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Je na čase podpořit

imunitu

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost
Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty 
dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje 
imunitu, pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. 
Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni 
a že pomáhá.   



Tento víkend jsme mohli zažít oprav-
dové nefalšované jaro a myslím, že 
mnohým z nás to vlilo novou energii 
do žil. Cyklostezky byly plné náruži-
vých cyklistů, hospodyňky se pustily 
do přes zimu opomíjených oken, děti 
vytáhly míče a obsadily dětská hřiště. 
Mladé rodiny braly jakoukoliv zajíma-
vou akci útokem, nikoho nebavilo 
v takhle krásném počasí sedět doma. 
Po dlouhé zimě si všichni užívali slu-
níčka a usmívali se na svět.
Snad vám všem úsměv na tváři vydrží 
i při čtení našeho jarního čísla. Dočte-
te se v něm, proč Jitka Válková věří 
v přírodu a lásku, proč trápí někdy 
děti noční můry a proč, když máme 
málo sluníčka, nemoci na nás zaútočí. 
Poradíme vám, jak si poradit s veliko-
nočním úklidem i jak být krásná a hu-
bená navždy.  Povíme si něco o aler-
giích i imunitě a najdeme způsob, jak 
přežít pokud i vaši domácnost letos 
navštívily vši. 
Nezapomeneme ani na pravidelné 
rady v těhotenství a tentokrát si pro-
bereme i krásné, ale náročné šesti-
nedělí.

Tak krásný začátek jara a za měsíc 
zase na shledanou. 

Editorial
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Těhotenství

Čekáte miminko a v hlavě máte spoustu otázek? Na něco se možná zeptáte, na 

některé věci se zeptat stydíte či bojíte. Co vás nejčastěji zajímá?

NA CO SE NEJČASTĚJI 

CHCEME ZEPTAT
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1. BUDE TO CHLAPEC NEBO 
DĚVČE?
Již starověcí učenci se snažili najít 

způsob, jak určit pohlaví plodu před 

porodem. Důkaz o  tom podává staro-

egyptský papyrus pocházející z  doby 

faraona Ramsese II., uložený v  berlín-

ském muzeu. Uvádí se v něm, že pohla-

ví plodu, který se vyvíjí v děloze, se dá 

určit tímto způsobem: Stačí prý zalévat 

močí těhotné ženy obilná zrna ječmene 

a pšenice. Klíčí-li rychleji ječmen, je to 

znamení, že se narodí děvče. 

Badatelé našeho století přezkouše-

li správnost tohoto sdělení. A  tak J. 

Menger podal v  roce 1933 zajímavou 

zprávu o  výsledcích svých výzkumů. 

Aby dosáhl nezkreslených závěrů, vlo-

žil zrna ječmene a pšenice odděleně do 

pokusných nádobek a  přiváděl k  nim 

stejnoměrná množství zředěné moči tě-

hotných žen; když totiž předtím použil 

moči nezředěné, klíčila obilná zrna buď 

příliš pomalu, anebo někdy neklíčila 

vůbec. Délku vzrostlých klíčků podrobil 

přesnému měření. Zjistil, že u 80% pří-

padů mohl podle délky klíčků předpo-

vědět, zda se vyšetřované ženě narodí 

chlapec, nebo děvče. Ve 20% případů 

však byly výsledky chybné. 

Někteří biologové se pokusili vypátrat, 

proč moč těhotné ženy jednou urych-

luje klíčení pšeničného, jindy ječného 

zrna. Dospěli k názoru, že moč těhot-

ných žen obsahuje látky podobné hor-

monům, které se liší podle toho, vyvíjí-

-li se v děloze zárodek mužského nebo 

ženského pohlaví. 

Mohli bychom vyprávět zajímavé his-

torky o stovkách způsobů, jimiž se lidé 

snažili v  minulých stoletích předpoví-

dat, narodí-li se chlapec, nebo děvče. 

Už v 17. století jich jeden holandský lé-

kař napočítal 262. Když však byly v poz-

dějších dobách objektivně přezkouše-

ny, ukázaly se jako bezcenné. 

Teprve ve druhé polovině našeho sto-

letí se podařilo objevit dvě spolehlivé 

metody k  určení pohlaví plodu před 

porodem. 

První z nich je použitelná již od 9. týdne 

těhotenství. Odebere se plodová voda 

a  laboratorním vyšetřením se z ní zjis-

tí, zda se v děloze vyvíjí chlapec, nebo 

děvče. Odběr plodové vody však je 

složitý a není bez rizika. Proto se tato 

metoda používá pouze ojediněle, např. 

u žen, které jsou přenašečkami choroby 

zvané “vrozená krvácivost”. 

Druhá metoda je použitelná bez ne-

bezpečí pro matku i plod. Je to vyšetře-

ní ultrazvukem. Zkušený lékař dokáže 

s použitím ultrazvuku rozpoznat pohla-

ví plodu; buď mužské pohlavní ústrojí 

u vyvíjejícího se chlapečka, nebo ženské 

pohlavní ústrojí u vyvíjejícího se děvče-

te. Takové rozlišení však je možné až ve 

druhé polovině těhotenství. 

Celosvětovým statistickým sledováním 

byla nalezena zajímavá a důležitá bio-

logická zákonitost. Ve všech světadí-

lech se rodí přibližně stejný počet děv-

čat a chlapců. Přesněji řečeno – chlapci 

mají co do počtu nad děvčaty docela 

malou převahu. Příčiny tohoto jevu se 

dosud nepodařilo vypátrat. 

2. JAK TO, ŽE JSOU DVĚ?
Ženské zárodečné buňky, totiž vajíčka, 

vznikají ve vaječnících, uložených po 

stranách dělohy v dolní části břišní duti-

ny. Obvykle dozrává jenom jediné vajíč-

ko, které je pak vypuzeno do vejcovodu 

a  tam může být oplodněno mužskou 

zárodečnou buňkou. Putuje pak do dě-

ložní dutiny, kde se začne vyvíjet jediný 

lidský zárodek. 

Výjimečně se však může stát, že v jedi-

ném měsíci dozrají dvě nebo více vajíček 

buď v jednom, nebo v obou vaječnících. 

Dozrálá vajíčka mohou být oplodně-

na zároveň a žena pak může dát život 

dvojčatům, ve velice vzácných přípa-
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LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Marie a Magdalény
248 Kč

Román české autorky vyznamenaný francouzskými lite-
rárními cenami!

Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny 
vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino 
dětství, rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A jedna po druhé svým osobitým 
způsobem vypráví o lásce, o naději, o světle v temnotách a o vnitřním 
zdroji síly, která každé z nich umožní nést hlavu vztyčenou 
navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, 
jejich matce, babičce a prababičce, 
která jako archetypální ženské bož-
stvo onu sílu opatruje a šíří.
Lenka Horňáková-Civade pevným, 
a  přitom křehkým, průzračným 
a zpěvným stylem prostřednictvím 
svých hrdinek vystavěla rodinnou 
ságu, příběh jedné rodiny, navzdory 
tragickým okolnostem velmi prostý, 
navzdory velké historii velmi všední 
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
DANNY WALLACE
Hamish a Světokazi
298 Kč

Kniha známého britského 
moderátora, herce, filmové-
ho tvůrce a autora knih pro 
dospělé čtenáře je vhodnou 
četbou pro fanoušky knížek 
Roalda Dahla, Davida Walliam-
se či Toma Gatese.
Co byste dělali, kdyby... se celý 
svět naráz zastavil? Ano, úpl-
ně celý, se vším všudy – jako 
v pohádce o Šípkové Růžence. 
Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve 
vzduchu, lidé by se nehýbali 
– všichni kromě vás! Přesně 
tohle se stane desetiletému 
Hamishovi. A na svědomí to 
mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí totiž ovládnout svět! Jo, 
a nesnáší děti. Zvlášť ty, které o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, 
co Hamishovi hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde 
na to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte vyprávět!
 

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



dech dokonce i více dětem. Každý lid-

ský zárodek se v takovém případě vyvíjí 

úplně samostatně v samostatném vaku 

blan a  se samostatným lůžkem. Dvoj-

čata, která se narodí, vznikla vlastně 

ze dvou různých vajíček, oplodněných 

dvěma různými mužskými zárodeč-

nými buňkami. Tato dvojčata se sobě 

nepodobají více než jiní bratři a sestry; 

dokonce mohou být různého pohlaví. 

Říká se jim dvouvaječná dvojčata. 

Na rozdíl od těchto dvouvaječných 

dvojčat existují také jednovaječná dvoj-

čata. Vznikají z  jediného oplozeného 

vajíčka. Kromě normálních lidských 

vajíček existují totiž výjimečně i  vajíč-

ka s  velkým jádrem a  s dvojnásobným 

nebo vícenásobným počtem chromozo-

mů, tj. částic, jež jsou nositeli lidských 

vlastností. Vajíčkům s  takovou odchyl-

kou se říká “mnohomocná vajíčka”. 

Podobně i mužské zárodečné buňky se 

mohou ve výjimečném případě vyskyto-

vat s dvojnásobným nebo i  vícenásob-

ným počtem chromozomů; říká se jim 

pak “mnohomocné spermie”. 

Jestliže se setká mnohomocné vajíčko 

s  mnohomocnou spermií, může vznik-

nout útvar, z něhož se pak vyvíjí nikoli 

jeden lidský zárodek, nýbrž dva zárod-

ky; tedy jednovaječná dvojčata. Ta se 

vyskytují mnohem vzácněji než dvouva-

ječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata 

jsou vždycky stejného pohlaví, tj. buď 

dva chlapci, nebo dvě děvčata. Vyzna-

čují se nápadnou vzájemnou podobou, 

takže jedno takřka nelze rozeznat od 

druhého. Nejen tělesná podoba, ale 

i  duševní vlastnosti jednovaječných 
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dvojčat jeví nápadnou podobnost. Pro-

to se jim říká “blíženci”.

Průběh těhotenství s  dvojčaty se větši-

nou vyznačuje některými odchylkami. 

Větší nitroděložní obsah způsobuje, že 

břicho ženy, která nosí dva plody, bývá 

nápadně zvětšeno. Čtvrtina všech těho-

tenství s  dvojčaty končí před vypočte-

ným termínem porodu. 

Existují také trojčata, čtyřčata, paterčata 

i porody ještě většího počtu plodů. Jsou 

to však vzácné případy; jejich narození 

se ohlašuje sdělovacími prostředky, ně-

kdy se stávají světovou senzací. 

Statisticky je zjištěno, že asi na 80 po-

rodů připadá jeden porod dvojčat; na 

7100 porodů jeden porod trojčat. Čtyř-

čata se objeví dokonce jen jednou mezi 

půl milionem porodů. 

3. MÁ PLOD SPRÁVNOU 
POLOHU?
V prvních měsících těhotenství je plod 

obklopen v  děložní dutině takovým 

množstvím plodové vody, že v ní vlast-

ně plave. Takový stav trvá až do druhé 

poloviny těhotenství, a tak poloha plo-

du bývá až do 36. týdne nestálá. Něko-

lik dní může plod ležet hlavičkou na-

horu, pak několik dní hlavičkou dolů, 

v  dalších dnech může mít hlavičku na 

pravé straně děložní dutiny. Všechny 

tyto polohy jsou do 36. týdne těhoten-

ství běžné. 

Ve 36. týdnu je plod už tak velký, že 

se nemůže v děložní dutině volně po-

hybovat, a  tak zaujme stálou polohu. 

Většinou se ustálí v  poloze hlavičkou 

dolů, ručky má ohnuté v loktech a zkří-

žené na hrudníku. Nožky jsou ohnuté 

v kyčlích i v kolenou a přitažené k  tě-

líčku. Ručky, nožky i hlavička jsou tedy 

přiloženy k tělíčku tak, že vzniká vejčitý 

útvar, který se velmi dobře vejde do dě-

ložní dutiny. 

Méně často se stává, že se poloha plo-

du ustálí s hlavičkou nahoře, přičemž se 

zadeček dostane do dolní části dělohy. 

I tato poloha je správná a nečiní při po-

rodu obtíže. 

Kdyby se však stalo, že by se plod ustá-

lil v děloze s hlavičkou na pravé nebo 

levé straně a s tělíčkem napříč, pak je to 

poloha pro průběh porodu nepříznivá; 

lékař by vás na takovou skutečnost při 

návštěvě poradny upozornil. Většinou 

se pokusí o převedení plodu do správ-

né polohy.

V  případě, že by se nepodařilo pře-

vést plod do správné polohy a  hlavně 

ho v ní udržet, doporučil by vám lékař 

v  zájmu vašeho zdraví i  zdraví vašeho 

dítěte přijetí na porodnické oddělení 

dříve, než nastane porod. Tím je zajiště-

na pravidelná denní odborná kontrola 

polohy plodu až do dne porodu, což lze 

provádět jedině na lůžkovém oddělení.

4. JAKÝ MÁ BÝT CELKOVÝ PŘÍ-
RŮSTEK HMOTNOSTI TĚHOTNÉ 
ŽENY?
Celkový přírůstek hmotnosti těhotné 

ženy činí přibližně 8–12 kg, v ojedině-

lých případech může být vyšší, a přece 

nemusí být známkou choroby. 

V případě, že by těhotná žena během 

jediného týdne přibrala více než půl 

kilogramu na hmotnosti, doporučí 

lékař v  poradně příslušná opatření: 

úpravu stravování, omezení příjmu te-

kutin atd. Proto se tělesná hmotnost 

těhotné ženy zjišťuje při každé návště-

vě poradny. 

Pro ilustraci uvedeme, jak vzniká celko-
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vý přírůstek hmotnosti ženy, která po-

rodí dítě vážící 3300 g. 

• hmotnost plodového lůžka přibliž-

ně 500 g

• hmotnost dělohy se zvýší přibližně 

o 1000 g

• hmotnost plodové vody 1000 g

• hmotnost plodu 3300 g

• hmotnost zvětšeného objemu krve 

těhotné ženy 500 g

• hmotnost rozmnožené tekutiny 

v tělesných tkáních 2000 g

• hmotnost prsů se zvýší přibližně 

o 500 g

• celkový přírůstek hmotnosti tedy 

činí přibližně 8800 g

5. MÁ SPRÁVNÝ RH-FAKTOR?
Lidskou krev je možno podle jejích 

vlastností rozdělit do čtyř základních 

skupin: A, B, AB, 0. Při každém krev-

ním převodu se vždy dává nemocné-

mu člověku krev od dárce, který má 

stejnou krevní skupinu, anebo je tzv. 

univerzálním dárcem.

Ještě nedávno, přestože se zacho-

vávalo pravidlo o  stejných krevních 

skupinách, vznikaly někdy po krevním 

převodu určité poruchy. Jejich příčinu 

se podařilo odhalit prostřednictvím 

pokusů na opicích patřících do sku-

piny Macacus Rhesus. Nově objeve-

ná vlastnost krve byla na památku 

oněch opiček pojmenována dvěma 

začátečními písmeny jejich jména  

“Rh-faktor”. 

Proč se tedy u těhotných žen Rh-fak-

tor zjišťuje? Zde je vysvětlení: Jestli-

že těhotná žena ve své krvi Rh-faktor 

nemá, čili je podle odborného názvo-

sloví Rh negativní, avšak krev jejího 

manžela Rh-faktor obsahuje, čili je Rh 

pozitivní, může se stát, že vyvíjející se 

plod zdědí po svém otci krev Rh po-

zitivní. 

Tato Rh pozitivní krev plodu může 

způsobit, že v matčině krvi se začnou 

vyvíjet protilátky. A ty zpětně mohou 

působit rozpad červených krvinek 

plodu, tedy vznik chudokrevnosti 

u novorozenců. 

Díky obrovským objevům v  lékař-

ských vědách se podařilo najít velmi 

účinnou metodu k  zabránění tvorby 

Rh-protilátek v  krvi těhotných žen. 

Badatelé přitom vyšli z  poznatku, že 

při prvém těhotenství bývá v krvi tě-

hotné ženy jenom velmi malé množ-

ství protilátek, protože plodovým 

lůžkem proniká do krve těhotné ženy 

jenom nepatrné množství Rh pozitiv-

ních krvinek plodu. Značné množství 

však jich pronikne teprve při ukončení 

těhotenství porodem nebo potratem. 

Při dalším těhotenství však stačí prů-

nik třeba jenom malého množství Rh 

pozitivních krvinek do krevního obě-

hu těhotné ženy a  protilátky se tam 

začnou tvořit ve vysokém množství. 

Proniknou pak do krevního oběhu 

plodu, rozkládají jeho krvinky. Způ-

sobí chudokrevnost a  novorozenec 

onemocní těžkou žloutenkou. Přitom 

může nastat velmi vážné poškození 

jeho mozku. 

Tomu se dnes předchází následujícím 

způsobem. Jestliže žena s negativním 

Rh-faktorem porodí dítě s pozitivním 

Rh-faktorem, dostane injekci s  urči-

tou chemickou látkou, která odstraní 

z  jejího krevního oběhu krvinky plo-

du, které tam pronikly. Tím se odstra-

ní podnět pro tvorbu protilátek při 

případném příštím těhotenství. 

Injekce se stejnou chemickou látkou 

se podává také všem Rh negativním 

ženám, které samovolně potratily 

anebo jim bylo uměle přerušeno tě-

hotenství (protože u těchto žen není 

možné vyšetřit krev potraceného plodu). 

Zdroj:porodnice.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Těhotenství

5 TIPŮ,
JAK ZVLÁDNOU 
ŠESTINEDĚLÍ SNADNĚJI
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Určitě jste zaznamenali nepřeberné množství článků s radami a různými tipy, jak 

snadno proplout šestinedělím. Povšimněte si ale, že ve většině případů se jedná 

o tipy pro miminka, jak zvládnout domácnost, jak si předem nachystat hotová 

jídla do mrazáku a jak se efektivně bránit návalu návštěv příbuzných a známých.  

Co se ale má počít sama maminka? Jaké pomůcky si má pořídit, aby celé šestinedě-

lí nebylo pohádkovým obdobím jen pro miminko a tatínka, ale i pro ni samotnou? 

Tento text jsme věnovali právě maminkám, protože pokud jsou spokojeny ony, pak 

budou spokojená a klidná i jejich miminka



1. MYSLETE NA SVÁ PRSA!
Ačkoli se to nemusí zdát, i tak přiroze-

ná věc, jakou je kojení, vám může na-

chystat nemilé trápení. Zejména v po-

čátcích mohou být bradavky citlivější, 

bolestivější a mohou popraskat. Důvo-

dů může být mnoho, proto neváhejte 

a  navštivte laktační poradkyni, která 

vám řekne, co je špatně. Často také od 

problému pomohou kojící kloboučky 

a olejíček (volte vždy přírodní), kterým 

budete bradavky pravidelně potírat. 

2. SPRÁVNÝM OBLEČENÍM KE 
SNAZŠÍMU KOJENÍ
Základem je pohodlné oblečení, kte-

ré snadno rozepnete, aby se miminko 

dostalo k  prsu. Nezapomeňte také na 

spodní kojící tílko. Nejen, že vám při 

kojení nebude zima na břicho, ale tíl-

ko vás zároveň bude okolo pasu jemně 

stahovat, a  tak bude napomáhat ná-

vratu vnitřních orgánů na jejich místo 

a celkovému vytvarování břicha do pů-

vodní podoby. Nezapomeňte také na 

vložky do podprsenky, ať ji nemusíte 

každou chvíli měnit. 

3. POHODLÍ MAMINKY ZAJISTÍ 
POHODLÍ MIMINKA
Pokud jste měla náročnější porod, při 

kterém jste musela podstupovat šití, 

určitě se vám bude hodit nafukovací 

sedací kruh. Zejména v  prvních dnech 

a týdnech po porodu vám usnadní seze-

ní a vy se tak budete moci lépe věnovat 

své ratolesti. Skvělou pomůckou je také 

kojící polštář, kterým miminko při koje-

ní podepřete a  můžete s  ním zároveň 

lépe relaxovat. 

4. PRO ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ 
MAMINKY
Mnoho maminek se několik prvních 

týdnů potýká také s  inkontinencí. 

Často tento problém může propuk-

nout již během těhotenství. Pokud 

se potýkáte s únikem moči i  vy, určitě 

jej neřešte menstruačními nebo popo-

rodními vložkami, které jsou navrženy 

pro zachycení jiného druhu tekutiny. 

Nejsou spolehlivé a  navíc nezabrání 

úniku pachu. Proto vždy volte inkonti-

nenční vložky, na které vám po potvr-

zení diagnózy lékař vystaví poukaz na 

uplatnění příspěvku od vaší zdravotní 

pojišťovny. Pokud trpíte pouze mírnou 

inkontinencí, sáhněte po vložkách De-

pend Normal. Tyto vložky jsou nejten-

čí na trhu a zároveň poskytují skvělou 

ochranu. Pokud chcete vložky nosit na 

noc, nebo trpíte větším únikem moči, 

zvolte vložky Depend Maximum, kte-

ré jsou schopny absorbovat až 930 ml 

tekutiny. Primář urologického odděle-

ní Karlovarské nemocnice, MUDr. Jan 

Pokorný FEBU, MBA, radí: „Během tě-

hotenství dochází ke změně anatomic-

kých poměrů, které mohou trvat i  po 

porodu. Pokud zároveň dojde ke zvý-

šení tělesné hmotnosti, mohou se pro-

blémy kumulovat. Inkontinence se dá 

řešit fyzickým cvičením, redukcí tělesné 

hmotnosti, v některých případech léky 

nebo operací. Přechodně nebo v  pří-

padě žen, u  kterých nejde volit jinou 

možnost, lze problém řešit diskrétními 

inkontinenčními pomůckami, např. od 

firmy Depend. Vždy je však vhodné si 

vyžádat názor lékařského odborníka.“

5. NECHTE SI POMOCT
Mnoho žen by se již od prvního dne 

života svého miminka chtělo stát su-

permatkami. Chtěly by se naplno vě-

novat miminku, manželovi, návštěvám, 

být vždy upravené, mít stále uklizeno 

a navařeno. Na to ale zapomeňte. Pro 

miminko je nejdůležitější mít spokoje-

nou a  odpočatou maminku. Návštěvy 

odvolejte, do domácích prací zapojte 

manžela, maminku, tchýni nebo dob-

rou kamarádku a vy si nerušeně užívej-

te první, ty nejdůležitější, chvíle s vaším 

miminkem. Tyto dny se již nikdy nevrá-

tí, tak se ujistěte, že na ně budete vzpo-

mínat jako na ty nejkrásnější momenty. 

Foto: Shutterstock.com
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Řada Multi-Mam Compresses byla speciálně vyvinutá, aby poskytovala intenzivní péči 
o bradavky pro kojící matky. Přípravky mají okamžitý utišujícín účinek, optimalizují stav 
pokožky, redukují otoky a zabraňují infekcím. Multi-Mam Lanolin je produkt určený 

k ochraně namáhaných a citlivých bradavek kojících matek. 
Multi-Mam Balm nahrazuje a dodává pokožce přirozené mazivo, které je kojením od-
straňováno. Nemají žádnou příchuť ani vůni, jedná se o přírodní produkty, které nemu-
sejí být předkojením odstraněny. VýrobkyMulti-Mam se můžou používat kdykoli během 

celého dne. Pro optimální využití aplikujte před kojením.

www.kojeni-bez-bolesti.cz

ÚLEVA PRO KOJÍCÍ MAMINKY

alfanedica.indd   1 30.6.2016   18:28:34
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Svět nejmenších

Dostatek spánku je jedním z nezbytných předpokladů pro zdravý vývoj děťátka.  

Co dělat, když se dítě budí ze spánku, protože je trápí zlé sny (noční můry) nebo 

noční děsy?

NEBO DĚS?
NOČNÍ MŮRA
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Jedná se o  nepříjemnou poruchou 

spánku způsobující probouzení a čas-

to ji provází křik, pláč, děs či strach. 

Velmi časté jsou u  dětí, typický věk 

vzniku je mezi 4. a 6. rokem a v prů-

běhu dospívání zpravidla zmizí.

NOČNÍ MŮRY 
Pod pojmem noční můra si předsta-

víme zlý sen, který nás vyděsí tak, že 

už se bojíme usnout. Jde o zcela od-

lišné pojmy, které sice spadají do tzv. 

parasomnie neboli poruch spánku 

a  probouzení, ale noční děsy nejsou 

na rozdíl od nočních můr klasickými 

sny a lze je pokládat za dočasnou po-

ruchu nervového systému. Noční můry 

se podobají úzkostným snům a dosta-

vují se během REM spánku, kdy člověk 

sní, zpravidla tedy v  druhé polovině 

noci. Téměř vždy jde o komplikovaný 

sen, který je stále děsivější, až vede 

k probuzení.

