NUK. Rozumí životu.

Existují tisíce pravidel pro maminky. Myslíme si však, že potřebujete svá 
vlastní pravidla. Protože ať už je váš životní styl jakýkoliv, jen vy víte, co 
je pro vaše miminko nejlepší. Například mateřské mléko je to  
nejcennější, co můžete vašemu děťátku dát.

Nalezněte vlastní rytmus.
Čtyři rytmy a 4 intenzity odsávání, které lze libovolně volit a vzájemně 
kombinovat. Prostřednictvím tlačítka paměťové funkce si můžete vlastní 
oblíbené nastavení uložit.

Vysoký výkon, jemné odsávání.
Výkonný motor umožňuje elektrické prsní pumpě odsávat velké  
množství mléka během krátké doby, a přesto je k prsu stále jemná díky 
měkké silikonové přísavce.

Vždy a všude.
I přes svůj vysoký výkon je praktická prsní pumpa malá a kompaktní.  
Zabudovaná nabíjecí baterie se hodí zejména ve chvíli, kdy jste na  
cestách, a vydrží tři cykly odsávání.

www.nuk.cz

NUK_inz_NS pumpa_CZ_A4.indd   1 23.01.19   10:41
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Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím 

rychlých změn. Průměrné malé dítě do věku pěti měsíců přibere na 

dvojnásobek své původní hmotnosti, do věku 1 roku na trojnásobek 

a do 2 let na čtyřnásobek. Do konce prvního roku je dítě o 50 % 

vyšší než při narození, do 2 let je pak vyšší o 75%

ZDRAVÁ SNÍDANĚ 

PRO BATOLATA



Kojenecký věk je velmi aktivním obdo-

bím i pro lidský mozek. Mozek kojence 

je minimálně dvakrát aktivnější než mo-

zek dospělého. Abychom dodali mozku 

kojence dostatečnou výživu pro jeho 

správné fungování, musíme mu dodat 

i  správné množství sacharidů - glukó-

zy, která je nezbytným palivem pro 

mozkové buňky. Pro správnou funkci 

organismu během prvního roku života 

potřebuje kojenec minimálně 60 – 95 g 

stravitelných sacharidů denně. Stejně 

tak potřebuje stravu s mléčným tukem 

„Nedávno realizovaná klinická studie 

se zaměřovala na unikátní složku, tzv. 

lipo-proteinovou membránu mléčného 

tuku (MFGM), která je přítomna v ma-

teřském mléce, ale ne v  běžné koje-

necké výživě. Tato studie ukazuje, že 

u kojenců krmených inovovanou koje-

neckou výživou s  obsahem MFGM byl 

ve věku 12-ti měsíců zaznamenán lep-

ší vývoj poznávacích funkcí (schopnost 

učit se řeč, zpracovat informace nebo 

například rozhodovat se) ve srovnání 

s kojenci živenými standardní kojenec-

kou výživou bez MFGM; úroveň jejich 

rozvoje byla zcela srovnatelná s kojený-

mi dětmi. Navíc byla potvrzena výrazně 

nižší frekvence výskytu zánětu střední-

ho ucha, než u dětí krmených standard-

ní kojeneckou výživou. Tento výzkum 

náhradní kojenecké výživy byl vůbec 

prvním svého druhu,“ říká prof. Olle 

Hernell ze švédské univerzity v Umea. 

S  růstem dítěte stoupá i  jeho aktivita, 

taktéž i spotřeba energie a dítěti kolem 

šestého měsíce věku přestává mateřské 

mléko (případně náhradní mléčná výži-

va) stačit na pokrytí jeho energetických 

potřeb. Začínáme tedy zavádět nemléč-

né příkrmy, nejdříve zeleninové či ma-

so-zeleninové a  také příkrmy obilné, 

například ve formě kaší, které zlepšují 

celkovou výživu, a bylo u nich prokázá-

no mnoho pozitivních vlastností. „Hlav-

ní výživovou složku obilnin totiž tvoří 

složité sacharidy a kaše přirozeně obsa-

hují jenom malé množství soli a cukrů. 

Naopak v nich najdeme mnoho vitamí-

nů, zejména skupiny B, a minerály jako 

železo a zinek, které jsou pro malé děti 

velmi důležité,“ vysvětluje MUDr. Pavel 

Frühauf.

První kaše by měla být čistě obilná 

s vhodným kojeneckým mlékem, velmi 

jemné konzistence bez přidaných pří-

sad či cukru. Později je dobré zařazovat 

kaše s pestřejšími kombinacemi obilnin 

či ovoce. V  českých zemích je obvyk-

lé první obilné příkrmy podávat před 

spaním, protože kojence lépe zasytí 

na noc. Obilná kaše je ovšem vhodná 

nejen k večernímu zasycení, ale přede-

vším jako vydatná cereální snídaně pro 

batolata.

ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO START 
DO NOVÉHO DNE
Ne nadarmo se říká, že snídaně je hlav-

ním zdrojem energie pro celý den, 

a  proto bychom ji neměli vynechávat. 

Toto pravidlo platí u kojenců a batolat 

dvojnásob. Pravidelné snídání patří ke 

správným stravovacím návykům, které 

si člověk buduje právě už od raného 

dětství. Malé děti však často dostávají 

snídani zcela nevhodnou – snídají pe-

čivo se sýrem, máslem, šunkou nebo 

sladké pečivo, jako jsou vánočky, kolá-

če či sušenky. Takové snídaně, typické 

pro jídelníček dospělého, ale obsahují 

příliš mnoho soli, jednoduchých cukrů 

či nevhodných tuků. Z  aktuální studie 

provedené na více než 800 českých dě-

tech ve věku do tří let vyplývá, že dět-

ský jídelníček je především přesolený. 

Zároveň mají děti ve stravě i  nadmíru 

cukrů. Není se čemu divit, protože po-

dle studie přijímají dvouleté děti 20 % 

energie ze sladkostí! To logicky vede 
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Svým maličkým chceme dát to nejlepší. Pro příkrmy Hamánek 

proto vybíráme nejkvalitnější zeleninu a ovoce od prověřených 

zemědělců a maso z kontrolovaných chovů. A navíc, abychom 

zajistili správné a vyvážené složení jednotlivých receptur, 

spolupracujeme s pediatry a odborníky na výživu dětí.

S každou lžičkou Hamánka tak Vaše děťátko získává to 
nejcennější z přírody a Vy si můžete být jistá, že mu dáváte 

s maximální péčí to nejlepší pro zdravý růst a vývoj.

www.hamanek.cz

NOVINKA
POMŮŽE DODAT

DENNÍ DÁVKU OVOCE 
A ZELENINY

SVAČINKA
OVOCNO-ZELENINOVÁ

100% ovoce a zeleniny
bez přidaného cukru*, bez lepku
obohaceno o vitamin C a železo
bez konzervantů, aromat a barviv **

* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry, ** dle zákona

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak vyska.indd   1 10.3.2016   20:08:12



k nadváze a obezitě. Navíc malým dě-

tem chybí železo. „Zdravá dětská sní-

daně by měla obsahovat především 

komplexní sacharidy bez přidané soli či 

jednoduchých cukrů. Sacharidy z  obil-

nin jsou ideálním zdrojem zdravé ener-

gie a výrazně mohou pokrýt zdroje cen-

ných látek pro každý den,“ upozorňuje 

MUDr. Frühauf.

DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ
Češi denně konzumují více než dvoj-

násobek doporučeného množství soli. 

Oproti ideálním 6 gramům přijmou 

zhruba 12 g. Tento zlozvyk si budují již 

v dětství. Složení dětské snídaně se to-

tiž obvykle od té pro dospělého neliší. 

Přitom denní doporučené množství soli 

pro děti je výrazně nižší než pro dospě-

lé. Kojenec svou doporučenou dávku 

obvykle vyčerpá jediným plátkem šunky.

Doporučený denní příjem soli

• kojenec (do jednoho roku): 0,45 g 

• batole (12-36 měsíců): 1,7 g 

• dospělý: 6 g

Obsah soli ve 100g potravin, jež čes-

ká batolata běžně konzumují k snídani:

• dětská šunka: 2,2 g

• plátkový sýr 30%: 2,5 g

• dětské párky: 0,5 g

• chleba: 1,3 g

• rohlík: až 0,7 g/kus

• mléčná kaše s  věkovým určením: 

0,2 - 0,3 g

JAKOU OBILNOU SNÍDANI 
VYBRAT PRO BATOLE?
Obilné kaše jsou snadné na přípravu 

a  určené přesně pro malé děti podle 

jejich věku. Právě věkové určení by 

mělo být základním vodítkem, jak kaše 

a  cereálie vybírat. Není totiž vhodné 

podávat kojencům a batolatům sladké 

cereálie či kuličky plné cukru nebo ce-

lozrnné pečivo, které jejich trávicí trakt 

neumí ještě správně zpracovat. Na trhu 

je k  dostání řada kojeneckých a  bato-

lecích obilných kaší a  snídaňových ce-

reálií, mezi kterými si každé dítě najde 

svého favorita, ať už se jedná o rýžové, 

krupicové či vícezrnné kaše s  příchu-

tí medu, vanilky nebo různých druhů 

ovoce. „Obilné kaše s věkovým určením 

jsou vhodnou potravinou s ohledem na 

výživovou hodnotu i  surovinovou kva-

litu. Jako potraviny určené kojencům 

a  batolatům totiž podléhají přísným 

pravidlům pro bezpečnost potravin. 

V neposlední řadě rodiče vyberou díky 

věkovému určení kaši správné konzis-

tence – pro kojence zcela jemné kaše, 

pro batolata hustější kaše s  drobnými 

kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

KAŠE PRO DĚTI VS. KAŠE PRO 
KAŽDÉHO. JE V NICH ROZDÍL!
Kojenecké a  batolecí kaše s  určením 

věku jsou na rozdíl od kaší bez věkové-

ho určení upravovány tak, aby zohled-

ňovaly aktuální vývojovou fázi dítěte. 

Kaše určené přímo pro malé děti také 

musí splňovat přísná kritéria hladiny 

kontaminantů, která je podstatně nižší 

než povolená hladina v kaších a cereá-

liích, které malým dětem přímo určeny 

nejsou. Legislativa EU rovněž zakazuje 

použití některých pesticidů při pěsto-

vání produktů, které jsou dále zpraco-

vávány při výrobě kojenecké a batolecí 

výživy, avšak pro produkci běžnou jsou 

povoleny. Vybírejte proto kaše v regá-

lech s dětskou výživou. Například klasic-

ká krupička žádné věkové určení nemá. 

Pro kojence a  batolata se proto příliš 

nehodí.

Zavádění mléčných i  nemléčných kaší 

s obilnou složkou do jídelníčku kojenců 

podporují doporučení předních odbor-

níků z  Evropského úřadu pro bezpeč-

nost potravin a z Evropského sdružení 

pro pediatrickou gastroenterologii, he-

patologii a výživu. Přitom není na místě 

obava ze vzniku nesnášenlivosti lepku, 

ba naopak. Včasným zavedením lepku 

mohou rodiče celiakii předejít. Proto by 

do jídelníčku měli lepek zavádět mezi 

ukončeným 4. a 6. měsícem věku dítěte. 

Podle nejnovějších výživových doporu-

čení pro kojence a batolata by se tedy 

dítě mělo s lepkem potkat hned s prv-

ními příkrmy, a  to například ve formě 

kojenecké krupicové kaše tedy s ozna-

čením odpovídajícího věku.

ZPESTŘETE SVÉMU BATOLETI 
OBILNOU SNÍDANI OVOCEM
Očištěnou a  oloupanou hrušku (nebo 

jiné ovoce) nakrájejte na kousky a vařte 

do měkka (10 - 12 min). Nechte vychlad-

nout a  rozmixujte v  mixéru. Přidejte 

4 až 5 lžic vody z  vaření nebo vychla-

zené převařené vody. Mixujte, dokud 

nevytvoříte hladké, řídké pyré, které 

smíchejte s  hotovou kojeneckou kaší. 

Namísto vařené hrušky můžete použít 

i některý z 100% ovocných příkrmů.

Foto: Shutterstock.com
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„Hlavně aby bylo zdravé“ - nejčastější věta, kterou odpoví těhotné maminky na 

dotaz, zda se narodí holčička nebo chlapeček. Život ve své rozmanitosti tomu 

však vždy nedopřeje a rodiče jsou konfrontováni s onemocněním svých dětí. 

Těm běžným nemocem svých dětí jsme vystaveni všichni, známe úzkost a strach 

o zdraví dětí. Čemu však musí čelit rodina s vážně nemocným dítětem? Co prožívá 

ohrožené dítě?

KDYŽ JE NEMOCNÉ...

Svět nejmenších
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V počátečním stadiu nemoci  se vytvá-

řejí důležité odchylky, probíhají různé 

psychické stavy, a to v jistém pořadí.

Nejprve se dostaví potíže, bolesti, prv-

ní náznaky toho, že něco není s tělem 

v  pořádku. Dítě zažívá tělesnou ne-

pohodu, rodiče první pocit ohrožení. 

Signály se projevují v představivosti, ve 

zhoršené kvalitě  spánku, který často 

provází děsivé sny. Úzkost se dále ma-

nifestuje pocitem tlaku na hrudníku, 

sevřeným hrdlem a pocitem staženého 

žaludku. Celkově je v  chování dětský 

pacient podrážděnější, což se projevu-

je zvýšenou aktivitou, „ zlobením“. Na 

druhé straně se objevuje nepřiměřená 

únava a  rychlá unavitelnost, nekore-

spondující s  předchozím výkonem dí-

těte. Začíná si stěžovat na potíže. Sa-

mozřejmě, čím těžší onemocnění, tím 

je situace horší. Pojďme se společně 

podívat na situaci, kdy se jedná o onko-

logické onemocnění

Lukáš (6 let, onemocněl leukémií): „Syn 

byl asi čtyři měsíce bledý, značně una-

vený, spavý. Prodělal chřipku, ale od 

té doby měl stále zvýšené teploty. Nej-

prve to vypadalo jako stav po chřipce, 

ale protože to trvalo tak dlouho, už 

se mi to nezdálo. Byla jsem na nervy, 

nemohla jsem spát. V hlavě mi běželo 

podezření a strach, aby to nebylo něco 

vážného. Úzkostlivě jsem měřila teplo-

tu a byla zoufalá z toho, že je tam zase 

37,5 stupně Celsia. Manžel mě uklidňo-

val, že to nic nebude, že plaším. Syn ne-

věděl, co se děje, byl spíš podrážděný, 

protože jsem po něm chtěla, aby byl 

v klidu a odpočíval. Krevní testy nako-

nec odhalily leukémii.“

CO BUDE DÁL?
V  dalším stádiu už musíme přiznat, 

že je dítě opravdu nemocné a děje se 

něco zlého. To znamená definovat své 

dítě jako nemocné, prožívat s tím spo-

jené afektivní reakce (emoční labilita, 

podrážděnost, pláč, zlost) a  vyřazení 

z normálních sociálních povinností (na-

rušení školní docházky, přerušení zá-

jmových aktivit, vyčlenění z  kolektivu, 

změna role v  rodině, změna kontaktu 

se sourozenci). S  hodnocením potíží 

nejvíce souvisí dosavadní zkušenost 

s  onkologickým onemocněním v  rodi-

ně a okolí. Rodina i dítě si často klade 

otázku „co bude dál?“.

Velice často se matky identifikují se 

svým malým dětským pacientem, pou-

žívají dyádickou formulaci „léčíme se, 

čeká nás vyšetření, bolí nás píchání…“. 

Nemoc prohlubuje symbiózu vztahu 

matka-dítě. V  období začátku nemoci 

je tato vazba důležitá pro pocit bezpečí 

dítěte, je však potřeba ve vztahu praco-

vat na separaci (oddělení) matky od dí-

těte (přirozeně z ontogenetického hle-

diska se děje separace dítěte od matky).

Matka (35 let), dvouletá Ivetka (nádo-

rové onemocnění ledvin): „Léčíme se 

na onkologii, malá má za sebou che-

moterapii a  čekáme na ozařování. To-

hle zvládneme, hlavně že to není rako-

vina.“

U lidí bez přímé zkušenosti se objevuje 

působení „mýtu  o  rakovině“ jakožto 

o nemoci zákeřné, nečisté, nemoci vy-

volávající strach, pocit hanby a  studu. 

Pojem  rakovina  odedávna obklopuje 

mystická představa nevyléčitelnosti 

a  neodvratné smrti, které předcházejí 

kruté a  neutišitelné bolesti a  jiná utr-

pení a  omezení kvality života. To je 

důvod, proč se v onkologických kruzích 

zásadně používá termín onkologické 

onemocnění či nádorové onemocnění, 

ne rakovina.

Rodiče dětského pacienta musí volit 

mezi několika alternativami - dále vy-

čkávat, navštěvovat lékaře, konzulto-

vat se specialisty, zařadit se do léčebné-

ho programu.

V  této fázi  začíná rodina otevřeně ko-

munikovat se svým okolím, nejčastěji 

s  širší rodinou, a  začíná aktivně hledat 

možnosti řešení. Členové rodiny se se-

znamují s  nemocí, shánějí informace 

a vyhledávají zkušenosti laické popula-

ce. Začnou se stýkat s jinými rodiči, kteří 

mají zkušenost a mohou ji předávat. Na-

pojují se na sdružení, která se zabývají 

onemocněním. Smyslem je čerpat vědo-

mosti a zkušenosti, posílit naději.

Nejčastějšími pocity, které se objevují 

v celé rodině, jsou úzkost a strach. Důle-
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STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.



žitým a významným je i pocit viny. U lidí 

s  podprahovými pocity viny a  nevědo-

mou potřebou potrestání může nemoc 

zatížit psychiku tak, že je nemoc vnímá-

na jako trest - trest za to, co druhému 

udělali; měli se o dítě starat lépe a více, 

a také co neudělali. V rodinné interak-

ci získává nemoc i  svůj význam, význa-

mově platný pro každou rodinu zvlášť.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA 
U  těžce nemocných dětí je vždy velmi 

důležité zajistit správnou výživu. Téměř 

všechny onkologicky nemocné děti jsou 

v průběhu léčby ohroženy podvýživou. 

Její příčiny jsou různé. Nedostatečný 

příjem může být podmíněn malou na-

bídkou stravy, nevolností a  zvracením, 

které mohou provázet podání chemo-

terapie, nebo bolestmi v  ústech. Také 

poruchy trávení a zvýšená potřeba živin 

a energie se na podvýživě podepisují.

Zhoršený stav výživy se poté může po-

dílet na zhoršení průběhu základního 

onemocnění, na dramatičtějším průbě-

hu s infekčními komplikacemi, na pro-

dlužovaném pobytu dětí v  nemocnici 

při blocích chemoterapie a  také může 

vést k opakovaným hospitalizacím.

Rozvoji a  prohloubení podvýživy je 

možno předcházet. Děti jsou od počát-

ku a  při každé hospitalizaci důkladně 

vyšetřeny jak klinicky, tak i  labora-

torně, mají pečlivě vedenou váhovou 

křivku a  sestřičky v  jednoduchém do-

tazníku odhalí, je-li na místě návštěva 

nutriční terapeutky nebo je-li stav váž-

nější a je-li potřebný zásah lékaře.

Základem úspěchu je práce nutriční te-

rapeutky, která s ohledem na aktuální 

stav dítěte doporučí nejen konkrétní 

potraviny, ale navrhne i  jejich úpravu. 

Dle věku indikuje podávání enterál-

ní výživy k popíjení. Rodičům i dětem 

opakovaně vysvětlujeme význam podá-

vání nerizikové stravy, to znamená stra-

vy bez živých bakterií, tedy bez  jinak 

oblíbených jogurtů a  také bez ořechů 

a plísňových sýrů pro nebezpečí plísní. 

V  době radioterapie na oblast kraji-

ny břicha je vhodná strava bezmléčná 

a bezlepková.

Pokud lékaři nevystačí s  popíjením 

enterální výživy, snaží se situaci řešit 

podáváním výživy cestou do žilního ře-

čiště. Nejčastěji pak kombinují výživu 

do žilního řečiště s výživou podávanou 

ústy, případně sondou do žaludku. Ně-

kdy je nezbytné i chirurgické zavedení 

sondy do žaludku přes stěnu břicha, 

tzv. PEG.

Nedílnou součástí péče o  dobrý výži-

vový stav dětí je pak léčba infekčních 

komplikací (mohou vést k  bolestivým 

zánětům celého trávicího traktu, pře-

devším dutiny ústní a  konečníku). Po-

dávání léků proti zvracení při chemote-

rapii je samozřejmostí. Léčba bolesti je 

nezbytná a mnohdy sama o sobě výraz-

ně zlepší příjem stravy.

Zdroj: sancedetem.cz, 

vyzivavnemoci.cz, 

Foto: Shutterstock.com
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Dárky pro chvíle  
relaxace

Sada Anti-stress blAck 9390 
obsahuje 4 černé omalovánky  
a 6 metalických popisovačů.  
ERGO držení, zářivé obrázky.

Unikátní kreativní set metalických popiso-
vačů s výraznými barvami a netradičními 
omalovánkami, které jsou vytištěny transpa-
rentním lakem na kvalitním černém papíru  
s motivem býka, chameleona, koně  
a páva.

* Vybarvením metalickými fixy získáte 
jedinečný zářivý obrázek. Hotový  
obrázek můžete zarámovat.

* Namalujte si obrázek, který  
pomocí štetce a vody rozmyjete.

Sada AquArelle 9383 obsahuje  
12 značkovačů, 1 štětec, 1 Detail liner  
a 5 ks speciálního papíru pro akvarelovou  
techniku. Vypratelný inkoust. ERGO držení.
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Výživa

Skupinové lekce plavání pro kojence a děti se v dnešní době řadí mezi populární 

aktivity, které se těší stále větší oblibě. Patříte mezi rodiče, kteří zvažují, zda se se 

svým prckem přihlásit do podobného kurzu? Prozradíme vám, proč je plavání pro 

vaše miminko to pravé.

PŘEMÝŠLÍTE NAD KURZEM 

PLAVÁNÍ PRO SVÉ NEJMENŠÍ?
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Společný pobyt ve vodě je úžasným zá-

žitkem pro dítě i  rodiče.  Mimo dobré 

nálady, kterou miminkům přináší, jde 

do jeho prvních narozenin o  jednu 

z  mála komplexních pohybových akti-

vit. Navíc, díky získání pozitivního vzta-

hu k vodě v tak brzkém věku, je velmi 

pravděpodobné, že se dítě naučí dříve 

a lépe plavat. “Cílem kurzů kojenecké-

ho plavání není naučit miminka či bato-

lata plavat, ale dopřát jim, aby získala 

pozitivní vztah k vodě, osvojila si správ-

nou techniku dýchání a připravila se na 

budoucí výuku plavání, která obvykle 

začíná mezi čtvrtým a  pátým rokem,” 

říká odborník Michal Červinka. 

Pravidelné plavání dětí, s kterým může-

te začít již po zahojení pupíku, přináší 

celou řadu dalších výhod, mezi které 

patří zejména podpora psychomotoric-

kého vývoje, zlepšení koordinace i hru-

bé motoriky. Děti se navíc postupně 

otužují, čímž se posiluje jejich imunitní, 

srdeční i cévní systém, a zvyšuje se cel-

ková odolnost organismu. “Plavání má 

mnoho benefitů pro zdraví. Děti díky 

němu celkově lépe prospívají, zlepšu-

je se jejich trávení, prohlubuje spánek 

a  posiluje chuť k  jídlu. Kromě mnoha 

dalších výhod pohyb ve vodě napomá-

há k  odstranění a  pre-

venci nedostatků a  vad 

držení těla,” dodává 

Červinka. 

Ačkoli je navštěvování 

kurzů a  častý pobyt ve 

vodě prospěšný zejmé-

na pro dítě, jedná se 

o  skvělou aktivitu také 

pro rodiče. Plavání může 

například maminka po-

jmout jako pravidelnou 

společenskou aktivitu, 

která příjemně zpestří 

mateřskou dovolenou. 

