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Máme tu bøezen, první jarní měsíc 
a s ním pøíslib něèeho nového. Sluníèko 
nám koneèně dodává dobrou náladu 
a první jarní kytièky zase světu krásu. Po 
zimě, která pøipomínala spíš duben, je-
den den jaro, druhý den sníh si většina 
lidí oddychla, že už bude koneènì mož-
né odložit bundy do skøínì a zaèít si uží-
vat tepla. 
A co jarního jsme pro vás pøipravili? Pøe-
devším 6 tipù, jak zatoèit s nachlazením, 
protože už urèitì stejnì jako já už máte 
toho věèného smrkání a kýchání plné 
zuby. Pøidáme i pár rad, jak zatoèit s jarní 
únavou, která bohužel bývá pravidelným 
jarním spoleèníkem.  Poradíme, jak posí-
lit imunitu, aby koneèně ty zimní neduhy 
defi nitivnì odešly. V tomto èísle pøiná-
šíme i zajímavý èlánek věnovaný poru-
chám uèení  a ergonomii psaní. 
Samozøejmì kromì jiného se mùžete 
těšit i na rozhovor s hereèkou Kristýnou 
Frejovou.

Tak krásné jarní poètení a za měsíc zase 
na shledanou 
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Těhotenství

Je známo, že na vzniku nejobávanějších civilizačních onemocnění i dalších 

zdravotních problémů (jako jsou např. alergie) se do značné míry podílí nevhodná 

životospráva. Správně jíst bychom ale měli začít mnohem dříve, než to obvykle 

děláme…

CHCETE MÍT ZDRAVÉ DÍTĚ?
MYSLETE NA TO V TĚHOTENSTVÍ



V dnešní době se často mluví o  vědo-

mém rodičovství, které má začít mno-

hem dříve, než se narodí dítě. Ideální 

je, pokud se žena – ještě před tím, než 

se s  partnerem rozhodnou k  početí – 

nejen seznámí, ale i  prakticky zabývá 

zdravým životním stylem. Když si osvojí 

správné stravovací návyky a přijímá vy-

rovnané množství vitamínů a minerálů. 

Poté, co žena otěhotní, se musí zabývat 

správným jídelníčkem o to více…

STRAVA V TĚHOTENSTVÍ
Každou těhulku určitě zajímá, jak se 

stravovat, aby se miminko i  ona měly 

co nejlépe.

Zdravá strava spočívá především v při-

jímání pestré a  vyvážené stravy, a  to 

v  menších dávkách 5 až 6x denně. 

V  průběhu těhotenství se chutě, pocit 

nasycení a hladu mění. Může za to růst 

bříška, tlak dělohy na játra a žaludek.

VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK
V průměru se uvádí, že budoucí maminky 

v průběhu celého těhotenství přiberou 

12,5 kg.

• plod = 3,4 kg

• placenta = 650 g

• děloha = 970 g

• prsní tkáň = 405 g

• plodová tekutina = 800 g

• zvyšuje se krevní objem = 1,45 kg

• zvyšuje se objem vody v těle = 1,48 kg

• zvyšuje se tuková tkáň matky = 

3,345 kg

ENERGIE A BÍLKOVINY
V  těhotenství se nezdvojnásobuje pří-

jem energie, maminky nejí  „za dva”!

Bílkoviny májí vliv na délku miminka:

• od 2. trimestru se příjem zvyšuje 

o 200 kilokalorií (0,8 MJ)

• zvýšení dávky bílkovin = 70 – 100 

gramů denně

ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY 
– TUKY
• důležité pro vývoj mozku, kogni-

tivní funkce - inteligence, zrak

• důležité u  veganek a  opakovaně 

těhotných

• zdroje: rostlinné oleje, rybí olej, lis-

tová zelenina, netučné maso, žlou-

tek, tučné ryby

HOŘČÍK
• Potřeba hořčíku je v  těhotenství 

zvýšena

• Až 65% nastávající maminek trpí 

jeho nedostatkem

• V případě nedostatku hořčíku v or-

ganizmu hrozí:

 •    Křeče v nohách

 •    Stahy dělohy

 •    Poruchy funkce placenty

 •  Předčasné porody (naro-

dí děťátko s  nízkou hmotností, které 

může mít problémy s  dýcháním a  do 

budoucna třeba i se zrakem a s moto-

rikou)

• Křeče a „tvrdnutí břicha“ postihují 

téměř 50% těhotných žen. 

KYSELINA LISTOVÁ
• důležitá pro dělení buněk

• u žen, které mají nedostatek této 

kyseliny - potraty, zpomalený růst 

plodu, předčasné porody

• doporučená denní dávka: 400 mi-

krogramů

• zdroje: košťálová, listová  a  koře-

nová zelenina, jižní ovoce, ořechy, 

semena, droždí, luštěniny, obilovi-

ny, játra a vnitřnosti
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Vhodný pro období:

To nejlepší pro  
maminky a miminka
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Více informací na www.mamavit.cz

Získejte GS Mamavit se slevou 
nebo ZCELA ZDARMA
Získejte GS Mamavit se slevou 

Obsahuje 800 μg kyseliny listové 
v přirozené formě s vyváženou 
kombinací 22 minerálů a vitamínů.

 plánování těhotenství
 těhotenství
 kojení

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

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

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

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

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

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

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

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
v síti prodejen COO
M drogerie, Teta, M

na e-s

AVIRIL DĚ
S AZ

Má protizánětlivé a protikřečo
Azulenu. Heřmánek pom
záněty. Obsahuje antibak

mohou rovněž urychlit léčen
Aviril přináší úlevu od vys

slunce

AVIRIL DĚTSK
Ochranný krém s vyso

zinečnatého v kvalitním
(typ emulze voda v olej

podrážděné nebo opruz
sahuje vitami

v
DM

podrážděn
Ob

Alpa_aviril olej krem_moje rodina a ja_210x148.indd   1 06.04.18   10:36



ŽELEZO
• nejčastější deficit

• každá žena je vyšetřována na 

množství hemoglobinu. Pokud je 

výsledek nižší než 110 g/litr, je nut-

ná suplementace

• dopady nedostatku  - nedonoše-

nost, předčasný porod, nízká po-

rodní váha

• doporučená denní dávka: 16 - 20 

miligramů

• zdroje: živočišné potraviny, kde 

je přítomna krev - jelita, tlačenky, 

červené maso

• pro lepší vstřebávání je  důležitá 

dostatečná kyselost v žaludku

VÁPNÍK
• důležitý pro svaly, kosti, matka se 

připravuje na laktaci

• pokud je ho v  těle nedostatek, 

plod si ho „bere” na úkor matky 

- z kostí

• doporučená denní dávka: 1 200 

miligramů

• zdroje: tvrdé sýry, acidofilní mléko, 

mléčné výrobky, pitná voda, sar-

dinky, mák

ZINEK
• zvýšený příjem je nutný hlavně 

u vegetariánek a veganek

• nedostatek způsobuje - retardace 

plodu, zarudnutí kůže miminka 

(obličej, genitálie)

• doporučena denní dávka: 7 - 13 

miligramů

• zdroje: maso, mořské ryby, „plody 

moře”

VITAMÍN D
• nedostatek způsobuje deformity 

pánve matky, nízkou porodní váhu

• nebezpečí nedostatku hrozí pouze 

ženám s  nízkým pobytem na slu-

níčku

B 12
• pomocní doplňků stravy by jej měly 

užívat veganky a vegetariánky

OVOCE A ZELENINA
Nezanedbatelnou roli ve výživě hraje 

i ovoce a zelenina. Můžeme je konzu-

movat buď přímo, nebo ve formě džusů. 

Vzhledem k  tomu, že každý den by-

chom měli mít v  jídelníčku pět ovoc-

ných či zeleninových jídel, nejšťastnější 

volbou bude kombinace obou možností. 

Tedy doplnit ovoce kvalitní zelenino-

vou či ovocnou šťávou. Do výbavy ka-

ždá nastávající maminky by tedy měl 

patřit kvalitní odšťavňovač.

CO NEJÍST
• kofein (káva, kolové nápoje, čoko-

láda), alkohol, některé bylinkové 

čaje (vždy přečíst příbalový leták!)

• potraviny napadené plísní

• potraviny s  „ušlechtilou plísní” 

(niva, hermelín) - podporují rozvoj 

kvasinek a mykóz

• málo vařené či syrové maso

• syrová vejce

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
• Snídaně: 200 ml 1,5% kravské-

ho  mléka, 2 rohlíky, máslo, 30% 

máslový sýr, rajče

• Svačina: 2 banány

• Oběd: 200 ml nudlové polévky 

s drůbky, 125 g hovězí rolády, 250 

g vařených brambor, 100 g vařené 

brokolice, jahodový koktejl (100 g 

mléka a 100 g jahod)

• Svačina: 1 plátek bábovky s ořechy, 

250 g broskvového nektaru

• Večeře: 2 krajíce celozrnného chle-

ba, sardinky v oleji, zelená paprika, 

čaj s citrónem a 2 kostkami cukru

Zdroj:womenzone.cz,

foto: Shutterstock.com
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Příroda to tak moudře zařídila, že tělo chrání své kosti a pokud dojde ke zvýšení 

hmotnosti, dojde i k zesílení kostí. Někdy ovšem ani toto opatření nestačí. Krize 

může nastat během těhotenství, kdy dojde k rychlému nárůstu hmotnosti, se 

kterým se kosti nedovedou dobře vyrovnat.



Růst plodu je pro ženu zátěží, která 

je těžko srovnatelná s jakýmkoli jiným 

dějem.

Organismus matky tak těhotenství za-

těžuje hned několika způsoby. Je to již 

zmíněný nárůst hmotnosti, ale i nárok 

plodu na živiny, vitaminy, minerály, 

kyslík apod. 

Dříve se říkalo, že každé dítě matku sto-

jí jeden zub. Tato lidová zkušenost zo-

hlednila fakt, že žena bez dodatečného 

příjmu vápníku se během těhotenství 

hodně demineralizovala – a  tato sku-

tečnost se nejprve projevila na zubech, 

které byly náchylnější k zubnímu kazu. 

Demineralizace pochopitelně patří 

k obrazu rozvoje osteoporózy, a v tom-

to smyslu může těhotenství rozvoj  

tohoto stavu urychlit nebo započít. 

V České republice je odhadovaný počet 

pacientů s  osteoporózou cca 750 000 

(tj. 7-8% všeho obyvatelstva) a  tvrdí 

se, že pokud by všichni tito pacienti 

byli řádně léčení, spotřebovala by 

péče na ně veškeré prostředky, které 

stát do zdravotnictví ročně vkládá.   

 

JAKÉ JSOU HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAK-
TORY VZNIKU OSTEOPORÓZY?
1) Pacientem neovlivnitelné:

Pohlaví - větší výskyt u žen. 

Genetické vlivy.  Vývoj osteoporózy je 

z 60-80 % podmíněn právě dědičnými 

faktory, jsou rodiny, kde je výskyt  

častější. 

V  těhotenství a  při kojení stoupají  

nároky na přísun vápníku pro matku.

2) Faktory ovlivnitelné:

Zdravý způsob života, tělesný pohyb, 

strava bohatá na kalcium, vit. D. 

Nebezpečí hrozí u anorektických žen. 

U  žen a  dívek díky nevhodnému hub-

nutí s  následnými poruchami men-

struačního cyklu v  důsledku nedosta-

tečné produkce ženských pohlavních  

hormonů, pro jejichž tvorbu chybí sta-

vební látky. 

V těhotenství a při kojení.

U populace s často drastickými a zcela 

nevhodnými dietami, nadmírou tuků.

U hubených žen, především po přechodu.

JAK SE BRÁNIT?
Základem je dostatečný přísun váp-

níku.   Doporučené denní dávky se liší 

podle věku - u dospívajících 1200-1500 

mg, u mladých žen 1000 mg, u žen po 

přechodu a u starých žen 1500 mg den-

ně. Potřeba vitaminu D je u  mládeže 

a  mladých žen zajištěna pobytem na 

čerstvém vzduchu a  rozumným sluně-

ním. Starším ženám, které většinou trpí 

nedostatkem D vitaminu, dodáváme 

600-800 IU vitaminu D denně. 

Z dalších obecných opatření ve stravě je 

vhodný normální přísun bílkovin, méně 

solit, alkohol pouze příležitostně. Ne-

kouřit. U  žen těsně po menopauze 

s klimakterickými příznaky doporučuje-

me hormonální substituční léčbu, která 

zajistí i prevenci osteoporózy.

Foto: Shutterstock.com

12

Těhotenství



INZERCE

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

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

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

sádrokarton či kámen.

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

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

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.

PEČUJEME 
O VAŠE ZDRAVÍ 
JIŽ                 LET

www.ipcgroup.czVše pro zdraví...

LET

25
JIŽ

 25 LET S VÁM
I

TR
A

D
IC

E | VSTŘÍCNOST | ZKUŠEN
O

ST

*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

DÁREK 
PRO VÁS
Sleva 25�%

Na všechny produkty 
z řady IPC KOMPLEX 

pro držitele PHARMACARD*

/ /

y
pro držitele PHARMACARD*
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Často potkávám indiánské maminky, které nesou jedno dítko v šátku, 

další vlečou za ruce a já si říkám, jak to vlastně zvládnou… Nebolí je 

večer záda natolik, že už se ani narovnají? A nebolí záda i miminko, 

které zaujímá na první pohled ne zrovna pohodlnou polohu?

TAKÉ NOSÍTE MIMINKO?



Dost často slýchám názor, co je to za 

moderní vymoženosti, že dítě přece pa-

tří do kočárku. Hned v úvodu bych ráda 

vyvrátila ten omyl. Ono to, co nám při-

padá jako hypermoderní a  překvapivý 

trend, vlastně nic až tak převratného 

není. Ještě před sto lety bylo i u nás, ve 

střední Evropě, běžné, že ženy chodi-

ly na pole s miminkem v „ovinovačce“ 

na zádech. „Loktuše” je povědomou 

tradiční součástí ženského oděvu, ale 

k  čemu sloužila a  jak se používala, ví 

dnes málokdo. Tudíž nikoliv šátek, ale 

kočárek patří mezi moderní vynálezy. 

Statisíce generací miminek se totiž no-

sily. Být nošen je součást naší zděděné 

paměti - toho, co jako miminka očeká-

váme. Lidská mláďata se navíc rodí vel-

mi nezralá a potřebují intenzivní a ne-

přetržitou péči, ochranu a pozornost.

MIMINKO -  ČLOVĚK JESKYNNÍ 
Dovolme si malinký výlet do historie. 

Uvědomme si, že naše děti, tak jako 

my sami, jsme potomky generací „evo-

lučně úspěšných“ miminek. Takových, 

která si vymohla tolik pozornosti, kolik 

bylo pro zdárné přežití nutné. Z  per-

spektivy evoluce je pár set let zanedba-

telně krátká doba. Když se nám narodí 

miminko, je to přímý potomek doby ka-

menné, člověk jeskynní. Péče a naopak 

nebezpečí, na které je připravené, od-

povídá životu v divočině a stupeň naší 

civilizovanosti mu ozřejmíme až poně-

kud později. Být po porodu položené 

na nehybnou podložku je pro novoro-

zené děťátko zcela novým a  do velké 

míry stresujícím zážitkem. Celý svůj do-

savadní život, kam až jeho (prenatální) 

paměť sahá, bylo obklopeno měkkými 

tkáněmi, houpáno pohyby chůze a dý-

chání. Cítilo tep, slyšelo dech, zvuky 

doprovázející trávení a tlumené hlasy… 

Absolutní nehybnost znamenala akutní 

ohrožení života. A v prostředí divočiny 

znamená odložení miminka z  rukou 

vlastně totéž. Děloha nebo náruč – no-

šení je bezpečí. Ještě si myslíte, že je mu 

v kočárku lépe, než ve vaší blízkosti?

Samozřejmě, ne vždy můžeme mít 

miminko v  šátku. Ideální je jistě kom-

binace obojího a moudrá maminka ob-

vykle ví, jaký způsob má ideálně použít. 

MIMINKO SE NEDÁ ROZMAZLIT
Možná jste souvislosti s  nošením za-

slechli i argument, že nošením se min-

ka rozmazlují a že potom odmítají být 

chvilku bez mámy. Tak tohle je vcelku 

rozšířený omyl. Pravdou ovšem je, že no-

šením a mazlením nemůžeme miminka 

rozmazlit! A už vůbec ne ta nejmenší, 

novorozená, do tří měsíců. „Rozmazle-

nost“ se týká až větších batolat a nemá 

naprosto nic společného s  mazlením! 

Jde spíše o problémy s chápáním a do-

držováním hranic a  se schopností při-

měřeně prosazovat svá přání a potřeby. 

Je to výchovný problém a novorozené 

děti a  malá miminka nemáme vycho-

vávat, ale chovat. Výchova přichází na 

řadu až o pár měsíců později. Miminka 

potřebují nosit, chovat se a dotýkat. Je 

to stejně silná a  zásadní potřeba jako 
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Milé maminky, milí tatínci, tety, babičky,
představujeme Vám MEDVÍDKA mycí olej na zadečky pro naše nejmenší

Doma i na výletě udržíme zadečky i ručky našich dětí čisté! 

Když se narodil můj první 
chlapeček (dnes mám již 2 
krásné kluky), vznikl kvůli 
mé přecitlivělosti na běžné 
vlhčené ubrousky, které 
jsem nechtěla používat  
pro mého novorozeného 
chlapečka MEDVÍDEK. 

Je ošetřující nedráždivou 
rostlinnou variantou k 
vlhčeným ubrouskům. 

Použití je snadné:
Do ŘEDÍCÍ LAHVIČKY 
nalijte po rysku MEDVÍDKA 
a nařeďte převařenou vodou.

Připraveného Medvídka 
nastříkáte na ČISTÍCÍ 
UBROUSEK PERLIČKA a 
potřebná místa ošetříte.

ČISTÍCÍ UBROUSEK 
PERLIČKA se dá několikrát 
vyprat v pračce, v přírodě se 
snadno rozkládá. 

Po očištění natřeme mastí 
pro podplenkovou péči 
LALIUM a jde se zase do 
akce :-)

Krásný den Vám přeje 
 Jana Pospíšilová, Eoné

Objednáve j te  na  webu  www.eone.cz   do  3 1/8/2019, zade j te 
kód: eone19inpg, a  z ískáte  s l evu  5% na  svo j i  ob jednávku.

. . . vyráběná ručně s Láskou, 
čerstvá z darů Matky Přírody . . . 

... a pro maminky báječná péče o pleť, pro období těhotenství, porod i šestnedělí a dál ....



být v  teple a  nemít hlad. Je tak silná, 

že ji nemůžeme přesytit, můžeme tuto 

potřebu jen více nebo méně uspoko-

jovat. Být nošen a  v  kontaktu s  peču-

jící osobou je základní očekávání, se 

kterým se rodíme. Novorozený člověk 

je plně závislý na svém okolí, to je po 

tisíciletí evoluce konstanta našeho vý-

voje. Nošení a láskyplná pozornost jsou 

synonymem bezpečí a šance na přežití.

JAK ALE MÁME MIMINKA NOSIT?
Nejprve, samozřejmě: s  láskou. 

Miminka jsou vnímavá na kvali-

tu kontaktu, sílu pozornosti, kte-

rou jim věnujeme. A  chtějí po nás 

všechnu, intenzivní a  nedělenou.

Za druhé: pohodlně. Když nás budou 

bolet záda, brzo s  tím přestaneme. 

K tomu může pomoci třeba dobře uvá-

zaný šátek na nošení, ale hlavně pozor-

nost k tomu, co vlastně děláme. Jak se 

pohybujeme, jak miminko (a  jiná bře-

mena) zvedáme a držíme apod.

Ale hlavně: v souladu s psychomotoric-

kým vývojem miminka.

Od narození až do doby, než děti le-

zou po všech čtyřech (7.-11. měsíc), 

je nejvhodnější polohou pro nošení 

a chování klubíčko. Páteř miminka ješ-

tě není připravená nést váhu hlavičky. 

Svalový korzet, který ji podpírá a  ur-

čuje její polohu, ještě není dost zpev-

něný a rozvinutý – k tomu dojde právě 

ve fázi lezení na čtyřech. Do té doby 

potřebuje mimi dost cvičení v  poloze 

na bříšku a  pro odpočinek klubíčko.

A proto: Noste a užívejte si „opičí“ lásky.

NOŠENÍ Z POHLEDU RODIČŮ
Jak jsme si tedy řekli výše, dětem se 

nošení na těle rodiče nepochybně líbí. 

Ale co rodiče? Má to pro ně více výhod, 

nebo nevýhod? 

Pozitivní přínos pro rodiče: 

Mobilita a bezbariérovost – matka se 

cítí více samostatná, není odkázána 

na pomoc kolemjdoucích. Dostane se 

téměř všude, kam potřebuje (úřady, 

obchody s úzkými uličkami či zákazem 

vstupu s  kočárkem, na schody, do au-

tobusu, i když ji předběhly dva kočáry). 

Volné ruce – s plačícím dítětem v náručí 

neudělá žena rozhodně vše, co potře-

buje. Pokud vloží dítě do šátku, uklidní 

ho a přitom jí půjde práce od ruky.     

Minimalizace sociální izolace v mateř-

ství – žena se může zapojovat do spole-

čenského dění. V Americe chodí matky 

po šestinedělí do zaměstnání a svou ra-

tolest si nosí v  šátku s  sebou. Jediným 

omezením je, že si musí najít čas vždy, 

když bude chtít novorozeně nakojit 

nebo přebalit. V  mateřských centrech 

je možné vidět maminky s  dvouletým 

batoletem a zároveň s miminkem v šát-

ku. Jak těžilo batole z  šátku před ne-

dávnem, těží z něj i nyní, protože čerpá 

veškeré výhody, které platí pro nosiče. 

Lze setrvat u svých koníčků – s mimin-

kem v šátku se dostanete kamkoliv do 

přírody. Lze podnikat pěší túry, výlety 

na běžkách atd. Hlavní pravidlo je ne-

přecenit své síly, abychom neohrozi-

li zdraví dítěte. S  miminkem můžete 

navštěvovat výstavy, galerie, cukrárny 

a  mnohá další místa, kde si maminka 

s miminkem odpočine.

 

NOŠENÍ V ŠÁTKU OBNÁŠÍ PRO 
RODIČE TAKÉ NEGATIVA:
Komplikace neznalosti správné techni-

ky úvazů – úvaz musí být dostatečně 

těsný, aby dítě bylo co nejblíže k těži-

šti matky. Pokud tomu tak není, brzy 

se ozvou bolesti zad a únava. Ztrácí se 

také jistota v  konání, protože matka 

cítí, že se dítěti nedaří nejlépe. 

Je nutné nosit ho od začátku a  pra-

videlně, aby se vybudovala potřebná 

kondice k nošení. 

Nemožnost dítě odložit – šátek bychom 

rozhodně nedoporučovali na dlouhé 

výlety. Pokud maminka dítětem v šátku 

vyrazí na několikakilometrovou túru, 

brzy jí bude vadit, že si nemá kam od-

ložit věci. No zkuste tahat kabelu s plín-

kami, pitím a náhradním oblečením na 

svých bedrech spolu s dítětem. 

Specifi ka ročních období – V  létě při 

velkých vedrech se matka i  dítě nad-

měrně potí a  v  zimě jsou nepříjemné 

přechody z vytopených prostor ven do 

mrazu, kdy oba zpoceni mohou pro-

chladnout.  V mokru a blátě lze snadno 

šátek při vázání venku zašpinit.

Neklidní kojenci a batolata –  batolata, 

která jsou neklidná, máchají ručičkama 

všude kolem sebe a  mohou něco sho-

dit, nejsou pro nošení zrovna ideální. 

Tahají matku za vlasy, někteří také kou-

šou. No zkrátka zlobivé dítě v šátku dá 

zkrátka zabrat.  

Zdroj: Femina.cz - Bc. Milena Jeřábková, 

Didymos.cz, Nosenideti.estranky.cz,

foto: Shutterstock.com

S ŠÁTKEM V ZIMĚ
• I v  zimě může vašemu děťátku 

v  šátku dobře. Je ovšem potřeba 

mít na paměti pár zásad: 

• Noste dítě co nejtěsněji na těle, 

mezi vámi a  vaším miminkem by 

mělo být co nejméně vrstev oble-

čení. Jen tak je můžete dostatečně 

hřát. Miminko tedy patří pod váš 

kabát. 

