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Naše první rodinná dovolená? V porodnici

Inzerce

Je na čase podpořit

imunitu

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Obvykle je dobré posilovat oslabenou imunitu, když je náš obranný systém ohrožen nejvíce, tedy v období zvýšeného výskytu
chřipek a nachlazení. Pokud už někoho chřipky, virózy anebo angíny sužují, je nejlepší začít užívat Wobenzym ihned, protože
pomáhá rychleji a lépe zvládnout onemocnění. Je vhodné ho užívat i v období rekonvalescence, protože brání případnému
návratu nemoci a urychluje regeneraci.

Pomáhá už přes 50 let

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

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

konzultace na tel.: 800 160 000, MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Více na www.wobenzym.cz
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Editorial
Také jste si na Vánoce mysleli, že už tu
máme tak trochu přímořské počasí a sníh
a mráz se u nás neobjeví? A také vás tak
trochu zaskočilo, když jste se ráno probudili do zasněžené krajiny? Zima k nám
konečně dorazila, brusle, které roky zahálely v komorách se konečně dočkaly.
Sníh leží i v nížinách a sáňky a boby, které
se zaprášeně válely v supermarketech,
konečně nacházejí své majitele.
I na horách je veseleji. Vlekaři, kteří se
už pomalu smiřovali se soumrakem lyžování na českých horách, nabrali druhý
dech a pomalu zase věří, že přežijí další
zimu. Chaty a chalupy se úspěšně plní
lyžováníchtivými obyvateli. Pokud patříte
mezi ně a chystáte se strávit pár mrazivých chvilek na sjezdovce, možná se vám
bude hodit časopis pro pár večerních
chvil v teple. Protože co může být lepšího, než sednout si po dni stráveném na
sjezdovce večer do tepla, začíst se o něčeho zajímavého a uvařit si k tomu hrnek
dobrého čaje. A o čem si můžete přečíst?
Určitě nepřehlédněte rozhovor se zpěvačkou Dashou. Nastudujte si, čím posílit
imunitu, aby vás na horách nezaskočila
chřipka. Pokud máte doma předškoláčka,
pomůžeme vám vybrat školku, školákovi
potom zase tu správnou svačinu do
školy, aby měl dostatek energie.
Tak si krásně užijte zimy a těším se na vás
zase za měsíc

46 Alergie
50 Kvalitní lyžařské brýle ochrání
dětské oči před sluncem i poraněním

54 Imunitní systém a možnosti jeho
stimulace
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Těhotenství

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

V 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?

4

Těhotenství

INZERCE

5

Těhotenství

V životě každé ženy dochází ke třem
zásadním hormonálním změnám,
které ovlivňují fungování celého organismu a mohou způsobit zdravotní
komplikace. Je to puberta, těhotenství
a přechod. Mezi ty méně známé zdravotní obtíže způsobené těmito změnami patří například chronická žilní
choroba, bolesti zad, těhotenská preeklampsie, nedostatek kyseliny listové
a tím i možné vývojové vady u miminka a další. Jednou ze zásadních životních etap, které ženu nejvíce ovlivní,
je právě těhotenství a žádné problémy
tak není radno podceňovat.

ABYCHOM OTĚHOTNĚLI…
Prvním problémem, se kterým se žena
potýká, je ovšem problém s otěhotněním. Neustálý stres, nepohoda, zvyšující se nároky – to vše jsou důvody, které
se podepisují na psychice a zabraňují
ženě otěhotnět. Nejde o žádný medicínský důvod, přesto se početí řadu let
nedaří. Rady, aby žena myslela na něco
jiného, se také míjejí účinkem. Velkou
pomocí je v tomto případě lázeňský
pobyt, který kombinuje wellnes procedury, cvičení a spoustu dalších léčebných metod. Například Lázně Jablonec
nabízejí kromě jiného i kryoterapii
a audiovizuální a spinální stimulaci
nervového systému. K této problematice zde mají velmi citlivý a komplexní přístup, který pomáhá obnovit
psychickou i fyzickou kondici. Odblokuje napětí, posílí celkovou odolnost
nervového systému. Kromě klasických
léčebných metod zdejší odborníci využívají i metody psychologické, včetně
autohypnózy.
A zdejší pobyt vám samozřejmě velmi
pomůže, i když se těhotenství zadaří.
I poté se totiž obvykle objeví nějaké
problémy. Tím základním bývá inkontinence.

ního dna, související se zátěží během
těhotenství, poranění vzniklá při porodu, při operačních zákrocích v oblasti
pánve. Léčení je konzervativní nebo
chirurgické. Do první skupiny patří
především posilování svalů pánevního
dna, které se provádí za pomoci Kegelových cviků, vaginálních konusů, elektrostimulace pomocí vaginální nebo
rektální sondy. Další metodou je například responzivní magnetická stimulace, což je moderní metoda s vynikající
účinností, bezkontaktní, neinvazivní

ABSENCE VITAMÍNU B9
Dalším problémem, který se často objeví v těhotenství je mimo jiné také dostatečná hladina vitaminu B9 v organismu. „Vitamin B9 je nejdůležitějším
vitaminem při plánování těhotenství
a v jeho průběhu. Přispívá ke správnému dělení buněk, čímž podporuje růst
plodu a je zodpovědný za normální vývoj zárodečných tkání během těhotenství,“ vysvětluje MUDr. Janka Tóthová.
Kde se vitamin B9 vyskytuje a jak ho
získat? Přirozeně se vitamin B9 vyskytuje ve fazolích, rajčatech, hrachu, listové zelenině, játrech či v droždí. Nevýhodou ale je, že je v potravinách velmi
labilní a již utržením z keře či tepelnou
úpravou ztratíte z jeho množství většinu. Dalším problémem je pak to, že až
57 % populace má problémy s funkcí
enzymu MTHRF, který je nezbytný pro
přeměnu kyseliny listové na aktivní
folát, tedy vitamín B9. Během těhotenství se totiž požadavek organismu
na vitamin B9 zdvoj – až ztrojnásobí
a jeho nedostatek 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.

INKONTINENCE
je problém, který řeší zejména ženy
po porodu a v menopauze. Jedná se
o nekontrolovatelný únik moči příp.
stolice. Nejčastější bývá stresová inkontinence.
Podstata problému je v tom, že se svěrače, svaly pánevního dna, se uvolní
při náhlé zátěži. Při zasmání, kašlání,
úleku, zvednutí těžšího břemene. Nejobvyklejší příčinou je ochablost pánev-
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TĚHOTENSKÁ HYPERTENZE
Jednou z dalších komplikací těhotenství může být také změna krevního tlaku. 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. Stejně, 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 monitorovala,
předejdete tak zbytečným komplikacím. 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 případě neléčení vyvinout v záchvat
křečí, které mohou ohrozit jak ženu,
tak i plod na životě. Naopak nízký
krevní tlak může způsobovat slabost,
únavu, bolest hlavy či mdloby, které
představují největší komplikaci. Ztráta
vědomí může vést k pádům a tak i různě závažným úrazům, které mohou
být pro život matky a dítěte nebezpečné. Pokud se i u vás hodnota vašeho
tlaku změnila, je důležité nejen pravidelně docházet na prohlídky k lékaři,
ale měřit si tlak také doma.

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 zvýšení srážlivosti krve, které
může vést k trombózám. Vysoká hladina estrogenu vede také k rozvolnění
žilních stěn, což může způsobit vznik
křečových žil v dolních končetinách,
pánevní oblasti a vznik hemoroidů.
Při rozvoji křečových žil a hemoroidů
je důležité navštívit gynekologa, který
na ně předepíše ověřená a bezpečná
venofarmaka.

BOLESTI BEDER
Bolesti zad jsou běžným a logickým
problémem
těhotných
vzhledem
k rychlému 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 páskou 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. Obvykle 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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INTENZIVNÍ RELAXAČNÍ PROGRAMY
Překonání stresu a jeho následků.
Pomoc psychologa při potížích s otěhotněním a po porodu.

BioCon - učinný nástroj při posilování pánevního dna

Biocon 2000 aktivuje svaly, které jsou obtížně ovladatelné.
Procedura je vydatným posilovacím cvičením. Využívá se k nápravě potíží v rehabilitaci, urologii a sexuologii.
Preventivní ošetření má velký význam u žen, které plánují otěhotnět.

Kryoterapie - pro překonání psychických potíží,
deprese, syndromu vyhoření, chronické únavy.

AVS - pro překonání deprese, vyčerpání, nespavosti.

Těhotenství

8

Těhotenství

JAK ŘEŠIT ZÁCPU

V ŠESTINEDĚLÍ
Mnoho maminek ví, že zácpa v těhotenství umí hodně potrápit. Netrpělivé
očekávání, že narozením miminka problémy s vyprazdňováním skončí, ale často
vystřídá zklamání. Proč zácpa sužuje až polovinu žen i v šestinedělí?

INZERCE
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3.

O těhotenské zácpě je dobře známo,
že ji způsobuje zvýšená hladina hormonu progesteronu i zvětšující se děloha.
Mnoho maminek očekává, že porod
pro ně bude vysvobozením a vyprazdňování půjde stejně dobře jako dřív.
Jenže zácpa má tendenci znepříjemňovat život i po porodu. Proč?
•
Porod je hormony nabitý proces.
Jejich rozbouřená hladina ovlivňuje pohyb střev. Než se tělo po porodu hormonálně „srovná“, může
to chvíli trvat.
•
Strach, že vyprazdňování poškodí
stehy po nástřihu nebo natržení hráze, může být natolik silný, že vede
k zadržování stolice. A to jsou ideál-

10

•

ní podmínky pro zhoršení zácpy.
Navíc přípravky s železem na úpravu poporodní anémie hladkému
vyprazdňování také nepřejí – železo může zácpu značně zhoršit.

PIJTE A JEZTE ZDRAVĚ!
Způsobů, jak střeva přimět k pravidelné práci, je několik. Když je šikovně
zkombinujete, cesta na toaletu se místo
strastiplného zážitku opět stane přirozeným procesem.
1. V záplavě nových radostí i starostí,
které miminko přináší, nezapomínejte pít. Dva litry tekutin denně
by pro vás měly být minimem.
2. Neodbývejte jídlo. Bílé pečivo nebo

různé trvanlivé pochutiny obnově
trávení příliš nepomohou. Zato zdravá strava v podobě celozrnných výrobků, jogurtů či ovoce prospěje díky
kojení i vašemu miminku.
Pokud to zdravotní stav dovolí, vyměňte doplňky stravy se železem
za přirozený zdroj tohoto prvku.
Viceprezidentka jedné z kanadských asociací porodních asistentek doporučuje například listovou
zeleninu, hovězí maso, tofu, dýňová semínka nebo červenou řepu.

CO ROZHÝBE STŘEVA PO PORODU
Rodila jste císařským řezem a zácpa je
pro vás kvůli operaci větším problémem
než pro maminky po klasickém porodu? Není to nic neobvyklého. Na první
vyprázdnění můžete v takovém případě čekat i týden. Užít lze šetrná laxativa (projímadla), například přípravky
s laktulózou.
Když všechny výše uvedené tipy doplníte o každodenní pohyb – ostatně s kočárkem se stanou procházky pravidelnou a příjemnou součástí programu –,
vaše tělo i střeva se rychle dostanou do
dřívější kondice.
Zdroj: ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com
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5 TIPŮ,

JAK ZVLÁDNOU ŠESTINEDĚLÍ SNADNĚJI

Určitě jste zaznamenali nepřeberné množství článků s radami a různými tipy, jak
snadno proplout šestinedělím. Povšimněte si ale, že ve většině případů se jedná
o tipy pro miminka, jak zvládnout domácnost, jak si předem nachystat hotová
jídla do mrazáku a jak se efektivně bránit návalu návštěv příbuzných a známých.
Co se ale má počít sama maminka? Jaké pomůcky si má pořídit, aby celé šestinedělí
nebylo pohádkovým obdobím jen pro miminko a tatínka, ale i pro ni samotnou?
Tento text jsme věnovali právě maminkám, protože pokud jsou spokojeny ony,
pak budou spokojené a klidné i jejich miminka
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vás zároveň bude okolo pasu jemně stahovat, a tak bude napomáhat návratu
vnitřních orgánů na jejich místo a celkovému vytvarování břicha do původní
podoby. Nezapomeňte také na vložky
do podprsenky, ať ji nemusíte každou
chvíli měnit.

2. NEZAPOMEŇTE NA PÉČI
O SVÉ ZUBY
V období těhotenství a šestinedělí velmi
trpí také zuby. Proto je nutné velmi
dbát na péči o zuby a celkově zubní
hygienu.

1. MYSLETE NA SVÁ PRSA!
Ačkoli se to nemusí zdát, i tak přirozená věc, jakou je kojení, vám může nachystat nemilé trápení. Zejména v počátcích mohou být bradavky citlivější,
bolestivější a mohou popraskat. Důvodů může být mnoho, proto neváhejte
a navštivte laktační poradkyni, která
vám řekne, co je špatně. Často také od
problému pomohou kojící kloboučky
a olejíček (volte vždy přírodní), kterým
budete bradavky pravidelně potírat.
Základem je také pohodlné oblečení,
které snadno rozepnete, aby se miminko dostalo k prsu. Nezapomeňte také
na spodní kojící tílko. Nejen, že vám při
kojení nebude zima na břicho, ale tílko
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týdnů potýká také s inkontinencí.
Často tento problém může propuknout již během těhotenství. Pokud se
potýkáte s únikem moči i vy, určitě jej
neřešte menstruačními nebo poporodními vložkami, které jsou navrženy
pro zachycení jiného druhu tekutiny.
Nejsou spolehlivé a navíc nezabrání
úniku pachu. Proto vždy volte inkontinenční vložky, na které vám po potvrzení diagnózy lékař vystaví poukaz na
uplatnění příspěvku od vaší zdravotní
pojišťovny.

5. NECHTE SI POMOCT
3. POHODLÍ MAMINKY
ZAJISTÍ POHODLÍ MIMINKA
Pokud jste měla náročnější porod, při
kterém jste musela podstupovat šití,
určitě se vám bude hodit nafukovací
sedací kruh. Zejména v prvních dnech
a týdnech po porodu vám usnadní sezení a vy se tak budete moci lépe věnovat
své ratolesti. Skvělou pomůckou je také
kojící polštář, kterým miminko při kojení podepřete a můžete s ním zároveň
lépe relaxovat.

4. PRO ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ
MAMINKY
Mnoho maminek se několik prvních

Mnoho žen by se již od prvního dne
života svého miminka chtělo stát
supermatkami. Chtěly by se naplno
věnovat miminku, manželovi, návštěvám, být vždy upravené, mít stále uklizeno a navařeno. Na to ale zapomeňte. Pro
miminko je nejdůležitější mít spokojenou a odpočatou maminku. Návštěvy
odvolejte, do domácích prací zapojte
manžela, maminku, tchýni nebo dobrou kamarádku a vy si nerušeně užívejte
první, ty nejdůležitější, chvíle s vaším
miminkem. Tyto dny se již nikdy nevrátí,
tak se ujistěte, že na ně budete vzpomínat jako na ty nejkrásnější momenty.
Foto: Shutterstock.com

3 užitečné návyky pro ZDRAVÉ ZUBY
Dokud je vše v pořádku, obvykle našim zubům nevěnujeme moc péče a spokojíme se
s dvouminutovým čištěním ráno a večer. Chcete-li své zuby potěšit, osvojte si tři nenáročné návyky,
které mohou vašemu chrupu prokázat velkou službu.
ho důvodu jsou užitečné i žvýkačky bez
cukru. Žvýkáním totiž podporujete tvorbu slin, které vám sladké nebo kyselé
v ústech naředí. Možná si říkáte, že lepší
než voda či žvýkačka je kartáček a zubní
pasta. Ty ovšem nemíváme vždy po ruce.
Navíc existují případy, kdy je dokonce
vhodnější s čištěním přibližně půl hodinky počkat, a to například po konzumaci
džusů nebo vína, kdy může být zubní
sklovina kyselým prostředím narušena.
Čistá voda je v takových chvílích ideálním pomocníkem.
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2

ČISTĚTE SPRÁVNĚ

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

NEPODCEŇUJTE ČISTOU VODU

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

ideálně pod vedením odborníka, správnou techniku čištění zubů a nezapomínejte ani na mezizubní kartáčky. Mějte
na paměti, že správná ústní hygiena je při
prevenci zubního kazu mimořádně důležitá, protože lze zjednodušeně říci, že
čisté zuby se nekazí.
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VYZKOUŠEJTE FLUORIDACI

Užitečným návykem je také pravidelná fluoridace, kterou lze aplikovat i v domácím prostředí. Jejím cílem je dodat do
povrchových vrstev skloviny dostatečné
množství fluoridů, a zvýšit tak odolnost
zubů vůči kyselinám, které jsou vytvářeny bakteriemi zubního plaku. K fluoridaci v domácím prostředí je určen léčivý
přípravek elmex® gelée, který obsahuje
téměř 10x vyšší množství fluoridů než
běžná zubní pasta a představuje účinnou ochranu před zubním kazem. Jeho
aplikace je velmi snadná a provádí se
jednou týdně. Více informací najdete na
www.elmex-gelee.cz.

ST P zubnímu kazu
STOP

elmex gelée
®

V České republice má
zubní kaz nebo zubní
výplň 86,4 % 15letých
adolescentů.
V dospělosti, mezi
35. a 44. rokem
života, mají obyvatelé
České republiky již
v průměru 12,4 výplní
a 3,4 chybějících
zubů!*

Účinná prevence a léčba
počínajícího zubního kazu
Vyzkoušejte intenzivní ﬂuoridaci doma pro:
✓ prevenci zubního kazu
✓ léčbu počínajícího zubního kazu
✓ ochranu hypersenzitivních zubů

,
1×týdně
á
n
snad
aplikace

Pro dospělé a děti od 6 let
Vhodný pro dlouhodobé použití

*Zdroj: 2006 – Národní epidemiologická studie,
Výzkumný ústav stomatologický, Praha

Lék k použití v dutině ústní

K dostání výhradně v lékárnách

Elmex® gelée je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminﬂuoridů a ﬂuorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

www.elmex-gelee.cz

Svět nejmenších

PRO MALÉ PLAVÁČKY
Plavání rodičů s dětmi se stává čím dál oblíbenější pohybovou a sociální aktivitou už
od nejútlejšího věku. Mnozí lékaři již dnes uznávají prospěšnost tzv. kojeneckého
plavání. Kromě kladného vlivu na celkový psychomotorický vývoj to utužuje vztah
dítěte k vodě a také posiluje důvěrné pouto k rodičům.
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Svět nejmenších

Když se narodilo mé první dítě, o plavání kojenců se ještě příliš nehovořilo.
Přesto nebyl o plavání ochuzen. Když
jsem čekala o tři roky později jeho bratra, začalo se totiž s plaváním těhotenským, ke kterému bylo možné přibrat
staršího potomka a užít si s ním po maminkovském cvičení volnou půlhodinku
v bazénu. Byl z toho nadšený, a tak není
divu, že když jsem po deseti letech čekala svého třetího syna, hned jsem věděla,
že chceme plavání kojenců vyzkoušet.
Na možnosti jsem se informovala hned
po porodu. Bylo mi řečeno, že nejprve
je dobré začít plavat v dětském kyblíčku
Tummy Tub. Po šestinedělí že můžeme
přejít do velké vany a v půli roce potom
docházet přímo na kursy do bazénu.
Tak to asi nepůjde První fázi – kyblíček
jsme, přiznám se, rovnou přeskočili. Syn
se narodil na Vánoce a v období svátků se toho příliš nekoná, do toho se
nám vložily hory, no prostě, šestinedělí jsme prošvihli. No, nic, říkala jsem si,
začneme rovnou vanou. Po rozhovoru
se zkušenou lektorkou jsem věděla, že
výuka v domácím prostředí je pro dítě
velmi pozitivní. Děti zde mají pocit bezpečí, proto je pro ně přijímání nových
návyků nestresovou záležitostí. Navíc
se snadno rozpozná jejich vztah k vodě
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a tudíž je zřejmé, jak asi budou prospívat později v kursu plavání. No, tak to
tedy zřejmé bylo. Brzy se ukázalo, že
v tomto raném věku moje dítě po vodě
příliš neprahne. Stále jsem doufala, že
se to změní. Obzvláště proto, že jeho
starší sestřenice už v té době trávila ve
vodě dvě odpoledne v týdnu a já věděla, že plavání je určitě dobré na otužování, lepší dýchání i celkovou motoriku
dítěte. I když jsem ale tak moc chtěla,
musela jsme počkat nějaký ten týden,
než synek začal na vodu reagovat veskrze pozitivně. Konečně ten den tedy
nastal. Na plavání ve vaně už byl, pravda, vcelku velký, ale na plavecký kurs
měl věk akorát. Takže jsme vyrazili.

A TOHLE TAKÉ NE...
Samozřejmě jsem si vzhledem k předchozím zkušenostem pečlivě vybírala
kam. Chtěla jsem, aby měl bazén správnou teplotu a splňoval veškeré hygienické podmínky, aby měla cvičitelka
platný certifikát, ovšem především, aby
kurs nabízel i zkušební hodinu. Přece
jen zaplatit deset lekcí, abychom skončili stejným fiaskem jako v případě vany,
toho jsem se bála. Tak jsme vyrazili. Se
slušivými plavečkami, osuškou a hlavou
plnou snů. Hned od první chvíle bylo

jasné, že synovi se v bazéně moc líbí.
Barevné destičky, všude plno děti, přesně to správné prostředí pro něj. Jediné,
co mu evidentně nevyhovovalo, byla,
bohužel, voda. Dokud jsme ho s paní
cvičitelkou vozili na destičce a dávali
pozor, aby na něj ani krůpěj necákla,
bylo to v pořádku. Jakmile jsme se ho
ovšem snažili přesvědčit k jakémukoliv
pohybu ve vodě, bylo zle. Tak zatímco
kolem mě vesele dováděly maminky se
svými potomky, mně bylo jasné, že voda
asi opravdu nebude naše parketa. Zlom
přišel pomalu a bojovali jsme dlouho.
Nejprve si oblíbil malý bazének s teplou vodou, potom jsme přešli do většího a až úplně nakonec jsem si troufla
nabídnout mu znovu velký bazén. Čím
víc ovšem vodu zpočátku nesnášel, o to
víc si ji poté zamiloval. A když mu byly
čtyři roky, už se pohyboval ve vodě stejně jistě jako jeho bratři.

PÁR SLOV O PLAVÁNÍ
Co to je plavání kojenců? Plaváním kojenců a batolat se rozumí činnost dětí
ve věku od narození do asi tří let. Děti
jsou schopny se plně adaptovat na vodní prostředí, naučit se orientovat pod
vodou a zvládnout základní prvky plavecké lokomoce (splývání, odraz, skok).
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BAZÉNY

25m bazén I víceúčelový bazén I vířivka I
chrliče I divoká řeka I tobogán I

WELLNESS

finská sauna I aroma sauna I
parní lázeň I ledová studna I

TĚLOCVIČNA

TELOCVICNA
WELLN
ESS

X Body I jóga I trx I funkční trénink I
pilates I jumping I a další

I výborná dostupnost

I zastávka autobusu Brodského přímo před areálem
I 4 min od OC Chodov
I Plavecký areál Jedenáctka VS
I Mírového hnutí 2385 / 3 I Praha 4 - Chodov
I Recepce 226 801 290 / 299
Aqua Sport Club

www.aquasportclub.cz
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UČÍME DĚTI NEJEN PLAVAT, ALE TAKÉ MÍT VODU RÁD(A).
Přijďte své ratolesti přihlásit do kurzu plavání nebo se jen podívat, jak s dětmi
pracujeme.