Navíc pomáhá rozvíjet 

citové pouto mezi dítě-

tem a matkou.

JAK PROBÍHÁ LEKCE?
Obvykle třeba tak, že in-

struktoři se s dětmi a ro-

diči přivítají říkankami 

či písničkami, které prů-

běžně provází a zpestřu-

jí celou hodinu. Následně trénují a opa-

kují známé plavecké polohy. V případě 

správného zvládnutí základních poloh 

přichází na řadu další cvičení a  výuka 

nových prvků. Dále jsou do kurzu zařa-

zené i skoky ze sedu a ze stoje. Na konci 

lekce na děti čeká plno zábavných her. 

Foto. Shutterstock.com

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní 
záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
(typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření 

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).
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Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku. 
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen 

nejmenších dětí.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

www.plavani.com tel. 603 935 585, 733 395 760

plavacek.indd   1 3.7.2018   10:24:15

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
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podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).
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KDYŽ NÁS TRÁPÍ 
ALERGIE NA MLÉKO…
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Alergie na kravské mléko a mléčné výrobky je vůbec nejčastější potravinovou 

alergií u dětí. Trpí jí zejména kojenci a objevuje se téměř vždy do prvních narozenin. 

Nezřídka se stává, že začínajících problémů si můžeme všimnout již v době, 

kdy je dítě plně kojeno. Neměli bychom zaměňovat pojem alergie na mléko 

a intolerance laktózy - alergie na mléko znamená reakci na některou z mléčných 

bílkovin, zatímco intolerance laktózy znamená nesnášenlivost mléčného cukru 

a mezi pravé alergie nepatří.



První obtíže u dětí alergických na mlé-

ko mohou být po zavedení mléka nebo 

mléčných výrobků do jídelníčku - tedy 

zařazení mléčné kaše, umělé výživy 

nebo podání jogurtu. U nich se nejčas-

těji brzo po jedné z prvních dávek mlé-

ka objeví kopřivka, zarudne kůže, dítě 

začne kýchat či slzet, někdy i  zvracet. 

Výjimečně může vzniknout až velmi 

nebezpečná a život ohrožující anafyla-

xe, kdy je dítě apatické, se zhoršeným 

dýcháním a poruchou krevního oběhu. 

Část dětí je na bílkovinu mléka natolik 

citlivých, že problémy u nich vyvolává 

i minimální množství kravského mléka, 

které pronikne do mléka kojící mat-

ky. U  nich mohou příznaky vzniknout 

v  podstatě již od narození a  jedná se 

zejména o ekzém, bolesti břicha nebo 

krev ve stolici - nejčastěji jen nitky krve 

na jinak normální stolici. Pokud trpí mi-

minko těžkým atopickým ekzémem od 

prvních měsíců života, je vždy vhodné 

o alergii na mléčnou bílkovinu uvažo-

vat. Naopak u dětí s  jen mírnými kož-

ními problémy mléko příčinou nebývá. 

JAK TO POZNÁME…
První podezření na alergii na kravské 

mléko by mělo být konzultováno s pe-

diatrem, ke kterému kojenec běžně 

dochází. Někdy je situace tak jasná, že 

lze diagnózu udělat v  podstatě hned 

a správnými opatřeními ihned pomoci. 

V některých případech je vhodné dopl-

nění specializovaných vyšetření, která 

jsou prováděna na dětské alergologii 

případně dětské gastroenterologii. Jde 

zejména o  tzv. kožní testy s  mlékem 

(vpich drobné kapky mléka do vrchní 

vrstvy kůže dítěte a  sledování reakce) 

a o odběry krve. V té lze najít zvýšení 

hodnot tzv. protilátek alergického typu 

(IgE) proti kravskému mléku. Bohužel 

u  více než poloviny dětí vyjdou oba 

testy negativní a přesto se o alergii na 

mléko jedná - jen jsou její vyvolávající 

mechanismy takové, že je zatím žád-

né vyšetření neumí postihnout. Tam 

je zásadní zkusit mléko z jídelníčku na 

určitou dobu vysadit. Pokud se obtíže 

zmírní, ekzém ustoupí, nitky krve ve 

stolici zmizí a po zpětném podání mlé-

ka se problémy opět vrátí, je vše jasné. 

Tyto zkoušky lze provádět i doma, ale 

vždy je lépe své závěry konzultovat 

s  odborníkem- pediatrem nebo dět-

ským alergologem. Dietu je třeba držet 

dostatečně dlouho - obvykle stačí 2-4 

týdny, ale někdy je jasno až delší době. 

Naopak nevede-li ani přísná dieta bez 

mléka v délce dvou měsíců ke změně, 

je třeba hledat příčinu problémů jinde. 

Testy na tzv. potravinové intolerance, 

které na internetu nabízejí diagnosti-

ku „z  jedné kapky krve“,  jsou nejen 

u alergie na mléko zcela nevhodné. 

JAK DĚTEM POMOCI
Děti s  jakoukoli potravinovou alergií, 

tedy i s alergií na mléko, zatím bohužel 

léčit neumíme. Jediné vhodné opatření 

je dieta bez mléka a  mléčných výrob-

ků. Je-li miminko kojené, musí přísnou 

dietu držet kojící matka. Někdy stačí 

vyloučit pouze mléko a mléčné výrob-

ky, někdy je nutné se vystříhat i velmi 

malých, stopových množství mléka. 

Plně kojící matka by myslet na doplně-

ní vápníku, bud jiným způsobem ze své 

stravy nebo formou potravinových do-

plňků s jeho obsahem. 

Objeví-li se alergie na mléko u  dítě-

te, které je krmeno umělou výživou 

na bázi kravského mléka, je třeba její 

podávání ukončit. Místo běžného ko-

jeneckého mléka musí dítě dostávat 

některý z výrobků, kde je mléčná bílko-

vina tzv. naštěpená na menší části. Tím 

se ztrácí její potenciál vyvolávat alergii. 

Nejméně naštěpená jsou tzv. HA mlé-

ka -  ty se pro pravé alergiky na mléko 

ale nehodí, téměř vždy jim vadí také. 

O něco více pak mléka s tzv. extenzivní 

hydrolýzou - ta jsou u dětí alergických 

na mléko používána nejčastěji. Může-

me je u dětí do 1 roku věku získat před-

pisem od pediatra, gastroenterologa 

nebo alergologa, ale lze je i  zakoupit 

v  lékárně. U  některých mléčných aler-

giků však ani tato mléka nestačí. Ti pak 

musejí dostávat tzv. aminokyselinová 

mléka, která obsahují už pouze základ-

ní součásti bílkoviny a schopnost vyvo-

lat alergickou reakci zcela ztrácejí. Jsou 

to mléka velmi drahá a  je-li potřeba, 

předepíše je alergolog nebo gastroen-

terolog. 

Sojová, rýžová, ovesná nebo jiná rost-

linná mléka jsou u kojenců alergických 

na kravské mléko méně vhodná a  lze 

je použít spíše u  dětí starších. Zcela 

nevhodná jsou pak mléka či kaše kozí 

nebo ovčí. Je to proto, že bílkoviny mlé-

ka kravského a jiných savčích mlék jsou 

si velmi podobné a velká část dětí aler-

gických na mléko krávy bude reagovat 

i na mléko koz a ostatních. 

Alergie na kravské mléko je u  malých 

dětí sice častá, ale u  naprosté většiny 

z nich v průběhu dětství mizí. Obvykle 

do 3 let, ale často i dříve. Je tedy dobré 

děti sledovat a po zvážení všech okol-

ností po několika měsících opakovat 

vyšetření případně zkusit mléko podat 

- vždy po dohodě s lékařem. I když však 

dítě z  alergie vyroste, nemá vyhráno. 

U  více než poloviny z  nich je bohužel 

nutné očekávat, že se v  budoucnosti 

projeví alergie jiná - senná rýma, aler-

gické astma nebo další potravinová 

alergie, třeba na ořechy nebo ryby. Pro-

to je dobré zůstat ve sledování speciali-

zovaného lékaře a jednou za čas projít 

testy. 

Foto: Shutterstock.com
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Známky stárnutí se časem mění. Zprvu  začínají jako drobné mělké vrás-
ky a kůže ztrácí jas a pevnost. S přibývajícím časem se vrásky rozšiřují 
a prohlubují, pokožka ztrácí svou kompaktnost, hydrataci a výživu, 
což způsobuje ochablost a ztrátu vitality.

MŮŽEME BOJOVAT SE STÁRNUTÍM PLETI?
Způsobů a metod je celá řada. Vybírat můžeme z široké nabídky 
pěstící kosmetické péče (séra, krémy) nebo můžeme využít medi-
cíny a podstoupit různé neinvazivní i invazivní  metody – botox, 
výplně kyselinou hyaluronovou nebo jiné plastické operace. Ak-
tuálně se díky novým technologiím do popředí dostává epige-
netická kosmetika, která je právem nazývána kosmetickou péčí 
budoucnosti.

KOSMETICKÁ PÉČE BUDOUCNOSTI
Po 7 letech výzkumu představuje italská kosmetická značka KRIPA 
Venezia světovou novinku – inteligentní epigenetická séra ve spreji 
SKINFREQUENCY od kosmetické značky KRIPA Venezia.
Séra pronikají přímo do našich buněk, kterým předávají důležité infor-
mace, zlepšují jejich biochemické vlastnosti a  restartují mechanismy, 
které pleť využívala, když byla mladá. Séra SKINFREQUENCY  efektiv-
ně bojují se všemi známkami stárnutí, alergiemi, citlivostí, akné či 
kuperózou. Poskytují pleti ochranu proti oxidačnímu stresu, kte-
rému  jsme vystaveni každý den a pozitivně reagují s přenosem 
RNA (kyselina ribonukleová).

Nechte se inspirovat a kombinujte séra 
mezi sebou pro ten nejlepší výsledek, 
zařaďte je do své kosmetické péče 
a posuňte ji na tu nejvyšší úroveň.

BEZPEČNOST, ČISTOTA INGREDIENCÍ A  OCHRANA ZDRAVÍ 
UŽIVATELKY JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ.
Séra jsou tvořena z  99 % přírodních ingrediencí a  rovněž z  99 % 
aktivních ingrediencí.
Aplikace je velmi příjemná a bezbolestná na rozdíl od metod, jako je 
botox nebo výplně kyselinou hyaluronovou. Séra nepoškozují svalo-
vou tkáň, neovlivňují mimiku a zvyšují plasticitu tkání. 
 
JAK DLOUHO SÉRUM VYDRŽÍ A JAK ČASTO POUŽÍVAT?
SÉRUM = 3 MĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ KÚRA  (90 dní)
První výsledky uvidíte a pocítíte již po první aplikaci.
Viditelné změny  (vypnutí, vyhlazení, ztráta otoků pod očima, komfort, 
projasnění) po 1,5 měsíci.
Skutečnou proměnou pak pleť projde po dokončení 3měsíční kúry.

JAKÉ SÉRUM ZVOLIT?
K dispozici jsou 3 typy sér:
H jako hloubková hydratace,
A jako anti- aging,
L jako lifting.

JAK A KDY SÉRA POUŽÍVAT?
Séra používejte skutečně pravidelně ráno a večer. Pravidelnost je zde velmi důležitá.
Séra aplikujte na čistou pokožku obličeje, krku a dekoltu. Sérum můžete nechat 
volně vstřebat nebo můžete vstřebávání pomoci lehkými poklepy bříšky prstů. Poté 
naneste svůj oblíbený krém.
Sérum H a A je možné aplikovat až 6x denně na čistou i nalíčenou pleť. Skvěle fun-
gují jako fi xátor make-upu a dodají pleti potřebnou hydrataci a energii i přes den. 
Oceníte je například v přetopených místnostech, v klimatizaci, kdykoli cítíte, že je 
vaše pleť unavená a potřebujete osvěžit. 
 
KOMBINOVÁNÍ SÉR PRO TEN NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK
Sérum můžete použít samostatně nebo kombinovat pro posílení účinku s dalšími séry. 
Věřte, že výsledky vás ohromí. Epigenetická séra KRIPA Venezia změnila navždy kosmetickou péči.

25 LET HRANICE,
KDY ZAČÍNÁ PLEŤ STÁRNOUT
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Více informací na: www.krasanamiru.cz
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Vánoční svátky a velkolepé oslavy Nového roku jsou za vámi a teď přichází 

čas vypořádat se se „škodami“, které napáchaly. Smažená kalorická jídla, 

cukroví, alkohol a nedostatek pohybu má za následek nejenom příbytek na 

váze, ale i zanesení organismu toxiny. Přestaňte se trápit drastickými dietami 

a několikahodinovým cvičením v posilovně a naordinujte si očistnou kúru, kterou 

zvládnete s trochou vůle dodržovat každý den.

JARNÍ DETOX 
PODROBNÝ MANUÁL, JAK POSTUPOVAT 

PŘI OČISTĚ ORGANISMU I PLETI
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PROLÉVEJTE SE
Při detoxikační kúře se nevyhnete pra-

videlnému pitnému režimu. Zvyšte pří-

sun tekutin a  pijte hlavně neperlivou 

vodu, 100% ovocné a zeleninové šťávy 

bez konzervantů a  přidaného cukru, 

neslazené ovocné a bylinné čaje nebo 

smoothie. Pauzu si naopak dejte od 

slazených a perlivých nápojů, kávy a al-

koholu. 

Ranní rituál: Vymačkejte půlku citró-

nu do převařené teplé vody. Tento vi-

tamíny nabitý elixír pijte vždy po ránu, 

abyste správně nastartovali organis-

mus. Citrón má blahodárné účinky na 

trávení, čištění organismu a  krve od 

škodlivých látek z těla. Pomáhá dokon-

ce i při hubnutí. Navíc je zdrojem vita-

mínu C, který pomáhá zvyšovat imunitu 

a je účinný na začínající rýmu a nachla-

zení. 

DETOX ZVENKU
Zima dává každoročně zabrat nejenom 

vašemu organismu, ale také pleti. Do-

přejte si proto nejenom detox zevnitř, 

ale i  zvenčí. „Kromě důkladného od-

líčení pleti, které zahrnuje odličova-

cí mléka, pěny a  gely, vsaďte na dvojí 

čištění. Dobré je používat masky a pee-

ling, který odstraní odumírající a  od-

lupující se kožní buňky. Pleť tak bude 

opět lépe připravená vstřebávat účinné 

látky z krémů, sér či pleťových olejů,“ 

říká vizážistka Lica Arabadzi. 

ZMĚNA JE ŽIVOT
Změně stravovacích návyků se během 

detoxu nevyhnete. Řešením rozhodně 

není hladovění, ale některých potravin 

se zkrátka budete muset vzdát. Omezte 

sacharidy a  konzumujte více bílkovin. 

Do svého jídelníčku zařaďte luštěniny, 

kvalitní obiloviny, jako je pohanka, 

hnědá rýže, ryby, bílé maso, zelenina. 

Doporučuje se také vitamín E a  esen-

ciální mastné kyseliny, jejichž zdrojem 

jsou ořechy a různá semínka.  Nevyne-

chejte zeleninu a ovoce. “V zimě, kdy 

kvalita ovoce není tak dobrá, je skvělou 

náhražkou lyofilizované ovoce. Najdete 

v něm vše, co je v čerstvém ovoci. Navíc 

je 100% přírodní bez jakýchkoliv přida-

ných látek. Lyofilizované ovoce může-

te přidat do oblíbeného müsli  nebo si 

z něj udělat například ovocný čaj,“ říká 

dietolog Pavel Malý. 

DEJTE VŠE DO POHYBU
Vše ale není jen o  úpravě jídelníčku. 

Heslo zní: Hýbejte se! Nemusíte nutně 

trávit dlouhé hodiny v posilovně a trá-

pit tělo na posilovacích strojích. Stačí 

cvičit každý den 15 minut doma. Vše 

se počítá. Proto příště až vám na cestě 

z  práce ujede tramvaj, tak si udělejte 

třeba rychlou procházku na další za-

stávku. 

S  pohybem souvisí i  tolik opředené 

téma celulitidy, která se projevuje ve 

formě nevzhledných ďolíčků. Tento 

problém ale nesouvisí jen s váhou. Pří-

činou vzniku celulitidy je hlavně ne-

správná životospráva, kdy se tělo zaná-

ší toxiny a  trpí nedostatkem minerálů 

a  vitamínů. K  jejímu vzniku přispívá 

nedostatek pohybu, sedavé zaměstná-

ní, stres, kouření a  strava bohatá na 

živočišné bílkoviny, tuky a cukry. I zde 

platí stejné pravidlo. Nestačí se jen ma-

zat krémy a gely proti celulitidě. Pravi-

delnou fyzickou aktivitu byste zkrátka 

neměli vynechat.

ZÁZRAK JMÉNEM PROBIOTIKA
Probiotika mají blahodárný vliv na 

střevní mikroflóru a  během detoxu 

hrají důležitou roli. Jednou z  nejzná-

mějších probiotických potravin je jo-

gurt s živými kulturami. Poctivý jogurt 

je bohatý na probiotické kultury, které 

pomáhají při trávení a posilují obrany-

schopnost organismu. Zkuste do něj 

jednou za čas přidat některou ze su-

perpotravin, která podpoří očistu va-

šeho organismu. Může to být chlorela, 

mladý ječmen, kustovnice čínská nebo 

moringa. 

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

www.kupelesmrdaky.sk

Trápi Vaše dieťa kožné ochorenie?
Využite našu novú ponuku 
na krátkodobé pobyty pre deti!

CHUŤ SMRDÁK PRE DETI
Cena už od 112 EUR/dieťa/2 noci

Pre deti ponúkame:
 ` komplexnú liečbu kožných chorôb detí       
od 3 rokov bez vedľajších účinkov
 ` výrazné zlepšenie stavu u 95% detí

Informácie a rezervácie:
Tel.: +421 34 69 59 173  

E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk 

BALÍK OBSAHUJE:
 `ubytovanie od 2 nocí s polpenziou 
 `do 2 procedúr za prenocovanie
 ` lekárska prehliadka
 ` detský animačný program
 ` cena za sprevádzajúcu osobu    
od 31 EUR/os./noc vrátane polpenzie

pobyt

pre deti

nový 

MALIČKOST PRO PREMIÉRA 
A JINÉ POVÍDKY
MICHAELA MLÍČKOVÁ JELÍNKOVÁ
289 Kč

Pilot, mladá manažerka, pravicoví extre-
misté, postarší úřednice, nezaměstnaný 
dělník či cestovatelka – všichni tito Češi 
jsou hrdiny leckde mrazivých povídek s 
tak trochu ostřejší pointami. Tuhle pes-
trou, provokativní, zábavnou, vtipnou 
mozaiku plnou nečekaných rozuzlení 
přečtete jedním dechem. I když si bere 
na paškál i vážná témata.

KNIŽNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO

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

PŘÍBĚH KRÁTKÉHO
 MANŽELSTVÍ
ANUK ARUDPRAGASAM
298 Kč

Román se odehrává během čtyřiadvace-
ti hodin a za takto krátkou dobu stihne 
hlavní hrdina Dineš prozkoumat život 
až na dřeň. Co dělá člověka člověkem? 
Co potřebuje k životu? Jídlo, spánek, 
vodu… anebo něčí blízkost, dotek slo-
vo? Jak spolu mohou existovat manžel-
ství a válka, život a smrt? Autor neuhne 
před žádným detailem a v každém z nich 
dříme naděje.

PÍSEŇ PRO 
ISSY BRADLEYOVOU
CARYS BRAYOVÁ
398 Kč

Jacob umí udržet tajemství – sám jedno 
má: jakmile přijde na ta správná slova a 
najde v sobě dost víry, vykoná zázrak 
vzkříšení, takový, o jakých se vypráví v 
Bibli. Pak bude všechno zase jako dřív, 
Issy se vrátí, máma vstane, obleče se a 
udělá jim snídani … Pět členů rodiny 
Bradleyových se po smrti nejmladšího 
ze čtyř dětí vyrovnává se ztrátou a krizí 
víry každý po svém.

MIMO DOSAH
SAMANTA SCHWEBLIN
198 Kč

Amandě, připoutané na nemocničním 
lůžku, dělá společnost David. Otázkami 
jí pomáhá rekonstruovat, co se přiho-
dilo s její dcerou Ninou a proč se jejich 
pečlivě střežená záchranná vzdálenost 
prolomila. Ve snaze najít onen konkrét-
ní bod nutí Amandu vracet se v čase a 
pátrat po nejmenších detailech, jako by 
skládali puzzle.
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Záleží vám na kráse a hledáte řešení vašeho estetického nedostatku? Nebo si přejete 

vyhlásit boj neúprosnému běhu času? Všechno je možné. Nabídka různých více 

i méně invazivních estetických zákroků a procedur je stále bohatší a vynalézavější. 

Ať už si vaše tělo žádá drobnou úpravu, speciální péči nebo dokonce radikální 

řešení, stačí si jen vybrat.

PRO VAŠI KRÁSU A SPOKOJENOST

ESTETICKÉ ZÁKROKY 



OPERACE, KTERÁ TVARUJE NOS 
A DODÁ OBLIČEJI NOVÝ VÝRAZ
Jedním z nejčastějších zákroků v oblas-

ti plastické chirurgie je operace nosu 

(rhinoplastika), která se řadí do kate-

gorie technicky nejnáročnější plastic-

kých operací. Lidé ji vyhledávají z důvo-

du deformací vrozených i získaných, ale 

stále častěji také kvůli jinému vzhledu 

nosu, například jeho celkovému zmen-

šení a  dokonce i  zvětšení. Rhinoplas-

tika vyřeší hrbol na nose či vybočení 

nosní přepážky, ale šikovné ruce plas-

tických chirurgů dokážou také zúžit 

chrupavčitou část, vymodelovat špičku 

i chřípí a přeměnit původní nos na pi-

kantní pršáček. Nejmarkantnější změ-

nu tvaru a tím i výrazu obličeje přináší 

celková operace nosu, při které opera-

tér pracuje s  jeho kostěnou i chrupav-

čitou částí. A  protože nový tvar výraz 

obličeje výrazně ovlivňuje, je velice dů-

ležité před operací pečlivě zvážit co od 

zákroku očekáváte. Operaci předchází 

konzultace, při které se s odborníkem 

domluvíte na očekávaném tvaru. Lékař 

vyhodnotí pro vás nejlepší možnost 

a  zcela jistě vás upozorní na nutnost 

zachování poměru nosu s ohledem na 

proporce vašeho obličeje. Pokud se na-

příklad při operaci sníží hrbol, je třeba 

zúžit i kostru nosu. Jinak by byl na po-

hled široký a nepůsobil by přirozeným 

dojmem. Při konzultaci se pracuje s fo-

tografiemi, ale protože nejlépe výsle-

dek operace přiblíží počítač, mnohá za-

řízení dnes již pracují i se softwarovým 

modelováním. Operace je prováděna 

nosními dírkami, takže po ní nezů-

stanou na kůži žádné jizvy. Provádí se 

v celkové, výjimečně i v lokální aneste-

zii. Rhinoplastika trvá zpravidla 1 – 2 

hodiny. Po zákroku je nos na jeden až 

dva týdny fixován sádrovou dlažkou, 

která se odstraňuje za asi 1 – 2 týdny 

a na dobu prvních 3 – 4 dnů je do nos-

ních dírek umístěna tamponáda, která 

zabraňuje krvácení. Navíc ale také brá-

ní dýchání nosem, takže se připravte na 

určitý dyskomfort během prvních dní 

po operaci a rovněž na otoky a krevní 

podlitiny v  obličeji. Zákrok vyžaduje 

většinou jednodenní hospitalizaci. Ov-

šem operací vše nekončí. Jelikož po ní 

dochází k  masivnímu projevení, které 

by mohlo negativně ovlivnit výsledný 

tvar nosu, je velmi důležité provádět 

tlakové masáže, které jizvy zjemní. Pro-

vádět by se měly třikrát denně. Podoba 

masáže závisí na typu prodělané ope-

race, a jak ji správně budete provádět, 

vám vysvětlí ošetřující personál. Ptáte 

se, pro koho je rhinoplastika vhodná 

a zda má nějaké kontraindikace? Pod-

stoupit ji mohou lidé po dokončení 

vývoje a  růstu. U  mužů je to zhruba 

kolem osmnáctého roku věku, u  žen 

asi o dva roky dříve. Horní hranice není 

stanovena. Rhinoplastika se nedoporu-

čuje osobám s  onemocněním či gene-

tickou zátěží krvácivého onemocnění 

a  trombózy, avšak vhodnou medikací 

lze zdravotní stav upravit tak, aby bylo 

možné operaci provést. Každý význam-

ný chirurgický zákrok, jakým je i  rhi-

noplastika, předpokládá předoperační 

vyšetření a souhlas lékaře, který s ohle-

dem na jeho výsledek a vaši anamnézu 

zváží vhodnost operace. 