Po něm se ale člověk poměrně rychle 

orientuje a  je dokonce schopen svůj 

sen vyprávět. Noční můry postihují 

10-15 % dětí ve věku 3-5 let. Jestliže 

vás probudí dětský pláč, sedněte si 

k  dětské postýlce a  vyptávejte se, co 

potomka vyděsilo, co ho trápí. Ne-

chce-li nic vyprávět, nenuťte ho. Může 

třeba druhý den sen nakreslit a pak si 

s ním můžete o obrázku vyprávět a za 

bílého dne se mu nemusí strašidlo 

jevit tak hrůzostrašné. Nic nebrání, 

aby občas ztvárnilo i sen hezký. Noční 

můry v  přiměřené míře skutečně ne-

jsou ničím, co by ohrozilo zdraví va-

šich dětí. Rozhodně nikdy své dítě ne-

trestejte za jeho neurotické projevy. 

Berte sny vašich dětí vážně, ale hned 

je nepovažujte za duševní či jinou po-

ruchu. Nočním můrám nemusíte nijak 

bránit, dítě si vlastně takovým ne-

příjemným snem odžívá nově nabyté 

zkušenosti a vyrovnává se s něčím, co 

je neznámé, co neumí zařadit a co jej 

tedy ohrožuje. U malých dětí do 6 let 

jde o běžnou fyziologickou záležitost, 

která se postupně vytrácí. U  starších 

dětí je mohou spouštět náročné situ-

ace – starosti, rozvod, smrt někoho 

blízkého, špatné známky ve škole.

NOČNÍ DĚSY
„Noční děsy se mohou objevit v  ja-

kémkoli věku, ale nejčastěji jimi trpí 

malé děti. Zkušenost s nimi má nejmé-

ně patnáct procent dětí,” říká klinic-

ká psycholožka Laura Markhamová, 

kterou oslovil magazín Pregnancy. 

„Vědci se domnívají, že jejich příčinou 

je předrážděný nervový systém, který 

reguluje aktivitu mozku. Většina dětí 

z  těchto děsů vyroste, pravděpodob-

ně proto, že jejich mozek dozraje, ale 

u  dospělých se noční děsy objevují 

občas jako důsledek velkého stresu. 

Ostatně prožitý stres může být spou-

štěčem děsů i  u  dětí.” Psycholožka 

navíc zmiňuje výzkum odborníků ze 

Stanfordu, kteří zjistili souvislost mezi 

dětskou spánkovou apnoe a  nočními 

děsy. Pokud tedy dítě trpí apnoe, měli 

byste s  tímto problémem navštívit 

dětského lékaře. Apnoe může dítě-

ti znemožňovat kvalitní spánek a při 

přílišném předráždění spouštět i noč-

ní děsy.

Noční děsy se objeví brzy po usnutí, 

obvykle do půlhodiny a  mají krátké 

trvání (asi 1-2 minuty, nikdy ne déle 

než 10 minut) a  dítě se z  nich větši-

nou okamžitě probudí. Vyskytují se 

nejčastěji v dětství a jsou charakteris-

tické svou neovladatelnou výbušností. 

Vyvolávají u dítěte silnou úzkost a pa-

niku, srdeční tep se zvýší až na 200 

úderů za minutu, přidávají se chaotic-

ké pohyby končetin či výkřiky a pláč. 

Ráno si dítě na nic nepamatuje. Po-

rucha postihne dítě obvykle mezi 4. 

a 12. rokem a pak spontánně vymizí. 

Výskyt nočních děsů se předpokládá 

asi u 1-6 % dětí. Tato porucha má blíz-

ko k náměsíčnosti.

KROKY KE SLADKÉMU SPÁNKU
U usínání je nutné dbát na pevný re-

žim. Jestliže nastane čas, kdy chodí 

dítě běžně na kutě, nesmí se mu do-

volit, aby si ještě jednou trochu déle 

pohrálo nebo se dívalo na televizi. Po 

sledování filmu v  televizi, případne, 

kterou jsou doslova nabité. S  přebyt-

kem energie se těžko usíná. Je jedno, 

jestli uspávací obřad probíhá v 7 nebo 

v  11 hodin večer, důležité je dodržet 

stejnou dobu ukládání k spánku. Před 

spaním dítě nerozdovádějte, uložte ho 

do klidnějšího prostředí než za dne. 

Absolutní ticho není vhodné. Tlumené 

zvuky uklidňují. Můžeme zpívat ukolé-

bavky, číst pohádky, vyprávět klidným 

hlasem. Jistotu dodává tělesný kon-

takt, držení za ručku, hlazení.

POHÁDKY NA DOBROU NOC
Čtení pohádek, případně vyprávění 

vymyšlených příběhů, do kterých lze 

zakomponovat události, jež dítě pro-

žilo během dne, je dobrým zvykem. 

Každé dítě mívá oblíbenou knížku, 

přečte-li si z ní každý večer před spa-

ním společně úryvek, vytvoříte si po-

stupně uspávací rituál, který dítěti při 

usínání pomůže. Malé dítě má rádo, 

když čteme stále stejnou pohádku 

nebo veršíky. Brzy je zná nazpaměť, 

ale to nevadí, protože je chce slyšet 

znovu, až se nevědomky dobere hlub-

šího smyslu. Dítě rozumí tomu, co čte-

te. 

Ačkoli bude dítě do líčení děje zapo-

jovat emoce, rodiče musí mluvit tiše 

a  klidně. Příběhy by měly mít vždy 

dobrý konec, aby se dítě rozloučilo 

s uplynulým dnem v dobrém a pova-

žovalo ho za uzavřený. Jestliže dítko 

žadoní o  další pohádku či písničku, 

můžete souhlasit, ale předem se do-

mluvte, že už je opravdu poslední. Při 

čtení si sedněte vedle postele dítěte 

na malou nízkou stoličku, neberte 

dítě s  sebou do vlastní postele kvůli 

pohodlí. Přenášení zpět do jeho po-

stýlky by mohlo být obtížné. Barvy 

ovlivňují pohodu i usínání dít. Někte-

ré parasomnické poruchy se vyskytu-

jí při přechodu z  bdění do spánku. 

Obvyklými formami jsou např. náhlé 

záškuby a  rytmické pohyby svalstva 

nohou, rukou, případně hlavy a  tru-

pu projevující se při usínání. Často se 

vyskytují pohyby žvýkacího svalstva ve 

spánku doprovázené skřípáním zubů. 

Další variantou parasomnického spek-

tra je mluvení ze spánku objevující se 

jak u dětí, tak u dospělých. Má často 

ráz útržkovitých fragmentů vět, u ně-

kterých jedinců se projevuje souvis-

lými větami někdy s  obsahem hněvu 

a  zlosti. Spouštěcím mechanismem 

bývá ve většině případů opět stres 

a psychická nepohoda.

Noční děsy obvykle postihují malé 

děti a odborníci i rodiče se snaží přijít 

nejen na to, co je jejich příčinou, ale 

i jak jim zabránit... Podle klinické psy-

choložky, Laury Markhamové, kterou 

oslovil magazín Pregnancy, se noční 

můry objevují v REM fázi spánku. Pro 

noční děsy je naopak typický přechod 

ze spánkového stádia 4 do fáze REM. 

Jinými slovy; při nočních děsech díte 
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Pfi zer PFE, spol. s r. o.,
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270
www.pfi zer.cz

www.prevenar13.cz
Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte 
si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím 
lékařem Vašeho dítěte. Přípravek Prevenar 13 chrání pouze proti těm typům pneumokoka, 
které vakcína obsahuje. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ani přípravek Prevenar 13 ochránit 
všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním.

Poznávat nové věci
je pro ni přirozené.
Pro mě je stejně přirozené ji chránit!

Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým 
onemocněním pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, 
včetně nebezpečných typů 19 A a 3. Díky němu se snižuje 
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic 
a zánětem středního ucha, způsobených právě pneumokoky.

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho 
nechávám očkovat.



stále spí - alespoň tomu odpovídají 

jeho mozkové vlny - ale jeho oči jsou 

přitom otevřené. Ve většině případů 

si na jejich obsah ani nepamatuje.

TIPY PRO PŘEKONÁNÍ NOČNÍCH 
DĚSŮ OD PSYCHOLOŽKY LAURY 
LARKHAMOVÉ
1. Nejprve se uklidněte. Dítě by si 

nemělo tyto události pamatovat 

jako traumatizující a  jen pokud 

budete dokonale klidní vy sami, 

můžete účinně uklidnit i své dítě. 

Snažte se zachovat klidný hlas 

i  intonaci, aby z  vašeho projevu 

necítilo napětí a podrážděnost.

2. Minimalizujte stres, kterému je 

vystaveno. Snažte se nedělat teď 

v jeho životě žádné velké změny; 

žádné učení na nočník, nocová-

ní v  cizím prostředí a  podobně. 

Ujistěte se, že jej nestresujete 

partnerskými hádkami, křikem 

a dalšími podněty. Snažte se, aby 

dítě usínalo v klidu a ve známém 

prostředí.

3. Eliminujte televizi. American 

Academy of Pediatrics doporuču-

je, aby se děti mladší čtyřiadvace-

ti měsíců dívaly na televizi pouze 

minimálně, protože má negativní 

dopady na vývoj dětského moz-

ku. Navíc je významným zdrojem 

stresu, protože takto malé děti 

nedokáží rozlišovat mezi fikcí 

a realitou.

4. Snažte se dítě v průběhu dne ne-

přepínat a  zejména pak v  doby, 

kdy se chystá do postele. Dodržu-

jete pravidelnou dobu ukládání 

do postele. Dítě by mělo jít spát 

klidné a nepříliš unavené. Pokud 

každý den ukládáte v  půl osmé, 

ale vašemu potomkovi už úna-

vou padají oči, zkuste ho uspávat 

o půl hodiny dříve. Nebude tolik 

přetažené a  pravděpodobnost 

nočních děsů se sníží.

5. Snažte se dodržovat před spaním 

určité rituály, které dítě uklidní 

a  připraví na spánek. Ideální je 

například koupání, krmení, či čte-

ní pohádky. Vyhýbejte se inten-

zivním vzruchům, jako je hudba, 

televize, či hlasité zvuky.

6. Snažte se eliminovat náhlé zvuky 

a  podněty, které by mohly dítě 

násilně vytrhnout ze spánku, 

Existují totiž důkazy, že náhlé vy-

tržení ze spánku v okamžiku, kdy 

se dítě nachází ve čtvrté spánko-

vé fázi, může podnítit vznik noč-

ních děsů. Ztlumte proto akční 

film v televizi i telefon.

7. Nepokoušejte se dítě z  děsivého 

snu násilně probudit. Dítě probu-

zené uprostřed děsivého snu je 

dezorientované, může mít dočas-

nou ztrátu paměti a  je zbytečně 

vyděšené.

8. Snažte se, aby se dítě v průběhu 

spánku nepřehřálo. Příliš vysoká 

teplota těla podporuje vznik noč-

ních děsů. Teplé flanelové pyža-

mo zkuste proto odložit.

Foto: Shutterstock.com
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Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cord center.cz

Každým dnem se blíží narození vašeho miminka. 
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopako-
vatelná je také možnost uchování kmenových bu-
něk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhod-
nutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že 
budete rodiči.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které 
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomá-
hají při onkologických, hematologických a imuno-
logických onemocněních. V  posledních letech se 
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neu-
rologických a autoimunitních onemocnění, kde po-
máhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů. 

Význam a  důležitost uchování kmenových bu-
něk při porodu se znásobuje také díky možnosti 
využití pro biologické sourozence. Podporujeme 
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léč-
bu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodi-
če očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve 
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká 
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šesti-
letého Lukášese závažnou poruchou imunity.

Možnost uchování kmenových buněk z  pupeční-
kové krve si přináší na  svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je 
na Vás – rodičích.

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost

Inzerat A4 CZ print.indd   2 29.3.2016   18:32
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Nejednoho dospělého může překvapit nevinná dětská otázka začínající slovíčkem 

Proč? Proč se neustále ptají Proč?

PROČ?
PROČ SE DĚTI PTAJÍ
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“A proč nemá strom rýmu?” “Protože 

nemá nos.” “A  proč nemá nos?” “Pro-

tože ho nepotřebuje.” “A proč ho nepo-

třebuje?” “Protože dýchá díky listům.” 

“A  proč dýchá díky listům?”… když se 

začne má pětiletá Anička ptát, je to jako 

střelba ze samopalu. 

Vždy se chce dostat až na samou pod-

statu věci. Někdy mi připadá, že abych 

správně odpověděla na všechny její otáz-

ky, musela bych v hlavě nosit pěkně tlus-

tou encyklopedii. 

PROČ SE DĚTI PTAJÍ? 
Existuje řada otázek, na které chtějí děti 

znát odpověď a které dokážou dospělým 

přidělat pár vrásek na čele. Smysluplně 

odpovědět na některé z  nich, to je to-

tiž oříšek. Ale dětská zvědavost má svůj 

důvod. Proč se tedy děti neustále ptají? 

„Protože by nebyly v pořádku, kdyby se 

neptaly,” říká odbornice na dětskou psy-

chiku, psycholožka Simona Hoskovcová. 

Otázka „proč” je podle ní bránou do 

světa poznání. „Dítě, které na svá „proč” 

dostává odpovědi, si může vytvořit před-

stavu o světě. Otázka odráží připravenost 

dítěte začít chápat svět okolo sebe a sou-

vislosti v něm. Od otázky „proč” se odvíjí 

celé racionální i  emocionální uchopení 

světa. Otázka „proč” bude dítě provázet 

až po vyšší pochopení smyslu lidské exis-

tence jako takové. Zvláště naše „západ-

ní” civilizace potřebuje uchopovat svou 

existenci rozumem a kladení otázek a zís-

kávání odpovědí je tak základním princi-

pem vědy a většiny filozofických přístu-

pů.” Zajímavé je zjištění, že dítě poznává 

už v prenatálním stadiu. „A od narození 

pořád dál,” dodává odbornice. „Touha 

po poznání je stejnou nutností zdravé-

ho vývoje, jako růst kostí nebo vývoj po-

hyblivosti ruky. Už novorozenci chápou 

základní vztahy mezi událostmi. Ovšem 

v předškolním věku je už dítě vybaveno 

dostatečnými jazykovými prostředky, aby 

se ptalo a vstřebávalo odpovědi.”

CO DĚLAT, KDYŽ SAMI NEZNÁME 
ODPOVĚĎ
Ovšem odpovědět na některé otázky 

může být oříšek. Jak se má rodič zacho-

vat, když odpověď nezná? „Pokud rodič 

odpověď nezná, má výtečnou příležitost 

ukázat dítěti, jak si chybějící znalosti vy-

hledat. Mluvíme o  současné době jako 

o době informační. Zpracování informací 

a jejich kritické vyhodnocení je hlavní do-

vedností pro budoucnost v naší kultuře. 

Rodiče nesmí být líní s dítětem informace 

vyhledávat. Prohřeškem je odbytí dítěte 

nebo vymýšlení nějakých nesmyslů, jen 

aby dítě dalo pokoj. Pokud sami neví-

me, tak se můžeme společně podívat do 

encyklopedie, nějaké knihy, na internet 

a podobně. Pokud sami nemáme trpěli-

vost, tak je dobré najít někoho, kdo by 

poradil.  Můžeme také poukázat na to, 

že babička, děda, strýc, kamarádka ... se 

v  dané oblasti vyznají a  budou schopní 

na otázku odpovědět lépe než my. Ně-

kdy dětské otázky nutí k zamyšlení nad 

vlastními hodnotami, nad otázkami dob-

ra a zla. V tom je obrovský potenciál, kdy 

nejen my obohacujeme život dítěte, ale 

i ono obohacuje život náš.” Reakce  “ne-

ptej se mě na takové hlouposti” patří 

mezi zakázané věty. „Dítěti jimi dáváme 

najevo, že jeho nápady považujeme za 

hloupé. Kde ale dítě mělo získat míru 

hlouposti či moudrosti? Ono je v  jistém 

smyslu „hloupé” – je nepopsaným listem, 

pokud jde o  znalosti. Naším úkolem je 

list zaplnit. Samozřejmě se můžeme bavit 

o přiměřenosti a nepřiměřenosti určitých 

otázek v určité souvislosti („Mamí, proč 

je ta paní tak strašně tlustá?” na celou 

tramvaj), ale předškolák se prakticky 

hloupě zeptat nemůže.”

CHOULOSTIVÉ UDÁLOSTI 
V RODINĚ
Nadužívat bychom rovněž neměli větu : 

”Na to jsi moc malý, až budeš větší, všech-

no pochopíš…” „Celá řada složitých té-

mat jde vysvětlit na úrovni pochopitelné 

pro dítě. Jsou ovšem případy, kdy je tato 

věta na místě – pokud jde o vyšší teore-

tickou fyziku, chemii nebo některé lid-

ské chování.” A  co choulostivé události 

v rodině? Jak vysvětlit ty? “Měli bychom 

je popisovat a vysvětlovat upřímně a na 

rovinu. Pokud to neuděláme, tak si dítě 

bude domýšlet někdy i zcela fantastické 

konstrukty. Bohužel se zvláště předškolní 

děti často domýšlejí, že mají na událos-

ti nějaký vlastní podíl – např. se rodiče 

rozvádějí, protože dítě zlobilo. Můžeme 

a musíme proto říct – děda umřel, máma 

s tátou se budou stěhovat od sebe, tvůj 

bráška je vážně nemocný a  bude v  ne-

mocnici.... A připravit se na další „proč”. 

Pokud v  náročné situaci nejsme sami 

schopni poskytnout odpovědi, je dobré 

najít někoho, kdo není tak citově zaanga-

žovaný a dokáže dítěti v klidu vše vysvět-

lit. Pomůžou také příběhy, příklady dětí 

z okolí nebo knížky (např. v nakl. Grada 

teď vyšly moc pěkné obrazové knížky na 

téma „nemocnice”, „zubař” apod. Jed-

nou ze základních podmínek zdárného 

vývoje dítěte je totiž to, aby vědělo, co 

se kolem něj děje.  „Bez toho by nebyly 

schopné fungovat ve světě samostatně.” 

K choulostivějším tématům patří i téma, 

jak dítě přišlo na svět. „Nejčastěji tyto 

otázky přijdou v souvislosti s narozením 

dítěte v  rodině nebo v  okolí. Dítě vidí 

ženu s velkým břichem a po nějaké době 

má miminko – to vyvolává otázky. Hodně 

záleží na jednotlivé rodině, jak se s  tím 

tématem porovná. Pokud se nám do 

toho nechce osobně, tak pěkné je např. 

DVD ze série „Byl jednou jeden život”, 

kde je v jednom dílu vznik nového života 

vysvětlen formou animovaného příbě-

hu,” uzavírá Simona Hoskovcová.  

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: Shutterstock.com
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Vaše děťátko už není žádné batole, den co den ho vodíte do školky a spolu se 

spoustou dovedností jistě získalo i nějaký ten zlozvyk. Nastává období, kde už není 

ochotné bez výhrad konzumovat zdravé potraviny, které mu nabízíte. Dříve nebo 

později objeví kouzlo párku v rohlíku, hamburgeru a coly.

JÍDELNÍČEK
JE DŮLEŽITÝ



Upozorňuji vás, že s  tím naprosto nic 

nenaděláte. Mnohem zásadnějším ar-

gumentem, než vámi omílaným: není to 

zdravé, je – chutná to a jedí to všichni. 

Nezbývá, než najít kompromis. Občas 

zamhouřit obě oči a kalorickou nezdra-

vou bombu „obložit“ jinak vyváženým 

a zdravým jídelníčkem. Jenomže, jak by 

měl vlastně vypadat?  

JÍDELNÍČEK PRO VAŠEHO 
PŘEDŠKOLÁČKA
Zdravé dítě předškolního věku (od tří 

do šesti let) roste přiměřeně podle ge-

netického kódu, který získalo od svých 

rodičů. Potřeba přívodu energie pro 

předškolní dítě se dále zvyšuje, s  jed-

notkou hmotnosti (kg) se však oproti 

předchozímu období života (batolete) 

snižuje. Například energetická potřeba 

pětiletého dítěte (v  tomto věku nezá-

visle na jeho pohlaví) je z  50 % urče-

na k  zajištění bazálního metabolismu 

(tedy udržení základních životních pro-

cesů organismu v době klidu), kolem 26 

% energie dítě potřebuje ke své pohy-

bové aktivitě a 12 % energie potřebu-

je organismus dítěte k  tomu, aby byl 

zajištěn jeho přiměřený růst. Zbývající 

energie se ztrácí při metabolických pro-

cesech spojených se zpracováním výživy 

či vyloučením jejich produktů z organi-

smu. 

Kromě dostatečného přívodu energie 

potřebuje dítě předškolního věku ke 

svému růstu a vývoji i dostatečný příjem 

kvalitních surovin. 

• Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g 

bílkovin na 1 kg tělesné hmotnos-

ti, a  to živočišného i  rostlinného 

původu. 

• Podíl tuků na celkovém energetic-

kém příjmu by neměl poklesnout 

pod 27 %, a může dosáhnout až 32 

%. Důležité je dostatečné zastou-

pení polynenasycených mastných 

kyselin, obsažených v  rostlinných 

olejích i rybách. 

• Celkový příjem cholesterolu by 

denně neměl překročit 100 mg na 

1000 kcal, (např. 100 mg choleste-

rolu obsahuje asi 40 g másla, 60-

90 g vepřového masa, 100 g sádla 

nebo šlehačky, ale až 700 ml mlé-

ka). Zkuste tedy nahradit některé 

živočišné tuky rostlinnými. 

• Příjem sacharidů by měl uhradit 

jak energetickou potřebu, tak po-

třebu vlákniny. Sacharóza (cukr, 

sladkosti) by měla být konzumo-

vána s  mírou, odpovídající asi 10 

- 12 % celkového přívodu energie. 

V tomto věku, pokud pro to nejsou 

dietní důvody, není třeba zaměňo-

vat cukr náhradními sladidly. To se 

netýká medu, med je sladidlo pří-

rodní. 

Neméně důležitý je samozřejmě příjem 

vitamínů a minerálních látek. Děti na-

vštěvují kolektivní zařízení a  setkávají 

se zde více s  různými infekty. V  závis-

losti na svém imunitním stavu jim pak 

podléhají nebo naopak odolávají. Co 

by jim tedy ještě určitě nemělo chybět?

• Vitamíny A, B, C a  E. Velkou mě-

rou je dodá ovoce a  zelenina. 

Obiloviny (chléb, těstoviny a další) 

jsou především zdrojem vitaminů 

skupiny B. Z  tuků je nejvhodnější 

používat oleje, které jsou bohaté 

na vitamin E, dále čerstvé máslo, 

případně i  smetanu, ve kterých je 

dostatek vitaminu A. 

• Vitamin D vzniká v  kůži z  provi-

taminů působením slunečního 

záření, takže v létě je jeho příjem 

touto cestou je většinou dostačují-

cí. V zimním období se doporučuje 

denní dávku zvýšit až na 10 µg. 

• Z minerálních látek je velmi důleži-

tý dostatek vápníku a železa, dále 

sodíku, draslíku, a hořčíku, ze sto-

pových prvků zinek, měď a  selen. 
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K  zajištění těchto látek je proto 

nutné, aby v  potravě měly děti 

nadále dostatek mléka, masa, ale 

i ovoce a zeleniny. 

NAŠE DÍTĚ ŠPATNĚ A MÁLO JÍ! 
CO S TÍM? 
To je častá otázka, se kterou se rodiče 

obracejí na dětského lékaře. Lékař musí 

posoudit, zda to není projev nějakého 

onemocnění. Často však žádné nena-

jde. Všechny děti nejsou stejné, rodiče 

či prarodiče mají na děti různé náro-

ky. Dobrým ukazatelem toho, zda má 

dítě dostatek výživy, je sledování jeho 

váhy a výšky či jejich změn v určeném 

časovém intervalu. Tyto údaje je nutné 

posoudit ve vztahu k  údajům ostatní 

populace. Slouží k  tomu křivky růstu 

a vývoje dětí dané populace. Má-li dítě 

opravdu nedostatek výživy, projeví se 

to v opožďování jeho vývoje a měli by-

chom se poradit s lékařem. 

JAK SE VYHNOUT POTÍŽÍM PŘI 
JÍDLE
• Předkládejte dítěti rozmanitou 

stravu a dejte mu alespoň částečně 

příležitost, aby si samo vybralo, co 

bude jíst. 

• Netrestejte je, když určité jídlo ne-

chce, ale ani neodměňujte, že jiné 

jídlo sní bez protestů („Sněz tu 

mrkvičku a pak si můžeš jezdit na 

tříkolce.“) 

• Nevěnujte příliš mnoho času pří-

pravě jídla zvlášť pro dítě – pak je 

to pro vás mnohem horší, když jíd-

lo nechce jíst. 