NABÍZÍME VÁM
• PŘEDPORODNÍ KURZY, CVIČENÍ
A PLAVÁNÍ TĚHOTNÝCH
• PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 3 MĚSÍCŮ
VE SPECIÁLNÍ VANĚ
• PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 6 MĚSÍCŮ AŽ
DO 6 LET V MENŠÍM BAZÉNU
• PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 6 LET VE VELKÉM
BAZÉNU
• KURZY PLAVÁNÍ PRO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
• CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT
• ŠPANĚLŠTINA PRO DĚTI
• AKTIVNÍ POBYTY S PLAVÁNÍM
PRO CELOU RODINU
• AQUAAEROBIK

www.amalka.info

Plaveme:
v Praze 9 – Vysočany,
v Praze 8 Libeň,
v Praze 4 - Vyšehrad,
tel.: 774 275 525,
e-mail: praha@amalka.info

v Příbrami tel.: 774 275 523,
info@amalka.info
v Prachaticích: tel: 608 275 523,
prachatice@amalka.info

Svět nejmenších

Jak při plavání neznečistit bazén?
Stále oblíbenější navštěvování dětských plaveckých klubů s sebou
přináší i určitá omezení. Většina plaveckých zařízení dbá přísných
hygienických zásad a miminkům striktně předepisuje používání plenkových kalhotek, aby tak zamezila případnému znečištění bazénů.
Klasické plenkové kalhotky však postrádají dostatek vlastností pro
pohodlí miminka ve vodním prostředí. Proto většina výrobců nabízí
plenky speciálně vyvinuté pro plavání, aby tak malým plaváčkům
umožnily bezproblémový pohyb ve vodě a nám tak zajistily přiměřenou ochranu před drobnými nehodami. Vypadají jako barevné veselé
plavky, ale zároveň jsou plenkami.

Kdy se dítě může skutečně naučit plavat? Skutečná výuka plaveckých stylů
(prsa, kraul) může být u většiny dětí
prováděna až po čtvrtém roce, kdy je
dítě schopno rozumově přijmout koordinaci pohybu nohou a rukou. Do té
doby jde především o získání základních návyků dítěte na vodu.

KDY A KAM BYCHOM MĚLI
S DÍTĚTEM CHODIT PLAVAT?
•
•

•
•
•

Do šesti týdnů se nabízí možnost
plavat v kyblíčku.
Od šesti týdnů do šesti měsíců
doma ve vaně, či ve speciálních vanách v bazénu.
Od šesti měsíců do tří let v kursech
pro kojence a batolata.
Od tří let do šesti let v kursech pro
předškolní děti již s výukou plavání.
Od šesti let poté přicházejí kursy
pro školní děti, kdy již se učí různé plavecké styly, skoky do vody
apod.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ BAZÉN
•
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•

Než si vyberete kurz, chtějte vidět
osvědčení o absolvování kurzu pro
instruktorky kojeneckého a bato-

•

lecího plavání.
Než se rozhodnete pro kterýkoliv
bazén, informujte se na hygienické
stanici, pod kterou bazén spadá,
splňuje-li podmínky pro koupání
dětí ve věku od šesti měsíců věku!
Teplota vody by se měla pohybovat v rozmezí 28-30°C (chladnější
voda vede k prochladnutí, teplejší k „lenosti“ dětí) a počet dětí
v kurzu by měl být takový, abyste
nenabyli pocitu, že vám není věnována dostatečná péče (samostatná
práce rodiče s dítětem by neměla
přesahovat 1/3 placeného času jedné lekce).
Dobrou vizitkou klubu je také
možnost zúčastnit se před zapsáním do kurzů ukázkové lekce v bazénu, která vám umožní posoudit

kvalitu výuky a také zázemí, které
vám bude k dispozici před a po
plavání (šatny, odpočívárny apod.).
Před zapsáním a platbou se dobře seznamte s průběhem, délkou
a cenou kurzu. Velkou pozornost
věnujte storno podmínkám a podmínkám náhrad v případě onemocnění dítěte.

CO VÁM MŮŽE PLAVÁNÍ
PŘINÉST?
Kladů je mnoho. Ovlivňuje pozitivně
motorický, citový i emoční vývoj dítěte,
ale především dává zcela jiný rozměr
a možnosti vzájemného vztahu mezi
rodiči a dítětem.
Iva Nováková,
foto: Shutterstock.com

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ
S AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní záněty.
Azu
Obsahuje antibakteriální složky, které mohou rovněž
Obs
urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril přináší úlevu
uryc
od vysušené,
v
svědivé nebo sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
AVIRI
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu zinečna
natého
atého v kvalitní
kvalitním krémovém základu (typ emulze
voda v oleji) je určen k ošetření podrážděné nebo
op
opruzené dětské pokožky. Obsahuje
vitaminy E a D (panthenol).

AVIRIL DĚTSKÝ ZÁSYP
AVIR
S AZULENEM
Zássyp chrání děts
Zásyp
dětskou pokožku. Má zklidňující, hojivý
a antiseptic
antiseptický
cký ú
účinek, který též působí protizánětllivě. Obsah
Obsahuje
uje a
antibakteriální složky, které mohou
rrovněž uryc
urychlit
chlit léčení již vzniklých kožních infekcí

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti
sí prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann,
DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus,
Tesco a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
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... žijeme vodou ...
Brno • Brumov-Bylnice • Bystré u Poličky • Havlíčkův Brod • Jihlava • Karlovy Vary
Nové Město na Moravě • Praha • Praha-Dobřichovice • Znojmo • Žďár nad Sázavou
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INZERCE

Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen
nejmenších dětí.
tel. 603 935 585, 733 395 760
Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311

www.plavani.com
plavanibenefit@seznam.cz

Svět nejmenších

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT
NÁHRADNÍ MLÉČNOU STRAVU?
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.
22
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Dle doporučení Světové zdravotnické
organizace se doporučuje výhradní kojení do ukončeného 6. měsíce. Rovněž
tak od ukončeného 4. měsíce, kdy je
možné začít s podáváním prvních nemléčných příkrmů, se doporučuje pokračovat v kojení.
Mateřské mléko kromě jiného ovlivňuje i výskyt civilizačních onemocnění,
jako jsou metabolický syndrom a kardiovaskulární onemocnění, které děti
mohou potkat později v dospělosti. Děťátko 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 setkává. U nejmenších je nejčastější tzv.
alergie na bílkovinu kravského mléka.
Je to totiž první alergen, se kterým se
novorozenec nebo kojenec může setkat. Alergie na mateřské mléko bývá
poměrně vzácná. Někdy pomůže pouze upravit stravu kojící maminky např.
snížit konzumaci kravského mléka či
mléčných výrobků a reakce miminka
sama odezní. V případě, že i po změně
stravovacích návyků matky reaguje dítě
na mateřské mléko negativně, je třeba
vyhledat lékaře. Alergie na bílkovinu
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 mi-
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minka není ještě dostatečně vyvinuté
tak, aby se s ním bylo schopno vyrovnat. Větší pravděpodobnost rozvoje
těchto obtíží je u miminek, v jejichž
rodině se alergie již vyskytuje. Proto by
měl i ošetřující lékař vědět, jaké jsou
projevy a zda někdo z blízkých příbuzných trpí nějakou formou alergie. Dá se
tak včas zahájit preventivních opatření
týkající se správné výživy.
Jakmile je alespoň jeden z rodičů alergik, je třeba opatrnosti zejména u nekojených dětí a při podávání náhradní
mléčné výživy či prvních nemléčných
příkrmu. Pokud trpí oba rodiče stejným
typem alergie, dá se říci, že pravděpodobnost rozvoje alergie je až 80%.
Nicméně, není třeba se ničeho obávat.
Z posledních výzkumů vyplývá, že oddalování podávání potenciálních alergenů nevede ke snížení výskytu alergie.
Znamená to pouze, že je u takto potenciálně rizikových dětí potřeba zvýšené 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, ekzémy, 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 těchto mlék je alergizující složka – bílkovina

speciálně upravena, částečně naštěpena 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 stavu miminka. Tato mléka nejsou v žádném 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 ZAVÁDĚNÍM PRVNÍCH PŘÍKRMŮ?
Pro miminko je nejideálnější výhradní
kojení do 4 – 6 měsíce. Kolem ukončeného 4. měsíce je období označované odborníky jako tzv. „imunologické
okno“, kdy se doporučuje postupně zavádět první nemléčné příkrmy.
Organismus je připraven „seznámit“ se
s novými potravinami a navodit si na ně
toleranci. Neodkládejte v tomto období
ani zavádění lepku, vajec, pšenice či
ryb. Při zavádění nových potravin postupujte obezřetně a novou potravinu
podávejte ve velmi malém množství.
Nově zaváděné potraviny se doporučuje tepelně zpracovat a to vč. ovoce
a zeleniny. Dětem od 24. měsíce věku
je vhodné nadále podávat i mléčnou
výživu.
Foto: Shutterstock.com
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Viburcol® čípky
Léčivý homeopatický přípravek tradičně
užívaný pro zmírnění neklidu a podrážděnosti
dětí v kojeneckém věku při:
Zvýšené teplotě nebo horečce
Nespavosti a bolestech bříška
Prořezávání zoubků
Běžných dětských infekcích
ke zmírnění příznaků

- Heel
Viburcol čípky k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz
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ŠKOLNÍ SVAČINY
Mnozí lidé si stále myslí, že nejdůležitějšími jídly dne jsou snídaně, obědy a večeře.
Pravdou však je, že nezastupitelné místo v každodenním jídelníčku nejen dospělého
člověka, ale především dítěte, jsou dopolední a odpolední svačiny. Své o tom
ví i 1 390 respondentů – rodičů, kteří se zapojili do průzkumu realizovaného
společností Max Sport. Respondenti odpovídali na otázky související s přípravou
a výběrem svačiny pro jejich děti.

INZERCE
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•

47% dětí sní pokaždé svačinu ve
škole, 52% ji někdy donese zpět
•
76% rodičů dbá při přípravě svačiny na zdravé složení jednotlivých potravin
•
81% respondentů dává svému
dítěti na svačinu ovoce
•
Podle průzkumu v České republice pravidelně sportuje více než
80% dětí
Svačina má v denním režimu příjmu
potravy svoje pevné místo. Je důležité, aby rodiče učili své děti správné
stravovací návyky už od útlého věku.
Výběr vhodné, vyvážené a pro dítě
prospěšné svačiny je velmi podstatný.
76 % dotázaných uvažuje při přípravě
svačiny o zdravém složení jednotlivých
potravin. Pro více než dvě třetiny dotázaných je důležitá chuť jídla.
Pro správný a zdravý vývoj dětského
organismu je nutné velké množství
různorodých živin, vitamínů či minerálních látek, které by měly být obsažené
v každém jídle. Okolo tří čtvrtin rodičů
nejčastěji dává svému dítěti ke svačině
ovoce (81,2 %) či šunku (72,7 %). Naopak, nejméně zastoupenými potravinami ve svačinách školou povinných
dětí jsou sušenky (8,2 %) a smetanové
a tvarohové dezerty (10,9 %). Pokud
jde o výběr pečiva, více než polovina
dává dítěti cereální nebo celozrnné
pečivo, téměř třetina balí svým dětem
do školy pečivo sladké.

POZOR NA SLADKOSTI
Dopolední svačina má vyplnit čas
mezi snídaněmi a obědem, aby mělo
dítě po celou dobu dostatek energie,
kterou potřebuje pro plnohodnotný
výkon ve škole. Pokud rodič nepřipraví dítěti zdravou a vyváženou svačinu,
hrozí, že si školák sám koupí něco na
zub a sáhne raději po nějaké sladkosti
či jiné potravině tzv. rychlého občerstvení.
Ovoce děti většinou konzumují raději
než zeleninu. Tuto skutečnost potvrzuje i samotný průzkum, ve kterém 71,2
% respondentů tvrdí, že jejich dítě
má nejraději ovoce. Zeleninu, která je
také součástí zdravé výživy, si oblíbilo
53,6 %. Nejméně mají děti rády trvanlivý salám (12,2 %) a tavené sýry (13,8
%). Namísto salámu upřednostňují na
chlebu či pečivu šunku (56 %).
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A CO TAKHLE VITAMÍNY?

Pravidelný příjem potravy je pro dítě
nesmírně důležitý. Dítě by mělo jíst
5-6x denně, z toho dopolední svačina
by měla tvořit zhruba 10 % denního
příjmu energie. Tu dítě potřebuje pro
optimální duševní činnost a neposlední řadě je pro školáka nutná při dosahování dobrých výsledků při studiu.
Podle průzkumu téměř tři čtvrtiny (73
%) dotázaných rodičů odpověděly,
že jejich děti jedí mimo hlavních jídel
zhruba každé 3 hodiny.
Aby byly naše rady úplné, určitě by
bylo dobré zařadit do jídelníčku i vitamíny, minerály a probiotika.

Vitaminy byste měli konzumovat
hlavně v přírodním stavu - tedy z ovoce a zeleniny. Kromě ,céčka‘, jehož
podíl na fungování imunity je lví, jsou
podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin A, D a E. Pokud se vám nepodaří
zkonzumovat dostatečné množství
ovoce, samozřejmě 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 podstat-

Pomáháte zachránit domovy
pro ohrožená zvířátka.
Více na www.krajankazoo.cz

Najdete nás také na
#krajankazoo
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ný pár do těla vpravit i jinak než potravou.

CO ŘÍKÁTE NA PROBIOTIKA
Své nezastupitelné místo mají také
probiotika. 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.
V zažívacím traktu žije více než 500
druhů bakterií.
Bakterie v lidském střevě mají navíc
velký význam, protože:
•
ovlivňují imunitní systém,
•
produkují mastné kyseliny s krátkým řetězcem (význam viz výše),
•
chrání před usídlením choroboplodných (patogenních) mikroorganismů,
•
odbourávají některé škodliviny,
•
mají antikancerogenní účinky,
•
podílejí se na syntéze vitaminů
(především K),
•
zlepšují absorpci některých prvků
z potravy (vápníku a hořčíku),
•
podílejí se na metabolismu žlučových kyselin.
Existují dva zdroje probiotik. Prvním
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jsou zakysané mléčné výrobky, které
tento údaj uvádí na obalu. Druhou skupinu tvoří doplňky stravy (forma tabletek či kapslí) s obsahem probiotik.

SPORT JAKO PREVENCE PŘED
ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY
Rodiče by neměli stravování svých
ratolestí v žádném případě podceňovat, protože nepravidelný příjem jídla
u nich může vést k mnoha zdravotním poruchám, mezi které
patří i nadváha či obezita.
Aby se děti takovýmto rizikům vyhnuly, je skvělou
prevencí sport, který má
mimořádně příznivý vliv
na jejich rozvíjení jak po
tělesné, tak po duševní
stránce. Průzkum odhalil
potěšující skutečnost, že
více než 80 % dětí v České
republice pravidelně sportuje. 54,2 % má tréninky
alespoň dvakrát týdně,
26,2 % se pohybuje o víkendech nebo volných
dnech. Jen příležitostně
anebo nepravidelně sportuje 19,6 % dětí.

Strava a sport jsou velmi propojené
a navzájem se ovlivňují. Je proto důležité si uvědomit, že kromě tří hlavních
jídel během dne, které mnohé děti
chápou jako povinné, je rovněž důležitá svačina. Její příprava rodičům
ani nezabere tak moc času, nejčastěji
5 až 10 minut (60,2 % dotázaných),
a zdraví dítěte za to stojí.
Foto: Shutterstock.com

Škola základ života

POSILTE V ZIMĚ IMUNITU

VAŠICH DĚTÍ!
Po jarních prázdninách se děti vrací do školy, a těší se (většinou), že budou opět
dennodenně mezi svými kamarády. S návratem do dětského kolektivu však přichází
zejména v zimním období i dětská rýma a jiné nemoci, které se mezi dětmi šíří
velmi rychle. Co dělat, aby dítě nemuselo tak často zameškávat a muselo zůstávat
doma v posteli co nejméně?
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Znáte to,
stačí jedno nemocné dítě
v kolektivu a rázem už i to vaše doma
posmrkává a pokašlává. I samotné zkušenosti dětských lékařů říkají, že v posledních letech počet nemocných dětí
narůstá a nejčastější příčinou je obvykle porucha jejich obranyschopnosti.
Jak ale můžete usoudit, že vaše dítě je
často nemocné? Někteří lékaři tvrdí, že
optimální je, pokud dítě překoná běžné onemocnění asi čtyřikrát do roka,
čímž se jeho imunita posílí. Pokud se
však rýma stále vrací, chyba může být
na straně rodičů, protože dítě může
být nedoléčené a mají nastaven špatný
systém životosprávy, který má velký vliv
na zvýšenou nemocnost.

ČEHO BY SE MĚLI RODIČE
VYVAROVAT?
Špatně nastavená životospráva může
mít neblahý dopad na zdraví vaše i vašich dětí. Měli byste proto věnovat
velkou pozornost jídelníčku, který je
vyvážený a bohatý na všechny pro tělo
prospěšné složky.
Velký vliv na obranyschopnost organismu má i prostředí, ve kterém dítě
tráví čas. Svoji domácnost proto příliš
nevyhřívejte, jelikož tím vzniká hroz-
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ba teplotního šoku při
přechodu z venku dovnitř a naopak.
Ideální nejsou ani hodiny strávené
v klimatizovaném autě či nákupním
centru, kde je navíc značná koncentrace bakterií.
Nemusíte to přehánět ani s přílišným
oblékáním. Vaše dítě by nemělo být
nabaleno v několika vrstvách, zatímco
vy si vystačíte s tenkým tričkem. Obecně platí, že dítěti stačí obléci o jednu
vrstvu navíc, než máte vy. Pokud máte
doma puberťáka, potkáváte se pravděpodobně s opačným problémem. Pak
už vám nezbývá než zaútočit s argumentem, že s holými zády si zadělává
na pořádné nachlazení.
Pokud je dítě nedoléčené a vrací se
zpět do školy nebo do školky, může se
jeho stav opět zhoršit. Počkejte raději,
až se nadobro zbaví kašle a odloží kapesníčky.
Dnešní doba přináší dětem nespočet
možností, jak trávit volný čas, že nemají ani čas se nudit. Bohužel ale většina
z nich skončí doma na gauči před televizí nebo s tabletem v ruce. Snažte se
hlavně u menších dětí tyto aktivity omezovat a vymýšlejte jim program, který je
vyžene na vzduch a donutí je k pohybu.
Prospěje to nejen jejich imunitnímu systému, ale také jejich psychice.

IMUNITA V POZORU!
Možná vám to bude znít zvláštně, ale
přehnaná čistota je někdy na škodu.
Pokud své děti a jejich okolí od narození přehnaně myjete a dezinfikujete,
vystavujete je riziku, že se stanou snadným terčem pro alergie, astma nebo
ekzém. Infekce a zdravá dávka nečistot
z dlouhodobého hlediska dětský imunitní systém trénují. Dětský organismus
by se měl postupně seznámit s různorodými bakteriemi, virusy, parazity a plísněmi, proti kterým si vytvoří protilátky
a jeho obranyschopnost tak bude v dospělosti odolnější. Imunologové varují,
že jakmile se imunitní systém s parazity
a bakteriemi dostatečně nestřetává,
postupně ztrácí na síle a může se obrátit proti svému nositeli.
Nejefektivnější cestou, jak posílit imunitní systém svých dětí, je zevnitř.
Sáhněte po phytonutrientech, a to zejména po vitamínu C a karotenoidech,
které se nacházejí hlavně v čerstvém
ovoci a zelenině. Napomáhají zvýšení
produkce bílých krvinek a interferonů,
které mají schopnost posilovat buňky
a zabraňovat vstupu virů do organismu.
Namísto hranolků jim proto k masu
naservírujte porci nakrájené zeleniny
a na svačinu připravte banán, hrušku,
či nastrouhanou mrkev s jablkem.
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POMŮŽE VÁM HLÍVA A RAKYTNÍK
Velkým přínosem pro posílení imunity
je rakytník řešetlákový, keřovitá rostlina, která se vyznačuje sytě oranžovými plody o velikosti do 1 cm. Právě
tyto plody představují skutečně unikátní pokladnici plnou bioaktivních
látek, kterých bylo zatím zjištěno cca
200, z nichž nejvýznamnější jsou např.
OMEGA mastné kyseliny, které jsou
velmi důležité, neboť naše tělo si je
nedokáže samo vyrobit. Mají klíčový
význam pro správnou činnost mozku,
správný růst a vývoj a snižují riziko kardiovaskulárních chorob. Rakytníkové
plody dále obsahují spektrum 17 vitaminů včetně vitamínu C, a to až 25x více
než v citrusových plodech. Právě přírodní vitamin C je jedním z nejvýznamnějších z pohledu podpory imunity.
Mezi další zajímavé poklady z přírody
na podporu imunity patří i léčivé houby, což málokdo ví. Hlíva ústřičná, houba, kterou si například můžete koupit
v supermarketu, obsahuje řadu cenných látek, které jsou tělu prospěšné.
Nejznámější a i nejvýznamnější jsou zejména houbové polysacharidy a z nich
pak betaglukany. Ty dokáží v těle prostřednictvím specifických receptorů aktivovat a posilovat činnost makrofágů,
což je druh bílých krvinek, které aktivně hledají zejména viry nebo mikroby,
které dokáží pohltit a zničit je. Účinky
betaglukanů na imunitu již byly prokázány mnoha klinickými studiemi.
Kromě betaglukanů se v hlívě ústřičné
vyskytuje celá řada dalších prospěšných
látek, z nichž asi nejvýznamnějším je lovastatin, patřící do skupiny tzv. statinů,
což jsou látky, které snižují hladinu LDL
„zlého“ cholesterolu v krvi a působí tak
preventivně proti rozvoji aterosklerózy
a onemocněním srdce a cév. Zatímco
ale syntetické statiny mají řadu vedlejších účinků, lovastatin žádné vedlejší
účinky nemá a přitom má srovnatelnou
účinnost při dlouhodobém podávání.
Hlíva ústřičná dále obsahuje stopové
prvky, vitamíny B, D, C, K a houbovou
vlákninu, která na sebe dokáže vázat
škodlivé látky a pomáhá je vylučovat.

