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Když se před lety začalo mluvit o glo-
bálním oteplování, představovala jsem 
si naivně, že to tady brzy bude vypadat 
jako v přímořských krajích. Krásně tep-
loučko od jara do podzimu, poté lehká 
teplá zima, kdy ani květiny z balkonu ne-
bude zapotřebí uklízet. Realita je trochu 
jiná. Rána jsou víc než chladná a i když 
se před den snaží sluníčko ještě bojovat, 
k večeru už mu taky docházejí síly. Chřip-
ky se na nás hrnou s plnou vervou a zá-
leží jen na našem imunitním systému, jak 
se s nimi popereme… Pokud byste ná-
hodou váhali, máme pro vás samozřejmě 
připravený článek, který vám toto téma 
náležitě objasní. V souvislosti s imunitou 
si povíme něco o alergiích, protože pro-
blémy s imunitou trápí alergiky nejvíce. 
Dalším tématem s tím přímo souvisejícím 
je jídelníček - ať už se jedná o jídelníček 
školáka, či předškoláka vždy musí být 
zdravý a obsahovat vše, co má. 
Na závěr jsme pro vás samozřejmě při-
pravili rozhovor, tentokrát s Gabrielou 
Filippi.
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Těhotenství

Těhotenství je jedním z nejkrásnějších období v životě ženy. Kromě těšení se na 

nový přírůstek do rodiny s sebou ale může přinášet i řadu komplikací. Čemu 

všemu věnovat před otěhotněním a v jeho průběhu největší pozornost a jak 

předejít případným potížím? 

PROBLÉMY 
V TĚHOTENSTVÍ

NEJČASTĚJŠÍ
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Těhotenství



V  životě každé ženy dochází ke  třem 

zásadním hormonálním změnám, které 

ovlivňují fungování celého organismu 

a  mohou způsobit zdravotní kompli-

kace. Je to puberta, těhotenství a pře-

chod. Mezi ty méně známé zdravotní 

obtíže způsobené těmito změnami pa-

tří například chronická žilní choroba, 

bolesti zad, těhotenská preeklampsie, 

nedostatek kyseliny listové a tím i mož-

né vývojové vady u  miminka a  další. 

Jednou ze zásadních životních etap, 

které ženu nejvíce ovlivní, je právě tě-

hotenství a  žádné problémy tak není 

radno podceňovat.

ABSENCE VITAMÍNU B9
Nezbytným předpokladem pro zdravý 

vývoj plodu je mimo jiné také dostateč-

ná hladina vitaminu B9 v  organismu. 

„Vitamin B9 je nejdůležitějším vitami-

nem při plánování těhotenství a v jeho 

průběhu. Přispívá ke správnému dělení 

buněk, čímž podporuje růst plodu a je 

zodpovědný za normální vývoj záro-

dečných tkání během těhotenství,“ 

vysvětluje MUDr. Janka Tóthová. Kde 

se vitamin B9 vyskytuje a jak ho získat? 

Přirozeně se vitamin B9 vyskytuje ve fa-

zolích, rajčatech, hrachu, listové zeleni-

ně, játrech či v droždí. Nevýhodou ale 

je, že je v potravinách velmi labilní a již 

utržením z  keře či tepelnou úpravou 

ztratíte z  jeho množství většinu. Dal-

ším problémem je pak to, že až 57 % 

populace má problémy s  funkcí enzy-

mu MTHRF, který je nezbytný pro pře-

měnu kyseliny listové na aktivní folát, 

tedy vitamín B9. Během těhotenství se 

totiž požadavek organismu na vitamin 

B9 zdvoj – až ztrojnásobí a jeho nedo-

statek může mít vážné dopady. „Jeho 

užívání před otěhotněním a na počátku 

těhotenství prokazatelně snižuje riziko 

vrozených rozštěpových vad neurální 

trubice u  dítěte, srdečních vad a  vad 

močového a  srdečně-cévního systému, 

a to o 50 až 70 %,“ doplňuje lékařka.

TĚHOTENSKÁ HYPERTENZE
Jednou z  dalších komplikací těhoten-

ství může být také změna krevního tla-

ku. U některých žen dochází v průběhu 

těhotenství k  problémům se změnou 

krevního tlaku, a  to i  v případě, že se 

dosud s ničím takovým nesetkaly. Stej-

ně, jako se mohou během těhotenství 

objevit problémy s  vysokým krevním 

tlakem, výjimkou není ani nízký tlak. 

Pokud jste těhotná, je nutné, abyste 

si krevní tlak pravidelně monitorova-

la, předejdete tak zbytečným kompli-

kacím. Ve velké většině případů není 

hypertenze vážným problémem a  po 

porodu se vrátí do normálu. Existují ale 

také výjimky, u kterých dojde ke vzniku 

tzv. preeklampsie, která se může v pří-

padě neléčení vyvinout v  záchvat kře-

čí, které mohou ohrozit jak ženu, tak 

i  plod na životě. Naopak nízký krevní 

tlak může způsobovat slabost, únavu, 

bolest hlavy či mdloby, které předsta-

vují největší komplikaci. Ztráta vědomí 

může vést k pádům a tak i různě závaž-

ným úrazům, které mohou být pro ži-

vot matky a dítěte nebezpečné. Pokud 

se i u vás hodnota vašeho tlaku změni-

la, je důležité nejen pravidelně dochá-

zet na prohlídky k  lékaři, ale měřit si 

tlak také doma. „Domácí měření po-

může vašemu lékaři s včasnou diagnos-

tikou hypertenze či hypotenze a bude 

vám také lépe schopen poradit, jak se 

vyhnout případným komplikacím. Vždy 

se měřte pomocí klinicky ověřených tla-

koměrů vybavených  intelli manžetou, 

které zaručí správné hodnoty měření,“ 

vysvětluje Ing. Zdeněk Rotal Ph. D., 

zástupce společnosti Omron vyrábějící 

klinicky ověřené tlakoměry.  

HEMEROIDY 
A KŘEČOVÉ ŽÍLY
V  průběhu těhotenství 

dochází k  nárůstu vnitřních 

rodidel, dozrání prsní tkáně 

a  objevují se nežádoucí vlivy 

vysokých hladin hormonů. 

Dochází k  radikálnímu zvý-

šení srážlivosti krve, které 

může vést k  trombózám. Vy-

soká hladina estrogenu vede 

také k rozvolnění žilních stěn, 

což může způsobit vznik kře-

čových žil v  dolních končeti-

nách, pánevní oblasti a vznik 

hemoroidů. 

Při rozvoji křečových žil a  he-

moroidů je důležité navštívit 

gynekologa, který na ně pře-

depíše ověřená a  bezpečná venofar-

maka. „Nedoporučuji spoléhat na neo-

věřené doplňky stravy, které by mohly 

uškodit plodu nebo mít pouze placebo 

efekt,“ varuje doc. MUDr. Fait. 

BOLESTI BEDER
Bolesti zad jsou běžným a logickým pro-

blémem těhotných vzhledem k rychlé-

mu nárůstu hmotnosti a změny postoje 

díky rostoucímu bříšku. Doporučuje se 

pravidelné cvičení a protahování, dbát 

na správné dýchání a vyzkoušet můžete 

i tejpování.  

Jedná se o  elastickou, přilnavou pás-

kou z vysoce kvalitní bavlny, která má 

podobné vlastnosti jako lidská kůže. Je 

schopná se natáhnout a  zase smrštit. 

Na tělo se přichycuje pomocí lékařské 

pryskyřice, která ve většině případů 

nezpůsobuje alergické reakce. Obvyk-

le se nechává podle potřeby nalepená 

na bříšku 1 až 5 dní, čímž dojde k jeho 

podpoře a tím i úlevě pro záda. 

Foto: Shutterstock.com
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Aniball je jednoduchý, účinný a bezpečný.
Získejte sebedůvěru pro porod!

Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:
 podstatně nižší riziko natržení či nástřihu hráze při porodu
 významné zkrácení 2. doby porodní
 sníženou potřebu použití medikace proti bolesti
 fyzickou a psychickou přípravu k porodu, pocit kontroly nad vlastním tělem
 nácvik maximálního vědomého uvolnění svalů pánevního dna k porodu
 přípravu hráze na obvod hlavičky při porodu
 posílení svalstva pánevního dna po porodu
 prevenci inkontinence moči

Začít můžete od ukončeného 36. týdne, stačí 15 minut denně.

Aniball je zdravotnický prostředek registrovaný u MZČR,
byl vyvinut v souladu se směrnicí 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích a NV 54/2015 Sb.
Čtěte pozorně návod k použití.
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Těhotenství

Kojení představuje velmi silný stimul pro vývoj vztahu matky s dítětem a nese s sebou 

také celou řadu významných zdravotních benefitů pro kojence. Bez závažného 

důvodu by tedy nemělo být předčasně přerušeno, protože by to pro obě strany 

mohlo znamenat handicap. O to větší roli pak u kojící ženy hraje správná volba 

léků při léčbě nejrůznějších onemocnění. Jejich užívání v období, kdy žena kojí, je 

totiž často příčinou nejistoty, zda a jak mohou léky ovlivnit kojené dítě. Otazníky 

vyvstávají už v případě běžných viróz a horečky.

HOREČKA PŘI KOJENÍ

JAK JI TLUMIT?



Kojení samo nepředstavuje jen opti-

mální výživu s  ideálním zastoupením 

jednotlivých živin, ale obsahuje i celou 

řadu dalších prospěšných látek, které 

pomáhají budovat imunitu novoro-

zence. Díky tomu jsou kojené děti více 

chráněny před celou řadou infekčních 

onemocnění, jako jsou například akut-

ní průjmy, záněty průdušek, zápal plic či 

záněty středního ucha. Zdravotní výho-

dy přináší kojení i matce. Vyšší hladiny 

oxytocinu u kojících žen vedou k rych-

lejší poporodní regeneraci organismu 

a dlouhodobé kojení je i ochranou ženy 

před rakovinou vaječníků a prsů.

JAK PORAZIT HOREČKU
„Pokud lékař doporučí přerušení koje-

ní, je to obvykle z  nějakého závažné-

ho důvodu. V  některých případech to 

souvisí s nutností podávání léků během 

kojení. Pokud totiž kojící matka užívá 

léky, jejich určité množství přijímá i ko-

jené dítě spolu s  mateřským mlékem. 

Nicméně zpravidla se jedná o minimál-

ní množství, které by nemělo mít na 

dítě negativní vliv,“ říká MUDr. Silvia 

Bajová, dětská lékařka z Nemocnice Na 

Homolce. Je to také případ léčivé látky 

paracetamol, která se mimo jiné uží-

vá k  léčbě běžné bolesti a horečky při 

chřipce a  nachlazení. Před zahájením 

léčby by se však kojící žena měla vždy 

poradit se svým lékařem či lékárníkem.

Obecně se v případě horečnatých stavů 

kromě podávání léků doporučuje klido-

vý režim s vynecháním fyzické aktivity. 

Důležitý je zvýšený pitný režim kvůli 

pocení při horečce a  zvýšené ztrátě 

vody. Prospívat dále může i přísun vita-

minů (zvláště vitaminu C).

Foto: Shutterstock.com
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Svět nejmenších

Vývoj zraku je plně ukončen teprve v sedmém roce života. Právě těchto prvních 

sedm let je pro správné fungování zraku zásadní. Zrak je pro děti nepostradatelný 

při získávání informací i orientaci v prostoru. Díky zraku jsou schopny napodobovat 

svoje okolí a lépe a rychleji se učit novým věcem.

DĚTSKÉ OČI 
POTŘEBUJÍ VÍCE ČERSTVÉHO VZDUCHU



Správný vývoj zraku je třeba hlídat již 

u kojenců. Běžně se tato kontrola pro-

vádí na pravidelných dětských prohlíd-

kách. „Pokud mají rodiče pocit, že reak-

ce na zrakové podněty není dostatečná, 

dítě neotáčí hlavičku za hračkami, ne-

reaguje nebo naopak přehnaně rea-

guje na světlo, měli by to neprodleně 

probrat s obvodním lékařem. Případně 

navštívit specializovaného očního léka-

ře,“ popsal Pavel Stodůlka, přednos-

ta sítě očních klinik Gemini. Důležitá 

je především prevence. „Dětský zrak 

potřebuje podněty, ale také dostatek 

odpočinku. Prospěje více pobytu na 

čerstvém vzduchu a vyvážený jídelníček 

bohatý na vitamíny A, E nebo C. Dále 

též dostatek omega-3 mastných kyse-

lin, zinek nebo lutein, které může tělo 

získat z ryb, ořechů, zeleniny a ovoce,“ 

vysvětlil Stodůlka.

Moderní doba přináší mnoho faktorů, 

které správný vývoj oka ohrožují. Děti 

tráví hodiny u  monitorů počítačů, do-

slova přilepeny na displejích tabletů 

a  mobilních telefonů. Stále méně se 

pohybují na čerstvém vzduchu. U  čes-

kých dětí jsou to v průměru necelé dvě 

hodiny denně. Navíc jsou jejich oči po 

velkou část dne vystaveny nevhodnému 

umělému osvětlení. „Nejškodlivější jsou 

zářivky, které stále ještě najdete ve více 

než sedmdesáti procentech školních 

zařízení. Problém je také s nedostateč-

ným osvětlením především v učebnách 

a  s  osvícením školních tabulí. Dlouho-

dobé působení takového světla oči 

rychleji unaví, může vést k  bolestem 

hlavy a v konečném důsledku i ke zhor-

šení zraku dítěte. Důležité je také za-

jistit správné osvětlení dětského pokoje 

a pracovního stolu,“ vysvětlil Pavel Sto-

důlka.

Nevhodné je také dlouhodobé hraní 

počítačových her, obzvlášť na malých 

displejích mobilních telefonů. „Počí-

tačová gramotnost je v  dnešní době 

samozřejmě důležitá. V  předškolním 

věku ale počítačové monitory a disple-

je mobilů a  tabletů mohou dětskému 

zraku opravdu uškodit. Pokud děti tyto 

přístroje přesto využívají, omezte dobu, 

kterou u nich tráví, maximálně na půl 

hodiny denně. Důležité je také to, aby 

dítě monitor či displej mělo ve správné 

výšce a vzdálenosti od očí,“ uvedl Pavel 

Stodůlka.

JAK VYBÍRAT BRÝLE
Když lékař dítěti předepíše brýle, mělo 

by je opravdu poctivě nosit. Pomůže 

správný výběr obrouček a  motivace 

v rodině. „Na trhu je dnes velké množ-

ství brýlových obrub pro děti, a  tak je 

z čeho vybírat. Rodiče by nicméně ne-

měli zapomínat, že nevybírají brýle pro 

sebe a že se nové brýle musí líbit přede-

vším jejich potomkovi. Brýle pro děti by 

měly být dobře nastavitelné a  vydržet 

drsnější zacházení. Děti jsou od příro-

dy živější, a tak je dobré vybírat obru-

by z odolných, ohebných a netříštivých 

materiálů, ideálně v oblých tvarech. Sa-

mozřejmostí jsou dioptrická skla z ob-

tížně rozbitelných plastů. Naopak kon-

taktní čočky se u dětí doporučují méně 

často. Obvykle pouze tehdy, pokud je 

to z lékařského hlediska nezbytné, na-

příklad u  komplikovanějších vad, pří-

padně u malých sportovců.“ 

NĚKDY BRÝLE NEPOMOHOU

Některé věci brýle nevyřeší. Příkladem 

může být tzv. suché oko. Jedná se 

o stav, kdy si děti stěžují na pocit, že jim 

něco spadlo do oka, oči je pálí a  jsou 

celkově podrážděné. Rodiče si mohou 

toho, že není vše v pořádku, všimnout 

díky začervenání, citlivosti na světlo 

a  častějšímu mrkání. Mnoho z nás má 

zkušenosti se suchým okem např. po 

delší práci na počítači nebo sledování 

televize. 

Výše uvedené příznaky je velmi důleži-

té nepodceňovat. Pokud si dítě stěžuje 

pravidelně, snažte se nejprve vypozoro-

vat příčinu (například návštěva bazénu, 

hraní na počítači). Pokud ji najdete, 

před danou aktivitou můžete dítěti 

preventivně dávat tzv. umělé slzy. Tedy 

kapky, které oko zvlhčují, chrání a na-

hrazují porušený slzný film. Kvalitní 

výrobky je možné používat už pro děti 

od dvou let. Obsahují kyselinu hyaluro-

novou v kombinaci s HP-Guarem®,  což 

zaručí 4x delší hydrataci než samotná 

kyselina hyaluronová, stačí tak kapat 

méně často. Použít je můžete i při akut-

ním podráždění. V tom případě několik 

minut poté, co je dítěti dáte, ověřte, 

zda u  něj došlo k  úlevě. Při dlouho-

dobých potížích je na řadě konzultace 

s  očním lékařem, aby vyloučil vážnější 

příčinu (například infekci). 

Foto: Shutterstock.com
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KUBÍK Susenky 
s máslem 30g

KUBÍK 8 cereálií: 
mléko a rozinky 30g

KUBÍK Susenky s máslem 100g

KUBÍK Susenky Coko 32g www.medakubik.cz 

KUBÍK Strúdlíky

Ochutnej to nejlepŠi
Ochutnej to nejlepŠi

od Medi KuBikaod Medi KuBika

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0



16

Svět nejmenších

V současnosti se alergická onemocnění objevují 

u stále většího počtu malých dětí. Na vzestupu těchto 

onemocnění se podílí kromě jiného i nesprávná výživa, 

a to již od raného věku, proto se klade důraz na její 

správnost už od narození. Abychom děťátku dopřáli to 

nejlepší a zároveň podpořili jeho zdraví, je důležité dbát 

na kvalitní výběr stravy. Tím nejlepším je pro miminka 

samozřejmě mateřské mléko. Zejména první dny, 

kdy je miminko kojené, obsahuje mateřské mléko 

celou řadu imunitních látek, které přispívají 

k posilování imunitního systému.

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT NÁHRADNÍ 

MLÉČNOU STRAVU?
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Dle doporučení Světové zdravotnické 

organizace se doporučuje výhradní ko-

jení do ukončeného 6. měsíce. Rovněž 

tak od ukončeného 4. měsíce, kdy je 

možné začít s  podáváním prvních ne-

mléčných příkrmů, se doporučuje po-

kračovat v kojení.

Mateřské mléko kromě jiného ovliv-

ňuje i výskyt civilizačních onemocnění, 

jako jsou metabolický syndrom a  kar-

diovaskulární onemocnění, které děti 

mohou potkat později v dospělosti. Dě-

ťátko také chrání před infekcemi, viry 

a v neposlední řadě i alergiemi.

PRO ZDRAVÝ VÝVOJ 
ORGANISMU
Co to je alergie a  jak se projevuje? 

Zjednodušeně se dá říci, že alergie je 

nepřiměřená reakce organismu na 

běžné látky, se kterými se člověk se-

tkává. U  nejmenších je nejčastější tzv. 

alergie na bílkovinu kravského mléka. 

Je to totiž první alergen, se kterým se 

novorozenec nebo kojenec může se-

tkat. Alergie na mateřské mléko bývá 

poměrně vzácná. Někdy pomůže pou-

ze upravit stravu kojící maminky např. 

snížit konzumaci kravského mléka či 

mléčných výrobků a  reakce miminka 

sama odezní. V  případě, že i  po změ-

ně stravovacích návyků matky reaguje 

dítě na mateřské mléko negativně, je 

třeba vyhledat lékaře. Alergie na bíl-

kovinu kravského mléka se u miminek 

vyskytuje asi ve 2–5 % a u většiny z nich 

naštěstí většinou brzy vymizí. Zvýšená 

citlivost na alergeny je dána i  tím, že 

střevo miminka není ještě dostatečně 

vyvinuté tak, aby se s ním bylo schopno 

vyrovnat. Větší pravděpodobnost roz-

voje těchto obtíží je u  miminek, v  je-

jichž rodině se alergie již vyskytuje. Pro-

to by měl i ošetřující lékař vědět, jaké 

jsou projevy a zda někdo z blízkých pří-

buzných trpí nějakou formou alergie. 

Dá se tak včas zahájit preventivních 

opatření týkající se správné výživy.

Jakmile je alespoň jeden z rodičů aler-

gik, je třeba opatrnosti zejména u ne-

kojených dětí a při podávání náhradní 

mléčné výživy či prvních nemléčných 

příkrmu. Pokud trpí oba rodiče stejným 

typem alergie, dá se říci, že pravdě-

podobnost rozvoje alergie je až 80%. 

Nicméně, není třeba se ničeho obávat. 

Z  posledních výzkumů vyplývá, že od-

dalování podávání potenciálních aler-

genů nevede ke snížení výskytu alergie. 

Znamená to pouze, že je u  takto po-

tenciálně rizikových dětí potřeba zvý-

šené opatrnosti a při prvních příznacích 

ihned kontaktovat ošetřujícího lékaře. 

Ten pak rozhodne o dalších opatřeních 

a zavedení správné výživy.

JAKÉ JSOU TEDY PROJEVY 
ALERGIE? 
Nejčastěji jsou to kožní vyrážky, ekzé-

my, kopřivka, otoky, zvýšená dušnost, 

laryngitida, průjem, koliky, zvracení.

Pro kojence se zvýšeným rizikem vzniku 

alergie a pro ty, kteří již nemohou být 

z  jakéhokoliv důvodu kojeni, jsou pak 

k dispozici tzv. speciální hypoalergenní 

mléka označená zkratkou HA.  U těch-

to mlék je alergizující složka – bílkovina 

speciálně upravena, částečně naštěpe-

na tak, aby se snížila její alergenicita. 

Jedná se tedy o  preventivní opatření. 