KRÁSNÉ ČELO A MLADISTVÝ 
VZHLED POMOCÍ BOTULOTOXINU 
A BROWLIFTU
Člověk mnohdy i nevědomky krčí čelo 

a  zbytečně si tak zadělává na vrásky. 

Ty samozřejmě vznikají v důsledku po-

stupujícího věku, avšak zlozvyk krčení 

čela vzniku zejména horizontálních na 

čele vydatně napomáhá. Když se přidá 

pokles obočí a mnohdy i horních víček, 

získá obličej a  unavený až depresivní 

vzhled. Účinným a také častým řešením 

je aplikace botulotoxinu. Tato látka se 

do požadované oblasti vpravuje jem-

nou injekční jehlou a  zjednodušeně 

řečeno„vyřadí z  provozu“ příslušné 

mimické svaly. Vrásky se dále neprohlu-

bují, ale naopak vyrovnávají. Účinek je 

sice jen dočasný, přetrvává asi 4 – 8 mě-

síců, ale při opakovaných aplikacích se 

délka efektu většinou prodlužuje. Radi-

kálnějším řešením je tak zvaný Browlift 

- plastika čela a obočí, která nejen od-

straní vrásky, ale spolehlivě vám ubere 

roky. Co si pod tímto slovem představit? 
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Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové používá k odstranění 
příznaků stárnutí nejmodernějších metod, jako jsou: nové výplňové materiály, speciální Silhouette Lift nitě, bi-
onitě, mezoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii (k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage a další.
Docílí se tak odstranění vrásek na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí kůže, zpevnění a zdůraz-
nění obrysů například dolní čelisti, dekoltu nebo i dodání objemu rtů, hýždí i intimních partií.
Tyto metody se používají i k opravě vrozených či získaných vad atd.
Aurum Clinic, která se nachází v centru Prahy, je hlavně prvním Evropským školícím a aplikačním centrem 
MetaCrill®u- což je originální biokompatibilni materiál, bioregenerátor vlastního kolagenu, používaný k dlou-
hodobému odstranění vrásek a estetických vad za účelem dosažení mladšího a krásnějšího vzhledu.

AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana
tel.: 722725703, 601322822
web: aurumclinic.net



Laicky řečeno se jedná o napnutí uvol-

něné kůže na čele. Operace se prová-

dí buď klasicky, nebo endoskopickou 

cestou. Při klasické operaci, nazývané 

bikoronální nebo otevřená plastika, je 

veden řez za vlasovou linií od jedno-

ho ušního boltce ke druhému. Kůže 

čela včetně obočí je vytažena směrem 

vzhůru, nadbytečný kožní převis je zre-

dukován a  kůže po zafixování sešita. 

Následná vzniklá jizva se nachází ve vla-

saté části hlavy a vlasy ji dobře skrývají. 

U lidí s vysokým čelem nebo ustupující 

vlasovou hranici vede operatér řez po-

dél vlasové linie. Stále větší oblibě se 

těší Browlift prováděný endoskopickou 

metodou.  Zákrok je veden několika 

drobnými řezy ve vlasaté části hlavy 

a spáncích. Probíhá s pomocí optiky po-

dobně, jako je tomu například u opera-

ce kýly nebo žlučníku. Při endoskopické 

operaci je nadzvednut skalp a čelo do 

úrovně obočí a v požadovaném místě je 

provedena fixace. Posunem svalů, které 

zvedají obočí je docíleno pozvednutí 

obočí a  celkového omlazení obličeje. 

Přihojení trvá asi jeden až dva týdny, 

poté se odstraňují stehy. Hojení tkáně 

a  zmírnění otoků napomáhá speciální 

elastický obvaz. Na výsledný efekt si 

ale budete muset ještě nějakou dobu 

počkat. Otoky, zejména u  bikoronální 

plastiky, totiž mohou úplně odeznívat 

i dva, někdy až tři měsíce. Každý orga-

nismus potřebuje k hojení rozdílný čas.

NEBOJTE SE METACRILLU
Na dlouhodobé odstranění vrásek a při-

rozený vzhled je výborný Metacrill.

V plastické chirurgii je používán již od 

roku 1996 a jeho klinickému využití 

předcházely mikrobiologické a histo-

logické výzkumy, stejně jako výzkum 

kompatibility. Na rozdíl od jiných ma-

teriálů nevyplňuje, ale působí jako re-

generátor našeho vlastního kolagenu. 

Tímto způsobem se docílí přirozeného 

a dlouhodobého efektu. Jedná se o 

bezpečný, s lidským organizmem kom-

patibilní materiál, který neobsahuje 

žádné toxické látky, alergeny, proteiny, 

nemigruje a není mutagenní. Správnou 

aplikací může lékař dosáhnout velmi 

efektivních výsledků při korekci a vý-

plni obličejových či tělových partií, vrá-

sek, jizev, deformací.

LIPOSUKCÍ ZA MENŠÍM BŘÍŠKEM 
A ŠTÍHLEJŠÍMI BOKY
Která žena by si nepřála mít krásnou po-

stavu bez ohledu na věk či počet dětí? 

Mnohdy však z  důvodu hormonálních 

změn, velkého váhového přírůstku v tě-

hotenství či prostě a jednoduše díky po-

stupujícímu času se postava může nežá-

doucím způsobem změnit. Náhle máte 

boky plnější, než byste chtěla a bříško 

je také větší. Svého přání ohledně krás-

né postavy se však díky moderní este-
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tické medicíně vzdávat nemusíte. Váš 

problém vyřeší liposukce, která spo-

lehlivě odstraní nadbytečný podkožní 

tuk v problémových partiích. Cílem to-

hoto zákroku ale není pouze redukce 

hmotnosti, nýbrž i  zformování posta-

vy.  Můžete podstoupit klasickou lipo-

sukci, nebo šetrnější vibrační metodu. 

Klasická liposukce probíhá standardně 

v  celkové anestézii. Před zákrokem 

je na tělo zakreslena oblast, ve které 

bude tuk redukován. Poté je injekčně 

aplikován do ošetřované oblasti spe-

ciální roztok. Následně jsou jemnými 

asi 3 – 6 mm dlouhými řezy v kůži za-

vedeny do požadovaných míst tenké 

kanyly, které jsou napojené na přístroj 

vyvíjející podtlak a  tuková tkáň je za 

jejich pomoci rozrušována a odsávána. 

Pohyb kanyl provádí operatér manuál-

ně. Poté, co je odstraněn požadovaný 

tuk, se řezy zašijí. Po úbytku tukové 

vrstvy se v  průběhu hojivého procesu 

kůže nad ošetřovaným místem smršťuje 

a záhy se dočkáte požadované změny. 

Zpočátku se připravte na otoky, hema-

tomy a mírnou bolestivost, kterou však 

účinně můžete tlumit analgetiky. Další 

možností formování postavy je vibrač-

ní liposukce. Příprava na tuto jemnější 

variantu probíhá stejně, jako u klasické 

liposukce. Rozdíl spočívá v rozrušování 

tukových buněk pomocí vibrací speciál-

ního přístroje. Rovněž kanyly jsou tenčí, 

než u klasické liposukce a díky tomu je 

rovněž jejich pohyb jemnější. Vibrační 

liposukce je celkově šetrnější k okolním 

tkáním a tak i otoky a modřiny mohou 

být menší. Výsledný vzhled ošetřených 

oblastí je bez asymetrií a  nerovností 

a  jizvy po kanylách časem vyblednou 

a  jsou prakticky neviditelné. Rozluč-

te se s představou, že své nové křivky 

ihned zahalíte do krajek. Po dobu ně-

kolika týdnů budete muset nosit speci-

ální prodyšné elastické prádlo. Rozhod-

ně se nevyplatí odložit jej dříve, než 

vám to doporučí lékař. Stejně tak se 

budete muset po nějaký čas vyvarovat 

náročnějších fyzických aktivit. Porušení 

obou těchto pravidel by mohlo ohrozit 

výsledný estetický efekt.  To vše je ale 

jen malá daň za požadovaný výsledek. 

Tělu pružnost a mladistvý vzhled navrá-

tí i méně invazivní zákroky. Zabojovat 

jimi můžete s  celulitidou, povadlou 

kůží a dokonce i vzhledem rukou, které 

o našem věku prozradí více, než si mů-

žeme přát.

S RÁZOVOU VLNOU STOP POME-
RANČOVÉ KŮŽI 
Celulitida, neboli tak zvaná „pomeran-

čová kůže“, trápí spoustu dívek a žen. 

Projevuje se zejména v  oblasti stehen 

a zadečku a upozorňuje na sebe hrbo-

latými plochami a nevzhlednými dolíč-

ky. Celulitidu ovlivňuje mnoho faktorů. 

Za jejím vznikem mohou stát například 

dědičné předpoklady či hromadění to-

xinů v  těle. Celulitida se mnohdy také 

objevuje v době, kdy dochází ke změ-

ně tvorby a vylučování pohlavních hor-

monů. Řada žen si tak změn na svém 

těle všimne v období těhotenství, často 

je zaznamenávají v  době klimakteria, 

ale objevit se může rovněž při užívání 

antikoncepce nebo v  období puberty. 

K  nepěkné pomerančové kůži může 

napomoci například ale i nedostatečný 

pitný režim, nevyvážená strava a nedo-

statečný pohyb. Všechny tyto tři fakto-

ry napomáhají nejen vzniku celulitidy, 

ale mají i nežádoucí vliv na celkový stav 

organismu. Možná, že jste se i  vy do-

pouštěla některého z těchto tří hříchů, 

nebo možná dokonce všech a rozhodla 

jste se změnit svůj životní styl. Dopřá-

váte si kvalitní stravu, máte dostatek 

pohybu a bez lahve s vodou se nevzdá-

líte z domu. Přesto jste nezaznamenala 

změnu k lepšímu. Někdy snaha zkrátka 

nestačí a na řadu přichází odborná po-

moc. Tou nejjednodušší jsou lymfatické 

masáže, které v sobě navíc spojují pří-

jemný zážitek z dotyku s požadovaným 

efektem redukce pomerančové kůže. 

Pomocníkem silnějšího kalibru v  boji 

s celulitidou je rázová vlna, která je do-

slova jejím nepřítelem. Tato metoda se 

zprvu výborně osvědčila při léčbě pohy-

bového aparátu. Neinvazivní formou 

totiž řeší problémy, které ještě před pár 

lety odstranil pouze radikální operační 

výkon. Působením rázové vlny dochází 

k  rozpouštění vápenných fibroblastů 

a díky prokrvení bolavých míst a zlep-

šení metabolismu v tkáni probíhá pro-

ces postupného vyhojení. Tato, s  mír-

nou nadsázkou řečeno „kouzelnice“ si 

později našla místo i v estetické medi-

cíně. S úspěchem a oblibou je využívá-

na v právě boji s celulitidou, ale nejen 

tam. Stimuluje lymfatický systém, ošetří 

ochablé partie, zpevňuje kůži a zvyšuje 

její elasticitu, umí celkově omladit. Po 

ošetření rázovou vlnou se v  požado-

vaných místech začnou tvořit nová ko-

lagenová vlákna a  dojde ke zpevnění 

a vypnutí vazivové tkáně. A  to je roz-

hodně dobrá zpráva. Ošetření je kom-

fortní, bezbolestné a neomezující. Tupé 

„údery“, které pacient vnímá, mohou 

připomínat poctivou masáž. 

TEČKY PRO KRÁSU
Novinkou v  oblasti neinvazivních es-

tetických zákroků, která u  nás zatím 

ještě není příliš rozšířena, je přístroj 

PLEXR. V  zahraničí se již těší oblibě, 

a  jeho „první krůčky“ u  nás svědčí 

o  tom, že ani tady tomu nebude ji-

nak. Tento přístroj za pomoci pokro-

čilé technologie umožňuje provádět 

zákroky, které ještě donedávna byly 

doménou plastické chirurgie.  V  es-

tetické dermatologii s  úspěchem řeší 

zejména zlepšení tonusu pleti, vrásky, 

kožní léze, sluneční a stařecké skvrny, 
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pokleslá víčka, je však i pomocníkem 

v boji s akné a jizvami různého půvo-

du. Při ošetření je využívána plasma, 

generovaná činností přístroje. Na po-

kožce v konkrétní oblasti vytváří série 

maličkých teček, které spouští kon-

trakci kolagenu. Kolagen, jak každý 

ví, je alfou a omegou jejího pěkného 

vzhledu. S  rostoucím věkem dochází 

k  degenerativním změnám kolagen-

ních vláken, tonus pleti slábne a tkáně 

postupně atrofují.  V důsledku ošetře-

ní dochází k vypnutí pokožky a omla-

zujícímu efektu. Ošetření je bezpečné 

a  vhodné pro všechny typy pleti, ale 

jako u  každého podobného ošetření 

je samozřejmě nezbytná konzultace 

s  lékařem, zda je právě pro vás tato 

metoda vhodná. Z  bolesti strach mít 

nemusíte. Ošetření probíhá s pomocí 

lokálního anestetika, které minima-

lizuje vaše případné nepříjemné po-

city. Paní Daniela Catelli, Češka žijící 

v  Itálii, má s tímto ošetřením dobrou 

zkušenost. Upozorňuje pouze na to, 

že pleť po ošetření bývá pleť zarud-

lá a  s  mírným otokem a  že je třeba 

se také připravit na vznik stroupků. 

Všechny tyto průvodní znaky ošetření 

však brzy odezní. Otoky a  zarudnutí 

mizí zpravidla do dvou dnů, stroupky 

se ztratí během pěti až sedmi dnů. 

ENDOPEEL DO ZBRANĚ!
Pro všechny, kteří si přejí mladistvý 

vzhled s  okamžitým efektem a  mini-

mální bolestivostí, je určena novinka 

omlazení obličeje chemickou cestou, 

tak zvaný Endopeel. Používaná látka 

je vyrobena z  olejových kyselin a  její 

aplikace probíhá injekčně. Výsledkem 

zákroku, který trvá jen asi půl hodiny, 

je změna tvaru a napětí svalu a jeho vy-

zdvihnutí. Jednoduše řečeno: tato kou-

zelná „tři v  jednom“ přináší okamžitý 

liftingový efekt. Endopeel neovlivňu-

je mimiku ani neparalyzuje svaly a  je 

vhodný pro všechny, kteří si přejí lifting 

bez jizev s  okamžitým výsledkem, ale 

i  pro ty, kteří absolvovali v  minulosti 

liftingovou operaci a nechtějí ji podstu-

povat znovu. Endopeel se využívá ne-

jen pro omlazení obličeje, ale také pro 

lifting krku, zpevnění dekoltu, paží, 

stehen, hýždí, modelaci bříška či třeba 

pro redukci strašáka všech žen – celuli-

tidy. Po zákroku se může objevit otok, 

který však do několika hodin odezní. 

Aby efekt endopeelu byl dlouhotrva-

jící, je zapotřebí jej rozdělit natřikrát 

s  odstupem jednoho měsíce. Vhodný 

je zejména pro lidi nad šedesát let. Je 

tu ale jedno POZOR! Ten si musíte dát 

v  případě, že máte přecitlivělost na 

arašídy, která je kontraindikací tohoto 

zákroku.

RUCE, KTERÉ ŽALUJÍ 
Ruce prozradí o našem věku často více, 

než si přejeme. Přitom i  tady existu-

je účinná pomoc. Omlazující metodě 

rukou se u  nás začala věnovat MUDr. 

Ludvika Záhořová. Své zkušenosti na-

byla v Paříži, městě krásy a módy, kde 

často působí a ve kterém tuto metodu 

lékaři již dlouho a  s  úspěchem prová-

dí.  „K omlazení rukou se používají tělu 

vlastní výplňové materiály kyselina hya-

luronová a hydroxyapatit. Oba předsta-

vují efektivní řešení problému stárnutí 

pokožky. Při zákroku vedoucím k omla-

zení rukou je injekční formou apliko-

vána výplňová látka do jejich hřbetu. 

Efekt ošetření trvá zpravidla jeden až 

dva roky,“ říká MUDr. Záhořová a  do-

dává, že po předchozím znecitlivění an-

estetickou mastí je zákrok téměř bez-

bolestný. Provázet jej mohou maličké 

modřinky, které však za pár dní vymizí 

a zůstanou jen krásné ruce, které je ra-

dost ozdobit třeba pěkným šperkem.

Ať už vás trápí jakýkoliv estetický pro-

blém, nebo si jen přejete něco na sobě 

změnit k  lepšímu, možností je celá 

řada. Záleží jen na tom, jaké řešení 

bude právě pro vás to pravé. Stačí jen 

svěřit se do péče odborníků.

Text: Eva Brabcová, 

foto: Shutterstock.com
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O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou 
(*1954) - zakladatelku poradenského kolage-

nového centra Wellness klubu Nezestárni.cz

Ano, zhubnout se dá do krásné 
a pevné pokožky s minimem 
povislé kůže v každém věku.

Určitě to všichni známe. Když jsme se pokou-
šeli zhubnout v  nějakých 18. až 25. letech, 
bylo to mnohem snazší. Kůže se i při větším 
váhovém úbytku vrátila do původního stavu 
a  my jsme byli okouzleni z  krásné postavy. 
Naše kůže měla v té době dostatek kolagenu 
a  elastinu a  rychle se vrátila do původního 
stavu.

Bohužel s  přibývajícím věkem a  stresem se 
nám snižuje kvalita a množství tělesného 
kolagenu a elastinu. U žen v menopauze se 
téměř nevytváří. Proto bývá velkým rozča-
rováním, když se rozhodneme zhubnout po 
porodu nebo kolem 30–45 let. I když dodržu-
jeme pravidla dietního programu a zdravého 
životního stylu, hodně zhubneme, radost se 
ve většině případů nekoná. Naopak přijde 
jedno velké zklamání. U žen ve věku 50–60 
let a více dochází až k fatálnímu zklamání.

Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního kol-
agenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta začíná 
být povislá a když zhubneme na vytouženou 
váhu, nemusíme být se svou postavou spo-
kojeni. Stále častěji se na mě obracejí klienti, 
kteří po větším váhovém úbytku hledají po-
moc. Kontury obličeje mají povislé, prohlou-
bily se vrásky, na podbradku visí kůže, dekolt 
je ochablý, prsa si mohou rolovat do podpr-
senky, na pažích plandá kůže a o přebyteč-
né kůži na břiše a nad koleny ani nemluvím. 

Je to o to smutnější, protože žijeme v době, 
kdy se dá za pomoci různých diet a kvalifi -
kovaných dietologů zhubnout do krásné po-
kožky s minimem povislé kůže a zbytečných 
vrásek. Stačí podpořit své tělo při hubnoucím 
programu stimulačními procesy pomocí hyd-
rátu živého kolagenu nové generace, a  to 

i v případě, že by to mělo být „last minute“, 
protože nikdy není pozdě začít. A lepší je 
začít pozdě než později a později než nikdy.

To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro 
muže.

Některé věci by měli být v  sou-
ladu, proto je důležité vědět, že 
není kolagen jako kolagen
Léta se zabývám účinky různých kolagenů 
a  spolupracuji s  předními odborníky. I  oni 
byli fascinováni, když jsem jim vysvětlila prů-
běh „ZROZENÍ ZÁZRAKU JMÉNEM ŽIVÝ KO-
LAGEN“.
Překvapilo je, že živý kolagen nemůže být 
žádný z  hydrolyzovaných kolagenů, jak ně-
kteří prodejci v poslední době uvádějí. 
Posuďte sami – hydrolyzované kolageny se 
vyrábí z  kostí, kůží a  pojivových tkání do-
bytka nebo z  odřezků při zpracování slad-
kovodních a  mořských ryb. Tato nejlevnější 
surovina se mletím a drcením homogenizuje 
na pastu, zbavuje přebytečného tuku a ne-
čistot a  zpracovává se procesem hydrolýzy, 
případně enzymatického štěpení.

Jinak je tomu u hydrátu kolagenu
Pouhá vstupní surovina má cenu zlata 
a  její získání je velmi náročné.  Bílkovi-
nový komplex kolagenových kapslí řady 
Invita tvoří biologicky aktivní lyofi lizova-
ný kolagen z kůží tolstolobika. Chová se 
v  eko prostředí a  eko rybnících patřících 
mezi jedny z nejlepších v rámci EU. Krmí 
se výhradně speciální nízkotučnou a ve-
getariánskou stravou bez bílkovin, které 
by zahubily citlivou živou strukturu kol-
agenu.  Potom následuje další zdlouhavý 
a nákladný proces nutný k tomu, aby se už 
v zárodku nezničila velmi křehká a citlivá 
živá struktura trojité šroubovice. K výrobě 
hydrátu kolagenu se nepoužívají odpadní 
suroviny jako šupiny, ploutve, hlavy a kos-
ti, které se umelou. Naopak každá kůže 
musí být ručně očištěna skleněnými nástro-
ji, zbavena šupin, ploutví a dalších nečis-
tot. Očištěné kůže prochází laboratorní 
kontrolou tří na sobě nezávislých labora-

toří na výskyt těžkých kovů a toxických látek. 
Pokud by se v kůžích vyskytla sebemenší čás-
tečka těžkých kovů, došlo by při zpracování 
nativního hydrátu přírodního kolagenu k za-
hubení živé struktury trojité šroubovice. To 
je také jeden z důvodů, proč se kolagenový 
hydrát nevyrábí z  mořských ryb. Prověřené 
kůže se ručně nařežou na úzké proužky a tří-
dí podle pigmentace (světlá, tmavší, nejtma-
vší). Pak následuje nejnáročnější ruční práce. 
Z každého proužku kůže se opatrně odstra-
ňuje skleněnými nástroji tuková vrstva, pod 
kterou se obnaží živé, aktivní fi broblasty – 
buňky rodící kolagen. Ty se v největší rychlos-

HUBNĚTE DO 
KRÁSY A KONDICE 
S ŽIVÝM KOLAGENEM NOVÉ GENERACE
S novým rokem přichází i nová předsevzetí. Nejčastější je odhodlání ZHUBNOUT.
Ale jak si zachovat elasticitu kůže i při větším váhovém úbytku, pokud už máme 

svůj věk?

Živý kolagen nové generace s přirozeně ob-
saženými peptidy a elastinem vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal historické 
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných 
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu 
kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen 
v oblasti krásy, ale i  regenerace „, říká 
významný plastický chirurg a celoživot-
ní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na  rychlost obnovy a  kvalitu tvor-
by vlastního kolagenu v  tkáních.  Dokáže 

obohatit mezibuněčnou tkáň ve 
všech vrstvách pokožky o  cen-
né aminokyseliny. Pokožce, 
vlasům, nehtům i  pojivovým 
tkáním navrací potřebnou pruž-
nost a  elasticitu.  Přední odbor-
níci ho nazývají BÍLKOVINOU 
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.
 

Metodou Triple Helix 
Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA®  po-
sunout  hydrát nativ-
ního přírodního kol-
agenu  mezi  špičku v 
segmentu anti-age pří-
pravků.

Komerční prezentace
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svůj věk?