• Jestliže se dítě loudá s  jídlem, ne-

spěchejte na ně. Je normální, že jí 

pomaleji než dospělí. 

• Nenuťte dítě, aby snědlo víc, než 

samo chce. Jestliže normálně ros-

te, je zřejmé, že jí dost. 

NEZAPOMEŇTE NA MLÉČNÉ 
VÝROBKY!
Jídelníček dítěte předškolního věku 

by měl samozřejmě obsahovat mléko 

nebo mléčný výrobek v každém z den-

ních jídel. Denně by mělo dostat půl li-

tru mléka nebo by mělo sníst čtyři por-

ce mléčných výrobků. Mléko a mléčné 

výrobky jsou cenným zdrojem vápníku, 

bílkovin a vitaminů. V souvislosti s tím 

nezapomeňte ani na kvalitní tuky – ce-

lozrnný chléb s rostlinným máslem, top 

je správný start do nového dne.

SNÍDANĚ JE ZÁKLAD
Naučte své děti, že snídaně je opravdu 

základem dne, a proto by ji měly brát 

jako samozřejmost. Pokud i my dospělí 

snídáme za běhu černou kávu, nemůže-

me od svých ratolestí čekat, že usednou 

k bohaté cereální snídani. Ideální stav 

je, když dítě snídá 1 až 1,5 hodiny po 

probuzení. Vhodnou a zdravou varian-

tou správné dětské snídaně jsou cereál-

ní výrobky. „Častým dotazem maminek 

je, od kdy je vhodné zařazovat cereálie 

do dětského jídelníčku. Cereálie, tedy 

lepek, zařazujeme od 6 měsíců věku 

miminka, neboť v  tomto období je již 

střevo připraveno,“ říká Mudr. Lenka 

Kejvalová, dětská lékařka. Opakova-

ně odborní lékaři apelují, že pozdější 

zavádění lepku nemá vliv na nižší vý-

skyt alergií například celiakie, vlastně 

naopak. Pokud střevo dítěte tzv. šetří-

me, neumí si v pozdějším věku poradit 

s trávením lepku a může být náchylněj-

ší k paradoxní reakci či nesnášenlivosti. 

Celozrnné resp. plnozrnné výrobky jsou 

vhodné až od roku věku dítěte. Oves-

nou snídani ve formě Mysli do mléka či 

jogurtu je možné zavádět již u dětí cca 

od tří let. V tomto věku je dítě většinou 

schopné dostatečně kousat a rozmělnit 

stravu a  také dostatečně zapít čajem, 

aby byl dosažen příznivý účinek obsa-

žené vlákniny.

Foto: Shutterstock.com
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Po dlouhé zimě dostala imunita vašich dětí 

opravdu zabrat. Měli byste proto přirozenou 

formou podporovat jejich imunitní systém. 

Existují desítky zaručených i méně osvědče-

ných rad, jak se různým virózám vyhnout. 

Vybrali jsme ty základní, na kterých vše stojí 

a které by se pro vás a vaše ratolesti měly stát 

každodenní samozřejmostí. 

PRO DĚTSKOU 
IMUNITU



ČERSTVÝ VZDUCH DO DĚTSKÝCH 
PLIC
Pokud si myslíte, že by v  chladnějších 

dnech mělo být dítě pořád zavřené 

doma, mýlíte se. Pobyt na čerstvém 

vzduchu je pro něj opravdu prospěš-

ný. Podpoří se prokrvení sliznic dýcha-

cích cest, a tím se zvýší jejich odolnost. 

Škodlivé látky se tak nebudou mít šan-

ci do těla dostat. Ideální je odpoled-

ní procházka v  parku, klidně nechte 

děti, ať se i  chvíli proběhnou. Čerstvý 

vzduch tak spojíte s   pohybem, které-

mu se s dětmi v zimních měsících spíše 

vyhýbáte. Pohyb je prospěšný i  nyní, 

nedovolí imunitnímu systému zlenivět. 

A MUDr. Jana Čepová to jen potvrzuje: 

„Pohyb na čerstvém vzduchu, a  ještě 

lépe na sluníčku, je velice důležitý. Už 

naše babičky říkaly, že kam nechodí 

slunce, tam chodí lékař.“

VITAMINY
Kromě známého vitaminu C, který je 

bohatě zastoupený v  citrusech, kysa-

ném zelí, brokolici či například kapustě, 

přišli odborníci na další velice důležitý 

vitamin pro imunitu vaši i  vašich dětí. 

Vitamin D máte určitě spojený se zdra-

vými kostmi, což je samozřejmě správ-

ně. MUDr. Jana Čepová navíc dodává: 

„Odborná data uvádí, že zhruba 50 % 

dětské i dospělé populace nejen v Evro-

pě má vitaminu D nedostatek. Vitamin 

D hraje důležitou roli i  v  imunitním 

systému a jeho dostatečná hladina pří-

znivě ovlivňuje imunitu dítěte. Pokud 

tedy máme vitaminu D málo, tělo je ná-

chylnější k různým nemocem. Oslabená 

imunita se projeví častým nachlazením, 

opakovanými infekcemi či chřipkami. 

Více si o  této problematice můžete 

přečíst na www.vseovitaminud.cz.“ Vi-

tamin D najdete v rybách a v mléčných 

výrobcích. Některé potraviny jsou o vi-

tamin D navíc i  obohaceny. Množství 

vitaminu D zjistíme na etiketě daného 

výrobku.

TA SPRÁVNÁ TEPLOTA
Věc, která vás doma hodně trápí, je to-

pení a větrání. Když topíte a málo vět-

ráte, máte doma špatný vzduch a vzni-

kají plísně. Když topíte a hodně větráte, 

zbytečně vám uniká teplo. Když neto-

píte, je vám zase zima. Jak to tedy má 

vypadat? Na noc je dobré topení vypí-

nat, spánek v přetopené místnosti vám 

ani vašim dětem neprospívá. Ráno po-

řádně vyvětrejte, místnost po místnos-

ti, aby se vyměnil vzduch. Teprve poté 

zapněte topení, ne však na více než 23 

°C. Venku myslete na správnou volbu 

oblečení. Neměli byste jej ani podcenit, 

ani děti příliš nabalit. Ideální jsou vrst-

vy, které si dítě může jednoduše svléct, 

když mu bude teplo, a schovat si je na 

horší časy do batohu.

HYGIENA PŮL ZDRAVÍ
Ne nadarmo se říká „Co se v dětství na-

učíš, ve stáří jako když najdeš“. Naučte 

tak děti co nejdříve základním hygie-

nickým návykům. Kromě virů v podobě 

nachlazení totiž přichází v tomto obdo-

bí i  ty, které dokážou potrápit dětské 

bříško. Umývání rukou je tak základ, 

a to nejen před jídlem, ale vždy po ná-

vratu z  venku. Viry a  bakterie čekají 

všude, zvlášť ve větších dětských kolek-

tivech se jim opravdu daří. 

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

že osm hodin dětem nestačí. Batolata 

by měla denně spát až 13 hodin, před-

školáci a mladší školáci kolem 10 hodin. 

Některé děti spí chvíli i  přes den, což 

je dobře. Pokud však ty vaše po obědě 

spát nechtějí, zkuste je uložit dříve ve-

čer. To je samozřejmě složitější. Ale po-

kud se jim budete večer chvíli věnovat, 

přečtete jim v posteli pohádku, popoví-

dáte si s nimi, zazpíváte si písničky, dě-

tem brzký pobyt v posteli nebude vadit 

a také spánek by mohl přijít rychleji. 

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: www.vseovitaminud.cz
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Ty z vás, kteří po dlouhé zimě každoročně bojují s jarní únavou jistě potěší, že existuje čistě 
přírodní recept, který si s jarní únavou poradí. Jaké jsou vlastně příčiny jarní únavy? Na celkové 
vyčerpanosti organismu se podílí nedostatek pohybu, přetopené místnosti a přechod do zimy, 
smog, či špatné složení stravy. Pojďme se podívat na zázračné účinky medicinálních hub.

Celebrity ze světa medicinálních hub
Cordyceps, neboli housenice čínská je cizopasná houba, která se přirozeně vyskytuje v horských 
oblastech Tibetu a Číny. Tato houba, která je součástí tradiční čínské a tibetské medicíny patří 
k nejdražším a nejcennějším houbám světa. Léčivé účinky medicinální houby Cordyceps poprvé 
objevili pastevci jaků, kteří zjistili, že zvířata, která houbu konzumovala byla vitální, plná ener-
gie a žila déle. Medicinální houba Reishi, která je u nás známá také jako lesklokorka lesklá je 
právem nazývána „božskou houbou nesmrtelnosti“, tradiční čínská medicína účinky této houby 
využívá více než 4000 let , dříve si ji dokonce natolik považovali, že byla určena pouze pro císaře 
a jeho rodinu.

Nová energie s medicinálními houbami
Medicinální houby, mezi které patří již výše zmíněná houba Cordyceps a Reishi, mají díky své-
mu unikátnímu složení schopnost posílit nás po všech stránkách. Houby obsahují velké množství 
beta glukanů, vlákniny, terpenoidů, flavonoidů, enzymů, aminokyselin, vitamínů, minerálů a sto-
pových prvků. Pokud je váš imunitní systém vyčerpaný bojem s infekcemi, medicinální houby vás 
doslova vrátí zpět do hry. Posilují obranné funkce imunitního systému a harmonizují je tak, aby 
nedocházelo ke vzniku autoimunitních nemocí a alergických reakcí.

Nová jarní míza
Medicinální houby jsou také silnými antioxidanty, odstraňují volné radikály a ulehčují tělu. I s ne-
vyváženou stravou, která v zimě může obsahovat málo vlákniny, si tyto houby poradí, zvyšují de-
toxikaci těla a posilují funkci a regeneraci jater a ledvin. Medicinální houby působí na organismus 
těla komplexně. K plnému zdraví patří také dobrý stav mysli a psychiky, medicinální houby dokáží 
zlepšit paměť, pozornost, náladu i zvýšit odolnost vůči stresu. Jste po zimě vyčerpaní a depresiv-
ní? Vyzkoušejte medicinální houbu Cordyceps.

30 % polysacharidů - ideální poměr
Někteří prodejci nabízejí Cordyceps či Reishi s 40 % či 50 % nebo dokonce 60 % polysacharidů. 
Takovéto zvyšování koncentrace polysacharidů je vždy na úkor ostatních účinných látek. Jedno-
duše Cordyceps už přestává mít účinky Cordycepsu a blíží se čistému betaglukanu. Pokud je třeba 
působit silněji, zvýší se množství užívaných kapslí. Přitom poměr účinných látek zůstane stejný 
jako v surové houbě. To je jednoduchá matematika, nenechte se klamat reklamními triky.

Zatočte s jarní únavou
s pomocí medicinální houby
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Máme za sebou první pololetí školní docházky, což je období, kdy děti začínají nej-

častěji nosit domů neradostné zprávy typu „ve škole se objevily vši“. To potvrzuje 

i PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí  lékárny v Mladé Boleslavi: „Napadení vší dětskou 

(neboli pedikulóza) je infekční onemocnění. Největší epidemie je každoročně po 

jarních prázdninách, což je právě nyní. Přítomnost vší v dětských vlasech ale nezna-

mená, že nedbá na čistotu. Veš může napadnout kohokoli i bez ohledu na osobní 

hygienu, přičemž děti mezi 5. – 11. rokem jsou k nákaze náchylnější.“



Veš dětská žije v lidské kštici, je dlouhá 

2 – 4 mm, přičemž samička klade denně 

3 – 4 vajíčka (tzv. hnidy), které připev-

ňuje k vlasu v těsné blízkosti pokožky. 

Veš žije asi 3 týdny. Zavšivení často bývá 

provázeno známým svěděním kůže ve 

vlasové části hlavy, které nutí ke škrá-

bání. 

Co se určitých mýtů týká - veš neskáče, 

nelétá, dobře plave (proto je možná 

nákaza i v bazénu) a je poměrně rychlá. 

Většinou se přenáší přímým kontaktem 

z pokožky na pokožku. Šíří se zejména 

v  předškolních a  školních kolektivech, 

případně v  rodině. V  menší míře se 

může přenést pomocí předmětů (hře-

ben, kartáč na vlasy, gumičky, sponky, 

pokrývky hlavy či ložní prádlo). 

S vhodnými léčivými i preventivními pří-

pravky a jejich používáním vám poradí 

váš lékárník, protože nabídka je velmi 

široká. Na trhu je celá řada odvšivova-

cích přípravků. Existují přípravky bez 

chemických přísad na olejové bázi, na 

které nevzniká rezistence a  které pů-

sobí tak, že veš zadusí. U odvšivovacích 

přípravků je důležité rozlišovat ty, kte-

ré působí jen na živé vši (léčba se musí 

opakovat) a ty, které působí i na hnidy. 

  Rozmnožení vší každopádně zabrání-

te pravidelnou prohlídkou vlasové části 

hlavy a důkladným vyčesáváním pomo-

cí speciálního hřebenu. Vyčesávání je 

třeba provádět 3 – 5 minut a  hřeben 

stále oplachovat, abychom vši nezaná-

šeli zpět. Po léčbě je důležité vyměnit 

a vyprat prádlo, ručníky, vyčistit hřebe-

ny a vzájemně si je nepůjčovat. Pokud 

však odvšivení neproběhne u  celého 

kolektivu, kde nákaza probíhá, může 

se celá situace opakovat. Právě proto je 

boj s  touto každoroční infekcí tak ob-

tížný.

PREVENCE VŠÍ
Veš opravdu může napadnout koho-

koliv, i  když dodržuje pravidelnou hy-

gienu. Nejdříve je důležité se vši zbavit 

a  to opakovaným použitím přípravku 

proti vším po 7 – 10 dnech (z neobjeve-

né hnidy se v tomto období může vylíh-

nout larva a dozrát ve veš, která opět 

klade vajíčka). Co se týká prevence, lze 

použít preventivní sprej proti vším, kte-

rý působí 24 hodin nebo olej z Tea tree.

Důležité je, aby odvšivení proběhlo 

v  celém dětském kolektivu i  v  rodině 

a zároveň dodržovat zásady jako je ne-

půjčování si hřebenů a  čepic, výměna 

ložního prádla, nošení plavecké čepice 

v bazénu, důkladné vysátí celého bytu 

a automobilu a následné okamžité vy-

hození pytlíku z vysavače.

Foto. Shutterstock.com 
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Čokoládový víkend 

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Přijeďte do Lázní Mšené a nechte se hýčkat od 
hlavy až k patě.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových 
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na 

www.msene.cz

Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 008 • e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort  nedaleko Prahy.

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci  
Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu,
 moučníků a příloh 
Lázeňská péče:
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová koupel
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.

• koupel se solí z Mrtvého moře
• klasická částečná masáž zad
• kryogenní maska na nohy z mořského bahna

Cena balíčku 950,- Kč*

Mořský balíček
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Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která 

má na svém povrchu pouzdro složené z cukrů - polysacharidů. Podle variant 

polysacharidového obalu lze dnes najít více než 90 podtypů bakterie, které 

se označují různými čísly a písmeny. Uvádí se, že jen několik určitých typů je 

spojeno se vznikem pneumokokových infekcí. Podle současných poznatků 

způsobuje 13 nejběžnějších typů více než 80 % invazivních pneumokoko-

vých onemocnění.

ABY VÁS PNEUMOKOK NEDOSTAL…
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MÁTE SVÉHO PNEUMOKOKA?
Pneumokok je běžně přítomen v  no-

sohltanu u  nejméně 10 % zdravých 

dospělých a  pravděpodobně až u  60 

% malých dětí. Bakterie se přenáší ka-

pénkovou infekcí, například kašlem 

nebo kýcháním. Inkubační doba (tedy 

doba mezi nákazou a vznikem prvních 

příznaků) se odhaduje na 1 až 3 dny. 

Zdrojem infekce je buď nemocný člo-

věk s  pneumokokovou infekcí, nebo 

bacilonosič.

Onemocnění, které pneumokok vyvo-

lává, je pak většinou následkem poru-

šení obranyschopnosti organismu. Pří-

kladem může být oslabení při virovém 

infektu, který poškozuje výstelku sliznic 

(epitel) a umožňuje pneumokokům in-

vazi do tkání.

Jakmile se dostane pneumokok do 

tkání dýchacích cest a dále do plicních 

sklípků, nemá už daleko k  proniknutí 

do krevního oběhu. Přítomnost bakterií 

v krvi je při pneumokokovém onemoc-

nění takřka pravidlem a krev pak může 

tyto bakterie zanést na mozkové pleny, 

srdeční chlopně nebo do kloubů.

Pneumokok se z nosohltanu může do-

stávat také do vedlejších dutin nosních 

nebo do středního ucha a způsobovat 

zde hnisavé záněty. Ze středního ucha 

se pneumokok může dostat na kost le-

beční nebo na mozkové pleny.

Při průniku pneumokoků do krevního 

oběhu dochází k  celkovým nákazám, 

které jsou velmi závažnými a  život 

ohrožujícími stavy. Navíc mohou zane-

chávat celoživotní následky, přičemž 

zpravidla mohou onemocnět naprosto 

zdravé děti.

RIZIKA PRO MALÉ DĚTI
Nejvyšší nemocnost na invazivní pneu-

mokoková onemocnění byla před za-

vedením očkování v nejmladších věko-

vých skupinách. Jednalo se zhruba o 15 

dětí na 100 000 ve věku 0–11 měsíců, 

ve věkové skupině 1 až 4 roky to bylo 

zhruba 8 onemocnění na 100 000 dětí.

Zvláště ohroženi jsou kojenci a malé děti, 

jejichž obranyschopnost ještě není dosta-

tečně vyvinuta, a také všechny děti s osla-

beným imunitním systémem. Čím mladší 

dítě onemocní na invazivní pneumoko-

kové onemocnění, tím komplikovanější 

a nebezpečnější je průběh nemoci.

CO ZVYŠUJE RIZIKO 
ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ?
• Věk - děti pod 2 roky věku jsou 

pneumokokovým onemocněním 

ohroženy nejvíce. Vzhledem k roz-

voji imunitního systému trvá ohro-

žení i u dětí do 5 let.

• Kontakt s  dětmi - pokud dítě na-

vštěvuje školku, jesle nebo má 

staršího sourozence, který tato 

zařízení navštěvuje, má vyšší riziko 

přenosu pneumokoků.

• Nedávný zánět středního ucha

• Jiné zdravotní problémy nebo one-

mocnění - ohrožené jsou děti se 

sníženou imunitou, s  chronickými 

plicními nemocemi, s  nádorovým 

onemocněním, po transplantaci, 

děti s kochleárním implantátem.

Zdroj: Beran J., Havlík J.,Pneumokokové 

nákazy, Maxdorf 2006, Státní zdravotní ústav, 

foto: Shutterstock.com
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Klesající intenzita pylových alergenů často působí dojmem, že je zima a počínající 

jaro jsou pro alergiky a obecně lidi s dýchacími problémy blahodárným obdobím. 

Opak však může být pravdou, protože nadcházející období s sebou přináší některé 

další nástrahy, třeba úskalí topné sezóny často spojené s inverzním charakterem 

počasí.  Jak se s nimi co možná nejlépe vypořádat?

ALERGIKŮV ROK



1. TOPNÁ SEZÓNA
V  případě chronických plicních one-

mocnění, která moderní medicína ne-

umí vyléčit, hraje důležitou roli tzv. 

kontrola nad průběhem nemoci. Ta 

zásadním způsobem ovlivňuje kvali-

tu života. „Velké riziko pro kontrolu 

plicních onemocnění představuje nízká 

relativní vlhkost vzduchu, která bývá 

problémem hlavně v  topné sezóně, 

například v budovách, kde je ústřední 

topení a  kde chybí přirozená vlhkost 

vzduchu,“  říká MUDr. Luboš Kusenda, 

pneumolog z plicní léčebny TRN Janov.  

„Na vysušených sliznicích horních i dol-

ních dýchacích cest totiž mohou vzni-

kat tzv. poruchy slizničního krytu, jimiž 

snadno prostupují infekce,“ vysvětluje 

MUDr. Kusenda. 

„První pomocí“ často bývají  mokré 

ručníky přehozené přes topení nebo 

vyprané prádlo pověšené v  místnosti, 

v  níž chcete zvlhčit vzduch. Možná to 

znáte z vlastní zkušenosti, a tak už víte, 

že takové řešení přináší jen krátkodo-

bou úlevu. Lepší jsou tzv. odpařovače, 

tedy porcelánové či keramické nádob-

ky na vodu, které jsou umístěny přímo 

na radiátoru. Pro mnohé to může znít 

jako hudba minulosti, odpařovače se 

však stále vyrábějí a  dočkaly se i  pěk-

ného nového designu. Další možností 

jsou samozřejmě moderní zvlhčovače 

vzduchu, kde je možné přímo nastavení 

relativní vlhkosti vzduchu.

Pozor si dejte také na přechod mezi 

přetopenou místností a  velmi chlad-

ným, v  zimě přímo mrazivým počasím 

venku. Nezapomínejte na dostatečně 

teplé oblečení složené raději z  více 

vrstev, které můžete postupně ubírat 

a zase přidávat, a na šátky a šály kolem 

krku. V  případě skutečně chladného 

vzduchu si je pro první chvíle venku 

můžete natáhnout i přes ústa a dýchat 

přes ně, než si na prostředí s odlišnou 

teplotou alespoň trochu přivyknete.

TIP PRO VÁS: INHALACE

Tradičním a  osvědčeným způsobem 

prevence i léčby mnoha nemocí dýcha-

cích cest je inhalace. Inhalovat můžete 

minerální vody či fyziologický roztok 

z lékárny. Lidé se závažnějšími nemoce-

mi využívají léčiva předepsaná lékařem. 

„Inhlace může sloužit například ke 

zvlhčení sliznic dýchacích cest, a  tudíž 

k  zajištění jejich správné funkce (bari-

éra před infekcí, kontinuální odstra-

nění nečistot). Při použití speciálních 

léčivých přípravků slouží k  rozpouště-

ní a  snadnějšímu odstraňování hlenu. 

Dále můžeme inhalovat lékařem pře-

depsané léky k  roztažení průdušek,“ 

vysvětluje MUDr. Kusenda. 

Pro využití v domácím prostředí je ur-

čen například kompaktní kompreso-

rový inhalátor, který zkracuje dobu 

inhalace na pouhých 6 – 8 minut, což 

oceníte, například pokud máte netrpě-

livé dítko nebo když spěcháte do práce. 

Další výhodou je, že z léčiva vytváří ae-

rosol ve velikosti, která je optimální pro 

účinnou léčbu. 

2. ŘÁDÍCÍ „CHŘIPKY“
Jako chřipku jsme si zvykli označovat 

i  zcela jiná onemocnění, například 

běžné nachlazení nebo záněty horních 

a  dolních cest dýchacích. Bez ohledu 

na terminologii bývá výsledek stejný, 

dýchací obtíže se v  takovém případě 

zhoršují. Nejlepší je dlouhodobá pre-

vence spočívající v  udržování dobré 

fyzické kondice a dostatečného příjmu 

vitamínů. Dále se doporučují probioti-

ka, živé bakteriální kultury mléčného 

kvašení (jogurty, kysané zelí, kysané 

mléko). Pro „dobrodružnější povahy“ 

je vhodné otužování. Je rozumné dbát 

na pestrou stravu z kvalitních surovin. 

Ohlídejte si tedy, co jíte a zda vaše tělo 

skutečně dostává, co potřebuje. 

„V  této souvislosti je rozšířené pově-

domí o  příznivém vlivu dostatečného 

množství vitamínu C, méně se ví o vita-

mínu D, který má vliv na buněčnou imu-

nitu, jež se stará o  naší ochranu před 

viry a nádorovým bujením. Přirozeným 

zdrojem vitamínu D je sluneční záření, 

které je účinné pouze v  letní sezóně, 

ale s nástupem  podzimu účinek mizí. 

Proto konzumujte potraviny, které jsou 

na tento vitamín bohaté, například tzv. 

tučné mořské ryby jako losos, makrela, 

tresčí játra, sardinky a další,“ radí pneu-

molog MUDr. Luboš Kusenda. 

Užitečné je v  době zvýšeného výskytu 

virových onemocnění omezit návště-

vy prostor s  velkým počtem lidí (kina, 

divadla atp.).  „Pokud jde o  prevenci, 

jsem zároveň jednoznačným zastán-

cem očkování proti chřipce a dále proti 

pneumokokům. Speciálně u  pacientů 

s CHOPN (chronickou obstrukční plicní 

nemocí) totiž představuje každá infek-

ce velké ohrožení. Jinak je očkování 

vhodnou prevencí hlavně u dětí a star-

ších lidí, kteří mají z  různých důvodů 

oslabenou imunitu,“ vysvětluje MUDr. 