Jejich užívání by mělo být doporučeno 

pediatrem, který rozhodne na základě 

rodinné anamnézy a  zdravotního sta-

vu miminka. Tato mléka nejsou v žád-

ném případě určena pro kojence, kteří 

již alergií trpí. Pro ně jsou pak určena 

jiná speciální mléka. Jejich použití opět 

doporučí lékař na základě zdravotního 

stavu miminka. Hypoalergenní mléka 

obsahují ve svém složení vše potřebné 

pro zdravý růst a vývoj miminka. 

A JAK POKRAČOVAT SE ZAVÁDĚ-
NÍM PRVNÍCH PŘÍKRMŮ? 
Pro miminko je nejideálnější výhradní 

kojení do 4 – 6 měsíce. Kolem ukon-

čeného 4. měsíce je období označova-

né odborníky jako tzv. „imunologické 

okno“, kdy se doporučuje postupně 

zavádět první nemléčné příkrmy. Or-

ganismus je připraven „seznámit“ se 

s novými potravinami a navodit si na ně 

toleranci. Neodkládejte v tomto obdo-

bí ani zavádění lepku, vajec, pšenice či 

ryb.  Při zavádění nových potravin po-

stupujte obezřetně a novou potravinu 

podávejte ve velmi malém množství. 

Nově zaváděné potraviny se doporu-

čuje tepelně zpracovat a  to vč. ovoce 

a  zeleniny. Dětem od 24. měsíce věku 

je vhodné nadále podávat i  mléčnou 

výživu.

Foto: Shutterstock.com

18

Svět nejmenších



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Belvec_inzerat_podzim_zima_stage2_210x297_TISK.pdf   1   27/09/2017   11:04



20

Svět nejmenších

Už během dětství nám naše maminky podávaly mléčné výrobky prakticky každý 

den. Představit si jakoukoliv domácnost bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků 

je tedy nemožné. V období, kdy dítě sílí a roste, by měly být mléčné výrobky 

nedílnou součástí každého jídelníčku.

MLÉČNÉ VÝROBKY 
PRO DĚTI
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Mléko a mléčné výrobky jsou považo-

vány za základní zdroje vitaminů a mi-

nerálních látek, které děti, v  průběhu 

růstu, skutečně velmi potřebují. 

„Mléko a  mléčné výrobky zcela jistě 

tvoří důležitou součást vyváženého 

jídelníčku pro děti. Jsou zdrojem bíl-

kovin a důležitých vitaminů a minerál-

ních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní 

peptidy, které vznikají jejich trávením, 

mají významné účinky na lidské zdraví. 

Jedná se o účinky antimikrobiální, pro-

tivirové, imunomodulační, významné 

účinky jsou na snížení krevního tlaku, 

který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“ 

vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

MLÉKO PRO ZDRAVÉ KOSTI
Mléko a  mléčné výrobky poskytují 

komplex látek důležitých nejen pro 

zdraví růst kostí, jako jsou plnohod-

notné bílkoviny, z minerálních látek se 

jedná o   vápník, hořčík, sodík, draslík, 

fosfor, chlor, železo, měď, zinek, selen, 

jód, z vitaminů to jsou jak vitaminy roz-

pustné v tucích (A, D, E, K) a vitaminy 

B skupiny. Za zmínku stojí především 

vápník, který se v  mléčných výrobcích 

nachází ve velmi dobře vstřebatelné 

formě. O  mléku a  mléčných výrobcích 

lze tedy bez nadsázky mluvit jako o vi-

tamínové bombě, které děti potřebují 

denně na svém jídelníčku. 

„Není nic zdravějšího v  jídelníčku na-

šich dětí, nežli mléko a zkvašené mléč-

né výrobky. Ty totiž obsahují mnoho 

živin a  zdraví prospěšných probiotic-

kých mikroorganismů, které dětské 

tělo, v  době růstu, velice potřebuje 

i pro posílení imunity. Každý den by 

mělo dítě sníst či vypít alespoň 2 

až 3 mléčné výrobky. Jak roste 

dětské tělo, a zvětšují se dětem 

kosti, tělo potřebuje mnoho 

vápníků a  vitamínu D, který 

se nachází právě v  mléčných 

výrobcích. Může to být jo-

gurt, jogurtový nápoj nebo 

mléčný zakysaný výrobek,“ 

popisuje prof. RNDr. Jan 

Krejsek, CSc. 

Je třeba zdůraznit, že 

mléko je komplexní po-

travinou zcela přírodní-

ho původu. Obsahuje 

významné makroživiny, 

jakými jsou plnohodnot-

né živočišné bílkoviny, 

lehce stravitelný mléčný 

tuk a cenný mléčný cukr, 

a  pro zdraví nenahradi-

telné vitamíny. 

Foto: Shutterstock. com
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www.mlekarna-valmez.cz

Bílý jogurt z Valašska
s nižším obsahem tuku 

je vyrobený z nejkvalitnějšího mléka. 

Výrobek jemné chuti, který je vhodný 
pro přímou konzumaci i pro studenou kuchyni.

Je k dostání v těchto hmotnostech:
150 g, 380 g, 500 g.

Bílý j
Umění bílého jogurtu

www.meggle.cz facebook.com/meggle.cz
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Také máte doma nějaké to dítko, kterému ještě můžete připravovat svačinku, aniž 

by hrozilo nebezpečí, že ji   v nestřeženém okamžiku hodí do koše a sní něco velmi 

nezdravého? Potom je nejvyšší čas naučit ho, co je zdravé.

SVAČINKA
ZDRAVÁ



Ačkoliv svačinkám nepřikládáme až 

takovou váhu, odborníci na výživu se 

domnívají, že jejich podíl na zdravot-

ních problémech dětí rozhodně není 

zanedbatelný. V  České republice má 

bohužel polovina dětí hraniční nebo 

vysokou hladinu cholesterolu a třetina 

z  nich spadá do kategorie obézních. 

A  na vině mohou být právě svačinky, 

které jsou často nevyvážené a obsahují 

až příliš mnoho tuků. 

Samozřejmě, že je fajn napsat, jak by 

měla zdravá svačinka vypadat, druhou 

stranou mince potom ale je, přesvěd-

čit dítě, aby ji skutečně zkonzumovalo. 

Obzvláště, pokud ho ve škole obklopují 

automaty na brambůrky a  přeslazené 

nápoje. Určitou možností je dovolit dě-

tem vzít si svačinu z automatu jen jed-

nou týdně a dohlédnout na to, aby měly 

denně pořádnou svačinu z  domova, 

zvláště pokud nesnídají. Nebo ještě lépe 

-  poprosit vedení školy, aby automaty 

na nezdravé pochutiny vyměnilo za au-

tomaty na zdravé dobroty. Ty už totiž 

existují. Nabízejí namísto brambůrků 

a čokoládových tyčinek mléčné výrobky, 

ovocné čaje s vitamíny, nebo různé ce-

reální tyčinky. Ovšem, než se vám to po-

daří, budete si muset zřejmě ještě něja-

kou tu zdravou svačinku doma připravit. 

A jak by měla a neměla vypadat?

1. ŠPATNÉ VARIANTY
Patří sem již zmíněné čokoládové tyčin-

ky, sušenky, ale i párky v rohlíku, ham-

burgery, smažené hranolky a podobné 

výrobky. Všechny tyto „lahůdky” přispí-

vají ke vzniku dětské obezity a nezříd-

ka i ke zhoršení zdravotního stavu. Ob-

sahují příliš mnoho cukrů a nezdravých 

tuků. Smažená jídla, často na přepále-

ném oleji, mohou být zdrojem karcino-

genních látek, podporujících vznik ra-

kovin. Mezi nevhodné svačiny ale patří 

i ty, které se lehce kazí, jako dorty, ma-

jonézové chlebíčky a  saláty. Takovéto 

typy svačin bychom měli vyřadit úplně, 

nebo je alespoň omezit na minimum. 

2. NEUTRÁLNÍ VARIANTY
Je to bílé pečivo namazané živočišným 

máslem se salámem, sýrem, doma upeče-

né koláče, perníky, na poslední chvíli za-

koupené bagety, sendviče, loupáky či jiné 

výrobky voňavých pekáren a bagetérií. 

3. PROSPĚŠNÉ VARIANTY
Do této skupiny patří veškeré ovoce, 

zelenina, celozrnné pečivo, cereální 

výrobky, rostlinné tuky, nízkotučné 

mléčné výrobky a  sýry, šunka, anebo 

rybí pomazánky. Obecně jsou to pokr-

my s vysokým obsahem vlákniny a jídla 

bohatá na vitamíny, minerály a  stopo-

vé prvky. Je důležité volit pestré slože-

ní svačin, dbát na to, aby byly čerstvé 

a lehce stravitelné. Vhodnější jsou men-

ší, avšak různé druhy porcí. 

NEZAPOMEŇTE NA PITÍ.
Důležitou součástí každé svačinky musí 

být samozřejmě tekutiny. Děti musí 

i během vyučování dodržovat pitný re-

žim, proto jim nezapomeňte přichystat 

dostatek pití. Nejvhodnější je kombina-

ce přírodních ovocných šťáv, ředěných 

stoprocentních džusů, čajů, vody a mi-

nerálek. Slazeným limonádám se snažte 

pokud možno vyhnout. 

Oblíbené jsou i  mléčné nápoje, které 

ovšem nenahrazují tekutiny, ale jíd-

lo. Pokud tedy vybavíte dítě nějakým 

mléčným nápojem, kterých je široká 

nabídka, neznamená to, že již nepotře-

buje jiné tekutiny. 

Závěrem jeden recept na zdravou 

svačinu 

Sendvič se šunkou, sýrem a kiwi

Ingredience:

2 plátky celozrnného chleba, 1 lžíce 

rostlinného máslo, plátek dětské šunky, 

plátek nízkotučného eidamu, 1 ks kiwi, 

sekaná pažitka 

Postup

Plátky chleba namažeme máslem. Na 

jeden položíme plátek šunky, na koleč-

ka rozkrájené oloupané kiwi, přidáme 

plátek sýra, posypeme pažitkou a  při-

klopíme druhým plátkem chleba. Mů-

žeme dát zapéct do sendvičovače nebo 

nechat pouze takto složený. 

Zdroj:vareni.cz, 

foto: Shutterstock.com

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?
• 59 procent dětí dostává ke svačině něco sladkého. 

• 56 procent dětí svačí tučné bílé pečivo. 

• Ovoce s sebou do školy dostává jen 23 procent dětí.

• 10 procent školáků trpí nadváhou. 
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Hračky nejsou jen zábava, ale také pomáhají dětem objevovat svět kolem 

nich. Hraní je dokonce nezbytné pro jejich zdravý vývoj a růst, protože je učí 

řešit problémy, sociální interakci, rozvíjet logické myšlení i rozvoj motorických 

schopností. Pro děti mají hračky velký význam a měly by se vybírat s  pečlivostí.

HRY PRO DĚTI
JAK VYBÍRAT 
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Základním orientačním vodítkem pro 

výběr hry představuje věk, které se 

však rodiče neměli držet za každou 

cenu. Pro bystré, vyspělé děti, které 

znají hodně her, je lepší se orientovat 

přímo podle jejich preferencí. „Na dru-

hé straně existují děti, které mají jen 

malé zkušenosti s hraním her a ještě se 

v nich moc neorientují, v takovém pří-

padě bychom měli volit jednodušší hru 

určenou pro mladší děti. Hra by svými 

požadavky měla mírně překračovat ak-

tuální běžnou úroveň dítěte,“ vysvětlu-

je psycholog Václav Mertin. Obecně by-

chom měli počítat s tím, že pozornost 

menšího dítěte je kolísavá a  nevydrží 

tak dlouho se soustředit na jednu věc. 

Naproti tomu ve školním věku, přibliž-

ně od druhé nebo třetí třídy, je schop-

né hrát i hodiny. 

BATOLE
Čím je dítě menší, tím barevnější hrač-

ky má v oblibě. Zároveň je ale důleži-

té, aby hračka nabízela i zvuky, hýbala 

se, umožňovala manipulaci, případně 

aby byla na dotek měkká. Už i batole 

ocení hýbající se barevné obrázky – sice 

nemusí rozumět ději, nezná jednotlivé 

předměty, přesto je se zájmem sleduje. 

„V tomto věku dobré myslet i na rozvoj 

jemné motoriky, k níž jsou vhodné kla-

sické dřevěné stavebnice, které trénu-

jí úchop celou dlaní a současně dávají 

prostor pro vlastní tvorbu,“ doporuču-

je dětský psycholog. V  této vývojové 

etapě jsou tak nejvděčnějšími hračkami 

stavebnice a kostky.

PŘEDŠKOLNÍ VĚK
Děti v  mladším školním věku začínají 

pozorovat a  chápat činnost dospělých 

a napodobují ji. K tomu potřebují růz-

né hračky a zvlášť takové, které umož-

ňují neustálé proměny a  dítě je svou 

fantazií a technickou dovedností zvlád-

ne. Podle Václava Mertin je dobré začít 

se skládankami: „Nejprve doporučuji 

začít s  jednoduchými dvojrozměrnými 

a s motivy, které dítě zná z večerníčků 

nebo ze života jako jsou zvířátka. Vů-

bec nevadí, když chce skládání opako-

vat přesto, že je zřejmé, že už konkrét-

ní skládanky dobře zvládá.“  

Dětské vnímání a  poznávání okolního 

světa ve starším předškolním věku je již 

tak bohaté, že si dovede pomocí vhod-

ných hraček vytvořit určité prostředí. 

Na řadu by měly přicházet náročnější 

stavebnice či skládačky puzzle i  zjed-

nodušené deskové hry. Ty bychom zpo-

čátku měli dítěti nabízet – nejlépe s po-

mocí staršího sourozence, pokud ho 

máme k dispozici, který je už zná a baví 

ho. Zatímco od některých činností mu-

síme dítě odhánět (nechat ho sledovat 

televizi je lákavé a pro rodiče pohodlné 

a tablet dokáže už teď ovládat), přitaž-

livost jiných mu musíme ukázat. 

„Napětí musí být zpočátku spíše menší, 

aby bylo pro něj snesitelné a  pravdě-

podobnost výhry vysoká. Hry by měly 

být velmi jednoduché, měly by vychá-

zet z jeho světa.“ poznamenává dětský 

psycholog. Důležitým úkolem na začát-

ku nejsou velké vzdělávací ambice, ale 

aby se dítě naučilo hrát. Tedy koncepce: 

„Teď hraju já a teď zase ty a já nehraju. 

ŠKOLNÍ VĚK
Ve školním věku děti už rozumí hlub-

ším principům skládání a  lze je navést 

i  ke složitějším a  trojrozměrným. „3D 

puzzle vyžadují a  rozvíjejí práci podle 

přesného návodu, sledování a  respek-

tování instrukcí. K jejich složení posta-

čuje i  jen mírná zručnost či motorická 

obratnost. Podporují řemeslnou do-

vednost i  rozvoj prostorové orientace.  

Ve výsledku jde o krásné výtvory, které 

pak poslouží i jako dekorace,“ říká dět-

ský psycholog. 

Zkušenosti s  hrami, včetně deskových, 

jsou zvláště v  tomto období důležité. 

Václav Mertin vysvětluje: „Dítě se učí, 

že hra má nějaké pořadí hráčů, pravi-

dla, kterými je nutné se řídit. Zažívá 

radost z vítězství, učí se pozvolna i pro-

hrávat. Ze začátku hraje pod heslem 

lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, 

ale postupně se učí strategickému uva-

žování, je ochotné riskovat, prohrát teď 

trochu, aby za chvíli mohlo vyhrát hod-

ně. Učí se, že někdy je výhodné uzavřít 

koalici, zatímco jindy hraje každý proti 

všem jako je to například u  hry Laby-

rinth.“  Podstatná část deskových her 

je určena pro děti ve školním věku, ale 

zábavu v nich najdou i  starší.  Většina 

her umožňuje manipulaci podmínka-

mi nebo podnětovými materiály, tedy 

obtížností, takže může hrát jak dítě 

o  něco mladší nebo méně zkušené 

nebo i superhráč.

Základem pro hraní je však nerušený 

a volný čas, protože je pro jeho rozvoj 

důležité, aby si mohlo nějakou dobu 

hrát absolutně po svém. „Jestliže ho 

neustále převádíme od jedné činnosti 

ke druhé, tak, byť se jedná o  činnosti 

pěkné, zajímavé a  didakticky podnět-

né, nemá čas na tuto volnou hru a do 

jisté míry omezujeme některé aspekty 

jeho rozvoje,“ dodává dětský psycho-

log Václav Mertin. 

Foto: Shutterstock.com
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Všichni rodiče se snaží svým ratolestem dopřát jen to nejlepší a už během prvních 

let života jim předat maximum dovedností. Do této kategorie spadají především 

různé pohybové aktivity, mezi nimiž vyniká hlavně jízda na kole. Vždyť kolo je, 

společně s tříkolkou, pro mnohé děti jejich vůbec prvním kusem sportovního 

vybavení – a to je dobře, jde totiž o sport, který je pro rozvoj dětí nadmíru vhodný.

JÍZDA NA KOLE
POTĚŠENÍ I POSÍLENÍ ZDRAVÍ



Rozličné statistiky poukazují na výraz-

ný problém s dětskou obezitou a nad-

váhou. Podle některých údajů tento 

nešvar postihuje téměř třetinu českých 

dětí. Hlavním důvodem je málo pohy-

bu. Světová zdravotnická organizace 

doporučuje pro děti ve věku 5-17 let 

alespoň 60 minut střední až intenzivní 

pohybové aktivity denně. Toto doporu-

čení přitom v Evropě dodržuje jen něco 

okolo 10 % dětí. Problém přitom vý-

razně přesahuje nejen estetické hledis-

ko. Děti s nadváhou se snadněji stávají 

oběťmi šikany a mohou se potýkat s vy-

členěním z kolektivu, na jehož základě 

u nich propuknou psychické potíže. Už 

v  dětském věku se navíc kvůli nadvá-

ze mohou projevit také nemoci srdce 

a  cév, metabolické či endokrinní kom-

plikace, zažívací, ortopedické a  další 

obtíže. Nedostatek pohybu může být 

navíc příčinou problémů se správným 

držením těla i koordinačními těžkostmi.

KOLO JAKO PROSTŘEDEK 
K POSÍLENÍ ZDRAVÍ
Právě kolo je ideální prevencí nabra-

ných přebytečných kil. Malé děti se 

během jízdy zabaví fyzickou aktivi-

tou a  užijí si blahodárného pobytu 

na čerstvém vzduchu. Jízda na kole 

pomáhá udržovat kondici, zlepšuje 

koordinaci, snižuje tělesnou hmotnost 

a  přispívá rovněž k  vitalitě a  zdravé-

mu životnímu stylu. Jízda na kole je 

aerobním cvičením, během nějž se za-

pojují všechny hlavní svalové skupiny 

v  nohách. Šlapání způsobuje zvýšení 

tepové frekvence a  respirace, a  tím 

i postupný nárůst svalové hmoty. Tato 

činnost navíc nepředstavuje velikou 

zátěž, jelikož jízda na kole nezapojuje 

celou váhu těla, vyvíjí se tak mnohem 

menší tlak na klouby než např. při bě-

hání. Cyklistika je tedy vhodná i  pro 

děti, které trpí problémy s  klouby či 

děti s  nadváhou. Důležité je, že cyk-

listika je aktivita s  nízkou náročností. 

Jedná se tedy o cvik, který se lze rychle 

a poměrně snadno naučit. I děti, kte-

ré mají odpor k  rekreačním sportům 

a aktivitám, často považují právě jízdu 

na kole za přijatelnou. Kolo je skvělým 

dopravním prostředkem pro výlety do 

přírody a  mimo město. Je přitom do-

kázáno, že již samotný pobyt v zeleni 

má výrazně pozitivní vliv na duševní 

i fyzické zdraví člověka.

Pokud váš potomek již bezpečně zvládá 

jízdu na kole, určitě ocení novou výzvu.  

Ideálním dobrodružstvím pro všechny 

malé i  velké je závodění například na 

závodech pro celou rodinu Kolo pro 

život. S odbornou průpravnou jízdy na 

kole v  terénu vám moc rádi pomůžou 

specializovaní instruktoři na pumptrac-

kové dráze, kde se nejen děti, ale i do-

spělí naučí správnou techniku jízdy na 

kole v  terénu. Pumptrack je dřevěná 

modulární dráha (na KPŽ měří zhruba 

50 metrů). Bikerům slouží především 

k nácviku rovnováhy při jízdě na kole, 

nechybí boule, kopečky a zatáčky. Pro 

udržování rychlosti a  plynulé jízdy je 

nutné správně pumpovat řídítky a pře-

souvat těžiště těla nad kolem. Je zají-

mavé, že nejlépe a nejrychleji se naučí 

správné jízdě na pumptracku malé děti, 

které ještě nemají zafixované z  kola 

špatné návyky a držení těla. 

Foto: Shutterstock.com

NA CO MYSLET PŘED JÍZDOU
I pád z malé výšky může způsobit vážné zranění, proto nepodceňujte důležitost 

cyklistické přilby. 

Viditelnost cyklisty v  podvečerních hodinách zajistí použití reflexních prvků  

a samozřejmostí je vhodné osvětlení. 

Před jízdou je ideální zkontrolovat technický stav kola – především brzd. 

Oblečení a obuv nemusí být přímo drahý cyklistický úbor. Rozhodně však dítě ne-

pouštějte v pantoflích nebo sandálech. Rovněž se ujistěte, že má zavázané tkaničky 

(ty se jinak mohou zamotat na šlapku či dostat pod řetěz a havárie je na světě). 