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ
COLOSTRUM
Že nevíte, o čem mluvíme? Je to přitom
velice jednoduché. Tento nápad za nás
v podstatě vymyslela sama matka pří-
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roda. O vhodnosti mateřského mléka
pro lidský organismus už jsme jistě slyšeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže
u mláďat savců zajistit pevné zdraví do
budoucího života, už tolik známý není.
A přitom jde vlastně jenom o jednoduchý proces, kdy mládě saje mléko od
maminky a tím naprosto jednoduchou
cestou získává veškeré potřebné látky
pro budování své obranyschopnosti.
Kozí kolostrum je tedy produkt z kozího mleziva. Kozí mlezivo není v podstatě nic extra složitého, ale přesto jde
o unikátní tekutinu. Mlezivo vylučují
samice koz ihned po tom, co se jim narodí kůzle. Kozí kolostrum v koncentrované formě obsahuje velkou řadu
biologicky aktivních látek, jako jsou například imunoglobuliny, laktoferin, cytosiny, vitamíny, biominerály, speciální
antibakteriální a antivirové látky, růstové faktory, interferon a řadu dalších.
Optimalizuje tedy přirozený obranný
systém organismu. Tím pomáhá při
udržení správné funkce imunitního systému při intenzivní námaze organismu.
Pomoci může i květová terapie doktora
Bacha
Jde o velmi jemnou přírodní metodu,
která pomáhá při řešení obtížných
situací, harmonizuje povahové vlast-

nosti a obnovuje duševní rovnováhu.
Pomáhá řešit psychické problémy vzniklé například ztrátou blízké osoby. Tím,
že posílíme svého ducha, posílíme i celý
imunitní systém. Kapek dr. Bacha je 38
druhů a najednou jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním přírodním ošetřením, které využívá vlastnosti
přírodních éterických olejů a harmonizuje tělesné a duševní pochody. Docílíme bezprostřední úlevy, posílíme
imunitu organismu a předejdeme některým komplikacím nebo preventivně
zamezíme vzniku některých onemocnění. Počátky využívání aromatických
rostlin můžeme nalézt už v Egyptě.
Hojně je využívali jak faraoni, tak velekněží. Později se rozšířily na prostý
lid a rostliny našly uplatnění při léčení
fyzických i duševních poruch. Z Egypta
se rozšířilo umění aromaterapie do Řecka a dalších zemí. Éterické oleje stimulují nervové buňky, mají vliv na náladu
i paměť. Důležitý je výběr vhodného
éterického oleje. U toho by se měl každý řídit svým nosem. Správného účinku
dosáhneme pouze tehdy, pokud v nás
olej vyvolá pozitivní reakci.
Foto: Shutterstock.com

dresy & protrička
fanoušky i hráče

www.3KOSHOP.cz
Ohradní 10, Praha 4
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JAK KRMIT PSA, ABY VÁM
Z NĚJ NEVYROSTLO PRASÁTKO?
Jste zvyklí dávat vašemu psovi automaticky zbytky od jídla, při příchodu z práce
nejrůznější pamlsky a před odchodem na procházku mu ještě nasypat plnou
misku granulí v domnění, že potřebuje načerpat pořádné množství energie?

INZERCE
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bližně s 200 g granulí na 10 kg váhy
či 600 g na 10 kg váhy u kompletního
mokrého krmiva.“

POZOR NA POZVOLNÝ VZESTUP
HMOTNOSTI!

Dávejte pozor na to, kolik jídla svému
psovi dopřáváte, abyste si z něj nevykrmili kuličku! Odnese to jeho zdraví.

riziko vzniku nádorových onemocnění a také vyšší riziko cukrovky.

JAK OBEZITĚ ZABRÁNIT?
Zvířata chovaná v domácnosti jsou
zvyklá dostávat jídlo od svých páníčků a nemusí si stravu sama ulovit. Pravidelnou dávku granulí či konzervy
mají každý den nachystanou v misce
a nestane se jim, že by několik dní
hladověla jako zvířata ve volné přírodě. Navíc pro to, aby se nažrala,
často nemusí hnout ani brvou. Problém nastává s množstvím jídla a nedostatkem pohybu. I psi mohou trpět
obezitou, ne jen lidé. Důsledky to má
stejné. I psi mohou mít oběhové a dýchací potíže, záněty slinivky břišní,
poškozená játra a ledviny, mají vyšší
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Obrana proti psí tloušťce je snadná.
Svého miláčka nepřecpávejte a dopřejte mu více pohybu. A jak často
a jakou dávku jídla mu dávat? V první řadě záleží na věku vašeho pejska.
Čím je mladší, tím větší roli hraje složení stravy a tím více porcí mu dopřávejte. Odborník Ondřej Pejčoch
k tomu říká: “Přibližně do 14 týdnů
věku by měla dostávat štěňata 4 porce jídla denně. Až do půl roku věku
postačí krmení 3x týdně a mladým
a dospělým psům podávejte 2 jídla
denně, ráno menší a večer větší porci.
U dospělých psů můžete počítat při-

Pokud máte doma štěně, dávejte pozor, aby nabíralo na váze pozvolna.
Velmi důležité je, aby se jeho kosti
stačily sytit vápníkem. Pokud by vyrostlo příliš rychle, kosti budou dlouhé, ale tenké a později by neunesly
přibývající váhu zvířete. S tím se pojí
další rizika poruch pohybového aparátu, jako jsou problémy s klouby
a šlachami. Pozor dávejte zejména
u větších plemen, pro které se prodává i speciálně upravené krmivo. U XXL
plemen je potřeba obezřetnost i kvůli
dalšímu riziku, které se týká krmení.
Je jím torze žaludku, při níž se orgán
naplněný jídlem otočí kolem podélné
osy a je nutný včasný chirurgický zákrok. Proto nechejte svého psa v klidu
najíst, dopřejte mu čas na trávení a až
potom s ním vyrazte na procházku do
přírody.
Foto: Shutterstock.com
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Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz

Zdraví

OPAKOVANÉ
GYNEKOLOGICKÉ ZÁNĚTY
Někdo si svým životním stylem nebo přístupem k léčbě o vaginální záněty
přímo „koleduje“. Jiný dělá vše správně, a přesto se infekce neustále vracejí.
Obrana dávno nespočívá jen ve správné hygieně.
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3. ZAJISTĚTE POŠEVNÍ STABILITU
Ochranu před kvasinkami a cizorodými
bakteriemi vám poskytne také kyselé
prostředí v pochvě. Přirozeně je zajištěno kyselinou mléčnou, kterou vylučují
laktobacily. Pokud je ale flóra narušena, pH se zvyšuje a situace se dále zhoršuje.
•
Obnovení stabilního kyselého pH
pomocí vitaminu C je velmi chytré,
protože „céčko“ prospívá samotné
poševní sliznici i potřebným laktobacilům. Přitom ochromuje ostatní
mikroby včetně kvasinek. (Pozn.
autorky: Z vlastní zkušenosti doporučuji vyzkoušet vaginální tablety,
další možností je krém, který ale
vytéká a vyžaduje použití vložky.)
•
Nevhodný je neupravený ocet, který zpravidla obsahuje kvasinky.
Na vině bývá například i diabetes, nevhodná strava, nesprávná hygiena,
onkologické onemocnění, porucha
imunity, některé léky nebo i špatná
spolupráce s gynekologem.

PĚT PILÍŘŮ PREVENCE
Samotné zjištění, že máte k infekcím
sklon, vám ovšem nepomůže. Skutečným řešením je věnovat se správné
léčbě vzniklých infekcí ve spolupráci
s gynekologem a nezanedbávat prevenci. Jak na to?

•

ké a protizánětlivé účinky. Přitom
neškodí přirozené poševní flóře.
Lze ho používat také k zevním
oplachům, a to i dlouhodobě.
Denní sprchování je samozřejmostí. Když se budete přes den cítit
„zapařeně“ nebo zaznamenáte
první náznaky svědění či pálení,
můžete použít aspoň vlhčený kapesníček pro intimní hygienu. Také
hotový výplach (lze koupit v lékárně) můžete snadno provést například v práci na toaletě.

4. NEPODCEŇUJTE OBLÉKÁNÍ
Ne bez důvodů je infekcí nejvíce v létě,
kdy je parno. Ženskému zdraví prospívá často prané prodyšné oblečení z přírodních materiálů, raději sukně než
kalhoty. Spodní prádlo je vhodné žehlit
a raději víckrát za den vyměnit než používat slipové vložky – ty zapářku zhoršují. Někomu může vadit aviváž nebo
vybrané prací přípravky, to ale lze zjistit jen experimentováním.

5. URYCHLETE HOJENÍ
1. DBEJTE NA SPRÁVNOU
HYGIENU
•

•
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V žádném případě neprovádějte
výplachy pochvy kosmetickými přípravky z drogerie. K zevnímu omytí sice kvalitní produkt pro intimní
hygienu posloužit může, ale tím
jeho poslání končí.
Dobrou volbou jsou léčebné výplachy s obsahem benzydaminu, který
má antiseptické, lokálně anestetic-

2. PODPORUJTE „HODNÉ“
BAKTERIE
Zásadní je zdravé bakteriální osídlení
poševní sliznice, které představují laktobacily. Můžete je užívat ústy (jogurty, kefíry, kapsle) nebo aplikovat přímo
do pochvy. Na to stačí živý bílý jogurt,
který rozředíte teplou vodou a natáhnete do větší stříkačky (ideálně 20 ml)
s ustřiženým „zobáčkem“. Tato metoda je velmi pohodlná, levná a opravdu
účinná.

Poševní sliznice devastovaná opakovanými záněty uvítá každou podporu
v hojení. Prospěšné je vyzkoušet např.
přípravek s obsahem kyseliny hyaluronové, extrakty z přírodních bylin (sléz,
heřmánek, pupečník, tea tree olej) a vitaminu E v podobě vaginálních globulí.
Velmi účinná je v tomto případ i enzymoterapie, která podpoří léčbu mykózy.
Zdroj: Ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com

S ENERGIÍ DO SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Vstávání do tmy, plískanice, zima, útoky bacilů, učení ve škole a odpolední sportovní kroužky. To vše dohromady je velkou zátěží
pro dětský organismus, který musí vynaložit mnoho energie, aby to vše ustál a s kvalitním výkonem zvládnul. Proto by na doplnění energie měl mít každý školák po ruce odpolední svačinu a dostatek pití, třeba ve formě čaje ochuceného ovocnou šťávou.
Například Kubík Play Ice tea obsahuje přes 20 % ovocné šťávy a extrakt černého čaje, neobsahuje žádné konzervační látky a ani
umělá barviva.
Jakou z příchutí nenaleznete v řadě ovocných nápojů Kubík Play?
A. Meloun a okurka
B. Jablko a meloun
C. Jablko a jahoda
Více informací naleznete na www.medakubik.cz,
odpověď posílejte na soutez@rodinaaja, heslo Kubik.
Pět z vás obdrží krásný dárek.

INZERCE

Společnost Plastia, ryze česká rodinná firma sídlící v Novém Veselí na Vysočině, vyrábí především potřeby pro domov i zahradu.
Plastia nedávno získala nejprestižnější ocenění v oblasti produktového designu – cenu Red Dot Award 2017.
Na jaké výrobky se firma Plastia zaměřuje:
A. samozavlažovací květináče a truhlíky
B. dětské hračky
C. kuchyňské nádobí
Odpověď posílejte na soutez@mojebydleni.cz, heslo Plastia. Výherci získají poukaz v hodnotě
1000 Kč do e-shopu www.plastiaobchod.cz

Pěstební nádoba Urbalive od významného českého architekta a designéra Jiřího Pelcla.

INZERCE

Doplnk z bylin

  

ke zmírnění
alergických projevů na
pokožce
Platí zásada
- kůže je projevem vnitřního stavu organizmu

 

Tinktury přispívají k normálnímu stavu pokožky.
 
   
     

Žádejte v lékárnách anebo na Mgr. Jarmila Podhorná NADĚJE
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu
Doplněk stravy

www.nadeje-byliny.eu
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ALERGIE
Nikdy jste netrpěli alergií na kočky a pylová sezóna vás nechává v klidu?
Náhle se vám ovšem objevila alergická reakce a vy jste z toho zaskočení?
Možná za alergickou reakci může jiná příčina, často i látka, se kterou jste nikdy
dřív problém neměli. Neklesejte na mysli, problémy se dají řešit…

INZERCE
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Prvotní projevy alergie se obvykle objeví na kůži. Bývají ve formě svědění i zarudnutí a samozřejmě se dají vhodnou
léčbou zmírnit. Zde je pět nejběžnějších
spouštěčů citlivé pokožky.

VLIV NA STAV KŮŽE MŮŽE MÍT
SKLADBA POTRAVIN
Některé potraviny jsou známé tím, že
po jejich konzumaci mohou na těle naskákat pupínky – citrusové plody, mléko,
korýši. Nevýhodou je právě zdlouhavý
proces, kdy musíte vypátrat, která potravina způsobuje reakci. Svědění může
postihovat celé tělo nebo pouze specifickou oblast.

VYVAROVAT SE ZVÍŘECÍCH
CHLUPŮ NESTAČÍ
Dráždivé látky nehledejte jen v srsti pejsků a kočiček. Nejvíce alergenů
se nachází ve slinách nebo potu domácích zvířat, proto nemusí být vždy
řešením pořídit si nahou variantu.

vají materiály, které nejsou zcela vhodné pro každého. Reakci může vyvolat
i chrom, kadmium a olovo. Proto byste
měli volit šperky, u kterých znáte složení a původ. Potenciálně dráždivé příměsi se vyskytují i u opaskových spon
nebo sponek do vlasů.

MÁTE ALERGII NA OBLEČENÍ?

TRÁPÍ ALERGIE VAŠE OČI?

Některé tkaniny, jako třeba vlna, mohou pokožku podráždit. Kůže také
může špatně reagovat na gumu vyráběnou z přírodního latexu. Alergie na
latex je reakce na bílkovinu rostlinného původu, protože latex se získává
z mléka stromu kaučukovníku. Dejte si
pozor také na oblečení, které zkoušíte
v kabinkách. Některé kousky před vámi
mohla mít na sobě řada lidí. Vaše kůže
může zareagovat i na cizí pot či chemické
přípravky.

Přecitlivělost na nějakou látku se ovšem
nemusí projevit jen podrážděním pokožky, v některých případech se může
projevovat mimo jiné i postižením
zraku. Objevuje se pálení, svědění, zarudnutí, zvlhnutí a otoky očních víček.
Napovíme, jak by měla vypadat účinná
prevence.

PŘÍSADY ZPŮSOBUJÍCÍ ALERGII
NAJDETE I V KOSMETICE
Kůže svědí, je pokrytá pupínky a citlivá
na dotek? Alergii často způsobí i látky
v kosmetice, kterou použijete poprvé.
Pokud nemáte nový produkt, podívejte se na složení všech přípravků, které
používáte. Pokožka může reagovat se
zpožděním nebo se alergie může objevit z čista jasna. Dejte si při líčení pozor
na čisté ruce a nástroje. Neobvyklé nejsou ani případy, kdy podráždění způsobila partnerova kosmetika.

ZA NESNÁŠENLIVOSTÍ BIŽUTERIE
STOJÍ NIKL
Levné šperky jsou dostupné a díky
tomu si můžete pořídit to, co je aktuálně trendy. Právě kvůli ceně se použí-
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CO ÚTOČÍ NA ZRAK
Jako u všech alergií i pro oční přecitlivělost platí, že se rozvine, pokud tělo
na něco nadměrně reaguje. Imunitní
systém začne tvořit protilátky, které vedou k uvolnění histaminu a dalších látek. To je příčinou svědění a zčervenání
očí. Existují dva typy zrakové alergie:
•
sezónní – typicky se projeví v určitém období v roce, většinou brzy
na jaře. Trvat může během léta až
do podzimu. Příčinou jsou alergeny
ve vzduchu, obvykle jde o pyl trav,
stromů a plevele nebo o spory plísní.
•
celoroční – u této alergie roční období nehraje roli. Hlavními
spouštěči bývají roztoči, peří, zvířata, kouř a prach v ovzduší, kosmetika či parfémy, ale také určité
léky.

JAK SE BRÁNIT
První věcí je stopnout působení alerge-

nu čili spouštěče alergie. Jde to například těmito způsoby:
•
snažit se nevycházet ven, když jsou
v ovzduší pyly v největší koncentraci, tedy v polovině dopoledne
a v podvečer
•
zavřít okna a pustit klimatizaci (oknem mohou vstupovat pyly a spory
plísní), což platí i při řízení auta;
•
při pohybu venku nosit brýle (dioptrické či sluneční) a tak bránit
pylu, aby se dostával do očí.

VŠUDYPŘÍTOMNÍ ROZTOČI
Pro omezení kontaktu s roztoči, kteří
též mohou být příčinou potíží se zrakem, platí následující rady:
•
používejte speciální antialergické
polštáře a přikrývky,
•
často omývejte konstrukci postele
horkou vodou,
•
máte-li starou matraci, naplánujte její výměnu,
•
čistěte podlahy vlhkým mopem,
zametání může alergii spíše vyvolat než omezit,
•
zvažte výměnu koberce, zvláště
pokud máte doma zvíře – mohou
se zde zachycovat alergeny.
Je-li příčinou přecitlivělosti očí domácí
mazlíček, snažte se ho držet co nejvíce
mimo domov, přinejmenším mimo ložnici. Máte-li podezření, že vaše potíže
způsobují léky, poraďte se s lékařem.
Nikdy však terapii předepsanými preparáty neukončujte sami.
Někdy je snadné určit, co alergii způsobuje. Pokud to jasné není, může odborník udělat testy, které to zjistí.
Zdroj: Ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com
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KVALITNÍ LYŽAŘSKÉ BRÝLE
OCHRÁNÍ DĚTSKÉ OČI PŘED

SLUNCEM I PORANĚNÍM
50
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Tuhé mrazy posledních dní sníh letos i na českých sjezdovkách udrží minimálně
do konce března. I když už je dávno po jarních prázdninách, předjarní lyžování
– slunce, měkký sníh a příznivé teploty – je ideální především pro rodiny
s menšími dětmi. K vybavení na sjezdovku patří lyžařské brýle. Pokud svítí slunce,
lidé je často nahrazují slunečními. Pro děti je lepší zvolit sluneční brýle určené
přímo na lyžování či snowboarding. Při pádu totiž díky jejich konstrukci a použitým
materiálům nehrozí poranění oka.
51
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vyšší, vyplatí brýle vybírat ve specializovaných prodejnách. „Dnes už jsou
všechny lyžařské brýle konstruovány
tak, aby ani při větším nárazu nedošlo
k jejich poškození a tím i potenciálnímu ohrožení dítěte. Rozdíly jsou pouze
v kvalitě použitých materiálů. Vybírat
můžete z akrylátových a polykarbonátových typů. Polykarbonát je výrazně
odolnější proti poškrábání a rozbití
a zajišťuje nezkreslený pohled na rozdíl od akrylátu, který tyto vlastnosti má
značněji limitovány. Zásadní rozdíl je
samozřejmě v ceně,“ upozornil Pavel
Stodůlka.
„Nejdůležitějším parametrem při výběru slunečních brýlí, a to i těch lyžařských, je kvalitní UV filtr, který je na
přímém slunci nezbytný. Obzvláště ve
vysokohorských podmínkách, kde je
intenzita slunečního záření velmi vysoká. Dále je možno uvažovat o polarizaci, která eliminuje odlesky paprsků
na sněhu a zaručuje komfortní pohled.
Výběr barvy lyžařských skel závisí na
podmínkách, ve kterých nejčastěji lyžujete, a na citlivosti vašich očí,“ poradil
MUDr. Pavel Stodůlka.
Kromě UV filtru u lyžařských brýlí záleží
i na použitých materiálech. I proto se
zejména dětem, u nichž je riziko pádu
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LYŽAŘSKÉ BRÝLE A DIOPTRIE
Lyžařských brýlí se vyrábí mnoho druhů. S trochou snahy pro dítě snadno
najdete ideální kombinaci tvaru a zabarvení skel. Co ale dělat, když dítě nosí
dioptrické brýle a čočky nejsou řešením? „Přímo do lyžařských brýlí můžete
pořídit takzvanou dioptrickou vložku.
Jedná se o plastovou ,vsuvku‘ o dané
dioptrické síle, která plně koriguje dioptrickou vadu dítěte. Tato vložka by
měla být kompatibilní s většinou typů
lyžařských brýlí,“ vysvětlil Pavel Stodůlka. Alternativní variantou rovněž mohou být dioptrické sluneční brýle nebo
obecně dioptrické brýle se zabarvenými
sklíčky. Ty však nejsou primárně určeny

k využití při sportu, a nejsou tedy pro
dítě tak komfortní ani bezpečné.
Obzvlášť děti by ve vysokých horách
brýle vůbec neměly odkládat. I když
zaleze slunce, nechráněné oči dostávají
pořádně zabrat. „Například nadměrný
vítr nebo nízké teploty můžou přispět
k vysychání očí. Pokud jsou oči takovým
podmínkám vystaveny po delší dobu,
slzný film přestane plnit svou funkci
a může dojít až k syndromu suchého
oka. Určitě bych doporučil s sebou na
hory přibalit nějaké oční kapky nebo
gel sloužící ke zvlhčení oka. Při větším
podráždění, či snad dokonce bolesti očí
je rozhodně namístě vyhledání očního
lékaře,“ upozornil Pavel Stodůlka.
Pokud přece jen dojde k poranění oka,
ať už při pádu nebo třeba při průjezdu lesem či křovím, prvním krokem by
mělo být neprodlené vyhledání očního lékaře. „Laik nedokáže posoudit,
k jak velkému poranění skutečně došlo.
I menší zranění mohou mít velký dopad
na zrak, pokud nejsou zachycena a léčena včas. Jako první pomoc můžete
použít umělé slzy, které oko vypláchnou, a následně je třeba udržet oko
v čistotě, než se dostanete k lékaři,“
dodal na závěr Pavel Stodůlka.
Foto: Shutterstock.com

5 minut
Dejte svým očím pět minut pro kontrolu zraku zdarma
Zrak je bez jakýchkoliv pochybností nejdůležitějším lidským smyslem – až 80 % informací o okolním světě získáváme právě jeho prostřednictvím. A teď se přiznejte
– byla jste někdy na kontrole zraku? Pokud ano, jak je to dlouho? Péči o oči totiž vůbec není radno podceňovat.

Bez odborníka hrozí problémy
Ačkoliv dioptrické brýle nosí na 6 milionů Čechů, řada lidí péči o zrak opomíjí. Preventivní vyšetření přitom nezabere příliš času a může upozornit na závažné problémy. Alarmující je i to, že lidé třeba i cítí, že se jejich zrak zhoršuje, ale místo vyhledání odborníka se snaží problém vyřešit sami. „Setkáváme se s tím, že lidé si pořizují
brýle například na čtení v lékárnách nebo supermarketech, aniž by navštívili odborníka. Jen ten však dokáže přesně určit, jakou dioptrickou korekci daný člověk
potřebuje a doporučit mu brýle opravdu na míru. V opačném případě hrozí vážné poškození zraku, které je bohužel nevratné,” vysvětluje Tereza Slavíková ze společnosti FOKUS optik.
Pokud lidé netuší, že by dioptrickou korekci potřebovali, může to vést například k bolestem hlavy a přetěžování očí. Problém se ještě zvětšuje v momentě, kdy takový
člověk usedá za volant – podle statistik bylo alarmujících 40 % řidičů na prohlídce zraku před více než pěti lety, 8 % všech řidičů, tedy přibližně půl milionu lidí, by kvůli
své oční vadě vůbec nemělo usednout za volant a představuje tak vážné nebezpečí pro sebe, své blízké i své okolí.

Desítky zastávek po celé ČR
Ve FOKUS optik se proto rozhodli situaci změnit a připravili pro všechny, kterým není jejich zrak lhostejný, výjimečnou roadshow 5 minut pro vaše oči. „S naším
mobilním pracovištěm navštívíme desítky míst po celé republice, kde si lidé budou moci nechat zkontrolovat zrak. Vyšetření pomocí profesionálního autorefraktometru je zcela zdarma a bezbolestné. Díky jedné krátké návštěvě získáte komplexní informaci o tom, zda vaše oči nepotřebují pomoct a naši odborníci vám ochotně
poradí, jak případné problémy řešit,“ uzavírá Tereza Slavíková z FOKUS optik.
Více informací a harmonogram zastávek roadshow naleznete na www.pecujemeozrak.cz
INZERCE

Čekají vás státní přijímačky
na gymnázium nebo střední školu?
Připravit se ještě stíháte.