Živý kolagen nové generace s přirozeně ob-
saženými peptidy a elastinem vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal historické 
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných 
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu 
kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen 
v oblasti krásy, ale i  regenerace „, říká 
významný plastický chirurg a celoživot-
ní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na  rychlost obnovy a  kvalitu tvor-
by vlastního kolagenu v  tkáních.  Dokáže 

obohatit mezibuněčnou tkáň ve 
všech vrstvách pokožky o  cen-
né aminokyseliny. Pokožce, 
vlasům, nehtům i  pojivovým 
tkáním navrací potřebnou pruž-
nost a  elasticitu.  Přední odbor-
níci ho nazývají BÍLKOVINOU 
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.
 

Metodou Triple Helix 
Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA®  po-
sunout  hydrát nativ-
ního přírodního kol-
agenu  mezi  špičku v 
segmentu anti-age pří-
pravků.

Komerční prezentace
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Objevte i vy blahodárné účinky živého 
kolagenu a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži.

Nákup a více na www.nezestarni.cz

ti vkládají do skleněných baněk s přírodní ky-
selinou mléčnou, kde několik měsíců probíhá 
ničím neurychlitelný a velmi nákladný proces 
zrodu živého, nativního a skutečně přírodní-
ho kolagenu. Zpracovává se za nejpřísnějších 
podmínek certifi kace GMP speciální techno-
logií Triple Helix Formula. Takto hydratovaný 
kolagen je ve třířadé formě a udržuje si se-
skupení 3-helisy. Následně se tento kolage-
nový klenot fi ltruje a stáčí podle pigmenta-
ce do skleněných lahviček. Světlý FACE na 
omlazení obličeje, tmavší na tělo a nejtmavší 
na vlasy a nehty.  A právě z tohoto nativní-
ho, hypoalergenního, biologicky aktivního 
hydrátu kolagenu se zpracovává procesem 
lyofi lizace i sypký prášek, který tvoří základ-
ní a mimořádně účinnou látku kolagenových 
kapslích INVITA SKIN BEAUTY a INVITA AC-
TIVE s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.  
Výživový poradci se v poslední době stále 
více zajímají o význam tohoto kolagenu při 
snižování nadváhy právě tímto komplexem 
z  volných aminokyselin, při kterém se ne-
hubne jen ze svalů, ale i z tuků. Navíc si tělo 
udrží po celou dobu energii a chuť k pohybu, 
který se často ztrácí při nízkokalorické dietě. 

Pochvalují si, že při této suplementaci bývá 
ve většině případů vzhled pokožky i hybnost 
kloubů během hubnutí dokonce lepší než 
před zahájením programu.

Chcete přirozeně omládnout nebo 
i zhubnout pár kil?
Vyzkoušejte Přírodní kolagen Inventia FACE 
na omlazení a  zpevnění kontur obličeje, 
krku, podbradku a dekoltu. Nanáší se na pleť 
před použitím vlastní kosmetiky, takže se ne-
musíte vzdát své oblíbené kosmetické znač-
ky. V nabídce 50,100 a 200 ml.

Chcete se cítit a vypadat dobře?
Plánujete i  zhubnout? Podpořte kolage-
nové stimulační procesy vnitřním použí-
váním doplňku stravy Invita Skin Beauty 
Plus Q10, kde je nově téměř o  100 % 
více lyofi lizovaného hydrátu kolagenu 
pro udržení krásné a  pevné pokožky, 
pojivových tkání, pružného těla a zdra-
vých vlasů a  nehtů. Dodává buňkám, 
které mají za úkol tvořit a regenerovat 
tělesný kolagen nejdůležitější peptidy, 

volné aminokyseliny a  hydroxylové amino-
kyseliny. Bonus navíc je, že obsahuje mořské 
řasy, které mají příznivý vliv na buněčný me-
tabolismus a proces štěpení tuků.

nezestarni.indd   3 4.2.2019   15:29:51



54

Zdraví

Říká se, že chladné počasí je zdraví a životu mnohem nebezpečnější než horko. 

Zima je dlouhé a náročné období a při vzpomínce na loňské minusové teploty 

nás doslova mrazí. Nepříznivé podmínky zahrnují nejen nedostatek světla, 

vitaminů a s tím spojenou častou únavu, ale při častých přechodech ze zimy do 

přetopených místností a podcenění nízkých teplot se navíc velmi často setkáváme 

s nevyhnutelnými nachlazeními.

6 NEJČASTĚJŠÍCH ŠKOD, 
KTERÉ ZIMA PÁCHÁ NA NAŠEM TĚLE



INZERCE
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1. POKOŽKA
Naše tělo zažívá v  zimě spoustu šoků 

– kromě přechodů z mrazu do vytope-

ných místností je to i  ledový vítr nebo 

dokonce ostré slunce v horských oblas-

tech. Naší pokožce to pak způsobuje 

poškození ochranného hydrolipidové-

ho filmu, který tak ztrácí přirozenou 

obranyschopnost a  je pak daleko citli-

vější a  náchylnější k  podráždění. „Pro 

větší odolnost pleti a schopnost udržet 

si vlhkost po celý den je potřeba jí po-

skytnout kvalitní základ, který vybudu-

je ochranný štít proti větru a  chladu. 

Ideálním doplňkem pro naši pleť je 

trojitý retinol Triple A“ říká kosmetička 

Kateřina Kralertová .

Jakmile se teploty octnou pod nulou, 

myjte si obličej nejpozději hodinu před-

tím, než vyjdete ven. Pokud spěcháte, 

raději mytí vynechte a použijte na očiš-

tění pleti pouze pleťové mléko, neo-

debírá pokožce vláhu. Pořiďte si hutný 

výživný krém s vitaminy a  lipidy, který 

na pleti vytvoří ochranný film a  díky 

svému složení bude fungovat jako blo-

kátor nepříznivých vlivů a zároveň i ter-

moregulátor.

V  zimě však netrpí pouze pleť obliče-

je, ale namáhaná je i  pokožka rukou. 

Chraňte je proto rukavicemi a používej-

te výživný krém nebo medicinální va-

zelínu. Tu můžete použít i na rty, které 

mohou v  zimě také častěji popraskat. 

Jelení lůj či jiné balzámy noste neustále 

při sobě a pravidelně používejte v prů-

běhu celého dne. Babská rada na konec 

– rty můžete potřít proti popraskání 

medem a nechat ho chvíli působit.

2. VLASY
Ani vlasy neuniknou zimním vlivům. 

Více se třepí a lámou, mnohým také ve 

větší míře vypadávají. Proto je důležité 

používat kvalitní šampony pro ochranu 

a  hydrataci vlasů po celé jejich délce. 

Alespoň jednou týdně použijte na vla-

sy regenerující masky či zábaly, zkusit 

můžete i  bezoplachové kondicionéry. 

Zkuste předejít tepelným úpravám, 

které vlasy samy velice poškozují. Cel-

kově je pak vhodnější nemýt si vlasy tak 

často. 

3. OČI
Naše oči v zimě trpí zejména na horách 

– nejnebezpečnější lidskému oku je ul-

trafialové záření, tedy elektromagne-

tické záření o malých vlnových délkách. 

Každý pohled do ostrého světla způso-

buje krátkodobé oslepnutí, při delším 

dívání do slunce pak nastávají v oku ne-

vratné změny.  Za příčinu může mít tzv. 

„sněžnou slepotu“, ale i rozvoj šedého 

zákalu. Podstatné je proto používat 

brýle s UV filtrem. „Při oslnění sluncem, 

zejména pak ve vyšší rychlosti na lyžích, 

se rapidně zvyšují rizika spojená s  po-

bytem v přírodě – čili úrazy v podobě 

vniknutí cizího tělíska do oka, zejména 

švihnutí větvičkou stromku či keře,“ va-

ruje oční lékařka MUDr. Eva Jerhotová.

Chránit je potřeba i  kůži v  okolí očí, 

která je velice tenká a nenese žádnou 

tukovou vrstvu. Tu je jim pro ochranu 

v  těchto podmínkách důležité dodat 

– užívejte na kůži kolem očí speciální 

gely nebo mastnější přípravky. 

4. ZAŽÍVÁNÍ
Jak ve zdraví přežít zimní chutě a pře-

jídání? Určitě je třeba myslet na pohyb 

a pak lze občas zhřešit a dát si i nějaké 

jídlo navíc. Stále bychom ale měli my-

slet na denní rozložení jídla. „Pokud 

se najíme na noc, udržujeme v  chodu 

trávicí trakt včetně jater, což se může 

negativně projevit na regeneraci. 

Usnout po jídle může být snazší, proto-

že pokud zkonzumujeme větší množ-

ství sacharidů, vzroste hladina glukózy 

v krvi a organismus vyplaví inzulín. Ten 

tuto hladinu sníží obvykle na hodnotu 

nižší, než byla předtím, což se projeví 

pocitem únavy a usnadní usínání,“ říká 

dietolog Ing. Lukáš Vrána. „Jíst před 

spaním však obecně nedoporučuji. Glu-

kóza, která není energeticky využita, se 

přemění na tuk a ten se následně uloží. 

A to se samozřejmě projeví na přibírání 

na váze,“ dodává.

Přibírání na váze však není jediným pro-

blémem. Zátěžovým testem si v zimním 

období projde nejen žaludek a žlučník, 
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Bez blech a klíšťat snadno, 
efektivně i bez chemie s přípravky MARGUS
• Komplexní přírodní program péče o zvíře i prostředí 
• Okamžitý repelentní a biocidní účinek proti blechám a klíšťatům
• Účinná látka Margosa přirozenou cestou chrání proti napadení parazity
• Bezpečné i pro koťata a štěňata od 8. týdne věku

www.bezblech.cz | www.marguscz.eu

BEZBLECH.CZ

Účinná látka: výtažek z Margosy (strom Azadirachta indica) 
Extrakt z Margosy je bez organofosfátů, bezpečný, netoxický a biologicky odbouratelný. 

 Veterinární biocidní přípravky skupiny 19.
Držitel rozhodnutí o registraci a vyrobeno pro: Tommi CZ s.r.o. 

NA TROJÁKU ZTRATÍTE
CHUŤ ZAHÁLET

• Ubytování v hotelových pokojích 
a apartmánech
• Pronájem prostor na školení či fi remní 
akce
• Relaxace – bazén, sauna, masáže
• Sportovní aktivity – bowling, squash, 
kulečník, minigolf, dětské hřiště
• Restaurace
• Parkování zdarma

K areálu náleží sjezdovka, Yetty ski škola
a půjčovna vybavení s novými modely 
lyží Elan
• Zapůjčení lyžařského a snowboardového 
vybavení
• Individuální výuka snowboardingu 
a lyžování
• Skupinová výuka pro MŠ, ZŠ i SŠ

Provozní doba ski areálu:
PO: 11–16 hod.
ÚT–SO: 09–20 hod.
NE: 09–17 hod.
Další informace o rekreačním komplexu
v Hostýnských vrších najdete na stránkách
www.vhostynkach.cz

BŘEZNOVÝ

VÝPRODEJ
SNĚHU NA TROJÁKU!
K přenocování
v Hotelu Na Trojáku
dostane každý
celodenní
skipas
jen za

199 Kč!

@skiarealtrojak

Skiareál Troják

trojak.indd   1 4.2.2019   12:03:17



ale i játra.  Na zahřátí si dopřáváme na-

příklad svařák nebo grog. Jenomže al-

kohol zvyšuje kyselost žaludku a ten je 

pak podrážděný a  způsobuje nám ne-

volnost a bolest. Proto je dobré se před 

požitím alkoholu najíst a v průběhu ve-

čera doprovázet jeho konzumaci i  vo-

dou. Přijatelné je suché víno, naopak 

nejhorší variantou jsou míchané nápo-

je, které obsahují velké množství ener-

getických surovin. Taková kombinace 

tuků a koncentrovaného alkoholu nás 

může dostat dokonce až do nemocnice.

5. PSYCHIKA
Zimní únava, pocity stresu a vyčerpání 

dostihnou v zimě většinu z nás. Náladě 

nepřidá ani to, že za tmy člověk vstá-

vá a zrovna tak se za ní i vrací z práce 

domů. Připočteme-li nedostatek vita-

minů a stresující období Vánoc, máme 

problém, který je potřeba řešit. Mno-

zí z  nás se v  takových situacích vydají 

směrem bezmyšlenkovitému přejídání 

se sladkostmi. Organismus však na zvý-

šenou hladinu jednoduchých cukrů re-

aguje opačně – a  to snížením hladiny 

cukru v krvi, což se pak také promítá do 

celkové fyzické i psychické nepohody. 

„Konec podzimu a zimní měsíce se vy-

značují klesající teplotou, ale hlavně 

ubýváním denního světla. V  důsled-

ku toho se začne měnit i  cirkadiánní 

rytmus – naše vnitřní hodiny sledující 

den a noc, pracující s energií a regulu-

jící spánkové cykly. Velmi přirozeně se 

dostaví vyšší potřeba spánku, rychlejší 

únavnost a  zvýšená chuť k  jídlu. V  ta-

kovém stadiu se ještě není čeho obávat. 

V dnešní době dělá většina lidí velkou 

chybu v  tom, že své vnitřní nastavení 

a  přirozené změny během roku nere-

spektují. Působí to, jako bychom chtěli 

po celý rok bez ohledu na počasí nebo 

roční období odvádět stejné výkony 

a za každou cenu fungovat. Jdeme tak 

proti svojí vlastní přirozenosti a  tělo 

se začíná bránit,” upozorňuje Mgr. 

Alžběta Protivanská, psycholožka, psy-

choterapeutka a  lektorka, a  dodává: 

„Dostaví se nepřiměřená spavost, váha 

vyletí nečekaně rychle a už po ránu se 

budíme s  pocitem, že jsme celou noc 

dolovali uhlí. Tyto příznaky společně se 

sníženou chutí k  sociálnímu kontaktu 

a  sexu shrnuje poměrně nová diagnó-

za – sezónní afektivní porucha. Často 

je počátkem rozvoje středně těžké de-

presivní fáze. Celé situaci nepomáháme 

ani tím, že hned po ránu a dlouho do 

noci (kdy je mozek nejcitlivější na pod-

něty) hledíme do svítících obrazovek. 

Dáváme tak mozku řadu protichůdných 

informací proti jeho přirozenému zim-

nímu módu. S přicházející zimou je pro-

to podstatné začít být na sebe opravdu 

hodní. Dopřejme si více spánku a místo 

mobilu si do postele zalezme s knížkou. 

Neklaďme na sebe příliš vysoké pracov-

ní nároky a  třeba si poprvé v  životě 

dovolme prožít zimu takovou, jako to 

dělali celé generace našich předků – 

v teple, v klidu a s blízkými lidmi.”

6. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ
„Bude mrznout, cítím to v  kostech.“ 

Možná jste i  vy slyšeli tyto předpově-

di počasí od lidí, kteří trpí artritidou. 

A  možná vás překvapuje, že se často 

také vyplní. Ve skutečnosti to není nic 

neobvyklého. Tito lidé jsou totiž velmi 

citliví na změnu počasí, hlavně pokud 

se blíží ochlazení, déšť nebo sněhová 

vánice. Ve vyspělých státech trpí artri-

tidou každý šestý člověk. Asi u poloviny 

z  těchto lidí pak jde konkrétně o  os-

teoartritidu. Ta zasahuje hlavně prsty, 

kolena a kyčle.

„Bolesti kloubů se velmi často ozývají 

i  zhoršují právě v  zimním období. Po-

týkají se s  nimi jak zdraví jedinci, tak 

i nemocní (např.   právě pacienti s  rev-

matoidní artritidou). Ke zhoršení i vzni-

ku bolestí může docházet díky citlivosti 

nervových vláken, která se v  zimním 

období zvyšuje na základě výkyvů at-

mosférického tlaku. Kromě toho se li-

dem v zimě většinou nechce moc cvičit. 

A nedostatek pohybu vždy nevěstí nic 

dobrého. Nejen, že zhoršuje stav pohy-

bového ústrojí, ale také zvyšuje riziko 

úrazu. Vhodnou formou prevence pro 

tělo je dostatek pohybu a  celoroční 

otužování, při kterém si postupně zvyk-

nete na chlad a  zimní období Vás ne-

překvapí. Pomoct tělu v tomto období 

můžete i doplňky stravy určené k výži-

vě kloubů,“ říká pohybová terapeutka 

a osobní trenérka Nicolette Fialová. 

Foto: Shutterstock.com
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Jak naučit dítě 
správně smrkat

Osvojte si společně několik snadných kroků, které jsou dítěti blízké. Nejlépe se totiž učí hrou:
 1. Naučte je vyfukovat nejdříve ústy
Vzpomeňte si, až nastane čas koupání. Můžete dítěti například navrhnout, ať zkusí foukat pusou proti vodní hladině až uvidí bub-
linky. Stejně tak můžete domů pořídit bublifuk, snažit se spolu udržet letící peříčko ve vzduchu, anebo před jeho ústy jednoduše při-
držet kapesník a ukázat mu, jak ho může vzduchem rozpohybovat. Zahrajte si s ním na kouzelníka a nejdříve mu to sami předveďte. 
Získáte tak jeho zájem, a pokud se směje, jste na nejlepší cestě.
 2. Nosem – pěkně jedno po druhém
Dále přejděte k foukání nosem se zavřenými ústy. Zacpěte jim jednu nosní dírku a pak druhou. Osvojení vyfukování vzduchu je tak 
daleko snazší, a hlavně vede k správné technice smrkání. Vyprazdňovat nosní dutiny je třeba postupně a nepříliš velkou silou. Příliš 
intenzivní smrkání (stejně jako odsávání) vede k zduření nosní sliznice a s tím spojeným nepříjemným pocitům „ucpaného“ nosu.
 3. Oblíbené kapesníčky
Než do vaší domácnosti rýma opravdu přijde, ujistěte se, že máte dostatek různých kapesníčků. Některým batolatům nemusí vyhovo-
vat papírové kapesníčky, které se jim mohou lepit na ústa. Pořiďte jim pak raději látkové, které postačí prát na 60 °C a žehlit ideálně 
s napařováním. Objevte spolu jejich oblíbený kapesník, se kterým budou nejradši trénovat, a při nejbližší příležitosti se pusťte do tré-
ninku. „Při samotném smrkání jim zbytečně nezakrývejte kapesníkem oči, ale povzbuďte je k lehkému smrkání do kapesníku, kterým 
jim lehce stiskněte nejdříve jednu nosní dírku, vyzvěte je k smrknutí, setřete uvolněný hlen a stejně tak to zopakujte u druhé nosní 
dírky,“ doporučuje MUDr. Michal Jurovčík, primář ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK při FN Motol.

Tipy a triky od úspěšných maminek
I u nejmenších dětí je velice důležité, aby celý proces pochopily. Cvičte s nimi před zrcadlem, ať sami vidí, jak mohou kapesník při hře 
šikovně rozpohybovat a vysvětlete jim, proč tuto dovednost při nachlazení zúročí. Pokud trpí rýmou někdo jiný z vaší domácnosti 
nebo například ve školce, nebojte se na to dítě upozornit. Když pochopí souvislost, bude posléze daleko lehčí dítěti vysvětlit, kdy 
a proč se má vysmrkat.

Jaká jsou rizika špatných návyků?
Právě u dětí je správné smrkání nejdůležitější. Kvůli malému sklonu Eustachovy trubice, která je záro-
veň kratší a širší než u dospělých, se zde mohou škodlivé bakterie a viry snadněji usazovat 
a pronikat společně s hlenem. Rýma je u dětí nejčastější příčinou zánětu středouší a váž-
nější případy někdy končí i  chirurgickým zákrokem. Špatná technika smrkání, kdy dítě 
až moc hlasitě troubí, způsobuje ve středním uchu nežádoucí tlak. I proto by měla být 
u starších batolat při vyprazdňování nosu hlava v předklonu. „Často se setkáváme s tím, 
že když rodiče dávají dítě vysmrkat, dítě vydechuje oběma nosními dírkami a rodič mu 
nos přerušovaně zacpává. Může to sice působit decentněji, ale je náročné pro dutiny 
a silně neefektivní současně. Populární odsávačky připojitelná na vysavač se nesmí na-
dužívat. Sliznice na mechanické podráždění totiž reaguje větším zduřením. Smrkání 
je zkrátka nejšetrnější a nejlepší cestou ke zbavení se hlenu,” doplňuje MUDr. Michal 
Jurovčík, primář ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK při FN Motol.

Podpořte dýchací cesty i imunitu vašich nejmilejších přírodní cestou
Vyzkoušejte šetrný a prověřený produkt na přírodní bázi podporující dýchací cesty 
dětí. Sirup Sinulan forte junior obsahuje výtažky z květů lípy a verbeny. Je obohacen 
o extrakt z plodů bezu a také o vitamin C pro podporu imunitního systému. Výtažek 
z proskurníku a lípy pomáhá zklidnit ústa, hrdlo, hrtan a hlasivky v případě dočasného 
chrapotu. Obsažený biotin navíc napomáhá udržovat normální stav sliznic. Je vhodný 
pro děti od 3 let. Dětem navíc zachutná díky jahodové příchuti. 

Více na www.sinulan.cz

Jistě budete souhlasit s tím, že i obyčejné nachlazení a rýma dokáží na čas silně znepříjemnit 
život, obzvláště pak malým dětem, které se ještě nenaučily nos efektivně vyprázdnit. Malé děti 
trpí nachlazením v průměru osmkrát ročně. Špatná technika smrkání jim navíc může způsobo-
vat záněty středního ucha a vedlejších nosních dutin. Časté používání nosní odsávačky může 

paradoxně rýmu zhoršovat. Jak je tedy naučit správně smrkat?
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V České republice existuje léta zakořeněný vlažný postoj vůči očkování proti 

chřipce, samotné onemocnění je značně bagatelizováno a výsledkem jsou zbytečná 

úmrtí až dvou tisíců pacientů ročně. Nebezpečí spočívá nejen v obtížnější léčbě 

chřipky u chroniků, ale především i ve vysokém riziku rozvoje vážných druhotných 

komplikací, které virová infekce často vyvolává.

PODCEŇOVANÁ 

CHŘIPKA



INZERCE
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„Chřipka je závažné onemocnění, na 

které mohou zemřít zejména starší 

a  chronicky nemocní, ovšem ohrozit 

život může i  jinak zcela zdravému člo-

věku. Je potřeba si uvědomit, že nejvíce 

se umírá právě na komplikace s  chřip-

kou spojené. Člověk se vyléčí nebo je na 

tom lépe a pak se dostaví zápal plic, pří-

padně zánět mozkových blan, nebo zá-

nět srdce, zánět osrdečníku apod. Tyto 

sekundární problémy pak způsobují 

onu vysokou úmrtnost v populaci,“ va-

ruje praktický lékař, MUDr. Cyril Mucha. 

ASTMA
Po celém světe žije zhruba 300 milio-

nů astmatiků, v ČR se na tuto chorobu 

oficiálně léčí asi 800 tisíc pacientů.  Ast-

matici se v  souvislosti s  chřipkou řadí 

do rizikové skupiny. Hrozí u nich totiž 

až 120x vyšší riziko úmrtí v  porovná-

ní s  běžnou populací. Největší hrozbu 

představují druhotné komplikace, kte-

ré chřipka může vyvolat. Chřipkový 

virus útočí na dýchací systém, který je 

u pacientů s astmatem daleko citlivější. 

Často se tak rozvíjí záněty, jež jednak 

zhoršují příznaky astmatu a  způsobují 

astmatické záchvaty, ale mohou rovněž 

vést k rozvoji pneumonie (zápalu plic), 

závažnému a  potenciálně smrtelnému 

onemocnění. Jen v  Evropě pneumo-

nie končí úmrtím přibližně ve 230 000 

případů ročně. Podle Centra pro kont-

rolu a  prevenci nemocí se pneumonie 

v  kombinaci s  chřipkou dokonce řadí 

mezi deset nejčastějších příčin úmrtí ve 

světě. V ČR každým rokem pneumonií 

onemocní 80 až 150 tisíc pacientů, při-

čemž incidence se výrazně zvyšuje prá-

vě při výskytu chřipkové epidemie. 