Kalhoty volte ze stejného důvodu ideálně přiléhavé.
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dresy & trička

„váš text“

Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.cz

pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Chcete vidět více?
Podívejte se na www.triola.cz
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Dnešní medicína má léky na nejrůznější druhy nemocí, ale lék na celiakii ještě 

nalezen nebyl. Bezlepková dieta je tak jediná cesta ke snášenlivosti celiakie. 

Diagnóza této nemoci s sebou přináší celou řadu omezení. Z počátku není vůbec 

jednoduché přejít k „čisté“ bezlepkové dietě. Jisté pochybnosti o zvládnutí diety 

měl na začátku každý, ale nakonec ji většina dokázala úspěšně zvládnout. 



„Po diagnostikování celiakie čeká nejen 

na jedince, ale i na jeho rodinu spousta 

změn,“ přiznává výživová poradkyně 

Jana Servátková, která má s klienty ce-

liaky dlouholeté zkušenosti.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM CELIAK?
Kromě klasické formy celiakie, která 

postihuje asi jen desetinu pacientů, 

jsou i  další formy s  odlišným průbě-

hem. Je opravdu těžké některé z nich 

rozeznat. Mezi projevy klasické celia-

kie patří např. průjem, nadýmání, ztrá-

ta hmotnosti, bolesti břicha, zvracení 

a nevolnost. U dětí dochází také k roz-

mrzelosti, únavě a svalové slabosti.

„Při určitých příznacích bych volila ná-

vštěvu lékaře a zažádala si o důkladné 

vyšetření“, radí výživová poradkyně 

Jana Servátková. Často dochází i  ke 

kombinaci několika druhů vyšetření, 

aby byla stanovena správná diagnóza. 

Celiakie se dá zjistit jednak z vyšetření 

krve, dále biopsií tenkého střeva a tes-

tem stolice.

JAK ZAČÍT S BEZLEPKOVOU 
DIETOU?
1. Vnímejte tuto změnu pozitivně - 

bezlepková dieta je zkouškou silné 

vůle. V  dnešní době ji volí nejen 

nemocní lidé, ale i lidé, kteří chtě-

jí žít zdravějším životním stylem 

a upravit si jídelníček. V první řadě 

je třeba si uvědomit, že jde přede-

vším o  vaše zdraví. Bezlepkovou 

dietu nemusíte chápat jako nutné 

zlo, ale třeba jako pozitivní změnu 

životního stylu, která se stává mo-

derní záležitostí.

2. Dál jezte svá oblíbená jídla –  

bojíte se, že přijdete o  většinu 

svých oblíbených pochoutek? Vý-

robci potravin však na celiaky již 

pamatují a  snaží se vyrábět své 

produkty i  v  bezlepkové variantě 

a to při zachování stejné chuti.

3. Odstraňte lákadla - Není jednodu-

ché držet dietu, když všude kolem 

vás je spousta lákadel. Pro snadněj-

ší zvykání na nový režim si zakou-

pené bezlepkové potraviny uložte 

do vyhrazené skříňky či šuplíku. 

Snáze tak odoláte pokušení.

4. Zapojte celou rodinu - Požádej-

te rodinu o  spolupráci a  zamezte 

tak dvojímu vaření. Příkladem je  

zahušťování omáček či polévek 

pouze bezlepkovou moukou. Ro-

dině takováto nepatrná změna 

také velmi prospěje.

5. Upřednostňujte přírodu - Naku-

pujte potraviny v přírodním stavu, 

používejte v kuchyni častěji přiro-

zené bezlepkové potraviny, jako 

jsou kukuřice, pohanka, rýže, jáhly, 

sója, luštěniny, brambory či výrob-

ky z nich. 

6. Pozorně čtete etikety - Dávejte 

přednost balenému zboží, kde 

musí být vždy uvedeno přesné slo-

žení. Zdroje lepku se přidávají do 

potravin jako separační a zahušťo-

vací prostředek. Bezlepkové výrob-

ky naleznete označené speciálním 

symbolem přeškrtnutého klásku. 

7. Snídaně je základ! - V posledních 

desetiletích se v  Česku významně 

změnil styl snídaně. Lidé začali 

dávat přednost cereáliím. Vysly-

šeli tak slova lékařů. Zvýšili přísun 

vlákniny a podpořili správnou čin-

nost zažívacího systému. 

Foto: Shutterstock.com
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Rychlé makovky bez lepku
Ingredience:
1 vaničkový tvaroh
2 vejce
5 lžic cukru
špetka soli
vanilkový cukr
250 g Doves Farm bílé mouky bez lepku trochu mléka 
na pomazání a mák na posypání

Postup:
Prošleháme vejce, cukr, vanilku a sůl spolu s tvarohem. 
Přidáme mouku. Plech si vyložíme pečícím papírem 
a pomažeme olejem. Namočenýma rukama tvoříme 
z těsta kuličky, které klademe na plech a posypeme 
mákem. Pečeme 12 minut na 190ºC. Nyní pomažeme 
makovky mlékem a pečeme ještě dalších 5 minut.

V prodeji Kaufl and, Globus, Tesco, Billa, 
lekarna.cz, zdravé výživy.

Rychlé makovky bez lepku

Prošleháme vejce, cukr, vanilku a sůl spolu s tvarohem. 
Přidáme mouku. Plech si vyložíme pečícím papírem 
a pomažeme olejem. Namočenýma rukama tvoříme 
z těsta kuličky, které klademe na plech a posypeme 

Směs bílá bez 
lepku 1kg

Samokypřící 
směs bílá bez 

lepku 1kg

doves farm novy.indd   1 4.10.2017   11:00:28

DAMODARA

Veganské & bezlepkové výrobky
Ovocné svačinkysvačinky

Instantní polévky

Chipsy

ovocné tyčinky ● chipsy ● instantní kaše ● Luštěninové pochoutky ● polévky ● zeleninová koření ● bezlepkové mouky ● suroviny
www.damodara.cz ● www.facebook.com/Damodara.cz ● velkoobchodní objednávky:obchod@damodara.cz ● eshop: www.vsehomlynek.cz
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Různých rad a tipů, jak se zdravě stravovat, je celá řada, ale ne všechny jsou 

správné. Odborník na výživu RNDr. Pavel Suchánek mnoho z nich vyvrací. Ačkoliv 

každý z nás je jiný a má odlišné potřeby, základem pro všechny je jíst pravidelně, 

ideálně čtyřikrát denně, dodržovat vyváženou stravu a nepřejídat se.

SPRÁVNĚ JÍST 
NEZNAMENÁ POČÍTAT KALORIE
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JEZTE MÉNĚ, ALE ČASTĚJI
Mnoho z  nás si stále láme hlavu nad 

tím, jak si udržet postavu a jak správně 

jíst. Klíčem k  úspěchu není hladovění, 

člověk vždy musí naslouchat hlasu své-

ho těla.  Každý z nás je jiný, má jiné ži-

votní tempo a  jiné potřeby. Jedno ale 

platí pro všechny - pravidelnost stravo-

vání.

„Z našich nejnovějších zkušeností vyplý-

vá, že vhodná jsou tři větší jídla a jedna 

svačina, případně druhá svačina jako 

doplnění energie po sportovní nebo 

jiné fyzické aktivitě,“ říká RNDr. Pavel 

Suchánek, odborník na výživu a  spo-

lupracovník programu Zdravá 5. Mezi 

jídly by měl být rozestup alespoň dvě až 

tři hodiny a člověk by se rozhodně ne-

měl přejídat. „Počet porcí se řídí pocity, 

pracovním režimem a dalšími potřeba-

mi každého z nás. Neexistuje jedno ře-

šení pro všechny. Stravujte se tedy toli-

krát denně, abyste jedli v klidu a pokud 

možno ve stejný čas. Díky tomu ome-

zíte spoustu zdravotních rizik,“ dodává 

Pavel Suchánek.

UNIVERZÁLNÍ JÍDELNÍČEK 
NEEXISTUJE
Častou chybou je, že věříme v existenci 

jednoho univerzálního jídelníčku, který 

nám pomůže hlídat si postavu a zdravě 

jíst. Doktor Suchánek upozorňuje, že 

stejně tak nesmíme věřit zjednodušu-

jícím radám, které tvrdí, že jíst zdravě 

znamená jíst draze, že co nejméně tuku 

a cukru je vždy žádoucí nebo že rozho-

dujícím faktorem při hubnutí jsou pou-

ze kalorie.

Všechny tyto mýty bychom měli hodit za 

hlavu a zaměřit se na fakta, která jsou 

pro zdravé stravování klíčová - jíst pra-

videlně vyváženou stravu, nepřejídat se 

a hlavně nehladovět. Pokud se budeme 

držet těchto tří pravidel, promenáda 

v  plavkách nám strach už nahánět ne-

musí. Nicméně, aby byly naše rady úpl-

né, určitě by bylo dobré zařadit do jídel-

níčku i vitamíny, minerály a probiotika.

A CO TAKHLE VITAMÍNY?
Vitaminy byste měli konzumovat hlav-

ně v  přírodním stavu - tedy z  ovoce 

a  zeleniny. Kromě ,céčka‘, jehož podíl 

na fungování imunity je lví, jsou pod-

statné i vitaminy skupiny B, vitamin A, 

D a E. Pokud se vám nepodaří zkonzu-

movat dostatečné množství ovoce, sa-

mozřejmě je možné vitamíny doplnit 

koupí přípravků v lékárně. 

NEZAPOMEŇTE NA MINERÁLY
Stejně důležité jako vitaminy jsou pro 

tělo i minerály. V pořádném nabuzení 

imunity hlavní roli hrají selen a zinek. 

A  obdobně jako u  vitaminů je aspoň 

v  období předpokládané vyšší zátěže 

prozíravější si alespoň tento podstatný 

pár do těla vpravit i jinak než potravou. 

CO ŘÍKÁTE NA PROBIOTIKA
Své nezastupitelné místo mají také 

probiotika. Probiotika jsou živé mikro-

organizmy, které se dostávají do těla 

v  potravě a  příznivě ovlivňují střevní 

mikroflóru, působící na sliznici střeva - 

významnou složku imunitního systému 

v lidském těle. Foto: Shutterstock.com

pstruzi s tymiánem a citronem 

Jednou z potravin, které by v žádném 

jídelníčku neměly chybět, jsou ryby. 

Obsahují omega-3 nenasycené mastné 

kyseliny, jež jsou výborné při prevenci 

nemocí oběhové soustavy a srdce. Pro-

to jsme pro vás připravili jeden chutný 

a  rychlý recept, který skvěle zapadne 

do vašeho letního jídelníčku a obohatí 

večerní grilovačku.

Co budeme potřebovat: 

• 4 pstruhy

• hrst čerstvého tymiánu

• sůl a pepř

• 4 lžíce olivového oleje

• 2 citrony

• 8 stroužků česneku

• 2 hrsti cherry rajčat

Pstruhy omyjeme, osušíme a  do kaž-

dého uděláme z boku tři zářezy. Nase-

káme polovinu tymiánu, smícháme ho 

se solí, pepřem a olejem a bylinkovou 

směsí ryby potřeme uvnitř i zvenčí. Zby-

lý tymián a kolečka citronu dáme pstru-

hům do břišní dutiny. Ryby spolu s ne-

oloupanými stroužky česneku a cherry 

rajčaty zabalíme do alobalu a naskládá-

me na gril. Bude jim stačit tak 15 minut. 

Pokud nám zrovna nepřeje počasí, mů-

žeme ryby upéct i v troubě vyhřáté na 

200 °C. Servírujeme s lehkým salátkem. 

Náš tip na gril:
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Káva a čaj patří již řadu desetiletí k těm nejoblíbenějším 

nápojům vůbec. Na jejich popularitě se podílí také fakt, že 

kromě jedinečného gurmánského zážitku přinášejí celou řadu 

pozitivních účinků na lidský organismus. Někteří lidé si libují 

v obou nápojích, jiní jsou zase zapřisáhlými zastánci pouze 

čaje, nebo kávy. Ať už patříte k první či druhé skupině, měli 

byste vědět, čím vším svému tělu díky kávě a čaji prospíváte 

a čím mu nadměrnou konzumací svého milovaného moku 

naopak ubližujete. A co je vlastně zdravější – káva, nebo čaj?

KÁVA NEBO ČAJ? 
KRÁLOVSKÉ NÁPOJE PRO KAŽDÝ DEN
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KOFEIN, TEIN – POMOCNÍCI PRO 
PROBUZENÍ
Nedokážete si představit začátek dne 

bez šálku kávy nebo silného čaje? Není 

se čemu divit. Káva a  čaj jsou vyhle-

dávány zejména pro své povzbuzující 

účinky. Obsahují kofein, u čajů nazvaný 

tein, jenž blokuje specifické receptory 

adenosinu v  nervových tkáních a  udr-

žuje stav aktivity. U  kofeinu je příval 

energie mnohem rychlejší, ale zároveň 

krátkodobější než u teinu. Povzbuzují-

cí látky v čaji mají naopak pomalý roz-

jezd, za to vám v  těle vydrží i několik 

hodin. Potřebujete-li tedy rychlý start, 

je lepší zvolit kávu. Chcete-li však vy-

držet svěží delší dobu, čaj je rozhodně 

lepší volba. 

BLAHODÁRNOST PRASTARÝCH 
NÁPOJŮ
Věděli jste, že káva má jedinečné 

ochranné antioxidační účinky proti 

některým druhům rakoviny a  že větší 

konzumace zeleného čaje pomáhá při 

hubnutí a  snaze zlepšit váš metabolis-

mus? Káva a čaj v sobě ukrývají mnoho 

přírodního bohatství, zejména pak an-

tioxidačních látek, složek uklidňujících 

žaludeční stěnu, pozitivně podporu-

jících dobrou náladu a pocity štěstí, či 

látky napomáhající k udržení normální 

hladiny cholesterolu. Nemusíte se pro-

to zdráhat dopřát si denně například až 

sedm šálků zeleného čaje či čtyři šálky 

kávy. Navíc rozsáhlá japonská studie 

z roku 2006 vědců Kuriyama a Shimazu 

potvrdila, že lidé, kteří pijí denně více 

než tři šálky zeleného čaje, mají celko-

vě až o 16 % nižší riziko předčasného 

úmrtí a  úmrtí spojeného s  kardiovas-

kulárními nemocemi, než lidé, kteří 

upřednostňují jiné nápoje. Není ov-

šem šálek jako šálek, proto je důležité, 

abyste u svého oblíbeného nápoje dba-

li hlavně na výběr kvalitních kávových 

zrn a čajových lístků. Jedině tak okusíte 

skutečně gurmánský zážitek se všemi 

jeho pozitivními účinky na vaše zdraví. 

RUB A LÍC LAHODNÝCH ŠÁLKŮ
Ať už zbožňujete kávu, nebo čaj, roz-

hodně byste to s  jejich pitím neměli 

přehánět, protože v  takovém případě 

se z  vašeho oblíbeného nápoje může 

stát pěkný škůdce. V  žádném případě 

vás nechceme odrazovat od popíjení 

lahodných šálků vašich oblíbených ná-

pojů, můžeme vám však prozradit, co 

všechno může nadměrná konzumace 

kávy a čaje ve vašem těle ovlivňovat.

Pití více jak 6 šálků kávy denně nega-

tivně působí na vstřebávání minerálů 

a vitamínů, zejména pak pro tělo tolik 

potřebného železa, vápníku a vitamínu 

B1. Káva rovněž nemá dobrý vliv ani 

na náš krevní tlak a při nadměrné kon-

zumaci může přispívat k  osteoporóze. 

Řada lidí může negativní účinky kávy 

pociťovat také prostřednictvím zhorše-

né koncentrace, roztěkanosti a  nervo-

zity. Kávu si ráno často dáváme proto, 

abychom se dokázali lépe soustředit na 

práci, když to ale přeženeme, může to 

mít přesně opačný efekt a my kvůli ner-

vozitě nejsme schopni nic dělat. 

Negativní účinky může přinášet i nad-

měrná konzumace některých druhů 

čaje. Například popíjení více než 10 

šálků zeleného čaje denně může mít 

u  citlivějších jedinců na kofein vliv na 

nespavost a  problémy s  koncentrací. 

Takto vysoké denní dávce zeleného 

čaje by se pak měly vyhýbat také tě-

hotné ženy, neboť může docházet ke 

snížení schopnosti vstřebávání kyseliny 

listové, která hraje podstatnou úlohu 

při eliminaci vrozených vad. Nespornou 

výhodou čaje je však, to že existuje tak-

řka neomezené množství druhů. Denně 

si proto můžete vychutnávat několik 

šálků černého, zeleného, bílého, ovoc-

ného i bylinkového čaje, aniž byste při-

šli o okamžiky s hned po vodě druhým 

nejoblíbenějším nápojem na světě. Na 

trhu si tak můžete vybrat z  celé řady 

kvalitních čajů s  nejrůznějšími kom-

binacemi a příchutěmi. Tak co, už i  vy 

víte, jaký šálek si zítra ráno uvaříte?

Foto: Shutterstock.com
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Lidé s oslabenou imunitou jsou unavení a náchylnější k mnoha různým nemocem 

virového i bakteriálního původu – nachlazení, chřipce, onemocnění dýchacích 

cest a nejrůznějším zánětům. Prodělání těchto nemocí ještě více imunitu oslabuje, 

zvláště pokud nedodržujeme rad lékaře a snažíme se nemoc „přechodit“.  

Začíná tak začarovaný kruh, kdy oslabená imunita je příčinou nemoci, která ji ještě 

více oslabuje. Nemoc se opakovaně vrací a přináší další, čím dál tím závažnější 

rizika a komplikace.

BOJ PROTI CHŘIPCE  
A NEMOCÍM Z NACHLAZENÍ



Chřipka je vysoce nakažlivé virové in-

fekční onemocnění, které sužuje lid-

stvo od pradávna. První spolehlivější 

zprávy o  chřipkovém viru se v  litera-

tuře objevují od 16. století, nejstarší 

písemná zmínka o  chřipce však po-

chází pravděpodobně už od samot-

ného Hippokrata. Přesto, že znalosti 

o  nemoci a  jejích příčinách se v  prů-

běhu staletí prohlubovaly a  vyvíjí se 

stále dokonalejší antiviorotika, spo-

lehlivý univerzální lék, který by doká-

zal nemoc vyléčit, dosud neexistuje.  

Jedinou opravdu účinnou možností, 

jak nemoci předcházet, je očkování.

ZLATÁ LÉTA CHŘIPKOVÁ
K  největšímu „boomu“ chřipky došlo 

v 19. století s rozvojem dopravy, cesto-

vání a růstem měst. Ruská chřipka, je-

jímž ohniskem byl Petrohrad, propukla 

v zimě 1889 a během pár měsíců skolila 

po celém světě přes milión lidí. Nejhor-

ší pandemie chřipky však začala v roce 

1918. Jako první o ní podrobněji infor-

movala španělská média, odtud také 

pramení její název – Španělská chřipka. 

Šlo o jednu z nejničivějších nákaz v lid-

ské historii vůbec – vyžádala si 50–100 

milionů životů a  v  počtu mrtvých tak 

překonala i  dosavadní rekord morové 

epidemie ze 14. století či počet obětí  

1. světové války.

Rok 1957 přinesl další pandemii chřipky, 

podle kolébky svého vzniku se označuje 

jako chřipka Asijská. Ačkoli byla nemoc 

rychle identifikována a nasazeny vakcí-

ny, přesto připravila o život miliony lidí 

a  nakazila polovinu planety. Poslední 

opravdu velká chřipková pandemie, 

tzv. Hongkongská chřipka, zaútočila 

v roce 1968. Podlehl jí téměř milion lidí 

na celém světě a nevyhnula se ani teh-

dejšímu Československu. V roce 1970 jí 

u nás onemocnělo kolem 4 milionů lidí 

a počet mrtvých se počítal na tisíce…

KDO JE NEJVÍCE OHROŽEN?
Hlavním problémem vysoké nemocnos-

ti a  častého opakování nemoci bývá 

oslabená imunita. Mívají ji především 

děti, jejichž imunitní systém není ještě 

plně rozvinutý, a  starší lidé, u  kterých 

je do jisté míry již opotřebován. Naši 

imunitu však ohrožuje i  přílišná fyzic-

ká námaha a vyčerpání, také psychické 

napětí a stres.

CO MŮŽE POMOCI?
Své nezastupitelné místo mají látky 

jako vitamíny, probiotika a  enzymy. 

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, 

které se dostávají do těla v  potravě 

a příznivě ovlivňují střevní mikroflóru, 

působící na sliznici střeva – významnou 

složku imunitního systému v  lidském 

těle. Vitamíny, které naše tělo nevyrá-

bí, se nejčastěji účastní látkové výmě-

ny jako součást enzymů, bez nichž by 

nemohly probíhat žádné biochemické 

procesy – bez enzymů by neexistoval 

život.

VELKÝ VÝZNAM ENZYMŮ
Některé enzymy v  našem těle řídí 

správné fungování imunity. Nicméně 

v  období, kdy je organizmus oslaben, 

nedokáže rychle sám zvládnout např. 

silný zánět, je důležité přijímat enzymy 

zvenčí, nejlépe ve formě enzymových 

léků. Zabraňují vysoké nemocnosti 

a častému opakování nemoci, které by 

mohlo mít neblahý vliv jednak na naše 

zdraví, jednak na kvalitu života jako 

takového. 

POSILME OSLABENOU IMUNITU!
Náš imunitní systém je napadán stále  

rafinovanějšími způsoby, objevují se 

nová onemocnění, roste počet alergiků. 

Nepodceňovat prevenci a  ochranu na-

šeho imunitního systému se skutečně 

vyplatí, a  to zdaleka ne pouze finanč-

ně, tedy tím, že nebudeme odkázáni 

na výplatu nemocenských dávek. Zdraví 

máme každý skutečně jen jedno a je na 

každém z nás, jak o ně budeme pečovat.