PŘÍPRAVA
NA POSLEDNÍ
CHVÍLI
www.scio.cz/pripravanaposlednichvili

Zdraví
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IMUNITNÍ SYSTÉM
A MOŽNOSTI JEHO STIMULACE
Imunitní systém je základním ochranným a adaptačním systémem každého
organismu, který reaguje na podněty (antigeny) z vnějšího i vnitřního prostředí.
Jde o velmi komplexní a složitý aparát, při jehož popisu a pochopení jeho funkcí
se už dávno neomezujeme na konstatování existence bílých krvinek a protilátek,
ale po rozlišení zejména neutrofilů, makrofágů, NK buněk a lymfocytů se v dnešní
době dostáváme až na úroveň sytému komplementu a buněčných receptorů.
INZERCE
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Cílené působení na této nejnižší úrovni
lze pak, obvykle za extrémní finanční
náročnosti, využít při transplantacích,
léčbě autoimunitních onemocnění, ale
i při léčbě rakoviny. Při ovlivňování aktivity imunitního sytému (imunomodulaci) pak můžeme hovořit o imunosupresi
(snížení imunitní reaktivity např. při
transplantacích), imunorestauraci (obnovení snížené funkce) a především
imunostimulaci = imunopotenciaci
(zvýšení reaktivity imunitního systému).
Abychom však nedělali z tohoto článku vědecké pojednání, již nyní si řekněme, že i pouhé otužování, zdravý
životní styl a komplexní, pestrá strava jsou základními předpoklady pro
správné fungování imunitního systému
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– v tomto případě hovoříme o antigen-nespecifické imunostimulaci. Antigen-specifickou stimulací pak označujeme
očkování, kdy je do organismu vpravena konkrétní složka (např. zbytek viru
či bakterie) proti které si organismus
vytváří protilátky. Obdobně důležitou
je také naše běžná každodenní péče
o neporušenost a funkčnost kůže a sliznic, které tvoří první obrannou linii naší
imunity a zabraňují průniku virů či bakterií.
V lékárně si pak v období respiračních
onemocnění za častým požadavkem
něčeho na „posílení imunity“ vybavujeme právě skupinu antigen-nespecifických imunostimulantů, kdy není zesílení imunitní odpovědi specifické jen vůči

aktivátoru (antigenu), ale vůči všem
přicházejícím podnětům. (Pozor však
na pacienty onkologické, po transplantacích, s AIDS nebo s autoimunitním
onemocněním – zde by mohla jít snaha
o posílení imunity proti smyslu léčby!)
Nejčastěji dnes při posilování imunity
zmiňujeme:
Bakteriální lyzáty – jsou extrakty
(části bakterií) nejčastějších původců
onemocnění respiračního nebo urogenitálního traktu, které samy o sobě nejsou schopny vyvolat onemocnění, ale
imunitní systém se při kontaktu s nimi
přesto chová tak, jako by nebezpečně
byly a zvyšuje svou výkonnost, zprvu
nespecifickou (neutrofily, makrofágy),
při dlouhodobém užívání specifickou
(protilátkovou).
Beta-glukany – v posledních letech
velice používaná látka, jejíž obliba právem stále stoupá. Glukany jsou polymery glukózy a jsou stavební součástí
buněčných stěn některých hub (nejčastěji používaná hlívá ústřičná, pro
zajímavost uveďme i populární reishi,
maitake a šitake), kvasinek (pekařské
či pivovarské kvasnice), mořských řas či
obilí (zrno ječmene a ovsa). Beta-glukany jsou pak tou „správně“ zřetězenou formou glukanů (1,3 1,6), která je
nositelem účinku. Často se setkáváme
se sušenými rozemletými plodnicemi
hub bez standardizace obsahu betaglukanu. Ve srovnání s tím se mnohem efektivněji jeví přípravky čištěné
standardizované. Mechanismus účinku
spočívá ve vazbě na receptory CR3 na
makrofázích, neutrofilech, NK buňkách
a některých lymfocytech, které jsou pak
při současné vazbě komplementu silně
aktivovány. Betaglukany jsou určeny
dlouhodobějšímu užívání a zajímavostí
je že ve formě sirupů jsou učeny už pro
děti od jednoho roku.
Echinacea sp. – neboli rod Třapatka (nachová, úzkolistá, bledá) je stálicí
mezi imunostimulanty. Obsahuje komplex různých imunomodulačních látek.
Používána je vylisovaná šťáva z čerstvé
kvetoucí nati nebo tinktura z kořenů. Je
u ní prokázána jak nižší incidence běžného nachlazení, tak doba jeho průběhu. Jisté opatrnosti je třeba dbát při více
než 8 týdenním užívání pro její předpokládaný hepatotoxický účinek. Nejčastěji užívána ve formě Echinaceových alkoholových kapek, čajů, sirupů a tobolek.

Zdraví

Z dalších osvědčených léčivých rostlin
musíme rovněž zmínit např.: Rakytník
řešetlákový, Šišák Bajkalský, Lichořeřišnici, ženšenové přípravky, grapefruitová jadérka. Pro vysoký obsah vitaminu
C pak nezapomeňme např. na Růži šípkovou, Černý bez nebo citrusové plody.
„Vitamíny“ - Potřeba vitamínů je
u zdravého jedince plně kryta denním
příjmem potravy. Potřeba jejich doplňování vyvstává typicky jednak v období respiračních infekcí, jednak při odchylkách v příjmu potravin. (Např. lidé
s poruchou příjmu potravin nebo lidé
cíleně vynechávající některou složku
potravy.)
Vitamin C (kyselina askorbová) - zajišťuje mimo jiné normální funkci
B- a T-lymfocytů. Jeho spotřeba se
zvyšuje v průběhu infekcí. Jeho pozitivní účinky na zkrácení běžných ORL
infekcí o cca 10% byly prokázány. Jeho
preventivní účinky však byly popsány
jen u osob s vysokou fyzickou zátěží.
Preventivní užívání vysokých dávek se
nedoporučuje. Při běžném příjmu do
180 mg se vstřebává cca 80% (při 1g
jen cca 50% a hovoří se o negativním
vlivu na ledviny).
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Z dalších vitamínů a prvků, které podporují správnou funkci imunitního
systému, se často používá vitamin D3
a selen. V dnešní době se již z důvodů
vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami tzv. „kompletních multivitamínů“ ustupuje směrem k několikasložkovým přípravkům, jejich užívání
nepřináší ono riziko vzájemného ovlivňování jednotlivých složek. Dlouhodobé nadužívání vitamínu vysokých dávek se nedoporučuje.

a působí protizánětlivě. Perorálně podaný působí stimulaci zejména střevního slizničního imunitního systému. Pro
kojence je hlavním zdrojem mateřské
mléko. Nejvyšší množství laktoferinu
obsahuje kolostrum – až 7g/l. Preparáty
v lékárně bývají označeny jako Colostrum.
Nukleotidy – opět řadíme mezi imunonutriční doplňky. Slouží jako zdroj tvorby leukocytů v období jejich zvýšené
potřeby, infekce. V ČR velmi oblíbený
přípravek užívaný ve formě cucavých
tablet obsahuje směs nukleotidů, aminokyselin a oligopeptidů. Mechanismus
účinku však není zcela znám. Pochází
z hovězí krve.
Probiotika – jsou více než mezi imunostimulanty řazena mezi imunonutriční
doplňky. Stejně tak, jako aminokyseliny nebo omega 3/6 nenasycené mastné
kyseliny, které slouží jako stavební součásti pro tvorbu aktivních látek imunitního systému, jsou i probiotika vnímány
spíše jako významný předpoklad dobrého fungování imunitního systému.
Probiotika jsou normalizátory střevní
sliznice, čímž ochraňují před přerůstáním patogenní mikroflóry. K narušení
střevní flóry dochází nejčastěji při užívání antibiotik. Obnovení mikroflóry
tak může být užitečné při zabránění opakovaných infekcí. Nad to jsou
u probiotik popsány i konkrétní specifické pozitivní role v imunitním systému. Jednotlivá probiotika se v lékárně
liší jak počtem probiotických kmenů,
tak jejich celkovým obsahem.
Systémová enzymoterapie – působí
proteolytickým účinkem rozpouštění
imunokomplexů a dočasnou stimulaci imunity. Přesný mechanismus není
působení znám, existují však klinické
zkušenosti při prevenci respirační onemocnění u dětí.
K nekončícímu výčtu jednotlivých skupin látek zesilujících imunitní odpověď
organismu můžeme kromě jiného přiřadit i takzvané včelí produkty, ženšen či klasická homeopatika. Dodejme
jen, že umělé doplňování vitamínů ani
ostatních doplňků nemůže nikdy plně
nahradit příjem živin z vyváženého
a pestrého stravování.

Laktoferin – je protein, který v organismu působí jako přenašeč železa,
současně zásadně brání růstu bakterií

Text: PharmDr. Filip Smetana, vedoucí
lékárník BENU, foto: Shutterstock.com

Zinek – jako imunostimulant je nejčastěji užíván při respiračních infekcích
v kombinaci s jinými látkami, zejména
vit. C. Často v cucavých pastilkách pro
zvýšení lokálního účinku. Ve vysokých
dávkách může působit naopak imunosupresivně. Opatrnosti je potřeba i při
ledvinových onemocněních. Jelikož
je zinek vstřebáván obdobnou cestou
jako železo, jeho dlouhodobé užívání
může vést k anémii.

INZERCE
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DĚTI
ZE ZKUMAVKY?
NE, DĚTI SOMAVEDICKÉ…
Většina lidí je fixována na svých pět základních smyslů a jsou přesvědčeni o tom, že existuje
jen to, co vidí, slyší, cítí a na co si mohou sáhnout. Pak ale přijdou v životě situace, kdy si
musíme připustit, že jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých toho opravdu mnoho nevíme…
Ivan Rybjanský je původní profesí matematický analytik a progra-

často kříží, takže je tam těch frekvencí mnohem víc. Proto jsem

mátor, tedy veskrze pragmatický člověk. Zároveň ale člověk, který

mu do toho přístroje začal přidávat různé kameny. A asi po roce

vynalezl přístroj, který přináší naději tisícům lidí. Ale pojďme pěkně

a půl mi jedna léčitelka poradila: Dej tam jenom kameny, bude to

popořádku…

perfektní.“ Takhle nějak vznikl Somavedic. Jde o jakousi destičku
s připevněnými drahými kameny do tvaru pyramidy, které jsou za-

MNOHO DNÍ UŽ VÁM NEZBÝVÁ

lité v českém skle ze světoznámé lindavské sklárny Ajeto. Díky sklu

Příběh, který stál na začátku velkého objevu, vlastně nezačal vůbec

u kamenů nedojde k mechanickému znečištění, a tak se minerály

hezky. Před dvaceti lety ležel Ivan Rybjanský v nemocnici a do zpě-

mohou soustředit na svou práci. Přístroj je navíc připojen do elek-

vu mu rozhodně nebylo. Trpěl agresivní formou lupénky, později se

třiny kvůli uzemnění a odvádění škodlivin – proto je v něm ještě

přidal zánět slinivky a lékaři nad ním zlomili hůl – pouze mu taktně

špetka mědi, platiny a zlata. Přístroj má „kosmický“ tvar, což je

oznámili, že mu na téhle planetě již mnoho dní nezbývá. „Zajíma-

důležité kvůli rotaci energie.

vé bylo, že když jsem tehdy ležel v nemocnici a rodina se se mnou
přišla rozloučit, moje máti se usmívala. Ona, která je přitom černá
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JAK TO ALE CELÉ FUNGUJE?

kronika a ze všeho je vždy vyplašená. Později mi přiznala, že po-

Odpradávna je známo, ač to dnes někteří přívrženci myšlenky „co

tkala nějakou kartářku, která jí řekla: rozvede se, onemocní, bude

nevidím, to není“ popírají, že každý konkrétní minerál „vibruje“

skoro na umření, neumře, naopak se z toho vzpamatuje, najde si

na určité frekvenci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okol-

novou paní a bude mít ještě syna. Všechno se to splnilo,“ vzpomíná

ního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o mi-

dnes již s úsměvem. Právě tato krajní zkušenost přivedla absolven-

nerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato energie

ta matematiky a fyziky na olomoucké Přírodovědecké fakultě do

nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i jejich léčebné využití,

zcela jiných vod alternativní medicíny a tyto zdánlivě nespojitelné

které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kame-

světy začal propojovat. „I ty neviditelné jemnohmotné energie se

nů. Například na elektrosmog a geopatogenní zóny dobře funguje

dají spočítat s přesností na desetiny procent a všechno má přesně

černý turmalín. Jenže Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá

svůj matematicko-fyzikální model. Z tohoto titulu již chápu, proč

dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na principu řízeného

mě ten nahoře, když to řeknu takhle, donutil studovat matematiku

uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém

a fyziku. Je to pro mě dnes velká výhoda.“

přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, do-

Jedna z věcí, na které při svém objevování přišel, byla skuteč-

kážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní

nost, že při uzdravování jsou důležité takzvané biozóny. „Časem

prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež

jsem narazil na pana Popelku, jenž uzdravoval pomocí speciálních

taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes již mě-

přístrojů podobných těm našim dnešním. Ale on má ty stroječky

řitelné pomocí biorezonančních přístrojů a těchto poznatků vý-

založené na elektrofrekvencích – pouští do nich určité frekvence,

robce využívá pro optimální funkci Somavedicu. Co tedy můžeme

které škodlivé zóny vyruší. Problém je, že geopatogenní zóny se

od Somavedicu, jehož název se skládá ze slov soma, neboli tělo

Komerční prezentace

a vedic, neboli indické učení čekat? Přístroj má podle Ivana Rybjan-

dodává. „Máme již díky němu dvacet dětí,“ podotýká s úsměvem

ského silné detoxikační účinky, což nemusí být zpočátku příjemné.

a vzpomíná na příhodu, kdy si jedna maminka, která již dlouho

Člověk může mít třeba problém usnout, bolí ho hlava a podobně.

toužila po tom, aby otěhotněla, přišla koupit jeho přístroj. „Po

Pak to ale začne… „V první fázi se určitě zlepší kvalita spánku, tak

měsíci mi ho vrátila, byla hrozně zklamaná, že nefunguje a že

po týdnu. U dětí prakticky okamžitě, ty nemají přece jen takové

samozřejmě neotěhotněla. A za další měsíc byla pro něj zpátky…

zátěže. V další fázi se začne tělo zbavovat parazitů a energetic-

Těhotná…“

kých bloků, zprůchodňuje se lymfatický systém – v této fázi může
člověk prodělat něco jako chřipku,“ vysvětluje tvůrce, jak probí-

NOVINKA, NEBO STARÁ VĚC?

há „ladění“ frekvencí a rušení škodlivých zón, ať už těch ze Země,

Pro úplnost bychom si měli na závěr říct, že vlastně jede o nic zcela

nebo vln z elektroniky. „Po nějaké době je člověk klidnější, má víc

nového. Základem všeho je totiž škodlivý vliv geopatogenních zón

energie, nadhledu. Dostane se do větší harmonie a naladí se na jiné

na lidský organismus a ten znaly podle dochovaných dokumentů

frekvence. Každý Somavedic je v podstatě originál a na každého

všechny vyspělé civilizace. První zmínky o takzvaných dračích žílách

působí trochu jinak. Souvisí to i s jeho osudovou cestou,“ vysvětluje

jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Než staří Číňané za-

netradiční konstruktér.

čali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry",

A může Somavedic pomoct i člověku, jenž je jemnohmotnými

tedy zóny zemních vlivů. Egypťané zase přihnali na pozemek stádo

energiemi či spiritualitou nepolíben a v nic takové ho nevěří? Ivan

krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam se zkrátka stavělo.

Rybjanský si je tak jistý tím, co dělá, že každému říká: Vydržte

Výborným indikátorem škodlivých zón je odnepaměti také pes.

s hodnocením měsíc, pak mi to můžete vrátit. Dosud se mu z víc

Nejlepší místo pro umístění postele je proto tam, kam si lehá váš je-

než dvanácti tisíc kusů vrátilo méně než třicet. „Nedávno mi vola-

zevčík či pudl. Nejlepší přítel člověka jednoduše nemůže spát tam,

la jedna paní z Plzně, že by chtěla Somavedic, ale že má problém

kde jej dráždí infrazvuk, jenž mu připomíná vrčení. Pes má totiž

s manželem, který je skeptický a doma to nechce. Tak jsem jim řekl,

velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší

že ho můžou do dvou měsíců vrátit. Pán tedy souhlasil. Nakonec mi

nejen nižší frekvence, ale vnímá i podprahové dráždění. Naproti

sám volal a objednal si ještě jeden na chalupu a do práce.“

tomu kočka to má přesně naopak. Je-li v pohodě, přede. Vibrací
"záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infra-

DĚTI DÍKY SOMAVEDICU

zvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa,

Samozřejmě mě napadlo, zda by tento přístroj nemohl pomoci

která jí tento zvuk připomínají, tedy i infrazvukové patogenní zóny.

ženám v těhotenství, které jsou často ve stresu, mají obavy a kdy-

Teoreticky by tedy měl běžet pejsek k Somavedicu a kočička na

bychom je dokázali pozitivně vyladit, průběh těhotenství by mohl

opačnou stranu. Ivan Rybjanský si ale všiml, že Somavedic přitahuje

být mnohem příjemnější. „To máte pravdu“, říká Ivan Rybjanský.

i kočky, které se k němu chodí nabíjet. „Když jsem to viděl, vzpo-

„Mnoho těhotných žen si u mě přístroj právě z těchto důvodů ob-

mněl jsem si na výrok jednoho našeho klienta ze Slovenska: Zapnul

jednává. Ale ještě větším přínosem je přístroj v léčbě neplodnosti,“

jsem si Somavedic a do koček jako když vystřelí.“
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POZVÁNKA DO

SVĚTA KRÁSY
Nechce se tomu ani věřit, ale byly časy, kdy se o ženách ve věku nad čtyřicet
let hovořilo jako o stařenkách. Dnes je kategorie žen 40+ plná energie a jejich
roky by jim často nikdo nehádal. Postupující čas však vyžaduje svou daň stejně
neúprosně, jako finanční úřad. Dobrá zpráva ale je, že proti času se lze úspěšně
bránit.
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Mnohé ženy obtěžují tukové polštářky
v oblasti břicha, boků a stehen, které
mohou souviset s nadváhou, ale často se
objevují také v důsledku hormonálních
změn. Za mnohé samozřejmě můžeme
poděkovat trendu pozdního mateřství,
osobně vím mnohé o tom, jak špatně se
shazují kila, když čekáte s těhotenstvím
až na prahu čtyřicítky. Kila navíc, stejně
jako strije a povadlá prsa jsou vstupenkou do brány zvané mateřství…
Ať už je důvod jakýkoliv, není to nic,
co by v dotyčné vyvolávalo jásot a radostné rozpoložení. Proč se ale zbytečně trápit, když pomoc je tak snadná
a možností hned několik?

LIPOSUKCE – BUĎ, ANEBO
Vystupující bříško, boky zaoblené více,
než bychom si přály či více než „udělaná“ zevní strana stehen, to je problém,
který trápí mnoho žen všech věkových
kategorií. Pokud diety ani cvičení nezabírají, existuje efektivní řešení – liposukce. Tato velice účinná metodu, která
patří mezi nejvyhledávanější estetické
zákroky, dokáže odstranit přebytečný
tuk v požadovaných oblastech. S výbě-
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rem optimální liposukce právě pro vás
se poraďte s odborníkem, jehož slovo
má rozhodně větší váhu, než deset kamarádek, které již liposukci podstoupily, a každá je zastánkyní jiné metody.

KLASICKÁ TUMESCENTNÍ
LIPOSUKCE
Liposukce je prováděna pomocí speciálního přístroje, jenž vyvíjí podtlak a za
pomoci kanyl zavedených do ošetřované oblasti odsává rozrušenou tukovou tkáň. Zní to jednoduše, vás ale jistě zajímá, jak takový zákrok probíhá?
Zjednodušeně řečeno: lékař nejprve
zakreslí na tělo oblast, kde bude tuk redukován. Poté ji tenkými vpichy napustí
tumescentním roztokem, který ji znecitliví a zároveň je jeho úkolem rozrušování tukových buněk. Poté je odsáván
jemnou kanylou z těla ven. Následně
se během doby hojení kůže ošetřeného místa smršťuje, a spolu se ztenčením tukové vrstvy přináší požadovanou
změnu. Asi každého, kdo o liposukci
uvažuje, zajímá jak je to s bolestivostí
a mohou-li hrozit nějaké komplikace.
Bolesti není třeba se obávat. Ačkoliv je

pacient během zákroku při plném vědomí, ošetřovaná oblast je dokonale znecitlivěna a může vnímat jen jistý tlak.
Po odeznění lokální anestezie se může
dostavit pocit mírné bolesti, kterou však
lze účinně potlačit pomocí doporučených analgetik. A komplikace? Připravte
se na možnost vzniku hematomu a otoku. Oba tyto případné problémy záhy
odezní. Po liposukci je důležité nosit
speciální elastický návlek. Ačkoliv svou
podobou nepatří právě do kategorie
luxusního slušivého prádla, je důležitou
součástí v době hojení, která se významně podílí na požadovaném výsledku zákroku. Kromě toho fixace ošetřeného
místa zpočátku omezuje i jeho případnou bolestivost.

SLIMLIPO
Ačkoliv liposukce je takříkajíc „sázkou
na jistotu“, vývoj estetických zákroků
jde kupředu mílovými kroky a vedle
této metody se objevila laserová liposukce SlimLipo. Její přednost spočívá
zejména ve schopnosti maximálně
vypnout a vyrovnat kůži i tam, kde
z důvodu vyššího věku či vrozeného

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod

www.nezestarni.cz 775 373 379
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nedostatku elasticity tkáň ztratila svou
pružnost. Při liposukci SlimLipo je tuk
rozpouštěn pomocí laserového paprsku
a odsáván tenkou liposukční kanylou.
A právě laser tu hraje klíčovou úlohu.
Zatímco jedna jeho vlnová délka rozpouští tuk, druhá způsobuje koagulaci
tkání. To má za následek retrakci kůže
a podkoží, důsledkem čehož je vypnutí
a vyrovnání kožního povrchu. Protože
je tato metoda velmi šetrná, bolestivost pacienta po zákroku neobtěžuje.
Veškerých běžných aktivit včetně spor-
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tu si lze užívat asi po čtyřech až šesti
týdnech po zákroku. Výhoda SlimLipo
spočívá ale také v tom, že je možné ji
využít i k ošetření těch partií těla, kde
kůže nemá patřičnou elasticitu a v některých případech požadovanou změnu
k lepšímu přinese jen samotný laserový
výkon bez toho, že by bylo zapotřebí
odsávat tuk, např. u podbradku.

LIPOSONIX
Výborné výsledky přináší nově i neinvazivní metoda Liposonix, přezdívaná

„liposukce bez bolesti“. Je alternativou
invazivního zákroku, který nechcete či
nemůžete podstoupit. Jeho jedinečnost
spočívá v použití mikro-fokusovaného intenzivního ultrazvuku, který bez toho, že
by poškodil kůži či okolní tkáň, prochází
do tukové vrstvy, jeho lipodestrukční impulsy cíleně eliminují tukové buňky a tím
trvale narušují nežádoucí podkožní tuk.
Ten je posléze metabolizován a narušená
tuková tkáň je vylučována z těla přirozenou cestou prostřednictvím lymfatického
systému. První výsledky jsou viditelné

POTOM
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asi za dva týdny, ale konečný efekt se
u většiny lidí dostavuje za 8 – 12 týdnů.
To je doba, po kterou tělo metabolizuje
narušenou tukovou tkáň. Metodou Liposonix lze vylepšit nejen oblast břicha, ale
prakticky celé tělo. Dobré výsledky vykazuje při ošetření boků, stehen, hýždí, ale
i zad, kolen, rukou a také podbradku. Ať
se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto
metod, je důležité vědět, že liposukce
není určena k redukci váhy, ale jejím výhradním cílem je modelace postavy. A ta
se skutečně daří.