DIABETES (CUKROVKA)
Další rizikovou skupinou zvýšeně ohro-

ženou chřipkovým onemocněním jsou 

diabetici. Na diabetes se u nás podle po-

sledních statistik Ústavu zdravotnických 

informací a  statistiky ČR z  roku 2016 

oficiálně léčí téměř 930 tisíc nemocných.  

Chřipka může zvýšit míru stresu v  těle, 

což může ovlivnit hladinu cukru v  krvi 

a vést k vážným zdravotním komplika-

cím. Uvádí se, že diabetikům hrozí až 

6x větší pravděpodobnost hospitalizace 

a  2x větší riziko úmrtí na srdeční one-

mocnění nebo cévní mozkovou příhodu 

oproti zdravým osobám.  Pacienti s cuk-

rovkou často čelí krátkodobým kom-

plikacím, jako je ketoacidóza (stav, kdy 

tělo nevyužívá cukr jako palivový zdroj 

z  důvodu nedostatku inzulínu) nebo 

tzv. HHS - hyperosmolární hyperglyke-

mický stav (závažná akutní komplikace 

dekompenzace diabetu, především dia-

betu 2. typu s velmi vážnou prognózou). 

Nebezpečné jsou rovněž infekce hrud-

níku, z  nichž se může rozvinout pneu-

monie. Vzácněji se dále mohou objevit 

tonzilitida (zánět mandlí), meningitida 

(zánět mozkových blan) a  encefalitida 

(zánětlivé onemocnění mozku). 
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KARDIOVASKULÁRNÍ 
ONEMOCNĚNÍ
Kardiovaskulární onemocnění předsta-

vují přibližně 30 % celosvětové úmrt-

nosti. U nás v ČR na nemoci srdce a cév 

umírá přibližně 60 tisíc pacientů ročně. 

Kromě tradičních rizikových faktorů, ja-

kými jsou například hypertenze (vyso-

ký krevní tlak), kouření, diabetes nebo 

obezita, se za velkou hrozbu považuje 

také chřipková infekce. Vlivem chřipky 

dochází k  velké zátěži na lidský orga-

nismus. V  důsledku toho může klesat 

hladina kyslíku a krevní tlak, což může 

vést až k tvorbě krevních sraženin v cé-

vách. Onemocnění chřipkou může jed-

nak zhoršit chronické srdeční problé-

my, jednak způsobit vážné komplikace 

včetně bakteriální pneumonie. Případ-

ný zápal plic pak brání v  rozvodu kys-

líku do krve, což pro srdce představuje 

velký nápor. Podle dostupných statistik 

je kardiak na životě ohrožen 52x více 

než zdravý jedinec. Riziko infarktu je 

až dvojnásobně vyšší, a navíc mu hrozí 

ještě několik týdnů poté, co chřipkou 

onemocní.

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ 
NEMOC (CHOPN)
CHOPN je dlouhodobé zánětlivé one-

mocnění vyvolané vdechováním škod-

livých látek, především tabákového 

kouře. Má mnoho nepříznivých důsled-

ků, zejména na průdušky (způsobuje 

jejich zužování – chronickou bronchi-

tidu) a na plicní tkáň (dochází k jejímu 

zániku – emfyzém plic).  Jde o čtvrtou 

nejčastější příčinu úmrtí u nás i ve světě. 

Celosvětově umírají až 3 miliony paci-

entů ročně, u nás přes 3 500, což je o 70 

% více než v posledních 10 letech. Mezi 

velká rizika spojená s  tímto onemoc-

něním patří virové infekce, která stojí 

až za 50 % případů exacerbací CHOPN 

(nového vzplanutí choroby), z  toho 

28 % má na svědomí chřipkový virus. 

Zhoršení nemoci se projevuje změnou 

množství a  barvy vykašlávaného se-

kretu, obtížným vykašláváním, těžším 

nebo četnějším kašlem, zhoršením duš-

nosti či sípáním na hrudi. Těžké akutní 

formy pak mohou skončit i  smrtí, ně-

kdy i  náhlou a  nečekanou. Pacientům 

se proto doporučuje každoroční očko-

vání proti chřipce, které dokáže snížit 

závažnost onemocnění a  úmrtnost až 

o polovinu.

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ 
LEDVIN
Zhruba 10–15 % dospělé populace ve 

světě trpí v  současnosti chronickým 

onemocněním ledvin ve stádiu 3-5, což 

v České republice představuje minimál-

ně půl milionu osob s  již významným 

snížením funkce ledvin. Chřipka je 

pro takto nemocné osoby nebezpečná 

především z důvodu imunitní dysfunk-

ce. Snižuje se přirozená reakce těla na 

infekci, a  tím i  schopnost organismu 

bojovat s  nemocemi a  jejich následky. 

Pro pacienty je jednak obtížnější vypo-

řádat se se samotnou chřipkou, ale jejím 

propuknutím se rovněž zhoršuje stáva-

jící zdravotní stav ledvin a v mnoha pří-

padech dochází také k  rozvoji dalších 

závažných onemocnění, jako je bron-

chitida (zánět průdušek) či pneumonie 

(zápal plic). Značně se zvyšuje riziko 

hospitalizace a  v  nejhorších scénářích 

hrozí i  smrt. Pokud chřipkou onemoc-

ní pacienti s dlouhodobým chronickým 

onemocněním včetně onemocnění led-

vin, existuje u nich až 11krát vyšší riziko 

úmrtí oproti zdravé populaci.

„Očkování proti chřipce je specifická 

a poměrně jednoduchá prevence. Tím, 

že se člověk proti ní očkuje, nechrání 

jen sebe, ale i  své okolí, protože pak 

nemůže chřipku dále šířit. Především 

zdravotníci by měli jít osobním příkla-

dem a proti chřipce se nechávat očko-

vat,“ dodává MUDr. Cyril Mucha.

Foto: Shutterstock.com
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Je lepší vědět, jestli 
potřebujete antibiotika
Virová nebo bakteriální infekce? Antibiotika jsou velmi účinné léčivé přípravky. 
Účinkují však pouze na bakterie – ne na viry. Při virovém onemocnění jsou 
hodnoty CRP buď v normě, nebo nízké, při bakteriálním naopak rychle stoupají. 
Domácí CRP test Vám pomůže rychle a snadno rozhodnout, zda je návštěva 
lékaře potřebná, či nikoliv. Nemusíte tak zbytečně riskovat při čekání v čekárně 
s dalšími nemocnými. Šetřete své zdraví i čas. Test je vhodný i pro děti.

Veroval® – Vezměte si své zdraví k srdci.

www.veroval.cz

Veroval®
DOMÁCÍ TEST
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V každé dobré lékárně
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Moje kamarádka Jana toužila po miminku, co 
ji znám. Vlastně neexistoval medicínský důvod, 
proč se já nedařilo otěhotnět, nicméně po de-
seti letech snažení už věří jen málokdo… I  já 
jsem asi vypadala hodně udiveně, když mi sděli-
la nadšené, že je těhotná. A že je přesvědčená, 
že jí  v jejím snažení pomohl  Somavedic…  Než 
vám budu dál vyprávět o téhle úžasné novince, 
pojďme ale nejprve jako vždy na malé shrnutí,  
pro ty, kteří snad  nečetli předchozí článek a tu-
díž třeba vůbec netuší, o čem je řeč .  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní mi-
nerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schop-
nost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostře-
dí, a  tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen 
o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u ka-
menů je tato energie nebývale silná, z čehož do 
jisté míry vychází i  jejich léčebné využití, které 
se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotli-
vých kamenů. Somavedic v sobě takových kame-
nů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je 
sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich 
energie. Pokud totiž konkrétní minerály v urči-
tém přesném rozestavení necháme působit ve 
společné korelaci, dokážou vzájemně se podpo-
rující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostře-
dí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné 
vlivy, jež taktéž vibrují v  určitém frekvenčním 
rozmezí. To je dnes již měřitelné pomocí biore-
zonančních přístrojů a  těchto poznatků výrobce 
využívá pro optimální funkci Somavedicu.  Ten 
by měl člověka vyladit, dostat ho do harmonie, 

dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a ho-
jením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit 
lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu života. 
A teď tedy k realitě… 

Od vyladění k oplodnění…
Jana vyzkoušela mnohé a  k  Somavedicu byla 
spíše kritická. Říkala, že jsem jí ale přece jen 
trochu nahlodala svými články a svým přesvěd-
čením, jak nám Somavedic pomohl. Proto se ke 
mně přijela podívat na ten „zázrak“….
„Myslím, že jsem na některé věci hodně citlivá 
a už při vstupu do domu jsem se začala cítit vel-
mi dobře. Jako by ze mě spadly všechny starosti, 
jako bych trápení nechala někde před domem. 
Během hodiny jsem se cítila plná energie a pod 
vlivem zvláštního tepla. Bylo mi zkrátka dobře. 
Po týdnu mě konečně přestala bolet hlava a pře-
stala jsem se cítit napnutá jako struna. Vůbec se 
mi večer od světla nechtělo a ráda jsem využila 
nabídky si přístroj na nějakou dobu půjčit. Vez-
la jsem ho s sebou domů jako největší svátost. 
Doma hned zaujal čestné místo v obýváku, aby 
na mě působil pokud možno co nejvíce. 
Účinek na sebe nenechal dlouho čekat. Během 
týdne jsem si uvědomila, že mnohem lépe spím. 
Konečně jsou za mnou noci, které jsem strávi-
la s  knížkou a  mířila do práce naprosto vyčer-
paná. Bolesti hlavy zmizely, stejně jako pocit 
permanentní únavy. Při první menstruaci, jsem 
byla překvapená, jak velmi dobře vše snáším. Já, 
která jsem si vždy musela brát prášky na bolest 

Asi málokterá žena se dobrovolně rozhodne pro bezdětnost. Pokud se početí nedaří, 

jsme většinou ochotné podstoupit cokoliv – zázraky medicíny počínaje a babskými 

recepty konče. Cokoliv vyměníme za naději, že jednou budeme mámou…

SOMAVEDIC?
KDYŽ SE POVEDE ZÁZRAK...
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a  první den omdlévala, jsem prošla tím svým 
týdnem téměř bez povšimnutí. Dokonce jsme 
ani nemusela vynechat pravidelné cvičení. Říka-
la jsem si, že už kvůli tomu se vyplatí do přístro-
je investovat. To jsem ještě ale nevěděla, jaké 
překvapení na mě čeká…

Zázrak na počkání
Když se blížil další z  termínů mé menstruace, 
nebyla jsem nijak udivená, že mě nic nebolí, 
žádné křeče se nedostavují a blížící se menstru-
aci avízuje jen pnutí v prsou. Vzhledem k před-
chozí zkušenosti jsem si toho, že je něco jinak, 
všimla až poměrně pozdě. Očekávala bych totiž 
ledacos ale rozhodně ne těhotenství. Obzvláště 

poté, co jsem deset let sledovala bazální teplo-
tu, dodržovala plodné a dny, pila bylinkové čaje. 
Najednou zázrak vlastně z ničeho nic. 
Samozřejmě, jsem zatím na začátku toho zá-
zračného procesu.  A když tak analyzuji, říkám 
si, co vlastně bylo tím hlavním spouštěčem. Bylo 
to zázračné působení přístroje, které zapříčini-
lo přímo mé těhotenství, nebo šlo o to, že jsem 
se zklidnila, dostala do pohody, spadla ze mě 
veškerá křeč a díky tomu moje tělo reagovalo 
jinak, něž obvykle? 
Ale vlastně je to jedno. Důležitý je výsledek.  
Po deseti letech mě potkal zázrak. A  možná 
čeká někde i na vás…

Iva Nováková
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Opakované bolesti břicha, nadýmání, častý průjem nebo naopak zácpa – zdravotní 

komplikace, o kterých se nemluví s kamarády ani rodinou a často ani s lékaři. 

Přitom kombinací některých z těchto příznaků, které spojuje diagnóza syndromu 

dráždivého tračníku (IBS), trpí 15 % Evropanů, častěji žen.

O ČEM RADŠI NEMLUVÍME?
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Mezi nejdůležitější spouštěče zdravot-

ních komplikací patří jídelníček a stres. 

Proto je velmi překvapivé, že se tento 

syndrom objevuje také u  6–14 % dětí 

a dospívajících. 

MŮŽETE MI, PROSÍM, ŘÍCI, KDE SI 
MOHU ODSKOČIT?
„Pro dráždivý tračník (syndrom dráž-

divého tračníku) jsou typické bolesti 

břicha doprovázené problémy s  vy-

prazdňováním stolice – zácpou nebo 

průjmem. Častým problémem bývá 

také nadýmání a  pocit břišního dys-

komfortu. Přestože jde o problém vel-

mi častý, nejde o závažné onemocnění. 

Pokud je diagnóza stanovena správně, 

nejsou tito pacienti ohroženi ve zvýše-

né míře ani rakovinou tlustého střeva, 

ani jiným závažným onemocněním,“ 

říká MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. z 1. lé-

kařské fakulty UK. Syndrom dráždivého 

tračníku (neboli dráždivého střeva, čas-

to také označovaný zkratkou IBS z ang-

lického irritable bowel syndrome) může 

být navíc spojený s chronickou únavou, 

poruchami spánku, bolestmi hlavy, sva-

lů a zad nebo výkyvy nálad (které ne-

moc dále, jako v  začarovaném kruhu, 

zhoršují). 

Na rozdíl od vážně nemocných jsou lidé 

na své zdánlivě banální zdravotní kom-

plikace často sami. Ať již z pocitu studu, 

nebo kvůli bagatelizaci a  přesvědčení, 

že dieta vše spraví, se bojí o nepopulár-

ních příznacích hovořit, a to často i s ro-

dinou. K  lékaři se tak dostane pouze 

necelá třetina z  nich. Málokdo se sty-

dí říci, že musel zůstat doma, protože 

měl střevní chřipku, nebo snědl něco 

špatného. Proč se tedy bojíme svěřit se 

s tím, že stejnými příznaky trpíme čas-

těji? 

NENÍ TO TAK JEDNODUCHÉ, JAK 
BY SE MOHLO ZDÁT
Nedá se říci, že by existovala jedna 

univerzální příčina vzniku, často se na 

něm spolupodílí více faktorů. Mezi 

nejdůležitější patří dlouhodobý stres, 

narušení bakteriální flóry střeva, větší 

délka střeva, větší citlivost mozku na 

některé podněty, v minulosti prodělaná 

infekce trávicího traktu nebo některé 

potravinové alergie vedoucí ke změně 

fungování imunitního systému ve stře-

vě. Právě stres je přitom příčinou, kte-

ré je v  poslední době věnována velká 

pozornost. Stres totiž přepne naše tělo 

do obraného režimu a u mnoha lidí se 

napětí přenáší právě do trávicí sousta-

vy a  ovlivňuje tak průběh a  frekvenci 

záchvatů syndromu. Skutečnost, že se 

zdravotní komplikace objevují častěji, 

může vést k  novému stresu a  strachu 

z  ataků. Následkem pak může být vý-

razné snížení kvality života – ataky 

nemoci narušují denní režim, lidé se 

omezují v  jídle a  kvůli obavě z  nepří-

jemných situací se vyhýbají sportovním 

aktivitám, delším cestám a společnosti. 

Kvůli různorodosti příznaků syndromu 

dráždivého tračníku je složitá i diagnó-

za. Ta spočívá v první řadě ve vyloučení 

jiných závažných onemocnění. „Podob-

né projevy jako dráždivý tračník mohou 

doprovázet řadu onemocnění, např. 

střevní záněty, celiakii, divertikulární 

chorobu nebo rakovinu tlustého stře-

va. Vzácněji se takto mohou projevo-

vat i nemoci jiných orgánů – například 

ledvin, diabetes, nebo deprese. Správ-

ná diagnóza proto vyžaduje vyloučení 

jiných chorob, a to především v situaci, 

kdy se objeví některé alarmující proje-

vy – např. nechutenství, hubnutí, nebo 

krvácení do stolice,“ pokračuje MUDr. 

Bortlík. Diagnózu „syndrom dráždivé-

ho tračníku“ nebo IBS přitom pravdě-

podobně uslyšíte, pokud máte bolesti 

břicha doprovázené nadýmáním, prů-

jmem nebo naopak zácpou nejméně 3x 

měsíčně déle než 6 měsíců. 

JAK SE V TOM TEDY VYZNAT
Syndrom dráždivého tračníku můžeme 

dle příznaků rozdělit na 3 typy, přičemž 

u každého je třeba zvolit jiná režimová 

opatření:

1. IBS doprovázené průjmy - přízna-

kem jsou bolesti břicha související 

s  řídkými stolicemi (někdy s obsa-

hem hlenu) a  častějším nebo ná-

hlým nutkáním si odskočit. Tyto 

příznaky přitom vyřeší pouze 

návštěva toalety, po které dojde 

k dočasnému zlepšení. Ke zmírně-

ní příznaků přispívá úprava jídel-

níčku a probiotická léčba doplně-

ná o  tzv. probiotické kvasinky se 

záhadným názvem Saccharomyces 

Boulardii (na trhu existuje několik 

volně prodejných přípravků s tou-

to kvasinkou, některé dokonce 

v  kombinaci s dalšími probiotický-

mi kmeny).

2. IBS doprovázené zácpou – přízna-

kem jsou bolesti břicha spojené se 

zácpou, tvrdou nebo hrudkovitou 

stolicí a  s  potížemi při vyprazd-

ňování, k  němuž dochází obvykle 

méně než 1x za tři dny. V  tomto 

případě je důležitý nejen příjem 

probiotik, ale také vlákniny; i  při 

pestrém a  vyváženém jídelníčku 

je obtížné zařadit tolik vlákniny, 

kolik je potřeba – proto i v tomto 

případě jsou vhodné doplňky stra-

vy dostupné v lékárně.

3. IBS smíšeného typu (střídání zácpy 

a  průjmu) doprovázené nadýmá-

ním – nadýmání a dyskomfort  mo-

hou být nejen samostatnými proje-

vy syndromu dráždivého tračníku, 

ale mohou též doprovázet přízna-

ky zácpy. Nadýmání a pocit plnosti 

jsou následkem nadměrné tvorby 

střevních plynů. Řešením je odpo-

vídající úprava jídelníčku, probio-

tika a doplňky s trávicími enzymy.  

Ty v  našem těle pomáhají trávit 

těžko stravitelná jídla, usnadňují 

rozklad makroživin a  vstřebávání 

mikroživin, snižují množství cukrů, 

které se dostanou do tlustého střeva 

a tak snižují nadýmání. 

8 VĚCÍ, KTERÉ PRO SEBE MŮŽETE 
UDĚLAT
1. Pište si

Je důležité rozumět svému tělu. Před 

tím, než začnete se změnou režimu, 

je vhodné zjistit, co příznaky vyvolává. 

Nejpřímější cestou je deník. Ten by měl 

obsahovat informace o  jídelníčku, po-

hybu, stresových situacích a poznámku, 

zda se v  daný den objevily nechtěné 

příznaky. Při konzultaci s lékařem Vám 

bude deník užitečným pomocníkem.

2. Upravte svůj jídelníček

Protože individuální příznaky se u syn-

dromu dráždivého tračníku liší, je důle-

žité přihlédnout k tomu i při dodržová-

ní jídelníčku. Konkrétní doporučení se 

liší dle příznaků. Obecně se dá říci, že 

prvním krokem je vytipovat a  vyloučit 

jídla, která fungují jako spouštěče Va-

šich problémů (liší se dle typu přízna-

ků). Denní příjem energie by měl být 

rozdělen do pěti menších porcí. Dobré 

je přitom plánovat dopředu a připravit 

si jídla předem, aby se ráno nestalo prv-

ní stresovou situací. Též se vyplatí vy-

hradit si na jídlo dostatek času a využít 
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INZERCE

Merino vlna 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.

Materiál
Nánožník
100 % polyester
Vnější potah
100 % polyester 
Výplň
100 % polyester 
Vnitřní potah líc
100 % merino vlna

Rozměry bez nánožníkucca 90 × 50 cms nánožníkem115× 50 cm 

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

Made in EU

Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nejjemnějších vln vůbec. Má vý-
borné termoregulační vlastnosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Nekouše“ proto je vhodná i pro
přímý kontakt s jemnou dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna absor-
buje 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 odbouratelný. Má velké samočistící schop-
nosti, proto není třeba časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat). 

merino 210x140.qxp_Sestava 1  29.11.2016  8:30  Stránka 1

www.detsky-koberec.cz
Dětské koberce

• speciální ECO pěna
• perfektní herní zážitek
• vhodné na doma i na ven
• oboustranné použití a design
• antibakteriální povrch
• chrání děti před prochladnutím
• tlumí hluk a chrání před úrazem
• otíratelný vlhkým hadrem
• 26 hravých motivů

velký výběr vzorů

Dwinguler_inz_210x250.indd   1 15.10.2016   11:20:42



půlhodinku současně jako relaxaci. 

3. Probiotika změnu jídelníčku 

podpoří

Střevní bakterie, které udržují náš trá-

vicí systém v rovnováze, jsou velmi cit-

livé a rovnováhu tak může narušit ne-

jen složení jídelníčku, nemoc a užívání 

léků, ale i  celkový životní styl a  stres. 

Každé narušení rovnováhy přitom vede 

k méně či více závažným potížím. Pro-

biotika představují vhodný způsob, jak 

správnou činnost střev podpořit. Dá se 

říci, že prospívají správnému zažívání 

obecně a s jejich zařazením do jídelníč-

ku neudělá chybu nikdo. V případě IBS 

je možné jejich účinek podpořit dopl-

něním o další specifické složky dle akut-

ních příznaků.

4. Pohyb je dobrý pro tělo i pro hlavu 

Při pohybu je důležitá pravidelnost, 

proto je dobré vybrat si takovou čin-

nost, která vás baví. Na pohyb byste si 

měli najít čas minimálně 3x týdně 20–30 

minut. Pokud se ale aktuálně necítíte 

dobře, občasná jednodenní přestávka 

jistě nevadí. Ale pozor, ne všechny spor-

ty jsou pro lidi trpící syndromem dráž-

divého tračníku vhodné. Naslouchejte 

svému tělu a vyhněte se např. posilová-

ní břišních svalů nebo skákání, pokud 

u vás zhoršují průjem. Naopak vhodné 

jsou nordic walking, jízda na kole (s se-

bou si zabalte raději vlhčené ubrousky), 

tanec, taj-či, jóga nebo pilates.  

5. Pokuste se zpomalit

Je jasné, že to se jednoduše řekne, ale 

hůře udělá. Protože na rozvoji syndro-

mu dráždivého tračníku se podílí do 

velké míry stres, je pravidelný odpo-

činek, věnování se koníčkům, rodině 

a přátelům důležitou součástí léčby. Při 

rozhodování o  tom, jak budete trávit 

volný čas, je důležitý hlavně váš dobrý 

pocit a spokojenost. Protože vše začíná 

ráno, nařiďte si budík s  dostatečným 

předstihem.

6. Uvědomte si, že na to nejste sami

Téma střevních komplikací je jistě ne-

příjemné, ale myslet si, že si přátelé 

ničeho nevšimli, je dosti naivní. Jistě 

budou rádi za důvěru, kterou jim pro-

jevíte tím, že se svěříte. Navíc, většina 

z  nich má zkušenosti se střevní chřip-

kou nebo špatným jídlem, a tak budou 

vědět, o čem mluvíte. Pokud své pocity 

chcete sdílet s  lidmi, kteří trpí stejný-

mi problémy, podívejte se na někte-

rou z diskusních skupin, jež se tématu 

syndromu dráždivého tračníku věnují 

na internetu. Nepodceňujte ani rady 

lékárníka. Pokud Vám vadí přítomnost 

dalších nakupujících v  lékárně, vyčkej-

te na vhodnou příležitost a  zeptejte 

se, jaký přípravek by Vám doporučil 

k  dlouhodobému řešení Vašich obtíží. 

Erudovaný lékárník už bude vědět, jak 

se správně zeptat, aby identifikoval, co 

Vás trápí a jak Vám nejlépe pomoci. Při 

dlouhodobějších komplikacích je též 

vhodná konzultace s  gastroenterolo-

gem nebo psychologem.