NEBOJTE SE OČKOVÁNÍ
Patříte-li do hrožené skupiny, jistě by 

nebylo od věci zvážit i očkování. Ještě 

na počátku 20. století byly infekční cho-

roby, včetně chřipky, příčinou více než 

poloviny lidských úmrtí. V  roce 1933 

vědci přišli na to, že příčinou chřipky 

je virus – do té doby žili v  domnění, 

že jde o  bakteriální onemocnění. Šlo 

o převratné zjištění, díky němuž o pět 

let později vyvinuli vědci první vakcínu 

proti chřipce. První vakcíny nebyly do-

konalé a  měly řadu vedlejších účinků, 

nicméně přinesly kýžený efekt. S dalším 

vývojem vakcín proti chřipce se zvyšo-

vala i jejich kvalita a účinnost a dnešní 

moderní vakcíny jsou již s těmi „histo-

rickými“ z hlediska své účinnosti a mi-

nima vedlejších účinků nesrovnatelné.

Složení současných vakcín proti chřip-

ce je každý rok na základě doporuče-

ní Světové zdravotnické organizace 

(WHO) pozměněno tak, aby obsahova-

lo co nejpřesnější mutace chřipkového 

viru a zajistilo co nejúčinnější ochranu. 

Foto: Shutterstock.com
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Tím, že včelí mateří kašička podporuje a posiluje přirozenou obra-
nyschopnost našeho organismu, je ideálním doplňkem výživy 
i pro ty nejmenší. V předškolním věku pomáhá organismu dítěte 
čelit chřipce a různým druhům virových a bakteriálních onemoc-
nění. Některé složky včelí mateří kašičky mají i fungicidní účinek 
a posilují bílé krvinky, které bojují se zárodky chorob v našem or-
ganismu. Pozitivem je i to, že užíváním včelí 
mateří kašičky se děti nejen rychleji vyléčí 
z nemocí, ale po vyléčení budou více odolné 
vůči chorobám.

PŘIPRAVTE SVÉ DÍTĚ I CELOU RODINU NA PODZIMNÍ CHŘIPKOVÉ OBDOBÍ
využijte přírodní sílu včelí mateří kašičky a posilněte imunitní systém Vaší celé rodiny

Vyzkoušejte naši 3-měsíční kúru

Bližší info najdete na www.materi-kasicka.cz
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Ani letos se Česká republika nevyhnula nepříjemné lavině chřipek. Nemoc 

se sporadicky objevovala již od loňského října, hlavní epidemická sezóna pak 

započala v prosinci a přetrvávala až do letošního března. To, že se jedná 

o nebezpečnou a závažnou nemoc, potvrzují i statistiky. Podle Státního 

zdravotního ústavu potřebovalo během chřipkové sezóny intenzivní péči 

v nemocnici kvůli těžkým komplikacím celkem 333 pacientů, z toho 114 

infekci nakonec podlehlo.

CHŘIPKOVÁ SEZÓNA



Smutná čísla se však v průběhu roku ob-

vykle ještě navýší. Každý rok totiž jen 

v ČR zemře v důsledku chřipky přibliž-

ně 1 500  – 2 000 lidí, což je téměř 3x 

víc než při dopravních nehodách. V ce-

losvětovém měřítku pak přibližně 2 % 

všech úmrtí ročně můžeme považovat 

za úmrtí v souvislosti s chřipkou.

Ročně chřipka na celém světě potrápí 

nejméně 10 % populace. Často se díky 

příznakům a podobnému průběhu myl-

ně zaměňuje s  nechřipkovými onemoc-

něními, a  je tedy značně podceňována. 

Jedná se přitom o závažné onemocnění, 

které je nebezpečné samo o  sobě, ale 

přináší rovněž řadu dalších komplikací, 

nebo zhoršuje jiné stávající onemocnění. 

NEJSNADNĚJŠÍ CÍL – SENIOŘI 
A CHRONICKY NEMOCNÍ 
„V uplynulé chřipkové sezóně potřebo-

valy intenzivní péči (na JIP, ARO apod.) 

více než tři stovky pacientů. Ve 181 pří-

padech se jednalo o muže, ve 152 pří-

padech o  ženy. V  naprosté většině šlo 

o pacienty s chronickým onemocněním, 

nejčastěji kardiovaskulárního charakte-

ru. Nejohroženější skupinou pak byly 

osoby starší 60 let,“ říká MUDr. Marti-

na Havlíčková, CSc., vedoucí Národní 

referenční laboratoře pro chřipku a ne-

chřipková respirační virová onemocně-

ní Státního zdravotního ústavu. Čísla 

potvrzují skutečnost, že právě senioři 

a  chronicky nemocní lidé patří mezi 

rizikové skupiny, které by měly být 

před chřipkou velmi obezřetné a dbát 

na prevenci. Mnohdy u  nich totiž do-

chází ke komplikacím, či v  horším pří-

padě k úmrtí i delší dobu po skončení 

chřipkové epidemie. Pro  srovnání – ve 

skupině osob jinak zdravých obvykle 

podlehnou chřipce 1–2 lidé ze 100 000, 

naproti tomu u osob s chronickým one-

mocněním srdce i plic současně je to až 

800 lidí ze 100 000.6

Běžný průběh chřipky trvá přibližně je-

den týden, avšak další komplikace mohou 

dobu rekonvalescence značně prodloužit. 

Objevit se může např. závažný chřipkový 

zánět plic, jehož následkem i při včasné in-

tenzivní péči umírá až polovina pacientů, 

dále pak myokarditida, encefalitida nebo 

meningitida. U  starších osob je častou 

komplikací sekundární (bakteriální) zánět 

plic, děti pak zase často trpí bolestivým 

zánětem středního ucha nebo zánětem 

vedlejších nosních dutin.

CHŘIPKU LZE CHYTIT I V LÉTĚ
Chřipková epidemie propuká obvykle 

na přelomu roku či v prvních lednových 

týdnech. Délka epidemie bývá různá, 

záleží i na charakteru aktuálně cirkulu-

jícího kmene a eplozivitě šíření – v prů-

měru trvá zhruba 6 týdnů. Nicméně ani 

teď na podzim nejsme zcela bez rizika. 

Chřipka je totiž v  populaci přítomna 

stále a viry chřipky cirkulují i  v  letních 

měsících, natož v lezavém podzimu.  

Chřipka obecně má rychlý nástup a za-

číná zpravidla horečkou (38 až 40 °C). 

Nástup teploty pak obvykle provází 

zimnice a  třesavka. Přidávají se i  silné 

bolesti hlavy, které mohou být spo-

jeny i  se  světloplachostí a  ztuhlostí 

šíje, a  suchý dráždivý kašel. Časté jsou 

rovněž bolesti kloubů, svalů, očí, zad 

a  nohou a  celková zchvácenost. Dal-

ším možným příznakem je nevolnost, 

někdy zvracení, průjem nebo zácpa či 

nechutenství.  Chřipka dokáže hodně 

potrápit i jinak zdravé jedince. Ve chví-

li, než chřipka udeří lze ještě podat léky 

na podporu imunity, pro zmírnění pří-

znaků, obzvláště pokud jsou zasaženy  

i průdušky je možné použít třeba rost-

linný lék Kaloba.

„Spolehlivou ochranou proti chřipce je 

včasné očkování, které je však nutné 

podstoupit už na podzim, ideálně od 

září do konce listopadu, tedy ještě před 

vypuknutím epidemie, aby si tělo stih-

lo vytvořit protilátky. Očkování proti 

chřipce je nejúčinnější prevencí, která 

zabraňuje onemocnění, snižuje výskyt 

dalších zdravotních komplikací i  riziko 

úmrtí,“ upozorňuje MUDr. Havlíčková. 

Foto: Shutterstock.com
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Vitamínové a multivitamínové cukrovinky značky Vivil
• Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou 

působit blahodárně na  Váš organismus
• Účinná prevence proti chřipce, kašli a nachlazení
• Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
• Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru

Tel./fax +420 271 724 262

vivil.indd   1 9.3.2016   10:30:35

Nachlazení? Kašel? Bolest v Krku?

Potřebujete dvě věci:

ulevit od
příznaků

být rychleji
znovu v akci

Nově jako sirup pro děti od 1 roku

Kaloba 20 mg/7,5 ml sirup
je lék k vnitřnímu užití. Užívá se ke
zmírnění příznaků při onemocnění
dýchacích cest – akutní bronchitidě
nevyžadující antibiotickou léčbu.
Účinná látka: Pelargonii sidoidis extractum. 

K dostání též jako tablety nebo kapky. Žádejte 
ve své lékárně. Před použitím si pozorně pře-
čtěte příbalový leták.

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

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

K dostání též jako tablety nebo kapky. Žádejte K dostání též jako tablety nebo kapky. Žádejte 

kaloba_lzicka_210x148.indd   1 04/10/17   13:19
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Bolesti zad patří mezi jednu z nejčastějších příčin omezení pracovní schopnosti 

a fyzické aktivity. Jsou důsledkem současného životního stylu, ke kterému patří 

jednostranné dlouhodobé přetěžování, statická práce v nevhodné poloze 

a málo pohybu. Řadu zdravotních rizik přináší i dlouhé sezení, tolik typické pro 

kancelářskou práci. Prosté bolesti zad většinou odezní po odstranění příčiny, ovšem 

není radno je podceňovat. I mírné bolesti, které důkladně neléčíme, mohou totiž 

vést k chronickým stavům. Zásadní roli hraje prevence.

SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ 
ANEB PŘÍMÁ CESTA K BOLESTI ZAD
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Bolesti zad jsou po nemocech z nachla-

zení druhou nejčastější příčinou návštěv 

praktického lékaře. Roční prevalence 

bolestí zad (tj. podíl nemocných ve vy-

brané populaci v dané lokalitě a v čase) 

se pohybuje mezi 15–45 %, přičemž 

nejčastější jsou bolesti v oblasti beder-

ní páteře. „Řada poruch je funkčních 

a  upraví se v  poměrně krátké době, 

zejména odezní-li provokující faktor – 

nadměrná zátěž, jednostranné přetíže-

ní, infekce apod. Tyto stavy se označují 

jako prosté bolesti zad a patří mezi ně 

akutní krční, hrudní a bederní blokády. 

Je však důležité rozpoznat stavy, které 

dráždí nervový systém a  pacienta po-

tenciálně ohrožují. Alarmující jsou neu-

stupující kruté bolesti zad, opakující se 

těžké blokády zad, bolesti vystřelující 

do končetin a  prstů, zhoršující se sva-

lové oslabení včetně poruchy citlivosti 

či poruchy hybnosti“ říká MUDr. Michal 

Lazák, praktický lékař z Prahy.

Nepříznivý vliv na pohybový systém 

má dlouhé sezení, které je pro kance-

lářskou práci více než typické. Kromě 

funkčních blokád páteře mohou být 

příčinou bolestí zad organická one-

mocnění páteře, jako je postižení me-

ziobratlových plotének, osteoporóza, 

poúrazové postižení páteře apod. 

Současnému životnímu stylu dominují 

moderní technologie, které mají rov-

něž vliv na lidské zdraví. Vyvolávají na-

příklad tzv. syndrom Text-Neck neboli 

syndrom esemeskového krku. Jak sám 

název napovídá, je způsoben nadměr-

ným sledováním mobilních telefonů, 

iPadů a  podobných zařízení, čímž se 

zvyšuje zatížení krční a hrudní páteře, 

kdy je hlava dlouhou dobu předkloně-

na a předsunuta a krk se ohýbá směrem 

dolů. Syndrom může být doprovázen 

chronickou bolestí hlavy, ramen, bolestí 

horních zad, větším zakřivením páteře, 

časnějším nástupem degenerativních 

změn páteře, nižší kapacitou plic, po-

škozením svalů, šlach či nervů.

JAK S BOLESTÍ ZATOČIT
„Nekomplikované akutní bolesti mají 

dobrou prognózu, co se týče závažnosti 

poruchy i  relativně rychlého odeznění 

obtíží. Obtíže se však mohou opakovat, 

zejména pokud se jedná o nadměrnou 

zátěž, jednostranné přetěžování, dlou-

hé stání nebo sezení v nevhodné polo-

ze apod. Tyto faktory je třeba vylou-

čit. V  akutní fázi pomáhá krátkodobý 

fyzický klid, analgetika a velmi účinná 

je včasná kvalitní fyzioterapie. V rámci 

prevence je především nutné upravit 

celkový pohybový režim, pracovní po-

lohu a  nezbytné je i  pravidelné pre-

ventivní cvičení,“ upozorňuje MUDr. 

Michal Lazák. Po zmírnění bolestí by 

se měl pacient včas zapojit do běžných 

denních aktivit, zvyšovat intenzitu zá-

těže a  vynechat činnosti, které bolesti 

zvyšují, aby nedošlo k chronicitě obtíží. 

Léčbu lze podpořit také vybranými 

léky. Na bolestivé stavy zad, kloubů, 

svalů i  vazů je vhodné použít lokální 

nesteroidní antirevmatika.

Foto: Shutterstock.com
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BODY SE NAČÍTAJÍ NA PHARMACARD PO ZAKOUPENÍ VOLNĚ 
PRODEJNÉHO SORTIMENTU (1 BOD = 100 KČ)

• Nízké ceny a doplatky všech přípravků

•  Body za nákup volně prodejného 
sortimentu a okamžitá sleva 2�%

•  Sleva až 60�% z doplatku za léky

PHARMACARD – VAŠE VÝHODAP

30 BODŮ
PLYŠOVÝ 
PENÁL

40 BODŮ
PLYŠOVÝ
MEDVĚD 60 BODŮ

PLYŠOVÝ 
BATOH 2 V 1

15 BODŮ
NAFUKOVACÍ
BALON7 BODŮ

ZUBNÍ 
KARTÁČEK

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

VELIKOST:

15 – 30 KG VELIKOST:15 – 30 KG

15 BODŮ
NAFUKOVACÍ
RUKÁVY

SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE NEODOLATELNÉ ODMĚNY

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz
Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. 

Vybraná odměna bude vydána za 1 Kč a příslušný počet nasbíraných bodů (IPC penál – 30 bodů, IPC medvěd – 40 bodů, 
IPC batoh – 60 bodů, IPC nafukovací balon – 15 bodů, IPC nafukovací rukávy – 15 bodů. IPC kartáček Spokar – 7 bodů).

z17-391_IPC_Letak-MedvediDarky_210x148.indd   1 29.09.17   12:48

Je možné, že očkování bude stát 
trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad 
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním 

pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů 
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní 

pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje 

pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem 

středního ucha způsobených právě pneumokoky.

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho 
nechávám očkovat.
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P zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.p zer.cz

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. 
Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.
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PNEUMOKOK 
A CO O NĚM NEVÍME
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Existuje více než 90 podtypů pneumokoka, které se označují čísly a písmeny. 

Pouze některé typy pneumokoka způsobují závažná onemocnění. Třináct typů, 

proti kterým pomáhá chránit očkování, způsobuje až 76% závažných, invazivních 

onemocnění u dospělých.



JAK PNEUMOKOK VYPADÁ
Pneumokok je kulovitá bakterie veli-

kosti zhruba 2 mikrometry (tisícina mi-

limetru) a typicky se shlukuje do dvojic, 

takže pod mikroskopem tvoří obraz ká-

vového zrnka.

NÁKAZA
Inkubační doba (čas mezi vniknutím 

bakterie do těla a objevením se prvních 

příznaků) pneumokokového onemoc-

nění je 1-3 dny. Jedná se o kapénkovou 

infekci, to znamená, že se přenáší kaš-

lem. Nakazit se je možné od člověka 

s pneumokokovou infekcí nebo od ba-

cilonosiče. Větší výskyt nákaz je v zimě.

LÉČBA A PREVENCE
Pneumokokové infekce se léčí antibio-

tiky a často je nutný pobyt v nemocni-

ci. Problémem je navyšující se odolnost 

pneumokoků proti běžně dostupným 

antibiotikům, čímž se léčba stává méně 

účinnou. Jediná prokazatelně účinná 

prevence pneumokokových onemocně-

ní je očkování.

Ačkoliv jsou pneumokokovými infekce-

mi ohroženy všechny věkové skupiny, 

nejvyšší počet onemocnění se objevuje 

u malých dětí a starších lidí nad 60 let. 

Podle údajů WHO z roku 2002 ve světě 

zemře za rok více než 700 tisíc dětí na 

pneumokokové nákazy, většina z  nich 

v  rozvojových zemích. Pneumokoková 

onemocnění jsou ale častá i  ve vyspě-

lých zemích.

OHROŽENÉ DĚTI
K závažným pneumokokovým infekcím 

může dojít v každém věku dítěte – od 

narození až po dospívání. Nejohrože-

nější jsou ale děti do 2 let věku, které 

ještě nemají zralý imunitní systém. Po-

dle studií provedených na lůžkových 

odděleních, kde skončí děti v  nejzá-

važnějších stavech, se odhadovalo, že 

v České republice měla před zahájením 

očkování až stovka dětí ročně závaž-

nou, těžkou infekci. Čím je dítě mlad-

ší, tím závažnější průběh infekce má 

a  může dojít k  závažnému poškození 

organismu nebo i  k  úmrtí dítěte. Nej-

ohroženější jsou proto děti do jednoho 

roku věku.

Další ohroženou skupinou jsou potom 

děti, do pěti let - pokud dítě navštěvuje 

školku, jesle nebo má staršího souro-

zence, který tato zařízení navštěvuje, 

má vyšší riziko přenosu pneumokoků 

vzhledem k pobytu v kolektivu dětí. 

A CO DOSPĚLÍ?
V  souvislosti s  pneumokokovou infek-

cí se hovoří často jen o  dětech. Jenže 

i dospělým může tato bakterie způso-

bit vážné zdravotní problémy, nebo 

dokonce smrt. Přestože jsou k dispozici 

účinné a bezpečné vakcíny, je možnost 

očkování mezi dospělými stále podce-

ňována a  málo využívána. Určitá část 

dospělé populace má přitom zvýšené 

riziko nebezpečné invazivní pneumo-

kokové infekce. Do této skupiny patří:

• starší lidé (zejména ve věku nad 65 let)

• občané se sníženou nebo naruše-

nou imunitou,

• HIV pozitivní pacienti,

• astmatici,

• aktivní i pasivní kuřáci,

• exkuřáci (ještě po dobu 10 let od 

poslední cigarety).

OČKOVÁNÍ JE JEDINOU 
SPOLEHLIVOU PREVENCÍ
Očkování je jedinou spolehlivou meto-

dou, jak se bránit před vznikem těchto 

onemocnění. Potřeba kvalitního očko-

vání je navíc podporována narůstající 

rezistencí (odolností) bakterií k  anti-

biotikům. Řada přípravků dříve do-

stupných pro léčbu pneumokokových 

infekcí se totiž dnes kvůli masivnímu 

nadužívání antibiotik stává často neú-

činnou.

Foto: Shutterstock.com
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L’AVIVAGE
avivážn í  kond ic ionér y  750 ml

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis. Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken

prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení. Díky složce antistaticum Vaše
prádlo „neelektrizuje“. Bez přidaných barviv.

NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. Voní i po sušení v sušičce prádla.

NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

2015

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz
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Nadváha a obezita se stávají jednou z největších 

hrozeb současnosti. Obezita je civilizační onemocnění, 

při němž dochází k nahromadění tukových zásob 

v organismu. A v posledních letech se rozšířila mezi 

všechny skupiny obyvatelstva bez ohledu na věk či 

sociální úroveň. V České republice dle novodobých 

průzkumů trpí nadváhou 73 % mužů a 57 % žen, 

z toho obezitou 24 % mužů a 26 % žen. 

OBEZITA 
OHROŽUJE ZDRAVÍ
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Faktem zůstává, že starší lidé mívají 

nadváhu mnohem častěji než mladí. 

Jen necelá třetina lidí mladších třiceti 

let má nadváhu nebo obezitu, ale už 

ve věku nad 50 let jimi trpí tři čtvrtiny 

populace. To je dáno zejména tím, že 

starší lidé sportují méně než ti mladší. 

„Problémem je, že si tuto hrozbu často 

neuvědomujeme a velká část lidí s nad-

váhou má tendenci tento fakt podce-

ňovat. Někteří obézní lidé se dokonce 

domnívají, že s váhou žádné problémy 

nemají,“ uvádí MUDr. Igor Šimoník 

z Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích.

JAKÁ RIZIKA S SEBOU PŘINÁŠÍ 
OBEZITA?
S  výskytem obezity souvisí celá řada 

nemocí. Vysoce rizikový je zejména an-

droidní typ, kdy se tuková tkáň hroma-

dí především v oblasti břicha. Tento typ 

obezity přináší větší nebezpečí výskytu 

kardiovaskulárních onemocnění a  dia-

betu II. typu. „Zdravotní komplikace 

rozvinuté díky obezitě a s tím souvisejí-

cí zhoršený psychický stav vedou  k cel-

kovému zhoršení kvality života jedince. 

Lidé by proto měli obezitu i  nadváhu 

řešit včas, dříve než se objeví první pro-

blémy,“ dodává MUDr. Igor Šimoník.

OBEZITA PŮSOBÍ CELOU ŘADU 
ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ:

 9 Choroby trávicího traktu a  jaterní 

potíže: tvorba žlučových kamenů, 

zánět slinivky břišní, kýla nebo ja-

terní steatóza.

 9 Onemocnění kardiovaskulárního 

systému: vysoký tlak, ischemická 

choroba srdeční, infarkt myokar-

du, arytmie a  cévní mozkové pří-

hody.