• Pokud nemáte dostatečně velký 

kabát a vážete šátek až přes něj, 

musí miminko samo udržovat tep-

lo (stejně jako v kočárku). Oblečte 

je proto tak, jako by bylo venku 

samo. Přes kabát se k němu totiž 

vaše teplo nedostane. 

• Pravidelně kontrolujte, jestli má 

miminko teplé nožičky. Na nich to-

tiž poznáte nejdříve, že mu začíná 

být zima. 

• Nenechte se zmást svým vnímáním 

teploty. Vy se pohybujete, kdežto 

vaše dítě sedí bez hnutí a je mu 

proto dříve zima. 

• Mějte na paměti, že zima uspává! 

Proto si dítě, kterému je zima, ne-

stěžuje, naopak se stává klidnějším 

a vypadá zdánlivě spokojeně.
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Jarní prázdniny jsou tady a vy se chystáte si je 

co nejlépe užít. Vzhledem k letošní zimě určitě 

část z vás vyrazí na hory. A pokud nepatříte 

k milovníkům bílého nadělení? Určitě i pro vás 

se najdou místa, kde si prázdniny užijete...

HURÁ,
PRÁZDNINY
JSOU TADY...



Nejprve se tedy pojďme podívat, kam 

vyrazit na hory, pokud si chcete kvalit-

ně zalyžovat.

Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku 

popularity rozhodně stojí Krkonoše. 

Díky svým krásám a  sněhovým pod-

mínkám poskytují ideální možnosti pro 

sjezdové lyžování, snowboardy, milov-

níky běžkařských tratí i pro vyznavače 

zimních adrenalinových sportů. Krko-

noše nabízejí lyžařská centra, která jsou 

proslulá kvalitním servisem, lyžařskými 

vleky a  upravenými sjezdovkami pro 

začátečníky i  zkušené lyžaře. Milovní-

ci běhu na lyžích si mohou vychutnat 

množství denně upravovaných běžec-

kých stop.

Nejznámějším a  největším horským 

střediskem je Špindlerův mlýn.

Svahy v  okolí můžete sjíždět na sáň-

kách, na běžkách, na sjezdovkách i na 

bobové dráze, kromě toho tu objevíte 

aquapark a wellness centrum Vodní ráj, 

lanové centrum a řadu dalších volnoča-

sových aktivit - včetně speciálních skial-

pinistických tras pro milovníky skialpi-

nismu, telemarku či snowboardingu. 

Ski areál Špindlerův mlýn má 5 lano-

vých drah a  11 lyžařských vleků, 100 

kilometrů denně upravovaných bě-

žeckých tratí, 25 kilometrů sjezdových 

tratí, z  nichž je 95% uměle zasněžo-

váno, což umožňuje kvalitní lyžová-

ní pět měsíců v  roce. Středisko si díky 

moderním snowparkům a U-rampě za-

milují i  snowboardisté. V provozu je 5 

lanovek, 1 dvousedačková (Svatý Petr), 

1 třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedač-

kové (Svatý Petr, Medvědín, Labská) 

a 12 vleků. Pro běžkaře je zde na 100 

kilometrů upravovaných tratí pro klasi-

ku i skating. 

Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou 

nebo bobovou dráhu, snowtubing či za 

příznivých povětrnostních podmínek 

paragliding. Vaše děti určitě uspokojí 

okružní výlet na  saních tažených koň-

mi. K nejnavštěvovanějším sportovním 

areálům patří Svatý Petr a Medvědín. 

Velmi oblíbený je i  Harrachov, který 

se nachází v  nadmořské výšce 686 m 

a  patří k  nejvýznamnějším rekreačním 

a sportovním střediskům západní části 

Krkonoš. Na milovníky lyžování čeka-

jí perfektně upravené běžecké tratě 

či sjezdovky, které se v  případě nedo-

statku sněhu uměle zasněžují sněžnými 

děly. Kompletní péči zajišťují servisy lyží 

sjezdových i  běžeckých, půjčovny lyží, 

lyžařské školy. Pro běžkaře je kolem 

Harrachova udržována lyžařská magis-

trála o celkové délce 30 km.

Dominantu města tvoří proslulý areál 

skokanských můstků na Čertově hoře 

přímo nad Harrachovem. První lyžař-

ský můstek byl v Harrachově postaven 

v roce 1920. Stavbou nového lyžařské-

ho areálu se standardními běžeckými 

tratěmi, sjezdovkami a  zejména můst-

ku pro lety na lyžích začala po roce 

1980 nejslavnější éra Harrachova. Na 

celkem osmi můstcích, z nichž některé 

jsou opatřeny umělou hmotou, se tré-

nuje prakticky celý rok. 

Pec pod Sněžkou  je malebné městeč-

ko, známé nejen jako výchozí bod na 

nejvyšší horu České republiky, ale také 

jako aktivní horské středisko. Druhý 

největší areál SkiResortu Černá hora - 

Pec, je s areálem na Černé hoře lyžařsky 

propojený díky SkiTour. Areál v Peci je 

vhodný pro sportovní i  rekreační lyžo-

vání a  snowboarding. Nabízí 12,5 km 

sjezdovek a  lyžařské atrakce, jako je 

Funline s  klopenými zatáčkami a  8 m 

dlouhým tunelem, nebo tratě s časomí-

rou pro sjezd i obří slalom. Večerní ly-

žování nabízí nejširší sjezdovky s umě-

lým osvětlením v  Česku - Javor 1 a  2. 

Za umělého osvětlení můžete lyžovat 

také na sjezdovce U lesa. Ve SkiResortu 

Černá hora - Pec najdete 7 sjezdovek 

s umělým osvětlením.

Rokytnice nad Jizerou je zimní středis-

ko v západních Krkonoších, které láká 

především lyžaře-sjezdaře. V  okolí se 

nachází několik areálů, v nichž je k dis-

pozici celkem 24 lyžařských vleků, dvě 

4 sedačkové lanovky a přes 23 kilome-

trů sjezdových tratí všech náročností. 

Přes padesát kilometrů běžeckých tratí 

je každodenně upravováno, v  případě 

nedostatku sněhu se zasněžují sněžný-

mi děly. Kompletní péči zajišťují servisy 

lyží sjezdových i  běžeckých, půjčovny 

lyží, lyžařské školy. Přímo do lyžařského 

centra zajíždí speciální autobus SKIBUS, 

upravený pro lyžaře. Lanová dráha Lysá 

hora měří 2.198 m a je druhou nejdelší 

v České republice. Druhá lanová dráha 

Horní Domky zajišťuje kromě zimní-

ho i  letní provoz s  možností přepravy 

jízdních kol zdarma. Běžkařům do-

poručujeme vyzkoušet běžecké trasy 

v areálech U kapličky a Pod Dvoračkami 

s  kvalitní bílou stopou. Nelyžující ná-

vštěvník může zkusit snowtubing - zá-

bavné sjíždění na nafukovacích člunech 

v uměle vybudovaném sněhovém kori-

doru.

Zapomenout nesmíme ani na Jizerské 

hory. Za návštěvu rozhodně stojí Bed-

řichov.

Toto proslulé místo nabízí komfortní 

rodinný skiareál s  přehlednými a  rov-

nými sjezdovkami. Plocha svahu je 

stoprocentně zasněžována, pravidelně 

učesávána rolbami a nejdelší tratě jsou 

od čtyř do devíti večer osvětleny. Půlki-

lometrový svah s převýšením sto metrů 

je ideální pro rekreační sjezdové lyžo-

vání. Příznivé podmínky areálu využí-

vá i  lyžařská škola pro všechny věkové 

kategoriím. Bedřichov je vyhledávaným 

střediskem i  pro možnost kombinace 

sjezdového lyžování s  výlety na běž-

kách. Prochází tu Jizerské magistrála 

a pravidelně odsud startuje legendární 

závod Jizerská 50. V areálu je osm vleků 

a lyžuje se většinou bez front a čekání. 

Ceny jsou odstupňovány podle doby ly-

žování, takže nikdy neplatíte víc, než je 

třeba. 

Severák je útulné lyžařské středisko 

s deseti sjezdovkami různých obtížnos-

tí. Je ideální pro rodiny s dětmi, rekre-

ační lyžaře a  začátečníky, kteří se sem 

sjíždí z celé republiky. Působí tu tři ly-

žařské školy včetně profesionální školy 

snowboardingu, která využívá snow-

park s řadou překážek. Vzrůstající sklon 

svahu je pro výuku ideální. Můžete za-

čít na kratších sjezdovkách o  dálce tři 

sta metrů a  postupně přejít na prudší 

a delší svahy a skončit na nejdelší sjez-

dovce s  terénními zlomy a skokánkem 

na můstku. Kurzů se účastní lyžaři všech 

věkových kategorií.

Zapomenout bychom neměli ani na 

Šumavu. Tento poklidný kout České 

republiky má dlouhou tradici zimních 

sportů. Zřejmě nejlepším způsobem, 

jak si zimní Šumavu dokonale vychut-

nat, je nazout běžky a  vydat se obje-

vovat zdejší přírodu bílou stopou. Díky 

svému reliéfu, který na mnoha místech 

připomíná náhorní plošinu, budete mít 

na horizontu vždy kilometry dokonale 

upravených běžeckých stop. Ty nejvy-

hledávanější najdete především v okolí 

Zadova, Modravy, Kvildy, Churáňova 

nebo Modravy. Dopřejte si jedinečný 

výlet a  vydejte se například k  Prame-

nům Vltavy nebo k  některému z  le-
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dovcových jezer, pokrytých tajemnou 

mlhou.

Tři lyžařské oblasti vedle sebe - Železná 

ruda, Špičák a Velký Javor - tvoří jedno 

z nejpopulárnějších míst v České repub-

lice. Úzká spolupráce s německým sou-

sedícím resortem Velkým Javorem na-

bízí návštěvníkům výběr ze sjezdovek 

všech obtížností. Železná Ruda/Špičák 

má 1 černou, 4 červené a 12 modrých 

sjezdovek, celkem 26 lyžařských vle-

ků včetně 4 sedačkové lanovky. Je zde 

také několik sjezdovek s umělým osvět-

lením. Lyžaři ocení délku a rozmanitost 

lyžařských tras na zalesněných svazích 

Špičáku. Ceny vleků jsou odstupňovány 

podle délky, rychlosti a komfortu a za 

sedačkovou lanovku si lyžaři velmi rádi 

připlatí. Vznášet se nad vrcholky smrků 

a  pohupovat lyžemi je někdy tak pří-

jemné, že by člověk mohl pokračovat 

hodiny a  snad by ani nemusel jezdit 

dolů. Můžete platit jednotlivé jízdy 

nebo si předplatit handsfree kartu, ze 

které se automaticky odečítají body. 

Šumava nabízí návštěvníkům výběr 

wellness hotelů v okolí zimních středi-

sek, ale i  v oblasti Lipna či v horských 

lokalitách. Wellness centra jsou vybave-

na saunou, infrasaunou, vířivkou, posi-

lovnou, zajišťují několik druhů masáží 

včetně lymfatické, podvodní či rituální 

pure fije a nechybí bazén a turecké lázně.

Všechna zmíněná střediska nabízejí 

svým návštěvníkům kromě sněhových 

radovánek také pobyty v  luxusních 

hotelích, které uspokojí i  ty nejnároč-

nější klienty. Skvěle vybavené pokoje 

a apartmány jsou samozřejmostí zrovna 

tak, jako hotelová sportovní a wellness 

centra. Hotelovým hostům jsou k  dis-

pozici posilovny, bazény, vířivky, sauny, 

koupele, zábaly, fyzioterapie, squash, 

stolní tenis, ricochet či spinning. Chlad-

né nebo deštivé dny tak můžete strávit 

třeba v bazénu, vířivce či uspořádat ro-

dinný turnaj v kuželkách, zahrát si stol-

ní tenis nebo vyzkoušet lekci spinnin-

gu s  profesionálním instruktorem. Pro 

zlepšování kondice je pak ideální vyu-

žít hotelovou saunu, nebo posilovnu. 

Příjemnou tečkou může být relaxační 

masáž, perličková koupel, nebo zábaly 

z rašeliny či minerálního bahna. 

Přímo v  hotelích jsou vám k  dispozici 

lyžařské půjčovny, kde si můžete půjčit 

kompletní vybavení pro sjezdové i bě-

žecké lyžování, snowboard ale třeba 

i  sáně či boby. Součástí půjčovny je 

také profesionální skiservis, který za-

hrnuje broušení hran, voskování nebo 

kompletní údržbu skluznice. Ve všech 

těchto střediscích je také k dispozici ly-

žařská škola.

Tím se dostáváme k dalšímu zajímavé-

mu tématu. Nejde jen o to, kam vyrazit, 

ale i co tam budeme dělat. Chcete letos 

své dítě naučit lyžovat?

Děti by měly začít s lyžováním ve věku 

kolem tří až čtyř let. Nedoporučuje se 

učit lyžovat mladší děti, protože ješ-

tě nemají dostatečně vyvinutou ko-

ordinaci pohybů a  nedokáží se déle 

soustředit. Pro mladší děti je spíše dů-

ležité, aby si přivykaly na sníh. Pro za-

čátek zkuste sáňky, boby nebo kluzák 

na sníh. Mgr. Sylvie Dlouhé, vedoucí 

dětského vzdělávání APUL ČR (Asoci-

ace profesionálních učitelů lyžování)

vysvětluje: „Většinou se nedoporučuje 

začít s  lyžařskou výukou před třetím 

rokem. Od tří let si je dítě jisté chůzí 

a rovnováhou, začíná koordinovat své 

pohyby, a proto je možné začít s prv-

ními lyžařskými pokusy.“ Dále dodává, 

že „nejvhodnějším začátkem je věk 

mezi čtvrtým a  pátým rokem života, 

kdy dítě dosahuje největších lyžař-

ských pokroků.“

Děti si mezi druhým a  pátým rokem 

chtějí co nejvíce hrát. Chybí jim sice cí-

levědomost a vytrvalost, ale umí být ne-

přetržitě v pohybu a bez obtíží střídají 

činnosti. Toto období bychom mohli 

nazvat i  etapou seznamování se s  ly-

žemi a celkově s pobytem v přírodě. Je 

třeba, aby se děti seznámily s  výstrojí, 

sněhem a zimou. Děti třeba nechat, aby 

se věnovaly svým zálibám. Rodič nebo 

instruktor je jen pomocníkem a  iniciá-

torem zábavy. Nemůže působit jako au-

toritativní „diktátor“, protože takovým 

postojem dítěti znepříjemní, ba přímo 

až zhnusí pobyt na čerstvém vzduchu. 

Zájem při hraní lze udržet pomocí saní, 

lyží, minibobů, míče apod. Mezi vhod-

né cviky na seznamování se se sněhem 

můžeme zařadit například soutěž, kdo 

si nejdřív připne a odepne lyže, sedy na 

pravý a levý bok, sed mezi lyže, zvedání 

lyží, předklánění se, chytání se špičky 

a paty lyže, nebo i honičku v  lyžácích. 
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INZERCE

Pomocí těchto her si dítě postupně zvy-

ká na výstroj a získává na svahu jistotu. 

Věk 6 - 10 let je ideální pro vyučování 

lyžování, protože děti jsou již ze školy 

zvyklé na dodržování kázně. Toto obdo-

bí se také nazývá obdobím hravé výuky. 

Je dobré, když se děti v tomto věku učí 

lyžovat v  kolektivu, kde se naučí spo-

lupracovat, tolerovat se navzájem, ale 

i  zdravě soutěžit. Rovněž hry jsou pro 

ně atraktivnější, pokud je mohou pro-

vádět ve spolupráci se svými kamarády. 

Děti se v  tomto věku učí prostřednic-

tvím smyslových vjemů a učení je hlav-

ně zážitkové. Jsou motivovány tím, co 

je pro ně příjemné a nepříjemné. Při vý-

cviku kopírují pohyby vyučujícího, ať už 

je to instruktor, rodič nebo vrstevník. Je 

tedy důležité, aby rodič, respektive in-

struktor, byl zkušený a dobrý lyžař, aby 

dítě nezískalo hned v začátcích špatné 

návyky. I  Mgr. Dlouhá dodává: „Rodi-

če, kteří jsou dobří lyžaři, mají zkuše-

nosti se základní lyžařskou metodikou 

a  hlavně mají pevné nervy, se mohou 

bez problémů pustit do výuky svých ra-

tolestí sami. V opačném případě je lepší 

obrátit se na odborníky a dítě svěřit do 

rukou zkušeného instruktora.“

V ZÁSADĚ MŮŽE RODIČ VOLIT 
Z NĚKOLIKA ZÁKLADNÍCH MOŽ-
NOSTÍ:
• kolektivní výuka v lyžařské škole 

(víkendová, týdenní) - vždy se jed-

ná především o výuku stylem „ško-

la hrou”. Nemá ale smysl očekávat 

od školy zázraky – malé dítě do-

stane základy lyžování, ale samo-

statně a bezpečně se na lyžařském 

svahu ještě chovat neumí. Nezvlá-

dá samostatně odhad rychlosti, 

nedokáže předvídat nebezpečí - je 

prostě odkázáno na jízdu v kolek-

tivu, případně pod vaším bedlivým 

dohledem. 

• privátní výuka v lyžařské škole 

nebo u  soukromého instruktora. 

Zapomeňte ovšem na to, že i kdy-

by vám kdokoliv naučil 3 - 4 leté 

dítě samostatně sjíždět svah hned 

první den (a je to opravdu reálné, 

ale není to pravidlem), že ho zítra 

prostě vypustíte - a ono bude jez-

dit samo. Vždy bude zpočátku po-

třebovat doprovod - pomoc - a ve-

dení dospělým člověkem!

• soukromá – vlastní výuka / prv-

ní zaučení rodičem – o  tom, jestli 

se bude 3-4 leté dítě učit lyžovat, 

rozhoduje vždy rodič dítěte. Děti 

nelyžařů téměř nikdy nezačína-

jí v  tak útlém věku s  lyžováním 

samostatně - musí k  tomu být 

přinejmenším vhodný dědeček, 

babička, sourozenec, příbuzný…  

Pokud jste trochu lyžař, může-

te ušetřit hned zpočátku nemalé 

množství finančních prostředků, 

a  pokud zahájíte první „zvykací 

dny” správně, ušetříte i  spoustu 

času - a  sami si ověříte, jestli pak 

v lyžařské škole nevyhodíte peníze 

oknem - jestli ho to nakonec vůbec 

bude bavit...

POKUD UŽ MÁTE LYŽOVÁNÍ 
DOST…
Jak už jsme si řekli, jarní prázdniny mají 

určitě kouzlo i pro nelyžaře. Co takhle 

vyrazit někam za zábavou?
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iQLANDIA v Liberci 

Supermoderní 3D planetárium, huma-

noidní robot a stovky dalších ohromu-

jících exponátů v deseti expozicích – to 

je nové science centrum iQLANDIA v Li-

berci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, 

na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí 

lidé při zemětřesení či vichřici, absolvu-

jete pravý kosmonautický výcvik, do-

zvíte se, jak fungují věci, které denně 

používáme. Velkým lákadlem je 3D pla-

netárium humanoidní robot Thespian, 

který je jediný u nás. Navíc vás tu čekají 

ukázky nejrůznějších pokusů a  další 

program.

Bohatou nabídkou se chlubí i  Cent-

rum Babylon v  Liberci. Aquapark ve 

stylu antických lázní čítá tobogány, 

vodní jeskyně, whirpooly, i adrenalino-

vý trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet 

také Aquazorbing, tedy chůzi v  kouli 

po vodní hladině. Wellness centrum 

zahrnuje sauny, solné a bylinkové inha-

lace nebo solný důl. Kdo by byl unaven 

vodou, může zavítat do zrcadlového 

labyrintu nebo vyzkoušet četné hry 

a experimenty v science centru iQpark.

Stovky interaktivních exponátů, gy-

roskop, 3D planetárium, programy 

v  dílnách a  laboratořích, krátké fi lmy 

promítané na obří interaktivní globus 

nebo zábavné vědecké show – to je 

Techmania Science Center v Plzni.

S  vtipem představuje základní přírod-

ní jevy a zákony, seznamuje se světem 

vědy a techniky a láká k experimento-

vání.

Cílem Techmanie je pomáhat žákům, 

studentům i rodinám s dětmi nacházet 

a  rozvíjet osobní vztah k vědě a  tech-

nice a v obecné rovině objevovat mož-

nosti lidského poznání.

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

mohli opravdu užít, nezapomeňte 

na kvalitní a  hlavně funkční oblečení. 

Podle Sylvie Dlouhé mají děti sníže-

nou schopnost termoregulace, a proto 

je nezbytné udržet je v  teple, suchu 

a v pohodlí. Najít rovnováhu mezi tím, 

aby dítě v  několika vrstvami oblečení 

neztratilo pohyblivost nebo naopak, 

aby mu během několika hodin na sjez-

dovce nebyla zima, je někdy opravdu 

umění. Nepromokavé oblečení a kvalit-

ní funkční spodní prádlo jsou základem 

úspěchu. Nejlepším řešením je však ur-

čitě dětské termoprádlo. Zvolte kombi-

naci trička a spodků namísto punčoch. 

Aby i nohy byly v teple, vsaďte na ba-

vlněné podkolenky, které by měly být 

vyšší než lyžařské boty. Na horní část 

těla je vhodné zvolit raději více vrstev, 

které se dají v  případě potřeby svlék-

nout. Praktické je tričko s  roláčkem, 

aby byl krk chráněn a  nemuseli jste 

malého lyžaře trápit šálou. Ta může 

být při lyžování i nebezpečná, protože 

se snadno zachytí. Ať už se rozhodnete 

pro kombinézu nebo kombinaci lyžař-

ských kalhot a větrovky, pamatujte na 

to, že jejich hlavní vlastností by měla 

být nepromokavost a  prodyšnost. Sa-

mozřejmostí lyžařské bundy by měl být 

vysoký límec, sněžný pás, stahovatelný 

spodní lem a  rukávy, systém vnitřních 

a  vnějších kapes či refl exní prvky. Po-

zor si dejte na délku kalhot. Ty by měly 

překrývat téměř celé lyžařské boty 

a  zabránit tak vniknutí sněhu do bot.

Někteří výrobci dětského zimního oble-

čení vyrábějí i tzv. „rostoucí oblečení“, 

které lze jednoduchým způsobem zkrá-

tit nebo prodloužit a  dítěti tak vydrží 

déle než jen na jednu sezónu.

Velmi důležitá je i  pokrývka hlavy. 

Velmi se osvědčila kombinace čepice 

a  šály, jakási kukla, která dítěti kryje 

nejen hlavu, ale i  krk. V určitém věku 

ale klasická kukla není pro dítě lákavá

Na závěr nezapomeňte na rukavice. 

Vyhněte se palčákům, které jsou na ly-

žování nevhodné a  sáhněte raději po 

nepromokavých prstových rukavicích 

umožňujících správné držení hůlek.

Nepromokavost, pohodlnost, volný 

pohyb a  teplo, to jsou čtyři základní 

vlastnosti, které by mělo mít oblečení 

vašeho malého lyžaře.

NEZAPOMEŇTE NA POJIŠTĚNÍ
Pokud se chystáte o  jarních prázdni-

nách do zahraničí, určitě nezapomeňte 

na pojištění. 

Při lyžařských pobytech v zahraničí to-

tiž rozhodně není moudré spoléhat jen 

na Evropský průkaz zdravotního pojiš-

tění. Modrá kartička umožní bezplatné 

ošetření jen v  lékařských zařízeních, 

fi nancovaných z veřejných zdrojů, a ta 

nejsou všude. Navíc i  když je najdete, 

poskytnou vám  stejný standard zdra-

votní péče jako pojištěncům daného 

státu, musíte uhradit příslušnou spolu-

účast a zapomenout můžete na případ-

ný převoz do republiky.  

V každém případě byste měli mít pojiš-

těny léčebné výlohy a odpovědnost. To 

je základní  dvojice pojištění, na které 

byste neměli zapomenout i  v případě, 

že se chystáte na horách jen procházet. 

Dobrým doplňkem je pak pojištění úra-

zu a zavazadel.

Text: Eva Hauserová, 

foto: Shutterstock.com
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CELOROČNÍ WELLNESS NA SLOVENSKU
DUDINCE, PIEŠŤANY, tradiční lázeňská města SE SLEVOU až 64%

Poloha: tiché prostředí parku, cca 300 m od pěší zóny a 700 m od láz. ostrova. 
Piešťany proslavily horké minerální prameny s teplotou 67-69°C a sirné bahno. 

Vybavení: restaurace, kavárna, Slovenská izba, biliár, dětský koutek, půjčovna 
kol, fitness, Wi-Fi, výtah. Léčebné procedury: lékařská péče, různé masáže, 
lymfodrenáže, parafango zábaly, hydroterapie, elektroterapie, magnetotera-
pie, laseroterapie, oxygenoterapie, bahenní zábaly a sirná koupel aj. 
WELLNESS: krytý bazén (30°C) s vodními atrakcemi, sauny (parní, infra).

Koupání: hotelový relaxační bazén, v letních měsících otevíratelný. Na lázeň-
ském ostrově termální bazény v hotelech nebo letní termální koupaliště EVA.

Hotel  PARK
Piešťany

od
 3

 0
60

,- 
 za

 2
 n

oc
i

rezervační 
kód

H2398
na www.atis.cz

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně základního pojištění):
Ubytování:  2 - lůžkové pokoje s možností př istýlky, Spr.+WC, SAT/LCD TV, 
rádio, telefon, Wi-Fi, fén, župan, chladnička, trezor, kufrbox, balkon. 
Rodinné pokoje (pro 2 dospělé a max. 2 děti) na ověření.

PRoč SEM ?  • ŠIROKÁ NABÍDKA léčeBNéhO WellNeSS
                 • pIeŠťANy - KlIDNÁ pOlOhA V pARKUBAZÉN ZDARMA

1 DÍTĚ do 5,99 let s polopenzí ZDARMA

(160 m n.m.)  ♥♥♥♥

1 
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,- 

€/
no

c
v h

ot
elu

MHD

Poplatky na místě (bez záruky):  rekreační poplatek 1,5 €/den, parkování 2,- €/den (hlídané kamerami).

             Poloha: Dudince leží 16 km od hranic s Maďarskem. Rekonstruovaný 
  komplex hotelu Hviezda *** je obklopený zelení a parkem. 
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna s venkovní letní terasou, bowling bar 

se 2 drahami, Aurelius golf park = adventure golf. 
Moderní WELLNESS CENTRUM: finská, parní a infra sauna, víř ivka, odpočívárna.
Hotelový BAZÉN s hydro-masážní částí (rozměry 22x11,5 m, teplota 30-31°C).
BALNEO CENTRUM: masáže, bahenní zábaly s dudinskou minerální vodou, kosme-
tické procedury). 

Koupání: krytý bazén s vodními atrakcemi - trysky, clony, chrliče. Letní koupaliště 
DUDINKA (800 m) - rekreační bazén, bazén s atrakcemi, dětský bazén a bazén s 
minerální léčivou vodou (38°C). Provoz konec května - polovina září (dle počasí). 

Hotel  HVIEZDA
Dudince - Jižní Slovensko

od
 4

 5
95

,- 
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i

PRoč SEM ?  • MODeRNÍ WellNeSS A BAlNeO ceNTRUM
                 • přÍMé SpOJeNÍ pRAhA-BRNO-DUDINce

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně základního pojištění):
Ubytování:  2 - lůžkové pokoje s př istýlkou, Spr.+WC, SAT/TV, Wi-Fi, balkon.

1 DÍTĚ do 4,99 let s polopenzí ZDARMA

• 4x ubytování • 4x snídaně formou bufetu • 1x uvítací přípitek 
• 4x večeře (polévkový, salátový a dezertový bufet, hl. jídlo výběrem ze 3 menu) 
• 3x lehký polední oběd (polévka, salát nebo pasta) • neomezeně bazén 
• denně neomezeně wellness centrum (sauny) v čase 14.00. - 21.00 hod.  
• 1x Aurelius golf park (1 hod/pokoj) • Wi-Fi 
• parkování • coffee voucher • zapůjčení kola (3 hod./pobyt) 
• BONUS: SLEVA 50% na bowling, SLEVA 20% na zakoupení dalších rehabili-
   tačních služeb 

slunEčný RElAX A/4  --->   5 dní/4 noci  (nástup libovolný)

• 7x ubytování • 7x snídaně formou bufetu • 1x uvítací přípitek 
• 7x večeře (polévkový, salátový a dezertový bufet, hl. jídlo výběrem ze 3 menu) 
• 6x lehký polední oběd (polévka, salát nebo pasta) • neomezeně bazén
• denně neomezeně wellness centrum (sauny) v čase 14.00. - 21.00 hod  
• 1x Aurelius golf park (1 hod./pokoj) • Wi-Fi • parkování • coffee voucher  
• zapůjčení kola (3 hod./pobyt) • BONUS: SLEVA 50% na bowling, 
   SLEVA 20% na zakoupení dalších rehabilitačních služeb 

HVěZDný týDEn B/7  --->   8 dní/7 nocí  (nástup libovolný)

(144 m n.m.)  ♥♥♥♥
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SKVĚLÉ VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ 

PRO CELOROČNÍ RELAX

HVIEZDU SI ZAMILUJETE

Autobusem do Dudinců - zastávka „Dudince - žel. stanice“ 200 m od hotelu.
Z BRNA: do Dudinců přímé autobusy ČSAD Tišnov (5 hod) - směr Rimavská Sobota. 
Z PRAHY: přímé spoje Tourbus do Zvolena (8 hod) + přestup do Dudinců.

Vlakem do piešťan (z vlakové stanice taxi do hotelu)
Z PRAHY: do Piešťan přímé vlaky Arriva (5 hod, 40 min) - směr Nitra
Z BRNA: do Piešťan s 1 přestupem vlaky ČD (2 hod, 50 min)

ZDARMA 

BAZÉN+WELLNESS 

až 64 % SLEVA*
z pultových cen
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Mimo výše uvedenou nabídku doporučujeme 
nahlédnout do virtuálních katalogů, které najdete

na WWW.ATIS.cZ

S rezervací pobytů Vám pomohou 
„Autorizovaní prodejci pobytů ATIS“

REZERVACE PoBYTů:     (po - pá) 7:30 - 17:00        www.atis.cz
Tel.: +420 554 787 111      +420 602 704 804     dispecink@atis.cz                

 Druh pobytu A/ 4 noci B/ 7 nocí

 CEnA
 za osobu

lůžKO
   dosp.   neobsaz.

přISTÝlKA
  dosp.  dítě 5-15

lůžKO
   dosp.   neobsaz.

přISTÝlKA
  dosp.  dítě 5-15

01.03. - 18.04. • 22.04. - 25.06.
25.06. - 02.09.
02.09. - 20.12.

4 595
4 995
4 595

1 190
1 190
1 190

3 250
3 870
3 250

3 150
3 490
3 150

5 995
7 095
5 995

1 790
1 790
1 790

4 250
4 960
4 250

3 520
4 560
3 520

POZNÁMKA: *Uvedené ceny jsou již po slevě z původní hodnoty balíčku.
Poplatky placené na místě (bez záruky):  rekreační poplatek 1,- €/den.

VAŠE 

BEZPEČNÁ 

DOVOLENÁ

& WELLNESS

ČESKO SLOVENSKO

MAÏARSKO  RAKOUSKO  NĚMECKO

       POLSKO  ITÁLIE  CHORVATSKO   

          
          

           
  SLOVINSKO 

foto: CZARNA GÓRA RESORT - Stronie �l¹skie

ČESKO

rezervační 
kód

H0516
na www.atis.cz

DOPřEJTE SI WELLNESS V PARKU

• 2x ubytování s bufetovou polopenzí • 1x parafango zábal (20 min)
• 1x klasická masáž částečná (20 min) • 1x oxygenoterapie (20 min)
• neomezeně bazén a fitness • Wi-Fi • SLEVA 20% na další procedury
• fit program (3x týdně různé cvičení: např. pilates, aquafitness aj)

WEllnEss POBYt 
--->   3 dny/2 noci (nástup libovolný)
      1.3. - 1.11.    za 4 040,- Kč/os.

• 5x ubytování s bufetovou polopenzí
• 1x orientační lékařské vyšetření • 1x hydromasážní vana (20 min)
• 1x parafango zábal (20 min) • 1x klasická masáž částečná (20 min)
• 1x oxygenoterapie (20 min) • neomezeně bazén a fitness
• 1x měkké techniky s fyzioterapeutkou (20 min) • Wi-Fi
• fit program (3x týdně různé cvičení: např. pilates, aquafitness aj.)
• Sleva 20% na další procedury

nEJEn 
sEnIOR POBYt

--->   6 dní/5 nocí (nástup libovolný)    1.3. - 1.11.
      za 9 740,- Kč/os.    bez omezení věkové hranice

• 2x ubytování s bufetovou polopenzí • neomezeně bazén a fitness
• fit program (3x týdně různé cvičení: např. pilates, aquafitness aj)
• Wi-Fi • SLEVA 20% na další procedury • Prodloužení pobytu na dotaz.
JeDU SÁM S DĚTMI (pro 1 dospělého + 1 dítě do 11,99 let v 1/2) 
- dítě se slevou 20% z ceny dospělého

REKREAčnÍ POBYt V PARKu 
--->   1.3. - 18.4. a 22.4. - 1.11.  (dospělý/dítě 6-12 - přist.)   za 3 060/1 540,- Kč
      18.4. - 22.4.                     (dospělý/dítě 6-12 - přist.)   za 3 340/1 680,- Kč

--->   3 dny/2 noci (nástup libovolný)

TIP PRO VAŠE RODIČE

Vlakem do 
Z PRAHY:
Z BRNA:

VAŠE TĚLO VÁM PODĚKUJE

inzerat_moje_rodina_a-ja_210x297mm_20_11_2018.indd   1 26.2.2019   15:35:13
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Učí se vaše dítě špatně? Než nad ním zlomíte hůl, pátrejte, proč se mu nedaří. 

Možná potřebuje odbornou pomoc.

PORUCHY UČENÍ 
LZE ZVLÁDNOUT 
I HRAVOU FORMOU
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Jednotlivé školy udávají, že mají 10 až 

15% dětí, které se nejsou schopny učit. 

Jsou unavené, neklidné a  ve zvládání 

učiva selhávají. V budoucnu pak nema-

jí šanci vystudovat dobrou školu nebo 

vykonávat práci, která by je těšila. Proč 

k  takovému stavu dochází a  existuje 

vůbec nějaké řešení?

Dítě se neučí špatně proto, že vám 

chce dělat naschvály anebo vás rozčílit. 

Často za to ani nemůže. Jestliže si dítě 

plete písmenka, pomalu čte a píše, do-

mýšlí si slova anebo si nepamatuje pře-

čtený text, chybí mu základní doved-

nosti, bez kterých se nemůže naučit 

nic. Jak se pak má třeba z  učebnice 

vlastivědy naučit pasáž, když jí nero-

zumí? Tato neschopnost číst a psát se 

pak odráží i v dalších předmětech.

Specifické poruchy učení (SPU) 

jsou charakterizovány jako ne-

schopnost neučit se určitou doved-

nost pomocí standardních výuko-

vých metod. Nejčastěji jsou:

• dyslexie – poruchy čtení

• dysgrafie – porucha psaní

• dysortografie – porucha pravopisu

• dyskalkulie – porucha matematic-

kých schopností

Jelikož se k vývojovým poruchám uče-

ní přidružují ještě jiné potíže spadající 

pod lehké mozkové dysfunkce (nejčas-

těji porucha pozornosti s hyperaktivi-

tou, tzv. ADD/ADHD), potíže ve škole 

s chováním dítěte (dítě může být kvůli 

svým potížím lehko podrážděné, vstu-

puje do hádek či konfliktů s vrstevníky, 

spolužáky, učiteli apod.), uplatňují se 

při léčbě psychoterapeutické postupy. 

Zajímavou možností jsou psychowalk-

meny neboli také AVS přístroje. Ty 

dokáží za pomoci světla a zvuku, kte-

ré pulsují v  určité frekvenci, naladit 

mozek do úrovně, která pomůže při 

řešení problémů nejenom s  učením, 

ale i s nespavostí, depresemi, stresem, 

úzkostí.  Mozek je totiž malá bioelek-

trárna, ve které neustále probíhají 

elektrické výboje v  různých frekven-

cích.  U dětí s problémem ADHD je za 

jejich problémy zodpovědná biologic-

ká porucha – zpomalený nebo nerov-

noměrný vývoj mozku. AVS přístroje 

pomáhají přirozenou cestou zlepšovat 

činnost mozku, zlepšují spojení mezi 

hemisférami, posilují kognitivní schop-

nosti a paměť, prokrvují mozek a děti 

se lépe koncentrují, lépe zvládají emo-

ce, jsou klidnější. Dítě samo nemá bez 

pomoci šanci ADHD dobře zvládnout.

Při nápravě specifických vývojových 

poruch učení se taky využívá tzv. me-

toda EEG biofeedback, při kterém do-

chází ke stimulaci mozkových center 

potřebných ke konkrétnímu úkonu. 

Podstatou metody EEG biofeedback 

je aktivní snaha dítěte regulovat fre-

kvence elektrické aktivity s  využitím 

speciálního počítačového programu. 

Dítě při hraní speciální počítačové hry 

se učí regulovat svoje mozkové funk-

ce. Metoda je pro děti zároveň lákavá, 

protože probíhá hravou a pro děti za-

jímavou formou.

 

Při jakýchkoli potížích manifestujících 

se ve zhoršeném školním výkonu, ale 

třeba i v nežádoucích sociálních proje-

vech ve škole (podrážděnost, konflikty 

se spolužáky apod.) je dobré kontak-

tovat Pedagogicko-psychologickou 

poradnu, která se specializuje kromě 

jiného i  na vývojové poruchy učení 

a dyslexii.

Vyzkoušet můžete i  centra, která na-

bízejí individuální pomoc při řešení 

studijních problémů pomocí speciali-

zovaného individuálního doučování. 

Doučovací program je zaměřen přede-

vším na problémy se čtením, psaním, 

pravopisem a  matematikou, ale oslo-

vuje zároveň studentovu schopnost 

se učit a zvládat problémy spojené se 

studiem. Během doučování se vyplní 

mezery v jeho základech a odstraní se 

případná nepochopení a  zmatky Stu-

dent je pak schopný zvládat společnou 

výuku kolektivu ve škole, což přispěje 

ke snadnější a efektivnější práci peda-

gogů v běžných třídách.

Foto: Shutterstock.com

www.albatrosmedia.cz

Pouliční kouzelník Carter je na útěku. Nečeká, že v ospale vyhlížejícím 
městečku najde nové přátele a kouzla. Pak ale do města přijede 

chamtivý B. B. Bosso se svou bandou nepoctivých kejklířů. 
Plánuje využít své kouzelnické schopnosti, ošálit místní a okrást je. 

Carter se však ve správný čas seznámí s místním iluzionistou 
Dantem Vernonem a jeho pěti přáteli. Tato kouzelnická parta 
všem ukáže, že triky mohou pomáhat a sloužit dobré věci!

Pouliční kouzelník Carter je na útěku. Nečeká, že v ospale vyhlížejícím
k d l k l k l d d

DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH PRO MALÉ KOUZELNÍKY

TRIKY 
A NÁVODY

OD OBLÍBENÉHO 
HERCE

Kouzelnicka parta - inzerat 210x74.indd   1 1.2.2019   14:16:50
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SKRÝŠ, KTEROU SI VAŠE ŠELMA ZAMILUJE
Kočky krabice jednoduše milují, to je známý fakt. Český výrobce krmiv Brit 

proto přichází se skládacími krabicemi pro kočičí radost, které zákazníci zís-

kají k nákupu vybraných krmiv pro kočky této značky. Všechny boxy mají 

průlezové otvory a spojky, s jejichž pomocí je lze spojovat a vytvářet tak 

nejrůznější doupata pro chlupaté miláčky.

Krabice jsou vyrobeny z kartonového materiálu a zákazníci je dostanou 

zdarma k nákupům 2 a 7 kilových balení krmiv pro kočky Brit Care Cat na 

eshopu výrobce krmivo-brit.cz.

Krabice mají na každé straně průlezový otvor, který je při dodávce uzavřený 

a zákazník si tak může sám vybrat, jaká dvířka šelmě otevře. Sada spojek 

navíc umožňuje bedýnky jednoduše napojovat a vytvářet tak rozmanité 

prolézačky i velké kartonové hrady.
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VYBERTE SI TO
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Umění číst a psát dělá z lidí lidi. Odlišuje nás od strojů. To, že psaný text umíme 

pochopit, popsat vlastními slovy a dále interpretovat. V písmu se odráží naše 

psychická i fyzická stránka. Ve škole se učíme jednotný typ písma, v průběhu času 

však svůj naučený styl odlišujeme. Stává se tak vyjádřením naší osobnosti.

SPRÁVNÉ PERO



S  procesem psaní je úzce spojen mo-

zek, který řídí veškeré naše činnosti - 

chování, mluvení a gestikulaci. Soubor 

mozkových buněk předává pomocí 

složitého nervového systému příkazy 

celému našemu tělu a tudíž také ruce 

při psaní. Proto je písmo  - rukopis - 

obrazem našich vlastností promítnu-

tých na papíře. Podobně jako u otisků 

prstů platí, že ani u písma nenajdeme 

dva stejné rukopisy.

Člověk má v  radostném rozpoložení 

písmový obraz uvolněnější – písmo je 

větší, vzletnější, napsané rychleji. Na-

opak pod vlivem nálady smutné mí-

váme písmo menší. Z písma jsme taky 

schopni vyčíst, zda byl pisatel unaven 

či dokonce v depresi – tehdy tahy ztrá-

cejí štíhlost, zdrobňují se, může v nich 

být patrná i  jistá křečovitost a  další 

znaky. Naopak bychom asi očekávali, 

že nebude žádný problém z písma vy-

číst, zda patří muži nebo ženě. Omyl, 

s jistotou to lze určit pouze v 15% pří-

padů. Můžeme sice hovořit o typických 

mužských či ženských rysech písma, ale 

ve skutečnosti se jedná o  povahové 

vlastnosti, jejichž nositelem může být 

jak muž, tak žena.

Obdobná situace nastává i  ohledně 

pisatelova věku. Existují totiž písma 

starých lidí, která se vyznačují velkou 

plynulostí písmového tahu a  naopak 

písma mladých se stařeckými rysy. S jis-

tou nadsázkou by bylo možno říci, že 

písmo spíše vypovídá, na kolik se cítí-

me, než kolik nám doopravdy je.

Co můžeme například z písma vyčíst:

• sklon řádky odhalí optimismus či 

pesimismus pisatele

• sklon písma je ukazatelem emoci-

ální stability

• rytmus a  rychlost psaní často vy-

povídají o  duševní vyrovnanosti 

a pohotovosti v myšlení

• silný tlak na pero vypovídá a nalé-

havosti, slabý tlak často znamená 

citlivost 

• mezery mezi slovy podávají svě-

dectví o  vztahu pisatele k  ostat-

ním lidem, dále také míru jeho 

společenskosti a  potřebu osobní-

ho prostoru

Další zvláštností spojenou s mozkem je 

rozdělení lidí na praváky a  leváky. Je 

to dáno tím, že mozek je rozdělen na 

dvě hemisféry – pravou a levou. Pravá 

řídí levou polovinu těla, levá naopak 

pravou. U praváků je tedy dominantní 

levá hemisféra mozku, u leváků pravá. 

Statistiky uvádí, že pouze 10% lidí jsou 

opravdoví leváci. Leváctví je navíc ve 

většině případů dědičnou záležitostí. 

Může být také ovlivněno hladinou 

testosteronu (samčí pohlavní hormon) 

v období nitroděložního vývoje. K  le-

váctví patří nerovnoměrnější vývoj 

v dětství než u praváků. Leváci mohou 

mít poruchy v učení, na druhé straně 

jsou však tvořivější a lépe zvládají pro-

storové, zrakové a matematické úlohy. 

PSANÍ RUKOU – JE VŮBEC JEŠTĚ 
POTŘEBA?
Někteří z  nás si možná řeknou, že 

v  dnešní přetechnizované době, kdy 

jsme neustále obklopeni počítači 

a  mobilními telefony, již tužka a  pa-

pír nemají své místo. Je přeci daleko 

snazší poznámku zapsat do Outlooku 

či telefonní číslo poznamenat rovnou 

do telefonu. Přesto bychom na psaní 

neměli zanevřít. Díky psaní rozvíjíme 

svou jemnou motoriku, jsme schopni 

koordinace oko – ruka atd., což jsou 

dovednosti důležité i  v  jiných oblas-

tech života než je pouze psaní. Jejich 

podstatou je takzvaná grafomotorika, 

což je veškerý soubor činností, který 

člověk vykonává při psaní či kreslení. 

Tyto dovednosti mohou také podpo-

řit rozvoj představivosti a fantazie. Je 

praktické je rozvíjet již během raného 

dětství, například použitím různých 

her a  zajímavých materiálů a  pomů-

cek, které dokáží přilákat dětskou po-

zornost. Pro představu se může jednat 

o  manipulaci s  drobnými a  křehkými 

předměty, vhodným tělesným cvičením 

(jako uvolňování a  zpevňování svalů 

ruky a  celého těla), nácvik „špetky“, 

obkreslování a napodobování obrázku 

a tak dále.

JAK VYBRAT TUŽKU A PERO PRO 
ŠKOLÁKA?
Při kreslení, procvičování grafomotoriky 

a  stejně tak i  při počátečním psaní je 

třeba věnovat samozřejmě pozornost 

výběru vhodného psacího náčiní. Psací 

náčiní volíme takové, u  kterého dítě 

musí vynaložit přiměřený tlak, ani moc 

silný ani téměř neznatelný. Jako pohyb 

využíváme především tah psacího náčiní 

po papíře.

Vhodné psací náčiní tedy za použití při-

měřeného tlaku a tahu  za sebou zane-

chává znatelnou jednolitou stopu.

Tužky – vybíráme široké a  s  měkkou 

tuhou. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí 

pak dítě na tužku velmi tlačit a  dítě 

si tak může snadno fixovat silný tlak 

na tužku z  důvodu viditelnosti psané 

stopy. Proto vybíráme tužky s  tuhou 

měkčí tak, aby psaná stopa byla za při-

měřeného tlaku zřetelná.

Vhodné jsou tužky trojhranné. V sou-

časné době se setkáváme i  s  ergono-

mickýni tužkami, které odpovídají ve-

likosti dětské ruky a podporují správný 

úchop. Také jsou dostupné tužky pří-

mo pro praváky či leváky. Pak je třeba 

dodržovat, aby typ laterality byl shod-

ný s typem tužky. 
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Tužka by měla mít nejen přiměřenou 

šířku tak, aby byla vhodná pro dět-

skou ruku, ale i vhodnou délku. Krátké 

tužky jsou velice nevhodné, stejně tak 

jako tužky hladké a kulaté. Po hladké 

kulaté tužce dítěti ruka klouže a dítě 

pak tužku drží příliš nízko nad psacím 

hrotem.

Pokud dítěti dělá problém správný 

úchop, můžeme použít nástavec na 

tužku, který správný úchop tužky pod-

poruje. Nástavců je celá řada, některé 

jsou speciálně pro leváky či praváky, 

jiné jsou univerzální. Pokud by dítěti 

žádný z dostupných nástavců nevyho-

voval, je možné nástavec vyrobit z mo-

duritu. Takovýto vyrobený nástavec 

má tu výhodu, že odpovídá přímo kon-

krétní ruce, podle které byl zhotoven.

Pokud dítě začíná psát tužkou, je nut-

né věnovat pozornost také tomu, jak 

je tužka ořezána. Pro malé děti nejsou 

tužky ořezané do ostrých špiček vhod-

né. Při sebemenším tlaku se hrot láme. 

Tužka by měla být přiměřeně „opsa-

ná“, tak aby zanechávala rovnoměr-

nou stopu.

Pastelky – pro výběr pastelek platí 

stejná pravidla jako pro výběr tužky.  

Pozornost věnujeme tomu, aby pastel-

ka měla měkkou a kvalitní tuhu, byla 

přiměřené délky a  zanechávala po 

sobě kvalitní stopu tak, aby dítě ne-

muselo vyvíjet nadměrný tlak. 

Kreslící kulička – je určena malým dě-

tem a dětem, které ještě neumí správ-

ně držet tužku. Je to kulička, která

svojí velikostí respektuje velikost dět-

ské ruky. Z   každé strany má voskový  

„hrot“ jiné barvy ( celkem 6 barev). 

Práce s kreslící kuličkou by měla před-

cházet nácviku špetkového úchopu.

Voskové pastelky – pro děti, které 

vykazují obtíže v  grafomotorické ob-

lasti jsou běžné voskové pastelky ne-

vhodné. Pokud dítě neumí vynaložit 

přiměřený tlak na voskovou pastelku, 

ta se ihned láme. Navíc tyto pastelky 

jsou velmi krátké a kulaté. Jejich tvar 

nepodporuje vhodné držení.

V současné době jsou na trhu voskov-

ky i trojhranné i delší, nebo trojhranné 

ploché voskovky. Přesto však voskovky 

jako psací náčiní podporující rozvoj 

grafomotoriky jsou nevhodné. Hodí 

se spíše jako prostředek pro výtvarné 

techniky.

Fixy – zanechávají jednoduše znatel-

nou stopu s minimálním tlakem. Jako 

prostředek na nácvik grafomotoric-

kých prvků jsou klasické fi xy nevhod-

né. Běžné fi xy nepodporují vhodný 

úchop. V  současné době jsou na trhu 

trojhranné fi xy s  odpruženým psacím 

hrotem, které lze, na rozdíl od klasic-

kých fi x, doporučit.

Barvy (vodové, prstové) jsou vhod-

né především  pro vykrývání plochy.

Prstové barvy jsou vhodným doplňkem 

při prstových cvičeních, kdy dítě dobře 

vidí stopu svých prstů.

Vodové barvy sice také mohou zane-

chávat viditelnou psanou stopu, ale 

při nerozvinutých grafomotorických 

schopnostech, kdy dítě nemá zvládnu-

tý správný úchop psacího náčiní a ne-

dokáže správně vyvinout přiměřený 

tlak na štětec, může docházet k tomu, 

že stopa, která je buď neviditelná 

(v případě malého tlaku), nebo v pří-

padě vedou štětec velkým tlakem,  ště-

tiny se ohnou a dítě pak na papír tlačí 

nikoli štětinami, ale kovovým koncem, 

ve kterém jsou štětiny zachyceny.

Křídy jsou u  dětí velice oblíbené. 

Snadno zanechávají viditelnou stopu, 

ale jejich čtverhranný tvar znesnadňu-

je špetkové držení. Čtverhranné křídy 

dítě vybízejí k držení pomocí celé dla-

ně nebo všemi prsty. Navíc se snadno 

lámou.

Plnicí pera určená pro školáky mívají 

různě kvalitní hroty, buď plechové (nej-

levnější a nejméně kvalitní modely, liso-

vané z jednoho kusu plechu). Na hrotu 

pera je navařena kulička ocelová, s pří-

měsí iridia či iridiová.

Pera mohou mít různě dlouhé násad-

ky. Pro děti jsou vhodná pera s delšími 

násadkami. Násadky mohou být vytva-

rované tak, aby podporovaly správný 

úchop, dražší plnicí pera mohou mít 

i tvarovaný hrot vyhovoval pravoruké-

mu nebo levorukému způsobu psaní.

Školní pero (roller) – děti s  ním pí-

šou denně, a  proto musíme dbát na 

správný výběr. Mělo by mít trojhranný 

(ergo) úchop, který dětem pomáhá na-

vést prsty ke správnému držení. Pokud 

je navíc vybaveno masážními body, 

psaní ještě více zpříjemní. Mělo by se 

s ním psát lehce, bez nutnosti tlačení 

a  na kvalitním papíře by se nemělo 

rozpíjet ani propíjet. Samozřejmostí 

je nezávadný zmizíkovatelný inkoust. 

Rollery české výroby všechny tyto po-

žadavky splňují. 

Zdroj: grafomotorika.estranky.cz/

clanky, foto: Shutterstock.com
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psaní bez únavy

Školní pero
pro opravdové
jedničky

ideální
náhrada
plnicích

per

pro praváky,
leváky

a dysgrafiky

měkké
gumové

ERGO držení
s masážními

body

modrý
zmizíkovatelný

inkoust

www.centropen.cz   www.jak-spravne-psat.cz

● TORNADO COOL zvítězilo v testu MF DNES 2018 
● psaní bez únavy ● ergonomický design ● česká výroba 
● 25 TORNAD na výběr ● tenká stopa písma 
● zmizíkovatelný inkoust ● dlouhá životnost
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Je to jako obehraná písnička. Ciferník na vaší osobní váze se zastavuje tam, kde 

by se zastavovat neměl. Zkrátka vážíte o něco víc, než byste chtěla či měla a tzv. 

problémové partie máte obalené tukem. Co s tím?

O DIETÁCH A HUBNUTÍ



INZERCE
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Ideální by samozřejmě bylo nadbyteč-

ných kil a tukových polštářků se jednou 

nadobro zbavit. To ale samozřejmě 

není tak jednoduché a na drastické die-

ty zapomeňte. Už samotný pojem dieta 

je totiž v podvědomí mnoha z nás odra-

zující. Jak tedy na to?  

MÁM NADVÁHU? 
Prvním krokem, pokud máte pocit, že 

máte nadváhu, by mělo být zjištění, 

jestli tomu tak skutečně je. Začněte 

tedy tím, že si ověříte svůj index tělesné 

hmotnosti (BMI), procento tuku v  těle 

(BF), poměr pasu a boků (WHR). Pokud 

se ujistíte, že vámi zjištěné hodnoty ne-

jsou takové, jaké by měly být, bylo by 

tedy na místě začít přemýšlet, co s tím. 

V první řadě byste si ale měli uvědomit 

několik zásadních fakt.  

VĚDOMĚ SE ROZHODNOUT 
SHODIT AŽ NA IDEÁLNÍ VÁHU
Pokud potřebujete shodit 10kg a zůsta-

nete v půli cesty, je velmi pravděpodob-

né, že se vám váha opět vrátí. Jakmile 

však dosáhnete ideální váhy (mějte na 

paměti, že přirozené hubnutí znamená 

úbytek váhy cca 2-4kg/měsíc) a podaří 

se vám ji několik měsíců udržet, váš or-

ganismus se „přeprogramuje”, zvykne 

si a bude brát dosaženou váhu za nor-

mální. A  teď jde o  to, té ideální váhy 

dosáhnout. Jistě jste slyšeli o  snížení 

příjmu kalorií a zvýšení výdeje energie, 

což v praxi jednoduše řečeno znamená 

méně jídla a více pohybu. Tato rovnice 

platí, ale není jediná. Jsou zde různé 

faktory, které mohou hubnutí výrazně 

zpomalit nebo znemožnit. Jinak řeče-

no: Pokud budete méně jíst, nemusí to 

vést ke snížení váhy. Dokonce naopak. 

Nadváha představuje komplexní pro-

blém a je třeba jí také tak řešit. Na dru-

hou stranu se jedná o velmi osobní věc, 

kterou lidé často chtějí vyřešit sami. 

Nemyslí si, že potřebují odbornou po-

moc. Drží tedy přísné diety, trápí se pří-

lišnými sportovními aktivitami a přesto 

jejich váha stoupá. Jsou zde třeba zdra-

votní problémy nebo špatný stravovací 

návyk, který jim hubnutí znesnadňuje.

A  většina z  nich o  tom vůbec neví. 

Kdyby však udělali několik drobných 

změn, jejich hubnutí by bylo jednodu-

ché, přirozené a trvalé. Faktorů, které 

mohou brzdit hubnutí je totiž mnoho 

– od nevyvážené stravy, překyselení 

organismu, zavodnění, dietních chyb 

až po zdravotní komplikace. Proto ko-

merční přípravky na hubnutí pomohou 

tak málo lidem. Skutečná příčina nad-

váhy může být u každého člověka jiná. 

Samotná pevná vůle, sebeovládání nic 

neřeší.

PŘÍJEM ŽIVIN
Pokud jste doposud hubli jako 90% 

lidí, pravděpodobně jste nejdříve 

omezili porce jídla – jíte méně. Tímto 

skutečně snížíte příjem kalorií, ale do-

jde k  zásadnímu problému: snížili jste 

nejen příjem kalorií, což je v pořádku, 

ale i přísun živin. A zde je zakopán pes. 

Běžná strava zde v Evropě již velmi ob-

tížně obsahuje doporučená množství 

živin. Pokud její příjem snížíte – co se 

stane? Vaše tělo se vědomě začne brá-

nit – zpomalí metabolismus a „zavelí“ 

ukládat tuky na horší časy. Začne Vám 

vysílat signály: Mám hlad!!! Mám chu-

tě!!! V takovém stavu je velmi nesnad-

né zhubnout a  nemožné si shozenou 

váhu udržet. Co tedy jíst? Zde je jedno-

duchá odpověď: jednotný návod nee-

xistuje. Každý organismus je jiný a ka-

ždý má jiné potřeby. Vždy je dobré mít 

jídelníček sestavený „na míru“.

DETOXIKACE ZANESENÉHO 
ORGANISMU
Zřejmě jako každý věnujete pravidelně 

čas úklidu domácnosti nebo očistě těla 

zvenku. Ale uvnitř? Faktem je, že mno-

ho lidí toto jednoduché přirovnání ne-

napadne a mají pocit, že organismus si 

poradí sám. Současné zatížení okolním 

prostředím, stresem a stravou je nato-

lik veliké, že organismus si velmi často 

nedokáže poradit s odpadními látkami 

a ukládá je. To velmi znesnadňuje jeho 

správnou funkci a  hubnutí. Existují 

různé způsoby detoxikace od držení 

půstu, hydro-colon terapie, přes čistící 

čaje až po různé komplexní preparáty. 

Stejně jako u jídelníčku je pro každého 

vhodný jiný způsob detoxikace. Každý 

jsme originál.

REŽIMOVÉ ZMĚNY
Pro trvalé udržení dosažené váhy a vy-

sněné postavy je třeba si vybudovat 

nové návyky. Ty však musí být postupné 

a příjemné! Mějte na paměti, že nepří-

jemné diety nikdy nepřinesou dlouho-

dobý efekt! Zapomeńte tedy na diety, 

při kterých: máte hlad, musíte cvičit 

více, než je vám příjemné, museli jste 

zcela vyřadit vaše oblíbená jídla nebo 

jíte jídla, která vám nechutnají. Prav-

děpodobnost, že při této dietě dosáh-

nete vysněné váhy stejně jako šance, 

že si ji udržíte, se totiž rapidně snižuje. 

Každý jsme individualita a tak i jídelní-

ček a  další rady musí být individuální. 

A pro tyto rady je nejlépe si zajít k od-

borníkovi, a  to nejléoe k  výživovému 

specialistovi. Budete překvapeni, jak 

jednoduše budete hubnout, pokud bu-

dou rady individuální. Zní to logicky, 

že? Proč by si jinak modelky a herečky 

platily poradce pro výživu? Universální 

rada nebo přípravek vhodný pro každé-

ho prostě neexistuje.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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Chceš mít osobního 
trenéra v mobilu? 

Stáhni si appku Aktivně a zdravě 
a vyhraj wellness pobyt! 

Inzerce_Aktivne_Zdrave_297x210_mm_spad_5mm_22_11_2019_tiskdata_final_03.pdf   1   22.02.19   13:18



O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou 
(*1954) - zakladatelku poradenského kolage-

nového centra Wellness klubu Nezestárni.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komerční prezentace

nezestarni.indd   2 5.3.2019   13:56:53
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a pevné pokožky s minimem 
povislé kůže v každém věku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nákup a více na www.nezestarni.cz

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

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

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

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

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

nezestarni.indd   3 5.3.2019   13:57:06
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Lidí s intolerancí lepku či laktózy stále přibývá. Naštěstí přibývá 

i potravin, které mohou bez obavy konzumovat. Cos s sebou tedy 

vlastně přináší celiakie, či intolerance laktózy?

BEZ LEPKU A BEZ LAKTÓZY?

A PROČ VLASTNĚ NE?



NESNÁŠENLIVOST LEPKU
Může se projevit kdykoliv během ži-

vota. A  když se jednou ukáže, už ne-

ustoupí. Celiakie je autoimunitním 

onemocněním, kdy dochází k  nesná-

šenlivosti lepku. Ve střevech začnou 

vznikat obranné látky proti lepku, 

které poškozují sliznici tenkého střeva 

a dochází k chronickému zánětu a ná-

sledné poruše trávení.

Imunitní systém se v  tuto chvíli začíná 

bránit. Chce se zbavit škůdce. Typickým 

projevem jsou bolesti břicha a pocit na-

dmutí. Přechází v postupné nechuten-

ství a  vytrvalé průjmy či nepříjemnou 

zácpu. Může končit velkým úbytkem 

váhy, případně i  silnými psychickými 

problémy. 

Pokud včas vypozorujeme citlivost na 

lepek, můžeme se podle toho zacho-

vat. Jídlo, které nesneseme, snadno na-

hradíme za vhodnější, které naše tělo 

přijme lépe. Dnes to již není problém. 

Bezlepkové potraviny jsou nám maxi-

málně dostupné. A  to v  různých for-

mách a bez kompromisu s chutí. 

POZOR NA ZNAČENÍ
Občas jsme překvapení, kde všude se le-

pek objeví. V pšeničné a jiné bílé mouce 

či ve směsích s ním počítáme. S tím souvisí 

výskyt lepku ve výrobcích z mouky. Tedy 

v běžně dostupném pečivu, těstovinách 

či snídaňových vločkách. Ale čekali bys-

te lepek v uzeninách, jogurtu, pudinko-

vém dezertu, kečupu či majonéze? Právě 

v těchto produktech může být lepek po-

užitý jako složka zahušťovadel.

Pokud jste citliví na lepek, doporučujeme 

pozorně pročíst složení potravin, které se 

chystáte zkonzumovat. A dejte si pozor 

na terminologii, která může být matoucí.

• Bez lepku

Obsah lepku v potravině, jež je prodá-

vána konečnému spotřebiteli, nedosa-

huje vyšších hodnot než 20 mg lepku 

na 1 kg suroviny. Primárně jde o potra-

viny, které neobsahují pšenici, ječmen, 

žito, oves nebo jejich křížence. Místo 

nich jsou zastoupené jiné složky, tzn. 

přirozeně bezlepkové potraviny.

• Velmi nízký obsah lepku

Obsah lepku v  potravině, jež je pro-

dávána konečnému spotřebiteli, ne-

dosahuje vyšších hodnot než 100 mg 

lepku na 1 kg suroviny. Toto označení 

je vyhrazeno pro potraviny ze speci-

álně upravených složek vyrobených 

z  pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo 

jejich kříženců, u  kterých byl obsah 

lepku zpravidla snížen technologic-

kou úpravou.

BEZLEPKOVÉ POTRAVINY
Co tedy jíst, z čeho péct, čím zahušťovat, 

když nemůžeme lepek? Žádný strach, 

existují potraviny, u kterých se nemusíte 

lepku obávat. Navíc jsou lépe stravitelné 

a zdravější pro náš organismus. Jde hlav-

ně o potraviny, které jsou kukuřičného, 

rýžového či pohankového původu. Tak-

že mouky tohoto typu můžete ve své 

bezlepkové kuchyni dle libosti používat. 

Spousta úžasných potravin nemá s  lep-

kem nic společného, jde o  tzv. přiro-

zeně bezlepkové potraviny, a  tak si je 

můžete užívat s radostí a bez omezení. 

Maso, ovoce, zelenina, brambory, mléko, 

máslo, vejce, marmelády, med. A mnoho 

dalších surovin obohatí váš jídelníček 

i s bezlepkovým handicapem.
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KYNUTÝ KNEDLÍK

BEZ LEPKU
• 250g Doves Farm směsi bílé 
bez lepku
(Kaufl and, Globus, lekarna.cz, zdravé výživy)
• lžičku soli 
• 50 g teplé vody + 200 g vody, mléka či kyselého mléka
• 1 lžička cukru
• 1/3 kvasnic 
• 1 lžička psyllia (rozpustná vláknina)

Psyllium zalijeme horkou vodou, pak si navážíme zbytek 
ingrediencí, případně uděláme kvásek, pokud nepoužíváme 
sušené droždí.
Vypracujeme těsto, necháme asi půl hodiny vykynout přikryté 
igelitem.
Vytvarujeme knedlík, necháme opět chvíli přikryté vykynout 
a vaříme v páře na olejem pomazaném pařáčku asi 20 minut.

DOVES FARM CHLEBOVÁ SMĚS BÍLÁ BEZ LEPKU 1kg
V prodeji v síti KAUFLAND, GLOBUS, LEKARNA.CZ,  ZDRAVÉ VÝŽIVY

RECEPTY NA www.dovesfarm.cz

dovesfarm.indd   1 12.3.2019   15:16:23



A CO ŘÍKÁTE NA LAKTÓZU?
Na laktózu reaguje každý jinak, ale 

pokud se u  vás projevují nepříjemné 

pocity jako je nadýmání, průjem, pále-

ní žáhy nebo zvracení, může i vy patřit 

mezi lidi, kteří laktózu nesnášejí. V sou-

časné době se s laktózovou intolerancí 

se v různé míře potýká 10-15 % popu-

lace. Někteří o  své intoleranci ani ne-

musí vědět a své potíže po konzumaci 

mléka přičítají jiným skutečnostem.  

Laktóza neboli mléčný cukr je přiroze-

nou součástí všech druhů mléka. Jedná 

se o  dvojitý cukr (disacharid), který je 

díky enzymu laktázy štěpen na jedno-

dušší cukry, a stává se tak lehce stravi-

telným. Pokud se však enzym laktáza 

netvoří v dostatečné míře, nerozložená 

laktóza zůstává ve střevech, kde vyvo-

lává nepříjemné zdravotní potíže (tedy 

intolerance laktózy).

Nejjednodušší způsobem, jak problém 

vyřešit je vyřazení potravin s  vysokým 

obsahem laktózy (typicky mléčné pro-

dukty) a jejich nahrazení alternativními 

mléčnými výrobky, jako je např. bez-

laktózové mléko. Na trhu je v současné 

době naštěstí široká nabídka mléčných 

výrobků pro tento typ intolerance, tak-

že i s tímto problémem rozhodně strá-

dat nebudete...

PROČ TĚLO NESPOLUPRACUJE
Příliš nízkou hladinu trávicího enzymu 

zvaného laktáza mohou způsobovat 

tyto faktory:

• genetika (mutace genu, který brá-

ní tělu vytvářet laktázu),

• předčasný porod (v organismu ne-

donošených dětí se zpočátku ne-

vytváří dostatek enzymu, ale s vě-

kem se situace může zlepšovat),

• poškození sliznice střeva  (napří-

klad vlivem nemocí či užívání léků),

• chronická onemocnění (celiakie, 

syndrom dráždivého střeva, cystic-

ká fi bróza, Crohnova nemoc).

HLEDEJTE VINÍKA
Příznaky nesnášenlivosti laktózy se 

objevují obvykle do 2 hodin po požití 

mléčných výrobků. Ne vždy se však vy-

skytnou ve stejné míře. Různé druhy

a množství produktů vyrobených z mlé-

ka  mohou působit na organismus od-

lišně. Zkuste proto vypozorovat, kte-

ré konkrétní výrobky  jsou příčinou 

vašich potíží a těm se pak vyhýbejte.

Mléko a  mléčné produkty, například 

jogurty, měkké sýry, tvaroh či zmrzlina, 

jsou hlavním zdrojem laktózy. Méně 

nápadná je ovšem laktóza, která se 

může skrývat v  některých druzích pe-

čiva, instantních polévkách, koktej-

lech, sušenkách či salátových zálivkách. 

Pokud tedy trpíte průjmy, které souvi-

sejí s  nesnášenlivostí laktózy, věnujte 

čas čtení etiket na zboží. Sledujte slože-

ní výrobků či jídel, která konzumujete. 

Foto: Shutterstock.com
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 Více info a recepty najdete na www.nominal.cz 
nebo na našem Facebooku.

 www.nominal.cz
 

Česká firma z Vysočiny 
s 25 lety tradice.

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

nejmenších dětí.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

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

plavacek.indd   1 3.7.2018   10:24:15



50

Zdraví



INZERCE

51

Zdraví

Nachlazení a chřipka jsou akutní virová onemocnění, která nás mohou potkat 

v jakémkoli ročním období. Můžeme vám nabídnout radu, jak se těmto 

onemocněním pokusit vyhnout, a můžeme vám doporučit, jak je případně 

zvládnout co nejlépe a nejrychleji.

DESATERO - JAK CO NEJRYCHLEJI PROJÍT

CHŘIPKOU A NACHLAZENÍM



Příznaky opravdové chřipky se od na-

chlazení liší především svým rychlým 

nástupem, kdy bolesti svalů, kloubů 

a  bolesti hlavy doprovází vysoké tep-

loty, až horečky. Rýma a bolesti v krku 

přicházejí pak spíše jako součást one-

mocnění. Antibiotická léčba na viry ne-

působí, u chřipky a nachlazení spočívá 

účinná léčba v klidovém režimu a správné 

životosprávě, případně v  tlumení ho-

rečky a bolestí svalů a kloubů.

1. Prevence – hlavně vitamíny! Hlav-

ním bojovníkem proti virům je vi-

tamin C, který sám o sobě chřipku 

nevyléčí, ale působí preventivně. 

Hlavním zdrojem vitamínu C jsou 

u nás k dostání citrusy (nejlépe ci-

tróny), dále pak syrové kysané zelí. 

Výborný k rychlé podpoře imunity 

je také zázvor.

2. Očkování? Vhodným způsobem 

prevence chřipky podle některých 

lékařů je také očkování. Ideální 

doba na očkování je od září do 

prosince, ale i  později Vám může 

očkování pomoci. Ochrana před 

chřipkou začíná 2 týdny po očko-

vání a přetrvává přibližně 6 měsíců 

až 1 rok.

3. Hygiena! Chřipkové viry se přenáší 

kapénkovou infekcí vzduchem 

nebo kontaktem s  potřísněnými 

předměty, proto je důležité mýt si 

často a důkladně ruce mýdlem pod 

teplou vodou a  co nejméně si sa-

hat na obličej.

4. Antibiotika – určitě NEBRAT! 

Antibiotika jsou určena pro léč-

bu infekcí vyvolaných baktériemi. 

Chřipku způsobují viry, antibiotika 

na ně nejsou účinná.

5. Domácí lékárnička. Vyplatí se 

mít v domácí lékárničce vždy léky, 

které tlumí některé nepříjemné 

příznaky chřipky, jako jsou horečky, 

bolest hlavy nebo kašel (paraceta-

mol, ibuprofen, kapky či sirup proti 

kašli), abyste se při nástupu nemoci 

nemuseli vydávat do lékárny. 

6. Dostatek tekutin, vyvážená 

strava. Snažte se vypít ideálně 

2  až 3  litry tekutin denně, nejlé-

pe neslazené čaje, minerální vody, 

ředěné ovocné šťávy. Jezte lehká, 

snadno stravitelná jídla s  dostat-

kem energie a  živin. V  případě 

nechutenství nebo velkých bolestí 

v krku se doporučuje dodávat tělu 

potřebné živiny specializovanou 

tekutou výživou – Nutridrinky. 

7. 2 dny pod peřinou, odpočinek. 

Pokud alespoň trochu můžete, 

dopřejte si první dva dny klid od 

veškeré práce a  zůstaňte v  poste-

li. Pokud práce nepočká, snažte se 

alespoň více odpočívat a dopřejte 

si co nejvíce spánku.

8. Nechte se opečovávat. Nechte si 

uvařit vaše oblíbené jídlo, když jste 

nemocní. Dovolte svým blízkým 

podat vám výživný pokrm či nápoj.