Kusenda.

Nepodceňujte první příznaky na pod-

zim častěji rozšířených virových one-

mocnění, ať už jde o zvýšenou teplotu, 
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rýmu či kašel. Je rozhodně lepší zůstat 

pár dní doma a vyléčit se, než riskovat 

komplikovanější průběh a  delší dobu 

léčby.

3. NEZAPOMÍNEJTE NA POHYB
Podzimní počasí, které častěji přiná-

ší déšť, je pro řadu z  nás důvodem 

k  omezení pohybových aktivit, ať už 

jde o procházky, ale i návštěvy fitness 

center, do kterých se nám v takové slo-

tě zkrátka nechce. Jenže správný způ-

sob dýchání a trénované dýchací svaly 

jsou pro kontrolu plicních onemocně-

ní nepostradatelné. Je s podivem, jak 

často je v populaci přítomen nevhodný 

„hrudní“ typ dýchání s minimálním za-

pojením bránice. 

Ideální je jóga, při které se naučíte 

správně dýchat, a  dále chůze. Když 

počasí nepřeje, tak alespoň „na pásu“ 

ve fitku. Za minimum je podle odbor-

níků považováno 3 000 kroků denně, 

doporučované optimum je 10 000 kro-

ků denně. Započítává se samozřejmě 

i procházka cestou z práce, „obíhání“ 

nákupů, pochůzek a  podobně. Takže 

kdykoliv neprší, vydejte se sbírat cen-

né kroky.

Pohyb přispívá také k  psychické po-

hodě. Je zřejmé, že kontrola alergií,  

astmatu i  dalších plicních onemocnění 

je horší u  neurotických lidí nebo lidí 

pod psychickým tlakem. Proto se nejen 

hýbejte, ale užívejte si života, bez ohle-

du na počasí. 

Foto: Schutterstock.com
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Mnoho se hovoří o onkologických one-

mocněních, o  nemocích plic, chronic-

kých onemocněních ledvin či jater. Ko-

lik z nás si ale dokáže něco představit 

pod pojmem Pompeho nemoc?

Jedná se o  vzácné onemocnění svalů, 

které postihuje děti i  dospělé. Forma 

s nástupem v raném dětství se obecně 

projevuje během několik měsíců po na-

rození, zatímco forma s pozdějším ná-

stupem se objevuje kdykoli během dět-

ství nebo v dospělosti a má postupnější 

průběh. Oba typy se obecně vyznačují 

progresivní svalovou slabostí a dýchací-

mi potížemi, ale závažnost onemocnění 

se může dost lišit v závislosti na věku, 

kdy dojde k nástupu, a podle rozsahu 

postižených orgánů. Při formě s nástu-

pem v raném dětství se pacienti typicky 

vyznačují znatelně zvětšeným srdcem.

Lidé narození s Pompeho nemocí mají 

zděděnou nedostatečnost enzymu 

známého jako kyselá alfa-glukosidáza 

(GAA). Enzymy, proteinové molekuly 

uvnitř buněk, spouštějí biochemické 

reakce v těle. U zdravého jedince s nor-

mální činností GAA se tento enzym 

účastní rozkladu glykogenu, složité mo-

lekuly cukru, který se zpracovává v části 

buňky nazývané lyzosom. Avšak u Pom-

peho nemoci může být činnost GAA 

dramaticky snížená, nefunkční nebo 

neexistující, což vede k hromadění gly-

kogenu v lyzosomu. Nakonec může být 

lyzosom tak naplněn glykogenem, že 

je narušena normální buněčná funkce 

a  také funkce svalů. V  pozdějších sta-

diích onemocnění může dokonce dojít 

k prasknutí lyzosomů a uvolňování gly-

kogenu do ostatních částí buňky. Ačkoli 

se glykogen ukládá v buňkách různých 

tkání, jsou nejvíce postiženy srdeční 

a kosterní svaly.

JAK S NEMOCÍ BOJOVAT?
Ještě před několika málo lety byla léč-

ba Pompeho choroby  omezená pouze 

na symptomatickou terapii, což zname-

nalo rychlou smrt pro velmi nemocné 

novorozence i kojence. Také u dospě-

lých jedinců velmi rychle docházelo k 

progresi nemoci a k úmrtí. V současné 

době je k dispozici enzymatická substi-

tuční terapie. Je ovšem nutné terapii co 

nejdříve zahájit, díky ní se daří zabránit 

progresi onemocnění u časných forem 

a zmírnit symptomy u adultní formy. 

Včasné zahájení léčby je naprosto stě-

žejní, aby došlo k co možná nejmenší-

mu poškození orgánů.

Aby byla léčba co nejúčinnější, je nutné 

nemoc co nejdříve diagnostikovat. Při 

podezření na Pompeho onemocnění je 

nyní možno využít vyšetření tzv. suché 

kapky krve, kde je stanovena aktivita 

příslušného enzymu. Pro potvrzení dia-

gnózy je nutno potvrdit tuto sníženou 

aktivitu ještě v leukocytech či lymfocy-

tech periferní krve, event. verifikovat 

specifickou mutaci. Enzymologické 

a DNA vyšetření jsou důležitá i pro pre-

natální diagnostiku. 

Foto: Shutterstock.com
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Také často řešíte hlouposti a až při setkání s vážnou nemocí vám dojde, co 

je vlastně pro život důležité? A že zdraví je jediné, na čem doopravdy záleží? 

Prevence a včasná diagnostika vám mnohdy zachrání, nebo minimálně výrazně 

zkvalitní a prodlouží život.

POMPEHO 
NEMOC
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Spánek a sny byly vždy předmětem mytologie a přisuzovala se jim mytická moc. 

Jeho kvalita a množství má vliv na naše zdraví i délku života. Nedopřejeme-li dlou-

hodobě našemu tělu dostatek odpočinku nebo je náš spánek nekvalitní, může to 

mít vliv na vznik kardiovaskulárních chorob a dalších nemocí. Jak dlouho bychom 

měli spát? Jaký vliv mají na klidný spánek elektronická média?  

KVALITNÍ SPÁNEK 
OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ I DÉLKU ŽIVOTA
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CO JE VLASTNĚ SPÁNEK A CO 
SE PŘI NĚM ODEHRÁVÁ?
Jedná se o  stav organismu, kdy jsou 

sníženy reakce na vnější podněty, je 

omezena pohybová aktivita a  mění 

se činnost většiny systémů, zejména 

v  mozku. Během noci se střídají dva 

typy spánku podle mozkové aktivi-

ty, a  sice spánek bez rychlých očních 

pohybů (NREM) a  s  rychlými pohyby 

očí (REM). NREM spánek se dělí na 

tři fáze. První nastává mezi spánkem 

a  bděním, kdy můžeme reagovat se 

zpožděním na oslovení a udržet tělo 

vsedě. V  druhé fázi už tělo v  labilní 

poloze neudržíme. Nejpomalejší je 

mozková aktivita během třetí fáze 

NREM spánku. U REM spánku je akti-

vita výrazně vyšší. „Během REM spán-

ku je mozková aktivita srovnatelná 

s  bdělým stavem a  zdají se nám sny, 

které mají emotivní, zážitkový nebo 

sexuální obsah,“ říká prof. MUDr. Ka-

rel Šonka, DrSc., z Neurologické kli-

niky Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze a 1. LF UK a dodává: „V NREM 

spánku převládají sny nezáživné 

a  banální.“ Během celého spánku se 

NREM/REM fáze opakují třikrát až 

pětkrát.

PŘÍLIŠ KRÁTKÝ SPÁNEK MŮŽE 
ZNAMENAT I KRATŠÍ ŽIVOT
Každý z nás má někdy tendenci zkra-

covat dobu svého spánku. Dle Ame-

rické akademie spánkové medicíny 

a  Americké společnosti pro výzkum 

spánku však spánek kratší než 7  ho-

din zvyšuje u  dospělého člověka ri-

ziko vzniku kardiovaskulárních one-

mocnění, cukrovky, poruchy nálady, 

nehod a  kratší délky života. „Některé 

statistiky ukazují, že s kratším dožitím 

může být spojován i příliš dlouhý spá-

nek, tedy delší než 9 hodin. Za nor-

mální dobu spánku považujeme 6 až 9 

hodin,“ uvádí prof. Karel Šonka. 

Delší spánek sám o sobě není škodlivý. 

Změny v  jeho délce ale mohou u ně-

kterých lidí vyvolat silné bolesti hlavy 

nebo až migrény. „Mladí lidé bývají 

schopni i po přiměřeně dlouhém noč-

ním spánku spát hlubokým spánkem 

ještě i  v  dopoledních hodinách. Pro-

buzení jim pak může připadat nepří-

jemné a  je pro ně obtížné se dostat 

do plného intelektuálního tempa,“ 

popisuje prof. Karel Šonka.

NA KVALITU SPÁNKU MAJÍ VLIV 
I ELEKTRONICKÁ MÉDIA 
Elektronická média mohou působit 

jako rušivý element, a tím nás připra-

vit o  klidné usínání. „Svítící monito-

ry i  těch nejmenších zařízení vyzařují 

intenzivní světlo, které aktivuje hy-

potalamus, čímž spánku zabraňují. 

Proto pokud se chcete v klidu vyspat, 

nechte své mobily, tablety a počítače 

před spaním vypnuté,“ radí prof. Ka-

rel Šonka z Neurologické kliniky Vše-

obecné fakultní nemocnice v Praze 

a 1. LF UK.

JAK SPÁT NA CESTÁCH?
O dobrý spánek je potřeba dbát i na 

dovolené. Chystáte-li se tedy na vá-

noční dovolenou, zbystřete.

Na cestách do vzdálenějších destina-

cí se potkáte s Jet Lagem, tedy jevem 

spojeným s rychlou změnou časového 

pásma. Projevuje se únavou, nevolí, 

nespavostí v  noci a  nevýkonností ve 

dne. „Citliví cestovatelé na sobě mo-

hou Jet Lag zpozorovat již po překro-

čení dvou časových pásem. Výraznější 

bývá při cestách na východ,“ vysvětlu-

je prof. Šonka.

Zkušenosti s kvalitou spánku v novém 

prostředí mohou být různé. Někdo 

spí v  cizím prostředí lépe než doma. 

Často však nové prostředí aktivuje 

myšlení, a  tím brání klidnému usnu-

tí. Pokud patříte k těm, kterým se na 

dovolené spí hůř, může vám pomoci 

dostatek přiměřeného pohybu během 

dne, střídmost v jídle a pití alkoholic-

kých a stimulačních nápojů. 

Foto: Shutterstock. com

JAKÉ PORUCHY SPÁNKU ZNÁME?
• Nespavost
• Poruchy dýchání ve spánku – spánková apnoe

• Centrální hypersomnie – nemoci s nadměrnou spavostí, která vzniká bez 

ohledu na kvalitu a trvání nočního spánku 

• Poruchy cirkadiánního rytmu – nejčastěji se jedná o poruchu fázového posunu 

spánku, při níž má nemocný svoje biologické hodiny nastaveny na pozdní 

usínání a pozdní vstávání

• Parasomnie – nežádoucí stavy vědomí, myšlení, pohybu a chování vyskytující 

se ve spánku nebo při probuzení (náměsíčnictví, noční děs, poruchy chování 

v REM spánku, kdy člověk v reakci na probíhající sen provádí pohyby)

• Poruchy pohybu vázané na spánek, např. syndrom neklidných nohou  

(Willis-Ekbomova nemoc)
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Příroda se s námi ženami zkrátka nemazlí. S postupujícím věkem nejen, že nás trápí 

vrásky, povadlá pleť a ochablé svalstvo, které na kráse zrovna nepřidají. Objevují 

se i „výsostně“ ženské zdravotní problém a změny, které dokážou život pořádně 

znepříjemnit. Které to jsou a jak jejich příznaky zmírnit nebo dokonce oddálit?

3 ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY,
KTERÉ TRÁPÍ ŽENY PO ČTYŘICÍTCE



KLIMAKTERIUM
Jedná se o pro každou ženu přirozený 

stav, který zkrátka jednou přijde. U ně-

které dříve, u jiné později, ale je nevy-

hnutelný. Samotnou ztrátu plodnosti 

můžou jednak doprovázet nepříjemné 

vlivy na psychiku, ale mnohdy horší 

bývají fyzické obtíže vyvolané hormo-

nálními výkyvy. Mezi ty nejčastější patří 

poruchy spánku, návaly horka a příby-

tek na váze. Často se nevyhneme ani 

kolísání krevního tlaku, nespavosti, 

únavě a psychickým problémům. „Apli-

kací přírodního magnetického pole 

dokážeme zmírnit kolísání hormonální 

aktivity vaječníků, která vězí za všemi 

nepříjemnými projevy klimakteria, kte-

ré po dlouhodobější aplikaci odezní,“ 

vysvětluje MUDr. Václav Cikánek.

OSTEOPORÓZA
Osteoporóza je onemocnění vyznačují-

cí se redukcí úbytkem normálně mine-

ralizované kostní hmoty a  vedoucí ke 

zvýšení kostní křehkosti a k zvýšené ná-

chylnosti ke zlomeninám. Dvacet pro-

cent žen a patnáct procent mužů utrpí 

do svých 65 let minimálně jednu zlome-

ninu související s touto nemocí. Nejčas-

těji jsou to zlomeniny krčku stehenní 

kosti a kompresivní zlomeniny obratlů. 

U žen po 65 letech věku k tomu dochá-

zí ještě dvakrát častěji. Co tedy s  tím? 

Ženy po čtyřicítce by se měly zaměřit 

na podporu svých kostí především díky 

zdravé stravě. Nejlepším „ochráncem“ 

kostí je prokazatelně mák. Je nejbohat-

ší na vápník a obsahuje i mnoho vitami-

nu D, který kostem prospívá.

Zuzka Lužná, autorka kurzů a ebooků 

o RAW stravě doporučuje RAW mako-

vou kaši, kterou zvládnete za pár mi-

nut a můžete si ji s sebou vzít do práce 

nebo na cesty.

Ingredience: 250 g pohanky lámanky, 2 

jablka nakrájená na kostičky, 1 hruška na-

krájená na kostičky, 250 g BIO máku, 200 

g BIO strouhaného kokosu, 3-5 polévko-

vých lžic medu, skořice, perníkové koření 

či kardamom na dochucení dle libosti

Postup: Pohanku vložte do mísy a zalijte 

vodou tak, aby v ní plavala a nechte přes 

noc v  lednici. Další den vodu slijte a po-

hanku propláchněte. Pohanku vložte do 

větší mísy a  přidejte ovoce, skořici, med 

a promixovaný mák s kokosem.

CELIAKIE
Celiakie neboli nesnášenlivost lepku 

je v  dnešní době poměrně „moderní“ 

onemocnění. Nebojme se jej zařadit 

mezi tzv. civilizační choroby. Bezlepko-

vá dieta dnes není pouze „in“, ale pro 

mnoho lidí i nutnost. Co dělat v přípa-

dě, že zjistíme, že lepek naše tělo ne-

snáší? „Rozhodně nepropadat panice. 

Plnohodnotně se dá žít i  bez mouky 

a  dalších potravin, které lepek obsa-

hují, jen to chce najet na nový režim, 

na který si lehko zvykneme,“ vysvětlu-

je Zuzana Lužná. Vyzkoušet můžeme 

i doplněk stravy, který obsahuje enzy-

my, které napomáhají štěpit peptidové 

vazby lepku.  Působením enzymů pro-

teáz dochází k  rozkladu lepku, čímž 

umožňuje jeho lepší stravitelnost. Tím 

dojde ke zmírnění příznaků spojených 

s nesnášenlivosti na lepek.

TIP na bezlepkovou svačinku Zuzky 

Lužné:  Banánová granola za pár vteřin

Ingredience: 500 g namočené pohan-

ky lámanky, 400 g BIO strouhaného 

kokosu. 2- 4 polévkové lžíce skořice, 5 

-8 polévkových lžic medu, 8 banánů na-

krájených na kolečka, 4 polévkové lžíce 

kokosového oleje

Postup: Pohanku lámanku namočte 

den předem do vody. Pak ji zceďte, pro-

pláchněte vodou, vložte zpět do mísy 

a přidejte banán nakrájený na kolečka, 

skořici, med a  kokosový olej. Pořádně 

promíchejte a ochutnejte. Máte připra-

vený základ, do kterého se dále dají 

přidávat nejrůznější lahodné a  zdravé 

suroviny – jablka nakrájená na kostič-

ky, borůvky, maliny, goji, mandle, apod. 

Směs pak sušte v sušičce na 42 stupňů, 

trvá to 10 – 12 hodin. 

Foto: Shutterstock.com
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Po období zimních měsíců a s ním velmi krátkými dny, máte výstižně řečeno ná-

ladu pod psa. Chybí vám „obyčejné“ denní světlo, které by vás nabíjelo, a hlavně 

přirozeně řídilo vaše biorytmy. Skvělým pomocníkem v odbourávání jarní únavy 

je světelná terapie nebo-li fototerapie!

SVĚTLO 
JAKO LÉK
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Fototerapie spojuje zcela exaktní po-

znatky vědy s postupy a filozofií východ-

ní medicíny a  poprvé ji využil dánský 

lékař Niels Ryberg Finsen. V  roce 1903 

za ni dokonce získal Nobelovu cenu. Pro 

zajímavost, po dlouhá léta, prakticky až 

do objevu antibiotik, byla tato terapie 

společně s úpravou životosprávy a s po-

dáváním kaloricky bohaté stravy jedi-

nou metodou léčby tuberkulózy plic. 

KDYŽ SVĚTLO POMÁHÁ 
Chce se vám spát, nemáte energii na 

nic a nejméně na práci, ale ani na jin-

dy tolik příjemný a  stres odbourávající 

sex? Nechce se vám mezi lidi a nejraději 

byste byli zalezlí doma, a pokud možno 

s velkým balením čokolády nebo jiných 

sladkých pamlsků? Jste podráždění, 

bez nálady, ráno ne a  ne vylézt z  po-

stele, a  když už se konečně donutíte, 

celý den se těšíte, až do ní zase vlezete? 

Pokud jste odpovídali ano, trpíte syn-

dromem takzvaného zimního smutku, 

který má krásný anglický název Win-

ter blues. Tyto příznaky jsou však časté 

i u podzimní a jarní únavy. Změny nálad 

mohou vést až k depresím či k takzva-

né sezonní afektivní poruše (anglická 

zkratka je SAD - tedy smutný). A jednou 

z  náplastí na tyto problémy může být 

právě světlo. 

Fototerapie vychází z poznatku, že u ur-

čitých poruch dochází k  rozladění bio-

logických rytmů, jako je srdeční rytmus, 

dýchání či menstruace a  těmto rytmic-

kým změnám podléhají naše hladiny 

hormonů, krevní tlak a  kožní teplota. 

Ukázalo se, že člověk, podobně jako 

jiní savci, je takzvaně fotoperiodický. To 

znamená, že jasné bílé světlo jeho rytmy 

synchronizuje, srovnává. Při fototerapii 

se používá světlo o intenzitě asi pět ti-

síc luxů. „Princip je podobný, jako když 

‚vyresetujete` počítač,” vysvětluje profe-

sor Höschl. “Když pacienty ráno budíme 

a svítíme na ně hodinu tímto intenziv-

ním světlem, jejich stav se rychle, někdy 

až zázračně zlepší. Jsou pacienti, kteří se 

takto léčí v  rámci udržovací léčby sami 

doma. Pořídí si světelný panel, a  když 

mají dostatek kázně, mohou si pomoci 

sami.”  Zlepšení duševní choroby však 

není trvalé, a  když se přestane svítit, 

účinek zmizí. Cyril Höschl konstatuje: 

„Není to univerzálně použitelná meto-

da, ale je dobrá například k překlenutí 

období, než začnou působit antidepre-

siva, která mají nástup účinku jeden až 

dva týdny.” 

NELÉČÍ JEN ŠPATNOU NÁLADU! 
Světelná terapie prospívá rovněž imu-

nitnímu systému a  podporuje správné 

fungování metabolismu. Využívá se 

i  v  dermatologii - například při léčbě 

akné či lupénky, blahodárné účinky má 

při revmatických a artritických potížích 

a  pomáhá i  ve sportovním lékařství. 

Oceníte také, že ji lze využít ke zmírnění 

nachlazení, chřipky nebo angíny. 

Léčba světlem ale prospěje i zdravým li-

dem. „Letos publikovaná studie zjistila 

zlepšení poznávacích funkcí, jako jsou 

koncentrace pozornosti, paměť nebo 

slovní zásoba u zdravých lidí,“ říká psy-

cholog Jiří Tyl a  dodává: „Zajímavý je 

původ této studie - psychiatrické oddě-

lení na římské univerzitě. Řím sice nedo-

statkem slunce netrpí, ale náš mozek má 

zřejmě rezervy, které stimulace, i světel-

ná, vytáhne doslova na světlo.“ 

POVZBUZENÉ BUŇKY 
Světlo o  určité vlnové délce má samo-

zřejmě i další příznivé účinky na organi-

smus. V klinické praxi byl například opa-

kovaně potvrzen biostimulační efekt. 

Ve vrstvě tkáně se v  místě, kde světlo 

působilo, buňky stávají zvýšeně aktiv-

ní a  po opakované stimulaci zářením 

se zrychleně dělí. To znamená obnovu 

povrchových vrstev kůže i sliznice a ná-

hradu tkáňových defektů nebo jejich 

překrytí. Je to výsledek změny energe-

tického potenciálu buněk. Jejich celkové 

energetické „zneklidnění“ je provázeno 

i zvýšenou produkcí bílkovin, především 

produkcí kolagenu. Fototerapie se pro-

to užívá při procesech hojení. „Nejlepší 

zkušenosti s  fototerapií pomocí biot-

ronové lampy máme s  léčbou zánětů 

žil. Používáme ji standardně třikrát až 

čtyřikrát denně na deset minut na kaž-

dé postižené místo. Bolestivost v místě 

zánětu ustupuje během čtyřiadvaceti 

hodin, za dalších dvacet čtyři až čtyřicet 

osm hodin se normalizuje nález na kůži, 

ustupuje zarudnutí,“ uvádí MUDr. Olga 

Černá z Kliniky dětského a dorostového 

lékařství VFN Ke Karlovu v Praze. 

POSVÍTIT SI NA BOLEST 
S léčbou tkání souvisí i léčba bolesti. Ří-

káte si, jak může světlo potlačit bolest? 

„V tkáních je bolestivý podnět vyvolán 

látkami uvolněnými z  poškozených 

buněk a  poklesem kyselosti v  mezibu-

něčném prostoru. Polarizované světlo 

,zavírá vrátka‘, bolestivý podnět končí 

v míše a bolest nevnímáme. Pokud tedy 

dosáhneme po aplikaci světla snížené 

citlivosti nervových zakončení, zvýší se 

jejich práh vnímání bolesti a  naše vě-

domí pak menší bolest ani nezazname-

ná,“ vysvětluje MUDr. Pavel Novanský.  
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Polarizované světlo se pro své analgetic-

ké, biostimulační a protizánětlivé účinky 

uplatní v kožním lékařství (bércové vře-

dy, proleženiny, pooperační jizvy, akné, 

herpes). Pomáhá při onemocněních 

pohybového aparátu (bolesti páteře, 

artrotické postižení nosných kloubů, ar-

tritida atd.). Zlepšuje rovněž psychickou 

pohodu: mnoho depresivních stavů je 

vázáno právě na nedostatek světla. * 

BOJ S ATOPICKÝM EKZEMEM
Pozitivní účinky světla se znovu stávají 

plnohodnotnou součástí medicíny, pře-

devším při nemocech, které v současnos-

ti nedokážeme zcela vyléčit.

Psoriáza je geneticky podmíněné a v 

současnosti nevyléčitelné onemocnění 

kůže, ačkoli existují metody na zmírně-

ní, respektive odstranění jejich příznaků. 

Jednou z možných terapií je takzvaná 

PUVA léčba, při které se pacientovi po-

dávají světlocitlivá léčiva a pacient je ná-

sledně vystaven UVA záření. Nevýhodou 

této metody je velké množství vedlejších 

účinků od nevolnosti až po zhoršení sou-

časného stavu pacienta. Další možnos-

tí je léčba pomocí UVB záření, která je 

podle množství publikovaných výzkumů 

stejně účinná jako PUVA, avšak na rozdíl 

od ní nevyžaduje užívání žádných dal-

ších léčiv, což snižuje výskyt nežádoucích 

účinků na minimum. Při léčbě psoriázy 

se nejlepší výsledky dostavují při použití 

dlouhovlnné části UVB spektra od 305 

do 315 nm. V současnosti jsou k dispo-

zici 2 druhy fluorescentních lamp odlišu-

jící se spektrálním rozložením intenzity 

záření, TL / 01-UVB Narrowband a TL / 

12-UVB Broadband. Hlavním rozdílem je 

mnohem méně časté zarudnutí pokožky 

po použití v případě prvního typu lamp. 

Navíc nedávné výzkumy dokazují, že 

Narrowband lampy dosahují úspěšnou 

léčbu při značně nižších dávkách záření, 

čímž snižují riziko předčasného stárnutí 

pleti v důsledku terapie. Obzvláště efek-

tivní je tato léčba ve spojení se solnými 

lázněmi.

UVB – Narrowband léčba je s prokaza-

telnými výsledky aplikována i u dalších 

kožních nemocí jakými jsou parapsori-

áza, Sézarov syndrom, různé druhy ek-

zémů, lišeje a mnohé další s efektivitou 

podobnou PUVA metodě. Své využití 

najde i v prevenci jako podpůrný pro-

středek transformace provitaminu D7 

na vitamin D3, který příznivě ovlivňuje 

vstřebávání vápníku, imunitní systém 

a správnou obnovu buněk. Vitamín D3 

má také významný podíl na prevenci 

křivice, osteoporózy a některých druhů 

rakoviny.

KAM ZA SVĚTLEM? 
Odborná pracoviště, psychologická cen-

tra a poradny, kde se světelnou terapií 

zabývají, jsou k  nalezení na internetu, 

ale dobrým rádcem by vám měl být 

i  praktický lékař, který vás může rov-

nou na tuto terapii doporučit. Můžete 

ale také navštívit některá specializova-

ná kosmeticko-relaxační zařízení, kde 

světelnou terapii využívají - v  poslední 

době je častá kombinace pobytu v solné 

jeskyni právě s  vlivem světla. Ale, a  to 

je důležitá informace, světelnou tera-

pii si můžete dopřát i  v  pohodlí svého 

domova. Na trhu je vcelku široká na-

bídka speciálních žárovek nebo lamp, 

které si instalujete doma (některé jsou 

i přenosné, takže není problém jednou 

„podstoupit“ terapii v posteli, podruhé 

v koupelně a potřetí na gauči), a pak už 

vám nic nebrání vystavovat se blahodár-

ným paprskům. 

JAKÉ SI VYBRAT?
K fototerapii se používají speciální bio-

lampy. Zpočátku se doporučuje strávit 

před lampou několik dnů za sebou, 

přibližně 10. Délka jednoho sezení se 

pohybuje v rozmezí půl až dvou hodin. 

Čím je intenzita světla větší, tím je pose-

zení kratší. Není nutné ani možné celý 

čas sezení upřeně hledět do lampy. Mů-

žete mít oči přivřené a aspoň jednou za 

minutu se do světla podívejte. Biolampy 

využívají polarizované světlo, které je 

úplně bezpečné. Nevyzařuje totiž škod-

livé ultrafialové záření.

K fototerapii se využívá více druhů svět-

la. Jejich použití se liší podle lékařské 

diagnózy.

• Čiré světlo – zaměřené do paci-

entových očí se přenáší skrz nervy 

do mozku, kde stimuluje produkci 

serotoninu a  upravuje biorytmus. 

Využívá se při sezónních depresích. 

• Barevné světlo – užití barev ve 

spojitosti se světlem má stimulující 

nebo uklidňující účinky. Působí na 

nervové buňky, které ovlivňují zvy-

šování či snižování různých aktivit, 

například dýchání. 

• Pulzující světlo pomáhá pacientům 

s  hormonální nerovnováhou. Po-

máhá ženám při premenstruačním 

syndromu. Aplikuje se na zavřené 

oči 15 minut denně. 

• Polarizované světlo – tato forma la-

serového záření se používá k hojení 

ran. Stimuluje buňky, čímž dochází 

k rychlejší regeneraci. 

• Stimulace pomocí světelných vln 

– pomáhá nastartovat poškozené 

„dráhy“ v těle, které přenášejí svět-

lo do mozku. Dochází k  vyrovná-

vání biorytmů a  navození tělesné 

i duševní pohody. 

KDO SI MÁ DÁT POZOR
Fototerapii by se měli vyhýbat lidé, kteří 

trpí cévními nemocemi nebo některý-

mi metabolickými poruchami. Léčba se 

nedoporučuje ani při akutních onemoc-

něních, jako je chřipka nebo angína. 

Biolampu by neměly používat těhotné 

ženy. Pokud ovšem užíváte antidepresi-

va či jiné léky zvyšující citlivost na světlo, 

trpíte fotosenzitivitou či zeleným záka-

lem, doporučujeme konzultovat použití 

simulátoru s lékařem.

KDO BY MĚL LÉČBU VYZKOUŠET
Používání má příznivý vliv na celou řadu 

dalších obtíží:

• snižuje únavu zraku (např. při práci 

s počítačem) 

• zlepšuje ostrost vidění 

• a zmírňuje některé oční vady 

• výrazně zvyšuje schopnost soustředění 

• u dětí snižuje hyperaktivitu a výskyt 

poruch růstu 

• oddaluje nástup únavy 

• usnadňuje ranní vstávání a urychlu-

je regeneraci 

 
ZAJÍMAVOSTI
- světelná terapie se začala ve světě vy-

užívat v 70. letech minulého století při 

léčbě pacientů se SAD

sluneční záření jako léčbu různých ne-

mocí popsal už Hippokrates

více než třetina amerických rodin má 

doma speciální intenzivní lampu, hodně 

je rozšířená ve skandinávských zemích, 

kde lidé trpí nedostatkem světla 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com, 

zdroj: fototerapie,com, prirodni-leciva.cz, 

biotheraphy.cz
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Každá žena určitě touží potom, aby měla krásné vlasy, postavu, nehty i pleť.  

Samozřejmě k mnohému dopomůže kvalitní kosmetika. Základem by ale mělo být 

dodat organismu vitamíny a minerály, které potřebuje. A pokud možno v přirozené 

podobě. Chcete být mladá a krásná? Možná vám v tom pomůže několik našich 

zaručených receptů.

ELIXÍRY KRÁSY



VYZKOUŠÍTE JE?
PIVNÍ KVASNICE
Obsahují 16 aminokyselin, 14 minerálů 

a  17 vitamínů. Mimo jiné Vitamín B6, 

který se stará o čistou pokožku a zdra-

vé vlasy.

Použití: Denně smíchejte 1 lžičku kvas-

nic se čtvrt litrem ovocné šťávy a vypij-

te. V případě, že trpíte na kvasinková 

onemocnění (candidózu, mykózy) nebo 

dnou, nejsou pro vás kvasnice vhodné.

JABLEČNÝ OCET
Odpuzuje bakterie, má protikvasinko-

vý a  protiplísňový účinek, pročišťuje 

organismus, podporuje trávení, odstra-

ňuje jedovaté látky a aktivuje látkovou 

přeměnu tuků. V mnoha případech se 

ukázalo, že při užívání několika lžiček 

denně po několik měsíců, došlo k zás-

tavě padání vlasů a k jejich zesílení.

BÍLÉ JOGURTY
Díky obsahu probioticky působících 

kmenů bakterií pomáhají obnovovat 

narušenou střevní mikroflóru, která 

může být příčinou narušeného trávení, 

nadýmání, alergií a problematické ple-

ti. Jezte však jogurty co nejčerstvější, 

protože množství zdraví prospěšných 

bakterií rychle klesá.

ZELENÝ ČAJ
Působí jako antioxidant, ničí škodlivé 

volné radikály, které způsobují stárnutí 

a mnoho zákeřných chorob včetně ra-

koviny. 4 šálky denně pomohou zpo-

malit proces stárnutí.

PŠENIČNÉ KLÍČKY
Když si denně posypete jídlo (např. 

ovocný či zeleninový salát) jednou lžící 

pšeničných klíčků, dodáte do těla ne-

nasycené mastné kyseliny, B vitamíny, 

vitamín D a E a minerální látky jako že-

lezo, měď a fosfor.

SLUNEČNICOVÁ SEMENA
Slunečnicová semena jsou prospěšná 

pro zrak, pokožku a  nehty. Obsahují 

vysoké množství bílkovin, minerálů, 

vitamínů a  nenasycených esenciálních 

mastných kyselin. Na doplnění výživy 

jsou doporučovány 2 lžíce semen den-

ně, a to i při redukční dietě.

ROSTLINNÉ VÝHONKY
Naklíčená semena fazolí munga, cizr-

ny, pšenice, vojtěšky, sezamu a kukuři-

ce jsou nejživější potravinou na světě. 

V průběhu klíčení se v semenech zdvoj-

násobuje množství živin. Klíčky jsou 

bohaté na vitamíny A, C, D, E, K  a  B-

-komplexu, dále vápník, fosfor, magné-

zium, železo, velmi hodnotné bílkoviny 

a enzymy.

ČESNEK
Má protibakteriální a  protiplísňové 

účinky. Podporuje trávení a  dýchání. 

Zastavuje padání vlasů.

MELASA
Jde o koncentrovaný sirup, který vzniká 

jako vedlejší produkt při výrobě třtino-

vého rafinovaného cukru. Je to velký 

zdroj minerálů včetně železa a  vápní-

ku. Působí jako přírodní projímadlo. Je 

prevencí proti vzniku křečových žil. Po-

zor! Není vhodná pro diabetiky!

CHLORELA - SLADKOVODNÍ 
ŘASA
Chlorela je zdrojem všech základních 

živin. Je bohatším dodavatelem bílko-

vin než sójové boby. Obsahuje více než 

20 různých vitamínů a minerálů. Zabez-

pečuje například hojnost beta-karote-

nu (provitamín A), který chrání proti 

poškození kůže ultrafialovými paprsky. 

Zelené barvivo chlorofyl působí jako 

vnitřní deodorant a odstraňovač jedů.

KELP - MOŘSKÉ ŘASY
Obsahuje mnoho minerálů a stopových 

prvků, zejména jódu. Kelp dodává jód 

štítné žláze a  tím zrychluje metabolis-

mus. Pomáhá při odstraňování problé-

mů spojených se sníženou funkcí štítné 

žlázy, jako je např. suchá kůže a vlasy, 

pomalu rostoucí nehty, nadváha, únav-

nost. Kelp též pomáhá z těla odstraňo-

vat radioaktivní stroncium, které naru-

šuje krvetvorbu.

LECITIN
Je to směs fosfolipidů, kyseliny fosfo-

rečné, dvou vitamínů skupiny B (choli-

nu a  inositolu) a  aminokyseliny meta-

tionu. Lecitin je součástí všech buněk 

organismu. Je důležitý pro zachování 

štíhlé linie a  při hubnutí. Umožňu-

je rychlejší přeměnu tuků v  energii. 

Blahodárně působí při léčení kož-

ních potíží, jako je ekzém a  lupenka. 

Nejlepšími zdroji jsou nerafinované 

rostlinné oleje lisované za studena, 

žloutky, ořechy, semena a sojové boby.

OLEJ Z PUPALKY DVOULETÉ
Je nejbohatším známým zdrojem esen-

ciální mastné kyseliny gamalinolové. 

Podporuje snižování váhy, léčení ekzé-

mů a akné, posilování nehtů a celkové 

imunity

OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
Patří mezi nejlepší zdroje vitamínu E, 

dobrý zdroj bílkovin, B vitamínů, že-

leza, fosforu, stopových prvků, esen-

ciálních mastných kyselin a přírodního 

estrogenu. Zabraňuje ucpávání cév 

a podílí se na uvolňování energie v or-

ganismu. Je vhodný pro každého, kdo 

je vystaven psychickému nebo fyzické-

mu stresu. Upozornění: díky obsahu 

estrogenu může dlouhodobé užívání 

u mužů v dávkách vyšších než pár lžiček 

způsobit ztrátu pohlavní aktivity a de-

generaci varlat!

ORGANICKÝ KŘEMÍK
Křemík získaný z  organických zdrojů 

(například přeslička) zamezuje stár-

nutí vaziva a chrupavek, zesiluje vlasy, 

nehty, kosti, pomáhá udržovat hydra-

taci kůže, stimuluje látkovou přeměnu 

a  tvorbu hormonů. Pyl je jedinečnou 

koncentrací všech základních živin, mi-

nerálů, vitamínů A, C, D, E, B-komplexu 

a bioflavonoidů.

Foto: Shutterstock.com
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Nezáleží na věku, nezáleží na postavě. Ohrožuje stejně tak ženy starší a baculatější, 

jako mladé a štíhlé. Je záludná. Zpočátku o ní ani nevíme a najednou je tu den, 

kdy s obavami ukazujeme nohy. Celulitida je tady...
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STRAŠÁK JMÉNEM 
CELULIDITIDA



Nehezké dolíčky, hrbolky a vrásnění na 

kůži v  místech, kde se nejvíce usazuje 

tuk – to je strašák jménem celulitida. 

Svým vzhledem připomíná slupku po-

meranče, proto se o ní často mluví jako 

o  pomerančové kůži. V  průběhu živo-

ta se s ní na vlastní kůži setká více než 

80% žen. Dá se s  ní úspěšně bojovat 

a je možné se jí vyhnout úplně?

PROJEV ŽENSTVÍ
Je třeba si uvědomit, že pro ženy je 

celulitida druhotným pohlavním zna-

kem. Změny podkožního vaziva jsou 

způsobeny hlavně ženskými pohlavní-

mi hormony. Je projevem ženství, není 

tedy nemocí. K  jejímu vzniku dochází 

tak, že se pod povrchem kůže nahro-

madí tuková tkáň a  ochabuje pod-

kožní vazivo. Tukovým buňkám pak 

nic nebrání v  usazování a  vznikají už 

zmiňované dolíčky a  hrbolky. Bývá to 

způsobeno nejen nárůstem hmotnosti, 

ale i špatnou životosprávou, nedostat-

kem vhodného pohybu, stárnutím a vli-

vem hormonálních změn. Celulitida se 

může objevit v pubertě, v těhotenství, 

v přechodu a často také při užívání hor-

monální antikoncepce. Velkou roli zde 

hraje i dědičnost. Není pravdou, že se 

problém s celulitidou týká pouze obéz-

ních žen. V mnoha případech postihuje 

i ženy štíhlé. Muži jsou v tomto směru 

zvýhodněni, protože mají jinak uspořá-

dané podkožní vazivo a nahromaděný 

tuk se u nich usazuje směrem do stran.

ČTYŘI STÁDIA
Podle stupně postižení se dá celulitida 

rozdělit do čtyř stádií:

1. stádium - nebývá ještě viditelná na 

pohled, ovšem při stlačení silnější 

vrstvy kůže mezi dvěma prsty už 

můžeme pozorovat malé hrbolky 

2. stádium - nerovnosti jsou patrné 

při zatnutí svalu nebo sezení s no-

hou přes nohu, kdy je spodní noha 

stlačována mezi horní nohou a židlí

3. stádium - celulitida je už na pohled 

viditelná

4. stádium - na kůži se objevuje hlu-

boké vrásnění, může docházet 

i k otokům nebo dalším zdravotním 

potížím, které nebývají způsobeny 

přímo samotnou celulitidou, ale 

spíš nadváhou

Už v prvním stádiu je třeba začít proti 

celulitidě bojovat. Jakmile se jednou 

objeví, není jednoduché se jí zbavit 

úplně a trvale, chce to především výdrž 

a důslednost. A čím začít?

JAK NA CELULITIDU?
Z televizních reklam, z časopisů a letá-

ků víme, že existuje dostatek účinných 

přípravků v  podobě krémů. Nestačí 

však pouze postižené partie natírat, 

ale je důležité pravidelně je masírovat. 

Pokud se k  tomu dodržuje pravidelná 

aktivní činnost a nastolí se změna stra-

vovacích návyků, pak bude boj s celuli-

tidou výrazný a účinný.

ZÁSADY PRO BOJ S CELULITIDOU
Zásad pro boj s celulitidou není mnoho 

- vlastně jde o informace, které by měl 

každý dodržovat, pokud chce zdravě 

jíst a žít.

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA
Ta je základem v  boji proti celulitidě. 

Jezte pětkrát denně menší porce, cel-

kový denní příjem vlákniny má být 30 

g.  Strava by měla být co nejméně tuč-
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PŘED PO Jak metoda probíhá
Metoda Body Wraps Anticellulite trvá 120 min 
(15 min vysvětlení a měření, 15 min wrapování do 
speciálních bandáží, 60 min ležení, 30 min speciální 
anticelulitidní masáž, ). 2 hodiny před Wrapem se 
nesmí jíst. 

Jak to, že je metoda Anticellulite účinná
• Speciální Anticelulitidní masáž: Podpoříme 

krevní oběh v místě celulitidy a tím urychlíme 
látkovou  výměnu – mechanicky rozbíjíme 
nerovnosti v podkoží.

• Detoxikace: Z Vašich tukových buněk Vám 
tento skvělý zábal vytáhne škodlivé toxiny. V průběhu detoxikace se Vaše tukové buňky 
smrští a vyrovnají se nerovnosti  (odstranění pomerančové kůže)

• Lymfatická drenáž: Díky metodě wrapu rozhýbeme lymfatický systém
• Aloe Vera: Pomáhá detoxikaci organismu. (ideální užívat během kúry) My doporučujeme 

přírodní šťávu Aloe vera, která Vám poslouží k detoxikační kůře i v dalších dnech.
Výsledek vidíme již po druhém až třetím zábalu. Velmi záleží na tom jaký stupeň celulitidy klientka 
má. Po úvodní konzultaci wrapařka navrhne pro klienta nejlepší řešení, které se dá samozřejmě 
v průběhu kůry upravovat dle výsledků. Tuto kůru doporučujeme kombinovat 2 x týdně a doporu-
čujeme zdravý životní styl.
Při testování se projevilo, že výsledek anticelulitidního wrapu je trvalý – bez navracejícího se jojo 
efektu. Pro osoby s dědičnou celulitou doporučujeme udržovací kůry jednou za 2-3 měsíce.

Výhody
• odstranění celulitidy – celulity, vyhlazení pomerančové kůže
• zúžení problémové části těla až o 5 cm na jedné noze
• bezbolestná – bez jizev a vpichů
• vytvarování zadní části těla – sexy pozadí
• hladká pevná kůže
• viditelný i měřitelný výsledek již po dvou – tří kůrách
• lepší zažívání, pravidelná stolice, odstranění pocitu nafouklého břicha
• vhodný pro muže i ženy
• detoxikace organismu, snížení únavy, posiluje imunitní systém
• čistě přírodní produkt
• urychlení metabolismu a tím podpora hubnutí

Pro koho je vhodná Metoda Body Wraps Anticellulite
• ženy i muže, kteří se chtějí trvale a bezbolestně zbavit celulitidy
• lidi, kteří cvičí a nemohou se nehezké pomerančové kůže zbavit
• osoby, které mají problémovou spodní partii těla a nedaří se jim dlouhodobě zhubnout
• maminky po porodu se začínající celulitidou
 
Kontraindikace:
• těhotenství
• lidi, kteří mají zvýšenou citlivost kůže
• alergie na skořici
• infekční onemocnění, akutní virová, bakteriální a onkologická onemocnění

TABULKA VÝSLEDKU:

Dne 13. 1. 2015 Před Po 6 kůře Celkem

Boky 88 86

12
Hýždě 103 100

Stehno - horní 61 56

Stehno - spodní 46 45

Lýtko 34 33

Tohoto výsledku jsme dosáhli po 3 kúrách Body Wraps Anticellulite.
Při testování jsme při tom  nejhorším stádiu celulitidy  dosáhli naprosto perfektního 
výsledku ,,hladkého,, pozadí po 3 kúrách. každá noha se nám navíc zúžila viz tabul-
ka a hýždě se krásně zvedly a vytvarovaly. Za 3 měsíce od poslední kúry se nic nezměni-
lo. Pozadí zůstalo stejné. Klientce jsme doporučili, aby jednou za 2-3 měsíce docházela 

na udržovací kúru z důvodu toho, že má celulitidu dědičnou.

Navštivte náš PROFI salón Body Wraps, Českomoravská 18, Praha 9, 198 00.    
Tel. : +420 724 595 345, info@bodywraps.cz, www.vip-masaze.cz
Nebo si vyberte z 50 partnerských salónů po celé ČR: www.bodywraps.cz/partnerske-salony/

Ke každému 1. wrapu  ALL INCLUSIVE VSTUP v hodnotě 300,-kč do 
dámského fi tness RED FIT ZDARMA! www.redfi t.cz

bodywraps.indd   1 7.3.2017   16:13:04

Agentura7.cz je jedním z největších organizátorů dětských táborů a rekreací v ČR i zahraničí 
s patnáctiletou tradicí. V Česku pořádáme tábory v areálech Jiskra v Náměšti nad Oslavou na 
Vysočině, Avia Varvažov v jižních Čechách a na našem penzionu Dvorská bouda v Krkonoších. 
Nabízíme z nepřeberného množství aktivit a táborů s různým zaměřením – od sportu, tance 
a military přes počítače, šerm a koně až po baby camp pro nejmenší. 
Pro letošní rok jsme si připravili 16 specializovaných táborů 
Základnu pedagogického dozoru tvoří tým osvědčených vedoucích, kteří mají dlouholeté 
zkušenosti s prací s dětmi a mládeží všeho věku.
Tábory pořádáme po celou délku letních prázdnin v 8-10 denních turnusech, přičemž ceny se 
pohybují již od 2990,-Kč.

www.agentura7.cz
agentura7.indd   1 7.3.2017   16:15:50



ná. Ovšem pozor, tělo tuky potřebuje, 

proto je úplně z jídelníčku nevyřazujte. 

Snažte se přijímat především tzv. „zdra-

vé tuky”, s  obsahem nenasycených 

mastných kyselin. Jezte pětkrát denně 

v  menších porcích, každá by měla ob-

sahovat také ovoce a  zeleninu. Velice 

důležitý je při odbourávání celulitidy 

pitný režim. Vypít byste měla denně 

alespoň 3 litry tekutin. Nezapomeňte, 

že změna životosprávy není jen pře-

chodnou záležitostí, snažte se jídla 

připravovat tak, abyste si pochutnala, 

jinak vás to bude stále nutit k  mlsání 

něčeho nezdravého. 

SPRÁVNÝ POHYB
Jestliže jste dosud nesportovala, je čas 

to změnit. Potřebujete posílit svalovou 

hmotu a prokrvit tkáně. Ideálními spor-

ty v  boji proti celulitidě jsou aerobic, 

aquaerobic, plavání, jízda na kole, jíz-

da na koni, jogging, rychlá chůze, ta-

nec. Vhodné je střídat několik různých 

pohybů, aby došlo jako k  posílení tak 

k  prokrvení. Hlavně ale zvyšte pohy-

bovou aktivitu zejména lýtkových sva-

lů. Svalstvo dolních končetin aktivuje 

lymfatický systém dolní části těla, čímž 

odvádí z organismu toxické látky, které 

jsou hlavní příčinou celulitidy. 

PITNÝ REŽIM
Při ošetření celulitidy důsledně dodr-

žujte pitný režim. Musíte vypít mini-

málně 2,5 litru neperlivé vody denně. 
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SPRÁVNĚ DÝCHEJTE 
Naučte se jogínské dýchání – když ho 

děláte správně, aktivujete lymfatické 

cesty. 

DOMÁCÍ MASÁŽ
Napomoci mohou pravidelné masáže 

postižených míst pomocí speciálních 

kartáčů. Dochází tak k zlepšení krevní-

ho i mízního oběhu, kůže se vyhlazuje. 

Každé ráno sprchujte tělo a používejte 

tělový sprchový peeling. Ten odstraní 

buňky, jež by bránily vstupu aktivních 

látek do podkoží. Masáž ve spojení se 

sprchováním přispívá k  prokrvení po-

kožky a  zlepšuje funkci lymfatického 

systému. Pozor! Efekt se dostaví jedině 

tehdy, pokud budete přípravky apliko-

vat správným způsobem a  pravidelně! 

Masírovat byste měla alespoň dvakrát 

denně, pokožku je pak vhodné natřít 

krémem, aby nebyla vysušená. Pomůže 

i jemná masáž v nadklíčkové jamce. 

LYMFODRENÁŽ
Jde o  speciální jemnou masáž, při níž 

se aktivuje lymfatický systém, dochá-

zí k urychlení metabolismu a z  těla se 

vyplavují toxické látky. Provádí ji vyško-

lení pracovníci - lymfoterapeuti. Je to 

lékařsky ověřená metoda, navíc velice 

příjemná. Aby se dostavil požadovaný 

výsledek, je třeba docházet na lymfo-

drenáž minimálně dvakrát týdně.

LIPOSUKCE
Pokud všechno selhalo, chirurgické 

odstranění tuku je vaše poslední zá-

chrana. Jako jediná ze zde popsaných 

způsobů je stoprocentní, ovšem kromě 

toho, že zaplatíte nemalé peníze, má 

ještě jednu nevýhodu. Není trvalá. Po-

kud nezačnete dodržovat správnou ži-

votosprávu, vaše tělo se opět brzy vrátí 

do své původní podoby.

VYTRVALOSTÍ PROTI CELULITIDĚ
Vytrvalost v  boji s  celulitidou je velice 

důležitá. I  tady totiž existuje možnost 

„jojo-efektu”.

DALŠÍ ÚČINNÉ MOŽNOSTI
Balzámové koupele, voňavé krémy, 

které se pravidelně vmasírují do posti-

žených partií, kartáčování. Ale přede-

vším klid, život bez stresu - to jsou ve-

lice důležité faktory, které také ovlivní 

boj s celulitidou.

OŠETŘENÍ CELULIDITIDY 
I. STUPEŇ (12 – 35 LET)
1. fáze – Provádíme dechová cvičení 

a  aktivujeme lymfatický systém k  roz-

proudění lymfy. Dechová cvičení mů-

žeme provádět vestoje nebo vleže. 

Položíme se na záda a pokrčíme nohy 

v  kolenou. Při nádechu vedeme směr 

nádechu do břicha, břicho nafukuje-

me jako balón, záda zůstávají fixovaná 

k podložce. Pohyb je možno kontrolo-

vat přiložením ruky na břicho.

2. fáze – Provádějte masáž jemnými 

kroužky v nadklíčkové jamce. Prsty jsou 

plošně položené. Nesmíte klouzat po 

kůži, prsty pohybujte proti podkoží. 

Tlak je velmi mírný, prsty jen přiložte.

3. fáze – A teď trochu chemie z přírody 

– odvedeme z těla toxické látky a vyčis-

tíme lymfu. Naneste na nohy zeštíhlu-

jící gel – například s  výtažky z břečťa-

nu. Přípravek aplikujeme vždy ráno 

a  kdykoliv před každou pohybovou 
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aktivitou (cvičení, jízda na kole, chůze). 

Podmínkou pro účinek je totiž pohyb 

– musíme rozhýbat lýtkové svaly, kte-

ré donutí lymfatickou tekutinu k rych-

lejšímu pohybu. Gel nanášíme nejprve 

od kolen k  tříslům, pokračujeme od 

kotníků ke kolenům, na břicho od pu-

píku k tříslům, na hýždě od středu hýž-

dí, přes boky a opět směrem k tříslům. 

Třísla totiž slouží jako sběrače lymfy. 

Nakonec znovu potřeme celé nohy od 

kotníků až k  tříslům. Při pravidelném 

používání se vzhled pokožky výrazně 

zlepší a na dotek bude pokožka příjem-

ně hladká a jemná. Během kůry zvyšte 

příjem tekutin! Denně vypijte alespoň 2 

litry neperlivé vody.

4. fáze – Hydratujeme, zpevňujeme 

a  regenerujeme pokožku. Večer do-

přejme tělu jemnou masáž tělovým 

sprchovým peelingem. Nanášíme ho na 

vlhké tělo, krouživými pohyby pokožku 

lehce omyjeme a zároveň promasíruje-

me. Odstraníme tak odumřelé tukové 

buňky, které by jinak bránily proniknu-

tí a vstřebávání aktivních látek do po-

kožky. Díky extraktům z mořských řas, 

bohatých na proteiny a minerální látky, 

pokožku výrazně hydratujeme a  rege-

nerujeme.

Konečnou fází ošetření je aplikace 

zpevňující emulze. Nanáší se na celé 

nohy, břicho, dekolt, ruce a  hýždě. Je 

lehká, snadno se vstřebává a  krásně 

voní. Obsahuje rostlinné extrakty a pro-

teiny, které dokáží pokožku v procesu 

uvolňování tukových polštářů výrazně 

zpevnit. Aktivní látky zlepší a urychlí re-

generaci a tvorbu kolagenových a elas-

tinových vláken a zabrání předčasnému 

ochabnutí a  stárnutí. Nezapomeňte 

emulzí ošetřit také dekolt a paže v ob-

lasti od lokte k ramenům.

OŠETŘENÍ CELULIDITIDY 
II. STUPEŇ (35 LET A VÝŠE)
1. fáze  – Aktivujeme lymfatický systém 

dechovým cvičením jako u celulitidy 1. 

stupně.

2. fáze  – Aktivujeme lymfatický sys-

tém jemnou masáží jako u celulitidy 1. 

stupně.

3. fáze – Odbouráváme tuky a uvolňu-

jeme toxické látky z  těla. Aplikujeme 

zeštíhlující emulze – například s extrak-

ty z  mořských řas, quarany, listnatce 

kopinatého či citronové kůry. Komplex 

těchto přírodních látek výrazně pomá-

há odbourávání tuků a uvolňuje toxic-

ké látky z těla. Emulze podpoří odstra-

nění nahromaděných zplodin látkové 

výměny v pokožce, aktivní látky zajistí 

její prokrvení. Pokožku nemasírujeme, 

emulzi stačí lehce rozetřít. Přípravek 

nanášíme rovnými tahy nejprve od ko-

len nahoru k tříslům, pak od kotníků ke 

kolenům. Nakonec potřeme celé nohy 

jedním tahem od kotníků nahoru až 

k  tříslům. Tímto způsobem aktivuje-

me a  podporujeme lymfatický systém.  

Aplikaci provádíme vždy směrem ke 

tříslům, kde jsou umístěny lymfatické 

uzliny. Při pravidelné aplikaci proble-

matické partie viditelně zeštíhlí a zpev-

ní.

4. fáze  – Odstraníme odumřelé buňky, 

hydratujeme a  regenerujeme pokož-

ku tělovým sprchovým peelingem jako 

u celulitidy 1. stupně.

5. fáze  – Zpevnění a  regenerace po-

kožky. Před spaním naneseme na celé 

nohy, paže, dekolt, břicho i hýždě zpev-

ňující emulzi jako u celulitidy 1. stupně.

Text Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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Ohradní 10, Praha 4 
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Sunar premium 4 pro děti od 
ukončeného 24. měsíce díky 
svému speciálnímu složení 
s  mléčným tukem podpo-
ruje zdravý rozvoj mozku, 
poznávacích funkcí i imuni-

tu těch nejmenších. 

MIKROHADŘÍK ACTIFIBRE OD VILEDY
Výjimečnost Actifibre spočívá v použité 

technologii aktivní absorpce, díky které je 

hadřík dokonale savý a zanechává umy-

tou plochu nejen perfektně čistou, ale také  

suchou. Revoluční je také možné vynechání 

veškerých chemických prostředků: už nebude-

te potřebovat speciální přípravek na čištění, 

jednoduše hadřík navlhčíte a uklízíte. Hadřík 

je pratelný a velmi rychle schne. Nezanechává 

nevzhledné šmouhy, chloupky, ani nepoškrábe. 

Čistí, saje a leští v jednom jen za pomocí vody!

Web: www.vileda.cz / http://shop.vileda.cz/

produkt/16-actifibre-mikrohadrik-1-ks/

DOMOV BEZ PLÍSNÍ PRO MOJI RODINU
Moje rodina a jejich zdraví jsou pro mě to nejdůležitější. Vysoká vzdušná 

vlhkost, která podporuje růst plísní je ale může ohrozit.

Plísně se rychle rozvíjí ve vlhkém prostředí. Abychom dokázali udržet 

domov zdravý, je nutné udržovat vzdušnou vlhkost na optimální úrov-

ni. V  tom pomáhá pohlcovač vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 

360°.  Díky speciálním tabletám pohlcuje nadměrnou vlhkost ze vzdu-

chu a sráží ji v tekutinu. Unikátní tvar přístroje 

a tablety pomáhá pohlcovat vlhkost rychleji. 

Tableta nasává vlhkost a postupně se rozpou-

ští. Jedna tableta vydrží fungovat 1 – 2 měsí-

ce podle velikosti místnosti a hladiny vzduš-

né vlhkosti. Poté můžete zakoupit náhradní 

tabletu.

Zajistěte svým nejbližším zdravý domov.

www.stop-vlhkosti.cz

Pečujte o sebe a své blízké
s kvalitními švýcarskými 
produkty JUST a Nahrin

JUST přichází z přírody

www.justnahrin.cz

VYHRAJTE KNIHU – LA BUCHTA – CESTA Z JEDNOHO TĚSTA
Kniha ukáže všem, že díky jednoduchému labuchtímu těstu lze snadno 

upéct několikapatrové dorty, klasické ba-

biččiny bábovky či koláče světoznámých 

jmen, jako je cheesecake, brownies, cup-

cakes, donuts, nebo nadýchané vafle. 

Stejně tak vám totéž těsto, za pomocí 

pár obměn, poslouží jako základ pro sla-

né koláče nebo snídaňové pečivo. V knize  

naleznete více než 80 receptů, včetně  

několika variací krémů, polev a náplní.

Vydalo nakladatelství Smart Press, 

www.smartpress.cz
Chcete vyhrát novou kuchařku? Stačí na 
adresu soutez@rodinaaja.cz odpovědět 
na otázku: Nabízí kniha i slané recepty?

FOKUS optik – vaše česká optika!

Oči máte jen jedny, neubližujte jim brýlemi ze supermarketů

Poohlížíte se po nových dioptrických brýlích? Rozhodně stojí za to vše 
řešit u specialistů - brýle například z lékárny či supermarketu vám mohou 
v těch nejhorších případech dokonce zcela zničit zrak. Ve FOKUS optik 
vám přitom udělají brýle na míru i v cenové relaci do 1000 Kč, a mají 
připravenu celou řadu zajímavých akcí - například právě teď 1+1 na všech-
na dioptrická skla při zhotovení kompletních brýlí, a to včetně multifokál-

ních.

více na www.fokusoptik.cz

Fokus-2017-kampan-01-inzerce-Moje-rodina-104x65mm-PR-slunecni-TISK.pdf   1   24.02.2017   14:33:44

PODLAHA BEZ ŠPÍNY A BEZ ŠKRÁBANCŮ

Pattex Čistič a Polish jedním setřením 

zbaví podlahu špíny a  usazených nečistot, 

a ošetří ji do hloubky. Navíc oživí přirozené 

barvy a  zregeneruje stopy po opotřebení.  

Díky speciálním složkám prodlužuje život-

nost podlahy a vytváří ochranu před dalším 

znečištěním a poškrábáním.

Je vhodný pro ošetření dřevěných, lamináto-

vých či korkových podlah včetně parket. 

www.pattex.cz



Maminky, soutěžte o  novinku 
Sunar Premium 4, pro děti od 
ukončeného 24. měsíce, jehož spe-
ciální složení přispívá k rozvoji imu-
nity, mozku a poznávacích funkcí 

vašeho drobečka.

Soutěžní otázka
„Jak se nazývá surovina, která 
propůjčuje Sunaru premium 4 

přirozeně mléčnou chuť?“

odpovědi posílejte na 

soutez@rodinaaja.cz

MYCOCLEAN
„MycoClean – prášek na přípravu nápoje“ je novinka v nabídce firmy 

MycoMedica – medicinální houby. Jde o kombinaci houbových a bylin-

ných extraktů, která vychází z hluboké moudrosti tradiční čínské me-

dicíny. Tato kombinace posiluje „slezinu“ (čínské  synonymum pro trá-

vení) a tím posiluje energii Qi celého těla, odvádí 

z organismu nadměrnou vlhkost, hlen a horkost, 

detoxikuje ho, harmonizuje psychiku, posiluje led-

viny a plíce. Užívá se proto u stavů jako je nadvá-

ha, metabolický syndrom, únavy, různé imunitní, 

atopické a autoimunitní problémy, cysty, kožní 

problémy, rýmy, kašle, záněty dutin apod. Vhodná 

podpora hubnoucích a detoxikačních programů.

Cena 390,-Kč – dávka na jeden měsíc

Více na www.MycoMedica.cz

VLHČENÝ TOALETNÍ PAPÍR LINTEO
S EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 70 KUSŮ
• je obohacen extraktem z heřmánku a dubové kůry

• pečuje o pokožku se sklonem k zevním hemeroidům

• má zklidňující a hydratační účinky

• díky své pevnosti a jemnosti je možné ho používat k denní hygieně

• obsahuje panthenol

www.linteo.cz

FENOMÉN NAVLÉKÁNÍ
Na veletrzích jedna z nejlépe prodávaných her pro všechny děti od 

tří let! Díky provázkům, velkým barevným korálkům a přesýpacím 

hodinám se stává 'učení hrou' realitou. Každý malý hráč se s dět-

skou radostí a zarputilostí pustí do procvičování barev, počtů, jemné 

motoriky a paměti. Hra je skutečně chytlavou zábavou i pro rodiče!

Byla oceněná jako Výběr poroty GRAND PRIX veletrhu FOR TOYS 

2011.

www.pexi.cz 

SILAN SUPRÊME NAUČÍ VÁŠ 
ŠATNÍK FRANCOUZSKY
Díky nové exklusivní kolekci 

Silan Suprême bude čerstvě 

vyprané prádlo svůdně voňavé 

a zároveň bude úžasně měkké 

- pro maximální požitek všech 

vašich smyslů! Nejnovější inovace 

od Silanu přináší vašemu prádlu 

vytříbené vůně s dotekem luxusu. 

Více na www.silan.cz

RYCHLÁ OČISTA PRO VAŠE KOSMETICKÉ ŠTĚTCE:
ECOTOOLS ČISTICÍ UBROUSKY
Rychlé a  pohodlné očištění kosmetických štětců, to nabízí letošní  

novinka Ecotools Čisticí ubrousky. Rychle a  účinně očistí štětce od 

make-upu, mastnoty a  nečistot, které na nich ulpí během líčení.  

Po použití zůstávají štětce čisté, měkké 

a připravené k dalšímu použití.

Každý čisticí ubrousek je vyroben  

z  certifikovaného materiálu, který je 

dermatologicky testován a neobsahuje 

látky ropného původu. 

Dostupnost: drogerie dm, e-shopy 

www.kupkosmetiku.cz 

a www.babybaby.cz.
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Máte pocit, že jíte vlastně hrozně málo a přesto stále 

přibíráte? Ukládá si vaše tělo zásoby, jakmile si jednou 

kousnete do rohlíku? Asi máte zlenivělý metabolismus. 

Zkuste si ho vychovat!

ZHUBNETE
NAVŽDY
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Metabolismus zahrnuje biochemické 

reakce buněčného systému našeho 

těla. Využívá sacharidy, tuky, bílkoviny, 

rozkládá je a jejich energii využívá pro 

produkci tepla, pohyb svalů a dýchání 

a všechny další i nejdrobnější činnosti, 

jako je třeba mrkání. 

TO SI SCHOVÁM…
Problém je v tom, že ne všechnu ener-

gii tělo na místě okamžitě využije. Spíš 

ji uskladní v tukových buňkách na horší 

časy. Nedostatek proteinů si tělo brzy 

začne vynahrazovat z vlastních zdrojů.  

Namísto tuků tak spotřebovává svaly, 

ale při opětovném návratu k „normál-

ní“ kalorické stravě to probíhá naopak. 

Rostou nám tukové vrstvy a nikoli svaly.

Dezorientovaný organismus totiž po-

važuje diety za stav ohrožení. Chvíli 

strádá, ale pak se přizpůsobí, a naučí se 

čerpat energii i z minima. 

Zkušení dietáři vědí, co vědci potvrzují: 

čím víc zaručených bleskových diet v ži-

votě člověk absolvoval, tím hůře se mu 

příště shazuje – a  tím jistěji se dosta-

ví známý jojo-efekt, tedy návrat všech 

zhubnutých kil a ještě něco navrch. 

Při přísných redukčních dietách se může 

metabolismus zpomalit až o polovinu! 

Kolik paliva spotřebujeme okamžitě, 

hodně záleží na individuální výši bazál-

ního metabolismu. 

Bazální metabolismus vyjadřuje, kolik 

energie tělo potřebuje k životu, pokud 

nevyvíjí žádnou aktivitu. 

Každý člověk jej má nastavený jinak. 

Někdo má třeba tuto hodnotu 1450 

kalorií a  neustále bojuje s  kily, zatím-

co jiný člověk má tuto hodnotu 1650 

a s váhou si nikdy nemusel lámat hlavu. 

Jeho tělo konec konců samo od sebe 

spálí za den o celých 200 kalorií více. 

Další nebezpečí častého hladovění a dr-

žení diet tak spočívá v tom, že snižuje 

úroveň bazálního metabolismu. 

U  notorických dietářů a  osob s  poru-

chami přijmu potravy (v žádné případě 

nejde jen o  anorexii a  bulimii, je jich 

mnohem víc!) dojde ke chronickým me-

tabolickým poruchám.

CO ROZHODUJE?
K dalším faktorům, které určují rychlost 

metabolismu, patří:

• věk: čím jsme starší, tím to jde po-

maleji dolů, zato rychleji nahoru

• pohlaví: muži mají výhodu lepšího 

spalování

• poměr tukové a svalové tkáně (čím 

jste svalnatější, tím lépe spalujete)

• genetické předpoklady

JAK METABOLISMUS ZRYCHLIT? 
Snídejte! Pokud snídani vynecháme, 

metabolismus bude stávkovat tak dlou-

ho, dokud se nenajíme. Až do oběda 

tak naše tělo bude spalovat méně kalo-

rií, než by spálit mohlo.

Jezte často a  po menších dávkách, 

neodpírejte si jídlo a  jezte pestře, ale 

zdravě. Jezte to, co podporuje tráve-

ní: ostřejší jídla, jídla s větším obsahem 

vlákniny, zeleninu, atd. 

Věnujte se pohybu, protože rychlost 

metabolismu závisí i na množství svalů 

v těle. Denně stačí půlhodinka ostřejší 

chůze, k tomu si vyberte nějakou akti-

vitu, co vás bude bavit. Jeden kilogram 

aktivní svalové hmoty odbourá svou 

činnost skoro 100 kalorií denně. 

Spalování tuků je spojeno pouze s dlou-

hými a náročnými aerobními tréninky. 

Jezte pravidelně

Někteří přísahají na poslední jídlo v 18 

hodin, ale odborníci tvrdí, že k  tomu 

neexistuje žádný důvod. 

Podle jedněch je také nutné jist prak-

ticky celý den v malých časových odstu-

pech miniaturní dávky jídla, zatímco 

jiní jsou stoupenci zásady, že stačí tři 

zdravá jídla denně. Důležitá je prý jedině 

pravidelnost.

Foto: Shutterstock.com
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www.fokusoptik.cz

NA BRÝLOVÁ SKLA 
VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

Platí při zakoupení kompletní brýlové zakázky (brýlová skla + brýlová obruba). Akce trvá od 13. 2. 2017 do odvolání. Zdarma je vždy 
dioptrické sklo v nižší nebo stejné hodnotě, jako dioptrické sklo zakoupené. Nevyčerpanou hodnotu dražšího dioptrického skla 
nelze směnit za peníze ani další zboží. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik včetně outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Lze 
uplatnit poukázku z FOK 100, nebo 200 Kč, ostatní slevy se nesčítají. Platí na veškeré brýlové čočky vč. multifokálních. 
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anag@anag.cz

obchod@anag.cz

585 757 411

www.anag.cz

Celý sortiment již vydaných knih 
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých 

knihkupectvích po celé ČR.

BIBLE 
DĚTSKÝCH POKRMŮ (5920)
Annabel Karmel

Tato kniha na-
bízí stejně snad-
né recepty jako 
předchozí tituly 
Annabel Karmel 
– ideální pro ty 
z nás, kteří bo-
jují s časem, ale 

přesto chtějí poskytnout dětem výživ-
né jídlo. Může být skvělým dárkem 
pro nové rodiče, nebo dobrým pomoc-
níkem pro každého, kdo hledá inspiraci 
na nové pokrmy nebo kdo potřebuje 
překonat stresující začátky prvních jídel 
se svými dětmi. Publikace obsahuje re-
cepty pro první a druhou fázi odstavo-
vání, pro děti ve věku devět až dvanáct 
měsíců a pro batolata.

344 stran, vázaná 359 Kč
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7 ÚSPĚŠNÝCH PRAVIDEL (5840) 
K ZÍSKÁNÍ VYSNĚNÉ POSTAVY
Pierre Franckh 

Užívat si jídlo, udě-
lat si na něj čas a vy-
chutnat si ho všemi 
smysly. Důležitá je 
však zároveň sebe-
láska a sebe přijetí. 
Tím lze docílit vy-
sněné postavy. Sedm 
pravidel, která au-

tor s úspěchem používal, popsal v této 
knize.  Najdete v ní všechno, co mu po-
mohlo dostat se na jeho vysněnou hmot-
nost – ale současně co jej od prvního dne 
naplňovalo pocity štěstí. Součástí knihy 
jsou chutné kulinářské recepty, které si 
sám autor v průběhu hubnutí napsal.

160 stran, vázaná 269 Kč

VAŘÍME PRO KOJENCE A BATOLATA
– 200 receptů na rychlé, (5933)
snadné a zdravé pokrmy
Annabel Karmel

V tomto novém 
uceleném vydání 
přináší Annabel 
kolekci svých ově-
řených lákavých 
receptů. Kromě 
toho vám před-
vede tipy, jak 
při přípravě jídla 
pro vaše nejmenší 

ušetřit čas. V přepracovaném vydání, které vy-
chází z 25. výroční edice knihy v originále, na-
leznete mj. více než 50 nových receptů a rov-
něž nejnovější odborné informace týkající 
se dětské výživy. Bestseller mezi kuchařkami 
pro děti je nyní ještě lepší než předtím.

246 stran, brožovaná 349 Kč
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Blíží se Velikonoce a vy jste právě uprostřed generálního úklidu? A právě teď 

bojujete se zažranou špínou v domácnosti, rozlitým červeným vínem či otisky od 

skleniček na dřevěném stole? Přinášíme několik zaručených rad a správný postup, 

jak se skvrn zbavit. A návod jak si zorganizovat pravidelný úklid.

JAK SPRÁVNĚ 
ODSTRANIT SKVRNY 
ČI OBNOVIT NÁBYTEK?



Podle Ivety Čekanové, specialistky na 

úklid, se snažte jakoukoliv skvrnu vy-

čistit pokud možno neprodleně, a  to 

od okrajů do středu, aby se nerozšířila. 

„Když cokoli vylijete, co nejrychleji te-

kutinu vysajte ubrouskem, papírovým 

kapesníkem nebo toaletním papírem. 

Pořídit si můžete i celulózovou houbič-

ku, kterou můžete propláchnout čistou 

vodou a  použít tak opakovaně,“ radí 

Iveta Čekanová. Následný postup se 

pak liší podle toho, o jakou tekutinu se 

jedná. Jiným způsobem vyčistíte víno, 

jinak krev - nakonec tkaniny nezapo-

meňte vyprat.

NA ČERVENÉ VÍNO BÍLÉ I SŮL, 
NA KÁVU ZAS CITRÓN, NA KREV 
SLANOU VODU
„Červené víno vyžaduje rychlou reakci: 

ihned polít bílým vínem, posypat solí 

a nechat chvíli působit. Zbytek tekutiny 

vysajte papírovou utěrkou,“ radí od-

bornice. Pokud na ubrus, koberec nebo 

oblíbené tričko vylijete kávu, pokapejte 

skvrnu citronem a nechte deset minut 

působit. Následně omyjte vlažnou vo-

dou nebo vlhkým hadříkem a  tkaninu 

usušte. A co když kápne krev? S krví si 

nejlépe poradí slaná studená voda. Po-

zor, nikdy nepoužívejte vodu horkou.

SKVRN OD RAJČAT SE ZBAVÍTE 
VODOU A ODMAŠTĚNÍM
Nejen na oblečení ale i kuchyňské lince 

umí nadělat paseku rajčatová omáčka. 

Tkaninu nejprve opláchněte stude-

nou vodou, pak důkladně promasíruj-

te odmašťovacím mycím prostředkem 

a nechte deset minut působit. Pokud se 

chcete zbavit skvrn na kuchyňské lince, 

dřezu nebo i plastovém nádobí, použij-

te pastu z vody a jedlé sody.

NA VOSKOVKY PAPÍR 
A ŽEHLIČKU
Na mastnotu působí nejlépe roztok od-

mašťovacího mycího prostředku a vody. 

Po vyčištění místo důkladně omyjte vo-

dou a vysušte papírovou utěrkou. A co 

mastnota od voskovky? Nehody s  vos-

kem či voskovkami na malování po sobě 

zanechávají nepříjemné mastné fleky. 

Zbavíte se jich tak, že látku vložíte mezi 

dva savé papíry - pijáky a přežehlíte. Pří-

padné zbytky dočistěte opatrně lihem.

INKOUST, LAK A ASFALT 
ODSTRANÍ ROZPOUŠTĚDLA
Na skvrny od inkoustu, lihového fixu, 

laku na nehty nebo dokonce asfaltu 

použijte speciální čističe s  obsahem 

rozpouštědel. „Vždy je však používejte 

opatrně, aby nedošlo k odbarvení nebo 

dalšími znečištění čištěné tkaniny,“ 

upozorňuje Iveta Čekanová.

A CO DÁRKY PO MAZLÍČCÍCH? 
ROZTOK VODY A OCTA
Pokud máte domácího mazlíčka, který 

si místo své toalety oblíbil například ko-

berec nebo pohovku, důkladně skvrnu 

polijte roztokem vody s octem v pomě-

ru jedna ku jedné, vysušte hadříkem, 

zasypejte jedlou sodu a zakapejte smě-

sí peroxidu a aviváže. Vše dobře vma-

sírujte, nechte patnáct minut působit 

a omyjte čistou vodou. Vyčištěné místo 

pak nechte důkladně vysušit.

O DŘEVO SE STARAT CELOROČ-
NĚ, POZOR NA POŠKRÁBÁNÍ
Přírodní nelakované dřevo je doslo-

va magnetem pro kolečka po skleni-

cích nebo i  fleky od jídla. „Pokud ale 

dřevo dvakrát ročně ošetříte tekutou 

leštěnkou s  kvalitními vosky nebo im-

pregnací, odvděčí se vám dlouhou vý-

drží a  odolným povrchem,“ říká Iveta 

Čekanová.  A co na skvrny a údržba či 
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PRO VÁŠ ZDRAVÝ DOMOV

OBÝVACÍ
POKOJ

LOŽNICE

KOUPELNA KUCHYNĚ

ÚČINNÁ PREVENCE PROTI 
NADMĚRNÉ VLHKOSTI, PLÍSNÍM, 
ROZTOČŮM A ALERGIÍM

PRO VÁŠ ZDRAVÝ DOMOV

ÚČINNÁ PREVENCE PROTI 
NADMĚRNÉ VLHKOSTI, PLÍSNÍM, 

www.stop-vlhkosti.cz

Moje rodina - inzerce - CSV Bath - 210x148 mm + spad_F01.indd   1 13. 2. 2017   16:21:23

NOVINKY PRO VAŠI DOMÁCNOST
Příjemná vůně v šuplíku

V botníku, ve skříni 
nebo v šuplíku 
se někdy drží ne-
příjemný zápach 
a vlhkost. S oběma 
si snadno poradí 
novinka Ceresit 
Stop Vlhkosti 
absorpční sáčky, 
které pohlcují 
nadměrnou vlhkost a místo provoní 
příjemnou ovocnou vůní.

Snadné a rychlé 
opravy

S univerzálním 
lepidlem Loctite 
60 sekund 
dokážete 
zvládnout během 
minuty spousty 
různých oprav. 
Speciální receptura 
lepidla vám dává 

dostatek času, abyste po nalepení 
ještě dokázali jednoduše korigovat 
přesné umístění a tak se vám 
nestane, že bude výsledek nakřivo. 
Spoj je extrémně pevný a udrží více 
než 100 kg na 1 cm2.

Vyčistí a odstra-
ní plísně

Ceresit Stop Plísni 
ALL IN ONE vás 
spolehlivě zbaví 
plísní a bakterií 
a pomůže udržet 
prostory čisté 
a zdravotně 
nezávadné. Čistí 
a dezinfikuje, 
odstraňuje špínu, 
plísně a bakterie, 
je účinný proti 
řasám, mechům 
a lišejníkům 
v interiéru.

Vysavač do šuplíku

Malý, skladný teleskopický 
vysavač Kärcher VC 5 svým 
výkonem může klidně 
konkurovat klasickým 
vysavačům. Pouhým 
stisknutím jediné-
ho tlačítka přístroj 
zmenšíte na velikost 
odpovídající 
rozměrům ručního 
vysavače. Vejde 
se dokonce i do 
skříňové zásuvky. 
Ve spodní části je 
vysavač vybaven 
speciálním otoč-
ným kloubem pro 
lepší přístup hubice 
do úzkých a těžko přístupných míst 
pod nábytkem. I přesto, že na první 
pohled klame svými malými rozmě-
ry, při čištění ze sebe dokáže vydat 
naprosté maximum. Díky speciál-
nímu HEPA filtru je vysavač vhodný 
i pro alergiky.

Vysavač do šuplíku

Malý, skladný teleskopický 
vysavač Kärcher VC 5 svým 
výkonem může klidně 
konkurovat klasickým 
vysavačům. Pouhým 

ho tlačítka přístroj 
zmenšíte na velikost 

rozměrům ručního 

lepší přístup hubice 

Moje Rodina - PR tipy - 210x148 mm + spad.indd   1 2. 3. 2017   17:10:41
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obnova lamina? Na lamino a lakovaný 

nábytek používejte pouze určené čisticí 

prostředky a jemné hadříky, aby nedo-

šlo k poškrábání povrchu, varují odbor-

níci.

PRAVIDELNÝ ÚKLID CHCE  
NÁPAD
Řekli jsme si něco o tom, jak zatočit se skvr-

nami, pojďme se teď podívat na to, jak na-

plánovat úklid, aby nám šel pěkně od ruky…  

1. UDĚLEJTE SI PLÁN
Aby vám šla práce pěkně od ruky, je 

potřeba pracovat systematicky. Jednot-

livé kroky si naplánujte a určete si, co 

je důležité a co důležité není. Udělejte 

si raději plánů hned několik – na kaž-

dodenní úklid jako je pro nádobí, uspo-

řádání předmětů, odnesení prádla do 

koše, osprchování vany a utření baterií. 

Plán na víkend, tedy každý týden, kde 

patří zbavení prachu ploch do výše očí, 

vyluxování a vytření podlah, otření dveří, 

umytí vany, toalety, zrcadel. 

Plán na měsíční úklid, který se neobe-

jde bez zbavení prachu vysokých po-

vrchů, umytí oken, lednice, převlečení 

ložního prádla. 

Sezónní úklid, tedy úklid hloubkový 

například na jaře či před Velikonoce-

mi, kde je nutné uklidit i vnitřky skříní 
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a  skříněk, vytřídění faktur, fotografií 

a třeba dětských výkresů či zapomenu-

tých kompotů. Doporučujeme také vy-

házet vše nepotřebné.

Každodenní úklid vám usnadní úklid ví-

kendový a za ten zase budete vděční při 

úklidu měsíčním a  hloubkovém. Doma 

se nenahromadí nepořádek a  úklid tak 

bude snadnější a rychlejší. Možná by vám 

ale přišel vhod i plán na takový ten rych-

loúklid, když přijdete z práce, za hodinu 

má přijít návštěva a je Zapotřebí dát vše 

do pořádku. 

I tento rychloúklid má totiž jasná pravidla. 

2. ZAPOMEŇTE NA DETAILY
Při rychlém úklidu se nezaobírejte de-

taily a nepouštějte se do hloubkového 

úklidu, ať „nezamrznete“ například 

u alb s fotografiemi či složek s faktura-

mi. Uklízejte pouze povrchy!

3. PŘIPRAVTE SI ÚKLIDOVÉ  
PROSTŘEDKY
Dejte si úklidové pomůcky k  sobě. 

„Úklidové prostředky, dostatek hadří-

ků a  utěrek si připravte například do 

kbelíku, který mějte neustále u  sebe. 

Zamezíte tak věčnému pobíhání z míst-

nosti do místnosti, při kterém můžete 

zapomenout kam a pro co jste to vlast-

ně šli,“ radí Iveta Čekanová.. 

4. NEZAPOMEŇTE NA RYTMUS
Než se vrhnete na samotný úklid, pusť-

te si rychlou hudbu (žádné ploužáky). 

Pomůže to! Projděte byt s  pytlem na 

odpadky na vyhození všeho nepotřeb-

ného. 

5. ODKUD KAM? 
Obecně se uklízí seshora dolů. „V opač-

ném případě byste si totiž v průběhu 

gruntování mohli znovu zašpinit to, již 

máte uklizeno,“ upozorňuje Čekano-

vá. Postupujte od okna ke dveřím. Na 

závěr úklidu vyluxujte a vytřete všech-

ny místnosti, ale ne všechny jednou 

vodou. 

Co se týče místností, začněte úklid ku-

chyní a  koupelnou, které jsou nejná-

ročnější, a  později by se vám do nich 

nechtělo pustit. Na začátku úklidu 

máme podle Čekanové nejvíce energie 

a  tak hurá na tyto náročné místnos-

ti. Jen toaletu a  místo, kde si budete 

napouštět vodu, nechejte na konec. 

Budete nabírat vodu, vylévat špina-

vou vodu, tak ať neuklízíte zbytečně 

dvakrát. Poté pokračujte do obývacího 

pokoje a nakonec do dětského pokoje 

a ložnice.

6. KUCHYŇSKÝ RYCHLOÚKLID
Čekáte, až se vám uvaří voda na kávu? 

Zkuste si s  konvicí zasoutěžit „kdo 

dřív“. Stihne se dříve uvařit voda, nebo 

stihnete rychleji vyskládat čisté nádobí 

z  myčky a  naskládat špinavé do myč-

ky? Případně utřít pracovní plochu a jí-

delní stůl? Kuchyňskou linku uklízejte 

v  průběhu vaření. Než se vám uvaří 

brambory k obědu, stihnete umýt mik-

rovlnnou troubu a otřít veškeré plochy 

od prachu.

7. RYCHLOÚKLID KOUPELNY? 
Úklid si velmi usnadníte, když vanu pre-

ventivně sprchujete ihned po koupání, 

umyvadlo oplachujete po umytí rukou, 
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po utření rukou rovnou utíráte vodo-

vodní baterii a leštíte ji ručníkem. Bude 

vypadat nádherně a  navíc se kolem 

ní nebude usazovat vodní kámen. Při 

sprchování či koupání rovnou omyjte 

i nádobky kosmetických prostředků, zá-

stěny sprchového koutu ihned po spr-

chování stáhněte stěrkou na okna. Ná-

dobu na mýdlo, ať již tekuté nebo tuhé, 

umyjte zároveň při mytí rukou. Kalíšek 

na zubní kartáčky umyjte během čištění 

zubů. Vlasy vyndejte z kartáče a hoďte 

do koše ihned po učesání. „Když tyto 

kroky denně nevynecháte, a že denně 

zaberou v  součtu jen pár minut, rych-

loúklid, který vás může zaskočit, bude 

opravdová bleskovka a  ušetříte si tím 

spoustu času i námahy,“ říká odborni-

ce. Umyjete vanu, sprchu, zrcadlo, otře-

te poličky a nakonec vyluxujete a vytře-

te. Ale už nemusíte drhnout usazeniny 

a zaschlé skvrny, nemusíte omývat pří-

pravky od mazlavého slizu plného pra-

chu, odstraňovat vodní kámen z bate-

rie či sprchové zástěny. Při rychloúklidu 

vyleštěte upatlané zrcadlo, to dělá hod-

ně a přejeďte umyvadlo. 

8. CO S TOALETOU? 
Stejně jako u koupelny, raději udržujte 

i  toaletu průběžně v  čistotě. Doporu-

čujeme pak týdenní „velký“ úklid, kdy 

se zaměříte na toaletu včetně detailů – 

panty u prkénka a prkénko, spodní část 

toalety, poličky, držák na toaletní papír 

a také důkladné propláchnutí toaletní 

štětky horkou vodou a  desinfekčním 

prostředkem. Při rychloúklidu určitě vy-

dezinfikujte záchod.  

9. BUĎTE CHYTŘÍ! 
Dbejte na to, ať má každá věc své mís-

to – hned víte, kam patří, nemusíte jí 

neustále vymýšlet nové umístění a také 

víte, kde ji v případě potřeby najdete. 

Uklízejte věci ihned, zabere to méně 

času i energie než velké úklidy. Je to je-

diná účinná prevence vzniku nepořád-

ku. Rozlučte se s  lapači prachu a  vším 

nepotřebným – nepotřebujete žádné 

sošky, výstavky a  sbírky. A pokud ano, 

dejte je do ozdobných krabic. „Zkuste 

dodržovat zásadu 1 věc domů, 1 věc 

z domu, ať se vám věci zbytečně nehro-

madí. Osobně to dělám tak, že na co 3 

měsíce nesáhnu, to vlastně nepotřebu-

ji. Ideální věci na vetešárnu, charitativní 

prodej. Ano, dámy, to platí i pro oble-

čení,“ radí Iveta Čekanová. 

Ručním vysavačem vysávejte ihned 

drobky po snídani, chlupy a  drobky 

z gauče, odrolenou gumu z tužky. Po-

řiďte si vlhčené ubrousky na uklízení, 

které moc nestojí, jsou skladné a  pro 

rychlý úklid ideální – utřu, vyhodím. 

10. MYČKA A SUŠIČKA JSOU 
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY, ZAPOJTE 
I RODINU
Žádné kupy neumytého nádobí a  ta-

ková neocenitelná úspora vašeho času! 

Do myčky se vyplatí investovat. Sušič-

ka? Ano! Nikde nevisí prádlo, nemusí 

se až na výjimky žehlit. Pokud sušičku 

nemáte, snažte se minimalizovat žeh-

lení, jak to jde. Vyprané prádlo ihned 

vyndejte z pračky, proklepejte a hezky 

pověste. Používejte kolíčky na prádlo, 

které nezanechávají na prádle otlaky. 

Po usušení prádlo přejeďte, vyžehlete, 

rukou a voilà – nemusíte až na výjimky 

prádlo žehlit. 

Používejte krabice a  úložné boxy. Ať 

už na hračky, na fotografie, důležité 

dokumenty, holčičí poklady a jiné vzpo-

mínky. Krabice praktické, na věci se ne-

práší a navíc jsou dekorativní.

Zdroj: lidskasila.cz, 

foto: Schutterstock.com

EFEKTIVNÍ
ÚKLID PODLAH

BEZ NÁMAHY

Znáte
z TV

reklamy

• Třásňový rotační mop z mikrovlákna rychle 
 a bez námahy při ždímání vyčistí vaší podlahu.

• Jedinečná náhrada, která kombinuje dva druhy třásní:
 Bílé třásně: 100% Microfi bre, snadný úklid každodenní 
 špíny se skvělou absorpční schopností. Červené třásně: 
 jsou vyrobené ze speciálního abrazivního materiálu, který 
 umožnuje vyčistit i tu nejodolnější špínu jedním tahem.

• Podélná rukojeť: pro vyváženou manipulaci a lepší stabilitu.

• Čelní otvor: pro pohodlnější a intuitivní vyprázdnění kbelíku.

• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah.

• 100% mikrovlákna perfektně vyčistí vaší podlahu, 
 díky pedálu není potřeba námahy při ždímání.

• Dokonale vyždímaný mop zanechá vaší podlahu rychle suchou.

• XXL power zóna pro hloubkové čištění podlah 
 a tedy jednodušší odstranění odolné špíny.

• Tvar ždímače brání vystříknutí vody při ždímání.

• Kvalitní trojdílná teleskopická tyč s volitelnou délkou 
 (max. délka tyče 125 cm).

• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah. 

EASY WRING ULTRAMAT: 
Plochý mop + kbelík se šlapacím pedálem

EASY WRING & CLEAN TURBO: 
Třásňový mop + kbelík se šlapacím pedálem

88

Bydlení



EFEKTIVNÍ
ÚKLID PODLAH

BEZ NÁMAHY

Znáte
z TV

reklamy
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 špíny se skvělou absorpční schopností. Červené třásně: 
 jsou vyrobené ze speciálního abrazivního materiálu, který 
 umožnuje vyčistit i tu nejodolnější špínu jedním tahem.

• Podélná rukojeť: pro vyváženou manipulaci a lepší stabilitu.

• Čelní otvor: pro pohodlnější a intuitivní vyprázdnění kbelíku.

• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah.

• 100% mikrovlákna perfektně vyčistí vaší podlahu, 
 díky pedálu není potřeba námahy při ždímání.

• Dokonale vyždímaný mop zanechá vaší podlahu rychle suchou.

• XXL power zóna pro hloubkové čištění podlah 
 a tedy jednodušší odstranění odolné špíny.

• Tvar ždímače brání vystříknutí vody při ždímání.

• Kvalitní trojdílná teleskopická tyč s volitelnou délkou 
 (max. délka tyče 125 cm).

• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah. 

EASY WRING ULTRAMAT: 
Plochý mop + kbelík se šlapacím pedálem

EASY WRING & CLEAN TURBO: 
Třásňový mop + kbelík se šlapacím pedálem
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NAŠE PANÍ DOKTORKA
Osud nemilosrdně zasáhl do Lauřina života. Plna 

zármutku odcestuje do Austrálie a začne tam pracovat 

v  malém městečku jako lékařka. Spřátelí se s  vážně 

nemocným Neillem i  jeho nedůtklivým synem Jakem. 

Pokud Laura prchla před vlastním neštěstím, není jistě 

bezpečné ani chytré zaplést se nanovo do sítí smutku 

a tajemství. Ale srdci se nedá poručit.

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 1 – ZLÝ ZAČÁTEK
Úvodní kniha kultovní knižní série. Sourozenci Baudelairovi 
se v  ní dozvědí strašlivou zprávu o  svých rodičích, poprvé 
se seznámí s  démonickým zlosynem hrabětem Olafem 
a dostanou se do kolotoče nešťastných příhod, z něhož není 
úniku.

STAČÍ JEN CHTÍT
Městem Nottawa se jako lavina šíří nový fenomén. Sociální 

síť s názvem NEED nabízí svým uživatelům vše, co chtějí mít. 

Chceš nový iPhone? Výměnou za drobný úkol ti NEED tvé 

přání splní. Kaylee Dunhamová ví, co chce. Potřebuje získat 

novou ledvinu pro nemocného bratra. Až poté, co zadá svůj 

požadavek, si uvědomuje, jak vysokou cenu bude muset 

zaplatit. Úkoly totiž s přibývajícím počtem uživatelů nabírají 

na nebezpečnosti…

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 2 – TEMNÉ TERÁRIUM
Sourozenci Baudelairovi jsou svěřeni do péče výstředního 

strýčka Montyho a tráví čas ve společnosti zajímavých plazů. 

Chvíle pohody však bohužel nemají dlouhého trvání a  souro-

zence znovu začnou pronásledovat nešťastné příhody.

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 3 – ŠIROKÉ OKNO
Sourozenci Baudelairovi cestují k Slzavému jezeru, kde se 

ubytují u  své nové opatrovnice, tety Josephine. I tentokrát 

jsou však jejich příhody tragické a   skličující a   strašlivé 

události, které se odehrají u  tety Josephine, přivedou 

čtenáře na pokraj zoufalství a beznaděje.

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 4 – OHAVNÁ PILA
Ve čtvrtém příběhu kultovní série se sourozenci 

Baudelairovi dostanou do města Mizerova ke svému 

dalšímu opatrovníkovi. Ani zde se však nedočkají klidu, 

protože jsou nuceni pracovat na pile a  navíc se opět objeví 

známý zlosyn, který touží po jejich dědictví.

PATNÁCTÝ SKANDÁL
Lindsay naplno prožívá mateřství a  šťastné manželství. 

Když však z luxusního hotelu, kde došlo k vraždě, zmizí 

krásná, svůdná blondýna, začne se Lindsayina idyla 

drolit. Než se jí podaří ženu vystopovat a  vyslechnout, 

zmizí i  její manžel Joe. Čím déle Lindsay pátrá, tím víc 

sílí její podezření, že  Joe skrývá tajemství, v  němž ta 

tajemná žena hraje hlavní roli.

TANEC BOHŮ
Bojovnice Blair byla vždy zvyklá spoléhat jen sama na 

sebe. Nyní stojí před těžkým úkolem. Ostatní z  Kruhu 

šesti má vycvičit pro zápas se zákeřnými upíry. Zatímco 

šestice hrdinů hledá posily, aby zachránili lidstvo, sama 

Blair má před sebou i těžké osobní rozhodnutí. Musí si 

totiž vybrat mezi samotou a osudovou láskou z  jiného 

světa, jež může být jen stěží naplněna.

HARRY POTTER BOX 1–7
Expres do Bradavic je připraven k odjezdu! Ale od začátku: 

Nejdříve jsme v  domě číslo 4 v  Zobí ulici… A  potom 

už postupně poznáváme Harryho, Rona, Hermionu, 

Hagrida, Albuse Brumbála, Malfoye, Voldemorta 

a mnoho dalších a dalších postav a postaviček, z nichž 

každá má v této sáze své důležité místo. Kámen mudrců, 

Tajemná komnata, Vězeň z  Azkabanu, Ohnivý pohár, 

Fénixův řád, Princ dvojí krve, Relikvie smrti. Všech sedm 

příběhů čarodějnického učně v  nové, ještě krásnější 

dárkové kolekci.

NEMÁMA RADOSTI A STRASTI MATEŘSTVÍ
Hledáte-li moudré rady, jak správně vychovávat děti, 

tady se jich nedočkáte. Zato hledáte-li ujiště- ní, že 

v pochybnostech o svých mateřských schopnostech nejste 

sama, našla jste svatý grál! A ještě se u  toho zasmějete. 

NeMáma (The Unmumsy Mum) Sarah Turnerová se totiž 

nebojí žádného tabu. Otevřeně a  s  humorem přiznává 

chybějící „záření“ během těhotenství, zoufalství z  nikdy 

nekončícího nočního krmení a   věčného kňourání, píše 

o   hledání identity mezi ostatními matkami, o  svých 

přáních, radostech i potížích.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT – PŮVODNÍ 
SCÉNÁŘ
Příběh Fantastická zvířata a  kde je najít začíná v  roce 

1926, kdy se Mlok Scamander  – kterého hraje držitel 

Oscara Eddie Redmayne – vrací z cesty po světě, během 

níž našel a  zdokumentoval pestrou škálu kouzelných 

tvorů. Nakrátko se zastaví v New Yorku a zase by z něj 

bez nehody odjel… nebýt nečara Jacoba, ztraceného 

magického kufříku a  útěku několika Mlokových 

fantastických stvoření, která by mohla způsobit světu 

nečarů i čarodějů pořádné problémy.

NEJSEM ŽÁDNÁ POTRHLÁ HOLKA
Beu a  její nejlepší kamarády Spencera a  Gabea ve škole už 

od prváku vůbec nikdo nebere. A tak matematicky nadaná 

Bea vymyslí vzorec, díky kterému se z  kluků stanou školní 

hvězdy. Když se na škole objeví nová holka  – divoženka 

Toile   – a   odloudí Bee přítele, rozhodne se Bea použít 

vzorec úspěchu i na sebe. Stane se z ní potrhlá, kouzelná 

a  rozkošná holka, sen každého kluka. Jenže experiment 

začíná mít trhliny…
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BLÁZINEC V SILICON VALLEY RYCHLÁ AUTA, 
LUXUSNÍ JACHTY, DIVOKÉ VEČÍRKY A… NAŠE 
BUDOUCNOST
Investoři jsou lidé, kteří mají víc peněz než času. Zaměst-

nanci jsou lidé, co mají víc času než peněz. Entreprenéři 

jsou to svůdné mezi tím. A marketing je jako sex – jenom 

lůzři za něj platí. To je jednoduchý kapitalismus Sillicon 

Valley! Nahlédněte do světa moderních digitálních fi 

rem a technologií. Do světa, kde se dějí věci, které jsou 

na hraně nebo už za hranou všeho, a přitom tyhle spo-

lečnosti a jejich nápady přetvářejí náš každodenní život.

DŮM, VE KTERÉM... OSM DNÍ ŠAKALA
Život v  Domě vybočuje ze dne na den ze zajetých kolejí. 

Byl totiž vyhlášen nový zákon, který vrací do uzavřených 

klučičích smeček děvčata, dlouhá léta opomíjená 

a  přehlížená. Atmosféra v  Domě se mění. Ale ani nová 

přátelství, zklamání či lásky nedokážou odvést pozornost 

od hrozby, která se nad obyvateli Domu vznáší. Blíží se totiž 

ukončení  – den, kdy budou všichni nuceni opustit známé 

zdi a postavit se obávanému světu tam venku
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V ŠEDÝCH TÓNECH
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let a těší se, že po 

prázdninách půjde na uměleckou školu. Jednoho večera 

ale k nim domů vrazí sovětská tajná policie a společně 

s její matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je 

deportace do pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí 

naučit bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí, 

spolknout ponižování a bití a hlavně nenechat se zlomit, 

udržet si vlastní lidství. A to se jí daří díky rodině a také 

lásce k výtvarnému umění.

14–14 PŘÁTELSTVÍ NAPŘÍČ STALETÍMI
Hadrien a  Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí 

ve Francii a  mají podobné problémy ve škole, doma 

a i s dívkami. Od sebe je dělí jen jedna věc: Hadrien žije 

v roce 1914 a Adrien v roce 2014. Jejich osudy se propojí, 

když si začnou díky tajemné schránce posílat dopisy. 

Nejdříve vůbec netuší, že jejich dopisy putují časem. Když 

si Adrien uvědomí, že Hadrien žije v  minulém století, 

rozhodne se ho varovat – blí- ží se první světová válka 

a jeho kamarád se musí za každou cenu ukrýt!

SLZY OTCŮ
Skutečný příběh o  „mateřské lásce“, která ničí dětské 

duše. Zdá se vám normální, že po rozvodu rodičů se děti 

setkávají s  matkou i  otcem? Některým ženám bohužel 

ne! Šokující skutečný příběh o   tom, čeho všeho jsou 

schopné matky, které se mstí svým bývalým manželům 

skrze jejich děti.

SEJDEME SE NA SVATBĚ
Skutečný příběh Slovenky, která se provdala za Inda. 

Knížka, v níž svět není černobílý, ale barevný a  kořeněný, 

v  níž kráčí osudová láska ruku v  ruce s  obrovskou obětí. 

Knížka, která dává nahlédnout do života indických rodin 

a do vztahů mezi manžely různých národností. 

Je svědectvím lásky plné rozdí- lů, vrcholů a pádů.

MŮJ KVĚTINOVÝ ATELIÉR – KVĚTINOVÉ DÁRKY 
A INSPIRACE PRO KAŽDÉ ROČNÍ OBDOBÍ
Obohaťte svůj každodenní život květinami 

a  udělejte radost sami sobě i  vašim nejbližším! 

Jedinečnost knihy spočívá v  podrobném popisu 

doprovázeném detailní fotodokumentací nejrůznějších 

květinových vazeb, věnců, svícnů, aranží a  dalších 

nápadů na dárky z  květin napříč ročními obdobími, 

svátky a  slavnostními událostmi. Obsahuje přes 200 

návodných a  ilustračních fotografií, podle kterých 

dokáže i začátečník vyrobit půvabný a originální dárek 

pro dívku, ženu či muže.

NOVÁ BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ
Zásadní kniha o zdravé výživě

Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku 

přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální 

informace o biopotravinách, nových výživových trendech 

(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém 

zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj 

každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových 

receptů a je určena i těm, kteří už mají původní vydání 

doma.

ORIGINÁLNÍ DOMÁCÍ KUCHAŘKA
Mít doma otrhaný sešit plný osvědčených rodinných 

receptů psaných rukou bylo kdysi běžné. Dnes už jsme na 

něj však vlivem internetu trochu pozapomněli. Recepty na 

vývar, jaký dělávala vaše babička, nebo na svíčkovou od 

maminky však na webstránkách nenajdete. Ty je potřeba 

opatrovat jako oko v   hlavě, protože když jednou zmizí, 

jsou nenávratně pryč. A  přesně k  tomu slouží Originální 

domácí kuchařka – stylový receptář, který čeká na vaše 

rodinné poklady. Protože jsou věci, které stojí za uchování.

DOBŘÍ SOUSEDÉ
Sarah a   její manžel žijí na místě, kde by chtěl žít každý. 

Městečko Shadow Cove má malebné uličky, obklopují 

ho husté lesy a žijí v něm dobří sousedé. Jejich idylka je 

ale narušena jednoho říjnového večera, kdy je náhlá 

tragédie připraví o  veškeré štěstí… Sarah je nucená pátrat 

v minulosti a odhaluje šokující tajemství, které ji přiměje 

pochybovat o všem, co dosud znala. Navíc se začne ptát 

sama sebe: Můžeme někdy znát ty, kteří jsou nám nejblíž?

REKVIEM ZA PLUTO A CO PŘIJDE, AŽ TO PŘEJDE?
Od roku 2006 už není Pluto planeta. Největší udá- lost ve 

vesmíru od Velkého třesku zůstala téměř bez povšimnutí. 

Nevšimli si ani David s  Alicí, jejichž svět se smrsknul na 

pár společně sdílených metrů čtverečních, kde se jeden 

druhému snažili vyhnout. Zatímco se Pluto proměnilo 

v bezvýznamné trpasličí těleso, vztah dospěl do mrtvého 

bodu. Rekviem za Pluto je román o  problémech přímo 

kosmického rozměru a o dráhách, po kterých obíháme

SMRT VE ZLATÉ KLECI
Romana není spokojená ve svém manželství. Vráťa je jí 

věrný, vydělává, ale ji už nebaví. Chtěla by si sama užívat 

ve své honosné vile, ale potřebuje pení ze z  manželovy 

firmy. Když se náhle objeví Ivana, její dávná kamarádka 

z mládí, zrodí se Romaně v hlavě plán, jak se svého muže 

Vráti zbavit. Hra na kočku a na myš může začít…

BÁJEČNÉ DNY
Teo Alvar je samotář. Žije se svou invalidní matkou 

a  svým psem, nemá mnoho přátel a  většinou rozmlouvá 

jen s  mrtvolami v  univerzitní laboratoři. Dokud nepotká 

Clarice. Spontánní, exotickou, ambiciózní studentku, 

která právě píše fi lmový scénář o   třech kamarádkách, 

jež vyrazí na road trip po Brazílii, aby našly lásku. Teo je 

Clarice úplně pohlcený a začne ji stalkovat. Je odhodlaný 

s ní podniknout cestu podle jejího scénáře. A tak ji unese.

PŘEDVOLÁNÍ
V rodinném sídle v  městečku Clanton v  Mississippi dožívá 

mocný a  vážený soudce Reuben V. Atlee. Když vycítí, že se 

blíží konec, předvolá si k sobě své dva syny - Raye, profesora 

práv na Virginské univerzitě, a  Forresta, který se už dlouho 

potýká se závislostí na alkoholu a drogách -, aby s nimi probral, 

jak mají naložit s  jeho pozůstalostí. Ray přijede do Claytonu 

v  okamžiku, kdy je soudce už mrtev: zanechal po sobě jen 

jednoduchou poslední vůli - a  také několik milionů dolarů 

v  hotovosti bez nejmenšího vysvětlení, jak k  nim přišel a  jak 

s nimi mají jeho potomci naložit. Nečekané dědictví Rayovi brzy 

způsobí nečekané problémy...

3963 77 PRAVIDEL PRO ÚSPĚŠNÁ PŘÁNÍ
Nová dobrodružství Neználka a  jeho kamarádů. 

Neználek, Knoflenka a Strakáček se s pomocí kouzelné 

hůlky vydají do Slunečního města. Jak už název napovídá, 

ve Slunečním městě je všechno dokonalé: stále svítí 

slunce, všechno funguje, všichni se na sebe usmívají, na 

každém kroku čekají noví přátelé, příjemná překvapení 

a spousta nejrůznějších vynálezů.

MANŽELÉ ODVEDLE
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě 

na slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. 

Váš manžel prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece hned 

vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho 

přijdeme zkontrolovat. 

Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď 

stoupáte po schodech do svého mrtvolně tichého domu 

a vaše nejhorší noční můry se naplnily. Je pryč.
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Sňatkem s hudebníkem Lukášem získa-

la Česká Miss 2010 Jitka Válková origi-

nální příjmení Boho. Nejen že změnila 

stav ze svobodné na vdaná, stala se 

maminkou dnes patnáctiměsíční hol-

čičky Rosalie a v mnohém se změnil její 

život. Pro to, jak žije, obléká se, nazírá 

na svět, jak tráví volný čas, má specific-

ký termín. Nazývá ho Boho styl.

VĚŘÍM V PŘÍRODU  
A LÁSKU

Rozhovor
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Co všechno je Boho styl?

Je to vlastně filozofie, způsob života, 

nazírání na svět, oblékání a  spousta 

dalších věcí. Poslední roky zjišťuju, jak 

moc mi chybí příroda. Vyrůstala jsem 

na vesnici, kde jsem k  ní měla blízko, 

ve městě se žije jinak. Když se narodila 

Rosálka, uvědomila jsem si, že bych se 

na vesnici zase chtěla vrátit, být příro-

dě blíž. S manželem pracujeme na tom, 

abychom si mohli pořídit baráček kou-

sek za Prahou, někde v  blízkosti lesa. 

Boho styl oblékání je spojený s barva-

mi přírody, ale i s přírodními materiály. 

Mám ráda šaty, džíny na mě lidi uvidí 

málokdy. V  tomto stylu se odehrávala 

i  naše svatba, kterou jsme měli venku 

v přírodě a hosty jsme poprosili, aby ne-

chali doma obleky a černou barvu a při-

šli v letních kalhotách, pestrých košilích 

a  dámy v  šatech. Možná bych Boho 

styl trochu přirovnala ke stylu hippies, 

ovšem bez těch drog a  nevázanosti. 

(smích). Mám ráda květiny, bižuterii, 

jsem straka a potrpím si na různá cin-

grlátka, dávám jim přednost třeba před 

diamanty. Člověk nepotřebuje příliš 

věcí k tomu, aby byl šťastný, nemusí mít 

luxusní vilu a drahé auto. V  tom jsme 

s manželem zajedno. 

Pojí se s tímto vaším stylem života, 

který vychází z lásky k přírodě, také 

záliba v různých rituálech? Vnímá-

te nějak víc období jako jsou sluno-

vrat, první máj, úplněk a podobně?

Úplněk na mě působí, jsem na něj 

citlivá. První máj máme s  manželem 

rádi, znamená pro nás mnohem víc 

než Valentýn, který nám připadá jako 

vynucený svátek. Mám blízko k ezote-

rice, zajímám se o feng shui a snažila 

jsem se podle této filozofie i  zařídit 

byt, aby působil harmonicky a my se 

v  něm cítili dobře. Mám ráda svíčky, 

světla, meditativní hudbu, zajímám se 

i o karty, někdy vykládám sobě nebo 

kamarádkám taroty. Manžel inklinuje 

k východní filozofii a i mně je blízká. 

Snažíme se žít v  klidu, harmonii, ne-

podléhat stresu.

Jak se s  tím snoubí prostředí 

showbyznysu, které je velmi dravé, 

stresující a v němž se vy jako mo-

delka a moderátorka hodně pohy-

bujete?

Myslím, že náš klidný způsob života je 

krásný protipól toho – jak říkáte – stre-

sujícího prostředí. I já se občas pohybu-

ju na různých večírcích a společenských 

akcích, ale beru je jako práci, nezdržuju 

se na nich déle, než je nutné. Období, 

kdy jsem si je užívala, už mám za sebou. 

Ale já vlastně vždycky tíhla ke klidněj-

šímu životu, už jako dospívající holka 

jsem ze všeho nejvíc milovala jít na dvě 

hodiny venčit našeho pejska, toulat se 

přírodou, vnímat vůně, barvy a všechnu 

krásu kolem sebe. Dneska si alespoň 

pustím nějakou meditační hudbu. Ezo-

teriku a tarotové karty jsem objevila až 

díky manželovi, on se o podobné věci 

zajímá ještě víc než já.  V tom jsme se 

našli a krásně se doplňujeme. Lukáš si 

taky prošel rockerským obdobím živo-

ta, ale ani on večírky nijak nevyhledává. 

Nejraději jsme spolu jen my dva, vlastně 

my tři s Rosálkou. 

Jaká jste byla jako holka?

Vyrůstala jsem se dvěma sourozenci, 

bratr je starší o 7 let a sestra o 8. Tak-

že jsem byla v podstatě jako jedináček, 

musela jsem se umět zabavit sama, pro-

to jsem tak milovala toulky přírodou. 

Moje oblíbená hra byla na učitelku, 

vymýšlela jsem si imaginární žáky. Se 

sourozenci jsem si začala víc rozumět, 

až když mi bylo takových patnáct a bra-

tr pochopil, že už nejsem malá holčič-

ka, ale žena. Oni už taky mají rodiny, 

jsem čtyřnásobná teta, takže jsem před 

narozením Rosálky měla odkud čerpat 

inspiraci i vědomosti ohledně dětí. Teď 

máme krásné vztahy a moc rádi se vi-

Jitka Boho se narodila 11. 11. 1991 v Třebíči, vyrůstala ve vesnici Nárameč. Má 

dva starší sourozence – sestru Šárku a bratra Jana. Vystudovala Gymnázium Jana 

Palacha v Praze.  Stala se Českou Miss 2010.  Ve stejném roce se účastnila v Las 

Vegas i soutěže Miss Universe a probojovala se mezi 15 nejkrásnějších dívek. 

Jitka se řadu let věnuje také zpěvu, v roce 2009 soutěžila v Česko Slovenské 

SuperStar. Od roku 2014 je jejím partnerem bubeník Lukáš Boho, za něhož se 

provdala v červenci 2015. V listopadu téhož roku se jim narodila dcera Rosalie. 

Jitka vystupuje jako moderátorka, příležitostně jako modelka, ale především 

jako zpěvačka. Doprovází ji kapela, v níž hraje i její manžel. Momentálně nahrá-

vá své první autorské album. Má za sebou první videoklip k songu Hledání a na 

jaře vyjde druhý singl s názvem Příběh.

94

Rozhovor



díme, i když to není moc často.  Když 

už i  já vím, co to znamená být máma, 

máme další společné téma.  Vlastně už 

jako malá jsem vnímala různé věci mezi 

nebem a zemí, k ezoterice měla blízko 

i moje maminka, občas jsme například 

i se sourozenci vyvolávali doma duchy. 

Jednou se mi po své smrti zjevila moje 

prababička, pamatuju si to přesně, bylo 

to šest dní po jejím pohřbu. Děti jsou 

čisté duše, nejsou ovlivněny světem 

okolo, mohou vidět to, co dospělí už 

nevidí. Věřím, že i Rosálka může vidět 

anděly, když se třeba v  noci probudí, 

protože na anděly já věřím.

Co vám prababička nechala 

za vzkaz?

Nemluvila, jenom stála a dívala se na 

mě. Neviděla jsem jí do tváře, jen její 

typickou siluetu, podle které jsem ji 

poznala. Měla ruce zkřížené na prsou 

v jakési opatrovnické póze, jakoby na 

mě dohlížela. Byla jsem malá a straš-

ně vyděšená a  první co mě napadlo, 

bylo to, že budu dělat mrtvou. Pak 

jsem se ale přece jen odhodlala vy-

strčit ruku zpod peřiny a  rozsvítit 

lampičku. A v  tu chvíli silueta praba-

bičky zmizela. Vyprávěla jsem to pak 

mamince a ona mi říkala, že předtím, 

než prababička umřela, vycítila, že 

nastává konec. Maminka ji poprosi-

la, jestli by mohla nějak dát najevo, 

že tu s námi pořád bude a že na nás 

bude dohlížet. Protože věřila na věci 

mezi nebem a  zemí. A  prababička si 

vybrala mě jako senzitivní dítě, jako 

prostředníka, přes kterého nám chtě-

la dát najevo, že tu s námi pořád svým 

způsobem je. Aby nám to dokázala. 

Věřím na podobné jevy, oba s manže-

lem věříme.

Kdy jste se s manželem poprvé 

potkali?

V  roce 2010 na České Miss, kde Lukáš 

hrál se svou bývalou kapelou a vsadil si 

na moje vítězství.  Vyhrál, ale víc jsme se 

spolu nebavili. Já jsem celou tuto přího-

du vtělila do slov písničky Příběh, která 

vyjde na naší autorské desce. Pak jsme 

se potkali na několika akcích, protože 

jako Miss jsem měla různé společenské 

povinnosti. Pak o  rok později hrál na 

bicí na předvánoční akci při rozsvěcení 

stromku na Staroměstském náměstí, 

kde jsme se také potkali. Ale jiskra mezi 

námi přeskočila až při posledním setká-

ní v roce 2014. A o rok později už jsme 

se brali. Bylo to rychlé, ale já tvrdím, že 

osudové. Oba dva jsme za sebou měli 

nevydařené vztahy a věděli jsme, co od 

života chceme a co už naopak nechce-

me opakovat. Já jsem věděla, že Lukáš 

je ten pravý a on říká, že naše setkání 

vnímá stejně. 

Jste hodně senzitivní - máte dobrý 

odhad na lidi?

Myslím, že ano, dost spoléhám na svou 

intuici, a ona mě málokdy zklame. Do-

kážu velmi rychle vycítit, jestli si s ně-

kým sednu a budeme si mít co říct, jest-

li si budeme rozumět. Myslím, že tuto 

schopnost má spousta lidí, ale protože 

ji potlačují, postupně ji ztrácejí. 

Jste vdaná, máte krásnou holčičku, 

točíte videa na blog, pracujete na 

další autorské desce, máte pocit, že 

se vám splnilo všechno, co jste si 

v životě přála? 

Splnilo, ale mám spoustu dalších snů. 

Mé sny jsou všechno, co dělám, všech-

no, co ke mně přirozeně přichází. Teď 

se soustředíme na desku, kterou tvo-

říme po nocích a po večerech, protože 

s Rosálkou to zatím jinak nejde. Chceme 

natočit i  videoklip. S malou je všechno 

složitější, je náročná, ale když jsme na ni 

dva, dá se to zvládnout. Naše kapela je 

tak trochu rodinná, protože na kytaru 

v ní hraje švagr a další dva hráči jsou Lu-

kášovi bývalí spolužáci. Kapela nemá ná-

zev, vystupujeme jako uskupení, které si 

říká Jitka Boho a kapela. Rádi bychom 

95

Rozhovor



taky vyrazili na letní festivaly. První des-

ka je složená z našich vlastních příběhů, 

Lukáš skládá hudbu, já píšu texty. Jsou 

na ní písničky o našem setkání, o  svat-

bě, o Rosálce. Vychází z nás, jakoby byla 

naše další dítě. Někdy se daří lépe a ně-

kdy je to složitější, tak jako v životě. 

Narození Rosálky provázela jedna 

smutná událost. Původně je totiž 

z  dvojčat. Odrazilo se to nějak na 

tom, jaká jste máma? Jestli jste 

třeba úzkostnější?

Původně měla být děťátka dvě. V dneš-

ní době to je docela častý jev, jelikož ul-

trazvuk zjišťuje těhotenství v  opravdu 

raném stádiu. Bylo to v začátcích, kdy se 

mluví pouze o embryu. Mělo to tak být, 

i když jsem se s myšlenkou dvojčátek už 

začala sžívat. Nakonec byla Rosálka jed-

noduše silnější. Ano, někdy jsem starostli-

vá, někdy je víc citlivější a ustrašený man-

žel, jindy jsme oba klidní. Rosálka je moc 

šikovná a určitě se neztratí, není třeba se 

o ni bát, naopak to vypadá, že se jí zatím 

bojí spíš ostatní děti. Ona je Střelkyně 

a nic si nenechá líbit, umí se prosadit, tak 

ji někdy musíme trochu korigovat. 

Za pár týdnů bude jaro, co vás 

v tomto období čeká?

Jaro mám moc ráda, jaro je nový život, 

všechno se rodí, všechno se zelená. My 

máme v  tomto období spoustu plánů 

a  rozjeté nějaké projekty. Já vytvářím 

novou kolekci oblečení pro děti. Na so-

ciální síti jsem se potkala s  jednou ma-

minkou, která šije, a domluvily jsme se, 

že uděláme tak zvanou Boho kolekci. 

Nejstarší vzpomínka na dětství:

Když mě maminka učila mluvit, učila mě vyslovovat r, pamatuju si, jak říkala stdom. Když mi byly tak tři, čtyři roky, byla jsem na 

operaci srdce, musela jsem trávit asi čtrnáct dní v nemocnici, byly mi tři a něco. Když už mám Rosálku, teprve si uvědomuju, jak 

asi muselo mamince být, když mě tak maličkou nechávala v nemocnici. Ani nechci myslet na to, jak by bylo mně, kdybych něco 

podobného zažívala s Rosálkou. Byla bych strachy bez sebe.
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Spolu jsme vybíraly látky, domlouvaly se 

na střizích oblečení. Ona do toho dává 

své zkušenosti z  profese, já svou tvář. 

Nechceme dělat nějakou velkou kolekci, 

jen pár kousků a zhruba deset modelů 

a od každé velikosti maximálně 3 kous-

ky. Vymýšlím také nová témata pro svá 

videa, týkající se nápadů, jak si zútulnit 

a příjemně zařídit byt nebo dům podle 

učení feng shui. Mě samotnou to zají-

má a  i  já se tím učím. Jinak nevím, co 

mě čeká, nechávám všechno přirozeně 

plynout, což je nejlepší. Nemá smysl tak 

zvaně tlačit na pilu. Člověk se vždycky 

potká s lidmi, se kterými se má potkat. 

Věřím na osud. Možná i trochu v Boha, 

i když nejsem pokřtěná, věřím svým způ-

sobem. Ale myslím si, že by bylo daleko 

lepší, kdyby lidi věřili v přírodu a  lásku 

a  chovali se ke všemu živému s  patřič-

nou úctou. Protože s  náboženstvím je 

často spojeno hodně násilí.

Působíte velmi pohodově, kdy se 

dokážete rozčílit a zakřičet?

Umím to, i když tak nevypadám, oba 

s  manželem jsme temperamentní 

a  někdy je u  nás trochu italská do-

mácnost. Já jsem Štír a  manžel Rak 

a má ascendent ve Lvu, oba jsme silná 

znamení.  Občas je u nás doma trochu 

bouřka, ale důležité je, že se vždycky 

usmíříme, což bývá nejhezčí moment. 

My se ale nijak zvlášť nehádáme. 

I  když máme na spoustu věcí odlišný 

názor, vždycky se nakonec shodneme, 

dojdeme ke kompromisu, který vyho-

vuje nám oběma. Na všem si dokážu 

najít pro sebe něco pozitivního. Když 

se například Lukáš dívá na nějaký do-

kument z historie, který mě až tak ne-

zajímá, nakonec se na něj dívám s ním 

a zjistím, že mě vlastně taky baví a že 

se díky němu dozvím spoustu zajíma-

vých věcí.  

K čemu jste jeden druhého 

přivedli?

Já jsem začala díky Lukášovi psát tex-

ty, dřív jsem se tomu bránila. Dodává 

mi sebevědomí při zpívání, ale i  tak 

vůbec, protože ho mám docela nízké. 

Myslím, že co se týče hudby a  zpívá-

ní, naučil mě hodně věcí, Já jsem ho 

naučila trpělivosti. Teď dokáže věci 

řešit s  větší trpělivostí, což je pro ně 

příjemná změna. Jinak nám oběma ži-

vot změnila hodně Rosálka. Věci, kte-

rých se člověk bál, nebo je odsouval, 

příliš se jimi zabýval, teď se nad nimi 

jen pousměje, protože mu nepřipada-

jí důležité.

Nedostatek sebevědomí? Kdo jiný 

než Česká Miss by ho měla mít na 

rozdávání?

Cítím, že bych na tom ještě měla za-

pracovat, hodně trpím trémou třeba 

při moderování. Jsem hodně pokorná, 

myslím si, že je to asi nejdůležitější 

vlastnost, kterou by měl každý mít, ale 

která spoustě lidem chybí. Nemám ráda 

přehnaně sebevědomé lidi, jejichž cho-

vání hraničí až s arogancí.  Raději budu 

mít menší sebevědomí než přehnané. 

Myslím, že pokora je nutná v  profesi 

i v životě. 

Monika Seidlová

Foto: Monika Navrátilová

Make up: Monika Navrátilová

Oblečení: Jitka Boho, Lukáš Boho - 

Attrattivo (www.attrattivo.cz)

Rosalie Boho - EliBeli (www.elibeli.cz)
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.



SACZ1650144 Pompe pacientska inzerce_A4_v02d.indd   1 08.06.16   15:57



PR
V-

20
16

.0
1.

05
9

Pfi zer PFE, spol. s r. o., 
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270
www.pfi zer.cz

Poznávat nové věci je pro ni přirozené.

Pro mě je stejně přirozené 
ji chránit!

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína
(13valentní, adsorbovaná)

www.prevenar13.cz

Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým 
onemocněním pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, 
včetně nebezpečných typů 19A a 3. Díky němu se snižuje 
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic 
a zánětem středního ucha, způsobených právě pneumokoky. 

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, 
proto ho nechávám očkovat.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte 
se s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte. Přípravek Prevenar 13 chrání pouze proti těm typům pneumokoka, které vakcína obsahuje. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ani 
přípravek Prevenar 13 ochránit všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním.