7. Užívejte si každý den

Pro mnoho z  nás je základem stereo-

typ. Zamyslete se, zda v něm jsou věci, 

které neradi děláte a s nimiž je možné 

přestat. Zkuste najít i na stresových si-

tuacích něco pozitivního – při ranní 

dopravní špičce promyslete, co je nutné 

udělat přes den; při čekání ve frontě 

naplánujte víkend. Snažte se, aby zdra-

votní komplikace omezovaly váš život 

co nejméně. Pokud se svěříte přátelům, 

jistě najdete společné aktivity, které 

budou vyhovovat všem. 

8. Nevzdávejte to

Je důležité počítat s  tím, že změna se 

neprojeví okamžitě. Při úpravě životní-

ho stylu je třeba vytrvat. Nic se nevyřeší 

samo a  vaše námaha bude odměněna 

tím, že se příznaky zmírní a budou při-

cházet méně často. 

Foto: Shutterstock.com
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



DĚTSKÉ OBLEČENÍ A BYTOVÉ DOPLŇKY S OBRÁZKOVÝMI 
MOTIVY Z OBLÍBENÝCH POHÁDEK DISNEY A DALŠÍCH

Promo kód zadejte v objednávce. Platnost do 30.4.2019

5%

SLEVA
KÓD: RODINA

www.kids-shop.cz

DÁREK, KTERÝ JSTE SI VŽDYCKY PŘÁLI DOSTAT 
A NIKDY JSTE JEJ NEDOSTALI!
Dopřejte ho svému dítěti.

Jezdící koník Ponnie je čistě mechanická hračka. Rozjíždí se nasedáním a vy-

sedáním ze sedla jako při klusu na opravdovém koni.

Dítě má radost z  pohybu a  rozvíjí si koordinaci pohybů. Jezdit můžete 

doma i venku. Kolečka jsou z bezbarvé gumy, takže nepoškodí parkety ani 

plovoucí podlahu.

Objednávky a video s ukázkou 

jízdy na www.ponnie.cz

TAK BLÍZKO K PŘÍRODĚ JAKO NIKDY PŘEDTÍM
Nová lahvička NUK Nature Sense pro přirozený pocit  

během pití – téměř jako z matčina prsu. To díky ně-

kolika malým otvorům v mimořádně měkké zóně 

savičky, široké a flexibilní opoře pro rty 

a speciálnímu NUK antikolikovému 

otvoru.

PERLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY: ČAJ PUERH POMÁHÁ 
ZDRAVÍ I OPTIMÁLNÍ VÁZE
Po tisíce let známý léčebný systém Tradiční čínské medicíny opěvuje 

čaj pu erh jako poklad z kategorie bylin, které tělu ulevují při přemíře 

horka a toxických látek a je známý pro své blahodárné účinky na zdra-

ví. Západní civilizace jej však teprve nedávno objevila z jiného důvodu 

- tento čaj koriguje chutě a pomáhá s hubnutím.

www.cajova-zahrada.cz 

www.kava-arabica.cz/

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dětskou po-

kožku tak, aby se miminko cítilo jako 

v bavlnce. Heřmánek vytváří jemný 

film a tím ji chrání před zarudnutím 

a svěděním. Přináší citlivé pokožce 

vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jem-

nou vůni.

SINULAN FORTE JUNIOR SÍLA Z PŘÍRODY PRO VAŠE DĚTI
Podpora dýchacích cest dětí na přírodní bázi. 

Jedinečná kombinace 6 bylinných  

výtažků, vitaminu C a biotinu, 

pro podporu:

• horních cest dýchacích

• dolních cest dýchacích

• imunitního systému

• správného stavu sliznic

Forma sirupu s  jahodovou pří-

chutí vhodná již od 3 let, stačí  

1 čajová lžička denně.

www.sinulan.cz 

Doplněk stravy

PŘIPRAVTE SI SNADNO VIETNAMSKÉ BAGETY, 
INDICKÉ KUŘE NEBO MAKADAMOVÉ SUŠENKY  
S VESELOU VEVERKOU!
Pořiďte si zbrusu novou kuchařku S Veverkou v kuchyni, v níž 

najdete originální recepty pro milovníky oříšků. V knize je navíc 

spousta zajímavých tipů a krásné fotky, 

které vám dodají inspiraci pro servíro-

vání hostům. Ingredience seženete ve 

velkých supermarketech, specializo-

vaných prodejnách nebo online. Pro 

oříšky ale zamiřte do Veselé Veverky. 

Síť obchodů s oříšky a sušeným ovocem 

najdete nejenom v kamenných obcho-

dech, ale i na:  

www.vesela-veverka.cz

ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ LAMELOVÝ 
ROŠT PRIMAPLUS MOTOR
Složený z  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových 

pouzdrech. Vhodný pro osoby s hmotností do 120Kg. Změk-

čení frézováním lamel v ramenní oblasti zajišťuje správnou oporu páteře při 

poloze na boku. Středový popruh zlepšuje stabilitu roštu. Individuální nasta-

vení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh. 3 anatomické zóny pro optimální 

oporu těla. Vhodný pro kvalitní pěnové a latexové matrace. Výška roštu cca 

5cm. S motorem výška 17cm.

Přesné rozměry roštu:

Délky: 195 cm pro matrace a postele 200 cm

Šířky: 89 cm pro matrace a postele  90 cm

Nelze vyrobit v atypickém  

rozměru.

www.i-matrace.cz



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

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

 www.msene.cz

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
• havajská masáž zad
• parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od
5.125,-  Kč/osoba*

Antistresový pobyt

NEPODCEŇTE PÉČI O IMUNITU
Právě teď je potřeba posílit imunitní systém na maximum. Nenechte 

nic náhodě a podpořte imunitu svých dětí pravidelným podáváním do-

plňků stravy Preventan. Nyní v limitované edici s praktickou čelenkou! 

K dostání ve vaší lékárně.

Preventan® je originální doplněk stravy 

obsahující patentovanou látku  

ProteQuine® a vitamin C, který při-

spívá k normální funkci imunitního 

systému a  ke snížení míry únavy 

a  vyčerpání. Preventan®Junior je 

určen pro děti od 3 let.

Více na www.preventan.cz

NASTARTUJTE DEN DÁVKOU ENERGIE 
ČERNÉHO RYBÍZU, BEZU A AÇAÍ V PŘÍ-
CHUTI BOOST!
Jsou dny, kdy není nic těžšího než vstát z postele 

a kdy je pondělí nejhorší nepřítel. Pro tyhle oka-

mžiky je tu mikrodrinkWaterdrop ve variantě 

Boost. Spojené síly černého rybízu, černého bezu 

a  exotických plodů palmy açaí poskytnou tělu 

a mysli tolik potřebnou vzpruhu a pomohou vám 

pustit se s radostí do práce. 

www.waterdrop.cz

BIOPOCHOUTKA, KTERÁ POTĚŠÍ TY NEJMENŠÍ 
STRÁVNÍKY
Pečlivě vybrané suroviny z ekologického zemědělství, zásoba vitamí-

nů A, D i B1 a bohatý zdroj vápníku? To vše najdou rodiče v nových 

obilných BIO kaších NaturNes, které jsou vhodné pro děti od ukon-

čeného 6. měsíce věku. Novinka od Nest-

lé v  mléčné i  nemléčné 

variantě je ideální volbou 

příkrmů pro ty nejmenší 

a  díky lahodným příchu-

tím banánu nebo vanilky 

potěší i  ty nejnáročnější 

z  nich. Příprava navíc ne-

zabere víc než 5 minut.

BIOPOCHOUTKA, KTERÁ POTĚŠÍ TY NEJMENŠÍ 
STRÁVNÍKY
Pečlivě vybrané suroviny z ekologického zemědělství, zásoba vitamí-

nů A, D i B1 a bohatý zdroj vápníku? To vše najdou rodiče v nových 

obilných BIO kaších NaturNes, které jsou vhodné pro děti od ukonče-

ného 6. měsíce věku. Novinka od Nestlé v mléčné i nemléčné variantě 

je ideální volbou příkrmů pro ty nejmenší a díky lahodným příchutím 

banánu nebo vanilky potěší i ty nejnáročnější z nich. Příprava navíc 

nezabere víc než 5 minut.
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Imunitní systém je tou nejmocnější zbraní, kterou naše tělo každý den bojuje 

s nebezpečnými vetřelci (bakteriemi, viry, rakovinou), a pomáhá nám tak 

neonemocnět. I jemu ale občas dojdou síly. Stane se tak to, o co nejméně stojíme. 

Nemoc nás dostane. Dříve než dojde k nějaké ošklivé příhodě, měli bychom sami 

pro sebe něco udělat.

JAK POVZBUDIT 

IMUNITU?
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Co takhle třeba změnu životního stylu 

a stravovacích návyků? 

ZDRAVÉ DESATERO
1. Správný jídelníček musí rozhodně 

obsahovat více vitamínů a minerá-

lů, než hamburgerů a hotdogů.

2. Cvičení po ránu není nesmysl, ale 

nutnost.

3. Snídaně by měla být určitě vydat-

nější, než večeře.

4. Pět menších jídel je lepších, než 

jedno velké

5. I  dvacetiminutová procházka na 

čerstvém vzduch stojí za to.

6. Den nemá 24 hodin proto, aby 

dvacet patřilo práci - dlouhodobé 

přetížení žádný organismus neu-

nese.

7. Dobrý spánek je také umění. Ne-

snažte se přehlížet to, že vás trápí 

nespavost. Je to dokonalá propust-

ka k nemoci. 

8. Vztahy jsou důležitější, než peníze 

a  pohoda prospěje zdravému ži-

votu víc, než luxusní dovolená na 

Kanárech.

9. Většina věcí se dá vyřešit i bez stre-

su, který vyřadí imunitní systém 

z provozu spolehlivě.

10. Radost a  úsměv mnohdy zmohou 

víc, než krabička multivitamínů.

Připadá vám naše desatero poněkud 

úsměvné? A vidíte, pokud se jím bude-

te řídit, projdete životem zdraví a v po-

hodě. Abyste ale neřekli, že vám dlu-

žíme nějakou opravdu odbornou radu. 

Samozřejmě vám ukážeme i nějaké dal-

ší cesty k posílení imunity.

Pokud chceme posílit imunitu, měli by-

chom upravit svoji výživu, být fyzicky 

přiměřeně aktivní, omezovat stresové 

situace a vhodným způsobem otužovat 

svůj organizmus. Především v situacích, 

kdy máme sníženou obranyschopnost, 

jako je tomu teď na podzim, mají své 

nezastupitelné místo vitamíny, pro-

biotika a  enzymy. Probiotika příznivě 

ovlivňují střevní mikroflóru. Přijímat je 

můžeme jak ve formě potravinových 

doplňků. Tak i  ve kvalitních mléčných 

výrobcích.

Vitamíny, které organizmus nevyrábí, 

a proto musíme dbát na jejich pravidel-

ný přísun, se stávají v našem těle důleži-

tou složkou enzymů. A bez enzymů by 

nemohly probíhat žádné biochemické 

procesy, bez nich by neexistoval život.

 

Některé enzymy v našem těle modulují 

a  řídí správné fungování imunity. Do-

káží ji nastartovat a zvýšit její obrany-

schopnost a  ve správný okamžik zase 

dovedou její aktivitu utlumit. Udržují 

tak imunitní systém ve zdravé rovnová-

ze. Jestliže je ale naše imunita oslabe-

na, podpoříme činnost enzymů, které 

řídí imunitní pochody v našem těle, do-

dáním obdobných enzymů zvenčí.

Podobným způsobem musíme dopl-

ňovat i  vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož 

podíl na fungování imunity je lví, jsou 

podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin 

A, D a E. Rozhodně však nesahejte po 

těch nejlevnějších, šumivých a s obráz-

kem, které prodávají v  supermarketu. 

Raději se o těch správných poraďte v lé-

kárně. 

NEZAPOMEŇTE NA BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglu-

kany, čistě přírodní látky, které pod-

porují imunitní systém, snižují hladinu 

cholesterolu a zvyšují vitalitu. 

Dostatečná preventivní denní dávka 

pro dospělou osobu by měla být 100-

200 mg/den standardizovaného množ-

ství betaglukanu. Při nachlazení a  ji-

ných onemocnění samozřejmě i  více.  

Velmi důležitá a  opomíjená je čistota 

nabízeného betaglukanu. Za kvalitní 

se považuje betaglukan od 70% čistoty 

a výše. 

Na zdroji samotném moc nezáleží, pro-

tože když je betaglukan dostatečně 

vyčištěn a v dostatečném množství, má 

relativně stejné účinky. Je tedy jedno, 

zda je získán z hub, kvasinek, mořských 

řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale 

geneticky a historicky biologicky nejblí-

že betaglukan z  kvasinek, protože se 

tu s pomocí kvasnic peče chleba a pije 

pivo tisíce let.

Velmi důležité tedy je vybrat správný 
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KAŽDÁ ŽENA JE KRÁSNÁ, 
POKUD JE SPOKOJENÁ
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+420 605 271 879 | FB: afrodite-strakonice

www.afrodite-strakonice.cz

IVAMODA.CZ | velkoobchod se společenskou módou
Palackého nám. 86 | 386 01 Strakonice
+420 605 261 498 | ivamoda.cz@gmail.com
www.ivamoda.cz

ivamoda_pulka.indd   1 21.1.2019   14:57:38



betaglukan. Seriózní firma uvádí klinic-

ké zkoušky nebo publikace popisující 

experimenty na zdroj svého betagluka-

nu. Naopak varující je text, který si na-

vzájem výrobci opisují bez konzultace 

s odborníky. A také text, ve kterém je 

nesmyslný sáhodlouhý seznam účinků 

betaglukanu. Betaglukany jsou účinné, 

ale nejsou zázrakem na všechny nemoci 

světa.  

Čistota a obsah samotného betaglukanu 

jsou nejdůležitějšími informacemi pro 

spotřebitele!

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o ta-

juplné bylině severoamerických indiánů 

echinacea s poetickým českým názvem 

třapatka. Dnes je jí všude plno a ne na-

darmo. Stimuluje totiž buňky imunit-

ního systému, které jsou klíčové v boji 

s infekcemi. 

Koupit si ji můžete v různých formách. 

Doporučuje se brát ji denně jako pre-

venci a  při prvních příznacích příjem 

zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se 

s nemocí už propuknutou. Mezi účinné 

hity se řadí i rakytník řešetlákový.

Obsahuje totiž více než 190 biologic-

ky aktivních látek, vitaminy, minerá-

ly, aminokyseliny a OMEGA-3, 6, 7 a 9 

mastné kyseliny. Přirozené obsahuje 

až 25x více vitaminu C než ovoce s nej-

větším obsahem tohoto vitaminu – po-

meranč nebo kiwi.  Jediná oranžová 

bobulka obsahuje denní doporučenou 

dávku vitaminu C pro zvýšení imunity 

v zimních měsících. Zkrátka díky svému 

obsahu velkého množství léčivých látek 

dokáže pomoci při skutečně nejrůzněj-

ších problémech. Navíc nejsou známy 

případy jakýchkoli nepříznivých účinků, 

takže našemu organizmu naprosto ne-

vadí ani jeho dlouhodobé užívání.

BYLINKY PLATÍ STÁLE...
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, 

čaj je totiž skvělý způsob, jak zabít více 

much jednou ranou. 

Zaprvé do sebe dostanete spoustu 

zdraví svědčících látek vcelku příjem-

nou formou, zadruhé tím paralelně 

odškrtáváte políčka v  denním pitném 

režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. 

Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šíp-

kový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se 

i  porozhlédnout po světě - Egypt vás 

může inspirovat svým čajem karkade 

(ibišek), Indie zázvorem, Čína svým ča-

jem zeleným a Inkové lapachem. 

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I  když můžete mít pochybnosti o  op-

timálním obsahu vitaminů a  minerálů 

v ovoci a zelenině v našich obchodech, 

stejně zůstává správná a vyvážená stra-

va jedním ze zásadních pilířů dobrého 

fungování našeho imunitního systému. 

Zásady zdravého stravování znají sko-

ro všichni, ale zdaleka se jimi neřídí. 

Tak jen základní pravidla: hodně ovo-

ce a zeleniny, pokud možno lokálního 

původu, méně masa a  více luštěnin, 

z mléčných výrobků ty kvašené, obilni-

ny raději celozrnné, kvalitní rostlinné 

a živočišné tuky, mnohem méně cukru. 

Nehladovět, jíst častěji, ale menší por-

ce. A máte tady dva v jednom: nejenom 

že tento systém blahodárně povzbudí 

vaši obranyschopnost, ale zároveň při 

jeho dodržování zhubnete. Za vyzkou-

šení to stojí. 

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ 
COLOSTRUM
Že nevíte, o čem mluvíme? Je to přitom 

velice jednoduché. Tento nápad za nás 

v  podstatě vymyslela sama matka pří-

roda. O  vhodnosti mateřského mléka 

pro lidský organismus už jsme jistě sly-

šeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže 

u mláďat savců zajistit pevné zdraví do 

budoucího života, už tolik známý není. 

A přitom jde vlastně jenom o jednodu-

chý proces, kdy mládě saje mléko od 

maminky a tím naprosto jednoduchou 

cestou získává veškeré potřebné látky 

pro budování své obranyschopnosti. 

Kozí kolostrum je tedy produkt z  ko-

zího mleziva. Kozí mlezivo není v pod-

statě nic extra složitého, ale přesto jde 

o  unikátní tekutinu. Mlezivo vylučují 

samice koz ihned po tom, co se jim na-

rodí kůzle. Kozí kolostrum v  koncen-

trované formě obsahuje velkou řadu 

biologicky aktivních látek, jako jsou na-

příklad imunoglobuliny, laktoferin, cy-

tosiny, vitamíny, biominerály, speciální 

antibakteriální a  antivirové látky, růs-

tové faktory, interferon a řadu dalších. 

Optimalizuje tedy přirozený obranný 

systém organismu. Tím pomáhá při 

udržení správné funkce imunitního sys-

tému při intenzivní námaze organismu. 
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ZNÁTE HLÍVU ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná patří mezi houby, které 

dokážou lidské tělo nejen nasytit, ale 

dát mu i  spousty velmi potřebných lá-

tek. Jedná se o houbu, která je v pod-

statě nejzdravější ze všech. Svědčí 

o tom i fakt, že vzniklo velké množství 

různých přípravků, jejichž základem je 

právě hlíva ústřičná. 

Nejvíce ceněné jsou především vitamí-

ny, jež hlíva ústřičná obsahuje. Jedná 

se o  řadu vitamínů B a  vitamíny K, D 

a  C. Z  dalších látek jmenujme draslík, 

fosfor, zinek, sodík anebo selen, bor 

a  jód. Vynikající jsou i beta1, 3 gluka-

ny. Zapomenout bychom neměli ani 

na mevinolin, steroly, mastné kyseliny 

a  chitosan. Jestliže hlívu ústřičnou za-

řadíte do vašeho jídelníčku, určitě se to 

projeví v krátké době a budete se cítit 

mnohem příjemněji a  s  vaším imunit-

ním systémem udělá zázraky. 

POMOCI MŮŽE I KVĚTOVÁ 
TERAPIE DOKTORA BACHA
Jde o  velmi jemnou přírodní metodu, 

která pomáhá při řešení obtížných si-

tuací, harmonizuje povahové vlastnosti 

a obnovuje duševní rovnováhu. Pomá-

há řešit psychické problémy vzniklé 

například ztrátou blízké osoby. Tím, že 

posílíme svého ducha, posílíme i  celý 

imunitní systém. Kapek dr. Bacha je 38 

druhů a najednou jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním přírod-

ním ošetřením, které využívá vlastnosti 

přírodních éterických olejů a  harmo-

nizuje tělesné a duševní pochody. Do-

cílíme bezprostřední úlevy, posílíme 

imunitu organismu a  předejdeme ně-

kterým komplikacím nebo preventivně 

zamezíme vzniku některých onemoc-

nění. Počátky využívání aromatických 

CO ZPŮSOBUJE STRES
Naše tělo je od přírody nastaveno na obranu před vnějším prostředím. Cítí-li se vědomě nebo podvědomě ohroženo, vydává všech-

nu energii na akci uteč/udeř. Bývá tomu ve chvíli velké stresové zátěže. Když prožíváme dlouhodobý nesoulad v práci nebo doma. 

V té chvíli se vyloučí stresové hormony, odpojí se přední mozek. Tělo přestane vytvářet obranné krvinky T-lymfocity a protože se 

soustřeďuje na vnější obranu, nedostává se mu energie na obranu proti vnitřnímu napadení viry a bakteriemi. Jste často nemocní, 

unavení, bez nálady. Vaše tělo nestačí odbourávat toxiny, které samo vytváří a začínají vypovídat službu i oslabenější orgány
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rostlin můžeme nalézt už v  Egyptě. 

Hojně je využívali jak faraoni, tak ve-

lekněží. Později se rozšířily na prostý 

lid a rostliny našly uplatnění při léčení 

fyzických i  duševních poruch. Z  Egyp-

ta se rozšířilo umění aromaterapie do 

Řecka a  dalších zemí. Éterické oleje 

stimulují nervové buňky, mají vliv na 

náladu i  paměť. Mohou působit pro-

ti bolesti, vysokému či nízkému tlaku, 

ale posilují nás i  v  začátcích našich ži-

votních etap. Důležitý je výběr vhodné-

ho éterického oleje. U  toho by se měl 

každý řídit svým nosem. Správného 

účinku dosáhneme pouze tehdy, po-

kud v  nás olej vyvolá pozitivní reakci. 

Aromalampy a inhalace

• Na duševní problémy použijeme 

1–5 kapek na 100 ml vody.

• Při tělesných obtížích dávkujeme 

5–8 kapek na 100 ml vody.

• Při inhalaci nakapeme do 600 ml 

vařící vody 2–3 kapky oleje.

Použití vonných a esenciálních olejů 

Astma – hřebíček, smrk, šalvěj.

Bolesti hlavy – citrónová tráva, levan-

dule, máta, rozmarýna, levandulové 

dřevo, šalvěj, zázvor.

Bolesti zubů – heřmánek, hřebíček, 

máta.

Celulitida – citron, cypřiš, fenykl, jalo-

vec, pačuli, pomeranč, rozmarýna, zá-

zvor.

Cukrovka – eukalyptus, skořice.

Deprese – bergamot, heřmánek, jalo-

vec, jasmín, levandule, mandarinka, 

mateřídouška, meduňka, růže, tymián, 

vanilka, vavřín, verbena.

Horečka – citron, heřmánek, hřebíček, 

máta, zázvor.

Bodnutí hmyzem – citron, čajovník, eu-

kalyptus, pačuli, rozmarýna.

Chuť k jídlu – bergamot, fenykl, zázvor.

Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heřmá-

nek, levandule, máta, meduňka, šalvěj.

OČISTNÁ DIETA
Nevhodná strava spolu s uspěchaným 

životním stylem zatěžuje organismus 

množstvím škodlivých látek. Tělu je 

třeba pomoci tím, že zvýšíme vylu-

čování těchto látek, což dosáhneme 

omezením příjmu stravy. Můžeme zvo-

lit několik způsobů a vybrat si očistnou 

dietu přímo na míru.

KRÁTKODOBÉ HLADOVĚNÍ
Hladovka spočívá ve snížení příjmu 

energie v průběhu jednoho, maximálně 

dvou dní. Pijí se pouze neslazené nápoje 

a čerstvé zeleninové nebo ovocné šťávy.  

Příprava šťávy: Vezmeme mrkev, 

červenou řepu, kořenovou petržel, 

hlávkové zelí, jablka a  citron. Vše 

odšťavíme, necháme odstát a  přefil-

trujeme. Koncentrovaná šťáva se zře-

dí pitnou vodou až na dvojnásobek.  

Důležitá rada: Krátkodobá hladovka 

má cenu pouze tehdy, když po jejím 

skončení začneme s menšími porcemi. 

TÝDENNÍ OČISTA TĚLA
Tuto dietu bychom měli držet týden. 