9. Kdy jít k  lékaři? V  případě, že 

jste chronicky dlouhodobě nemoc-

ní a máte sníženou imunitu, nebo 

pokud vám po dvou dnech nekles-

ne teplota pod 38 °C, máte silné 

bolesti hlavy a obtížně dýcháte.

10. Infekčnost. Nemocný člověk je 

infekční jeden den před prvními 

příznaky onemocnění a  v  prvních 

dnech. Poté schopnost někoho 

nakazit postupně klesá. Po pěti 

dnech dospělý už okolí nákazou 

neohrožuje. Děti po sedmi dnech.

 

Nejspolehlivější ochrannou je váš silný 

imunitní systém. Posilujte ho tedy kva-

litní vyváženou stravou, dostatkem po-

hybu na čerstvém vzduchu, otužováním 

a dostatečným odpočinkem.

Zdroj: Vyzivavnemoci.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Suchý kašel, ucpaný nos. Kdo by to neznal? S nástupem chladnějších 

dní takovými potížemi často trpí celá rodina. Přestože konzumujeme 

dostatek „céčka“, kolikrát může být pozdě na záchranu a už taháme 

jeden kapesník za druhým.  Máme pro vás pár účinných triků, 

jak se rychle postavit na nohy a vyzrát na každou virózu. 

JAK ZATOČIT S NACHLAZENÍM 

RYCHLE A ÚČINNĚ

6 TIPŮ,



INZERCE
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1. ZÁZRAK JMÉNEM 
ZÁZVOROVÝ ČAJ
Zázvor krom toho, že napomáhá při 

trávení a  eliminuje těhotenské nevol-

nosti, vyniká i  svými protizánětlivými 

a  antibakteriálními účinky. Při nachla-

zení, chřipce i  rýmě je zázvor doslova 

kouzelným pomocníkem, jehož účinek 

pocítíte téměř hned. Ve spojení s  me-

dem, citrónem a  špetkou hřebíčku 

nebo skořice vytvoří nejen dokonalé 

souznění chutí, ale také zapůsobí jako 

skutečná vitaminová bomba. 

2. POLÉVKA JE GRUNT
Talíř horkého vývaru vám sice chřipku 

nevyléčí, ale rozhodně vám pomůže 

cítit se lépe a doplnit potřebné tekuti-

ny a  živiny. Síla kuřecího vývaru nebo 

pořádné česnečky pomůže tělu bojovat 

s viry. Nezapomeňte přidat kořenovou 

zeleninu, hlavně pak cibuli. Vývar vařte 

dlouho, nejlépe několik hodin, a když 

vám trochu ujede ruka s pepřem, také 

to vadit nebude. Polévka pomůže s od-

kašláváním, ucpaným nosem i  dalšími 

symptomy nachlazení, jako je například 

bolest kostí.

3. OSVĚDČENÉ RADY NAŠICH 
BABIČEK
Obklady se využívaly hojně už v  dáv-

ných dobách. Sice jde převážně o „bab-

ské rady“, avšak i tyto postupy dokáží 

splnit svůj účinek. Existují desítky, mož-

ná stovky nejrůznějších obkladů, mezi 

ty nejoblíbenější při nachlazení patří 

například medový, křenový, tvarohový 

a nejznámější - Priessnitzův obklad.

Priessnitzův obklad -  tento obklad do-

káže zmírnit potíže, jako je suchý kašel, 

bolest v  krku i  horečka. Nejčastěji se 

aplikuje na krk. Pokud vás ale trápí su-

chý dráždivý kašel, můžete ho přiložit 

také na hrudník. Na pokožku nejprve 

přiložte namočenou látku ve studené 

vodě, ovšem nejdřív ji pořádně vyždí-

mejte. Na ní přiložte igelit tak, aby za-

kryl celou plochu látky. Nakonec to celé 

převažte suchým bavlněným šátkem 

a nechte působit přibližně hodinu. 

4. ODPOČÍVAT, ODPOČÍVAT, 
ODPOČÍVAT
Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se 

zbavit virózy je ulehnout do postele 

a  pořádně se vypotit. Vůbec nejlepší 

kombinací je dopřát si spánek po la-

hodné polévce. Snažte se opravdu od-

počinout a  vypnout všechna elektric-

ká zařízení, která by vás mohla rušit. 

V místnosti si přitopte, ale snažte se zá-

roveň pravidelně větrat, a tím pročistit 

vzduch v místnosti. 

5. POMOCNÍK Z LÉKÁRNY
Také máte doma v  lékárničce pár po-

mocníků z  lékárny, na které nedáte 

dopustit? Takové ty spolehlivé držáky, 

které vám vždycky alespoň trochu po-

mohou dostat se zpět na nohy? A sly-

šeli jste někdy o  účincích islandského 

lišejníku? Ne nadarmo se mu říká pří-

rodní antibiotikum – má totiž uklidňují-

cí účinek a pomáhá při kašli a infekcích 

dýchacích cest. 

6. A ZASE TY BYLINKY
Bylinky mohou být cenným pomocní-

kem při léčbě nachlazení, avšak musíte 

vědět, které v jakém případě použít. Při 

nachlazení patří mezi nejpoužívanější 

bylinky černý bez. Bezový čaj vám díky 

obsaženým látkám pomůže při pocení 

i odkašlávání. Pokud je nachlazení do-

provázeno bolestí v krku, zkuste šalvěj 

lékařskou nebo řepík lékařský. Na rýmu 

je pak dobrá máta peprná, která díky 

své svěžesti uvolňuje dýchací cesty. Na 

pěstování bylinek jsou ideální kaskádové 

květináče, skvěle vypadají a bylinkám 

se v nich daří.

JAK SE LÉPE CHRÁNIT PŘED 
NACHLAZENÍM?
Správná prevence spočívá zejména 

v  posilování obranyschopnosti a  dodr-

žování pár jednoduchých pravidel. Mytí 

rukou je jedním z  nejefektivnějších 

způsobů prevence před nachlazením, 

chřipkou a  nejrůznějšími viry. Imuni-

tu posílíte také otužováním a zdravou 

stravou, bohatou na ovoce a zeleninu. 

Nezapomínejte ale, že i pravidelný po-

hyb, odbourání stresu a dostatek spán-

ku má blahodárný vliv na váš fyzický 

i duševní stav. 

Foto: Shutterstock.com

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NACHLAZENÍM A CHŘIPKOU?
Základním rozdílem je, že nachlazení vás opustí po pár dnech, zatímco chřipka se 

u vás zdrží většinou o něco déle. Nachlazení bývá častěji doprovázenou rýmou, zvý-

šenou teplotou a  vlhkým kašlem. Chřipka se projevuje suchým dráždivým kašlem, 

bolestí kloubů a hlavy a vysokými horečkami.
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Pro ty, kteří nečetli příběh od začátku bychom 
měli připomenout, že  jsme představili paní Janu, 
které se podařilo po deseti letech bezdětnosti 
otěhotnět a  která své štěstí přičítá na vrub So-
mavedicu.  Zajímá vás, co se dělo dál? Zda příběh 
spěje ke šťastnému konci a k narození miminka? 
Zda je vše v pořádku a miminko bude zdravé? Vše 
se za chvíli dozvíte …  Než vám ale budu dál vy-
právět o téhle úžasné novince, pojďme ale nejpr-
ve jako vždy na malé shrnutí,  pro ty, kteří snad  
nečetli předchozí článek a tudíž třeba vůbec ne-
tuší, o  čem je řeč a  co je vlastně Somavedic za 
zázrak..  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní mi-
nerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schop-
nost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostře-
dí, a  tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen 
o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u ka-

menů je tato energie nebývale silná, z čehož do 
jisté míry vychází i  jejich léčebné využití, které 
se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotli-
vých kamenů. Somavedic v sobě takových kame-
nů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a  je 
sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich 
energie. Pokud totiž konkrétní minerály v urči-
tém přesném rozestavení necháme působit ve 
společné korelaci, dokážou vzájemně se podpo-
rující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostře-
dí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné 
vlivy, jež taktéž vibrují v  určitém frekvenčním 
rozmezí. To je dnes již měřitelné pomocí biore-
zonančních přístrojů a  těchto poznatků výrobce 
využívá pro optimální funkci Somavedicu.  Ten 
by měl člověka vyladit, dostat ho do harmonie, 
dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a ho-
jením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit 

SOMAVEDIC?
ZÁZRAK POKRAČUJE...

somavedic.indd   2 7.3.2019   11:27:57



lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu života. 
A teď tedy k realitě… 

Od oplodnění k miminku…
V posledním pokračování jsme paní Janu opustili 
ve chvíli, kdy zjistila, že je těhotná. To je ale jen 
začátek dlouhé cesty. Bude úspěšná?
„Já doufám, že ano,“ je optimistkou paní Jana. 
„Mám za sebou první týdny těhotenství a vlastně 
bez nějakých větších problémů, což je vzhledem 
k mému věku docela zázrak. Ano, jsem víc unave-
ná, večer padnu do postele a spím, ale to k těho-
tenství prostě patří. Mám za sebou první kontrolu 
na ultrazvuku a vše je, jak má být. Miminku již 
tluče srdíčko, velikost embrya odpovídá stáří tě-
hotenství. Tlak je v pořádku, těhotenská cukrov-
ka se neobjevila, otoky nemám, prostě zatím bez-
problémové těhotenství.  Samozřejmě, jsem stará 

prvorodička, takže mě čeká podrobné genetické 
vyšetření, odběr plodové vody,  nebude to ještě 
tak úplně legrace. Ale prozatím je vše na dobré 
cestě a to je důležité. Nevím, zda je to působe-
ním Somavedicu, ale čekala bych, že budu šílet 
obavami a já jsem vlastně docela v klidu. Vůbec si 
nepřipouštím, že by mělo být něco v nepořádku. 
Jdu životem tak nějak s úsměvem a říkám si, že 
bude dobře. 
Možná, až se uvidíme příště, budu šílet víc, proto-
že mě bude čekat předlouhé čekání na výsledek 
genetických testů a to už mi třeba nebude tak do 
řeči. Ale já tak nějak vnitřně věším, že to všechno 
dobře dopadne. Svět je krásný.
Po deseti letech mě potkal zázrak. A možná čeká 
někde i na vás…“

Iva Nováková

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

jsme většinou ochotné podstoupit cokoliv – zázraky medicíny počínaje a babskými 

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

se podívat na pokračování příběhu, který se začal psát před několika týdny a  ve 

kterém sehrál svou velkou roli Somavedic.

somavedic.indd   3 7.3.2019   11:28:03
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Těšíte se na blížící se léto, dobu víc odhalující než ukrývající, ale radost vám 

kalí příznaky stárnutí pleti, ochablé kontury paží, silnější stehna či bříško, nebo 

malá, případně povislá prsa? Potom je jaro přesně tím nejlepším obdobím pro 

estetické zákroky, které tyto nedostatky napraví a podpoří vaše sebevědomí, 

takže nejoblíbenější měsíce roku přivítáte krásná a svěží.

PŘIVÍTEJTE LÉTO
KRÁSNÁ A SVĚŽÍ



INZERCEINZERCE
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Ačkoliv vyznáváte zdravý životní styl 

s  dostatkem kvalitní pestré stravy, 

spánku i  pohybových aktivit, čas ne-

zastavíte. V  důsledku ubíhajících let 

a hormonálních změn, ale také z důvo-

du těhotenství, či prostě jen kolísáním 

váhových přírůstků a  úbytků se tělo 

mění. Pevnosti jeho pokožky nepřidá-

vá ani sedavé zaměstnání. Pleť ztrácí 

svoji elasticitu a ochabuje. Objevují se 

vrásky, kožní převisy na horních víčkách 

a váčky na dolních víčkách, pigmento-

vé skvrny v obličeji i na rukách, mnoho 

žen trápí povislá prsa, vystouplé bříško 

či silnější stehna. 

Bohužel s  přibývajícím věkem a  stre-

sem se nám snižuje i kvalita a množství 

tělesného kolagenu a  elastinu. U  žen 

v menopauze se téměř nevytváří. Proto 

bývá velkým rozčarováním, když se roz-

hodneme vytvarovat postavu a  zhub-

nout před létem. I  když dodržujeme 

pravidla dietního programu a zdravého 

životního stylu, hodně zhubneme,  ra-

dost se ve většině případů nekoná. 

Naopak přijde jedno velké zklamání. 

U žen ve věku 50–60 let a více dochází 

až k fatálnímu zklamání.

Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního 

kolagenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta 

začíná být povislá a  i  když zhubneme 

na vytouženou váhu, nemusíme být se 

svou postavou spokojeni. Přitom stačí 

podpořit své tělo při hubnoucím pro-

gramu stimulačními procesy pomocí 

hydrátu živého kolagenu nové genera-

ce, a to i v případě, že by to mělo být 

„last minute“, protože nikdy není poz-

dě začít.  Hydrát kolagenu má vědecky 

potvrzené účinky na  rychlost obnovy 

a  kvalitu tvorby vlastního kolagenu 

v  tkáních.  Dokáže obohatit mezibu-

něčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky 

o  cenné aminokyseliny. Pokožce, vla-

sům, nehtům i pojivovým tkáním navra-

cí potřebnou pružnost a elasticitu. 

S  jeho pomocí lze některé nedokona-

losti odstranit nebo alespoň účinně eli-

minovat. 

A  tam, kde už musí pomoci lékař?  

I  tam stačí neházet pomyslnou „fl in-

tu do žita“, ale vyhledat profesionální 

pomoc a obrátit se na odborníky, kteří 

jsou připraveni vaše problémy vyřešit. 

„Vady na kráse“ dnes nepředstavují 

žádný problém. Existuje celá řada me-

tod na omlazení pokožky, vyhlazení 

drobných vrásek, odstranění jizviček 

či třeba eliminaci pigmentových skvrn, 

ale také chirurgických estetických zá-

kroků, s  jejichž pomocí můžete získat 

zpátky to, co se vám čas snaží vzít.

REJUVENACE POMOCÍ 
KOUZELNÉHO PAPRSKU
Trápí-li vás špatný stav pokožky, nebo 

počáteční viditelné projevy stárnutí, ře-

šení je snadné. Esem je v tomto případě 

vysoce účinná a  šetrná pomoc lasero-

vého paprsku. Ošetření je vhodné pro 

obnovu přirozeně mladistvého vzezře-

ní pleti, ale také k  vyrovnání kožních 

nerovností, odstranění jizviček, strií, 

k řešení potíží s rozšířenými póry či od-

stranění nežádoucí pigmentace. Prin-

cip je v  podstatě jednoduchý. Paprsek 

CO2 frakčního laseru působí na povrch 

kůže i  podkoží, kde následně dochází 

ke kolagenezi. Při ošetření je na pokož-

ce vytvořen viditelný jemný rastr s mi-

niaturními tečkami, které jsou od sebe 

rozprostřeny v určitých vzdálenostech, 

zatímco mezi nimi zůstávají proužky 

zdravé kůže. V  místě teček dochází 

k podráždění a podpoře kolagenu, což 

způsobuje jeho růst a potažmo přináší 

pokožce mladistvý vzhled. Po zákroku 

je pleť ošetřena prostředky, které na-

pomáhají snížit reaktivitu a  navíc celý 

proces ještě podpoří. Poté je pokožka 

vystavena působení LED světel pro pod-

poru hojení a  omlazení. Zákrok není 

časově náročný, je bezbolestný, nevyža-

duje žádnou rekonvalescenci a neome-

zuje člověka v jeho běžných činnostech. 

Důležité je však následné dodržování 

dvou důležitých zásad: nezbytné ochra-

ny před slunečním zářením a používání 

kvalitních hydratačních krémů. S jejichž 

výběrem vám poradí v  zařízení, kde 

ošetření provádí. Aby byl výsledek op-

timální a dlouhotrvající, je dobré kúru 

po měsíci třikrát až čtyřikrát opakovat 

a absolvovat ji alespoň jedenkrát ročně.

ABY RUCE NEŽALOVALY...
Nejen vaše tvář se potýká se zubem 

času. Další nejvíce exponovanou sou-

částí vašeho těla, na kterou působí 

střídání tepla, chladu, vlhka a  sucha, 

jsou ruce. Často proto dokážou nejen 

prozradit údaje z vašeho rodného listu, 

ale ještě vás i nepěkně pomluvit. Navíc 

přibližně v době, kdy se koncovka –cet 

mění na –sát, čili zhruba kolem padesá-

tého roku věku na hřbetu rukou začíná 

výrazně ubývat mazových žláz, které 

jsou zodpovědné za pěkný vzhled po-

kožky rukou. Kůže se ztenčuje a svraš-

ťuje, žíly vystupují na povrch a výrazně 

se rýsují. Pomoc je snazší, než možná 

tušíte. Jedná se o injekční kúru, tak zva-

nou mezoterapii rukou. 

„Při zákroku je do pokožky hřbetu ru-

kou vpravována kyselina hyaluronová 

spolu s dalšími substancemi. Aplikace je 

prováděna pomocí velmi tenkých jem-

ných jehliček, které bolestivost snižují 

na minimální hranici a navíc jsou pou-

žívány lokální znecitlivující prostředky. 
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Ošetření přináší prakticky okamžitý 

omlazující výsledek. Je vhodné jej ales-

poň třikrát v rozmezí jednoho až dvou 

týdnů opakovat a  to nejlépe dvakrát 

ročně. Efekt je dlouhodobý a přetrvává 

jeden až dva roky,“ říká o mezoterapii 

rukou lékařka, která se této metodě 

již řadu let s úspěchem věnuje. I přes 

nesporné výhody však některé klient-

ky od tohoto zákroku odrazují obavy 

z  bolesti. Jsou prakticky neopodstat-

něné a  podle slov lékařky opravdu 

není třeba mít strach. Pokud by to ale 

pro vás byla příliš vysoká „překážka“, 

existuje alternativní řešení, které spo-

čívá ve vpravení přípravku do pokožky 

pomocí tak zvaného mezorolleru. Jed-

ná se o  váleček vybavený mikrojehla-

mi, které pronikají pouze do hloubky 

přibližně 0,2 mm, takže tento způsob 

aplikace přípravku připomíná spíše 

masáž, kterou provází příjemné pocity. 

Stimulace mikrojehlami rovněž zlep-

šuje krevní oběh, což má za následek 

aktivní produkci elastinu a  kolagenu, 

látek zodpovědných za pružnost kůže 

a schopnost její samoobnovy. 

ZÍSKEJTE ZPÁTKY JISKŘIVÝ 
POHLED
S přibývajícím věkem často dochází ke 

ztrátě elasticity pokožky očních víček. 

Důsledkem jsou kožní převisy na hor-

ních víčkách a  váčky na dolních víč-

kách. Obojí obličeji dodává unavený 

a  smutný vzhled a přidává roky navíc. 

V  některých případech je pokles na-

tolik masivní, že jej mohou provázet 

i  zrakové potíže. Tento problém řeší 

operace očních víček, tak zvaná ble-

faroplastika. Zákrok se provádí kla-

sickou chirurgickou metodou nebo 

pomocí laseru. Vhodnost metody pro 

konkrétního pacienta určuje lékař 

po předchozí nezávazné konzultaci. 

„Operaci horních i dolních víček lze pro-

vést najednou nebo samostatně. Opera-

ce je zpravidla prováděna ambulantně 

a probíhá v lokální anestezii. Nejprve je 

vyměřen a vyznačen rozsah nadbytečné 

kůže. Při zákroku na horních víčkách je 

řez veden tak, aby jizva byla uschována 

v  jejich záhybu. Linie řezu při operaci 

dolních víček vede těsně pod řasami. 

Během operace je odstraněna nadby-

tečná kůže včetně podkožního tuku 

a  rána se poté zašije jemným stehem, 

aby jizvičky byly po zhojení prakticky 

neviditelné. Stehy jsou odstraňovány 

přibližně po týdnu. Je třeba počítat se 

vznikem drobných modřin a otoků, kte-

ré asi do 10 – 14 dnů vymizí,“ říká o ble-

faroplastice odborník. Upřesňuje také, 

že v rámci pooperačního režimu se do-

poručuje dodržovat klid a  maximálně 

ulevovat očím, které je vhodné chránit 

před denním světlem tmavými brýlemi. 

Po dobu dvou dnů se nedoporučuje sle-

dovat televize a pracovat s počítačem. 

Pro zmírnění otoků je dobré přikládat 

chladivé obklady. Rekonvalescence po 

operaci víček trvá asi týden, ke svým 
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sportovním aktivitám se můžete na-

vrátit přibližně za měsíc po operaci. 

Laserová operace se provádí u dolních 

víček a  je vhodná pro pacienty, kteří 

mají v této oblasti tukové váčky. Zákrok 

probíhá v  celkové anestezii. Operační 

vstup vede přes sliznici dolního víčka, 

kde se redukují tukové váčky a  jeho 

kůže je poté ošetřena laserem, čímž 

dochází k jejímu dokonalému vypnutí. 

Operační ranku není nutné šít. Po tom-

to zákroku počítejte s jednodenní hos-

pitalizací. Po zhojení vaše oči získají zá-

řivý pohled  a obličeji se navrátí svěží, 

mladistvý výraz.

DO PLAVEK KRÁSNÁ
Z  důvodu blížícího se léta se na jaře 

zvyšuje zájem o korekce problémových 

tělesných partií. Není divu – plavky jsou 

stále rafinovanější, pěknou postavu 

dokážou náležitě podtrhnout a  kte-

rá žena by se nechtěla cítit žádoucí? 

Na řadu tak přichází zákroky, které si 

s  nechtěným zaoblením dokážou po-

radit. Sázkou na jistotu při tvarování 

postavy je liposukce, která je využívána 

zejména k  redukci tuku v  oblasti ste-

hen, bříška i paží a patří k nejvyhledá-

vanějším zákrokům plastické chirurgie. 

„Matkou“ těchto zákroků je klasická 

liposukce, při které jsou malými řezy 

do požadovaných oblastí vpraveny ka-

nyly, jejichž pohyb manuálně zajišťuje 

operatér. Jsou napojené na speciální 

přístroj vyvíjející podtlak a  při ošetře-

ní dochází k rozrušování tukové tkáně 

a  jejímu odsávání. Poté, co se tuková 

vrstva ztenčí, následuje hojivý proces, 

při kterém se kůže nad ošetřeným mís-

tem se smršťuje a přináší požadovanou 

změnu. 

Vedle klasické liposukce existuje něko-

lik dalších metod, které vás zbaví pře-

bytečného tuku. 

Od liposukce (což znamená odsátí tu-

kových buněk) je nutno rozlišit lipolýzu 

(rozrušení tukových buněk). Jedná se 

o naprosto rozdílné metody, které nelze 

srovnávat. Výsledný efekt po provede-

ní výkonu je samozřejmě výrazně vyšší 

u opravdové ultrazvukové liposukce.

Pod označení liposukce zásadně nelze 

zařadit tzv. neinvazivní ultrazvukovou 

liposukci, kavitační liposukci, či ultra-

zvukovou liposukci 3.generace. Tyto 

neinvazivní techniky představují pou-

hou lipolýzu a na veřejnosti jsou mylně 

označovány jako ultrazvuková liposuk-

ce. Pravá liposukce znamená odstra-

nění tukových buněk z  těla, naproti 

tomu lipolýza znamená rozrušení tuku 

v  tukových buňkách, které však v  těle 

zůstanou a do nichž se časem tuk vrátí. 

Při pravé ultrazvukové liposukci se jed-

ná o  operační techniku odstraňující 

nadbytečnou tukovou tkáň z  podkož-

ních zásob. Rozrušená tkáň se při ní 

odsává pomocí kanyly malého průměru 

(3 - 5 mm), která je napojená na přístroj 

vyvíjející podtlak. Velkou výhodou to-

hoto zákroku je pak trvalý efekt jedno-

rázové procedury, protože v dospělosti 

je počet tukových buněk stabilní, buňky 

se nemnoží, jen se mění jejich velikost. 

Proto redukce jejich počtu způsobí 

v dané lokalitě trvalý efekt.

PLNÝ DEKOLT – RECEPT NA
ŽENSKÉ SEBEVĚDOMÍ
Na jaře je také nejvyšší čas pro úpravy 

dekoltu. Dnes už běžnou plastickou 

operací prsů je jejich zvětšení pomocí 

implantátů. K výplni se nejčastěji pou-

žívají silikonové implantáty a to kulaté, 

nebo anatomické. Zatímco kulaté výpl-

ně jsou vhodné pro ženy, které touží po 

výrazném a velkém poprsí, anatomické 

implantáty mají tvar kapky, kopírují 

přirozený tvar prsů a zachovávají jim co 

možná nejpřirozenější podobu. Zajíma-

vou možností je i  aplikace Metacrillu, 

což je jediný patentovaný bioplastický 

materiál na světě. Jedná se o  bioge-

nerátor vlastního kolagenu, který se 

používá ke  korekci vrásek, ochablé 

pokožky a  defektů jak vrozených tak 

získaných v  místě aplikace. Je to jedi-

nečný injekční biokompatibilni mate-

riál, používaný k výplním, k odstranění 

estetických vad  za účelem dosažení 

mladšího a  krásnějšího vzhledu, který 

stimuluje tvorbu vlastních elastických 

a kolagenních vláken a  tak způsobuje 

permanentní  efekt  v  dané  oblasti. 

Implantáty se vkládají buď pod po-

vrch velkého prsního svalu, nebo na 

sval. O  vhodnosti umístění rozhoduje 

lékař po vyhodnocení tělesná konsti-

tuce ženy a  některých dalších fakto-

rů. Vložení implantátu probíhá třemi 

možnými způsoby. Častou volbou je 

cesta řezem v  podprsní rýze. Výsled-

nou jizvu pak prs zakrývá a je viditelná 

prakticky jen při poloze vleže, ačkoliv 

dobře zhojená jizva po čase s  okolní 

pokožkou prakticky splyne. Implantáty 

lze vložit také řezem ve spodní hranici 

prsního dvorce, nebo v podpaží. Volba 

je na vás a vašem lékaři, který posoudí 

a vyhodnotí, jaký způsob bude pro vás 

nejvhodnější. Všechny plastické opera-

ce prsou se provádí v celkové narkóze 

a počítejte s tím, že vyžadují 24 – 48 ho-

dinovou hospitalizaci. Rekonvalescence 

trvá asi dva týdny, plná zátěž je možná 

přibližně po měsíci. Po tuto dobu si bu-

dete muset odříci většinu sportovních 

aktivit, například cvičení v  posilovně 

nebo běhání. Připravte se také na to, že 

po celou dobu budete muset nosit spe-

ciální kompresivní podprsenku, která 

drží implantáty ve správné pozici. Veš-

kerá případná omezení však stojí za 

znovunabytí či podporu sebevědomí 

a krásnou postavu, se kterou vykročíte 

do příjemných letních dnů.

Text: Eva Brabcová, 

foto: Shutterstock.com
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INZERCE
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Alergie je onemocnění, které nás může zaskočit prakticky kdykoliv. U někoho se 

projeví v raném dětství, u dalšího až třeba po čtyřicátém roce. Pokud patříte do 

skupiny těch, které tohle onemocnění trápí, nikdy není pozdě začít s chorobou 

bojovat.

S ALERGIÍ!
VYHRAJTE BOJ 



Boj bude probíhat na dvou frontách. 

Jednak je zapotřebí nalézt účinnou 

léčbu, jednak zanalyzovat prostředí, 

ve kterém žijete a zjistit, co je pro vás 

nebezpečné.

V  první řadě bude zřejmě nezbytné 

přistoupit k  preventivním opatřením 

– odstranit alergen – např. koberce, 

záclony, závěsy, kožešiny a  jiné zdroje 

prachu.

Používejte jen výrobky určené pro aler-

giky, čističky vzduchu, dostatečně vět-

rejte a ačkoliv je to těžké, nechovejte 

domácí zvířata se srstí.  Čističky vzdu-

chu rozhodně nejsou žádným přepy-

chem, pomohou nám k  okamžitému 

zlepšení kvality vzduchu v  místnosti, 

což je vzhledem k tomu, že se v průbě-

hu dne nadechneme až 20 000, velmi 

důležité. Pokud se nám podaří odstra-

nit cizorodé částice ze vzduchu, bude  

náš boj s alergií rozhodně úspěšnější. 

Samozřejmě je velmi důležité i dodržo-

vání správné životosprávy, dospělí by se 

měli vyvarovat kouření, děti by se měly 

vyhýbat pobytu v zakouřených prosto-

rách.

VYHLASTE BOJ ROZTOČŮM!
Pro každého alergika jsou zhoubou 

roztoče, které bohužel najdeme v kaž-

dém prostředí. Co udělat s tím, aby jich 

bylo, co nejméně? Nejprve se s  nimi 

dobře seznámit…

Roztoči jsou nezvaní hosté v každé do-

mácnosti. Živí se šupinkami kůže, které 

z  nás opadávají během spánku každý 

den (1,5 g kůže denně a cca 0,3 - 0,45 

kg ročně). Daří se jim ve vlhkém a tep-

lém prostředí jako jsou naše postele, 

matrace, lůžkoviny, čalouněný náby-

tek a  koberce. V  přírodě jsou roztoči 

hubení jejich přirozenými nepřáteli, 

a také je ničí sluneční paprsky, bohužel 

tomu tak není v  domácnosti. Roztoči 

přežívají a  reprodukují se lépe právě 

v  matracích a  lůžkovinách, neboť vlh-

kost a teplo lidského těla zde přetrvává 

až několik hodin. Výkaly roztočů obsa-

hují silný alergen, který může vyvolat 

závažná onemocnění, jako jsou právě 

astma, alergie a různé druhy ekzémů.

Roztoči se živí především drobnými od-

lupky naší kůže. Nejlepší podmínky pro 

růst roztočů nabízí prostředí s teplotou 

22 - 26 °C a  vlhčím vzduchem, nejpří-

znivější pro roztoče je relativní vlhkost 

vzduchu v  rozmezí 70 - 80%, naopak 

vlhkost pod 50% je pro ně až na výjim-

ky vysoce nepříznivá.

Tyto skutečnosti poměrně jasně vysvět-

lují, proč představuje pohodlné lůžko 

se svým specifi ckým mikroklimatem té-

měř ideální inkubátor roztočů, a proč je 

při realizaci protiroztočových opatření 

nutné zaměřit pozornost v  první řadě 

na něj. Z  lůžka se roztočové alergeny 

a částečně i roztoči dostávají do prachu 

v  ložnici a odtud se šíří i do ostatních 

místností a  předmětů v  bytě. Roztoče 

naštěstí zničí praní ve vodě nad 60°C 

po dobu jedné hodiny a  skvělými po-

mocníky v boji proti nim jsou antibak-

teriální vysavače. 

Prevence a vytvoření co nejčistšího pro-

středí jsou nemírně důležité.  Nicméně 

i tak nesmíme zapomínat na správnou 

léčbu.

JAK LÉČIT ALERGII…
Antihistamika

Používají se jako léky první linie. Prv-

ní generace těchto léků způsobovala 

celou řadu vedlejších účinků jako je 

ospalost či malátnost. Tento problém je 

prakticky odstraněn u nejnovější gene-

race léků. Nové léky ulehčují paciento-

vi život a  začleňují ho do normálního 

chodu života bez nepříjemných pocitů. 

Kromě obtěžujících příznaků léčí také 
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alergický zánět a tím předcházejí vzni-

ku astmatu. Odborníci, kteří se věnují 

léčení alergií, upozorňují především na 

důležitost kontinuální,

celoroční léčby alergií. Proč? Zánětový 

proces, odborně nazývaný „minimální 

perzistující zánět“ probíhá i ve dnech, 

kdy pacient nemá příznaky. Na slizni-

ci, která je překrvená, se snadno usadí 

bakterie či virus.

Hlavně když trpíte nesezónní alergií, se 

díky kontinuální léčbě můžete vyhnout 

příznakům při kontaktu s  alergenem. 

Proto je důležité nevšímat si jen „svého 

pylového období“, ale je nezbytné léčit 

alergii celoročně.

Alergie může postihnout i lidi po čtyři-

cátém roce života. Proto buďte stále ve 

střehu a kontrolujte i své blízké. Neza-

pomínejte na prevenci, systematičnost 

a pravidelnost.

Sáhněte po lécích, které vám pomohou, 

a v konečném důsledku se těšte z plno-

hodnotného života, ve kterém alergie 

nehraje hlavní úlohu.

Atopický ekzém

Zcela specifickou formou alergie je 

atopický ekzém, zánětlivé a  svědivé 

kožní onemocnění, které postihuje pře-

devším děti krátce po narození nebo 

v prvním roce života, může se ale ob-

jevit i u dospělých. Dispozice jsou dány 

zčásti geneticky, propuknutí AD však 

zásadně ovlivňuje péče o pokožku dítě-

te v prvních měsících života. 

„Výzkumy z posledních 5 let prokázaly, 

že 15 až 25% dětí trpí ekzémem. Neby-

ly to dětské geny, které prošly takovou 

změnou, změnilo se naše prostředí. Do-

chází tak k narušování ochranné kožní 

bariery, čímž se zvýšily předpoklady pro 

vznik a  rozvoj atopického ekzému,“ 

upozornil přední britský dermatolog 

Prof. Michael J. Cork, vedoucí výzku-

mu katedry dermatologie University of 

Sheffield, na Kongresu primární péče 

konaném vloni v Praze.

Kůže malých dětí je mnohem tenčí než 

u dospělého, přesto má zásadní ochran-

nou funkci. Přítomnost vody v kožních 

buňkách posiluje funkci bariéry, při vy-

sychání kůže dochází k jejímu narušení, 

ztrátě vody a  tím ke snazšímu pronik-

nutí alergenů z vnějšího prostředí. 

Léky při léčbě ekzému

Tím se pomalu dostáváme k tomu, jak 

atopický ekzém léčit…

Úlevovými léky – Přinášejí úlevu v po-

době snížení svědění, silného zarudnutí. 

Výborným pomocníkem je v tomto 

ohledu  konopná kosmetika.  Při léčbě 

atopického ekzému s  ní dosahujeme 

výborných výsledků.  A proč je tomu 

tak? Vyrábí se z konopného oleje, li-

sovaného z konopných semínek. Ten 

obsahuje nenasycené mastné kyseliny, 

chlorofyl a vzácné minerální látky.

Konopná kosmetika hydratuje a vyživu-

je pokožku, má zklidňující účinky a je 

zcela hypoalergenní. Pomáhá regene-

rovat pokožku, dokáže také vyrovnávat 

přirozené pH pokožky. Umí ulevovat 

od bolesti  a další výhodou je, že se dá 

snadno kombinovat s dalšími rostlinný-

mi extrakty.

Promašťovacími krémy – Péče o suchou 

kůži je nejdůležitější. Pravidelným pro-

mašťováním kůže, kde rovněž konopná 

kosmetika hraje výraznou roli, zlepšíme 

její funkce. Podaří-li se stav kůže zlep-

šit pomocí tzv. promašťovacích krémů 

a  mastí, obyčejně se podstatně zlepší 

i ekzém. Spotřeba promašťovacích kré-

mů a mastí při správné léčbě je poměr-

ně velká. Promašťovací krémy vtíráme 

několikrát denně do zdravé i postižené 

kůže, ale vždy jen tolik, kolik se vstře-

bá. Na kůži nesmějí výrazně zůstat pře-

bytečné nánosy. Pod silnou vrstvou kré-

mu nebo masti se kůže přehřívá, špatně 

dýchá a  stupňuje se svědění. Důležitá 

zásada je: čím méně krému a  čím čas-

těji, tím lépe.

Zevními hormonální léky – tzv. lokál-

ními kortikoidy – Tato léky by měli být 

až tím nejzazším řešení ve chvíli, kde 

méně invazivní řešení selže. Využívá-

me jejich rychlý protizánětlivý a proti-

svědivý účinek. Neléčí onemocnění, ale 

pouze ho zklidňují a  to jen po dobu, 

kdy je pacient používá. Používáme je 

jen v  době největšího zhoršení  ekzé-

mu a k překonání kritických obtíží. Jak-

mile se ekzém zlepší, ihned hormonální 

lék vysazujeme a vracíme se k osvědče-

ným udržovacím lékům a  zvláčňujícím 

mastem. Této léčbě říkáme intervalo-

vá, protože hormonální léčbu vždy na 

několik dnů přerušujeme a používáme 

jiný, nekortikoidní lék. Pauza v hormo-

nální léčbě by měla být nejméně tak 

dlouhá, jak dlouho jsme hormonální 

lék používali. Jsme mnohem raději, 

když je dvojnásobná. Je vhodné si přes-

ně značit do kalendáře, kdy používáte 

kortikoidní krém nebo mast. V praxi to 

například znamená, že 3 dny použiji 

hormonální lék a 6 dnů ošetřuji jiným 

způsobem. Kortikoidní preparát apli-

kujeme 1-2x denně, přesně jen na mís-

ta akutního zánětu, která jsou zarudlá 

a  zduřelá. Ošetřujeme především na 

noc, ale až po vstřebání zvláčňujícího 

krému (asi za půl hodiny po promaš-

tění). Volbu konkrétního léku je nutné 

ponechat na kožním lékaři, který při 

doporučení musí vzít v úvahu věk paci-

enta, rozsah a lokalitu ošetřované plo-

chy, typ a stádium ekzému, eventuální 

druhotnou infekci a typ kůže pacienta.

Zdroj:oalergii.cz 

foto: Shutterstock.com

Clean the UnseenUV-C antibakteriální vysavač
domov bez roztočů

www.raycop.cz Raycop je schválen Britskou nadací pro alergie
a atestován Univerzitou Karlovou v Praze.
Lékaři doporučují pro alergiky a astmatiky

Prodejna: BLAKAR trading, Azalková 1272,  Jesenice u Prahy
tel.: 608 025 404, 606 377 814, e-mail: info@blakar.cz

Zajistěte sobě i svým dětem zdravý spánek bez nočního 
kašle a zacpaného nosu. Používejte na lůžkoviny a 
matrace Raycop, jediný účinný vysavač navržený 
lékařem a vybavený atestovanou UVC dezinfekční 
lampou. Bezchemicky vyčistí a vydezin� kuje matrace 
a lůžkoviny od nebezpečných roztočů, bakterií, virů a 
plísní. Účinně pomůže s léčbou alergií, astma a ekzémů.
Raycop zajistí vaší rodině zdravý spánek.

Čistý domov pro alergika znamená

raycop_12019-Alergieastma_210x148.indd   1 2/27/2019   2:38:59 PM

70

Zdraví



INZERCE

Clean the UnseenUV-C antibakteriální vysavač
domov bez roztočů

www.raycop.cz Raycop je schválen Britskou nadací pro alergie
a atestován Univerzitou Karlovou v Praze.
Lékaři doporučují pro alergiky a astmatiky

Prodejna: BLAKAR trading, Azalková 1272,  Jesenice u Prahy
tel.: 608 025 404, 606 377 814, e-mail: info@blakar.cz

Zajistěte sobě i svým dětem zdravý spánek bez nočního 
kašle a zacpaného nosu. Používejte na lůžkoviny a 
matrace Raycop, jediný účinný vysavač navržený 
lékařem a vybavený atestovanou UVC dezinfekční 
lampou. Bezchemicky vyčistí a vydezin� kuje matrace 
a lůžkoviny od nebezpečných roztočů, bakterií, virů a 
plísní. Účinně pomůže s léčbou alergií, astma a ekzémů.
Raycop zajistí vaší rodině zdravý spánek.

Čistý domov pro alergika znamená

raycop_12019-Alergieastma_210x148.indd   1 2/27/2019   2:38:59 PM

15. VELETRH POTŘEB PRO DĚTI

4.–7. 4. 2019
www.forkids.cz OFICIÁLNÍ VOZY

KIDS_19_210x148.indd   1 06.03.19   16:03



72

Zdraví

Jistě pro vás nebude žádnou novinkou, že med je takový 

malý přírodní zázrak. Možná ale netušíte, s čím vším vám 

může pomoci...

JSTE NEMOCNÍ? 
ZKUSTE MED
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NEŽ ZAČNEME MED UŽÍVAT
• V květovém medu převažují hlavně 

glukóza, fruktóza, více vitamínů, 

pyl, méně minerálních látek, voda 

max. 19%.

• V  lesním medu převažují hlavně 

glukóza, fruktóza, více minerál-

ních látek, pyl, méně vitamínů, 

voda max. 19%.

• Ve smíšeném medu jsou všechny 

složky v rovnováze.

• Medovina je přírodní kvasný liho-

vý produkt z medu obsahující max. 

17% alkoholu, vodu, glukózu, mi-

nerální látky. Při výrobě se odloučí 

pyl (bílkoviny), vitamíny a  většina 

lehkých cukrů.

PŘI JAKÝCH ONEMOCNĚNÍCH 
MED POMÁHÁ?
Zánět horních cest dýchacích

Tlumí zánět a  bolest. Používá se ho 

jako sladidla plicních čajů a samotného 

s máslem nebo rozmixovanou cibulí.

Virový zánět jater, žlučníku 

a lékové poškození jaterní tkáně

Med obsahuje jednoduché cukry (glu-

kózu a  fruktózu), základní látky pro 

glykogén. Užívá se 3x denně polévková 

lžíce samotná a sladíme s ním všechny 

tekutiny (náhradou za řepný cukr).

Žaludeční a duodenální vřed

Med při vyšší koncentraci snižuje sekre-

ci žaludečních žláz a je vhodným doplň-

kem v potravě při konzervativní léčbě.

Nespavost

Pro uklidňující účinek medu se doporu-

čuje brát 1 až 2 lžičky před spaním.

Dětské anémie

Med obsahuje ve stopových minerálech 

vstřebané železo a  měď, zvyšuje hod-

noty hemoglobinu. U kojenců i dospě-

lých se po 4 měsících hodnota hemoglo-

binu zvýšila o 8%.

Neurasthenické projevy u dětí

Med má sedativní účinek a působí vy-

lepšení těchto stavů.

Rekonvalescence po onemocnění 

a vyčerpanosti organizmu

Doporučuje se konzumace v  roztocích 

i med samotný, protože obsahuje jed-

noduché cukry, které se vstřebávají pří-

mo do krve a netráví se.

Věnčité tepny a srdeční sval

Med přispívá k  rozšíření věnčitých te-

pen srdečních a  k  lepšímu prokrvení 

srdečního svalu nejen tím, že dává ne-

zbytnou živinu pro sval - hroznový cukr, 

vitamíny B a  C, stopové prvky draslík 

a hořčík.

Otravy houbami

Podání teplého mléka a medu při první 

pomoci podpoří poškozená játra. Dává 

se několik lžic medu v  teplém mléku 

nebo čaji.

Paradentóza zubů

Ve vyzrálém medu, jakož i  ve víčkách 

zavíčkovaných medových plástů (tzv. 

voští), jsou látky, kterým říkáme inhibi-

ny, které působí proti rozvoji baktérií.

Hnisavé rány

Med aplikován na hnisavé rány pomá-

há odlučovat odumřelé tkáně a  rány 

oživuje. Vyzkoušeno u bércových vředů 

dokonce i při válečných poraněních.

Po epidemickém zánětu jater

Dáme-li nemocnému ráno a  večer lžíci 

medu ve sklenici jablečného moštu, 

pocítí již po týdnu nápadnou úlevu. Po 

2 měsících užívání medu s  jablečným 

moštem zmizí zápach stolice i střevních 

plynů odstraněním hnilobných a  kvas-

ných mikrobů v zažívacím traktu.

Noční pomočování dětí

Často přetrvává do dospělosti (neu-

róza). Od 17 hodiny omezíme příjem 

tekutin v potravě, před spaním povin-

ně vymočit a  dáme lžíci medu, týden 

budíme dítě po 24 hodině, necháme 

vymočit, ve dne prodlužujeme interval 

mezi močením a stav se úplně stabilizu-

je. Děti mívají živé sny, med jim přináší 

klidný spánek a jejich psychika se zlepší.

Prořezávání zoubků u dětí

Při bolestech uspějeme podáním lžič-

ky medu. Med snižuje hladinu fosforu 

v krvi a tím otupuje vnímání bolestivých 

pocitů.

Chřipka a senná rýma

Žvýkání odvíčkovaných voskových víček 

při vytáčení medu (voští) působí příz-

nivě u  zánětů horních cest dýchacích 

i u senné rýmy.

Zdroj: vcelarenihrou.cz, 

foto: Shutterstock.com

MED A KOJENECKÝ ORGANIZMUS
Organizmus kojence je přizpůsoben výživě mateřským mlékem. Při slazení kojenecké po-

travy medem udržujeme střevní fl óru stejnou jako při kojení mateřským mlékem. Nedo-

chází u nich k vytvoření patologické fl óry střevní jako při slazení rafi novaným cukrem, 

nedochází ke kvasným projevům a bolestem. Děti jsou klidnější, zvyšuje se hemoglobin, 

lépe přibývají na váze a nedochází k distrofi ím.

MED A ŽENY V TĚHOTENSTVÍ
V těhotenství se doporučuje zvýšená konzumace medu. Využíváme sedativního účinku 

medu, stopové minerály vápník a fosfor i ostatní, přispívají ke zvýšení odolnosti organi-

zmu dítěte a k uklidnění a vylepšení výživy matky a ke zlepšení její psychiky.
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PEXESO NEJEN PRO UŠI
První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte 

hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte 

barvy a jednoduché počítání. Ši, ši, 

čak, čak... skutečně poznáte stejný 

zvuk? Není to tak snadné. Obsahuje 

i verzi s hrací deskou pro variantu 

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

POSTEL DEIRA
masivní postel je inspirována retro stylem nábytku z 60 a 70 let. Postel 

má zapuštěné nohy, což hlavně ocení majitelé menších ložnic. Kvalitní 

masivní konstrukce a široká individualizace při výběru dřeva, moření, 

rozměru, odstínu a látky. Cena 14.990 Kč

Městský smog, nedostatek spán-

ku nebo jídlo z fast foodu, to vše 

může výrazně ovlivňovat nejen 

naše zdraví, ale i kvalitu naší po-

kožky. Dejte sbohem ucpaným 

pórům na celém těle s  první-

mi  sprchovými gely s  obsahem 

jílu  od značky Dove. Novinka 

jemně vyčistí vaši pokožku od 

nečistot způsobených městským 

prostředím a navrátí pokožce její 

přirozenou zářivost.

RAINBOCORN – PLYŠOVÝ JEDNOROŽEC
„Na první pohled je jasné, co se ve vajíčku ukrývá. Roh, který z vajíčka 

vykukuje, je jasným znamením. Po otevření skořápky se můžete těšit 

na pořádné překvapení! Který jednorožec čeká právě na vás? Každý 

z nich má na hrudi srdce z fl itrů, jež po přetření rukou odhalí své ta-

jemství! K dispozici je až 12 různých druhů jednorožců.“

www.blackfi re.cz

Doporučená MOC: 799,- Kč

VYHRAJTE HRAVÁ RÁNA S BILLOU!
Nové snídaňové nádobí s Mickeym a Minnie promění 

každé vaše ráno, v hravé ráno. Pokud chcete i vy 

snídat s radostí, zapojte se do naší soutěže!

Decentní servis v bílošedé barvě 

sestává z  hrníčků, misek, talířků 

a boxu na ovoce či oříšky.

VYHRAJTE HRAVÁ RÁNA S BILLOU!
Nové snídaňové nádobí s Mickeym a Minnie promění 

každé vaše ráno, v hravé ráno. Pokud chcete i vy každé vaše ráno, v hravé ráno. Pokud chcete i vy 

snídat s radostí, zapojte se do naší soutěže!snídat s radostí, zapojte se do naší soutěže!

Decentní servis v bílošedé barvě Decentní servis v bílošedé barvě 

sestává z  hrníčků, misek, talířků sestává z  hrníčků, misek, talířků 

a boxu na ovoce či oříšky.

Dopřát svému tělu dostatek 

hydratace je naprosto zásad-

ní a v dnešní uspěchané době 

občas také velmi náročné.  

Mějte proto tekutiny vždy po 

ruce díky znovupoužitelné ter-

molahvi, která se stane vaším 

stylovým a  užitečným pomoc-

níkem. Rozlučte se s  plastem 

a  najděte si svou znovupou-

žitelnou lahev v  e-shopu na 

www.waterdrop.cz.

Hledáte způsob, jak co nejúčinněji a zároveň pohodlně 

umýt své nádobí? Upřednostňujete přípravky, které ob-

sahují hned několik vlastností v jednom? Značka Somat 

představuje novinky v rámci své nejrozšířenější řady All 

in One – tablety Somat All in 1 Extra a Somat All in 1 gel. 

Tablety i gel řady So-

mat All in 1 jsou mul-

tifunkční, není k  nim 

proto třeba přidávat 

sůl ani leštidlo.

www.somat.cz.www.somat.cz.www.somat.cz.www.somat.cz.



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

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

kolika malým otvorům v mimořádně měkké zóně 

savičky, široké a fl exibilní opoře pro rty 

a speciálnímu NUK antikolikovému 

otvoru.

Nová lahvička NUK Nature Sense pro přirozený pocit  

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

kolika malým otvorům v mimořádně měkké zóně 

savičky, široké a fl exibilní opoře pro rty 

a speciálnímu NUK antikolikovému 

otvoru.

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

Jedinečná kombinace 6 bylinných 

výtažků, vitaminu C a biotinu, 

pro podporu:

• horních cest dýchacích

• dolních cest dýchacích

• imunitního systému

• správného stavu sliznic

Forma sirupu s  jahodovou pří-

chutí vhodná již od 3 let, stačí 

1 čajová lžička denně.

www.sinulan.cz 

Podpora dýchacích cest dětí na přírodní bázi. 

Jedinečná kombinace 6 bylinných 

výtažků, vitaminu C a biotinu, 

Forma sirupu s  jahodovou pří-

chutí vhodná již od 3 let, stačí 

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

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

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

čeného 6. měsíce věku. Novinka od Nest-

lé v  mléčné i  nemléčné 

variantě je ideální volbou 

příkrmů pro ty nejmenší 

a  díky lahodným příchu-

tím banánu nebo vanilky 

potěší i  ty nejnáročnější 

z  nich. Příprava navíc ne-

zabere víc než 5 minut.

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

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

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

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

je ideální volbou příkrmů pro ty nejmenší a díky lahodným příchutím 

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

nezabere víc než 5 minut.

je ideální volbou příkrmů pro ty nejmenší a díky lahodným příchutím 

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

nezabere víc než 5 minut.

KOSMETICKÉ VATOVÉ POLŠTÁŘKY LINTEO
Odličovací polštářky LINTEO jsou nabízeny ve dvou velikostech 

balení po 100 a 120 kusech. Jsou vyrobeny ze 100% bavlny.

DOKONALÉ ODLÍČENÍ

• speciální dvojí úprava povrchů vatových polštářků

• odborné zpracování vláken bavlny

• maximální absorpční schopnost

• pevnost a profesionální odlíčení

www.linteo.cz

speciální dvojí úprava povrchů vatových polštářků

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce 

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou

Díky Latino Café nemusíte nutně mí-

řit do kavárny za lahodným šálkem 

kvalitní kávy.  Na webu si jednoduše 

vyberete pěstitelskou oblast, která vás zajímá, typ a množství. S výbě-

rem vám pomohou  odborníci. Váš balíček si k vám pak najde cestu 

velmi rychle. Víme totiž, že na dobrou kávu se nesmí čekat. Potěšte 

sebe nebo své blízké prvotřídním kávovým zážitkem!

www.cajova-zahrada.cz
www.kava-arabica.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 50ML

Tento olejíček obsahuje Azulen, éterický olej 

z heřmánku, který patří k nejvíce zklidňujícím 

rostlinám používaných v  kosmetice. Má pro-

tizánětlivé a  protikřečové účinky. Nelze po-

minout ani dezinfekční působení. Heřmánek 

pomáhá zklidňovat kožní záněty. Obsahuje 

antibakteriální složky, které mohou rovněž 

urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril při-

náší úlevu vysušené, svědivé kůži nebo kůži 

spálené sluncem. Vzhledem k příznivým účin-

kům na pokožku je vhodný i pro dospělé.
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Po období zimních měsíců a s ním velmi krátkými dny, máte 

výstižně řečeno náladu 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



INZERCE
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Fototerapie spojuje zcela exaktní po-

znatky vědy s  postupy a  fi lozofi í vý-

chodní medicíny a poprvé ji využil dán-

ský 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 životo-

správy a s podáváním kaloricky bohaté 

stravy jedinou metodou léčby tuberku-

lózy 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  jed-

nou 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, úči-

nek zmizí. Cyril Höschl konstatuje: „Není 

to univerzálně použitelná metoda, ale 

je dobrá například k překlenutí období, 

než začnou působit antidepresiva, 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 zmír-

nění 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 

psycholog Jiří Tyl a dodává: „Zajímavý

je původ této studie - psychiatrické od-

dělení na římské univerzitě. Řím sice 

nedostatkem slunce netrpí, ale náš mo-

zek má zřejmě rezervy, které stimulace, 

i světelná, vytáhne doslova na světlo.“ 

POVZBUZENÉ BUŇKY
Světlo o určité vlnové délce má samo-

zřejmě i další příznivé účinky na orga-

nismus. V  klinické praxi byl například 

opakovaně potvrzen biostimulační 

efekt. Ve vrstvě tkáně se v  místě, kde 

světlo působilo, buňky stávají zvýšeně 

aktivní a po opakované stimulaci záře-

ním se zrychleně dělí. To znamená ob-

novu povrchových vrstev kůže i sliznice 

a  náhradu tkáňových defektů nebo 

jejich překrytí. Je to výsledek změny 

energetického potenciálu buněk. Jejich 

celkové energetické „zneklidnění“ je 

provázeno i  zvýšenou produkcí bílko-

vin, především produkcí kolagenu. Fo-

toterapie se proto užívá při procesech 

hojení. „Nejlepší zkušenosti s  fotote-

rapií pomocí biotronové lampy máme 

s  léčbou zánětů žil. Používáme ji stan-

dardně třikrát až čtyřikrát denně na 

deset minut na každé 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 lékař-

ství 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. 

Polarizované světlo se pro své analge-

tické, biostimulační a  protizánětlivé 

účinky uplatní v kožním lékařství (bér-

cové vředy, proleženiny, pooperační jiz-

vy, akné, herpes). Pomáhá při onemoc-

něních pohybového aparátu (bolesti 

páteře, artrotické postižení nosných 

kloubů, artritida atd.). Zlepšuje rovněž 

psychickou pohodu: mnoho depresiv-

ních stavů je vázáno právě na nedosta-

tek světla. * 

BOJ S ATOPICKÝM EKZEMEM
Pozitivní účinky světla se znovu stávají 

plnohodnotnou součástí medicíny, pře-

devším při nemocech, které v  součas-

nosti nedokážeme zcela vyléčit.

Psoriáza je geneticky podmíněné 

a  v  současnosti nevyléčitelné onemoc-

nění kůže, ačkoli existují metody na 

zmírnění, respektive odstranění jejich 

příznaků. Jednou z možných terapií je 

takzvaná PUVA léčba, při které se paci-

entovi podávají světlocitlivá léčiva a pa-

cient je následně vystaven UVA záření. 

Nevýhodou této metody je velké množ-

ství vedlejších účinků od nevolnosti až 

po zhoršení současného stavu pacienta. 

Další možností je léčba pomocí UVB 

záření, která je podle množství publi-

kovaných výzkumů stejně účinná jako 

PUVA, avšak na rozdíl od ní nevyža-

duje užívání žádných dalších léčiv, což 

snižuje výskyt nežádoucích účinků na 

minimum. Při léčbě psoriázy se nejlepší 

výsledky dostavují při použití dlouho-

vlnné části UVB spektra od 305 do 315 

nm. Obzvláště efektivní 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 
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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.

HISTORIE
Světlo jako zdroj léčivých účinků vyu-

žívali už ve starověkém Egyptě a poz-

ději přijali tuto metodu i  lékaři římští 

a arabští. V moderní medicíně se pou-

žívá k  léčbě sezonních depresí zhruba 

od poloviny 80. let. V  roce 1980 zjistil 

psychiatr Alfred Lewy z Oregon Health 

Sciences University School of Medicine 

v  Portlandu, že jasné světlo potlaču-

je i  u  člověka, podobně jako u  jiných 

savců, výdej melatoninu. Tento hor-

mon předává do organismu informace 

o  denní době, je jakýmsi „chemickým 

poslem tmy”. První úspěšné pokusy 

s  léčbou sezonních depresí světlem 

provedl tým psychiatra Normana Ro-

senthala z National Institute of Mental 

Health v  Bethesdě v  roce 1983. Anti-

depresivní účinky světla byly následně 

ověřeny v mnoha studiích. 

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 sol-

né jeskyni právě s  vlivem světla. Ale, 

a  to je důležitá informace, světelnou 

terapii si můžete dopřát i v pohodlí své-

ho 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 blaho-

dárným 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 ho-

din. Čím je intenzita světla větší, tím je 

posezení kratší. Není nutné ani možné 

celý čas sezení upřeně hledět do lampy. 

Můžete mít oči přivřené a  aspoň jed-

nou za minutu se do světla podívejte. 

Biolampy využívají polarizované světlo, 

které je úplně bezpečné. Nevyzařuje 

totiž škodlivé ultrafi alové záření.

K  fototerapii se využívá více druhů 

světla. Jejich použití se liší podle lékař-

ské diagnózy.

Čiré světlo – zaměřené do paciento-

vých očí se přenáší skrz nervy do moz-

ku, kde stimuluje produkci serotoninu 

a  upravuje biorytmus. Využívá se při 

sezónních depresích. 

Barevné světlo – užití barev ve spo-

jitosti se světlem má stimulující nebo 

uklidňující účinky. Působí na nervové 

buňky, které ovlivňují zvyšování či sni-

žování různých aktivit, například dý-

chání. 

Pulzující světlo pomáhá pacientům 

s  hormonální nerovnováhou. Pomáhá 

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 vyrovnávání 

biorytmů a navození tělesné i duševní 

pohody. 

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

kteří trpí cévními nemocemi nebo 

některými metabolickými porucha-

mi. Léčba se nedoporučuje ani při 

akutních onemocněních, jako je 

chřipka nebo angína. Biolampu by 

neměly používat těhotné ženy. Po-

kud ovšem užíváte antidepresiva či 

jiné léky zvyšující citlivost na světlo, 

trpíte fotosenzitivitou či zeleným zá-

kalem, 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 soustře-

dění 

• u  dětí snižuje hyperaktivitu a  vý-

skyt poruch růstu 

• oddaluje nástup únavy 

• usnadňuje ranní vstávání a urych-

luje regeneraci 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com, 

zdroj: fototerapie,com, prirodni-leciva-c, 

biotheraphy.cz, terapie.az4u.info.czc 

ZAJÍMAVOSTI
• světelná terapie se začala ve světě využívat v 70. letech minulého století při léčbě 

pacientů se SAD

• sluneční záření jako léčbu různých nemocí popsal už Hippokrates

• více než třetina amerických rodin má doma speciální intenzivní lampu, hodně je 

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

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

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

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

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

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

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

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

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ
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Nikdy jste ani nepomyslela na to, že by vás mohlo pohltit kouzlo běhání 

a najednou nad ním začínáte uvažovat? Začátky jsou těžké, ale jakmile se do 

toho „dostanete“, nebudete chtít už nikdy přestat. 

6 VĚCÍ
KTERÉ VÁS MOHOU ODRADIT OD BĚHÁNÍ
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Vybrali jsme pro vás následujících šest 

věcí, které vás mohou od běhání odra-

dit. Poradíme vám, jak jim čelit a užívat 

si tento krásný sport plnými doušky.

1. ZAČÁTEK 
Nečekejte, že hned uběhnete půlmara-

ton. Se začátky běhání je to stejné jako 

s  jinými sporty. Nejprve si musíte na 

nový pohyb a zátěž zvyknout a po čase 

budete dosahovat stále lepších a  lep-

ších výsledků. Hlavní je nepřecenit síly, 

trénovat pravidelně a zvolit vhodný te-

rén. Vytvořte si vlastní tréninkový plán, 

který poctivě dodržujte. Běhání vás 

musí v  první řadě bavit, do ničeho se 

nenuťte a zvolte si takové tempo, které 

vám vyhovuje. Pokud nechcete běhat 

sami, domluvte se na běhání s partne-

rem či kamarádkou – ti vám nejlépe 

pomohou v  momentech, kdy se vám 

nebude chtít vstávat. Nebudete je chtít 

zklamat a nechat jít běhat samotné. 

2. ŠPATNÉ POČASÍ
Stejně jako na golfu i při běhání platí 

pravidlo: „Není špatného počasí, je jen 

špatně oblečeného běžce (golfisty).“ 

Než vyrazíte běhat, podívejte se na ak-

tuální předpověď počasí ve vaší lokali-

tě, aby vás po půl hodině nepřekvapila 

průtrž nebo sněhová vánice. Pokud si 

nejste jisti, co si na sebe vzít, aby vám 

při běhu nebylo příliš horko či zima, 

vyrazte na malou sondáž, ušetří vám 

spoustu nepříjemností. Na každé roční 

období mějte vhodné oblečení. Ideálně 

si pořiďte komplet pro období chlad-

nější až studené a poté pro období tep-

lé až horké. Věci pak můžete společně 

kombinovat. 

Základní vybavení by mělo 

obsahovat:

• Běžecké ponožky

• Sportovní spodní prádlo (na zimu 

termoprádlo)

• Šortky

• Středně dlouhé legíny

• Dlouhé legíny

• Dlouhé zateplené legíny či elasťáky

• Tílko

• Běžecké triko s dlouhým a krátkým 

rukávem (na zimu zateplené)

• Běžeckou mikinu 

• Lehkou běžeckou a  nepromoka-

vou bundu 

3. STRACH O KLOUBY 
Kolem běhání a  jeho vlivu na klouby 

se traduje velké množství mýtů. Otáz-

ka vlivu běhu na opotřebení kloubu 

a  vznik osteoartrózy ale není dodnes 

zcela jasná. Žádná zátěž ani extrémní 

zátěž nikomu neprospívá, ale pravi-

delný pohyb (alespoň 3 x týdně) v ade-

kvátním prostředí a obutí v kombinaci 

s  dodržováním zdravého životního 

stylu je pro zdraví člověka optimální. 

Jediné, na co je potřeba dávat pozor, 

je zajistit svému tělu pravidelný přísun 

kolagenu. Kolagen je nepostradatelný 

pro správnou funkci pojivových a  va-

zivových tkání a pro perfektní kondici 

vaší kůže, vlasů a nehtů. S přibývajícím 

věkem tělo ztrácí schopnost si kolagen 

samo vytvářet a  tak je velice důležité 

zajistit jeho přísun jinou cestou. 

4. NEVHODNÁ LOKALITA 
BYDLIŠTĚ 
Pokud bydlíte v centru města a nechce 

se vám běhat mezi turisty a  auty, po-

dívejte se na internet, kam se dá ve 

vašem okolí za tímto sportem vyrazit. 

Dnes existuje mnoho portálů, které 

nabízí mapy ověřených běžeckých tras. 

Nebo si můžete udělat výlet a zajet si 

zaběhat na nejkrásnější běžecké trasy 

po celé České republice. Pokud obje-

víte nějakou novou trasu, kterou ještě 

nikdo nezaznačil a ráda byste ji dopo-

ručila ostatním, můžete se o ni podělit 

s  ostatními běžci na běžeckých skupi-

nách na sociálních sítích či na webech. 

5. SVALOVÁ HOREČKA
Svalová horečka (namožení svalů) je 

zejména při začátcích velkou překáž-

kou. Tělo zahájilo obranný mechani-

smus proti nadměrné fyzické zátěži. 

Dochází totiž k vyčerpání zásoby cukrů 

ve svalech, kdy se hladina glykogenu 

sníží a riziko zásahu křeče je nevyhnu-

telné. Nepodceňujte své zmožené tělo. 

Svalová horečka se může ohlásit nejen 

během tréninku, ale i v průběhu spán-

ku. Jedná se o  mikroskopické trhlinky 

ve svalových vláknech, které vznikají 

při dlouhodobé zátěži netrénovaných 

svalů.

Účelnou prevencí proti svalovým kře-

čím je kombinace vhodných přípravků 

s  pravidelným pohybem, který zdoko-

naluje mechanismy v  těle a  zlepšuje 

odbourávání laktátu a  protonů, které 

zapříčiňují vznik svalových bolestí. Pro 

začínající i  zkušené sportovce je tedy 

vhodné užívat kvalitní výživové suple-

menty obohacené o vitamíny a minerá-

ly. Doplní totiž svalům ztracenou ener-

gii a podpoří jejich regeneraci. 

6. ROZPAKY Z BĚHÁNÍ NA 
VEŘEJNOSTI 
Patříte mezi ty, kteří se stydí běhat 

venku, a  máte blok vyrazit sportovat 

ven? Zapomeňte na to. Vezměte si slu-

chátka, zapněte svou oblíbenou hudbu 

a nevnímejte, co se děje kolem. Pokud 

máte pocit, že na vás někdo civí, usměj-

te se na něj a říkejte si, že vám jen zá-

vidí, protože se stydí sám za sebe, že 

nedokáže to, co vy. Vůbec se nemáte za 

co stydět. Běháte kvůli sobě a  ne pro 

ostatní. Užívejte si čerstvého vzduchu 

a  radosti ze života. Běhání vás odmě-

ní záplavou endorfinů a budete se po 

něm cítit naprosto dokonale. 

Foto: Shutterstock.com
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SCOTT REINTGEN – NYXIA
Každý z nich pochází z jiného kouta světa, mají odlišnou 

kulturu a mluví jinými jazyky. Jedno mají ale společné 

– život v chudobě plný nežádoucích překážek. Deset 

mladých lidí je vysláno vesmírnou korporací Babel 

Communications na osídlenou planetu Eden. Jaký je 

jejich úkol? Těžba tajemné všemocné hmoty Nyxia, která 

hýbe celým vesmírem. Účast na misi je placena doživotní 

rentou, o  které by se každému mohlo jenom zdát. Nic 

ale není zadarmo, na Eden se dostanou jenom ti nejlepší. 

Překoná hlavní hrdina Emmet všechny nástrahy a splní si 

tak svůj sen o lepším životě

HAYLEY BARKER – POSLEDNÍ ČÍSLO
Britská autorka Hayley Barker ve svém debutu 

představuje rodnou zemi v temném světle – společnost 

je rozdělena na rasu Čistých a Dreky, kteří jsou bráni jako 

spodina lidstva. Přistěhovalci jsou odsunuti do ghett, 

kde musí pracovat pouze za nepoživatelnou stravu a žít 

v neustálém strachu. Z  čeho? Z  temného cirkusu, který 

putuje městem a jako rozptýlení nabízí lidem čisté krve 

hrozivá vystoupení, jejichž součástí jsou právě potomci 

Dreků. Jednou z těch, která je noc co noc nucena bojovat 

o svůj život, je Hošiko. Ben se zase narodil na opačné 

straně. Dokáží si k sobě najít cestu?

ÚSPĚŠNÝ RECEPT PRO ZÍSKÁNÍ NAPNUTÉ 
VAZIVOVÉ TKÁNĚ
Fascie vytváří v našem těle síť, která mu poskytuje 

oporu, strukturu a formu. To, zda jsou stehna pevná, 

nebo vypadají spíše jako želé, závisí do značné míry na 

napětí obalu okolní pojivové tkáně. Proto potřebujeme 

kromě svalů trénovat i fascie, jedině tak budeme mít 

dobře vytvarované a zpevněné křivky těla, zbavíme se 

nadobro celulitidy, ochablých paží a povislých partií. 

Divo Müller spolu s odborníkem na fascie dr. Robertem 

Schleipem vyvinuli zcela nové cvičení pro lidi se slabší 

pojivovou tkání a tento celostní cvičební program poprvé 

představují v této příručce.

STOPEM NA KONEC SVĚTA
Délku opravdové cesty nelze měřit na kilometry. Zásadní 

je, jaký jí sami dáme rozměr a jestli dovolíme, aby nás 

dovedla, kam má. Slavný spisovatel, právník hledající 

odpuštění, lékař, který se setká s andělem, šachista, který 

sedmnáct let neví, co má dělat v práci, a další... Ti všichni 

jsou v deseti povídkách donuceni putovat. Každý jinam 

a z jiného důvodu, každý má cestu rozdílně vyměřenou. 

Podstata je ale totožná: nedat do pohybu pouze nohy, 

ale především duši.

ZŮSTAŇ SE MNOU
Yejide doufá v zázrak: že porodí dítě. Touží po něm její 

manžel. Touží po něm její tchyně. Yejide už vyzkoušela 

všechno – namáhavé svaté poutě, tance s proroky, 

modlitby k Pánubohu. Když ale její rodina neústupně 

trvá na tom, aby si Akin našel druhou ženu, je už toho 

na Yejide příliš. A tak se začíná odvíjet příběh odcizení, 

žárlivosti, zrady a zoufalství.

DOUFEJME V TO LEPŠÍ
Autentická a upřímná zpověď o ztrátě, lásce a naději

Když mu naposledy přeje dobrou noc, netuší, že je to 

naposledy. Nejspíš by do svých slov vložila víc energie. Ani 

on ji nezastaví, když ji vidí odcházet. Místo toho upřeně 

sleduje obrazovku počítače. Oba si myslí, že se ráno 

uvidí. To se ale nestane. Neuvidí se už nikdy. Carolina 

najednou zůstane úplně sama s  malým synkem a  musí 

se vyrovnat nejen s  žalem a  smrtí partnera, ale také 

s vlastním životem, novými vztahy a jejich nemilosrdnými 

očekáváními.

SUMMER
Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku 

na pláži Ženevského jezera. V paměti jejím blízkým a kamarádkám 

utkvěl tento obrázek: krásná blond dívka v džínových šortkách běží 

kapradím. Pohltil ji snad vítr, voda nebo stromy? Když o  dvacet 

pět let později začne její bratr Benjamin, léta pronásledován sny 

a  vzpomínkami, dívčino zmizení vyšetřovat, rodinná tajemství 

začnou vyplouvat na povrch.

ŽENA, KTERÁ ŽILA ZA OCEÁNEM
Příběh české zpěvačky, která působila ve skupinách 

C&K  Vocal a  Mahagon a  na konci sedmdesátých let 

obsadila v české anketě Zlatý slavík desátou příčku. Poté 

emigrovala do Spojených států, kde získala stipendium na 

prestižní hudební škole v Bostonu. Po pestrých začátcích 

založila s  manželem hudební školu, která se setkala 

s  velkým úspěchem, spolu také sestavili kapelu a  přišla 

i nabídka na spolupráci od jedné z největších nahrávacích 

společností. Po rozvodu a šestatřiceti letech prožitých na 

druhé straně oceánu se vrací domů do rodné Prahy.

PROČ MÁMA NADÁVÁ
Humorný román pro všechny rozčílené mámy

Děti už úplně zdivočely, dům vypadá jako po výbuchu 

a manžel nikdy není doma. Jako by toho nebylo málo, 

máma si našla novou výzvu – práci v kolektivu plném 

mladých a nadějných lidí. To jí působí starosti, jestli ve 

svých dvaačtyřiceti letech zvládne vstát ze sedacího vaku 

s potřebnou důstojností. Dokáže se máma prosadit v nové 

práci a zároveň udržovat rodinu v chodu? A najde si přitom 

pořád čas na příležitostný gin a tonik? Pravděpodobně ne.

MAMI, PŘIDEJ
Chcete být supermatkou? 

Tak na to rychle zapomeňte...

Je jí skoro čtyřicet, má dvě děti, lehkou nadváhu, práci, 

kterou nenávidí, a pocit, že se s tím nedá vůbec nic dělat 

(tedy ne s těmi dětmi). Ženy v jejím okolí jsou na tom 

podobně, i když každá z nich pojímá mateřství jiným 

způsobem. Jaké máte šance, když toužíte být alespoň 

ucházející matkou, a přitom nechcete, aby náplní vašeho 

života byly jen děti? A dá se krize středního věku překonat 

běháním?

VÍŘIVKA
Jaké to je začít OPRAVDU znovu?

Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná znovu 

od nuly a žije ze dne na den. Pronajme si garsonku 

s vířivkou uprostřed pokoje, najde si práci, přítele... 

Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. Nicméně 

minulost, kterou pečlivě skrývá, na ni zaútočí...

MATEŘSTVÍ JAKO Z REKLAMY (NA LEXAURIN)
Všem špatným mámám

Že jsou děti smyslem a  radostí našeho života, se dočtete 

i  v  příbalovém letáčku krému na opruzeniny. Jenže 

američtí vědci (a  ti vědí všechno) nedávno zjistili, že mít 

děti je nejhorší životní rozhodnutí, které můžete udělat. 

Budete mítméně spánku, méně peněz a  méně sexu. 

A přesně o takových chvílích je tato kniha.
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Překoná hlavní hrdina Emmet všechny nástrahy a splní si 

tak svůj sen o lepším životě

Britská autorka Hayley Barker ve svém debutu 

představuje rodnou zemi v temném světle – společnost 

je rozdělena na rasu Čistých a Dreky, kteří jsou bráni jako 

spodina lidstva. Přistěhovalci jsou odsunuti do ghett, 

kde musí pracovat pouze za nepoživatelnou stravu a žít 

v neustálém strachu. Z  čeho? Z  temného cirkusu, který 

putuje městem a jako rozptýlení nabízí lidem čisté krve 
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S příchodem jara by měli znovu zpozornět všichni majitelé psů a koček. 

V prvních teplejších dnech se totiž probouzejí nebezpeční parazité, kteří 

domácím mazlíčkům i jejich chovatelům dokážou nejen značně znepříjemnit 

život, ale zároveň mohou ohrozit jejich zdraví. Přestože se informací o nemocech 

přenášených klíšťaty nebo blechami objevuje celá řada a na trhu jsou dostupné 

ochranné přípravky, stále se najde mnoho chovatelů, kteří tuto základní prevenci 

podceňují. Potvrzuje to známý psí psycholog Rudolf Desenský, podle něhož za to 

mohou i stále přetrvávající mýty.

KLÍŠŤATA A BLECHY 
NESMÍTE PODCENIT!
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Jsou malí a  nenápadní, v  jejich tělech 

ale číhají vážné nemoci. Řeč je o zákeř-

ných parazitech, kterým po  příchodu 

jara začnou znovu dominovat klíšťata 

a blechy. Mazlíčky je možné před nimi 

chránit, ne všichni chovatelé to ale 

dělají. „Nedá se to úplně paušalizo-

vat, ale obecně si myslím, že bychom 

v tomto ohledu měli být obezřetnější. 

Jsou mezi námi lidé, kteří pro své psy 

a  kočky dělají maximum, ale na dru-

hou stranu se setkávám i  s  těmi, kteří 

berou péči dost povrchně. Hodně cho-

vatelů už si uvědomuje rizika spojená 

s vnitřními parazity a  své mazlíčky se 

snaží pravidelně odčervovat. Ideálně 

by to mělo být 4krát ročně. O poznání 

menší pozornost ale pořád věnují pa-

razitům vnějším. Lidé si často myslí, že 

při zablešení stačí psa pouze vykoupat 

a přisáté klíště odstranit,“ uvádí Rudolf 

Desenský  a zdůrazňuje, že v tomto se 

ale lidé velice mýlí.

SKRYTÉ NEBEZPEČÍ!
Mnohdy si ani neuvědomují, jaké ne-

bezpečí mohou tito nejrozšířenější 

paraziti představovat. Klíšťata bývají 

přenašeči lymské boreliózy a  klíšťové 

encefalitidy, ale šířit mohou i ehrlichió-

zu, anaplazmózu či babeziózu. Riziko 

napadení klíštětem obecným je tradič-

ně nejvyšší v  jarním období, protože 

majitelé psů a  koček nevěnují pozor-

nost počasí. Neví, že se klíšťata probou-

zí už při teplotách kolem 5 stupňů Cel-

sia, a o ochraně svých mazlíčků začínají 

přemýšlet až s prvními nevítanými hos-

ty v  jejich kožichu. A někteří dokonce 

ani tehdy ne.

Dalším nebezpečným parazitem jsou 

blechy kočičí. Právě tento druh může 

za většinu případů zablešení nejen ko-

ček, ale i psů a je dalším hluboce zako-

řeněným omylem, že blechy parazitují-

cí na kočkách se psům vyhýbají. Právě 

naopak, a  mohou na zvířata přenášet 

různá virová i bakteriální onemocnění. 

Velké procento psů navíc trpí alergií na 

bleší kousnutí, která se projevuje inten-

zivní svědivostí v místě kousnutí. Blecha 

kromě toho také bývá mezihostitelem 

vnitřního parazita tasemnice a  přináší 

tak i skrytá rizika. 

Výčet nemocí, které mohou ohrozit 

zdraví domácích mazlíčků a  překazit 

plány na společné výlety a  dovádě-

ní v  jarním povětří, je dlouhý. Stresu 

a obavám z nákazy je ale možné pře-

dejít včasným pořízením a aplikací účin-

ných antiparazitních přípravků. „Měli 

bychom si uvědomit, že je lepší nemo-

cem předcházet, než je léčit. To platí 

stejně u psů jako u lidí,“ připomíná psí 

psycholog Rudolf Desenský. 

SPOLEHLIVOU OCHRANOU JSOU 
OBOJKY I SPOT ONY
Osvědčeným prostředkem ochrany před 

vnějšími parazity psů i  koček jsou na-

příklad obojky  s repelentnímu účinky, 

které fungují až osm měsíců.  Jejich re-

pelentní účinky si pochvalují jak zájmo-

ví chovatelé, tak profesionálové včetně 

Rudolfa Desenského: „Je mi sympatic-

ké, že mají spolehlivý repelentní účinek 

a nedovolí se parazitům na těle zvířete 

vůbec usídlit, natož se přisát. Na trhu 

jsou k dostání i přípravky, které klíšťa-

ta hubí až poté, co se zakousnou a za-

čnou sát, což mi přijde zbytečné. Proč 

riskovat jakoukoli nákazu zvířete nebo 

ho vystavovat nepříjemnému svědění, 

když je možné parazity odpudit ještě 

před tím. Čím menšímu riziku zvíře vy-

stavíme, tím lépe.“ Nákaza některou 

z výše uvedených nemocí totiž hrozí už 

v momentě, kdy se parazit přisaje, nebo 

prokousne kůži. 

Variantou pro zvířata, která nejsou na 

obojky zvyklá, typicky třeba výstavní 

nebo pracovní psi, je takzvaný spot on. 

Jedná se o pipetu s roztokem ochranné 

látky, která se jednou měsíčně aplikuje 

mezi lopatky zvířete (dle velikosti psa 

až po kořen ocasu).

Další možností jsou například spreje 

s  biocidními účinky. Biocidy jsou látky 

přírodního původu, které nezanechá-

vají následnou stopu v přírodě, fungují 

bezprostředně po aplikaci a mají dlou-

hodobý efekt. 

KONTROLA ZVÍŘETE BY MĚLA 
BÝT PRAVIDLEM BEZ OHLEDU 
NA OCHRANU
S  ochranou před parazity není radno 

čekat na astronomické ani kalendářní 

jaro. Vždy je nutné řídit se aktuálním 

počasím a  snažit se napadení zvířat 

parazity předejít. Ne vždy to ale vyjde 

a může se stát, že nějaké to klíště nebo 

blechu už pes či kočka letos chytili. Je 

proto potřeba je co nejdříve odhalit, 

odstranit a ranku v místě přisátí klíštěte 

vydesinfi kovat. Na pravidelné prohlíd-

ky srsti by měli myslet všichni chovatelé 

bez ohledu na to, jak kvalitní antipara-

zitní přípravky používají. Rutinní zále-

žitostí by se taková prohlídka měla stát 

i pro zvířata. 

A jak takového psa na preventivní kon-

trolu zvykat? „V první řadě musíte na 

takovou situaci myslet ještě předtím, 

než k  ní dojde a  psa na to připravit. 

Trénujte se psem probírání srsti po ce-

lém těle, položte ho na bok nebo záda 

a  klidně si k tomu vezměte i  pinzetu. 

Důležité je, aby to pes bral jako sou-

část hry. Když začne být nesvůj a jak já 

říkám „tuhnout“, tak trochu zvolněte. 

Nikdy by to ale nemělo skonči tak, že 

když se to psovi nelíbí, tak to prostě 

nebudete dělat,“ radí Rudolf Desenský. 

Stejně rychle jako v případě odstraňo-

vání klíšťat je nutné přistupovat i k  li-

kvidaci blech a  jejich vývojových stá-

dií všude tam, kde se pes nebo kočka 

pohybují. Po odblešení je ještě vhodné 

sáhnout po tabletách proti vnitřním 

parazitům. Napadená zvířata blechy při 

vykusování obvykle pozřou, a  protože 

blecha je mezihostitelem tasemnice, 

hrozí riziko nákazy. Je proto vždy lep-

ší riziko nákazy měchovci, tenkohlavci 

i škrkavkami preventivně eliminovat. 

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

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

www.bezblech.cz | www.marguscz.eu

BEZBLECH.CZ

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

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

Zbav se klíšťat dočista

a nacpi se za 300!

Antiparazitní obojek Foresto hubí blechy a odpuzuje klíšťata až po dobu 8 měsíců! A to se vyplatí!
Nabídka platí v kamenných prodejnách Pet Center do 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Při nákupu antiparazitního obojku Foresto dostaneš základní edici pamlsků Huhubamboo
(neplatí na Gold a Platinum Edition Quality)

v hodnotě 300 Kč ZDARMA!
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Herečku Kristýnu Frejovou pravidelně vídáme v seriálu Modrý kód. Momentálně 

se také připravuje na dva další zajímavé televizní projekty, v jednom bude hrát 

prokurátorku a ve druhém státní zástupkyni. Zároveň se však snaží co nejvíce 

věnovat své dvanáctileté dceři Ráchel. Naše povídání vznikalo uprostřed letošní 

zimy, krátce poté, co se Kristýna právě vrátila z hor.
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Kde jste byly na horách?

Spoustu let jezdíme na hory tradičně 

první týden v lednu se stabilní skupin-

kou kamarádů, a to kamkoli. Hlavní je 

jen parta, hory se mění. Je nás celkem 

pětadvacet, podstatnou část tvoří mí 

kolegové ze Švandova divadla jako 

Klárka Cibulková, Tomáš Pavelka, Ro-

bert Jašków, Míša Dlouhý, a  tak bych 

mohla pokračovat. Letos nám děti už 

oznámily, že budou mít svůj vlastní 

apartmán, takže jsem dceru v podsta-

tě, i když jsem se těšila, jak si ji užiju, 

týden neviděla. (směje se) Naše děti si 

hodně rozumí, jezdí spolu v  létě i  na 

tábory, za což jsem ráda. V lednu jsme 

tedy byli týden v  Rakousku, a  pak 

jsme s  Ráchelkou jely na prodlouže-

ný víkend do Pece pod Sněžkou, kde 

to máme rády. Bydlíme u  kamaráda 

v  jeho krásné chatě na samotě. Tam, 

kde končí cesta, začíná sauna a jezírko, 

do kterého je vysekaná díra v  ledu… 

(usmívá se)

Lyžujete?

Jasně! Kolikrát jsem až dojatá, když vi-

dím, jakým stylem jezdí moje dvanác-

tiletá dcera, je radost se na ni dívat. 

Vždycky si v tu chvíli říkám, jak se nám 

vyplatilo, když jsme děti kolem třetí-

ho roku postavili na lyže. A  přestože 

jsme pak nějakých pět let na horách 

jen “trpěli”, kolikrát jsme si kvůli hlí-

dání pořádně nesjeli ani kopec, vytrvali 

jsme. Díky tomu, že jsme byli odjakživa 

taková smečka, tak jsme se s holkama 

v rámci možností na sjezdovce prostří-

daly, abychom si aspoň trochu zajez-

dily. Dneska už děti lyžují fantasticky. 

Dcera kolikrát vydrží na sjezdovce od 

půl desáté do čtyř odpoledne, kdy ji té-

měř násilím tahám zpět na hotel.

Mluvíte jen o sjezdovkách. 

Neběžkujete?

Vůbec. Kdysi jsem si na běžkách v osmé 

třídě na základní škole během svého 

prvního lyžařského výcviku pořídila psy-

chickou újmu, a to tak, že jsem si z lyží 

udělala chodící bačkůrky. Existuje jedna 

fotografie, kdy naprosto schvácená do-

jíždím nějaký závod a  v  očích je vidět 

něco, co jsem potom důsledně splnila. 

Co to bylo?

Odhodlání, že je to naposled. (směje se) 

Trochu mě to dneska sice mrzí, možná 

se k běžkám ještě někdy vrátím, nevím. 

Spíš se však budu raději zdokonalovat 

na sjezdovkách. I když nikdy raději ne-

říkám nikdy.

Jezdila jste s mámou a tátou 

na hory?

My právě s bráchou jezdili s rodiči (Kris-

týna je dcerou herců Věry Galatíkové 

a  Ladislava Freje, pozn. redakce) na 

hory minimálně. Naši totiž nebyli moc 

sportovní typy, tedy spíš vůbec. (směje 

se) Na lyžích jsem tak stála poprvé fakt 

až v té osmičce. K Vánocům jsem tehdy 

dostala naprosto luxusní lyže, vybavení 

a  přeskáče, které tu nebyly k  dostání, 

a  jela na lyžák s  touto úžasnou výba-

vou. A to jsem přitom neuměla lyžovat. 

(směje se) Nakonec jsem se díky své 

vůli a umění věci odkoukat od druhých 

nějak probojovala do druhého druž-

stva. Tenkrát mě lyžování začalo bavit. 

Intenzivněji jsem pak začala lyžovat 

vlastně až kolem čtyřicítky s Ráchelkou. 

Každý rok jsem se snažila posunout tro-

chu dál a dneska je pro mě největší po-

ctou, když mi lidé nevěří, že nesjezduji 

odmalička. Tohle je takové moje malé 

vítězství nad sama sebou a taky důkaz, 

že nikdy není na nic pozdě. S  Ráchel-

kou teď objevuji spoustu nových věcí, 

ke kterým bych se možná nikdy nedo-

stala. Člověk tak v sobě může kolikrát 

najít dokonce i  po čtyřicítce netušené 

talenty a možnosti.

Sportuje Ráchelka ráda?

Sport ji baví. Na lyžování je hodně ši-

kovná, také miluje vodu, potápění 

a vlastně vše, co má s vodou něco spo-

lečného, jezdíme i na vodu. Ráda bych 

s ní zkusila i nějaké lehčí kaňony, kte-

ré by určitě zvládla. Pokud jde o sport, 

máme spoustu plánů. I  když jsem teď 
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byla trochu zhrzenou matkou, protože 

Ráchel dostala dvojku z  holubičky na 

kladině. Ale je to jediná dvojka, kterou 

z tělocviku kdy měla. (usmívá se)

Ještě bych se rád vrátil k předchozí 

otázce. Měli jste s  rodiči nějaké 

oblíbené místo, kam jste jezdili na 

prázdniny?

Tatínek měl celou rodinu v  emigraci, 

takže nás nikdy nepustili k moři. Vzhle-

dem k tomu, že tatínek pochází z Brna 

a maminka byla ze Zlína, tak jsme s brá-

chou Láďou tradičně jezdívali hlavně 

k babičce do Zlína. Měli jsme tam par-

tičku kamarádů, se kterými jsme toho 

hodně zažili. Až se teď s odstupem času 

divím, že nás nezavřeli do polepšovny. 

(směje se) Když jsme byli menší, s  na-

šima jsme jezdívali i  na Vysočinu, kde 

si rodiče pronajímali chajdu na úplné 

samotě. Nebyla tam ani elektřina, vodu 

jsme nosili z  potoka, v  noci se svítilo 

propanbutanovým svítidlem. Prostě 

dobrodružné prázdniny. Naši nám tam 

vyprávěli strašidelné historky, četli Hit-

chcocka, se kterým mám tyhle dovole-

né spojené.

Přiznáte po letech, co jste s tou 

partou vyváděli?

Raději jen jeden příklad za všechny. 

Souhlasíte?! Tak třeba jsme rozčilovali 

jednoho pána, jak stále lítáme a křičí-

me po činžáku. Pořád nás honil a nadá-

val nám. A tak, když jsme jednoho dne 

objevili u popelnic vyhozenou toaletní 

mísu, dali jsme si tu práci a  vynesli ji 

k němu do třetího patra, postavili mu 

ji za dveře, zazvonili a utekli. On ji po-

ctivě svezl dolů, dal opět k popelnicím, 

no a my ji po chvíli zase vynesli nahoru 

k němu před dveře. Tahle zábava nám 

jednou vydržela celé odpoledne. Pán 

nás asi musel milovat.

Vracíte se někdy do Zlína?

Babička už dávno zemřela, takže není 

tolik příležitostí, ale minimálně jednou 

dvakrát do sezony někde ve Zlíně nebo 

v jeho okolí hrajeme s divadlem. Vždyc-

ky tam přijíždíme právě z toho směru, 

kde byla naše zlínská Stínadla, a  mně 

přijde, jako bych se vracela domů. 

A  čím jsem starší, nějak mě to svým 

způsobem dojímá. Pokaždé mi všechny 

tyhle vzpomínky projedou hlavou i srd-

cem. Aby taky ne, když jsem tam proži-

la i své první lásky.

Pouštíte Ráchelce filmy s vaší ma-

minkou, aby svoji babičku poznala 

aspoň prostřednictvím obrazovky?

S  tímhle jsem hrozně váhavá, ještě če-

kám… Víte, nemám doma televizi. Když 

mi dnes někdo řekne, že běžel nějaký 

film, kde mamka hrála, tak si říkám, 

že bych už ho chtěla docela také vidět. 

Možná přichází čas, abych Ráchelce pus-

tila krásný film Karla Kachyni Počítání 

oveček, kde byla mamka úplně skvělá. 

Navíc jde o příběh malé holčičky...

Zajdete si na film aspoň do kina?

To víte, že ano. Zásadně ale chodíme na 

filmy v angličtině. Na vše se díváme v ori-

ginále, teď už i s anglickými titulky, aby 

se dcera zdokonalovala v angličtině. Po-

dle mě některé filmy patří k základnímu 

vzdělání. Třeba klasika jako Někdo to 

rád horké, Něžné kuře a další, ty sledu-

jeme na počítači. Při Někdo to rád horké 

byla sice její první reakce: „Bože, to je 

černobílé?“  Ale nakonec z  toho filmu 

byla nadšená. Chci, aby měla všeobecný 

přehled i co se týče klasických filmů.

Je Ráchel spíš společenská nebo 

samotářská?

Společenská je poměrně hodně, a  na 

to, že je jedináček, nevykazuje ani žád-

né typické rysy jedináčka, protože se 

nikdy nenaučila být egoistou. Z  obou 

stran teď „vyženila“ dohromady pět 

sester, takže se z  jedináčka rázem do-

stala do takhle početné rodiny s tolika 

sestrami. Je strašně přijímací, za společ-

nost je ráda, ovšem nevadí jí ani být jen 

sama se sebou.

Chce se věnovat herectví po

mamince a prarodičích?

Nedávno natočila hlavní roli ve student-

ském filmu, který režíroval syn mé kole-

gyně Barunky Lukešové Šimon Fridrich, 

který se hlásí na FAMU. Jde o  hodně 

silný příběh jeho babičky, maminky he-

rečky Báry Lukešové, která byla polo-
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viční Židovka, a během odsunu musela 

dokazovat svůj původ, několikrát ji do-

konce zkoumali na různých klinikách. 

No, a Šimon si vybral pro roli své babič-

ky, ve věku dvanácti let, právě Ráchelku. 

Dceři jsem říkala, že pokud si chce he-

rectví opravdu zkusit, tak má v tomhle 

případě můj souhlas. Zřejmě by mi va-

dilo, kdyby se začala ochomejtat kolem 

nekonečných seriálů, ale tohle mi přišlo 

jako hrozně dobrý a smysluplný důvod, 

aby si vyzkoušela, co tahle práce obná-

ší. Natáčení ji moc bavilo, film jsem ješ-

tě neviděla, nicméně Šimon už je s ním 

ve třetím kole přijímaček na FAMU, tak 

mu držíme palce, aby mu to vyšlo. Až 

se půjdu na film podívat, určitě si budu 

muset dát předem panáka, protože je 

pro mě strašně těžké přistoupit na to, 

že by jednou Ráchelka dělala stejné 

povolání jako já. Mně by asi nejvíc vy-

hovovalo, když už by se tedy herectví 

chtěla nějakým způsobem věnovat, aby 

si ho nechala jen jako koníček. Uvidíme, 

zatím je na základce, tak má času dost. 

Teď právě přestoupila na druhý stupeň, 

kde začali mít na každý předmět jiného 

pedagoga a musím říci, že mě zase pře-

kvapila něčím novým.

Čímpak?

Nikdy moc nebyla na matematiku, a tak 

jsem si říkala, že v tom bude asi po mně. 

Vždycky se ji také učila spíš s tatínkem. 

(směje se) Jenže najednou přišla šestá 

třída a s ní i paní učitelka, která je na-

prosto skvělá, umí dětem látku krásně 

a zábavnou formou vyložit, takže dceru 

začala matika bavit. Nosí teď domů jed-

ničky. A  taky ji baví zeměpis, protože 

na něj mají tu samou paní učitelku, co 

dokáže děti svým výkladem pohltit. Je 

to přesná ukázka toho, že není špatně 

naše školství. Vždy jde hlavně o to, jak 

kdo cítí svoji profesi…

Co Ráchel a puberta?

Někdy je to samozřejmě složitější. Já 

s Ráchelkou ale už od jejího útlého věku 

mluvím jako se sobě rovnou jednotkou. 

Vlastně ani nevím, jak se mi to stalo, asi 

mi to tak nějak velela příroda, takže 

jsem u toho zůstala. Samozřejmě má ně-

jaká svá tajemství, se kterými se nechce 

na první dobrou svěřit, ale myslím, že ví, 

že pokud by šlo do tuhého, tak mě má 

doma a může se na mě spolehnout. Do 

ničeho nějak moc zásadně nešťourám.

Máte nějaké tabu, o kterém se

s ní nebavíte?

Ne! Ona se naopak velmi brzy dozvída-

la i některé věci, o kterých by mě s ní 

vlastně ani nenapadlo mluvit. Takhle 

byla třeba už ve svých pěti letech zpra-

vena o tom, co je to holokaust. (usmívá 

se) Našla totiž doma v  šuplíku repliku 

židovské hvězdy, kterou jsem si schova-

la na památku z představení Švandova 

divadla Peníze od Hitlera. Hrála jsem 

v něm Židovku, která jde do transpor-

tu. Když se Ráchelka přede mnou na-

jednou objevila v  pokoji v  pyžámku, 

na kterém měla tu žlutou hvězdičku, 

v první chvíli jsem se z toho málem roz-

brečela. Ptala se mě, zda jde o vílovou 

hvězdičku. A tak jsme si sedly a já jí, sa-

mozřejmě úměrně jejímu věku, vysvět-

lila, o co jde.

Snažíte se s  dcerou mluvit i  o  vě-

cech, které se v Česku aktuálně dějí?

Dokonce to vnímám jako nutnost a svo-

ji povinnost. Třeba na výročí upálení se 

Jana Palacha jsem o něm Ráchelce pus-

tila hodinový dokument České televi-

ze. Některé věci jsem jí v jeho průběhu 

dovysvětlovávala kvůli souvislostem. 

Naprosto mě děsí, když vidím nějaké 

ankety, kde se ptají mladých lidí, co se 

stalo například v roce 1968 nebo 1989, 

a  oni neznají odpovědi. To je příšer-

né, a přitom jde o nedávnou minulost. 

Takže dceři čas od času dávám takový 

rychlotest se základními daty. Chci, aby 

věděla, kdy došlo k založení Českoslo-

venska, kdy padl komunismus, co se 

stalo v  roce 1948, kdy skončila válka 

a tak dále. Podle mě by nastupující ge-

nerace měla vědět, že se po válce udál 

odsun Němců a s čím vším se museli je-

jich rodiče a prarodiče vyrovnávat. Naše 

děti by prostě měly vědět, z čeho jsme 

vzešli, a to jak s tím dobrým, tak i špat-

ným. Bez toho se totiž jako společnost 

nikdy nehneme dál...

Jiří Landa
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