ŽIVÝ KOLAGEN
Výborným pomocníkem při všech zmíněných metodách je také neinvazivní
živý kolagen nové generace s přirozeně
obsaženými peptidy a elastinem. Hydrát přírodního kolagenu přijímá tělo
jako látku sobě vlastní, účinně ho doplňuje do těla a dlouhodobě oddaluje
přirozené procesy stárnutí. Pro svoji
čistotu a silné omlazující a regenerační
účinky je vhodný i pro estetickou péči
o zhojené jizvy při regeneraci pokožky
po různých zákrocích. Jizvy netáhnou,

jsou pružné a elastické, mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace, jizva
je úzká a esteticky přijatelná.
Když máme dostatečné množství systémového kolagenu, nastartují se v těle
mnohem účinněji samoregenerační
procesy. Pokud nechcete nechat nic náhodě, cca dva měsíce před plánovaným
zákrokem si udělejte intenzivní kolagenovou kúru a kolagenový gel si nanášejte dvakrát denně nejen na obličej,
ale i prsa a tělo. Stimulační procesy můžete podpořit i vnitřním používáním
kolagenových kapslí.
Nepříjemným průvodcem životem obzvláště v období po pozdním porodu
jsou pajizévky více známé pod názvem
strie. Jsou to jizvy, které nezpůsobilo zranění, ani to nejsou povrchové
prasklinky. Pokud nemá naše kůže dostatečnou pružnost a elasticitu, tělo si
v těhotenství poradí s narůstajícím objemem samo. Prostě potrhá napjatou
vrstvu kůže zevnitř a tím se vytvoří tak
obávané strie. Často v období puberty
potrápí i mladé dívky, které rychle vyspěly a kůže na bujném poprsí neměla
dostatečnou elasticitu na to, aby ustála
růst prsou.
Právě proto je velmi důležitá antistriová prevence ve které hraje důležitou
úlohu živý kolagen nové generace, a to
nejen v období dospívání a v těhotenství, ale i při výrazné změně hmotnosti.
Také u mužů, kteří nadměrně přepínají
síly v posilovně ve snaze co nejrychleji
docílit kýženého nárůstu svalů.
Živý kolagen dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky
o cenné aminokyseliny, čímž posiluje
aktivitu fibroblastů k znovuobnovení
produkce vlastního kolagenu. Fibroblasty skládají kolagen v pokožce do
určité konstrukce, jakoby z cihel. Čím
máme větší množství kvalitního tělesného kolagenu, tím je naše kůže pevnější, dostatečně elastická a hydratovaná,
a mnohem odolnější proti potrhání
a tvorbě strií.
Na některých klinikách provádí redukci strií a dalších jizev biostimulační laserovou technikou, při níž se pokožka
zregeneruje a jizvy zesvětlí... V kombinaci s pravidelným používáním hydrátu
kolagenového gelu se zvyšuje celkový
efekt výsledného ošetření.
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KRÁSNÁ PRSA NA PŘÁNÍ
Výrazným problémem mnoha žen je
pokles prsou, vzniklý v mnoha případech právě v důsledku těhotenství, váhových úbytků či prostě jen působením
času a zemské přitažlivosti. Některé jej
vnímají jako ztrátu ženskosti a negativně se to odráží na jejich sebevědomí.
Pokud i vás trápí povislá či malá prsa,
není třeba klesat na mysli. Stačí vyhledat odbornou pomoc a vaše ňadra získají zpátky svou plnost a přitažlivost.
Zvětšení prsou a tím i jejich modelaci
řeší augmentace, operační metoda, při
které se využívají silikongelové implantáty. Přejete-li si zvýraznění velikosti
a tvaru prsů, volí se implantáty kulaté.
Pakliže si chcete zachovat maximálně
přirozenou podobu prsů, využívají se
anatomické implantáty ve tvaru kapky,
které kopírují přirozený tvar vašich ňader. Kromě rozdílnosti tvaru se implantáty liší i svým profilem (nízký, střední,
vysoký a extra vysoký) a typem obalu.
Implantáty se vkládají buď pod prsní
žlázu, nebo pod velký prsní sval. Volba metody závisí na souhře několika
faktorů, mezi kterými hraje významnou úlohu tělesná konstituce ženy. Implantát pod velký prsní sval se vkládá
zejména štíhlým ženám s malými prsy.
Aplikaci implantátu lze provést třemi
možnými způsoby - řezem v podprsní
rýze, na spodní hranici prsního dvorce
či v podpaží. Při vložení podprsní rýhou
je implantát umístěn řezem dlouhým
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asi 4 – 6 cm. Pod každým prsem po zahojení vznikne jizva, která však postupem času vybledne a vzhledem k lokaci
není běžně viditelná. Pakliže operatér
volí řez na dolní hranici prsního dvorce, následná jizva dokáže dobře splynout s rozhraním dvorce a okolní kůže.
Díky třetí metodě, kterou je vložení
implantátu řezem v podpaží, jizvy nejsou v blízkosti prsou viditelné, avšak
o tomto způsobu se hovoří jako o nejnáročnějším. Každý způsob má své výhody a vyplatí se respektovat doporučení lékaře, který vám poradí s volbou
implantátu i metodou jeho zavedení.
„Lékař mi doporučil anatomické implantáty a jejich vložení řezem v podprsní rýze. Samozřejmě jsem měla ze
zákroku obavy, které se však díky milému přístupu celého personálu záhy
prakticky rozplynuly. Operace byla prováděna v celkové narkóze a v nemocnici jsem strávila 24 hodin. Po návratu
domů jsem tlumila bolest předepsanými léky a strávila týden v doporučeném klidovém režimu.Poctivě jsem se
šetřila ještě další týden. Po celou dobu
rekonvalescence jsem nosila speciální
kompresivní prádlo, které má za úkol
fixovat implantát v požadované pozici a minimalizovat možnost vytvoření
tuhého vazivového pouzdra. Ocenila
jsem, že zároveň brání případným otřesům, které by ještě mohly být bolestivé.
Plné zátěže jsem byla schopna za šest
týdnů po operaci,“ podělila se s námi

o svou zkušenost paní Dana, kterou po
porodu dvou dětí trápila pokleslá a navíc i malá prsa a díky operaci dosáhla jejich vysněného tvaru a velikosti. Ačkoliv již další dítě neplánovala, zajímalo
ji, zda ženy s implantáty mohou kojit.
„Odpověď lékaře byla kladná. Umístění
implantátů ženu o možnost kojení nepřipraví,“ dodává s úsměvem.

JDE TO I BEZ OPERACE
Pokud z nějakého důvodu nechcete či
nemůžete podstoupit operační zvětšení prsou, existuje možnost zvětšení
prsou pomocí přenosu vlastního tuku.
Oproti augmentaci lze během jednoho
zákroku dosáhnout zvětšení pouze přibližně o jednu velikost a pro výraznější
efekt je zapotřebí jej opakovat. Výhodou však je, že se jedná o látku tělu
vlastní a při zákroku není organismus
ženy zatěžován celkovou anestézií, neboť postačí pouze místní znecitlivění,
případně analgosedace.
Vzhled prsou samozřejmě dokáže ovlivnit i používání kvalitní kosmetiky. Především o svůj dekolt bychom se měli
starat, dodávat mu potřebné živiny
a předcházet vzniku vrásek.
Zavítejte do světa kvalitní kosmetiky,
estetických zákroků a plastické chirurgie, ve kterém čas zpomalí svůj krok
a získejte zpátky krásu, sebevědomí
a zájem mužů. Jak budete vypadat
dnes i za pár let, je jen na vás!
Foto: Shutterstock.com

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

AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana
tel.: 722725703, 601322822
web: aurumclinic.net
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JAK NA JARNÍ DETOX?
S příchodem jara přichází na spoustu z nás také myšlenky na zbavení se
přebytečných kil a celkové zlepšení životního stylu. Léto klepe na dveře spolu
s dovolenou v plavkách a začíná plánování, jak v nich letos už opravdu vypadat
skvěle. Trápení se hladem nedopadne dobře téměř nikdy, rozhodně lepší je řídit
se zásadami zdravého životního stylu. Nejen že díky nim budete vypadat lépe, ale
hlavně se budete lépe cítit.
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Ani to však není úplně jednoduché,
dle slov Věry Burešové, hlavní výživové poradkyně NATURHOUSE, dodržování těchto zásad vyžaduje pevnou
vůli a často i odbornou radu.
Hýbejte se
Zima přímo vybízela k nekonečnému
posedávání a polehávání u televize
a pojídání dobrot, teď však nastal
čas dostat se zpět do reálného světa. A vlastně na tom není vůbec nic
těžkého, není totiž třeba se dlouhé
hodiny dřít v posilovně. Vašemu zdraví prospěje už to, když si každý den
dopřejete minimálně 30 minut chůze.
Můžete si udělat třeba procházku cestou z práce, zajít se psem nebo místo
výtahu chodit po schodech.
Konzumujte potraviny s čistícími
a antioxidačními účinky
Dopřejte si pravidelnou dávku detoxikace v podobě šťavnatého ovoce či
zeleniny. „Zaručeně se budete cítit
lépe a budete mít více energie. Ovoce i zeleninu můžete konzumovat jak
vcelku, tak ve formě šťáv či lahodných
pyré,“ říká Věra Burešová.

JAKÉ SEZÓNNÍ POTRAVINY VÁS
NA JAŘE PROČISTÍ?
Jaro je obdobím růstu, slunce a zeleně.
Tělo potřebuje po náročné zimě dopl-
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nit vitaminy a minerální látky. K tomu
se skvěle hodí sezónní zelenina.
Ředkvičky
Ředkvičky obsahují mnoho tělu prospěšných látek, jsou bohaté na bílkoviny, potřebné lipidy, sacharidy a také
vlákninu. Jsou plné vitaminu B a C,
díky čemuž jsou schopné chránit tělo
proti virovým onemocněním. Mimo to
díky kyselině listové umí podporovat
krvetvorbu, draslík se stará o zdraví
srdečního svalu, vápník o tvorbu kostí
a chrupavek, karoten je zase úžasný
pro udržení zdravých očí. Ředkvičky
není těžké si vypěstovat na vlastní
zahradě a vzhledem ke své nízké kalorické hodnotě si najdou své místo
v jarním dietním jídelníčku.
Salát
Další vitaminovou bombou jarních
zahrádek je salát. Pyšnit se může bohatým zastoupením vitaminů C a E.
Také jeho kalorická hodnota je velmi
nízká. Jeho výhodou je, že jej můžete
připravit snad na tisíc způsobů v kombinacích s další zeleninou.
Chřest
Chřest je zelenina bohatá na vlákninu
a minerály. Obsahuje také spoustu vitaminů jako K, B1, B2, C a E. Díky tomu
dokáže například čistit cévy přirozenou cestou. Snižuje krevní tlak a brání

vzniku krevních sraženin. Z chřestu si
můžete například připravit polévku
či salát. Výborně chutná vařený, zakápnutý lžičkou olivového oleje a posypaný nastrouhaným sýrem.
Mrkev
Nejznámější složkou mrkve je beta-karoten, který je významným antioxidantem. Dále je mrkev plná vitaminu
B, C, D, E a K. Pokud si mrkev dáte
syrovou, dopřejete si také sacharid
zvaný falkarinol, který má protirakovinné účinky.
Zelí
Ani hlávkové zelí nezůstalo o vitaminy ochuzeno. Najít v něm můžete
například vitaminy C, K a E. Nechybí
draslík a hořčík. Obsahuje také velké
množství kyseliny listové a je bohaté
na vlákninu. Hlávkové zelí umí stimulovat nervy a mozek a působit proti
depresím. Navíc snižuje krevní tlak
a posiluje imunitní systém. Důležité
látky vám dodá hlavně v syrové podobě, ale čas od času si jej můžete dopřát vařené nebo kysané.
Špenát
Díky pohádkám už i malé děti vědí, že
špenát dodá sílu. A v tomto případě se
pohádky nemýlí. Ve špenátu se nachází velké množství železa a také vápníku, hořčíku, zinku a selenu. Špenátové

KDYŽ BIO
NESTAČÍ

Kupujete výrobky označené jako BIO? Pak
vás možná nepotěšíme. Právě u takových
produktů totiž hrozí zvýšené riziko např.
mikrobů či plísní. Ale nebojte, existují totiž
potraviny a doplňky stravy, které jsou tak
trochu víc než BIO...

BIO pod mikroskopem
BIO produkty jsou bezpečné, ale pouze
v případě pečlivého a pozorného
pěstování, zpracování i skladování.
Potraviny s tímto označením by měly
dokonce splňovat i nejpřísnější limity
pro kojeneckou a dětskou stravu.
Naneštěstí, právě kvůli absenci chemického ošetření jsou náchylnější např. na
plísně, které mohou produkovat zdraví
škodlivé mykotoxiny. Problémem také
je, že na řadu takovýchto látek prozatím v EU neexistují limity. „Na to spoléhá řada distributorů, a tak se ke spotřebitelům mohou dostat potenciálně
škodlivé produkty, i když mají nálepku
BIO. Seznam limitů škodlivých látek se
však postupně rozšiřuje, což je dobře,“
konstatuje Petr Žemlička, zakladatel
české značky Empower Supplements,

která na český trh už od roku 2012 přináší přírodní doplňky stravy a BIO/RAW
potraviny z celého světa.
Vzorky těchto produktů jsou pravidelně
zasílány do Státního veterinárního ústavu v Olomouci a také na Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze. Právě
zde probíhají ty nejdetailnější testy každé látky, která by mohla být považována za zdraví škodlivou. „Zaměřujeme
se zejména na přítomnost těžkých kovů
a mikrobiologii. U některých surovin
jako je třeba chlorella, spirulina či mladý
ječmen provádíme i komplexnější rozbory pesticidů, polyaromatických uhlovodíků či mykotoxinů. Naším cílem je,
testování neustále rozšiřovat. Výsledné
analýzy každé šarže jsou volně dostupné našim zákazníkům na našem webu,“
upřesňuje Petr Žemlička.

Křišťálově čistý mladý ječmen
Podrobné analýzy tak prokázaly, že
například doplněk stravy ES BIO Mladý
ječmen Premium dosáhl nejvyšší možné
čistoty a kvality suroviny. Díky tomu
může skutečně efektivně působit na lidský organizmus, nezanáší jej zbytečnou
chemií ani přídavnými látkami. A to je
fakt, nikoli jen slepá víra v dodavatele.
Analýzy navíc neleží „v uzamčeném
šuplíku“, naopak, přístup k nim mají
všichni zákazníci, kteří je mohou bezplatně stahovat ze stránek
www.empower-supplements.com.
Značka Empower Supplements tak přináší
na český trh nejen superpotraviny, ale
zejména kvalitu postavenou na přesných
analýzách v českých laboratořích. Chtějte
pro sebe a své blízké víc než nálepku BIO...

Mladý ječmen není jen detoxikace

• IMUNITU – i během intenzivního fyzického výkonu a po něm (vitamin C)
• TVORBU KOLAGENU (vitamin C)
• SNÍŽENÍ MÍRY ÚNAVY A VYČERPÁNÍ (vitamin C, B6)
• PSYCHICKOU POHODU (vitamin B6)
• ENERGETICKÝ METABOLISMUS (vitamin B6)

Proč Empower Supplements?
•
•
•
•

Je víc než BIO! Testována je každá šarže dovezených surovin
Za pozdní doručení dárek
On-line bezplatná poradna na www.chlorella-es.cz
Jistota spokojenosti – můžete vrátit i částečně spotřebované balení

DÁREK PRO ČTENÁŘE MOJE RODINA A JÁ
Nakupte na stránkách www.chlorella-es.cz ES BIO Mladý ječmen
PREMIUM jakékoli gramáže, zadejte kód MR218 a získáte ZDARMA ES
BIO Chia semínka 150 g! Platnost kódu je do 15. 4. 2018.

doplněk stravy

Sušená šťáva z lístků mladého ječmene je unikátní kompozicí přírodních antioxidantů
pro detoxikaci těla, postupné snižování jeho překyselení, psychickou pohodu a podporu
imunity. Každý gram prášku obsahuje vysoké množství chlorofylu a vitamínů B a C.
Díky tomu podporuje:

Výživa

listy v sobě skrývají mnoho vitamínů,
jejich konzumace podporuje ochranu
před karcinogenními chorobami.
Na jaře si s chutí dopřejte také různé
bylinky. Na chleba si nasypejte čerstvou pažitku, polévku ochuťte voňavou petrželkou, hlavní jídlo oživte
několika lístky bazalky a zakuste aromatickou chuť medvědího česneku.
Jezte a pijte pravidelně
Nejzásadnější pro zdravé hubnutí je
pestrá, a hlavně pravidelná strava. Odbornice radí: „Jíst byste měli každé 3
hodiny, proto snídejte, svačte, obědvejte, svačte a večeřte. Díky pravidelnosti
nebudete mít hlad. Nezapomínejte ani
na pitný režim. Ideální je vypít minimálně 1,5 l čerstvé neperlivé vody.“
Matcha tea
Výborným detoxikačním prostředkem
je zelený čaj Matcha. Proces výroby zeleného čaje Matcha z rostliny Camellia
sinensis vyžaduje zakrytí lístků před
slunečním světlem, čímž se v nich zvýší
produkce chlorofylu. Výsledný vysoký
obsah chlorofylu nejen že dodává tomuto čaji jeho krásně jasnou zelenou
barvu, ale rovněž z něj dělá silný detoxikační prostředek, který má schopnost
„vypláchnout“ z těla těžké kovy a chemické toxiny. Navíc je i skvělým pomocníkem při hubnutí. Zelený čaj Matcha
umí nabudit metabolismus a pomoci
při spalování přebytečného tělesného
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tuku asi čtyřikrát rychleji, než je běžné,
a to bez negativních vedlejších účinků,
jako je zrychlený srdeční tep a vysoký
krevní tlak.
Borůvkový detox
V detoxikaci nám pomůže i smoothie
z borůvek avokáda. Borůvky jsou výborné na podporu trávení a díky obsahu flavonoidů také na detoxikaci.
Navíc pomáhají žilnímu systému. Hodí
se skvěle pro každého, kdo trpí na
křečové žíly. Avokádo je bohaté na
zdravé tuky. „Chia semínka jsou silný
antioxidant, kvalitní zdroj bílkovin,
mají výrazný sytící efekt bez navyšování energie, obsahují velké množství
hořčíku, železa, draslíku, zinku a prospívají správné funkci metabolismu
i nervového systému,“ vysvětluje Věra
Burešová.
Příprava: Pro přípravu borůvkového
smoothie stačí rozmixovat borůvky,
špenát, kousek avokáda pro zjemnění a poté přidat chia semínka. Poměr
jednotlivých surovin záleží na vašich
chuťových preferencích.
Mrkev, obyčejná zelenina
s neobyčejnými účinky
Mrkev se může zdát jako obyčejná
a vlastně ničím zvláštní zelenina. Přitom je pro náš organismus velmi přínosná. Obsahuje spoustu vitaminů
a minerálních látek. Obsažený betakaroten působí dobře na krásu, dodá-

vá lesk vlasům, vyhlazuje kůži a podporuje dobré opálení. Poslední dobou
také často bývají zmiňovány účinky
mrkve v prevenci proti rakovině.
Příprava: Smoothie umixujte ze 6
dílů mrkve, 4 dílů ananasu, 4 dílů
okurky a 3 dílů červené řepy. Kromě
toho, že to bude mňamka, prospějete
také svému zdraví.
Tip: Pro lepší využití vitamínů ze zeleniny, můžete přidat několik kapek
olivového oleje.
Smoothie nazeleno
Do smoothie můžete přisypat také hit
poslední doby – speciální zelený čaj
matcha. Čaj matcha pochází z Japonska, ale pro své blahodárné účinky se
jeho pití stává velmi oblíbeným také
u nás. Obsahuje velké množství antioxidantů, vitaminů, vlákniny a také
ojedinělou aminokyselinu L-theanin.
Čaj matcha může směle konkurovat
i kávě, obsahuje totiž teofylin, který
má podobné účinky jako kofein. Dobíjí energii, zlepšuje paměť i náladu
a udržuje jasnou hlavu, což určitě
oceníte.
Příprava: Při přípravě smoothie nazeleno přisypte 2 g čaje matcha k 6
dílům špenátu, 4 dílům kiwi a 1 dílu
limetky. Nakonec přisypte 1 lžičku
lněného semínka.
Foto: Shutterstock.com
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VYCHÁZÍ NA VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK 15. BŘEZNA
LUKÁŠ KUTA
Pecková: Dítě štěstěny

KELLY BARNHILLOVÁ
Dívka, která upíjela měsíc

248,- Kč

298,- Kč

Mezzosopranistka Dagmar Pecková je právem nepřehlédnutelnou osobností světové hudební
scény. Do všeho jde s maximálním nasazením – ve svém profesním i v civilním životě. Co se
leckdy jeví jako nesmlouvavá nekompromisnost, je zároveň její
obrovskou předností – z pódií v
jejím nezaměnitelném podání
doslova čiší smršť emocí a pocit,
že se právě teď dotýkáme podstaty umění. O tom, co to obnáší,
„být částečkou geniální hudby“,
o sólovém zpěvu jako toreadorství, o pozici klasické hudby v době vycizelovaných hudebních
nahrávek, o velkém životním štěstí i o držkopádech je niterný a
vzácně kompaktní knižní rozhovor Dagmar Peckové s houslistou,
skladatelem a hudebním publicistou Lukášem Kutou. Stranou nezůstala ani ryze praktická stránka povolání operní zpěvačky – otázky
nás zavedou do zákulisí vzniku opery, jak na hlasovou hygienu, jak
skloubit rodinný život s profesním, jak vzít krizi jako životní výzvu a
jak „uprostřed mnoha dobře míněných rad neztratit sebe“.

Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno novorozeně čarodějnici žijící v hlubokých lesích.
Odnepaměti slýchali, že jen tak
ochrání město před jejími zlými
čáry. Jenže čarodějnice Xan není
krutá. Naopak, o opuštěné dítě
se postará, nakrmí je výživnou
hvězdnou září a najde mu novou, milující rodinu na druhé
straně lesa. Ale jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu měsíce. V její krvi začne
kolovat magie. Xan se rozhodne
děvčátko vychovat sama, pojmenuje je Luna a jeho kouzelné schopnosti zapečetí do doby, než bude
Luně třináct a zmoudří. Jenže jak se blíží dívčiny třinácté narozeniny,
kouzla začínají vyplouvat na povrch. Nad lesem se shlukují obrovská
hejna hrozivých ptáků, pod zemským povrchem se probouzí sopka
a kolem obchází žena s tygřím srdcem. A z Protektorátu míří k lesu
muž odhodlaný Xanu zabít. Brzy bude muset Luna bránit ty, kdo
dosud chránili ji. A postavit se skutečnému zlu.