 9 Nádorová onemocnění: tlustého 

střeva a  konečníku, dělohy a  va-

ječníků, prsu, žlučníku, žlučových 

cest, pankreatu, jater, prostaty 

a ledvin.

 9 Problémy pohybového aparátu: 

zátěž kloubů a  páteře, zejména 

kloubů dolních končetin a kyčlí.

 9 Psychosociální komplikace: diskri-

minace ve společnosti, malé sebe-

vědomí, deprese, úzkost či poru-

chy příjmu potravy.

 9 Kožní choroby: ekzém, strie, celuli-

tida a nadměrní pocení.

 9 Gynekologické komplikace: poru-

chy cyklu či ztráta menstruace.

CO ZA OBEZITU MŮŽE?
Ne každý je obézní vlastní vinou, čas-

to se setkáváme i s obezitou zaviněnou 

dědičnými faktory. Mohou jí trpět i lidé 

s nízkým energetickým přísunem v po-

travě. Častou příčinou nadváhy i obezi-

ty je právě nadbytek stravy, na kterou 

náš organismus není naprogramován. 

V takových případech si naše tělo nad-

bytečné zásoby ukládá na horší časy. 

Pro rozvoj obezity je významný také 

nepoměr mezi energetickým příjmem 

a výdejem. Nedostatek pohybové akti-

vity a sedavý způsob života jsou stinnou 

stránkou moderní doby a podepisují se 

na našem zdraví. „Kromě toho však 

existují i  jiné vlivy, které napomáhají 

vzniku obezity, například hormonální – 

způsobené sníženou funkcí štítné žlázy 

nebo zvýšeným vyplavováním hormo-

nů kůry nadledvinek. Dalším rizikem 

je užívání některých skupin léčiv, které 

zvyšují chuť k  jídlu, např. antidepresiv. 

A  nesmíme zapomenout na nejrůz-

nější psychogenní faktory, jakými jsou 

deprese, frustrace či stres,“ říká MUDr. 

Igor Šimoník.

MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ!
Obezita dnes už není jen problémem 

dospělých. V  současnosti má kvůli ní 

zdravotní problémy téměř 32 tisíc dět-

ských pacientů. Pouze 24 % dětí, které 

mají oba rodiče obézní, má v dospělos-

ti normální váhu. „V těchto případech 

nehrají roli jen genetické predispo-

zice, ale také stravovací a  pohybové 

návyky celé rodiny. Nadváhu ani obe-

zitu bychom rozhodně neměli brát na 

lehkou váhu ani u  nás, ani u  našich 

dětí. Je nutné je účinně řešit zavčasu  

a nečekat, až se projeví první zdravotní 

potíže,“ uzavírá MUDr. Igor Šimoník.

Účinná pomoc existuje

Někteří lidé s nadváhou nebo s mírnější 

obezitou dokážou tyto problémy překo-

nat ve spolupráci s lékařem či sami. Mo-

derní medicína ale přináší naději i těm, 

kterým obezita ohrožuje zdraví a kteří 

ji bez větší pomoci porazit nedokážou. 

Těmto lidem přichází na pomoc bari-

atrická chirurgie, tedy výkony určené 

k chirurgické léčbě obezity. Tyto zákro-

ky jsou nejúčinnějším způsobem léčby 

a  provádí se v  současnosti téměř vý-

hradně laparoskopicky, miniinvazivně. 

Patří dnes k běžně dostupným, bezpeč-

ným a  uznávaným metodám při léčbě 

těžkých forem obezity. Výsledky chirur-

gického léčení jsou u naprosté většiny 

obézních dlouhodobé, trvalé a  vedou 

k  výrazným hmotnostním úbytkům. 

Bariatrická chirurgie je úspěšná u  více 

než 80 % pacientů. „V  současnosti se 

jedná o  dlouhodobě nejspolehlivější  

a  neúčinnější způsob léčby pacientů 

s vysokými stupni obezity a s ní souvise-

jícími problémy. Bariatrická chirurgie je 

také jedinou léčbou, u které bylo pro-

kázáno výrazné snížení úmrtnosti ne-

mocných. Jen v  naší nemocnici prove-

deme ročně kolem 200 těchto zákroků, 

v České republice dosahuje jejich počet 

více než 1000 operací ročně – přesné 

číslo není známo, doplňuje MUDr. Igor 

Šimoník.

Foto: Shutterstock.com
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Celý sortiment již vydaných knih 
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých 

knihkupectvích po celé ČR.

JEZTE, HÝBEJTE SE, SPĚTE (5813) 
Jak malá rozhodnutí vedou 
k velkým změnám

Tom Rath 

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

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

216 stran, brožovaná 319 Kč

HURÁ, MIMINKO! (5859)
Jillian Michaels 

Slavná fi tness tre-
nérka Jillian Micha-
els, matka dvou ma-
lých dětí, ve své nové 
knize sestavila prů-
lomový 15měsíční 
program pro poho-
dové a šťastné těho-
tenství od období 
před otěhotněním 
až do doby po po-

rodu. Na rozdíl od jiných knih o dětech 
podává Jillian informace na rovinu, bez 
vytáček. Naučíte se rozpoznat nebez-
pečné toxiny skryté v jídle a v domácnosti 
škodlivé pro vás i vaše děti. Recepty, cvi-
čení a tipy pro domácnost vám pomohou 
cítit se co možná nejlépe v průběhu kaž-
dého trimestru.

448 stran, brožovaná 389 Kč

BIBLE (5920)
DĚTSKÝCH POKRMŮ
Annabel Karmel

Tato kniha nabízí 
stejně snadné re-
cepty jako před-
chozí tituly Anna-
bel Karmel – ideál-
ní pro ty z nás, 
kteří bojují s ča-
sem, ale přesto 
chtějí poskytnout 
dětem výživné 

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

344 stran, vázaná 359 Kč
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JAKO V RÁJI
se budete cítit, když navštívíte Ráj oříšků.

www.rajorisku.cz

Najdete tu oříšky všeho druhu!
Věděli jste, že oříšky prospívají srdci i mozku?

KEŠU OŘÍŠKY
jsou vynikající nejen na chroupání, ale připravíte z  nich 

dokonce omáčku, která chutná jako smetanová.
Kešu mají tvar ledvin a podle teorie signatur tedy dělají 

dobře ledvinám.
Doporučuje je i poradkyně zdravého životního stylu 

Mgr. Hanka Synková, autorka knihy Všechno je dobré.

Krom oříšků můžete koupit ovoce, které je skvělou prevencí 
proti neduhům.

Pochutnáte si a možná i lépe uvidíte. Třeba když okusíte 
sušené nesířené

BORŮVKY
Dobrou zkušenost s borůvkami měli i piloti hájící Anglii.

Prokazatelně snižují hladinu LDL cholesterolu
----

Máte depku a ještě k  tomu chuť na sladké?Zkuste naše 
sušené nesířené

MERUŇKY
Obsahují i betakaroten, který prospívá například očím.

Francouzské lidové léčitelství doporučuje meruňky proti 
stárnutí.

Více se dočtete v knize Všechno je dobré.

raj orisku.indd   1 2.10.2017   14:34:35



SOUTĚŽ: POZNEJTE SÍLU NEŽIVOČIŠNÝCH ENZYMŮ
K  posílení obranyschopnosti organismu je vhodné tělu dodávat  

enzymy, které hrají klíčovou roli v látkové přeměně.  

Doplněk stravy APO-Curenzym Forte obsa-

huje výhradně neživočišné enzymy a navíc 

i extrakt z chmele, železo pro snížení únavy 

a vitamín C pro normální funkci cév a imu-

nitního systému.

Jaké je doporučené dávkování doplňku 
stravy APO-Curenzym Forte?
a) 1 – 2 kapsle denně

b) 3 – 4 kapsle denně 

Správnou odpověď hledejte na 

www.curenzym.cz

GAGA’S PLENY®

Přebalujte zdravě i hravě. Kvalita prověřená maminkami 
je zaručena.
Už žádné žehlení a složité skládání. Zdravý zadeček pro 
miminko, snadné přebalování pro maminku a finanční 
úspora pro celou rodinu, to vše dnes přináší moderní lát-
kové pleny a potřeby pro přebalování od GaGa’s plen.
Potěšte praktickým a atraktivním dárkem ze sortimentu 
GaGa’s plen. 

Více na www.gagapleny.cz

Také znáte ten pocit, když Vás honí mlsná nebo jen 
nestíháte?
Právě pro Vás je tu nová řada Active Protein od Meggle, 

ve které najdete: Cottage Cheese se směsí semínek a goji, Tvaroh s Hořkou 

čokoládou nebo Ananasem a Nápoj s Vanilkovou, Banánovou nebo Čoko-

ládovou příchutí. Produkty jsou plné pří-

rodních proteinů a dodají Vám tak ener-

gii kdykoliv během dne. Nápoje navíc 

obsahují max. 0,01g laktózy ve 100 ml. 

www.meggle.cz

Cena pro členy

151,20 Kč

Běžná cena

189 Kč

Bebivita mléko
dětské mléko, různé druhy
500 g
100 g = 30,24

Tip Mimi klubu

www.mimi-klub.cz
Platnost nabídky 1. — 31. 10. 2017

www.mimi-klub.cz
Platnost nabídky 1. — 31. 10. 2017

104_65_Tip_Mimi_Klub_rijen.indd   1 22.09.17   11:37
PERSIL DUO-CAPS A PERSIL POWER-MIX CAPS 360° 
S TECHNOLOGIÍ COMPLETECLEAN V NOVÉM
Přesné a pohodlné dávkování, dokonalá čistota a svěží vůně 
jsou vlastnosti pracích kapslí Persil Duo-Caps i Persil Power-
-Mix Caps, které kombinují prací prášek a gel s novou silnější 
recepturou s technologií Persil 360° CompleteClean a v no-
vém přitažlivém designu. Bez velké námahy si poradí se vše-
mi požadavky na kompletní péči o vaše prádlo.
Více informací na www.persil.cz.

VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY LINTEO
- s KYSELINOU MLÉČNOU, 60ks - obsahuje panthe-
nol, který zklidňuje a  hydratuje. Díky obsahu kyse-
liny mléčné udržuje vyvážené pH 
v  intimních oblastech a  aloe vera 
přispívá k  péči o  citlivou pokožku. 
Jemný a  zároveň pevný materiál  
je rozložitelný a splachovatelný.

- s EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 70ks 
- je obohacen extraktem z heřmánku 
a dubové kůry. Pečuje o pokožku se 
sklonem k zevním hemeroidům, má 
zklidňující a hydratační účinky. 

www.linteo.cz

RAYCOP JE JEDINÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ NAVRŽENÝ 
LÉKAŘEM
Prokazatelně Vás zbaví bakterií a roztočů, kteří způsobují 
závažná onemocnění a alergie u dětí i dospělých. Vysavač 
Raycop s unikátním patentovaným systémem čištění, UVC 
dezinfekční lampou a speciálním tvarem vyčistí postele, ma-
trace a lůžkoviny od alergenů bezchemickou cestou. Odstra-
ní bakterie, roztoče, viry a plísně. Raycop Vám zajistí zdravý 
spánek. Více na www.raycop.cz

PODPOŘTE SVÉ SNAHY O MIMINKO
Jelikož se mnoho párů se v dnešní době potýká s problémy 
spojenými s přirozeným otěhotněním, rozhodla se společ-
nost Ritex vytvořit Kinderwunsch lubrikant pro plánované 
otěhotnění. Výrobek vytváří optimální podmínky pro přiro-
zené početí a zpříjemňuje období snažení se o miminko. 
Soutěžní otázka:
Kolik aplikátorů obsahuje 1 balení Ritex 
Kinderwunsch?
A. 1
B. 4
C. 8
Správnou odpověď najdete na:
www.prirozeneotehotneni.cz 
Odpovědi posílejte na soutez@rodinaaja.cz, 
heslo: miminko



CO JE PŘESNĚ PODLE DĚTSKÝCH PŘEDSTAV?
Jak vypadají vysněná dětská dobrodružství? Vydejte se na ne-
zapomenutelné výlety společně s lahodným kakaovým nápo-
jem Granko. Ten totiž umí naslouchat dětské fantazii. A tak se 
nejen jeho chuť, ale i obal nechává inspirovat těmi nejlepšími 
představami vytvořenými samotnými dětmi. Originální design 
obalu Granka v limitované edici navrhl šestiletý Toník z Česka 
a jedenáctiletá Karin ze Slovenska. 
Obě děti se staly výherci letošní dvouměsíční soutěže, kterou 

společnost Nestlé vyhlásila v únoru. V  jejím rámci mohly děti 

zasílat svůj návrh na obal Granka namalovaný podle jejich 

představ nejlepšího rodinného zážitku. Z celkem 1 502 návrhů 

vybrala porota dvě vítězné kresby nadaného Toníka a Karin. Li-

mitovaná edice Granka v novém kabátě tak přináší ještě více 

zážitků.

Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti 
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz

BABY BORN® INTERAKTIVNÍ KŮŇ S HŘÍBÁTKEM
Když stisknete levé ucho koňské maminky s bílou hřívou, rozejde 

se kupředu. Když jí stisknete pravé ucho, uslyšíte, jak zaržá a jak 

zavolá na své tmavě hnědé hříbátko. Hříbátko se poslušně drží 

u své maminky. Má-li klisna hříbátko po svém boku, chodí koníci 

spolu (uvnitř je magnet). Když se dotknou čumáčky, uslyšíte, jak 

si dají pusinku.  Sou-

částí je růžové sedlo. 

Více informací na  

www.baby-born.cz

RITUALS….
Otevřete své srdce s limitovanou zimní kolekcí The Ritual of Anahata, 

která obsahuje přesně ty ingredience, které vám pomohou věnovat 

více pozornosti maličkostem a otevřít tak své srdce. Unikátní ingredi-

ence přilákají do vašeho života prosperitu a pomůžou vám zůstat na 

správné cestě i během těžkých časů. 

www.rituals.cz 

Pečujte o  vzduch ve své domácnosti s  8in1 ABSOLUTIONAIR 

kombinovanou čističkou vzduchu, ionizérem a  zvlhčovačem 

v  jednom od společnosti Dedra. Čistý, optimálně zvlhče-

ný a  ionizovaný vzduch je pro zdraví velmi důležitý! Vzduch  

u vás doma může být více znečištěný než 

vzduch venku. Znečištění může být 

způsobeno vaře-

ním, uklízením 

nebo přítomností 

do m ácího mazlíč-

ka. Čištění vzdu-

chu u   vás  doma 

je prvním krokem 

ke zdraví!

www.dedra.cz

VESELÁ RAZÍTKA ALEXANDER -
ZÁBAVA DO ŠKOLY I PRO CELOU RODINU
Razítka pro děti pomohou rozvíjet jejich kreativitu! Součástí každé sady 

je 6 ks razítek, 135 samolepek a 2-barevný polštářek s černou a červe-

nou barvou. Aby se kluci a holky nehádali, mohou si dopřát klučičí sadu 

s motivy auta, míče, letadla a dalších, sada pro dívky obsahuje kytičky, 

hvězdičky, srdíčka, motýlky, pro vy-

tvoření té pravé razítkové zoologic-

ké zahrady se dá pořídit i sada Zví-

řátka se lvy, žábami, delfiny, tukany, 

nebo kočkami, a  čtvrtá sada mo-
tivačních smajlíků tomu 

všemu dodá tu správnou 

náladu nebo poslouží 

k  citlivému hodnocení 

žáčků ve škole a  školce. 

www.pexik.cz
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Asi se mnou budete souhlasit, že život bez zvířat by postrádal jeden rozměr. Jaký 

by byl začátek dne, kdyby vás do něj neuvítal váš kamarád nejvěrnější - pes, kdo 

by vám dal najevo svou přítulnost více, než kočka a kde byste se lépe uklidnili, 

než při pohledu na rybičky v akváriu?



Pořídit si zvířátko ale není úplně jed-

noduché. Zvířata, obzvláště ta mladá, 

jsou zvyklá na určitou rutinu. Chtějí 

a  dokonce vyžadují krmivo v  určitém 

čase a na určitém místě, mnohdy i od 

určité osoby, konkrétní stravu. Mějte 

také na paměti, že plánujete-li dovole-

nou, může to být pro vašeho mazlíčka, 

obzvláště pro pejska, velmi obtížné, 

bude-li si muset zvykat v době vaší ne-

přítomnosti na někoho „cizího”, kdo 

mu narušuje teritorium a chod každo-

denní rutiny, navíc se mu po vás bude 

velmi stýskat.

Pro mladé zvíře je nový neznámý pro-

stor zpočátku děsivým místem. Bylo od-

loučeno od své matky, svých sourozen-

ců a z prostředí, které důvěrně znalo. 

To vše nyní vymizelo a bylo nahrazeno 

„gangem cizinců”. Jeho navyklé postu-

py byly narušeny a nyní má před sebou 

náročný úkol – zvyknout si na nové čle-

ny smečky, na nové místo na spaní, jíd-

lo, nový čas k jídlu a samozřejmě také 

na to, kde mají dovoleno vykonávat 

potřebu.

ZVAŽTE TŘI ZÁSADNÍ 
VĚCI: 
• Skutečný zájem vašeho dítěte 

o  nový domácí přírůstek v  podo-

bě mazlíčka. Dítě vás bude s  těmi 

nejlepšími úmysly prosit o zvířátko 

a slibovat hory doly v péči o něj. Ale 

upřímně řečeno, děti nejsou schop-

ny mít mnohdy kompletní kontrolu 

nad vlastním počínáním – světem 

a  neumějí tolik pracovat s  časem 

a štěně, které pro ně bylo v prvních 

dvou týdnech úžasné, najednou po 

dalším týdnu ztrácí na své atraktivi-

tě. Hraní, hygiena a procházky mů-

žou být najednou příliš náročné...

• Přinesení nového člena do rodiny 

neznamená jen spoustu povinností 

a  mnoho stráveného času při vý-

chově mláďat, ale také zásah do 

rodinného rozpočtu. Domácí mazlí-

ček vyžaduje pravidelnou zdravotní 

péči v podobě preventivních prohlí-

dek, očkování, čipování, odčervo-

vání, také musíte počítat s nečeka-

nými výdaji v případě onemocnění, 

zranění atd. Taktéž kvalitní strava, 

hračky a pomůcky něco stojí.

• Další věc, kterou byste měli uvážit 

je případně výběr plemene psa. 

Někomu to vyzní možná absolutně 

zbytečně, ale je spousta těch, kteří 

při výběru psa hledí na vzhled či na 

současnou oblíbenost a  jaksi pře-

hlíží povahové vlastnosti a rysy psa. 

Máte-li malý byt bez zahrady, měli 

byste rozhodně uvažovat o malém, 

nenáročném plemenu, které ne-

vyžaduje příliš pohybu. Stejně tak 

vybírejte dle povahy, člověk, který 

má pomálu času a ten co mu zbývá, 

raději věnuje sledováním televize, 

rozhodně by si neměl pořizovat hy-

peraktivní plemena např. typu Jack 

Russell teriér, Beagle apod. 

PEJSEK DOMA
Rozhodli jste se, že pejska skutečně po-

třebujete? Dobrá, pojďme do toho. Co 

vše budete muset nakoupit, aby se u vás 

cítil dobře? 

KOŠE, PELÍŠKY, BOUDY
Všechna štěňátka jsou velmi podnikavá 

a  s  oblibou se do něčeho v  tomto ob-

dobí zakousnou. Berete-li tento fakt 

v  potaz při výběru pelíšku, je nejlepší 

zakoupit pelíšek z pevné plastické hmo-

ty. Měkké proutěné koše, sofa či spací 

matrace a  pytle mohou sice vypadat 

mnohem pohodlněji a  přitažlivěji, ale 

pro štěňátko mnohdy představují ideál-

ní předměty ke žvýkání. Jakmile se pes 

jednou naučí, jak zábavné je žvýkat svůj 

pelíšek, je později nesnadné nebo téměř 

nemožné ho tohoto zlozvyku odnaučit. 

OBOJKY A VODÍTKA
Mezi obojkem pro štěně a obojkem pro 

dospělého psa existují pochopitelně 

rozdíly. Většinou kupují lidé pro štěně 

obojek větší. Lepší je to nedělat, proto-

že při špatně padnoucím obojku hrozí, 

že z  něho váš psí mazlíček vyklouzne. 

Dojde-li k tomu na rušné silnici, může to 

mít katastrofální následky! Navíc není 

nošení takového obojku pro pejska po-

hodlné. Kupujte proto perfektně pad-

noucí obojek raději častěji. Obojky jsou 

k  sehnání v  různé kvalitě. Pro štěňata 

jsou ideální nylonové obojky, protože 

materiál je téměř nezničitelný, snadno 

se pere, je lehký a příjemně se nosí. 

MISKY NA KRMENÍ A NA VODU
Misky na krmení a na vodu jsou různého 

druhu a velikosti. Vyberte misku na kr-

mení raději větší, protože štěňátko pak 

roztrousí méně krmení. Misky se vyrábě-

jí z různých materiálů, od nerezové oceli 

po trvanlivou plastickou hmotu, silikon, 

lehké plsti či keramiku. Předností leh-

kých misek z plastů je mnohdy výhodná 

cena, ale snadno se převrhnou, tudíž 

jsou spíše vhodné pro menší až střed-

ní plemena psů. Keramické misky jsou 

přiměřeně těžké a dají se snadno čistit, 

ale jejich hlavní nevýhodou je, že se dají 

lehko rozbít. Nerezové misky se snadno 

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

ŽVÝKACÍ DOPLŇKY
Na žvýkací doplňky se často hledí jako 

na „dáreček” pro psa, v  podstatě však 

patří k základní výbavě štěněte i dospě-

lého psa. Za prvé zahánějí nudu, takže 

pejsek nemá tak velkou chuť pustit se 

do nábytku či obuvi. Za druhé, žvýkání 

tuhých žvýkacích doplňků má vliv na čiš-

tění chrupu, takže se zubní povlak a jiné 

problémy s chrupem objevují pomaleji. 

Navíc v dnešní době je k dostání spousta 

žvýkacích pamlsků, které svým tvarem 

a  příchutí napomáhají dobrému me-
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chanickému odstranění zubního plaku 

a kamene a masírují dásně.

KVALITNÍ KRMENÍ
Základem kvalitní péče o nového člena 

rodiny je samozřejmě kvalitní výživa. Ta 

je pro psa velmi důležitá. Nejenže díky 

správnému  krmení  lze potlačit určité 

zdravotní problémy nebo předejít ne-

moci, ale existuje přímá závislost mezi 

výživou a kvalitou (a délkou) života. Ne-

kvalitní granule jsou podezírány z  ne-

gativního vlivu na zdraví zvířat (alergie, 

onemocnění zažívacího traktu a  sliniv-

ky, záněty uší, onemocnění kloubů aj.), 

takže se vyplatí pořádně si promyslet, co 

budete svému čtyřnohému kamarádovi 

předkládat každý den v misce.

HRAČKY
K dostání je spousta druhů hraček pro 

psy, od hrubých provazů, které jsou ide-

ální pro aportování, až po měkké míč-

ky. Při výběru hračky dbejte především 

na bezpečnost, tedy na to, zda-li hrač-

ka neobsahuje části, které by mohl pes 

spolknout. 

POŘIZUJEME SI KOČKU
Možná vaše volba nepadla na psa, ale 

budete si pořizovat kočičku? Potom 

jistě také potřebujete seznam povinné 

výbavy. 

Chovat kočku není nákladné, ale určité 

základní vybavení je přece jen nezbyt-

né. Kočka musí mít kde spát, mít svou 

misku na kálení, misky na jídlo a  pití, 

obojek, přepravní schránku (hodláte-li 

s ní cestovat) a základní pomůcky k péči 

o  srst. Užitečné, i  když ne bezpodmí-

nečně nutné, jsou např. ploché nebo 

sloupové škrabadlo (ušetří škody na ná-

bytku), záklopka ve dveřích (smí-li vaše 

kočka chodit ven) a nějaké hračky. 

LOŽE
„Postýlky” pro kočku si můžete opatřit 

v nejrůznějších provedeních, od tradič-

ních pletených košů až po plastové iglú. 

Je dobré si u chovatele zjistit, jestli ne-

bude materiál, z jakého chcete lože po-

řídit, vaše kočka kousat. Lože by mělo 

být něčím vystláno, je tedy vhodné za-

koupit polštář pro kočky a psy.

KÁLECÍ MISKA
Kočky jsou čistotná zvířata a  naučit 

je chodit na jedno místo je poměrně 

jednoduché. Je více druhů kálecích mi-

sek. Nejvýhodnější, ovšem dražší jsou 

uzavřené „kočičí záchodky” s  filtrem 

a  záklopkou. Nutné je stelivo do kále-

cích misek. Je důležité několikrát den-

ně vyčistit záchodek, proto počítejte 

také s  plastovou lopatkou na vybíraní 

záchodků, která je ale celkem levná.  

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

být stále udržované v  čistotě a  nemají 

přijít do styku s  kuchyňským nádobím. 

Je více materiálu, tak byste měli zvážit, 

jaký je pro vaši kočku vhodný a bezpeč-

ný. Miska na pití by měla být neustále 

plná čisté vody.

OBOJEK, POSTROJ, VODÍTKO
Kočky mají stále nosit obojek opatřený 

štítkem s  adresou  (pokud chodí samy 

ven). Vhodný je pružný obojek, např. 

protkaný gumovými nitěmi, který v pří-

padě, že kočka někde uvázne, zabrá-

ní jejímu uškrcení. Když je vaše kočka 

ochotná chodit na vodítku, dejte před-

nost postroji před obojkem.

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

volenou, nebo pokud chcete někam jet 

autobusem, musíte si pořídit transportní 

schránku. Ta je uzavíratelná, aby kočka 

neutekla. Vybírejte vhodnou velikost 

a  schránku, která má co nejvíce otvo-

rů, aby kočka mohla volně dýchat. Po-

kud chcete jet jen pár kilometrů, nebo 

třeba k  veterinárnímu lékaři, postačí 

transportní koš. Kočka v něm však musí 

mít postroj nebo obojek a měla by mít 

i vodítko (stačí, když ho budete mít po 

ruce). 

POMŮCKY K PÉČI O SRST
Budete potřebovat kartáč a hřeben. Zá-

leží na srsti kočky.

ŠKRABADLO
Je zvlášť vhodné pro kočky držené pou-

ze v  bytě. Bez škrabadla si bude vaše 

„domácí” kočka brousit drápky na ná-

bytku. Kočky, které mohou ven, si drá-

py brousí o  stromy. Je spousta druhů 

škrabadel. Podle potřeby kočky se dá 

škrabadlo koupit. Kočky držené pouze 

v  bytě (hlavně koťata a  mladší kočky, 

nebo hodně hravé kočky) ocení škra-

badlo se spoustou odpočívadel a  hra-

ček, které stojí často několik tisíc. Pro 

kočky, které mohou být pravidelně ven-

ku, postačí obyčejné, vcelku levné, plo-

ché škrabadlo.

ZÁKLOPKA
Dvířka se záklopkou nemají být výše jak 

6 cm nad podlahou. Záklopka má být 

uzavíratelná. Některé záklopky mají po 

stranách magnetické pásky, takže dobře 

přiléhají a zabrání průvanu.

HRAČKY
Můžete je koupit v obchodě s potřeba-

mi pro zvířata nebo je nahradit prázdný-

mi cívkami, které jsou kočce zdrojem ne-

konečných zábav. Nepoužívejte hračky 

z měkké gumy, mohou způsobit různé 

nepříjemnosti a  z  ukousnutých kousků 

může být kočce při nejmenším špatně. 

BIO KOSMETIKa A eko DROGERIE
Z CELÉHO SVĚTA

na pachy
po zvířatech

ZDraví
neškodné

100 %
přírodní

žádný osvěžovač,
likvidátor pachu alp!

www.alpik.cz Objednávejte na: 774 775 777

ČESKÝ VÝROBEK

Aplikujte na zdroj • pelíšky • toalety • koberce • pohovky • kotce
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ZVÍŘE, TO NENÍ JENOM 
PES…
Samozřejmě, pokud mluvíme o  domá-

cím zvířeti, nejedná se jen o psa. V dneš-

ní době je možností mnohem více. Po-

kud víte, že na tom nejste časově příliš 

dobře, můžete si zkusit vytvořit doma 

třeba terárium.  Malé želvičky koupíte 

v  každém lepším obchodě se zvířaty, 

ochotně vám je odprodá i  mnoho re-

gistrovaných chovatelů. Pořizovací cena 

terária je sice vyšší, péče ale není příliš 

náročná a želvičky se vám odmění čino-

rodostí, kterou jistě budete se zájmem 

pozorovat.

Také akvárium vám jistě přinese hodně 

radosti. Máte na výběr, zda chcete vy-

tvořit variantu mořskou, či sladkovodní. 

Mořské akvárium je určitě designově 

zajímavější, péče o něj ale už vyžaduje 

odborné znalosti. Založit sladkovodní 

akvárium není tak složité, i když samo-

zřejmě, nemáte-li chovatelskou zkuše-

nost, určitě byste se zpočátku měli za-

měřit na méně náročné druhy rybiček, 

které nevyžadují nákladné vybavení 

a až postupem času přejít na ty nároč-

nější.    

A co budeme potřebovat, pokud se roz-

hodneme si takové akvárium pořídit?

Před samotným pořízením akvária si 

musíme dobře rozmyslet, jak velké 

akvárium si chceme a  můžeme dovo-

lit. Při tomto rozhodování je třeba vzít 

v úvahu následující otázky:

1. Jak velký prostor máme pro umís-

tění akvária k dispozici.

2. Co unese podlaha místnosti, v  níž 

se bude akvárium nacházet.

3. Jaké ryby a v jakém množství chce-

me chovat (uvádí se, že maximem 

je 1 cm ryby na 1 l vody (např. jedna 

sedmicentimetrová mečovka na 7 

l), ale vždy záleží na kvalitě filtrace, 

množství rostlin a druhu ryb.

4. Jaké jsou naše finanční možnosti. 

Vždy je třeba vzít v  úvahu, že ve 

větším akváriu se snadněji udrží 

alespoň nějaká biologická rovno-

váha a  v  konečném důsledku ne-

budeme muset věnovat tolik času 

následné údržbě. Z  hlediska tvaru 

akvária, tedy poměru jednotlivých 

stran, je vhodné, aby šířka (mě-

řeno od čelní strany k  zadní) byla 

minimálně stejná, nejlépe větší, 

než výška ode dna k hladině. Tato 

zásada má hned několik praktic-

kých důvodů - osvětlení dostateč-

ně prosvítí i  spodní vrstvy akvária, 

čímž se vyvarujeme uhnívání spod-

ních částí rostlin, ryby mají větší 

možnosti úkrytu v  případě úleku, 

máme lepší možnost v  rozmístě-

ní rostlin a dekoračních předmětů 

a  v  neposlední řadě je snadnější 

údržba (odkalování). Nabídka již 

hotových akvárií je poměrně roz-

sáhlá, v případě zájmu o akvárium 

nestandardního tvaru nebo rozmě-

rů vám v  téměř každé akvaristice 

rádi zajistí výrobu dle specifických 

požadavků. Počítejte, že za samot-

né akvárium zaplatíte minimál-

ně 13 Kč na litr objemu akvária. 

Akvárium je vhodné zakrýt (kryt 

snižuje se odpařování vody, zabra-

ňuje vyskakování ryb, často slouží 

pro uchycení osvětlení, omezuje 

vnikání nečistot do akvária a  po-

máhá udržovat stabilní teplotu). 

K zakrytí můžeme použít krycí sklo 

položené přes okraj akvária nebo 

lépe na pásech skla vlepených do-

vnitř akvária nebo kryt. 

Každé akvárium musí na něčem stát 

a pomineme-li akvária do 30 litrů, kte-

rá unese bezproblémově téměř kaž-

dý sériově vyráběný nábytek, musíme 

věnovat patřičnou pozornost pořízení 

podstavce. Uvědomme si, že 1 l vody = 

1 kg, tedy jenom voda ve 100 l akváriu 

váží 100 kg a když připočteme váhu sa-

motného akvária, štěrku, kamenů, krytu 

atd., dostaneme se na celkovou hmot-

nost přibližně 130 kg. Základním krité-

riem při pořízení podstavce tedy musí 

být nosnost při zohlednění estetických 

požadavků. Nejjednodušší je pořízení 

speciálního podstavce v obchodě s akva-

ristickými potřebami, protože se při vý-

robě počítá se značným zatížením. 

Kvalitní osvětlení je nutné zejména 

pro zdárný růst akvarijních rostlin a má 

vliv i  na vybarvení ryb. Pro standardní 

okrasné akvárium s  rostlinami počítej-

te s minimálním výkonem osvětlení 0,5 

W na 1 litr vody. Pro rostlinná akvária 

holandského typu se používá i více než 

0,75 W na litr, naopak u akvárií zaměře-

ných spíše na chov ryb, než na pěstování 

rostlin, postačí i 0,3 W na litr. 

Při pořizování akvária určitě budete 

řešit i otázku filtrace vody. Existuje ne-

přeberné množství typů filtrů v cenové 

relaci od 100 Kč až více než 10.000,- Kč. 

Volbu filtru je třeba dobře zvážit, aby 

odpovídal konkrétnímu typu a  rozmě-

rům akvária. 

Pokud se nechystáte se na chov ryb ná-

ročných na teplotu vody, není příliš nut-

né topení, protože teplota v panelových 

bytech se pohybuje mezi 20 a 26 stupni 

celsia, což je rozmezí, které bude většině 

nenáročných ryb vyhovovat. 

Tím jsme vyjmenovali samozřejmě úplné 

základy, od kterých musíte začít. To, že 

da akvária patří i dekorace, je zapotře-

bí pořešit dno a podobně, to také není 

možné pominout.

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

net, kocky-pece.estranky.cz, aquapage.cz

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

• Poradna o vývoji dítěte 0 m - 15 m
• Pomoc při řešení vývojových problémů,  

prevenzivní konzultace, vaničkování
• Kurzy vhodné manipulace a stimulace miminka  

(i pro těhotné)
• Probíhá v rodinných centrech v Praze nebo  

v pohodlí Vašeho domova

JANA JELÍNKOVÁ, Tel: 777 327 204
info@psychomotorickaporadna.cz
www.psychomotorickaporadna.cz

pilne vcelky.indd   1 2.10.2017   14:01:36
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Knížka, hračky nebo sladkosti jako dáreček pro děti už tolik nefrčí. 

Rodiče do svých ratolestí stále častěji investují. Objevují se tak speciální 

nabídky, které ještě před několika lety nebyly vůbec běžné - například 

sushi, masáže či horolezení, a to vše jen pro děti školního věku. Co do 

požitků a zážitků jde o nabídky srovnatelné s dospělými. Trend novinek 

a rostoucích výdajů za děti jde ruku v ruce s babyboomem z předešlých 

let. Stálicí prodejů jsou pak aquaparky či zábavní parky. Novým hitem 

pak projížďky na oslíkovi a jiných zvířatech.

RADOST PRO DĚTI
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Rodiče stále častěji myslí na to, že ob-

dobné služby a zážitky chtějí poskyt-

nout i svým dětem. Jenom klasické 

hmotné dárky pro školní děti ve spous-

tě rodin už dneska nestačí, proto se 

stále častěji objevují nabídky typu gur-

mánské zážitky speciálně upravené pro 

děti, či adrenalinové sporty nebo pro 

mnohé rodiče neobvyklé masáže pro 

nejmenší. Inspiraci často hledají na sle-

vových portálech.

ZÁŽITKY, KTERÉ STARŠÍ 
GENERACE NEZAŽILY
Přestože se mohou zdát masáže pro 

malé děti nevšedním zážitkem, určené 

jsou zejména pro děti přesportované 

nebo naopak obézní. Samozřejmos-

tí je přítomnost rodiče na takovéto 

proceduře. Specialitou jsou pak také 

nejrůznější oslavy či speciálně sestave-

ný zábavní program na narozeninové 

party pro nejmenší. “Podobné progra-

my před dvaceti lety neexistovaly, před 

deseti lety jen zřídka, dnes je po nich 

obrovská poptávka. Bývá běžně zvy-

kem, že velká část dětí již ve školce má 

své velké narozeninové oslavy. Zkrátka 

to, co sami rodiče ve svém dětství neza-

žily a nebylo běžné, dětem dopřávají. 

Samozřejmě je tu jistý vliv filmů, seriálů 

a americké popkultury, kde jsou velko-

lepé oslavy běžné,” upozorňuje Marie 

Chytilová, ředitelka slevového portálu.

Oslava jak z filmu samozřejmě něco 

stojí. Balónkovou či kouzelnická show 

na dětské party přijde zhruba na dva 

tisíce korun. Služby jako například zmí-

něný zážitkový den Krásná jako ma-

minka přijde na 600 korun. 

Dlouhodobými šlágry prodejů jsou pak 

zážitkové akce pro celé rodiny, tradičně 

mezi nejoblíbenější patří vstupenky do 

aquaparků, dětských zábavních parků. 

Novinkou jsou pak zážitkové jízdy na os-

líkovi či velbloudovi atd. Ty lze pořídit do 

tří set korun. Rovněž přibývá nabídek na 

rodinné pobyty s doprovodným progra-

mem na míru, ať už jde o využití farmy 

zvířat, nebo o vstupy na hrady či zám-

ky a podobně. Děti zajímají i vstupy do 

muzejí, obzvláště když některá nabízejí 

i zajímavý doprovodný program.  Tema-

ticky laděné pobyty jsou rovněž hitem, 

jako například ten v Dětenicích, který 

je laděný do středověku. Rodiny totiž 

chtějí mít program sestavený dopředu a 

neřešit vše až na místě. Mezi stálé hity 

patří i Dinopark, IQlandia, Techmánie, či 

výlet na safari, nebo do zoo. 

“Díky tomu, že teď dorůstá generace 

silných ročníků babyboomu, který začal 

před deseti lety, v nejbližších letech se 

očekává raketový růst nabídek a celého 

segmentu,” přiblížila potenciál dětské-

ho segmentu na českém internetu Chy-

tilová.

Foto: Shutterstock.com
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TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA

TIP 
na výlet s dětmi

do ráje Trabantů
a vzpomínek na dětství

Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, neče-
kaně blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzdu-
chem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu.
Trabant letos oslaví šedesátiny, objekt současného muzea
je jen o pár let mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu

Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních
jezdců v tehdejším Československu. V čele stál známý kon-
struktér, závodník i trenér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců
sedlala právě trabanty, klub spolupracoval se cvikovskou to-
várnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by mělo ke

TIP 

na vánoční 

dárek

TIP 

na vánoční 

dárek

splašeným trsátkům neboli rozzuřenému vysavači pevnější
pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem Martinem
Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž prakticky
celou vývojovou řadu dvoudobých dvouválců z továrny
AWZ, počínaje tudorem P70 a konče Trabantem 1.1 se čtyř-
dobým motorem Volkswagen. Na své si přijdou také mi-
lovníci modelů a spotřebního zboží z dob „budování
socialismu". Na bezpočtu panelů najdete dobové fotografie
i reprodukce prospektů a dobových článků, ve vitrínách jsou
nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty, doklady či tro-
feje ze závodů a soutěží. U nás zabodovalo i dioráma 
autoservisu s demonto-
vaným závodním spe-
ciálem, vysvětlení čin-
nosti dvoutaktu nebo
možnost sednout si
do dvou trabantů
a v duchu porovnat
vnitřní prostornost,
výbavu i použité ma-
teriály se současnými
vozidly. 

Adresa:
Plzeňská 215b, Praha 5-Motol

Otevírací doba:
Po - Ne  9 - 17 hod. 

Vstupné:
plné/důchodci/rodinné:
99/69/199 Kč 

Parkoviště: u muzea, zdarma 

Občerstvení: v muzeu

E-mail:info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149

www.trabantmuzeum.cz

Obdarujte své blízké 

vzpomínkami na dětstvíObdarujte své blízké 

vzpomínkami na dětství

TIP 

na vánoční 

dárek

22-Moje-rodina-Vanoce.qxp_Sestava 1  25.09.17  12:36  Stránka 1



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

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

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

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

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

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost

Inzerat A4 CZ print.indd   2 29.3.2016   18:32

SLEVA 25 %

Váš slevový kód RODINA25 uveďte při objednávce do pole „MÁM SLEVOVÝ KÓD“ a potvrďte ho tlačítkem „POUŽÍT“. Z nákupu vám bude odečtena sleva 25 %. 
Akce je platná do 31. 10. 2017 pouze v internetovém obchodě WWW.PRESCO.CZ. Slevu nelze kombinovat s jinou slevou.

KNIHY ELLA & MAX NYNÍ VÝHODNĚ!
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SLEVA 25 %

Váš slevový kód RODINA25 uveďte při objednávce do pole „MÁM SLEVOVÝ KÓD“ a potvrďte ho tlačítkem „POUŽÍT“. Z nákupu vám bude odečtena sleva 25 %. 
Akce je platná do 31. 10. 2017 pouze v internetovém obchodě WWW.PRESCO.CZ. Slevu nelze kombinovat s jinou slevou.

KNIHY ELLA & MAX NYNÍ VÝHODNĚ!

VYHRAJTE COLAFIT JUNIOR
Dětské kosti a chrupavky se vyvíjejí závratnou rychlostí. Na jejich kvalitu má podstatný vliv ko-

lagen, bílkovina tvořící základ pojivových tkání. Doplněk stravy Colafit Junior obsahuje šetrně 

zpracovaný kolagen do formy malých měkkých kostiček. Ty se snadno polykají a mají skvělou jaho-

dovou příchuť. Kromě 4 mg čistého krystalického kolagenu obsahují také extrakt z růže šípkové, 

která přispívá k udržení normálního stavu kloubů. Radost vašim dětem jistě udělá i magnetka, 

která je součástí každého balení. 

Kolik procent všech bílkovin v těle savců tvoří kolagen?
a) 15 až 20 %

b) 25 až 30 %

c) 30 až 35 %

Správnou odpověď hledejte na www.colafit.cz.

SOUTĚŽ: BABY DOVE, KOMPLETNÍ PÉČE PRO JEMNOU DĚTSKOU POKOŽKU
Role matky je snad tím nejtěžším povoláním, jaké může být. Nejtěžším, zároveň však nejkrásnějším. Je to cesta, na které nechcete udělat jedi-

nou chybu. Existuje spousta návodů, rad a názorů jak nejlépe vychovávat své dítě, jen vědět jaký je ten pravý. Ať už si zvolíte jakoukoli cestu, 

vždy bude tou správnou – tou Vaší. Návod na to, 

jak být dobrým rodičem bohužel nenajdete, zato 

však existuje způsob, jak poskytnout tu nejlepší 

péči pokožce vašeho dítěte. Baby Dove přináší 

kompletní péči pro jemnou dětskou pokožku od 

prvních dní.

O kolik procent je dětská pokožka tenčí než 
pokožka dospělého člověka?
A. 10%

B. 20%

C. 30%

Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz



Předškoláček

Chcete se nechat trochu rozmazlovat? Zatoužila jste po několika dnech či týdnech, 

kdy by se někdo věnoval vašemu tělu a vy si mohla dopřávat luxus, být hýčkána?

DOPŘEJTE SI LÁZNĚ
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VYRAZTE DO LÁZNÍ!
Vyzkoušíte to jednou a zjistíte, že 

se tomu žádná dovolená nevyrovná. 

Nejen, že budete pobývat v  krásném 

prostředí (většina lázeňských zaříze-

ní leží obklopena rozsáhlými parky či 

zahradami), třikrát za den vám někdo 

připraví skvělé jídlo, ale ještě vám zde 

milé sestřičky budou rozmazlovat tělo. 

Dokonce i svého partnera můžete vzít 

bez obav s  sebou. Jistě i jemu přijde 

trochu rozmazlování vhod a procedury 

vám ochotný personál naplánuje tak, 

aby chvíle volna připadly vám oběma 

na stejnou dobu a vy si mohli společně 

vyrazit třeba na procházku po okolí.

CO PENĚŽENKA UNESE
Pokud se obáváte, že vás pobyt v  láz-

ních zruinuje, řekněme si, že existují 

v  podstatě dvě možnosti, jak ho zafi-

nancovat. Tou první je získat poukaz 

od lékaře v  případě vážných neduhů. 

Potom ho za vás zaplatí pojišťovna. 

Druhou možností je, že do lázní po-

jdete jako samoplátci. Ale ani tehdy 

se nemusíte obávat přemrštěných cen. 

Pokud se vám do ruky dostanou ceníky 

známých lázeňských zařízení, budete 

možná překvapeni, jak příjemná je je-

jich nabídka. Obzvláště teď v  období 

podzimu se mnohde pobyt s plnou pen-

zí pohybuje už kolem dvou set korun 

na den, což je cena jistě velmi příznivá. 

Protože lázně už opravdu dávno nejsou 

jen o rehabilitaci a koupelích, lázeňské 

domy pro své klienty obvykle nabízejí 

i speciální pobyty s bohatým a zajíma-

vým programem.

Mohou to být týdny pro ženy, vzdě-

lávací pobyty věnované konkrétním 

onemocněním, turistické, antistresové 

nebo cyklistické pobyty. Vyberete si 

prostě program, který vás láká a oko-

řeníte ho ještě dokonalou péčí o vaše 

tělo.

CO SI VYBRAT
Možná jsme vás přesvědčili, že by ne-

bylo od věci o lázních uvažovat. Jaké 

procedury si ale vybrat, abyste své pro-

středky vynaložili opravdu účelně? Tou 

hlavní by ve většině případů jistě měla 

být vodoléčba. Voda je takový malý zá-

zrak a hydroterapie neboli vodoléčba 

pomáhá téměř při všech onemocněních

CO VODA SKUTEČNĚ UMÍ?
• Rozpouští nežádoucí látky v těle

• Rozpouštěné vyměšuje

• Vyčištěnou krev přivádí do pravi-

delného oběhu

• Zesláblý organismus posiluje 

k nové činnosti

• Organismus otužuje.

Při vodoléčbě hraje velkou roli teplota 

vody. Horká voda či pára roztahují cévy, 

podporují pocení, uvolňují svaly a klou-

by a tělesné teplo proudí k  povrchu 

těla. Studená naopak cévy stahuje, tlu-

mí záněty a zvyšuje přítok krve k vnitř-

ním orgánům.

Při procedury se studenou vodou platí, 

co nejchladnější, ale krátkodobě, doba 

působení se  pohybuje od několika 

sekund do několika minut.

V závislosti na povaze problému se po-

Předškoláček
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8.  VELETRH HRAČEK A HER 

DĚTSKÝ KARNEVAL S PRASÁTKEM PIGY
SOBOTA 21. 10. 2017

TOYS_17_210x148_prasatko_PIGY_datum.indd   1 22.09.17   14:35

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ U KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÉ  
LÁZEŇSKÉ PÉČE OD 1.11.2017 – 31.3.2018 BEZ DOPLATKU!

Lázně Libverda léčí pohybový aparát, kardiovaskulární a onkologické 
onemocnění, diabetes a nemoci neurologické.  Nabízí celou řadu krát-
kodobých i dlouhodobých léčebných a wellness pobytů nebo si můžete 
zakoupit pouze některou ze široké nabídky atraktivních procedur. Mů-
žete využít tenisové kurty, saunu, whirlpool, venkovní hřiště pro seniory, 
minigolf, fitness nebo rehabilitační bazén. 

VÁNOCE  23.12. – 28.12.2017
7.440 Kč / 6 dní – 5 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 3x procedura( 1x masáž, 1x koupel, 1x sau-
na), 1x taneční večer, 1x štědrovečerní večeře

SILVESTR  28.12. – 2.1.2018
8.790 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 2x procedura( 1x masáž, 1x koupel ), 
1x taneční večer, 1x silvestrovská oslava, 1x novoroční oběd

RELAX PRO TĚLO A DUŠI – DO 15.12.2017
8.980 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt s polopenzí, 6 wellness procedur/ osoba + volný vstup do 
fitness 
MOŽNOST VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ. 

www.lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62

tel.: 482 368 101 – 102;  
mobil: 731 957 326

e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz

Moje rodina a já  10

libverda pulka.indd   1 5.10.2017   17:37:15
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užívají různé druhy vodoléčby:

• mírné formy

Omývání, tření, kartáčování, vzestupné 

koupele chodidel a předloktí, střídavé 

koupele chodidel a předloktí, studené 

polevy …

• středně silné formy

Tam patří třeba sedací koupele, polo-

koupele, zábaly, napařování v  sedě, 

sauna…

• silně působící formy vodoléčby

Což znamená přehřívací lázeň, rusko - 

římskou parní lázeň, studené nebo hor-

ké střiky, zábaly celého těla…

VODA POKAŽDÉ JINAK…
A jaké procedury si můžete konkrétně 

vybrat?

• Vířivé koupele

Záleží na velkosti vany, zda jsou urče-

ny pro celé tělo, nebo jen pro horní či 

dolní polovinu. Jde o masáž jemně ví-

řící vodou. Podle potřeby se do vody 

opět mohou přidat bylinné přípravky. 

Doba aplikace se obvykle pohybuje ko-

lem dvaceti minut a procedura je velmi 

vhodná především pro lidi hledající psy-

chickou a fyzickou relaxaci, po úrazech 

či operacích.

• Perličkové lázně

Pro tuto proceduru se používá vana se 

speciálním dírkovaným roštem, kterým 

se přivádí vzduch pod tlakem. Bublinky 

stoupají ode dna vzhůru. Blahodárně 

působí jednak příjemná teplota láz-

ně, jednak mechanický účinek bublin, 

které masírují kůži.  Koupel se aplikuje 

většinou tak kolem dvaceti minut a je 

možné ji doporučit kardiakům, epilep-

tikům, nebo třeba pacientům se sklony 

ke kolapsu.

• Subakvální masáž

Pokud vám lékař doporučí tuto proce-

duru, můžete se těšit na koupel v teplé 

lázni, při které vás hezká sestřička bude 

navíc masírovat proudem vody. 

• Přísadové lázně

Jejich hlavní účinek spočívá v tom, že se 

do vody přidává přísada, kterou paci-

ent pro zlepšení svého stavu potřebuje. 

Nejčastěji rozšířené jsou lázně uhličité, 

sirné, jodové apod.

CO JEŠTĚ NABÍZEJÍ DNEŠNÍ  
LÁZNĚ?
Nabídka lázeňských domů je samozřej-

mě ještě mnohem pestřejší. Co dalšího 

si můžete vybrat?

• Pára

Je procedura, při které je organismus 

vystaven vzduchu o vysoké teplotě a 

vlhkosti. Obvykle se doporučuje pobyt 

v páře o dálce 5-10 minut a pak relaxa-

ce vleže. Většinou se pro zvýšení efektu 

používají přísady do vody jako eukalyp-

tový či heřmánkový olej.

Tato procedura není vhodná pro každé-

ho. Především se nedoporučuje při růz-

ných onemocněních srdce, krvácivých 

stavech, epilepsii apod.

• Parafínové zábaly

Používají se zejména tam, kde je po-

třebná nějakou část těla prohřát. Vyu-

žívají vlastností parafínu nahřátého na 

50-60 C.

• Slatinné zábaly

Pokládají se buď pouze na část, nebo 

na celé tělo. Měly by zlepšit celkové 

prokrvení organismu a posloužit k  re-

laxaci.

To je samozřejmě jen část z bohaté na-

bídky. Tak co říkáte,

přesvědčili jsme vás? Pak už zbývá si je-

nom správně vybrat.

Text: Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

Předškoláček
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NOVÝ ŽIVOT  PRO 
STARÉ DESKY
Ivan Jurečka ručně vyřezává 
z poškozených a už nehratel-
ných LP gramodesek …

HUDEBNÍ I JINÉ PORTRÉTY A MOTIVY...

LOGA

PO ZASLÁNÍ FOTEK DĚLÁ 
ORIGINÁLNÍ DÍLA NA OBJEDNÁVKU.

HUDEBNÍ I JINÉ PORTRÉTY A MOTIVY...

„Motivem k tvorbě je otázka hodnot 
a samotná hodnota věcí, materiálů, 
lidských osudů a myšlenek.”

MgA. Ivan Jurečka
Anny Letenské 4

Praha 2
tel: 606 610 120

e-mail: order@i1art.cz
www.i1art.cz
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33 FOTBALOVÝCH NEJ
Baví tě fotbal? A  zajímá tě, které góly, události, kluby 

či kteří fotbalisté udělali takovou díru do světa, že se 

zapsali do historie a mluví se o nich dodnes? Tak právě 

pro tebe je tenhle komiks, který ti legendární světová 

i  česká NEJ představí! Dozvíš se, kdo má na svědomí 

nejúžasnější góly všech dob. Odkdy se dává ve fotbale 

žlutá a  červená karta. Nebo kdo je považován za 

největšího rebela. Neváhej a  pusť se do čtení. Staň se 

fotbalovým expertem!

AŽ BUDU ŽÍT BEZ TEBE
Setkání Calluma Robertse a Lily MacDonaldové bylo napohled 
obyčejné. Rozmarná nabídka, vzájemná přitažlivost, jedna 
noc plná tajemství, a  tím to mělo skončit. Jenže ani jeden 
z nich není schopen zlomit křehké pouto, které se dlouho 
neodvažují nazvat pravým jménem. V  lecčems jsou odlišní, 
jak jen dva lidé mohou být. Lila se zajímá o životní prostředí, 
je zcestovalá, plná energie a  chuti do života. Callum je 
rezervovaný, drží si odstup, do ničeho se nehrne po hlavě.

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT
Kniha Jak si správně přát změnila životy statisícům, dokonce 

milionům lidí k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 zemích 

světa. 7 pravidel uvedených v této nově doplněné příručce 

lze velmi snadno uplatnit,   jsou hravě lehká a  zábavná.  

Díky nim si mohou čtenáři splnit svá přání. Nově je publikace 

obohacena o nejnovější poznatky z oblasti výzkumu mozku, 

které podávají důkaz o  tom, že tato pravidla opravdu 

fungují.  Současně můžete své zážitky a  zkušenosti sdílet 

s ostatními prostřednictvím aplikace EW 3.0.

GINNY NAPOŘÁD
Odzbrojující román o autistické dívce, která si se světem ne-

rozumí, přestože se o to snaží celým svým srdcem. Ginny je 

třináct a bydlí v adoptivní rodině. K snídani musí mít přes-

ně devět kuliček hroznového vína, všechno chápe doslovně 

a zbožňuje seznamy. Na předním místě jejího nejdůležitěj-

šího seznamu stojí: Utéct zpátky k mámě a postarat se o pa-

nenku. Její odhodlání a strach, že se panence, kterou před 

čtyřmi lety nechala v kufru pod postelí, něco zlého stalo, ji 

pohání napřed s urputností, která je zprvu nepochopitelná 

a posléze fascinující.

KLUB ODLOŽENÝCH ŽEN
I moderní ženě se těžko přiznává, že ji opustil manžel  – 

kvůli mladší, hezčí, bohatší… Také přítelkyně: něžná 

a  křehká Anie, prostořeká, korpulentní Brenda a  kdysi 

obdivovaná herečka Elisa nesou svůj úděl těžce. Anie dál 

touží po svém muži a omlouvá jeho chyby, Brenda řeší krizi 

jídlem a Elisa pitím. Když čtvrtá z nich, Cynthie, neunese 

prohru a dobrovolně odejde ze života, rozhodnou se pro 

pomstu. Vedeny vidinou spravedlivé odplaty se dokážou 

zbavit svých zlozvyků a  elegantním způsobem potrestat 

provinilce.

VŠECHNO, CO MÁME
Měl to být svatební den, místo toho se všichni sešli na 

pohřbu. Pro Aimee byl James doslova vším – životní 

láskou, oporou, jistotou v  těch nejtěžších časech. Jeho 

nepochopitelná a zbytečná smrt kdesi v Mexiku znamenala, 

že se jí zhroutil celý svět. Postupně však s pomocí přátel 

i  sympatického malíře čerstvě přišedšího do města, opět 

začíná žít. Její plány na otevření vlastní kavárny a navázání 

nového vztahu však brutálně naruší zvěsti, že James stále 

žije. Aimee vyráží do Mexika, odhodlaná zjistit pravdu 

a postavit se temným tajemstvím Jamese a jeho rodiny…

UNIVERZITA VÝJIMEČNÝCH - ODVETA
Svaz národů se ocitá na pokraji občanské války. Povstalci 

intrikují proti kruté a vychytralé vládě. Nadaná studentka 

Cia Valeová, která přežila testování, je odhodlaná pustit 

se do boje. Sama to však nezvládne. Toto je příležitost 

chopit se vedení, na které Cia dosud jen cvičila – ale koho 

má vlastně vést? Tváří v tvář nebezpečí a podvodům musí 

Cia riskovat životy těch, které má ráda, a vsadit vše na 

loajalitu svých smrtelně nebezpečných spolužáků.

HRAJU, ABYCH ŽIL 1 – JINÝ SVĚT
Pohltila tě hra někdy natolik, až jsi zapomněl na svět 

okolo? Světem 30. let 21. století hýbe záhadný fenomén 

vtažení: vědomí hráče online hry se oddělí od těla 

a zůstane uvězněno ve virtuální realitě. Gleb neměl na 

výběr, nevyléčitelná nemoc ho donutila vtažení záměrně 

podstoupit. Ve hře ho čeká věčný život, noví přátelé, 

láska a  nekonečné dobrodružství v  úchvatném světě 

meče a magie.

DŮM, VE KTERÉM... PRÁZDNÁ HNÍZDA 
Obyvatelům Domu se krátí čas. Ukončení, událost tak 

strašlivá, že se o  ní pro jistotu nemluví ani šeptem, už 

brzy vyžene děti z   Domu do nelítostných spárů světa 

tam venku. Existuje nějaká šance, jak se tomuto osudu 

vyhnout? Existuje možnost úniku? Existuje cesta, která 

nevede ven z Domu, ale… jinam? Zdá se, že ano, ovšem 

každého, kdo se po ní bude chtít vydat, to bude něco 

stát. A   někoho to možná bude dokonce stát úplně 

všechno.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA – ILUSTROVANÉ VYDÁNÍ
Nádherné nové vydání kouzelnické klasiky z pera Mloka 

Scamandera samozřejmě představuje pestrou směsici 

tvorů od Akromantule přes různé druhy draků až po 

Yettiho, navíc s překrásnými ilustracemi Olivie Lomenech 

Gillové. Léta dobrodružných putování slavného 

magizoologa vyústila v díle nezměrného významu. 

Odborníci jej obdivují, kouzelníci a čarodějky zhusta 

využívají a od počátku tohoto století do něj zvědavě 

nahlížejí i mudlové.

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ – VAROVÁNÍ BRATŘÍ GRIMMŮ
Conner je rozhodnutý, že se do Země příběhů jen tak 

nevrátí. Pak ale odhalí tajemné varování slavných 

pohádkářů, a vše je jinak. Vydává se na cestu po Evropě, 

aby rozluštil šifru a  zastavil katastrofu, která Zemi 

příběhů hrozí. Alex zase věnuje všechen svůj čas tomu, 

aby mohla převzít po Kmotřičce víle její poslání. Mezitím 

se probouzí dřímající zlo. Conner, Alex a  jejich přátelé 

z obou světů budou muset spojit své síly a zasáhnout.

ŽIVOT VE DVOU
Russell Green je ve svých dvaatřiceti víc než spokojený se 

svým životem. Má nádhernou ženu, rozkošnou šestiletou 

dcerku, úspěšnou kariéru a velký dům v Charlotte. Žije svůj 

sen a manželství s okouzlující Vivian je hlavním zdrojem 

jeho štěstí. Jenže pod vší dokonalostí začínají prosvítat 

neshody, a během pár týdnů se vše, co Russ považoval za 

samozřejmé, obrátí v prach. Bez ženy a bez práce se Russell 

snaží postavit znovu na nohy a postarat se o dcerku. Ukáže 

se, že být tátou na plný úvazek je největší výzva, kterou 

kdy v životě poznal.

K
N

IŽ
N

Í 
N

O
V

IN
K

Y

JUNIPER – HOLČIČKA, KTERÁ SE NARODILA PŘÍLIŠ 
BRZY
Juniper přišla na svět o  čtyři měsíce dříve, ve 23.  týdnu 

těhotenství. Vážila 570 gramů, měřila 29  centimetrů, asi 

jako panenka Barbie. Hlavičku měla menší než tenisový 

míček. Její kůže byla tak průsvitná, že bylo vidět chvějí-

cí se drobné srdce. Juniper se narodila na samé hranici 

života a  smrti a ve vzduchu visela otázka, zda je větším 

aktem lásky pokusit se ji zachránit, nebo ji nechat jít. Ro-

diče Junie se rozhodli její život vybojovat, a přinášejí vám 

tak neuvěřitelný příběh.

RADOST Z MÁLA – MINIMALISTICKÝ NÁVOD, JAK SI 
UKLIDIT A ZORGANIZOVAT A ZJEDNODUŠIT ŽIVOT
Mít méně věcí je klíčem ke štěstí. Cítili jste někdy pocit 

zaplavení věcmi namísto radosti z veškerého toho majetku? 

Přejete si tajně, aby přišla vichřice a všechno harampádí 

z vašeho domu odnesla? Pokud ano, je čas zjednodušit 

si život! Radost z mála je zábavný, veselý průvodce 

minimalistickým způsobem života
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ROK VE SVATOJÁNU
Prožijte neobyčejný rok s  Evou Francovou, oblíbenou 

Kuchařkou ze Svatojánu! Naučíte se připravovat chutná 

a  zdravá jídla podle netradičních receptů. Seznámíte 

se s  prastarými zvyky a  rituály, které můžete dělat při 

slunovratu, rovnodennosti nebo na Hromnice. A poznáte 

zázračné účinky bylin, jejich použití při domácím léčení, 

v  kuchyni a  také v  přívětivé domácí magii. Souzněním 

s  přírodou, zvířaty i  celou zemí získáte pocit harmonie 

a spokojenosti.

ŽENA V OKNĚ
Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. 

Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, 

sledováním starých fi lmů… a špehováním sousedů. 

Jednoho dne se do domu přes ulici přistěhují Russellovi, 

na pohled normální rodina. Jenže pak Anna zahlédne 

něco, co neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat 

a na povrch vypluje šokující tajemství. Co je pravda?  

Co představa? A kdo je v nebezpečí? Jedno je jisté: nikdo 

a nic není takové, jak se zdá.

NAJDU SI TĚ V ŘÍMĚ
Zamilovaná do Itálie a všeho italského, Eva cestuje 

několikrát ročně do Říma, aby se nadechla zdejší 

atmosféry, načerpala energii a inspiraci. Po rozchodu 

se snoubencem opouští práci manažerky, vrací se 

do rodného města a začíná si plnit svůj sen v podobě 

obchůdku s italskými potravinami. Návštěvy Říma pro ni 

znamenají návrat do míst, která miluje, a navíc mají moc 

zbavit ji všeho negativního. A nemalou zásluhu na tom 

má také její italský milenec…

AŽ MOC BLÍZKO
Mia je úspěšná psychoterapeutka s prosperující praxí, 

přesto neváhá všeho nechat, když se v telefonu ozve 

její dlouholetá přítelkyně Lysette a celá zoufalá ji prosí, 

aby hned přijela. Její kamarádka Sarah totiž spáchala 

sebevraždu skokem ze střechy parkovacího domu. Zůstal 

po ní jen mobil s neodeslanou zprávou LITUJI. Mia je 

odhodlaná zjistit, co se stalo. Jak vysokou cenu za to ale 

bude muset zaplatit?

JESTLI MI UVĚŘÍŠ
Osmadvacetiletá Viki se vzpamatovává z  několika 

neblahých událostí, které poznamenaly její život. Stará 

se o  svého malého synovce, snaží se najít si své místo 

v životě a na vztahy nemá čas. Náhle však potká muže, 

kterého zná z minulosti… Co všechno může spustit jedno 

nedorozumění?

KAMARÁDKY NA ŽIVOT
Nebylo obvyklé, aby před vchodem do obchodu Ahléns 

ležela mrtvá žena. Sonja Gustavssonová však byla 

neobvyklá už za svého života. Závěť, kterou po sobě 

zanechala, nejvíc překvapí její kamarádky Maggan, 

Rebekku a Susanne. Dostanou všechno – miliony i úžasné 

investice. Ale ze všeho nejdřív musí splnit několik 

podmínek a  od základů překopat své životy. Zvládnou 

a budou vůbec chtít splnit Sonjina poslední přání? A kam 

až je dovedou?

ZTROSKOTÁNÍ
Ztroskotání Emily Bleeker Lillian a Dave přežili leteckou 

havárii a trvalo téměř dva roky, než se dostali z pustého 

ostrova zpátky domů. Vracejí se k rodinám, ale jejich život 

už není jako dřív. Odmítají říct, co se po pádu letadla 

skutečně odehrálo, a novinářům i veřejnosti předklá- dají 

smyšlené historky.

ŘÍŠE BOUŘÍ
Dlouhá cesta k  trůnu teprve začala, ale už nyní je jasné, 

že bude plná zrady, nepřátelství a nevraživosti. Pokud si 

chce Aelin udržet korunu a ochránit své království, musí se 

spojit s lidmi, kteří až doteď byli nepřáteli, a musí bojovat 

proti zlu, které se chystá pohltit celý svět. Zkáza se na ni 

řítí ze všech stran a jediná zoufalá možnost, jak přežít, je 

obětovat to, co miluje nejvíce na světě.

KŘIŠŤÁLOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Bryn Avenová, neprávem obviněná z vraždy a velezrady, je 

na útěku. Může jí pomoct jen její největší nepřítel, úžasný 

a záhadný Konstantin Black. Je jejím jediným spojencem 

v boji proti těm, kteří si uzurpovali její království a kteří 

hrozí zničit vše, co je jí drahé. Může mu ale doopravdy 

věřit? Když se Bryn snaží očistit své jméno, zároveň přitom 

odkrývá nejtemnější tajemství vládce Kaninu. Nic není 

takové, jak se zdá, ale jisté je jedno: chystá se velká bitva, 

a až skončí, nic už nebude jako dřív…

TISÍC KOUSKŮ TEBE
Je odsouzena opakovat stejnou chybu znovu a  znovu? 

Rodiče Marguerity Cainové jsou geniální vynálezci, jejichž 

poslední vynález – Ohnivák – umožňuje pohybovat se 

mezi alternativními realitami. Někdo zabil jejího otce 

a  Marguerita je rozhodnutá vypátrat vraha za každou 

cenu. Světy, které se před ní otevřely, ji ale nutí pochybovat 

o  všem: o  vlastní vině i  vlastních citech. A  v  každé verzi 

sebe sama se zaplétá do milostné aféry, které nedokáže 

odolat, přestože je nebezpečná.

CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo je jedním z  nejlepších fotbalistů 

planety, který proslul jak svými úspěchy na trávníku, tak 

rozporuplnou povahou a   kontroverzním vystupováním. 

V pouhých dvanácti letech opustil rodnou Madeiru  

a bez asistence rodičů se přestěhoval do Portugalska, aby 

naplno rozvinul svůj mimořádný sportovní talent a  dobyl 

fotbalový svět. Postupně se stal naprostým fenoménem 

a legendou takových klubů jako Manchester United či Real 

Madrid.

MUŽ U KORMIDLA ANEB KDYŽ VÁM VLASTNÍ DĚTI 
HLEDAJÍ NOVÉHO MANŽELA
Po rozvodu rodičů se devítiletá Lizzie, její sestra, mladší bratr  

a fenka labradora namísto Londýna ocitají v  mrňavé 

nehostinné vesnici v  Leicestershire 70. let 20. století. Jejich 

matka se totiž rozhodla na venkově hledat útočiště pro svůj 

smutek a na- štvanost na sebe i celý svět. Není divu, že se brzy 

začne utápět v alkoholu, psát cynické divadelní hry a domácí 

práce poněkud zanedbávat… Děti však nelení a začnou v okolí 

hledat vhodného „Muže ke kormidlu“.

LEDOVÉ SESTRY
Rok po smrti malé Lydie se její rodiče Sarah a Angus s 

jejím jednovaječným dvojčetem Kirstie odstěhují na 

malý izolovaný ostrov. Doufají, že tam začnou nový 

život. Jenže Kirstie prohlásí, že došlo k omylu a že je ve 

skutečnosti Lydia. Angus odjíždí za prací a Sarah, kterou 

bouře uvěznila s dcerou na ostrově, objeví v zamčené 

zásuvce manželova prádelníku důkaz, že skutečnost je 

ještě děsivější než její nejhorší obavy.

VOYEURŮV MOTEL
Obyčejný motel, jednadvacet pokojů, tucet faleš- ných 

větracích průduchů a   jeden voyeur… Gerard Foos si 

koupil motel, aby mohl sledovat lidi při sexu a   vést  

o tom podrobné záznamy. Ale viděl toho mnohem víc… Byl 

fascinován pozorováním chování a   jednání jednotlivých 

hostů, ale často nezůstal jen u toho… Po více než třiceti 

letech se autor rozhodl porušit slib mlčenlivosti a popsat 

své setkání s   Gerardem i   to, co se v   motelu ve skuteč- 

nosti stalo…



Rozhovor

Herečka a moderátorka Gabriela Filippi sice částečně vymizela z televizních 

obrazovek, ale rozhodně to neznamená, že by se nevěnovala své původní profesi. 

Založila své Léčivé divadlo, hraje, přednáší, medituje. Kromě herečky, moderátorky 

a lektorky je také maminkou osmnáctileté Sofie a jedenáctiletého Gabriela.

MŮJ SEN BYL SILNĚJŠÍ 
NEŽ POCHYBNOSTI



Rozhovor



Leckdo by měl pocit, že se nad vámi 

trochu zavřela zem co se týče tele-

vizních obrazovek. Vy ale tvrdíte, 

že to tak vůbec není.

Naopak bych řekla, že se zem fantastic-

kým způsobem otevřela. Možná jsem se 

z médií trochu stáhla, ale to proto, že 

se věnuju i jiným záležitostem. Všechny 

moje aktivity se soustředí kolem projek-

tu Léčivého divadla. Založila jsem ho, 

hraji v  něm, píši pro ně hry, pořádám 

různé semináře. Od září jsem tu hosti-

la významné osobnosti z celého světa. 

Dělám s nimi rozhovory v divadle i pro 

televizi... Měla jsem tu například ruské-

ho autora Vladimíra Megreho, podle 

něhož jsem napsala svou poslední diva-

delní hru Anastasia. O ženě žijící upro-

střed přírody, která dokáže rozumět 

přírodě, svým předkům, ale i božím my-

šlenkám. Příběh, který vám dá návod, 

jak být v životě skutečně šťastný. Autor 

byl z našeho představení nadšený a po-

zval nás s Mario Kubcem do Ruska, aby-

chom  představení hráli i  tam. Co více 

si může tvůrce přát, než spokojenost 

samotného autora a  obrovský zájem 

publika .Na podzim tu byl také Ray-

mond Moody, mezinárodně uznávaná 

osobnost, jehož knihy o životě po živo-

tě zná skoro celý svět. Právě s ním jsem 

byla hostem na mezinárodním festivalu 

Evolution, kde jsme otevírali toto téma. 

Během jeho přednášek jsem byla také 

jeho průvodcem na jevišti.  

Kdy jste se rozhodla, že založíte  

Léčivé divadlo?

To šlo ruku v  ruce s  mými prioritami, 

které jsem si v životě ujasnila. V určitou 

chvíli jsem si uvědomila, že mě nečiní 

šťastnou jenom hrát v  televizních seri-

94

Rozhovor



álech a v divadelních hrách, se kterými 

obsahově nesouzním. A říkala jsem si, 

že bych chtěla dělat to, co mi bude či-

nit radost a  bude mít smysl i  pro jiné 

lidi. Protože už se spoustu let věnuji 

filozofii, spiritualitě, zabývám se té-

maty týkající se toho, proč se lidé trá-

pí, proč nejsou šťastní, proč nemohou 

najít smysl života a podobně, skloubila 

jsem tyto otázky s projektem Léčivého 

divadla, v němž hraji divadelní hry, kte-

ré odpovědi   na tyto otázky nabízejí. 

Mystické hry s láskou a humorem. Také 

v  něm hostují zajímavé a  inspirující 

osobnosti , které také lidem poskytují 

širší pohled na svět. Za těch šest let už 

tu byli například vynikající psychiatři 

Pavel a Stanislav Grofovi, prof.Strunec-

ká, MUDr Hnízdil..... V  říjnu budu mít 

premiéru již pátého představení Spiri-

tuální déšť, ve kterém splynou slovo, 

hudba, tanec, umění i duchovní cesta. 

Přizvala jsem k němu i svou dceru Sofii 

a muzikanty z Létajícího koberce. Zazní 

v  něm ukázky z  děl českých mystiků - 

Míly a Eduarda Tomášových, Fráni Drti-

kola a dalších autorů.

Kdy přesně jste si uvědomila ten 

zlom?

Přišel ve chvíli, kdy už jsem cítila, že tu 

nejdůležitější část v roli maminky jsem 

naplnila a zatoužila jsem se zase věno-

vat sama sobě, své tvorbě.   Když žena 

naplní radostí sebe sama, radost se pře-

nese na děti i manžela.  Poprvé v živo-

tě jsem psala divadelní hru a  říkala si: 

Kdo na ni bude chodit? Bude někoho 

zajímat představení o  holčičce, která 

komunikuje s anděly?   Ale to všechno 

bylo silnější než já.  Prostě jsem to mu-

sela udělat. A odměna přišla v podobě 

zpětné vazby mnoha lidí, jejich touhy 

chodit na představení, odkud si člověk 

odnese něco navíc....

Vy sama komunikujete s anděly?

Ano, komunikuji s anděly. Nejen s nimi, 

ale věřte mi, že je kolikrát těžší naučit 

se komunikovat s  lidmi.  (smích) Tady 

je dobré začít. Komunikovat s  anděly 

je paradoxně jednodušší. Jsou to míru-

milovné bytosti, které touží být našimi 

pomocníky. Komunikovat s nimi může 

kdokoliv, kdo má otevřenou mysl, intu-

ici a  řídí se jí. Je   důležité nic neuspě-

chat, nechtít vědět za každou cenu, co 

nás čeká. To naopak člověka může od-

vést od skutečné cesty a pravdy. Člověk 

by se měl snažit být prospěšný svému 

okolí, žít tak nejlépe, jak dovede, snažit 

se být dobrým člověkem. A dary, které 

nám umožňují vidět a vnímat něco víc, 

přijdou samy.

Jaká jste byla ve dvaceti?

Ve dvaceti jsem končila konzervatoř, 

natáčela jednu inscenaci za druhou 

a měla pocit, že se přede mnou všech-

no otvírá a že mě čeká fantastická bu-

doucnost. Ale zároveň jsem měla pocit, 

že nejsem úplně naplněná, že mi i přes 

všechnu práci, která mě v té době hod-

ně bavila, něco schází. V té době jsem 

také zahlédla mého muže a  věděla 

jsem, že ho budu muset během několi-

ka let přesvědčit, vysvětlit mu, že by se 

měl stát mým manželem.

Jak se taková věc dělá? 

A proč právě on?

Jednoho dne, bylo to na Silvestra, 

jsem přišla do Činoherního klubu. On 

byl jediný, koho jsem tam neznala, 

všichni ostatní byli kolegové herci. Se-

děl na schodech, já se na něj podívala 

a  nemohla z  něj spustit oči. Byl velmi 

pohledný a  moc se mi líbil. A  to jsem 

tam byla se svým přítelem a i on přišel 

do klubu s jinou partnerkou. Ale uběh-

lo strašně moc času a udála se spousta 

věcí, než jsme se dali dohromady.

Jakých?

Nejdřív jsem byla neskutečně urputná, 

pořád jsem se s ním snažila vidět. Ale 

když jsem urputnost nechala být, všech-

no přišlo. Člověk si sice může něco přát, 

ale zároveň musí nechat osud, aby to 

přání mohl naplnit. Tak jsem se muse-

la upozadit, stáhnout se.  Musela jsem 

počkat, až přišel on sám a požádal mě 

o ruku.  Až pochopil, že jsme si souzení. 

Musela jsem ustoupit, byla jsem jako 

vlna, která se snažila svou silou všechno 

zalít. Naučila jsem se, že vše má svůj čas 

i láska a manželství. 

Váš muž je bývalý československý 

fotbalista, který působil v  repre-

zentaci, Pavel Karoch, v  součas-

nosti sportovní komentátor. Jak se 

dívá na vaše duchovní zaměření?

Můj muž je stejně naladěný jako já, 

mám v něm velkou podporu. Když jsem 

mu řekla, po čem toužím, moc mi po-

máhal a pomáhá pořád, vytváří zázemí, 

které bych těžce zvládla sama. Často 

bývá mým hostem v divadle a předná-

ší třeba na téma mystika sportu, ale 

i partnerství. Je dvojnásobným mistrem 

střední Ameriky a  když hrál za Kosta-

riku, věnoval se starému indiánskému 

učení. Každý máme svou profesi, ale 

taky společné projekty a  názorově se 

potkáváme v mnoha směrech.  

A dcera Sofie?

Je trochu divoká, na druhou stranu 

to s námi nemá jednoduché, když má 
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rodiče s tak jasným názorem a pohle-

dem na svět, musí se vůči nim nějak 

vymezit. Což dělala už jako malá. 

Když se naučila číst, řekla, že nic, co je 

bio, ona rozhodně jíst nebude. Nebo 

že nebude vypadat jako holčička, ale 

chce vypadat jako tatínek. Neustá-

le přicházela s  něčím novým. Teď ve 

svých osmnácti je skvělá. Poprvé spolu 

budeme hrát divadlo. Už jsem mno-

hokrát chtěla dát dohromady diva-

delní hru o vztahu matky a dcery. Teď 

nastal správný čas. To, k čemu jsem já 

dozrála ve svých pětačtyřiceti, má ona 

srovnané už v osmnácti letech. Je neu-

věřitelně zralá, jen potřebuje ohladit 

svou prudkost a  divokost, které jsou 

přiměřené jejímu věku. Své vnímání 

světa fantasticky přenáší do své ra-

pové tvorby, je raperka, herečka, ta-

nečnice. Píše si texty, učí tanci, vytvo-

řila Multi dance camp a má také svou 

taneční skupinu S.F.K.Family. Myslím, 

že mladým lidem dává neuvěřitelné 

know-how, jak je možné dívat se na 

svět.

Jak se vymezuje syn? Říkala jste, 

že se věnuje sportu.

Gabrielovi je jedenáct. Doteď hrál fot-

bal,   ale rozhodl se to přerušit, čímž 

nás překvapil. Vnímal v něm málo ra-

dosti, mnoho napětí. Potěšilo mě, jak 

jeho rozhodnutí viděl  můj muž, který 

s ním fotbalové zápasy a tréninky sdí-

lel a prožíval.   Řekl synovi, že je pro 

něj nejdůležitější, když v  tom, čemu 

se bude věnovat, bude šťastný.  A syn 

se dal od fotbalu na parkour. Během 

měsíce se dostal do výběrové skupiny 

v  In motion. Létá vzduchem, skáče 
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v parku, z domů, ze stromů, první dny 

i  týdny jsem byla strachy bez sebe. 

Ale pak jsem si vzpomněla, že už jako 

malinkého jsem ho vnímala jako ně-

koho, kdo bude skákat salta. 

Herectví mu také není cizí. Natočili  

jsme spolu např. Doktorku Kellero-

vou a  na podzim nás můžete vidět 

v  9.díle dalšího pokračování seriálu 

Život a  doba soudce A. K., kde jsme 

si v režii R. Sedláčka zahráli matku se 

synem.  Gabriel je před kamerou jako 

doma, má to prostředí rád a je hodně 

šikovný. Ale je na něm, jestli se této 

profesi bude chtít věnovat víc. Ale 

byla bych asi raději, kdyby měl herec-

tví jako koníček, jako radost.

Jak vás děti změnily?

Změnily mě absolutně. Než přišly, 

všechno se točilo kolem mě a prožíva-

la jsem svůj života jen přes sebe sama. 

Když se mi narodila Sofie, došlo mi, 

jaký je to oddych neřešit jenom sama 

sebe. Vždycky jsem byla spíš hubená, 

ale v těhotenství jsem přibrala asi tři-

cet kilo. Když bylo Sofii asi pět týdnů, 

ještě jsem ji kojila a šla jsem odehrát 

po porodu své první   představení Že-

nitby do Činoherního klubu. Tenkrát 

mi ještě zhruba dvacet těhotenských 

kilo zbývalo. V divadle mě viděli ten-

krát po porodu poprvé.   Když mě vi-

děl režisér Vladimír Strnisko, byl bla-

žený, že se na postavu Agáty, konečně 

pořádně hodím. (smích).

Jaká jste byla jako malá holka?

Jsem z malého města Žďáru nad Sáza-

vou. Rodiče byli velmi mladí, mamince 

bylo 17 a taťkovi 19, když jsem se jim 

narodila.  Taťka musel na vojnu a ma-

minka se mnou byla sama. Po třech 

letech se narodil bráška a za další tři 

roky druhý.  Když mi bylo 10, rozhod-

la jsem se, že ze mě bude baletka. Což 

znamenalo ze Žďáru odejít a  začít 

být v deseti letech úplně samostatná. 

Tenkrát jsem odešla na konzervatoř 

do Brna a  měla strach, co všechno 

mě čeká. Ale můj sen byl silnější než 

strach. Maminka to snášela těžce, ale 

nic se mnou nenadělali. Na víkendy 

jsem jezdila domů, ale po pár týdnech 

rodiče zjistili, že jsem někdo úplně 

jiný. Najednou jsem byla samostatná 

holka, která si do ničeho nenechala 

mluvit. Milovala jsem Žďár a  Velké 

Dářko. Měla jsem krásné dětství. Ráda 

jsem lezla na stromy do největších 

výšek, chodila ven za bouřky. Necha-

la jsem pokaždé boty doma a utíkala 

jsem ven sledovat bouřku, i  když mi 

to rodiče zakazovali. Sedávala jsem 

na střeše chaty a počítala, jak daleko 

jsou blesky. 

V  souvislosti s  touto samostat-

ností, ale i urputností – myslíte, 

že v  sobě máte nějaký mužský 

prvek?

V každém člověku jsou obě tyto polo-

viny zastoupeny. Někdy se domnívám, 

že je ve mně víc mužské energie než 

ženské. Ta ženská se projeví tak, že se 

čas od času začnu zaobalovat. Jako 

kdyby mi chtělo tělo říct, abych se 

zklidnila a že není zapotřebí řídit celý 

svět. To je můj barometr, když zapo-

menu být žena.

Takže jste to vy, kdo řídíte chod 

vaší rodiny?

My jsme s  mužem sice oba Štíři, ale 

já jsem velký organizátor a než by se 

mnou můj muž bojoval, tak mi radši 

ustoupí. Ale když nastanou nějaké zá-

sadní situace, on je ten, který je vyře-

ší. Říká, že se mnou neví dne ani hodi-

ny. Se mnou se těžko plánuje, vedou 

mě mé touhy a  intuice.   Na druhou 

stranu díky tomu člověk neupadne do 

jednotvárnosti a  nikdy se nenudíme.   

Občas se z  toho cítí vyčerpaný, ale 

když se z toho vyspí jedeme dál. Letos 

jsme poprvé po osmnácti letech byli 

sami na pár dnů na dovolené a bylo to 

báječné. Máme společná tématu k ne-

konečným hovorům od úsvitu až do 

západu slunce, ale rádi spolu i mlčíme 

a prostě jen tak jsme.

Monika Seidlová

Foto Monika Navrátilová

Make up Kamila Vilímková

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Bylo mi zhruba sedm osm let, měli jsme s holkama partu a kolem baráku si stavěly 

bunkry z dek mezi keři. Z nich jsme vykukovaly a pokukovaly po klukách. Žili jsme 

kluci i holky na ulicích v partách a s kamarády, ráno jsme vyrazili do školy a večer se 

vrátili domů. To už moje děti nezažijí. Ale pak mám jednu vzpomínku, když mi bylo 

dvanáct a já se na rybníku za Žďárem topila.  Dodnes si vybavuju zvláštní pocit, kdy 

jsem nebyla vyděšená, nebojovala jsem, abych se dostala zpátky nad hladinu. Byla 

jsem zvláštně klidná a smířená s tím, co se stane, jenom se mi hlavou honilo, jak bude 

mamka smutná a že jí to bude líto. Ten zážitek nebyl nijak drásající, ale překvapivě 

hezký. Úplně jsem se v té vodě rozplývala. A uprostřed těch myšlenek mě kluci vytáhli 

ven. A možná právě  tento prožitek posunul můj život tam, kde jsem právě teď. 
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se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy 
neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

Je možné, že očkování bude
stát trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním 
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů 
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní 
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje 
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem 
středního ucha způsobených právě pneumokoky.

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto
ho nechávám očkovat.
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SUCHOST MŮŽE DRÁŽDIT KAŽDÝ DEN

DOPŘEJTE SI INTENZIVNÍ HYDRATACI 
A DÉLETRVAJÍCÍ ÚLEVU

Pokud suché, podrážděné oči omezují vaše každodenní aktivity, připravte 
se se Systane* HYDRATION. Poskytuje dokonalejší hydrataci vašich očí pro 
déletrvající úlevu než samotná kyselina hyaluronová. Systane* HYDRATION 

přináší vyšší komfort díky menší četnosti kapání. Vyzkoušejte Systane®.

Informace vycházejí z PIL a referencí: 1. Rangarajan R et al. E� ects of a Hyaluronic Acid/Hydroxypropyl Guar Artifi cial Tear Solution on Protection, Recovery, and Lubricity in Models of Corneal 
Epithelium. J Ocul Pharm and Ther 2015 Oct;31(8):491-7. 2. Ketelson H, Rangarajan R, Kraybill B. E� ects of a dual polymer artifi cial tear solution on prolonged protection, recovery, and lubricity in 
an in vitro human corneal epithelial cell model. The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting; 2014; E-Abstract #3695/A0209. 

* ochranná známka společnosti Novartis 

K dostání ve Vaší lékárně zdravotnický prostředek
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