K snídani je dovolena strouhaná mrkev 

či netučný jogurt. V poledne se zasytí-

me ananasem, salátem z  čerstvé zele-

niny nebo ovocným salátem. Odpoled-

ne si můžeme dopřát misku kysaného 

zelí, jogurt. K večeři si dáme brambory 

s  kouskem Ramy, brambory ve slupce, 

rajčata. Po týdenní dietě se budeme 

cítit opět fit a vymaníme se tak z blud-

ného kruhu, do něhož se dostáváme 

v důsledku přejídání.

Aby ovšem všechny tyto rady byly účin-

né, je důležité změnit svůj pohled na 

svět. Přestat se stresovat a  trápit zby-

tečnostmi. Jenom tak nemoci nedosta-

nou šanci.

Text: Iva Nováková, 

foto: Shutterstock.com, 

zdroj: doktorka.cz, usteckytydenik.cz
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Nachlazení? Kašel? Bolest v krku?

Potřebujete dvě věci:

ulevit od příznaků být rychleji znovu v akci

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz www.kaloba.cz

Kaloba perorální kapky, Kaloba 20 mg/7,5 
ml sirup a Kaloba 20 mg tablety jsou léky k 
vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis 
extractum. Před použitím si pozorně přečtěte pří-
balový leták. Žádejte ve své lékarně.

Při onemocnění dýchacích cest – akutní
bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.
Pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.

Potřebujete dvě věci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

Víte, že na virózy antibiotika neúčinkují?
Nejčastějším důvodem návštěvy praktického lékaře  
jsou akutní infekce horních cest dýchacích! Dospělí pa-
cienti onemocní průměrně 3 x do roka a děti bohužel 
až 12x ročně. Tato onemocnění jsou téměř vždy virového 
původu. Antibiotická léčba v těchto případech nemá 
smysl. Na viry antibiotika nezabírají. 

Bohužel i přesto narůstá spotřeba antibiotik a s touto 
skutečností jde ruku v ruce i nárůst rezistence (odolnosti)
bakterií vůči antibiotikům. Více než 50% pacientů před 
návštěvou lékaře očekává, že dostane antibiotika
a zbaví se tak rychleji nemoci! 

Na toto téma byla dokonce provedena studie, která 
bohužel u virových infekcí prokázala, že i mnoho 
lékařů má pro předepisování antibiotik „pochopení“. 
Časová vytíženost a očekávání pacientů jsou často
upřednostněny před vysvětlováním a odkázáním pacienta 
k nákupu v lékárně.  Všichni bychom měli mít na paměti, že
i když nás virové záněty horních cest dýchacích dokáží 
pěkně potrápit, nejsou antibiotika vždy na místě. Naopak, 
jejich nesprávné užívání vede ke zbytečnému zatěžování 
organismu a jak již bylo zmíněno, vede také k nárůstu 
rezistence, což může mít v praxi neblahý důsledek – až 
budeme opravdu antibiotika potřebovat, nemusí nám 
„zabrat“. 

Mnoho pacientů si přesto nasadí antibiotika
a vyrazí do zaměstnání nebo za jinými povinnostmi

v domnění, že udělali pro své zdraví maximum a antibi-
otika vše vyřeší za ně. Nejen že se jim neuleví, ale ještě 
dál roznáší virovou infekci, a vlastně ohrožují své kole-
gy v zaměstnání, ostatní spolucestující v tramvaji, met-
ru. Mimo jiné, i to je příčina, proč tak často během roku
onemocníme akutním zánětem horních cest dýchacích.

Nechme si tedy od lékaře doporučit nebo předepsat ta-
kové léky, které nám mohou od nepříjemných příznaků 
virových infekcí horních cest dýchacích ulevit. A dopřejme 
si alespoň 2 dny v klidu s knihou nebo pěknými fi lmy. Nic 
se nedá uspěchat. 

Existuje celá řada jak syntetických, tak i přírodních léků 
(fytofarmaka), které jsou přesně pro tyto případy určeny. 
A jestliže se řekne fytofarmakum, nemusíte si představo-
vat pouze nějaký „babiččin bylinkový odvar“. Jedná se
v mnoha případech o vysoce kvalitní rostlinné extrakty
s prokázaným klinickým účinkem, které jsou regis-
trovány jako léky, nikoliv jako doplňky stravy, které
nejsou určeny k léčbě nemocí. Často jsou tyto přípravky 
volně prodejné v lékárně a je tedy na pacientovi, aby
si pohlídal, zda kupuje LÉK nebo DOPLNĚK STRAVY.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a netrve-
jte na předepsání antibiotik, když to lékař nepovažuje
za nutné. I když antibiotika již v mnoha případech zach-
ránila lidský život, na viry neúčinkují!

kaloba_PR_210x297.indd   1 05/12/18   16:37
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Na prahu jarních prázdnin, které budou rodiny s dětmi trávit na českých 

i zahraničních horách, se vyplatí zopakovat si základní fakta a pravidla, aby 

si rekreanti lyžování opravdu užili. Mnozí se totiž vyznají lépe v nabídkách 

penzionů a wellness služeb než v zásadách pohybu na sjezdovce. Navíc 

koluje mnoho opravdu nebezpečných mýtů, a ty se mohou stát osudnými. 

Vždyť úrazů na horách stále přibývá. 

MÝTY LYŽAŘŮ, 

KTERÉ SE MOHOU VYMSTÍT



MÝTUS 1: PŘI LYŽOVÁNÍ NEJSOU 
STANOVENA ŽÁDNÁ PEVNÁ 
PRAVIDLA.
Pro lyžaře, snowboardisty i  běžkaře 

platí na tratích pravidla FIS stanovená 

Mezinárodním svazem lyžařů. Sezná-

mit se s nimi můžete například na webu 

Horské služby. Z  právnického hlediska 

nejde sice o právní normy, nicméně kdo 

je poruší a způsobí škodu nebo zejmé-

na újmu na zdraví, může stanout před 

občanským nebo trestním soudem (po-

dle rozsahu zaviněné újmy).

MÝTUS 2: NA SJEZDOVCE SE ŘÍ-
DÍME PRAVIDLEM PRAVÉ RUKY.
Pravidlo pravé ruky platí v  silničním 

provozu, ale ne na sjezdovce. Podle 

pravidel FIS je každý povinen pohybo-

vat se v  každém okamžiku s ohledem 

na ostatní lyžaře. Poněkud striktně-

ji je provoz upraven pro běžkaře: na 

potkání se vyhýbají lyžaři tak, že kaž-

dý ustoupí na pravou stranu. Sjíždějící 

osoba má přednost, stoupající uhýbá.

MÝTUS 3: NEUPRAVENÉ SVAHY 
JSOU BEZPEČNÉ, JAKMILE JSOU 
TAM UŽ STOPY JINÝCH LYŽAŘŮ.
Je-li na svahu vidět stopy lyžařů, kteří 

se už z  něho spustili, neznamená to 

automaticky, že je sjízdný a bezpečný. 

Zvláště napadne-li větší množství no-

vého sněhu, jsou jednotlivé vrstvy po-

krývky v  napětí a  různá místa mohou 

být ve vzájemném působení citlivá. 

Laik taková místa nerozezná. Projede-

-li tam, vrstvy se mohou dát do pohybu 

a klouzat níž ve formě laviny. A nemusí 

to být první ani desátý lyžař, ale klidně 

až stý, který nebezpečnou lokalitu ten 

den projede.

MÝTUS 4: LAVINĚ UJEDU.
Není-li freestylový lyžař speciálně vycvi-

čen a nemá-li opravdu profi vybavení, 

nemá proti lavině žádnou šanci. I lepší 

lyžař ujíždí na svahu většinou rychlos-

tí okolo 70 km/h, zatímco lavina se řítí 

rychlostí až 400 km/h.

MÝTUS 5: GROG A SVAŘÁK K LY-
ŽOVÁNÍ PROSTĚ PATŘÍ.
Požití alkoholu při lyžování, snowboar-

dingu nebo při sáňkování není samo 

o  sobě trestné. Nicméně kdo způso-

bí pod vlivem alkoholu (nebo jiných 

návykových látek) na sjezdovce nebo 

trati úraz někoho jiného, musí počí-

tat s  trestním stíháním, a  také tím, že 

pojišťovna sice postiženého odškodní, 

ale bude vymáhat zpětně své finanč-

ní plnění na viníkovi nehody. Alkohol 

i v malém množství snižuje rychlost re-

akce a  rozpoznávací schopnost, takže 

zvyšuje riziko karambolu. Tak ho raději 

vynechte a  řiďte se pravidlem: popíjet 

ano, ale až se zují lyžáky. A pamatujte: 

obzvlášť nebezpečný je mix alkoholu 

a  sportu při nočním sjíždění alpských 

kopců na sáňkách!

MÝTUS 6: VÁZÁNÍ NA LYŽÍCH SI 
UMÍM SEŘÍDIT SÁM.
Ke správnému nastavení bezpečnost-

ního vázání tak, aby lyžaře opravdu 

chránilo, je zapotřebí milimetrové přes-

nosti. Proto je správné přenechat tuto 

práci odborníkům. Ti zohlední všech-

ny faktory, které hrají roli, jako jsou 

například hmotnost, styl jízdy, průměr 

kolena, délka boty atp. Nevyplácí se 

ani zkoušet si navzájem lyže s  přáteli 

na svahu. Vázání se může náhle samo-

volně uvolnit, nebo naopak držet nohy 

upnuté k lyžím při pádu, protože bylo 

seřízeno pro někoho jiného.

MÝTUS 7: PŘI SÁŇKOVÁNÍ NENÍ 
HELMA ZAPOTŘEBÍ.
Málokdo ví, že je-li pro děti do 15 let na 

lyžování předepsána bezpečnostní přil-

ba, platí to automaticky i pro některé 

jiné zimní sporty na sjezdovce, k nimž 

sáňkování jednoznačně patří. Mimo 

sjezdovky sice nejsou helmy povinné, 

ale jejich nošení je naléhavě doporu-

čováno. Zejména některé alpské tratě 

„jen“ pro sáňky jsou opravdu pořádně 

rychlé!

A kam můžete o prázdninách vyrazit?

CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ...
Dobré lyžařské centrum dělá město, ve 

kterém se nachází. Vzdálenost hote-

lů a  restaurací od sjezdovek, pořáda-

né kulturní akce a  dostatek obchodů, 

popř. půjčoven lyžařského vybavení 

hrají významnou roli. Samozřejmě to 

ale není vše. 

Dobré lyžařské středisko by nemělo za-

pomínat na různě zkušené lyžaře, tak-

že několik druhů sjezdovek s  různým 

stupněm obtížnosti, pro děti i  velmi 

náročné lyžaře. Většina lyžařů si kopec 

nahoru nevyšlápne sama, takže i druh 

lyžařského vleku či lanovky hraje důle-

žitou roli. Dále také nesmí zapomenout 

na lidi, kteří nepřijeli vyloženě za sjíž-

děním kopce, ale například za horskou 

(popř. vysokohorskou) turistikou nebo 

na běžky. Označené a  upravené trasy 

jsou pro tyto aktivity podmínkou.

Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku 

popularity v České republice rozhodně 

stojí Krkonoše. Díky svým krásám a sně-

hovým podmínkám poskytují ideální 

možnosti pro sjezdové lyžování, snow-

boardy, milovníky běžkařských tratí 

www.A21.cz

Slunečné léto 
 Chorvatsko, Bulharsko…

Parádní zima
 Špičková lyžařská střediska…

Neotřelé zážitky 
 Top poznávací zájezdy…

Cestujte s námi
Využijte slevu pro čtenáře magazínu Moje rodina a já. Při objednávce zájezdu na www.a21.cz vepište do formulá-
řového pole „Poznámka“: Sleva 7 % Moje rodina a já.  Sleva platí na Vaše objednávky, včetně First moment i Last 
minute, uskutečněné do 31. prosince 2019.

Dovolená celý rok
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i pro vyznavače zimních adrenalinových 

sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská cen-

tra, která jsou proslulá kvalitním servi-

sem, lyžařskými vleky a  upravenými 

sjezdovkami pro začátečníky i zkušené 

lyžaře. Milovníci běhu na lyžích si mo-

hou vychutnat množství denně upravo-

vaných běžeckých stop. A v neposlední 

řadě Krkonoše nabízejí opravdu luxusní 

ubytování. 

ŠPINDLERŮV MLÝN – LUXUS PRO 
VŠECHNY
Je nejznámější, nejnavštěvovanější 

a nejatraktivnější zimní středisko. V let-

ních měsících nabízí okolí Špindlerova 

Mlýna nespočet turistických a cyklistic-

kých tras, od listopadu do dubna má 

ideální podmínky pro zimní sporty. 

Sjezdovka Stoh se nachází na východní 

straně areálu Svatý Petr a je populární 

mezi pokročilejšími lyžaři. Samozřej-

mostí je jeden skipas, který platí na 

všechny svahy ve Špindlerově mlýně. Na 

Horních Mísečkách se nachází lyžařské 

hřiště pro děti s nejrůznějšími atrakce-

mi a také snowpark. Okolí lanovek na-

bízí velký výběr restaurací.

Ski areál Špindlerův Mlýn se řadí do 

skupiny šestnácti prestižních zimních 

středisek Evropy, USA a Kanady, kde se 

koná Světový pohár žen v alpském ly-

žování. Má 5 lanových drah a 11 lyžař-

ských vleků, 100 kilometrů denně upra-

vovaných běžeckých tratí, 25 kilometrů 

sjezdových tratí, z nichž je 95% uměle 

zasněžováno, což umožňuje kvalitní ly-

žování 5 měsíců v roce. Středisko si díky 

moderním snowparkům a U-rampě za-

milují i  snowboardisté. V provozu je 5 

lanovek – 1 dvousedačková (Svatý Petr), 

1 třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedač-

kové (Svatý Petr, Medvědín, Labská) 

a 12 vleků. Pro běžkaře je zde na 100 

kilometrů upravovaných tratí pro klasi-
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ku i skating. 

Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou 

nebo bobovou dráhu, snowtubing či za 

příznivých povětrnostních podmínek 

paragliding. Vaše děti určitě uspokojí 

okružní výlet v saních tažených koňmi. 

K nejnavštěvovanějším sportovním are-

álům patří Svatý Petr a Medvědín. Bur-

ton Snowpark Svatý Petr leží ve spodní 

části černé sjezdovky vedle tzv. malého 

hanku. Tvoří jej řada dvou skoků s dvě-

ma odrazy, série překážek, crossová 

trať, prostor pro big air, popř. akroba-

tické lyžování a v neposlední řadě pra-

videlně, strojně upravovaná U-rampa. 

Zázemí areálu a  velikost snowparku 

umožňují konání závodů českého po-

háru a mistrovství ČR i mezinárodních 

závodů s celosvětovou účastí.

VÍTEJTE V HARRACHOVĚ
Patří k  nejvýznamnějším rekreačním 

a sportovním střediskům západní části 

Krkonoš. Na milovníky lyžování čekají 

perfektně upravené běžecké tratě či 

sjezdovky, které se v případě nedostat-

ku sněhu uměle zasněžují. Kompletní 

péči zajišťují servisy lyží sjezdových i bě-

žeckých, půjčovny lyží, lyžařské školy. 

Pro běžkaře je kolem Harrachova udr-

žována lyžařská magistrála o  celkové 

délce 30 km.

Dominantu města tvoří proslulý areál 

skokanských můstků na Čertově hoře 

přímo nad Harrachovem.  Stavbou ly-

žařského areálu se standardními bě-

žeckými tratěmi, sjezdovkami a zejmé-

na můstku pro lety na lyžích začala po 

roce 1980 nejslavnější éra Harrachova. 

Na celkem 8 můstcích, z nichž některé 

jsou opatřeny umělou hmotou, se tré-

nuje prakticky celý rok. 

Noční život ve městě je velmi rušný, 

bary i diskotéky praskají ve švech, sta-

čí si vybrat. V  nabídce jsou kluby, dis-

kotéky, živá hudba, herny – podniky, 

které nezavírají před půlnocí. Pokud 

potřebujete odpočinek po hodinách 

strávených na sněhu, pobyt ve wellness 

hotelu je to nejlepší, co můžete pro své 

tělo udělat. 

PEC POD SNĚŽKOU   A ZÁBAVA 
NA FUNLINE 
Je to malebné městečko známé nejen 

jako výchozí bod na Sněžku, ale také 

jako aktivní horské středisko. Druhý 

největší areál SkiResortu Černá hora - 

Pec, je s areálem na Černé hoře lyžařsky 

propojený díky SkiTour. Právě v areálu 

v  Peci najdete moderní odpojitelnou 

čtyřsedačkovou lanovku Zahrádky ex-

press, která nahradila kotvový vlek 

u  sjezdovky Zahrádky. Lyžařské terény 

vyhovují především rodinám s  dětmi, 

protože je možné vybrat si od cvičných 

louček až po náročné sjezdové terény. 

Pro běžkaře je stále upravována Krko-

nošská magistrála. 

Místní lyžařskou atrakcí je Funline 

s klopenými zatáčkami a 8 m dlouhým 

tunelem, nebo tratě s  časomírou pro 

sjezd i obří slalom.

ZNÁTE ROKYTNICI NAD JIZEROU?
Zimní středisko v západních Krkonoších 

láká především sjezdaře. V okolí se na-

chází několik areálů, v nichž je k dispo-

zici celkem 24 lyžařských vleků, dvě 4 

sedačkové lanovky a přes 23 kilometrů 

sjezdových tratí všech náročností. 57 ki-

lometrů běžeckých tratí je každodenně 

upravováno. Na milovníky lyžování če-

kají perfektně upravené běžecké tratě 

či sjezdovky, které se v  případě nedo-

statku sněhu uměle zasněžují. Lanová 

dráha Lysá hora měří 2.198 m a je dru-

hou nejdelší v České republice. Běžkaři 

mohou vyzkoušet běžecké trasy v areá-

lech U kapličky a Pod Dvoračkami s kva-

litní bílou stopou. Nelyžující návštěvník 

může zkusit snowtubing – zábavné sjíž-

dění na nafukovacích člunech v uměle 

vybudovaném sněhovém koridoru.

RELAX A ODPOČINEK
Všechna zmíněná krkonošská středis-

ka nabízejí svým návštěvníkům kro-

mě sněhových radovánek také pobyty 

v luxusních hotelích, které uspokojí i ty 

nejnáročnější klienty. Skvěle vybavené 

pokoje a apartmány jsou samozřejmos-

tí zrovna tak, jako hotelová sportovní 

a  wellness centra. Hotelovým hostům 

jsou k  dispozici posilovny, bazény, ví-

řivky, sauny, koupele, zábaly, fyziote-

rapie, squash, stolní tenis, ricochet či 

spinning. K dispozici je bazén, vířivka, 

kuželky, stolní tenis nebo můžete vy-

zkoušet lekci spinningu s  profesionál-

ním instruktorem. Pro zlepšování kon-

dice je pak ideální využít hotelovou 

saunu, nebo posilovnu. Příjemnou teč-

kou může být relaxační masáž, perlič-

ková koupel, nebo zábaly z rašeliny či 

minerálního bahna. 

Přímo v hotelech jsou hostům k dispo-

zici lyžařské půjčovny, kde si můžete 

půjčit kompletní vybavení pro sjezdo-

vé i  běžecké lyžování, snowboard, ale 

třeba i sáně či boby. Součástí půjčovny 

je také profesionální skiservis, který za-

hrnuje broušení hran, voskování nebo 

kompletní údržbu skluznice. Některé 

hotely ve Špindlerově mlýnu a  v  Peci 

pod Sněžkou nabízejí svým hostům kro-

mě výše jmenovaných služeb i golfový 

simulátor, tenisové haly, squash, spor-

tovní střelnici, bufetovou restauraci, 

denní a noční bar, a lá carte restaurant. 

Zkrátka vše pro exkluzivní pobyt.
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NA DOLNÍ MORAVĚ ZAVLÁDNE 
ZIMNÍ POHODA
Pokud chcete zažít doušek skutečného 

luxusu, vydejte se za dobrodružstvím  

na Dolní Moravu. Zdá se, že horský 

duch Králického Sněžníku by na své 

horaly mohl být letos opravdu hrdý. 

Letošní zimní sezóna zde znamená sku-

tečný luxus. Terén nové sjezdovky čeká 

na své lyžaře.  A co dalšího vás možná 

překvapí? 

Největším objemem investic ze všech 

českých ski areálů pokračuje Dolní Mo-

rava ve své spanilé jízdě, která přináší 

do českých hor pohodu a příjemný alp-

ský standard.

• nová sjezdovka ve výšce přes 1.000 

metrů nad mořem

• unikátní panoramatická restaura-

ce s posuvnou střechou

• široké a bezpečné propojovací tratě

• nabitý eshop se zimními zážitky

• rozšířený prodej skipasů online

• rodinné tarify a  výhodnější pod-

mínky pro děti

• precizně připravená lyžařská škola 

a dětský skipark 

Přijeďte si užít opravdovou zimní 

pohodu uprostřed hor.

Nová sjezdovka s  patřičným názvem 

„Vyhlídková“ spojuje horní stanici la-

novky Sněžník a areál U Slona, a pro-

pojuje tak obě části resortu.  Díky nové 

sjezdovce a propojení celého resortu si 

nyní můžete vykrojit oblouky v celkové 

délce 3 km a vychutnat si tak pořádnou 

zimní jízdu.

Lyžaři si na Dolní Moravě mohou vy-

zkoušet jízdu po 8 sjezdovkách všech 

stupňů obtížnosti. K dispozici je také 

dětský ski park Amálka, kde se už nej-

menší děti mohou začít učit jezdit na 

lyžích a snowboardu, a to buď pod 

dohledem rodičů, nebo zkušených in-

struktorů. Na vyznavače freestyle lyžo-

vání čeká Funline zábavná trať s prvky 

z boardcrossu či skicrossu. V okolí Dolní 

Moravy je též přes 60 kilometrů upra-

vovaných běžeckých stop.

Co jinde nezažijete?

Ski areál nabízí i novinky, které asi jinde 

neochutnáte. Můžete vyzkoušet sáň-

kování, které je určeno, nejen dětem, 

ale i dospělým. Máte-li dost odvahy, 

vydejte se na noční cestu s  čelovkami 

a na sněžnicích, která končí posezením 

u krbu. Určitě se vám bude líbit i jízda 

na bobové dráze zasněženou krajinou 

a nevšedním zážitkem jistě bude i jízda 

v kabině rolby.

7 restaurací a  barů přímo na sjez-

dovkách

Zima na Dolní Moravě, to je především 

pohoda na svahu. V areálu s 8 sjezdov-

kami najdete 7 restaurací a  après-ski 

barů. Tradiční horskou chatu doplňují 

stylové vyhřívané bary, pizzerie, restau-

race či grill bar. Prožitek z  lyžování je 

v  plné rovnováze s  kvalitou služeb na 

sjezdovkách. Na Dolní Moravě to dobře 

vědí, a  proto přicházejí s  novou pro-

sklenou kráskou jménem „Skalka“.

Skalka – s výhledem i nadhledem

Panoramatickou restauraci Skalka na-

jdete v  nejvyšších partiích lyžařského 

areálu přímo u  Stezky v  oblacích na 

křižovatce sjezdovky “Áčko” a “Vyhlíd-

ková”. Její největší chloubou je jedineč-

ná konstrukce s  posuvnou prosklenou 

střechou, která se pro všechny milovní-

ky zimní pohody otevírá při slunečných 

dnech. Díky všudypřítomnému světlu 

obřích prosklených ploch i  střechy bu-

dete mít pocit, že hodujete přímo upro-

střed horské přírody. Z venkovní terasy 

nebo vyhřátého interiéru můžete pozo-

rovat majestátnost vrcholů celého po-

hoří Králického Sněžníku.

Foto: Shutterstock.com
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LINDA
Slavná a bohatá. Taková by chtěla být každá holka. 

Až na Lindu, které obojí spadlo do klína, aniž by o to 

stála. Musí si dávat pozor na to, co řekne nebo udělá, ze 

strachu, kdo by ji mohl vyfotit a co by se o sobě dočetla 

na internetu. Jako by žila v zlaté kleci. Klíč od ní by mohl 

mít fotograf David, jenž se do Lindina života probojuje 

navzdory nenávisti, která mezi jejich rodinami panuje. 

Čím více se však otevírá světu, tím snazším úlovkem 

je pro objektivy novinářů. Odolá láska výmyslům a 

spekulacím?

UPEČENO S LÁSKOU
Nic neprovoní domov tak, jako s láskou upečené 

pečivo

Pekařina je staré voňavé řemeslo, které dnes s  radostí 

opět objevujeme. Ponořte se do světa domácího pečení 

a  s  ním spojených tradic. Upečte si kváskové pečivo 

v  troubě, domácí pekárně či v  remosce. Autorky pro 

vás s  láskou připravily knihu plnou receptů nejen na 

chleba, ale i na křupavé krekry, bulky, dalamánky… Vše 

doplnily i trochou teorie, díky které zvládnete připravit 

kvásek, zjistíte informace o  surovinách i  pomůckách 

a mnoho dalšího.

NÁMLUVY S KOCOUREM
Svou životní lásku vložila do něžných tlapek…   Jamie 

Snyderové je čtyřiatřicet a je single, ale rozhodně 

není připravena se znovu vázat. Po strašlivém Roce-

bez-vyvoleného, Roce-Sebestředného-chlapa a Roce-

Nějakjsemzapomnělže-jsemženat se není co divit, že 

Jamie hodlá slavit svůj rok – a MacGyverův! MacGyver 

je roztomilé mourovaté kotě, co rádo krade sousedům 

věci a má jasný názor na to, jak by měla jeho panička 

žít. A je to jediný chlap, kterému Jamie věří. MacGyver 

cítí Jamienu osamělost. A také cítí, že je zaujatá jejich 

sousedem Davidem, mladým a pohledným pekařem, 

který už má dost svých přátel a jejich „dobrých" rad…

NA ÚPATÍ MONTMARTRU
Na úpatí Montmartru se dějí záhadné věci. A ty 

mohou člověku úplně změnit život.

Novinářka Helena a prodavač potravin Mancebo se 

vzájemně neznají, přesto je však cosi spojuje. Jednoho dne 

na úpatí Montmartru dostanou záhadnou nabídku práce – 

Helenu osloví v kavárně neznámý muž s otázkou, zda čeká 

na pana Belliviera, a když ze zvědavosti odpoví ano, ocitne 

se v opuštěné kanceláři, kde má přeposílat zakódované 

e-maily. Manceba zase požádá tajemná madame Cat, 

aby zjistil, zda je jí manžel nevěrný. Co mají tyto záhady 

společného? A jak oba naloží s možností docela změnit 

svůj život?
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DEJ TĚLU ŠANCI
k přirozené rovnováze, štíhlosti a zdraví

Autorka – mikrobioložka a  odbornice na výživu  – 

podává vysvětlení funkčního metabolismu a  návod, jak 

dosáhnout  hormonální rovnováhy (jak jíst pro zdravou 

hormonální odezvu), která je základem trvalé štíhlosti 

a opravdového zdraví. Propojuje tradiční čínskou medicínu 

s poznatky moderní západní dietologie a biologie. Přináší 

zároveň nový způsob vaření, který je postavený na přípravě 

pokrmů s harmonizačním účinkem. Přes 60 originálních tzv. 

pětielementových receptů pokrývá všechna roční  období, 

od snídaně po večeře, od polévek po dezerty. Nechybí 

ani základní recepty na domácí kváskový chléb, rostlinná 

mléka či zdravé domácí fermentované nápoje (kefíry) 

a postupy pro fermentaci obilnin a luštěnin.

NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE
Kdyby to bylo snadné, muži by to dělali taky.

Humorný román o ženě, která zvládá vše – je milující 

manželkou, oddanou matkou dvou dětí, šestileté holčičky 

Emily a ročního Bena, a zároveň vysoce postavenou 

správkyní portfolia cestující po celém světě a uzavírající 

milionové obchody. Ptáte se, jak to všechno dokáže? 

Hlavní hrdinka Kate se dennodenně ptá sama sebe na 

totéž…

MILUJ MĚ NAVŽDY
Ema se na plese nečekaně setká s Markem, který byl její 

velkou láskou. Nyní je Ema šťastně vdaná a čeká dítě. 

Jenže setkání s Markem vyplaví na povrch city, o nichž se 

domnívala, že je dávno pohřbila. Vyptává se Marka na 

jeho rodinu, ale ten se odpovědím vyhýbá. Druhý den se 

zděšená Ema dozví, že Marko spáchal v noci sebevraždu..

JAK VONÍ LÁSKA
Může vůně vyvolat lásku?

Po smrti matky, slavné malířky, s níž cestovala po celém 

světě, zůstala Felicity sama. Vdala se za novináře Quinna a 

ráda se stala součástí jeho rodiny. Život na venkově byl ale 

tak klidný a předvídatelný. Pak jednou ucítila ve vzduchu 

podivně známou vůni, která jí připomněla dávnou lásku. 

Vůně se objevovala stále častěji a Felicity začala cítit 

pochybnosti. Má se vydat za hlasem srdce a tajemnou 

vůní? Nebo si s ní jen pohrává její mysl?

SM
A

R
T
 P

R
E
SS

 

LUNAPARK
Vydejte se za interaktivním dobrodružstvím!

Pojďte s  námi do lunaparku! Užijte si bezva zábavu 

v lunaparku s touto úžasnou interaktivní hrací knížkou. 

Najdete v ní posuvná okénka, točicí kola, chlopně a na 

obrázcích spoustu věcí k vidění a ukazování. Leporelo 

Lunapark se výborně hodí pro společné čtení a  hraní 

s nejmenšími čtenáři.

VĚZEŇ ČASU
Kolik životů potřebujeme, abychom se konečně 

naučili žít?

Tom Hazard má neuvěřitelné tajemství. Na pohled 

možná vypadá jako obyčejný jednačtyřicetiletý muž, 

ve skutečnosti však žije už několik století. Na vlastní 

kůži prožil mnohé – hrál divadlo se Shakespearem 

v  alžbětínské Anglii, účastnil se zaoceánských výprav 

s kapitánem Cookem, popíjel s Fitzgeraldem v Paříži 30. 

let... Měnil identity, aby přežil bez prozrazení, ale nyní 

se ho minulost pokouší dohonit. Jednou provždy se bude 

muset rozhodnout, zda zůstane v minulosti uvězněn či 

konečně začne žít v současnosti.M
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Rozhovor

DO NOVÉHO ROKU 
RADĚJI NAŠLAPUJU  TIŠE



Rozhovor

Herečka Sabina Laurinová jakoby vůbec nestárla. Léta nosí stejný účes a postavu 

má pořád jako mladá dívka. Jak této mamince dvou dcer – desetileté Maji a skoro 

sedmnáctileté Valentýny začal rok 2019? Na co se těší, a na co naopak z minulosti 

ráda vzpomíná?

Rozhovor



Jak začal váš rok 2019?

Vstup do nového roku jsem trávila 

na horách, což bylo moc příjemné, už 

jsem potřebovala změnit prostředí, od-

jet z  Prahy. Nemám moc ráda Silvestr, 

protože do nového roku vstupuju s re-

spektem a pokorou, po špičkách, před-

stavuju si dlouhou trať, která mě čeká. 

Vždycky ho provází rachejtle a  ohňo-

stroje, ale já do něj raději našlapuju 

tiše. Další rok znamená pokaždé novou 

naději, ale taky obavy, co přijde, jestli 

bude víc toho dobrého, nebo špatné-

ho. Ke konci minulého roku odešlo 

i pár lidí, které jsem měla ráda. A pak 

už jsem rovnou skočila do práce, tedy 

do dalších natáčecích dnů a do divadla, 

což bylo nejlepší, protože pak člověk 

nemá čas o některých věcech zbytečně 

moc přemýšlet.

Jste s dcerami lyžařky? 

Ačkoliv už dva a půl roku natáčím seri-

ál Modrý kód, tak se snažím už dlouho 

dopředu vyblokovat si čas, který chci 

strávit s  dcerami. To je pro mě svaté.  

Ať jsou to jarní prázdniny, Vánoce, na-

rozeniny a  svátky dětí. Chci tyhle dny 

prožít s  nimi a  ne pracovat. Na jarní 

prázdniny pojedeme na Šumavu na Za-

dov, kam jezdíme i s rodiči snad patnáct 

let, v  tom jsem docela konzervativní 

a ráda se vracím tam, kde je mi dobře.  

Vždycky když vyjedu nahoru na kopec 

a vidím pod sebou krajinu, v dálce Stra-

konice a  Budějovice, mám pocit, jako 

kdybych se najednou ocitla nad všemi 

problémy a  krásně si vyčistím hlavu, 

užívám si sport, ke kterému se dostanu 

jenom tady. Nejhorší je dostat se s ce-

lou výzbrojí na kopec, ale když už tam 

jsme, je vyhráno. A taky jsem ráda, že 

už mám za sebou období, kdy se holky 

lyžovat teprve učily a  já je musela hlí-

dat na svahu, nebo kdy jsem je vozila 

na provazu. Teď už si lyžování užíváme 

všechny tři.  

V čem jiném jste ještě 

konzervativní?

Nemyslím tím, že jsem konzervativní ve 

smyslu nemoderní, ale to slovo spíš vní-

mám tak, že mám ráda stálost a když 

jsem s něčím spokojená, nechci to mě-

nit a  ráda to vyhledávám dál. Ať se 

jedná o destinace na dovolenou, nebo 

oblečení. Ale i  přátele. Mně trvá delší 

dobu, než dám  někomu svou důvěru, 

jsem opatrná. Ale když pak mou důvě-

ru ten člověk získá, je pro mě nesmír-

ným obohacením a přátelství je věčné. 

(smích). A taky mi trvá, než třeba něco 

vyhodím. Mám k  věcem osobní vztah 

ne ve smyslu, že bych na nich lpěla 

a byla materialista, ale spíš s nimi mám 

spojené vzpomínky. Někdy je ale dob-

ré energie provětrat a změnit v životě 

směr, protože to opakování a  rituály 

člověka drží na nějakém mrtvém bodě. 

Proto je fajn občas udělat krok jinam.

Jsou v tom holky po vás?

Myslím, že ano. Když jsme například 

uvažovali s  rodiči o  tom, že budeme 

trávit Vánoce na chatě nebo na horách, 

nechtěly. Chtějí dodržovat všechny tra-

dice tak, jak je opakujeme každý rok. 

Musíme mít stromeček na stejném mís-

tě, používat stejné ozdoby a  tak po-

dobně. Možná pak tyhle tradice budou 

přenášet dál do svých rodin. 

Jednou vaší tradicí je, že se vždycky 

na konci roku fotíte dohromady 

a fotky pak dáváte jako dárek babičce 

a dědečkovi, tedy vašim rodičům.

Já jsem vždycky holky fotila před Váno-

ci, ale hlavně pro to, abych měla vzpo-

mínku, jak rostou a jak jde čas. To jsou 

totiž jediné fotky, které jsme vždycky 
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vyvolali. Jinak pořád něco fotíte, ale 

máte to v mobilu nebo v počítači, nedej 

bože, když se vám pak vymaže harddisk 

nebo telefon, což se stalo mně právě na 

konci roku. Měla jsem pocit, jako by se 

mi smazal kus života. A téhle závislosti 

už nechci propadat. Často zaznamená-

váme svůj život prostřednictvím fotek, 

místo toho, abychom si prožité oka-

mžiky co nejvíc užili a  zapamatovali. 

Na druhou stranu si člověk díky fotkám 

uvědomí, jak čas letí, jak holky rostou, 

a  že si ještě vybavím, jaká jsem byla 

v  jejich věku.  Tohle nostalgické ohlí-

žení do minulosti mě přepadne vždyc-

ky na konci roku, obzvlášť Vánoce mu 

nahrávají, v létě by mě snad ani nena-

padlo listovat albem s fotkami. Bylo ob-

dobí, kdy se holky vůbec fotit nechtěly, 

protože se styděly, ale teď jsou ve věku, 

kdy jim to ani jedné nevadí, naopak si 

focení užívají.

A co vy a focení?

Mám ráda všechny disciplíny herectví, 

divadlo, natáčení, dabing, rozhlas, i fo-

cení. Ale focení beru jako velmi okra-

jovou, ale o  to víc intimní záležitost, 

musím při něm navázat důvěru s foto-

grafem, chvíli mi trvá, než ztratím stud, 

prolomím ledy. Při focení je člověk sám 

za sebe, tam se neschová za roli. Proto 

s tím mívám ze začátku problém, tedy 

pokud nefotím s někým, koho už dobře 

znám. A co se týče sociálních sítí, jedna 

dcera mi založila facebook, druhá in-

stagram, do tajů obou teprve postupně 

pronikám, ale snad jen zdravě. 

Mluvila jste o rodičích. Váš tatínek 

je divadelní režisér František Laurin, 

co dělá maminka?

Ačkoliv miluje mou a  tátovu profesi, 

maminka se celý život pohybuje v  ji-

ném – normálním - oboru. V ekonomii 

a  cestovním ruchu. Na druhou stranu 

nám „umělcům“ celý život naslouchá, 

rozumí a  vytváří zázemí. I  díky tomu 

vím, že u  rodičů mám vždycky dveře 

otevřené. Cítím, že dokud má člověk 

rodiče, může být pořád ještě tak tro-

chu dítětem. Maminka se mi vždycky 

moc věnovala a myslím, že všechno, co 

dnes dělám, dělám hodně její zásluhou. 

Protože ona mě jako malou doprová-

zela na různá vystoupení s Kühnovým 

dětským sborem, na tancování a  další 

kroužky. Do ničeho mě nenutila, jen 

mě podporovala ve všem, co mě bavilo 

a dala mi tak možnost vyzkoušet si, co 

bych chtěla dělat. Maminka byla vždyc-

ky moc krásná a  já si pamatuju, že si 

jednu dobu byly podobné s  herečkou 

Milenou Dvorskou a když chodívala za 

tátou do divadla, tak si ji s paní Dvor-

skou pletli. Táta je pro mě celoživotní 

vzor muže, který mi vždycky laskavě 

poradil. Přes prvotní nelibost, abych 

studovala herectví, je doteď mým vel-

kým rádcem. Měla jsem moc hezké dět-

ství, kdy jsme s kamarády lítali celé dny 

venku v   Podolí a  na Kavčích horách, 

bylo to tam vlastně jako na venkově. 

Chodili jsme k  Vltavě, lezli na stromy, 

přelézali ploty a brány, zakládali party, 

hráli venku spoustu her, to už dnešní 

děti moc nezažívají, oni dobrodružství 

prožívají prostřednictvím svých mobilů 

a počítačů. Je to škoda. 

Přesto se dcery v něčem pomamily. 

Starší Valentýna, tedy Vája, se do-

stala na Ježkovu konzervatoř.

Moje profese v holkách vždycky vzbu-

zovala respekt, jak v  kladném, tak 

i  v  záporném smyslu. Ale zjišťuju, že 

i přesto k herectví tíhnou. Životní cestu 

si musí najít samy, já je nikam netlačím. 

Ale jsem ráda, že dělají to, co je baví. 

Nejsem rodič, který by si na dětech řešil 
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své nenaplněné ambice. Často kolem 

sebe vidím, jak je špatné, když jsou děti 

do něčeho tlačeny, nebo když lidi dělají 

něco, v čem se jim nedaří. Takže se sna-

žím holky citlivě kormidlovat, ale něco 

jim zakazovat nemá smysl. Myslím, že 

i rodiče mě nechali, abych si směr našla 

sama. V pozdějším věku už mi nepomá-

hali, naopak byli ke mně kritičtí. Mož-

ná, že zrovna táta se mě snažil připravit 

na to, že ne vždycky se herci může da-

řit. Naštěstí mě tohle nepotkalo. Je jas-

né, že na člověka má vliv prostředí, ve 

kterém vyrůstá. A my se doma o kultu-

ře hodně bavíme, chodíme na výstavy, 

na představení, holky žijí v tomhle pro-

středí odmalička. Proto je logické, že si 

vyhlížejí stejnou dráhu. Musím říct, že 

dnešním mladým hercům jejich nástup 

do profese moc „nezávidím“, už z dů-

vodu toho, že existuje mnohem víc škol, 

které chrlí velké množství adeptů na 

tuhle profesi a ne každý obstojí. Vája je 

teď na začátku své dlouhé cesty a sama 

si řídí směr, kterým půjde. Moje rodina 

je jen záchytný bod, když potřebuje 

poradit nebo dodat motivaci, pomaz-

lit, povzbudit, vynadat. Nepřemýšlím, 

co bude, až školu dodělá. Teď je šťast-

ná a má smysl dalšího života, potká se 

s lidmi, kteří ji ovlivní, čekají ji její výzvy, 

je to její cesta. Ona je Býk, umí si jít za 

svým a dotáhnout věc do konce. Baví ji 

psát, čte hodně knih, ráda zpívá a tan-

cuje, je hodně všestranná. Vypadá, že 

je razantní, ale uvnitř je velmi křehká. 

A taky skromná.

A mladší dcera Maja?

Maja je v  rozletu, taky ji baví tanec 

a zpěv, ale i natáčení filmečků, chodila 

i na animaci, chodí na piano, nejraději 

by hned natočila svou písničku a  klip 

a  ještě raději by šla na nějaký casting, 

i když v tom ji trochu brzdím. Najednou 

ustoupil stud, který jsem u obou holek 

vnímala, a  začínají se prosazovat. Ne-

mají moc rády, když o nich mluvím, ne-

chtějí být se mnou moc spojované, aby 

někdo neměl pocit, že mají protekci. 

V seriálu Modrý kód hrajete vrchní 

sestru Mery, která je hodně konzer-

vativní, někdy až lehce pedantická 

a protivná. Jak moc si ji s vámi di-

váci spojují?

Máte pravdu, Mery poté, co se rozešla 

s  Davidem, kterého hrál můj herecký 

kolega Marek Němec, je trochu ne-

naplněná, nespokojená. Byla zvyklá 

na skromný a ne úplně lehký život, je 

hodně zaměřená na práci. Což je asi lo-

gické, když řídí takový kolos, jako je ur-

gentní příjem v nemocnici. Je razantní, 

ale zároveň empatická a všem se snaží 

pomoct. Taky bych radši, aby postava 

byla veselá a plná života, ale můžu pro-

zradit, že ji čekají velké změny a spous-

ta zajímavých i vtipných situací.  Těším 

se na to, protože s Mery trávím už dva 

a půl roku každý den dost hodin, hod-

ně jsme se spolu propletly. Když hrajete 

nějakou postavu dlouhodobě, je důle-

žité, aby byla barevná a  měnila se, ji-

nak vás to nebude bavit. Jsem ráda, že 

se má Mery, a tedy i já, na co těšit.

Začala jste zkoušet i muzikál Gali-

leo, ve kterém jste hrála před pat-

nácti lety. Jaký je návrat do stejné 

řeky?

Tenkrát jsme hráli v  Divadle Kalich, 

tentokrát se muzikál bude uvádět v Di-

vadle Hybernia a  kromě Petra Muka 

se tam sejde stejné obsazení jako před 

patnácti lety.  Naštěstí jsou role takové, 

že je můžeme hrát i  po tolika letech. 

A všichni jsme na ně s radostí kývli. Do 

řeky, kde se člověk cítil dobře, která vás 

nesla na příjemné vlně, se i po patnácti 

letech vstupuje hezky. 

V  Galileovi se budete opět potká-

vat s otcem Váji, Pepou Vojtkem.

Ano, ale to není nic nového, od našeho 

rozchodu jsme spolu hráli v  několika 

muzikálech. Vlastně se na to i  těším, 

konečně se aspoň trochu víc uvidíme.  

Těším se na všechny, které budu na 

zkouškách i  pak na představeních po-

tkávat.  

Monika Seidlová

Foto Monika Navrátilová

Líčila a česala Lucie Pružková
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Nejstarší vzpomínky na dětství:

Byla jsem tátou na horách na Benecku a bylo mi asi pět nebo šest let. Nevím, kde se ve mně vzala tak obrovská drzost, že jsem 

obcházela hosty v pokojích a došla jsem pak i do kuchyně a všechny zvala na moje vystoupení po obědě, které se bude konat na 

velkém kameni před chatou. Přišlo se podívat asi pět lidí. A tak jsem zorganizovala svoje první veřejné vystoupení. 

Ve školce jsem nechtěla po obědě spát, tak jsem si něco pořád povídala a zpívala nebo vydávala schválně různé zvuky, až mě 

vyhodili na chodbu, že ostatní ruším. 

Tohle je vzpomínka, které se dnes směju, ale babička z ní byla tenkrát na infarkt. Bydleli jsme ve třetím patře v domě, kde byla 

v přízemí velká terasa. Na ní měli zrovna sousedi nějaký slavnostní oběd. Protože bylo horko, já jsem se na balkóně koupala v malé 

dětské vaničce místo bazénku. Byla jsem zvědavá, co se dole děje. Abych viděla, tak jsem si stoupla na okraj té vaničky. A proto-

že v zábradlí balkónu nebylo žádné sklo, jen kovové tyče, tak když se vanička převrhla, celá se vylila sousedům v přízemí na ten 

sváteční stůl do jejich oběda. Babička, která mě hlídala, zrovna na pár minut odskočila ustlat peřiny do pokoje.  Do smrti neza-

pomenu, jak jsme se střetli pohledem, já čtyřletá nahatá holčička na balkóně a ten soused, který vzápětí neuvěřitelnou rychlostí 

vyběhl tři patra a začal zvonit. Babička se tak lekla, že si přivřela hlavu do dubového peřiňáku a přerazila si nos. Otevřela mu úplně 

omámená a nakonec ublížené rodině musela uvařit aspoň špagety. (smích).
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Dámské vložky s probiotiky & Dámské vložky s aktivním kyslíkem

FIDE s.r.o.
Brtnice 35, P.O.BOX 3,

588 32 Brtnice
tel.: +420 567 216 390

fide@fide.cz
www.fide.cz

www.probiotickevlozky.cz

Revoluce v dámské intimní hygieně!
FIDE - Váš výrobce menstruačních vložek!

Efekt založený na mechanismech,
které vytvořila sama příroda!

Společnost FIDE je výrobní společností zaměřenou na dámskou intimní hygienu, která se vedle výroby zabývá též samotným
vývojem v této oblasti. Produktové portfolio známé pod vlastními značkami Micci, Oasis a Carin se skládá z menstruačních
vložek, slipových vložek, dámských tamponů, výrobků pro lehkou inkontinenci, porodnických vložek a jako novinka byla též
zařazena výroba probiotických menstruačních vložek a vložek s aktivním kyslíkem. Naše výrobky jsou také vyráběny jako
privátní značky pro naše obchodní partnery z celého světa. V současné době dodává privátní značky pro více než 200 obchodních
partnerů. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. Společnost Fide má vlastní vývojový tým a spolupracuje s farmaceutickými
společnostmi a gynekology. Filozofií naší firmy je nabídnout zákazníkovi výrobky nejvyšší kvality, ale za přijatelnější ceny než
od významných světových výrobců.

Dámské menstruační vložky s probiotiky:
Unikátní kombinace dámské ultra tenké vložky a probiotik.
Obsahují čistou probiotickou kulturu Lactobacillus acidophilus.
Oasis ProBiotic/Carin ProBiotic přispívá k péči o poševní
sliznici a komfortní mikrofloru.
Určeno pro pravidelné použití.

Dámské menstruační vložky s aktivním kyslíkem:
Unikátní kombinace dámské ultra tenké vložky a aktivního
kyslíku, který šetrně desinfikuje vložku a omezuje
nepříjemný zápach neutralizací aromatických sloučenin.
Určeno pro pravidelné použití.

Výrazná pozornost je věnována vývoji a výrobě produktů nejvyšší kvality a výrobu produktů se speciální přidanou
hodnotou:
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