Rozhovor s Dagmar Peckovou

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

VYDÁVÁ NAKLADATELSTVÍ ARGO WWW.ARGO.CZ

Výživa

JAK SE V RESTAURACI

NAJÍST ZDRAVĚ
Pokud dbáte na správný životní styl, snažíte se hubnout nebo sledujete obsah
cholesterolu v jídle, možná se návštěvám restaurací vyhýbáte. Třeba i ze strachu,
že byste mohli „zhřešit“. Ale i tady je možné najíst se zdravě – stačí se jen nad
výběrem menu zamyslet.
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USEDEJTE ROZHODNUTI
Dnes již mnoho restaurací nabízí výborné pokrmy s nízkým obsahem tuku
a cholesterolu. Pokud podnik ještě neznáte, najděte si jeho menu na internetu a předem vytipujte, co si dáte. Tak
se vyhnete váhání a případnému výběru nezdravého jídla. Nevolte pokrmy,
v jejichž názvu se objevují slova, jako
jsou máslový, na másle, smažený, krémový, gratinovaný apod. V některých
restauracích jsou v menu dokonce k dispozici i výživové informace.

POZOR NA SKRYTÉ KALORIE
Při objednávce myslete nejen na složení
jídla. Pokuste se objednat si jako první,
aby vás volba ostatních nijak neovlivnila. Pokud si nejste jistí způsobem, jakým je váš pokrm připravován, nebojte
se zeptat obsluhy. Co se týká výběru
samotného jídla, zkuste se držet následujících tipů.
•
V nabídce hledejte pokrmy připravované v páře, vařené, grilované či
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restované.
Brambory objednávejte pečené,
vařené nebo restované namísto
těch smažených.
•
Vybírejte jídla s čočkou, cizrnou či
fazolemi – luštěniny jsou bohaté
na vlákninu a zasytí vás.
•
Pokud si dáváte předkrm, volte polévky s vývarovým základem
nebo ideálně zeleninové polévky
typu minestrone a gazpacho.
•
Zdrojem bílkovin jsou mořské plody, drůbeží a libové maso. Z tučného masa je vhodné odstranit veškerý viditelný tuk.
•
Obsluhu klidně požádejte o porci
zeleniny místo hranolek a kuchaře
o přípravu kuřete bez kůže.
•
Jako dezert si objednejte ovocný
sorbet nebo čerstvé ovoce bez šlehačky a toppingu.
Jídlo jezte pomalu a vychutnávejte ho.
Nejenže si ho tak více užijete, ale tělo si
snáze uvědomí, že již má dost.
•

ZRÁDNÉ SALÁTY
Když večeříte v restauraci a chcete si
dát něco zdravého, salát se jeví jako
jasná volba. Ale pozor – saláty v sobě
často skrývají kalorické bomby v podobě dresinků nebo krutonů. Jejich kalorická hodnota se pak může vyrovnat
i fastfoodovému hamburgeru. Při výběru si tedy dávejte pozor na položky,
jako jsou strouhaný sýr, krémové zálivky, krájená vejce či kousky slaniny.
Volte raději saláty s ořechy, semínky,
sušeným ovocem a fazolemi. Tyto ingredience dodávají jídlu chuť a jsou
zdravé. Místo dresinku pak salát raději
zakapejte citronovou šťávou či octem.
Pokud dresinku neodoláte, objednejte
si jej stranou. Namáčejte vidličku nejprve do něj a až poté do salátu – sníte
ho tak méně, ale účel dochucení bude
splněn.

Zdroj: ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com

NOVINKY
Z
KRUHU
NOVINKYZ KRUHU
Z KRUHU
NOVINKY
59 Kč

NOVINKA NOVINKA
89 Kč

59,- Kč

od 99,- Kč

od 89 Kč

149,- Kč

59 Kč

PRO BYT
PRO
PRO
BYTBYT
A ZAHRADU
A ZAHRADU
A ZAHRADU

59,- Kč

99 Kč

149,- Kč

149 Kč

12ks od 89,- Kč

NOVINKANOVINKA

59 Kč

59 Kč

119 Kč

99 Kč

79 Kč

MARANELL
RYBÍZamerický
ČERNÝ TITANIA
MALINÍK česnek
POLKA
BEZTRNNÝ
STROMKOVÝ
Maranell
Réva velkoplodá
Obří
ibišek
Medvědí
Maliník Katewonder®
Jahody velkoplodé
INDIÁNSKÁ
BORŮVKA
MARANELL®
Superpřevislý
ZIMOLEZ
KAMČATSKÝ
VelkoplodáStorm
odrůda
Nejlepší
a nejchutnější
KLANOPRAŠKA
ANGREŠT
SPINEFREE
superpřevislý jahodníkjahodník,
více
než
50
exkluzivních
je
oblíbený
nejen
pro
naše exkluzivní
odrůda,
ihned
plodící ČÍNSKÁ
sazeniSummer
59
Kč
59
Kč
ANGREŠT
CAPTIVATOR
VELKOPLODÉ LÍSKY
MALINÍK 59
POLKA
ZIMOLEZ
KAMČATSKÝ
Kč
59
Kč
superpřevislý
jahodník
119
Kč
„VICKY“
119
Kč
nejsladší
jahody
jaké
si
Již
koncem
května
můžete
s
lahodnou
chutí,
vhodná
maliny
pro
Vaši
zahradu.
Je také
známa jakoodrůd
zcela
beztrnný
angrešt
99 Kč
který neúnavně plodí až
odolných
odrůd
včetně
své využití
v kuchyni, ale
beztrnná!!!
, kompaktní
ce
vynikajících
obrovské keře,
růžové
květy
99
Kč
nejlepší
a
nejchutnější
již
koncem
května
můžete
prakticky
beztrnný
angrešt
nenáročné
které
79ovoce
Kč
–dovedete
nejsladší
jahody
jaké
dechberoucí
bílé
květy
79
Kč
®
sklízet
sladké
a
velmi
na
jídlo
i
zpracování.
Keř
Od
léta
až
do
zámrazu
pěti
chutí
a
má
významné
® zimy,představit-vynis
červenými
sladkými
do
nejlahodnější
bezsemenných
a
rezistaké
jako
vynikající
léčia
velmi
úrodná.
s
opravdovou
jahodovou
MARANELL
RYBÍZ
ČERNÝ
MALINÍK
POLKA
(až
25cm!!!)
záříTITANIA
do dálky, MALINÍKmaliny
MARANELL
STROMKOVÝ RYBÍZ ČERNÝ
pro Vaši
zahradu.
POLKA
TITANIA
sklízet
sladké
aalové
velmiovoce.
sBEZTRNNÝ
červenými
sladkými
Vám
každoročně
přinesou
STROMKOVÝ
si
dovedete
představit
– BEZTRNNÝ
a léčivé
mimořádně
chutné
kající
do
truhlíků
i
závěsů.
chutné
modrofi
69
Kč,
stromek
99
Kč.
bohatě
plodí.
a
tonizující
účinky.
plody,
netrpí
padlím!
jahody
jaké
si
jen
umíte
tentních
vá
bylina.
DOPORUČUJEME!!!
chutí
Superpřevislý
jahodníkZIMOLEZ
KAMČATSKÝ
Velkoplodá
odrůda
Nejlepší
a
nejchutnější
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
excelentní
nádhera
léta až do zámrazu ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
ANGREŠT
Superpřevislý
jahodníkNejlepší Od
a nejchutnější
odrůdavynikajících
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
chutné modrofialové
netrpíSPINEFREE
padlím!!! Velkoplodá
spousty
ANGREŠTplody,
SPINEFREE
vynikající
do truhlíků
sladké plody,
spojení
nejsladší
koncem
května můžete Je také známa
představit
lahodnou
chutí, vhodná maliny pro
maliny
pro Vaši zahradu.Již koncemJiž
bohatě
plodí.
Je také
známa
zcelaangrešt
beztrnný angrešt s lahodnousoříšků
nejsladší jahody
jaké
si jaké si zcela beztrnný
května
můžete
Vaši zahradu.
chutí,
jako
ovoce
. vhodná
„borůvky“.
.jahody
i závěsů
. jako ovoce
krásy
a užitku
®®

dovedete představit-vyni- s červenými
s červenými
dovedete představit-vynisladkými sladkými
kající do
truhlíků i závěsů.plody, netrpí
plody,
netrpí padlím!
kající do truhlíků
i závěsů.
padlím!

99 Kč

89,- Kč

sklízet
sladké a velmi
na jídlo i zpracování.
Keř Od léta až Od
léta až do zámrazu sklízet sladké
a má významné
a velmi
do zámrazu
na jídlo i zpracování.
Keř
pěti chutí apěti
máchutí
významné
chutné
modrofi
alové ovoce.léčivé a tonizující
69 Kč,99stromek
bohatě plodí.
léčivé aúčinky.
tonizující účinky.
chutné modrofi
alové
ovoce.
bohatě plodí.
69 Kč, stromek
Kč. 99 Kč.

12 ks 139 Kč

12 ks 89 Kč

89,- Kč

69,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč

12 ks 89 Kč

12ks 139 Kč

Supercena 1ks/69 Kč
10ks
149,Kč
1 pár
samec+
samice
138 Kč

99 Kč

Supercena 1ks/69 Kč, 1 pár
samec+ samice 138 Kč

NOVINKA

1ks/69,-,
1 pár samec
+ samice 138,supercena
99 Kč

89 Kč

12ks od 139,- Kč

89 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ
MALINÍK BEZTRNNÝ –
MALINÍK ALPENGOLD
BORŮVKA
JAHODY
VELKOPLODÉ
Angrešt
beztrnný
Líska
velkoplodá
Maliník
Polka
Sibiřský
jilm
Rakytník
řešetlákový
Jahody
stáleplodící
Kč
GLEN
LYON
89
Kč 89
Žlutý,
stáleplodící a99
hlavně
JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
Jediná opravdová
borůvka
Ihned
plodící
frigo keřové
NOVINKA
99 Kč
Supercena
1ks/69
Kč, 1 rospár
NOVINKACaptivator
Kč
99
Kč maliny
Supercena
1ks/69
Kč,
1
pár
99
Kč
velmi
odolné
nejlepší
a
nejchutnější
neuvěřitelně
rychle
plody
mají
vynikající
certifi
kované BORŮVKA
sazenice
12
ks
89
Kč
Sladké
červené
12
ks
89
Kč
beztrnný
maliník!
Plody
Plodí
již
několik
týdnů
po
Plody
mají
vynikající
léčivé
JAHODY
VELKOPLODÉ
JAHODY
STÁLEPLODÍCÍ
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
OBŘÍ
KANADSKÁ
MALINÍK
ALPENGOLD
12ks
139 Kčsamec+ samice
FÍKOVNÍK PERETTA
pro
Vaši
zahradu,
nevymrsazenice,
sladké,
šťavnaté
12ks
139
Kč
samec+
samice
138
Kč
OBŘÍ
KANADSKÁ
138
Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
velkoplodé
lísky
začínají
maliny
Vašitýdnů
zahradu.
toucí mají
živý
plot,obsah
vyroste
léčivé
účinky
a a vysoký
nejvyšší
kvality, plodí
od
rezistentní!!
keř s čermůžete
nyní
aniž
jsou
velké,
sladké
vysazení
a sklizeň
trvá až
účinky
a vysoký
ihned
plodící
frigo
plodí
již pro
několik
plody
vynikající
jediná
opravdová
borůvka
žlutý,
stáleplodící
hlavodolná
odrůda
MALINÍK
BEZTRNNÝ
–
zá a bohatě
a pravidelně
a voňavé
jahody
již několik
MALINÍK
ALPENGOLD
BEZTRNNÝ
–sklízet
BORŮVKA
MALINÍK velmi
ALPENGOLD
JAHODY
plodit jižVELKOPLODÉ
2.rokem.
Od
léta ažmrazů.
zámrazu
až 2múčinky
za rok.a Sází
se ccaMALINÍK ně
obsah
vitamínů
června
do zimy!!!
venými
sladkými
byste
se
popíchali
o trny. BORŮVKA
a nečervavé.
dovysazení
prvních
vitamínů.
sazenice,
sladké,
šťavnatéJAHODY STÁLEPLODÍCÍ
po
ado
sklizeň
trváRAKYTNÍKléčivé
vysoký
pro
Vaši až
zahradu,
nevymrbeztrnný!!!
maliník.
fíkovníku,
vypěstujte
si JAHODY VELKOPLODÉ
LYON
plodí.
týdnů
po vysazení.
Žlutý,
stáleplodící
a plody,
hlavně
JAHODY
STÁLEPLODÍCÍ
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
GLEN LYONGLEN
Jediná
opravdová
borůvka
Žlutý, stáleplodící
a
hlavně
Ihned
plodící
frigo
ŘEŠETLÁKOVÝ
Jediná
opravdová
borůvka
Ihned
plodící
frigo
bohatě
plodí.
3ks/m
Velmi
odolné.
netrpí
. po Plody majíobsah
.
asazenice,
voňavé jahody
něko- Plodí již několik
ažPlodí
do prvních
vitamínů
zápro
a bohatě
a pravidelně
Plody
jsou
velké,maliny
sladké
.
svépadlím!!!
lahodné
Sladké
červené
beztrnný
maliník! fíky
Plody
již
několik
týdnů
Plody
mají
vynikající
léčivéSladké červené
maliny
Vašinevymrzahradu,
nevymrbeztrnný sami
maliník!
Plody
sladké,již
šťavnaté
týdnů
pomrazů
vynikající
léčivé
pro Vaši zahradu,
sazenice, sladké,
šťavnaté
. vysazení avysazení
.bohatě a pravidelně
týdnů
po vysazení
plodí
a nečervavé
můžete
velké, sladké
a sklizeň
účinkyobsah
a vysoký obsah můžete nyní
sklízetnyní
aniž.sklízet aniž zá a bohatě
záaapravidelně
jsou velké,jsou
sladké
alikvoňavé
jahody
již několik
sklizeň trvá
až trvá ažúčinky a vysoký
a voňavé jahody
již několik
byste seopopíchali
o trny. plodí.
a nečervavé.
prvních mrazů.
byste se popíchali
trny.
plodí.
a nečervavé.
týdnů po vysazení.
do prvníchdo
mrazů.
vitamínů. vitamínů.
týdnů po vysazení.

149 Kč

149,- Kč

keř 69 Kč

99,- Kč

69 Kč

49,- Kč

59 Kč

49,- Kč

79 Kč

89,- Kč

Keř 69 Kč stromek 99 Kč
149 Kč
49 Kč
59 Kč
za supercenu 69 Kč
Fíkovník
mrazuMORUŠE TRNAVSKÁ
JOSTA
– JOSTABERRY
ARONIE – ČERNÁ
RŮŽE VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ ČESNEK
Indiánská
borůvka
Rýmovník
Majoránka
vytrvalá
Obří
kanadská
Lahodné plody moruší
Kříženec
vzdorný
„Peretta“
JEŘABINA
69 Kčangreštu
stromek
149 KčKeř 69 Kč Keř
99
Kč má99 Kč
149 Kčpochoutkou
49 Kč
Několik
desítek69
odrůd
Je oblíbený
nejen pro
49 Kčplná
nenáročná
oblíbená
bylinka
do své
kujsou vynikající
astromek
černého
rybízu
lze
v teplejších
Sladkoplodá,
„Vicky“
borůvka
59
Kč
za supercenu
Kčaro59
Kč
69 Kč bylinka,
JOSTA
– JOSTABERRYoblas- za supercenu
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
ČESNEK
MORUŠE
TRNAVSKÁ
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
velkokvětých,
polyantek
využití
v
kuchyni,
ale
také
matické
listy
obsahují
chyně
má
navíc
i
spoustu
a
s
oblibou
je
mlsají
děti
nezaměnitelnou
chuť
a
je
tech
pěstovat
i
venku.
vitamínů,
probonádherně
kvete
a máJOSTA – kříženec
jediná
opravdová
MORUŠE
TRNAVSKÁ
JOSTA –angreštu
JOSTABERRY
ARONIE
–vynikající
ČERNÁ
je oblíbený nejen pro své ARONIE je
MORUŠElahodné
TRNAVSKÁ
JOSTABERRY
a černéněkolik
desítek
odrůd
plody
moruší
také
známa
jako
ovoce
–
ČERNÁ
i pnoucích
růží.silice, po-MEDVĚDÍvyužití
jako
léčivá
bylina.ale také
i dospělí.
velmi
úrodný.
velmi
účinné
léčivých
účinků
Při pěstování
v nádobě RŮŽE VELKOKVĚTÉ
všestranné
použití.
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
ČESNEK
velmi
sladké
plody,
velmiKříženec angreštu
růvka
pro
Vaši
zahradu,
Lahodné
plody
moruší
Kříženec
angreštu
JEŘABINA
ČESNEK
v kuchyni,
Lahodné jsou
plody
moruší
ho
rybízu má
nezaměnitelvelkokvětých,
polyantek
vynikající
pochoutkou
pěti
chutí
a má
významné
JEŘABINA
máhá
nejen
při rýmě
dává
dokonce
dvě
Několik
desítek
Jenejen
oblíbený
nejen pro své Sladkoplodá,
keřje mlsají
je
velmi
odolná
a bohajsou
vynikající
pochoutkou
arybízu
černého
rybízu
máúrody Několik desítek
jako
léčivá
Sladkoplodá,
plnáúčinky.
odrůd
probylina.
své
jsou vynikající
pochoutkou
má
chuť
a je
velmi
i pnoucích
růží za odrůd
super Je oblíbený
aodolný
s oblibou
děti a černéhonou
léčivé
a tonizující
plná
ročně.chuť a je chuť a je velkokvětých,
velkokvětých,
využití vale
kuchyni,
plodící pro
s mlsají
oblibou
je mlsají děti nezaměnitelnou
nezaměnitelnou
vitamínů,
vynikající pro
polyantek polyantek využití v kuchyni,
také ale také vitamínů, tě
a s oblibouDOPORUČUJEME!
. děti
cenu.
iaje
dospělí
úrodný.
vynikající
pnoucích růží.
léčivá bylina.
velmi úrodný.
i pnoucích irůží.
jako léčivájako
bylina.
i dospělí. i dospělí.
velmi úrodný.
všestrannévšestranné
použití. použití.

49 Kč

59,- Kč

129 Kč

119,- Kč

keř 69 Kč

keř 69 Kč

89,- Kč

299 Kč

89 Kč

199 Kč

129 Kč

49,- Kč

49,- Kč

149 Kč

149 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK
Plodící
citrusy
– SUMMER
STORM
149 Kč
149
citroníky
, mandarinky,
Nádherné
ažKč
25cm
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK –
pomeranče,
grepy,
veliké
květy
od létaIBIŠEK
až do
AMERICKÝ
OBŘÍ
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK
SUMMER
STORM
kumquaty
a STORM
rarity
zámrazu.
Nevymrzá!
– STORM
SUMMER
– SUMMER
nádherné
až
25
cm
veliké
vhodné
i do bytu,
brzy
Nádherné
Nádherné
až
25cm
květy
od létaaž
až25cm
do zámraplodící
veliké
květy
od léta až do
veliké květy
od
léta
až do
zu.
Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!

49 Kč

1 pár 198,- Kč
49 Kč

269 Kč

99 Kč

od 99,- Kč

ANGREŠT SLADKÝ
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
LADY SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ
89 Kč
FÍKOVNÍK PERETTA
Kč
CRANBERRY RED
Sladká červená ryngle
Opravdu89
sladké
žluté
Bílé, modré
i růžové
Podzimní,
sladké,
ideální
199 Kč
49 Kč
Černý
jeřáb
- 129
aronie
Lahodný
chřest
Angínovník
–
Jahodový
stromek
Lilek
převislý
fi
alový
Mrauvzdorné
kiwi
Kč
199
Kč
269
Kč
49veliké
Kč plody
129
Kč
269
Kč
Velmi
odolná
odrůda
Opravdu
se
vhodná i do menších zaplody,
dospělé
keře mají
odrůdy s velkými hrozny,
do malých zahrádek,
ANGREŠT
SLADKÝ
99 Kč
neuvěřitelně
rychle rosANGREŠT
SLADKÝ
99 vypěstujte
KčTITANIA
keřová
Darlise
Belamcanda
Psidium
Arguta
fíkovníku,
si
ARONIE
–
ČERNÁ
JEŘARÉVA
BEZSEMENNÁ
RYBÍZ
ČERVENÝ
MAXIBRUSINKA
CRANRYBÍZ
ČERNÝ
TRPASLIČÍ
NEKTARINKA
hodí
ke svíčkové,
ale mají
hrádek,
navíc
má
i
krásné
minimum
trnů
a
je
tak
vhodné
i
do
chladnějších
Saphira
žlutá,
Decora
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
LADY
SUN
RÉVA
BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
toucí
balkonová
rostlina
LADY
SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
sladkoplodá
a neuvěexkluzivní
odrůda
chřestu
vynikající
léčivka
na ančervené
plody sklizeň.
svojí chutí
ideální
doléčivé
našichúčinky.
podmísami
své lahodné
fíky.
bílé,
modré
i růžové
i výrazné
velkoplodá
odrůda
červenofi
alové
listy.
BINA
velmi
snadná
oblastí.
červená.
VELKOPLODÝ
-BERRY
RED
FÍKOVNÍK
PERETTA
CRANBERRY
RED
Sladká
červená
ryngle
Opravdu
sladké
žlutéskli-Podzimní,RUBIS
Bílé,
modré
i růžové
sladké, ideální
PERETTA
ryngle
sladké
žluté
sPodzimní,
nádherným
květen- CRANBERRY
Bílé, modré
i růžové
sladké,
ideální
řitelně
úrodná
rostlinaSladká červená
s mimořádně
jemnouFÍKOVNÍK
a podobné
krční Opravdu sladké
připomínají
nek.RED
Plody
jsou doslova
odrůdy
s ivelkými
hrozny,
sgínu
lahodnou
chutí,
vhodná
, plnáhrozny,
plody
vjahody,
dlouhých
veliké
sese
balkoně
či
v až
malé
Velmi
odolná
odrůda
Opravdu
veliké
plody
vhodná
dozamenších
za- Velmi odolná
plody,
dospělé
keře
mají do malýchna
odrůdy
s velkými
do
malých
zahrádek,
odrůda
Opravduopravdu
veliké
plody
seplody
vhodná i do
menších
plody,
dospělé
keře
mají
odrůdy s sladkoplodá
velkými
hrozny,
zahrádek,
stvím,
Převisy
2m.
s
velikými
plody
plnými
a
lahodnou
chutí
problémy,
navíc
i
krásně
zeň
2x
ročně
i
v
bytě
napěchované
vitamíny
vhodné
do
chladnějších
jídlo i zpracování.
pro hrádek, navíc
odolný
hodí
keke
svíčkové,
ale
sklízet - hodí ke svíčkové,
fíkovníku,
vypěstujte
si minimumhroznech,
hodí
svíčkové,
alemají
mají
hrádek,
má i krásné fíkovníku,na
minimum
trnů a mrazu
je tak Saphira -zahrádce
vhodné
i vynikající
do chladnějších
Saphira
-můžete
žlutá,
vypěstujte
si
ale
mají
má ii navíc
krásné
trnů
a je tak
vhodné i vitamínů,
do
chladnějších
žlutá,
Decora
- Decora
vitamínů.
kvete
a
nemusí
se
loupat
.
oblastí
. sklizeň. červená. červená.
vynikající nektarinky.
ivelmi
chorobám
léčivé
sami svéfíky.
lahodné fíky. velmi snadná
ivýrazné
výrazné
léčivé účinky
účinky..
červenofi
snadná
oblastí. použití.
sami své lahodné
i výrazné iléčivé
účinky.
červenofialové
listy.alové listy.
sklizeň.
oblastí. všestranné

99 Kč

od 69,- Kč

1 ks 49 Kč

Keře od 59,- Kč

89 Kč

69,- Kč

299 Kč

119,- Kč

NOVINKA

Stromky od 109,-Kč

299 Kč

již od 89 Kč

89 Kč

49 Kč

249,- Kč

89 Kč

od 149,- Kč

NOVINKA

od 89 Kč

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ
TRPASLIČÍ NEKTARINKA
RYBÍZ ČERVENÝ
PLODÍCÍ CITRUSY
VELKOPLODÉ LÍSKY
AMELANCHIEROVA
FRUCA
RUBIS
VELKOPLODÝ
Pomeranče, mandarinky,
Nenáročné keře,
které
BORŮVKA
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PROVONĚNÉ
JARO

Přivítejte jaro provoněnými
tradičními recepty, které se
hodí na slavnostní velikonoční tabuli. Pojďme se podívat na recepty, kterým budou vévodit čerstvé bylinky, ale
i na tradiční velikonoční sladkosti, bez kterých si svátek jara
nedokážeme představit.
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Čerstvé bylinky se nejlépe kombinují s lehkým, a u dětí tolik oblíbeným, kuřecím masem, které do sebe všechny vůně hravě absorbuje. Začneme tedy výborným kuřátkem s velikonoční nádivkou.

Pečené kuře s jarní nádivkou
Ingredience:
•
kuře
•
sůl
•
pepř
•
máslo
•
Na nádivku:
•
2 rohlíky
•
2 vejce
•
slanina
•
cibule
•
1 dcl mléka
•
petrželová nať
•
kopřivy
•
pažitka
•
muškátový oříšek
•
sůl
•
pepř

a osmahneme na másle. Když je směs
opečená dozlatova, vložíme ji do mísy
k rohlíkům. Přidáváme vejce, najemno
nasekané čerstvé bylinky a dochutíme
muškátovým oříškem, solí a pepřem.
Kuře opláchneme a naplníme připravenou nádivkou. Z obou stran opepříme,

dobře osolíme a dáme do pekáčku. Na
maso poklademe kousky másla, které
můžeme opatrně vložit i pod kůži. Kuře
tak zůstane šťavnaté. Pečeme v předehřáté troubě hodinu až hodinu a půl na
180° C

díčko nakrájíme na dílky. Osmahneme
je na malém množství rozehřátého
oleje spolu s nasekaným stroužkem česneku, podlijeme troškou vody, bílého
vína, osolíme a ochutíme najemno nasekanou petrželkou. Jakmile artyčoky
změknou, vyjmeme je z pánve a nakrájíme najemno. Prsíčka naklepeme a potřeme náplní z najemno nakrájených
artyčoků ochucených hojným množstvím najemno nasekané petrželky
promíchané se 2 lžícemi strouhaného
parmezánu, 2 krajíčky rozmixovaného
toastového chleba, solí a pepřem. Stočíme je do rolády, ovážeme je volně kuchyňským provázkem a vaříme v páře
20 minut.
Postup omáčka: Česnek rozdělíme na
stroužky, oloupeme a spaříme je třikrát
ve vroucí vodě, přičemž vodu pokaždé
vyměníme. Spařené stroužky přendáme do kastrůlku, podlijeme je vodou
a mlékem v poměru 1:1, přiklopíme
a dusíme, dokud zcela nezměknou. Potom česnek slijeme a rozmixujeme s 1
lžící tekutiny z dušení. Smetanu okyse-

líme několika kapkami citronové šťávy,
přidáme rozmixovaný česnek, osolíme,
opepříme a důkladně prošleháme metlou na jemnou krémovou omáčku. Roládu nakrájíme na plátky a podáváme
s omáčkou a přílohou z listového salátu
ochuceného bylinkami, olivovým olejem a solí.

Postup:
Rohlíky nakrájíme na kostičky, vložíme do velké mísy a zalijeme mlékem.
Cibuli a slaninu nakrájíme najemno

Smetanová omáčka s kuřecí
roládou s artyčoky
Ingredience na roládu:
•
2 kuřecí prsa
•
4 artyčoky
•
1 stroužek česneku
•
strouhaný parmezán
•
toastový chléb
•
suché bílé víno
•
petrželka
•
olivový olej
•
pepř
•
sůl
Ingredience na omáčku:
•
150 ml smetany ke šlehání 31%
Kunín
•
½ hlavičky česneku
•
½ dcl mléka
•
citron
•
sůl
•
bílý pepř
Postup roláda:
Artyčoky očistíme, odkrojíme vnější
tuhé listy a vnitřní chmýří a měkké sr-
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Lehký vajíčkový salát s jogurtem
Ingredience:
Na porci pro 5 osob budeme potřebovat:
•
10 vajec natvrdo
•
2 stonky řapíkatého celeru
•
1 svazek ředkviček
•
1/2 červené cibule
•
hrst petrželky
•
400 g bílého Selského jogurtu
Hollandia
•
1 lžíci hořčice

Postup:
Jednoduchost tohoto salátu spočívá už
v samotném krájení. Vejce nakrájíme
na kostky a každou zeleninu nasekáme
trošku jinak, abychom získali rustikální
salát, o který nám právě jde. Řapíkatý
celer můžeme nakrájet na plátky,
cibulku na jemné měsíčky, petrželku
najemno, ředkvičky na plátky a vše
zlehka promícháme s jogurtem, hořčicí,
solí a pepřem. Výborně se k němu hodí
čerstvě rozpečená bageta.

Velikonoční koláč Torta Pasqualina
Ingredience:
•
2 balení listového těsta kulatého
tvaru
•
1kg mangoldu
•
500 g Galbani Ricotty
•
5 vajec
•
½ nakrájené cibule
•
60g nastrouhaného parmazánu
•
extra panenský olivový olej
•
máslo
•
majoránka
•
sůl a pepř
Postup:
Mangold očistíme, ponecháme si pouze zelené části. Nakrájíme je na tenké

proužky, které dvě až tři minuty spaříme ve vroucí osolené vodě. Slijeme
a necháme vychladnout. V pánvičce
osmahneme ve dvou lžících olivového
oleje cibuli, přidáme osušený mangold
a několik minut restujeme. Vložíme do
mísy, vmícháme ricottu, strouhaný parmazán, dvě ušlehaná vejce, polévkovou
lžící majoránky, sůl a pepř.
Pečící formu na koláč o průměru 22
cm s vysokými zkosenými stranami vymažeme máslem a vysypeme moukou.
Rozválíme první placku listového těsta,
vložíme do formy, okraje těsta necháme přesahovat přes stěny. Dovnitř nalijeme náplň. V náplni vytvarujeme ve
stejné vzdálenosti od sebe tři důlky,

Mazanec podle babičky
Ingredience na 4 malé mazance:
•
1 kg polohrubé mouky
•
200 g rostlinného tuku
•
200 g moučkového cukru
•
4 vejce
•
sůl
•
1 ½ kostky droždí
•
trochu vlažného mléka
•
rozinky
•
mandle
Postup:
Droždí smícháme s trochou mléka
a cukru a necháme vzejít kvásek.

V míse utřeme změklý rostlinný tuk
s cukrem a vejci, poté přidáme mouku, sůl a trochu mléka. Smícháme
a přidáme kvásek. Vypracujeme těsto, které se nebude lepit na mísu. Ke
konci do těsta zapracujeme rozinky
a pokrájené mandle. Těsto necháme
kynout aspoň 2 hodiny na teplém
místě. Vypracujeme čtyři bochánky,
které přesuneme na plech s pečícím
papírem a necháme ještě chvilku kynout. Mazance potřeme rozšlehaným
vejcem a pečeme v předehřáté troubě na 200°C dozlatova.

Velikonoční beránek ze šlehačky
Ingredience:
•
250 ml smetany ke šlehání 30%
•
125 g moučkového cukru
•
vanilkový cukr
•
3 vejce
•
60 g rostlinného tuku
•
2 lžičky kypřícího prášku
•
250 g hladké mouky

Postup:
V míse utřeme změklý rostlinný tuk
s cukrem a vejci, poté přidáme mouku a kypřící prášek. Přilijeme smetanu a mícháme, dokud nebude těsto
krásně hladké. Těsto přelijeme do
vymazané a vysypané formy na beránka, uhladíme povrch a přiklopíme druhou polovinou formy. Pečeme
v troubě vyhřáté na 170° C 50 minut.

do kterých rozklepneme syrová vejce.
Na každé vejce položíte kousíček másla.
Připravíme druhou těstovou placku,
kterou náplň přiklopíme. Okraje spodní a horní placky spojíme k sobě. Celý
povrch koláče pomažeme olejem. Vložíme do předehřáté trouby na 180° C
a pečeme zhruba hodinu. Podáváme
vlažné či studené.

Novinky nakladatelství ANAG pro rok 2018
PoklePávání
Cestou eFT k úlevě od bolesti

aných knih
Celý sortiment již vyd
najdete
Ag
nakladatelství AN
ectvích
up
ihk
kn
ve všech dobrých
po celé ČR.

(5812)

PosváTná mísTa zemí
koruny české II.

(5826)

Nick Ortner

Petr Dvořáček

Chronickou bolestí dolní části zad trpí
stále více lidí. „Normálním“ řešením,
na které jsme zvyklí, je vyhledat lékaře, nechat si aplikovat injekci a užívat
léky. Když se ale normální bolest změní
v chronickou, konvenční medicína nestačí. Tato kniha stanovuje plán, který
vás krok za krokem učí, jak používat
poklepávání nebo EFT (techniku emoční
svobody) ke snížení či odstranění chronické bolesti.

V této knize, plné krásných fotografií, navštívíme místo pradávného kultu
bohyně matky, podíváme se na návrší,
na němž kdysi lidé zavěšovali své drobné dary bohům na větve posvátného stromu, navštívíme jihomoravské
rondely, v nichž lid kultury Moravské
malované keramiky uctíval své půvabné Venuše, poznáme místo, na němž
se dávní Keltové klaněli soše tajemného druida.

V knize najdete rady a techniky pro řešení bolestí jak krátkodobých, tak i chronických. Zabývá se rovněž tématy, o jejichž souvislosti s chronickou bolestí řada
lidí nemá vůbec tušení, jako například
jak se odpoutat od minulosti, vytvořit si
osobní hranice, jak nakládat s osobními
vztahy či jak pracovat skrze hněv. Autor
vám pomůže pochopit, co je příčinou
bolesti, a poskytne vám nástroje k dosažení kompletní a trvalé úlevy od bolesti.

Navštívíme také ruiny gotických klášterů i ty, které povstaly z trosek k nové
slávě, po stopách statisíců dávných
poutníků se vydáme na další poutní
místa barokní lidové zbožnosti a nevynecháme ani jedinečná umělecká díla
zrozená z víry i marnivosti mocných.
A dokonce budeme i svědky zrodu nových posvátných míst vznikajících z touhy vykořeněného moderního člověka
po nalezení ztracené spirituality.

240 stran, brožovaná

192 stran, vázaná

299 Kč

339 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz
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Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

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

RITUALS...
PROMĚŇTE
KAŽDODENNÍ
RUTINU V DROBNÉ RITUÁLY
RADOSTI S PRODUKTY URČENÝMI DO KUCHYNĚ

S produkty Rituals určenými
pro váš domov a pro péči
o vaše ruce si nyní můžete vychutnat každičkou chvíli, která
dříve uplynula bez povšimnutí.
Nový design produktů teď
ještě více ozdobí vaši kuchyni,
koupelnu či toaletu a díky
jedinečnému složení poslouží
vaší pokožce.

COLOURINDICATOR
– ČISTOTA, KTERÁ JE VIDĚT
Objevte nový WC čistič s technologií
Colour Indicator, který při kontaktu
s vodou změní barvu! Díky produktu Bref
10x Effect budete mít vždy jistotu, že se
účinné látky opravdu dostanou všude
zevnitř toaletní mísy. Vyzkoušejte nejúčinnější složení WC čističe od značky
Bref. K dostání ve čtyřech variantách:
Protection, Anti Limescale, Max White
a Anti Rust v balení 700 ml.

www.rituals.cz

BEZLAKTÓZOVÉ PRODUKTY MEGGLE
Trpíte intolerancí laktózy? Společnost Meggle pro Vás má řešení,
kterým je řada bezlaktózových produktů: Mléko
1,5%, Cottage Cheese, Tvaroh, Smetana na vaření
a ke šlehání. Nově můžete sáhnout po mléku 3,5%.
Produkty obsahují max. 0,01 g laktózy ve 100 g.
Zachovávají si však všechny potřebné složky jako
běžné mléčné produkty. www.bez-laktozy.cz

DOPŘEJTE SVÝM VLASŮM I TĚLU
PRÉMIOVÉ PRODUKTY DOVE
Už od dětství toužíme po tom být princeznami a obklopovat se krásnými
věcmi. Postupem let rosteme a plníme si naše dětské touhy, dopřáváme
si luxusní péči a toužíme zastavit proces stárnutí a zůstat mladé a svěží.
Vyhrajte balíček luxusní péče od Dove, stačí odpovědět na jednoduchou
otázku.
Jakou technologii v sobě
obsahují produkty Dove Derma spa?
A. Cell-Moisturisers®
B. žádnou
C. NutriumMoisture™

COLONFIT PLUS
ColonFit PLUS od společnosti
TOPNATUR je rostlinný produkt
určený pro řízenou dietární výživu při zácpě a hemoroidech.
Obsahuje vlákninu psyllium,
probiotika, prebiotika a trávicí
enzymy.
Více o produktu na
www.colonfit.cz.

Více informací na
www.dove.com/cz

Podpořte růst kostí u kojenců
a batolat vitaminem D3
Dáváte vašim dětem Vitamin D3? Pro organizmus
velice důležitý, reguluje metabolismus vápníku,
napomáhá jeho vstřebávání a využití v organizmu.
Významný je pro tvorbu a mineralizaci kostí a zubů
u kojenců a batolat. TEREZIA Vitamin D3 je posouzený
Českou pediatrickou společností a mohou jej užívat
děti již od 1. měsíce věku. Navíc je bez vedlejších
účinků. K dostání na e-shopu www.terezia.eu
a v lékárnách.

PARNÍ ČIŠTĚNÍ
Výkonný parní čistič Kärcher SC 5 EasyFix s novou
podlahovou hubicí EASYFIX vám zajistí dokonalé čištění párou, odstraní nečistoty a zničí i 99,99 % běžných bakterií v domácnosti. Nová podlahová hubice
EasyFix je opatřená lamelami. Udrží páru přímo na
podlaze mnohem déle, a tak snadněji odstraní
i obtížné nečistoty. Komfortní systém suchého
zipu urychlí připevňování utěrky z mikrovláken na podlahovou hubici.
www.karcher.cz, www.svetcisteni.cz

MOJE TĚLO: KOUČINK

Levandulový pobyt
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno a dvoulůžkové pokoje
Stravování: polopenze, včetně salátového
bufetu, moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• levandulová koupel
• levandulový zábal dolních končetin
• levandulová masáž zad
• levandulový peeling dolních končetin
• parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od
3.030,- Kč/osoba*

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
•
•
•
•

Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.
Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.
Vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy.
Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy.

Kristina Čechová
Není to jen kniha o hubnutí. Je to kompletní
průvodce tím, co by měl člověk znát, aby
pochopil, jak jeho tělo funguje, naučil se
mu naslouchat a získal zpět schopnost přirozeně vnímat sám sebe. Autorčiným cílem
bylo napsat knihu motivační, nenáročnou
na pochopení a hlavně takovou, aby se
s ní dalo pracovat a sloužila jako průvodce
prvními, ale i dalšími krůčky na cestě za
hezčí postavou, zdravějším tělem a sebeláskou.“Kniha je plná
nápadů, rad, triků, inspirací, receptů a tipů do života. „Koučink“ ti
bude skvělým společníkem nejen prvních 30 dní výzvy, ale i dlouho
poté. Přijmeš jen 30denní výzvu, nebo změníš celý svůj život?
vydalo nakladatelství ANAG, 256 stran, brožovaná, 349 Kč

VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY
LINTEO
Vyrobené z jemného a zároveň pevného
materiálu, který je rozložitelný
a splachovatelný.
- s KYSELINOU MLÉČNOU, 60ks
obsahuje panthenol, který zklidňuje
a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje
vyvážené pH v intimních oblastech a aloe vera
přispívá k péči o citlivou pokožku.
- s EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 60ks
je obohacen extraktem z heřmánku a dubové
kůry. Pečuje o pokožku se sklonem k zevním
hemeroidům, má zklidňující a hydratační účinky.
www.linteo.cz

BEPANTHEN® CARE MAST
• Pomáhá chránit dětský zadeček před
vznikem opruzení
• Pro každodenní péči
• Pečuje i o kojením namáhané prsní
bradavky a suchou pokožku

Kosmetický přípravek

.

,
avotnický prostředek

Zdr

254
L.CZ.MKT.CC.12.2017.1

L.CZ.MKT.CC.06.2017.1

073

*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období
04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

VESMÍRNÝ PŘÍSTROJ PRO ZDRAVÍ
Vynález léčitele Ivana Rybjanského je sestrojen na principu řízeného uvolňování energie polodrahokamů – ty díky vzájemně se podporujícím frekvencím
„čistí“ okolní prostředí od elektrosmogu či účinku geopatogenních zón.
Do bytu a menšího domu je vhodný Somavedic Harmonie, ve větších stavbách
a domech Medic a v obchodech, kancelářích a na podobných frekventovaných
místech Quantum. Pak je tu ještě Atlantik, jenž je skladbou minerálů a jejich
„nastavením“ vhodný pro upravování vody. Posledním ve vývojové řadě je Medic Uran – jde o křišťálové sklo s příměsí přírodního uranu. Tím se dosáhlo silnějšího účinku, který je třeba v prostorech s vyšší zátěží elektrosmogu; tento model
dokáže i harmonizovat vodu.

V PASTI LŽÍ

Grafi k Hynek je sice uznávaným umělcem, své životní
dílo však dosud nevytvořil. Jeho žena Dana se po nehodě
ocitá na vozíku a Hynka opouští. Mozaiku vztahů dotváří
Danina sestra Soňa, obětavá vůči svým blízkým, avšak
neschopná navázat partnerský vztah. Poutavý román je
zasazen do poloviny osmdesátých let a zdařile nahlíží do
života tehdejší společnosti.

Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně
vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale
na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí život
naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde nechala
zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že si domluvila
schůzku. V hlavě má jen zmatek a mrtvou ženu, kterou
možná mohla zachránit. Je blázen? Nebo si s ní zahrává
její mysl?

MOTTO

KNIŽNÍ NOVINKY

ZDI TVÉ

ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež? Páry, jako jsou
Jack a Grace, musíte obdivovat, ať chcete nebo ne. On
dobře vypadá a umí vydělat peníze, ona je elegantní
a šarmantní. Skoro je vám líto, že se s ní nemůžete
spřátelit a poznat ji o trochu víc. Oni dva jsou totiž pořád
spolu. Taková láska! Pak si ale uvědomíte, že Grace
nikdy nezvedne telefon, že nepřijímá žádná pozvání,
pokud není pozván i její manžel. A jejich ložnice má
zamřížované okno!

MOŘE INKOUSTU A ZLATA – ČTENÁŘKA

CIZÍ LOŽNICE

VÍŠ, ŽE TĚ POTŘEBUJU?

Radka pracuje v realitce a jednoho dne se po návštěvě
luxusní vily probouzí v nemocnici. Nepamatuje si, co se
přesně stalo, jen cítí, že s inženýrem, který chce dům
koupit, si začíná rozumět. Že by ji konečně potkalo
štěstí a ona mohla zapomenout na nelehké dětství
bez maminky i na nevydařené vztahy s muži? Chvíli má
naději, ale brzy se situace znovu zkomplikuje a Radka
musí čelit nečekaným problémům.

Eden svého nevlastního bratra neviděla už skoro rok.
Přestože svůj utajovaný vztah kvůli rodině ukončili, nemůže na Tylera stále zapomenout. Je sice šťastná se svým
novým přítelem, jenže když od Tylera dostane zprávu, aby
s ním strávila léto v New Yorku, je štěstím bez sebe. A tak
spolu prožívají horké dny ve městě, které nikdy nespí,
a staré touhy bublají pod povrchem. Jak dopadne jejich
setkání? Odolají pokušení, nebo dají citům volný průběh?

FRAGMENT

Sefia se ukrývá v divočině se svou tetou Nin od doby, kdy
byl zavražděn její otec. Když však tetu unesou, začne si
klást otázky. Kdo Nin unesl, a proč? Souvisí její zmizení
s otcovou vraždou a s podivným hranatým předmětem,
který teta tak pečlivě schovávala? Tajemná Kniha, kterou
ale nedokáže přečíst, a záhadný němý chlapec, jehož
zachrání před krutým zacházením, se stanou její nadějí.
Klíčem k odhalení magického světa i otcovy tragické smrti.

ROZMAČKANÉ EGO SE SLANINOU

MILOVALA JSEM ŽIVOT

Živelná autorka kuchařek Nela má talent kombinovat
chutě a komplikovat si život. Nechává v Praze jistoty a se
slušnou dávkou rebelství i odvahy vystoupit z komfortní
zóny se odstěhuje do Norska a následně na anglický
venkov pracovat jako servírka. Do cesty se jí pletou
svérázní hosté a neobyčejní muži, včetně Colina Firtha.
Na dřeň upřímný a optimistický příběh volně navazuje
na předchozí knihu Muž s vůní kávy, žena se špetkou
skořice.

Maddy byla perfektní mámou a manželkou, zábavnou
kamarádkou, prima sousedkou. Nikdo by si nepomyslel, že
by se mohla něčím trápit. Tedy až do chvíle, než spáchala
sebevraždu a zanechala za sebou šokovaného manžela
a dospívající dceru. Jak je to mohla udělat? ptají se všichni.
A na tuhle otázku čtenáři odpoví sama Maddy, která
ze života své rodiny tak docela neodešla. Než se vytratí
navždy, musí ještě pár věcí zařídit. Například najít novou
ženu pro svého muže.

OSM

VŠICHNI NAŠI EX

Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená
mladá dívka. Michaela zůstává v bezvědomí a policie
je při vyšetřování bezradná. Kdo čin spáchal a proč?
Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny, kde
hlídala děti? Vysvětlení nepřichází ani po probuzení
z kómatu. Michaela si totiž osudný den nepamatuje.
A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života.
Rok, který začal tak nevinně, všem zamíchal životy
a skončil pokusem o vraždu

Je možné recyklovat lásku? Čtyři kamarádky zklamané ze
svých vztahů to zkusí. Už jsou unavené ze schůzek přes
online seznamky, které jim dohazují samé ztroskotance,
lháře, nerdy a chlápky, kteří ve čtyřiceti bydlí se svou
matkou. Marnie, Helen, Rosa a Ani mají za sebou vztahy
s muži, kteří nebyli zdaleka tak hrozní, jen jim to z různých
důvodů nevyšlo. Co je špatného na tom, přehrát svého ex
kamarádce a dát jí k němu návod k použití?

KVŮLI TOBĚ I ZHUBNU

Rita se dostala do velkých nesnází. Po rozvodu se
musela vrátit do rodného městečka, kde začala pracovat
v domově pro seniory. Podle její kamarádky Lídy tam
ale není všechno v pořádku. Jenže než Ritě prozradí svá
zjištění, je nalezena mrtvá. Dům, kde teď Rita s dětmi
bydlí, je v podstatě na samotě. Přesto se tam mrazivou
nocí ozývá dětský pláč. Jak je to možné? A proč Lída
zemřela? Rita hledá odpovědi a samotné jí při tom jde
o život.

IKAR

MOTTO

BÍLÁ TMA

Pětačtyřicetiletá Niki je kulatá a spokojená.
Náhle se jí však zhroutí svět. Mladičká podvyživená zmije jí
chce odloudit manžela. Niki je konfrontovaná s osudovou
otázkou všech žen: Jsem příliš tlustá?
Po létech baculaté idylky se rozhodne bojovat. Naordinuje
si odtučňovací pobyt, kde najde útěchu nejen u obézních
družek v neštěstí, ale i u Lea, muže velikosti XXL. A je tu
také Mario, vysoce erotický masér shiatsu.
Je snad hubnutí nový druh sexu? A co vlastně je a není sex?
Niki svádí nelítostný boj o pravou lásku.

MOŘEPLAVEC

MŮJ ROK 1968

BIZBOOK

Román Mořeplavec je třetím z oceňované knižní ságy
od Diany Gabaldon, kterou hltají čtenáři po celém
světě. V historických příbězích naleznete všechno od
dobrodružství, sci-fi a napětí až po romantickou lásku.
A román Mořeplavec není výjimkou. Čtenáři se opět
setkávají s hlavní hrdinkou Claire, která před dvaceti
lety cestovala zpět v čase do 18. století, kde našla životní
lásku. Nyní si musí zvolit svůj osud a najít odvahu čelit
vášni a boleti, které ji čekají.

Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, nebo který vám
utkvěl v paměti. O jakých událostech se mluvilo v médiích,
jaká auta byla v kurzu, kolik stál lístek na tramvaj nebo
jak vypadala tehdejší Miss World? Připomeňte si oblíbené
písně, dobovou reklamu i fi lmy, které běžely v kinech
v roce 1968. Připomeňme si rok, kdy tanky armád Varšavské
smlouvy ukončily pražské jaro a kdy Věra Čáslavská
excelovala na OH v Mexiku.

Hlavní hrdinka románu Kitty Millerová žije dvojí život.
Přes den je samotářkou, která miluje knihy a celý svůj
život zasvěcuje práci ve svém knihkupectví. Přes noc,
když Kitty spí, sní o životě jako Katharyn Anderson, jež
je šťastně vdaná za lásku svého života a bydlí v úžasné
vile, kde vychovává své překrásné děti. Kittyin sen se
stává reálnější každou nocí. Je možné, že by si mohla
mezi dvěma světy opravdu vybrat ten svůj? Strhující
portrét ženy hledající vlastní identitu nechává čtenáře
do posledních stran v nejistotě.

MANAGEMENT PRESS

KNIHKUPKYNĚ

Očekávané pokračování série kuchařek Lahodně s Ellou
a přáteli patří do povinné výbavy každé foodblogerky.
Nevšední kniha receptů je určena hlavně těm, co se rádi
dobře a také zdravě najedí. Inspiraci Ella Woodward,
samá uznávaná foofblogerka, čerpá ze svých vlastních
zkušeností a poznatků, které jí pomohly ke zlepšení
zdraví. V knize naleznete recepty pro každou příležitost
od všedních večeří až po významné akce jako jsou
slavnostní hostiny, oslavy narozenin, pikniky, firemní
večírky či svatby.

PRAGMA

ANAG

Pravdivý příběh muže, který zachránil stovky lidí před
mučením, deportací a smrtí
Židovský mladík Adolfo se od svých čtrnácti zajímal
o chemii barvení, a to ho velmi záhy během druhé světové
války předurčilo ke spolupráci s odbojem. Stal se předním
padělatelem dokladů pro francouzské hnutí odporu. Díky
svým dovednostem, odbornosti a neúnavné práci do konce
války podle odhadu zachránil před jistou smrtí na 14 tisíc
mužů, žen a dětí.

37 VTEŘIN

ŽIVOT VE STYLU LAGOM – ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB
ŽIVOTA
Autorka nám v této nádherné knížce velikosti „tak akorát
do kapsy“ dovolí nahlédnout do tajů obdivuhodného
švédského životního stylu a ukáže nám, jak být trochu
více lagom. Vysvětluje, co lagom pro Švédy znamená,
a také zkoumá souvislost se všemi oblastmi našeho
života: od oddělení práce a osobního života pomocí
správného rozvržení času po naše stravovací návyky
(abychom se o nic nepřipravili, ale zároveň se vyhnuli
plýtvání a přílišnému přejídání). Ukazuje nám to, co dělá
domov více lagom, co se stylu a funkce týče, a jak se
udržitelně o domov starat.

Kolikrát v životě jste byli o něčem bezvýhradně
přesvědčeni? A kolikrát jste potom zjistili, že jste byli úplně
vedle? Autor knihy Chuck Klosterman vás přesvědčí o tom,
že se pletete ještě mnohem častěji, než byste připustili i ve
své nejslabší chvilce. Pletete se totiž skoro pořád

PADĚLATEL ADOLFO KAMINSKY

METAFORA

KNIHY DOBROVSKÝ

LAHODNĚ S ELLOU

A CO KDYŽ JE TO JINAK

Čekala druhé dítě – a věděla, že při jeho porodu zemře.
Manžel, přátelé ani lékaři jí to nechtěli věřit - dokud
skutečně nezemřela.
Autorka líčí čtenářům svůj autentický příběh, kdy po
záhadných předtuchách velmi přesně předpověděla
vzácnou a obvykle smrtelnou porodní komplikaci. Život
jí zachránilo setkání s lékařkou, která jí uvěřila, ačkoli
žádné testy neukázaly nic podezřelého, a tak jí patrně
zachránila život. Když se Steph později vyrovnávala se
svým traumatickým zážitkem pomocí regresní terapie,
objevila svět, o jehož existenci neměla do té chvíle tušení:
začala komunikovat s dušemi zemřelých…

ZAHRADA ŽIJE – ZAHRADNIČÍME S DĚTMI
Dvě dívky, dva příběhy, jeden román. Lyře neboli číslu
24 se podaří utéct z utajovaného vědeckého střediska,
v němž se nachází tisíce lidských replik. Gemma začne
zkoumat děsivou minulost své rodiny. Když se náhodou
setkají, jejich osudy se protnou. Vyprávění se navzájem
zrcadlí a každé obsahuje detaily nezbytné pro to druhé.
Je jen na vás, jestli budete číst knihu po kapitolách, nebo
jako dva nezávislé texty.

SMART PRESS

REPLIKA

PREZIDENTI

SCRATCH WARS: DÁRKOVÉ BALENÍ

Jak prožívali svoji moc, ale i odpovědnost vůči občanům
českoslovenští a čeští prezidenti? Jací to byli lidé? V čele
naší republiky stálo za dobu její poměrně krátké existence
jedenáct mužů, jejichž různorodé charaktery i schopnosti
refl ektují dějinné zvraty, kterým byl stát během své
bouřlivé – nyní již staleté – historie vystaven.

Dárkové balení je splněný sen každého hráče a skvělá
vstupenka do světa Scratch Wars. Najdeš v něm Starter
boxy světů Techlandie/Biolandie a Canabalandie
a unikátní foilovou kartičku s vzácným hrdinou. Nové
karty hrdinů přináší nové kombinace a strategie!

XYZ

COOBOO

Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu! Užijte si společně
strávený čas.
Kniha srozumitelně a zábavně vysvětluje principy zahradničení
(nejen) s dětmi, poskytuje kalendářní přehled pro celý rok a slouží
jako praktický manuál pro jakoukoli zahradu. Je jedinečná v tom, jak
se cíleně zaměřuje na zapojení (menších i větších dětí) do veškerého
dění. Nabízí spoustu inspirace, jak si v zahradě tvořivě a příjemně hrát
v jakékoli sezóně. Tato hra je propojena i s opravdovým pěstováním,
které bude bavit dospělé i děti a díky kterému si společně vypěstují
krásnou vlastní úrodu! Celoroční životní cyklus zahrady se prolíná
s konkrétními pracovními postupy a činnostmi vhodnými pro děti,
formou originálních, ale přitom snadno zvládnutelných projektů.

Rozhovor

NAŠE PRVNÍ RODINNÁ DOVOLENÁ?

V PORODNICI

Rozhovor

Setkání jsme si domluvili v jedné z nejslavnějších pražských kaváren u pražského
Národního divadla. „Nedovedete si vůbec představit, jak jsem se na to kafe těšila.
V poslední době jsem neměla ani čas si zajít do kavárny, kmitala jsem jen mezi prací
a rodinou,“ poznamenala zpěvačka Dasha, když před ní číšník postavil šálek kávy.
A protože ji po našem povídání čekalo ještě vystoupení na Žofíně, první otázka se
více než nabízela.

Rozhovor

jsem se ztratila. Doteď se vidím, jak
jsem tam usedavě plakala na svahu
do té doby, než mě maminka našla.
Byla bych nerada, kdyby něco takového musela prožít Žofka. Vzpomínám
si ale třeba i na to, jak jsem šla poprvé
do školky. Docela jsem vyváděla, seděla u okna a plakala, když maminka
odjížděla. Rodiče to se mnou kolikrát
asi neměli jednoduché.
Co už Žofka v roce a půl zvládá?
Normálně chodí, dokonce jako člověk,
a ne jako opičák. (směje se) Neustále
pobíhá po domě, žvatlá, ráda by mluvila, ale zvládá zatím jen pár slov. Nejraději teď říká slovo myš, protože dostala
svítící lampičku, která jako myš vypadá.
A dalším jejím oblíbeným slovem, kromě klasických mami, tati, babi, jsou brýle, samozřejmě bez „r“. Tohle slovo jí
přijde nesmírně zajímavé. Co je ovšem
horší, asi před dvěma měsíci začala zpívat. A na to, jak je malinká, opravdu
hezky intonuje, navíc velmi dobře rytmizuje, takže ji zřejmě hudební geny
neminuly. Často jí zpívám Mravenčí
ukolébavku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou si zamilovala a umí
už perfektně zazpívat její melodii. Zpěv
zřejmě vnímá coby přirozený projev
komunikace, protože doma zpívám
hodně, a když byla v bříšku, prozpívala
jsem s ní celé těhotenství.

S kýmpak nyní tráví čas vaše rok
a půlletá dcerka Žofie?
Právě dneska si pro ni přijela babička,
bude u ní dva dny. Už teď se mi stýská.
Je mi smutno, když vidím její hračky,
mezi kterými nepobíhá, nerozhazuje je
po domě a nakonec mi chybí i to, že mi
nikdo zvědavě nevybrakovává kabelku.
(směje se)
Jak Žofinka snáší odjezdy?
Má teď trochu období separační úzkosti, ale už se nám to podařilo celkem
ukočírovat, takže nás nechá odpočinout bez toho, aby byl křik. Určitě by
jí však nedělalo dobře, kdybychom ji
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k babičce jen tak odvezli a nechali ji
tam. Babička si pro ni tedy jezdí k nám,
chvilku si spolu nejdříve hrají, a pak odjedou. Žofinka si tak vlastně ani neuvědomí, že je od nás pryč. Těší se totiž na
nové příjemné zážitky.
Byla jste jako malá fixovaná na
rodiče?
Asi jako každé dítě. Hlavně si vybavuji
momenty, kdy jsem se třeba na chvíli ztratila v obchodě a nemohla najít
maminku, to mi nedělalo vůbec dobře. (usmívá se) Dokonce si pamatuji,
jak jsme byli kdysi s rodiči v Nízkých
Tatrách, bylo mi pět šest let, a tam

Během těhotenství jste také připravovala své druhé sólové album
s názvem Konečně…
Ano, před porodem jsem stihla natočit
půlku, tu druhou až po porodu. Dost
lidí mi tehdy říkalo, že až porodím, písně přetočím, protože je budu cítit jinak.
A měli pravdu, některé jsem opravdu
přezpívala kvůli textům, které jsem po
narození Žofky trochu přepsala.
Pustila jste album dceři? Zajímalo by
mě, jak na hlas maminky reagovala.
Ona ho s námi poslouchala průběžně. A když se deska finalizovala, často jsme si s přítelem písně pouštěli
kvůli mixu a masteringu a diskutovali
o nich. Žofinka navíc v jedné z nich,
v té závěrečné s názvem Přísahám,
dokonce účinkuje.
Jak k tomu došlo?
Tuhle píseň mi napsali David Solař

Rozhovor

a Ester Brožová, kteří mají také malé
děti. Když vznikala, říkala jsem si, že
by bylo fajn, kdyby mi Žofinka do této
písničky, která je věnována našim ratolestem, něčím přispěla. A tak jsme
natočili její smích, který dokresluje atmosféru písničky. A Žofinka bude mít
aspoň hezkou památku na dobu, kterou si nebude pamatovat. První duet
tak máme za sebou. (směje se) Natáčení jejího smíchu ale bylo celkem divoké. Běhali jsme totiž za ní s nahrávacím zařízením po domě a točili vše, co
se dalo, abychom si pak z nabraného
materiálu vybrali.
Od vašeho porodu uběhl rok a půl.
S jakými pocity na něj nyní vzpomínáte?
Přestože jsem měla docela těžký porod,
nadšení z miminka a příval lásky to zařídí tak, že už si třetí den poté řeknete:
„No, bylo to příšerné, ale stejně bych
do toho šla znovu.“ Ten pocit, když pak
toho malého človíčka máte u sebe, se
nedá popsat. To by vám ale jistě řekla
každá maminka.
V čem byl porod tak náročný?
Byl hodně dlouhý, jen kontrakce jsem
měla více než 24 hodin, a miminko se
pořád nemělo k tomu, aby se narodilo.
V jednu chvíli už doktoři začali uvažovat o císařském řezu. Nakonec ale zapracovala moje psychika. Řekla jsem si,
že přece netrpím víc jak den jenom proto, aby mi udělali císaře. Tak jsem sebrala poslední síly, protože jsem z těch
všech bolestivých kontrakcí a neprospané noci byla opravdu velmi unavená,
a Žofinku jsem přirozeně přivedla na
svět, za což jsem moc ráda. Byla to ale
fakt fuška! (směje se)
Byl s vámi u porodu přítel Ondra?
Jasně. Odvezl mě do porodnice, sice se
na pár hodin vrátil domů, ale pak zase
přijel, chodil se mnou po porodnici v Podolí, protrpěli jsme společně všechny ty
bolestivé kontrakce, a byl i u porodu.
Žofinku vybojovával se mnou. Je prostě frajer! Vážím si ho za to, jaký je otec,
jak se své úlohy chopil. Je to fakt táta
se vším všudy. V porodnici se nám pak
podařilo získat pokoj, kde jsme mohli
být spolu všichni tři, takže jsme to pojali
jako naši první společnou dovolenou.

Chtěli jste znát pohlaví dítěte
předem?
Ano, když je ta možnost... Zpětně jsem
za to moc ráda, protože, když jsem byla
v šestém měsíci těhotenství, nečekaně
mi zemřel tatínek. I když dceru sice nestihl spatřit, aspoň věděl, že bude mít
vnučku a že se bude jmenovat Žofinka.
Jistě šlo o psychicky dost náročnou
situaci. Jak jste se snažila udržovat
v klidu, abyste neohrozila plod?
Co vám budu vyprávět, bylo to náročné. Samozřejmě nastávaly okamžiky,
kdy bych ji z bříška vyplakala, ale říkala
jsem si, že se musím ovládat, aby Žofin-

ka byla v pořádku. Díky ní jsem vlastně
celou tu situaci zvládla mnohem líp,
než kdybych ji nečekala. Jsem vděčná
za to, že jsme tuhle první životní zkoušku spolu ve zdraví přežily.
Snažila jste se najít nějakou
meditaci?
Kvůli této události ani ne, ale o něco
později ano - kvůli zpívání. Jak mi rostlo bříško a bránice se nemohla hýbat
tak, jak bych potřebovala, musela jsem
proto zvýšit dechovou kapacitu. Pořídila jsem si proto i rotoped, na který se
teď momentálně úspěšně práší v obýváku. Tehdy ale zafungoval, jak měl.
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Rozhovor

Po šestinedělí jste hned naskočila
do zkoušek muzikálu Bonnie a Clyde
v Hudebním divadle Karlín. Brala
jste si tam Žofinku s sebou?
Původně jsem to tak zamýšlela, ale po
porodu jsem zjistila, že takhle může
uvažovat jen člověk, který ještě neměl
miminko. Když se totiž Žofinka narodila, hned mi bylo jasné, že potřebuje
sterilnější prostředí, což divadlo, kde
je velké množství lidí, divadelní prach
a klimatizace, rozhodně není. Nakonec
tedy bylo nejlepší, aby zůstala doma.
Zkoušky vyšly krásně na prázdniny,
takže měl můj přítel čas a hodně nám
pomáhala i babička. Byla jsem pryč
vždy jen pár hodin. Ale zase musím popravdě říci, že nejsem člověk stavěný
na nějaký stereotyp a že pro mě těch
několik hodin mimo mateřské starosti
bylo osvěžujících. Chápu ale, že jsem
to takhle mohla dělat především díky
svému příteli, který do toho všeho vplul
naprosto přirozeně. Ne každá žena má
takové štěstí.
Kolik jste chtěla mít jako mladičká
dívka dětí?
Sama jsem z mnoha dětí, moji rodiče
byli před tím rozvedeni, do manželství
si proto táta přivedl tři syny a máma
syna a dceru. A já byla ta šestá, nejmladší. Trávili jsme spolu všichni hodně času, takže nás byl kolikrát doslova
plný barák. Vždy jsem si proto myslela,
že jednou budu mít podobně velkou
rodinu. Dnes to řeknu asi takto: „Když
se nám podaří ještě jedno dítě, budu
velmi šťastná.“
Šest dětí, to už je číslo. Jak to u vás
doma vypadalo?
(směje se) Nechápu, jak to naši mohli
zvládnout. Vládla u nás tvrdá ruka otce,
který byl velmi přísný. Teď s odstupem
času chápu, že by to jinak ani nešlo.
Nikdy jsme ale třeba nemohli jet na dovolenou všichni naráz, nevešli bychom se
do auta (směje se). Teď si dělám trochu
legraci. Tím, že jsme byli od sebe věkově poměrně dost vzdálení, starší sourozenci už ani moc netoužili někam jezdit
s rodiči. Ale vybavuji si například dovolenou, kdy jsme jeli do Jugoslávie a na
zadním sedadle škodovky jsme seděly tři
děti. Nechápu, jak jsme se tam všichni
včetně spousty kufrů a tašek vešli.
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Na jaký zážitek z této dovolené si
vzpomenete jako první?
Jak jsme jeli přes Maďarsko, kde jsme
zastavili na nějakém trhu a prodali tam
boty ze Zlína. V Maďarsku totiž nebyly
k dostání a tatínka napadlo, že bychom
je mohli prodat a získat za ně nějaké
peníze navíc. Za ty nám pak koupil pískací trička, ze kterých jsme byli úplně
vyřízení, protože něco takového v bývalém Československu prostě nebylo
k sehnání.
Bydlíte za Prahou. Máte doma nějaká
zvířata?
Zatím ne, i když nás to v budoucnu asi
také nemine. Až budeme mít dostavěný dům a zahradu, tak si pořídíme
minimálně kočku, i když pes by byl samozřejmě úplně super. Žofinka zatím
se zvířátky, kterých si u babičky vždycky
užije víc než dost, vychází dobře a kupo-

divu zatím i zvířátka s ní. (směje se) Byli
jsme také už několikrát v ZOO, kde se jí
líbilo. Ale hlavně miluje koně! Dokonce
už na nich dvakrát seděla a měla z toho
pokaždé neskutečný zážitek. Koně budou její velká láska. Kůň je asi opravdu nějaké magické zvíře a už chápu
pozitivní účinky různých hipoterapií.
Je Žofka trpělivá?
Trochu se začínám obávat, že nebude
patřit mezi nejtrpělivější lidi. Kdykoli
totiž přijde menší nezdar, když jí něco
upadne, nebo když se jí převrátí kočárek
a hned jí nejde obrátit zpět, vzteká se.
V tomhle je trochu po mně.
Myslíte, že by mohla být v partě
vůdčí typ?
To ne. Žofinka je velmi hodná a jemná,
naopak jsem zjistila, že děti do ní spíš
žďuchají a jsou větší ranaři. Ale zase na

Rozhovor

druhou stranu není panenkou, která by
seděla v koutě, dokáže být rebel a poměrně akční, je však ke druhým vždy
tak nějak ohleduplná. A stále znova mě
dokáže dojmout tím, jak se s každým
chce rozdělit o to, co dostala. Třeba co
se týče jídla, nikdy nám nezapomene
nabídnout, abychom si od ní vzali také
trochu, má tendenci nás krmit.
Co teď jí nejraději?
Chutná jí všechno ovoce, ale třeba
i rohlík – jakmile ho vidí, je nadšená,
takže i když jde o bílé pečivo, čas od
času ho dostane. Snažíme se jí ale jinak
vařit zdravě, v létě se mohla například
utlouci po jahodách a malinách. Tím,
že máme zahrádku a pěstujeme si tohle ovoce sami, mohla si ho trhat přímo
na záhonku. Bylo moc hezké ji při tom
pozorovat.

Už ochutnala čokoládu?
Ne! Snažíme se jí od ní ochránit a je
vlastně úžasné, že neví, o co jde. Vidí
ji zabalenou, je to pro ni jen nějaká
věc, kterou máme doma v krabici. Když
k nám třeba přijde dvanáctiletý Tobík,
syn mé sestry, a má chuť na čokoládu,
dám mu vybrat a Žofinka se v tom přehrabuje s ním a vůbec netuší, co má
v rukou. Možná za rok dva už to před
ní budeme muset schovávat…
Má Žofka nějakou specialitu,
kterou vás dokáže rozčílit?
Ano. Už s námi samozřejmě hraje tu
hru, kdy jí řeknu, aby něco udělala,
a ona udělá pravý opak. Když ji například požádám, aby šla ke mně, že jí navléknu svetřík, milá Žofinka se naschvál
vydá na úplně druhou stranu. A tak
bych mohla pokračovat. Prostě někdy
dělá naschvály, aby nás vytočila. No,

a když holt někdy spěcháte, povede se
jí to stoprocentně. Je to rošťanda.
Na závěr s dovolením trošku indiskrétní otázka. Kdy váš přítel přestane být přítelem a začne být manželem?
To se musíte zeptat jeho, zatím jsem
nebyla požádána. Ale ono to nehraje
nějakou zásadní roli, my už jako rodina žijeme. Svatba v tuto chvíli by byl asi
jen nějaký mejdan s kamarády, kde bychom posvětili fakt, že jsme spolu. Kdyby se to však někdy v budoucnu stalo
za přítomnosti našich dětí, přišlo by mi
to kouzelné a vnímala bych to spíš jako
posvěcení svazku rodinného než manželského. Takovou svatbu bych brala.
(usmívá se)
Text: Jiří Landa,
foto: Shutterstock.com
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

DASHA

Naše první rodinná dovolená? V porodnici.
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PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
BOLEST V KRKU
KDY JI ŘESIT V LÉKÁRNĚ

A KDY U LÉKAŘE?
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Simetistad 80 mg

mentolové žvýkací tablety

Simetistad 66,6 mg/ml
emulze v kapkách

Rychle a účinně pomáhá při nadýmání
a pocitu plných střev
Dlouhodobé užívání,
kdykoli je zapotřebí

VÍTR NAHOŘE
BEZ VĚTRU DOLE

Vhodné v těhotenství
a při kojení
Dvě velikosti balení:
30 a 60 tablet

POHODLÍČKO
V BŘÍŠKU

Snadná aplikace do
kojenecké lahve nebo na lžičku
Malinovo-vanilková příchuť
Pro kojence
Velikost balení: 50 ml

Zdravotnické prostředky. STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika

