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Editorial
Zatímco média odpočítávají, kolik
dnů nám zbývá do léta, venku nám
o víkendu vesele poletoval sníh
a na horách mají ještě dnes hezky
zasněženo. Poté, co jsme všichni
vyprali zimní oblečení a vytáhli ze
skříně kraťasy, jsou teploty kolem
nuly trpkým rozčarováním. Nezbývá,
než doufat, že v červnu namísto
koupání nepřijde čas na sáňkování…
A zatímco tedy budete plést zimní
svetry, možná budete mít chvilku
se zastavit nad hezkým časopisem
plným zajímavých článečků.
Povíme si něco o tom, jak se cestuje
těhotným. Poradíme vám, jak na
neplodnost a jak si zachovat krásnou
pleť. Trochu podrobněji se budeme
věnovat kinetóze a pomůžeme vám
zabalit cestovní lékárničku. Samozřejmě se zastavíme i u opalování,
pokud nám tedy příroda dopřeje trochu sluníčka…
Těšit se můžete i na zajímavý rozhovor tentokrát s herečkou Michaelou
Sejnovou..

58 Nezapomeňte na léky

Titulní foto: Monika Navrátilová
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JEDEME
NA VÝLET

Cestování v současné době patří k našemu životu a vzdát se ho je téměř
nemyslitelné. Co když ale čekáme miminko? Co udělat pro to, abychom cestovali
maximálně bezpečně?
5
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Není prokázáno, že by cestování vyvolávalo potrat nebo předčasný porod,
tudíž nejsou důvody ho těhotným zakazovat. Jistá rizika ale existují a každá
nastávající maminka by s nimi měla být
srozuměna. Obecně platí, že pro těhotnou ženu je nejbezpečnější cestovat
během druhého trimestru těhotenství
(18. až 24. týden), kdy se cítí dobře a je
malé riziko potratu, nebo předčasného porodu. V posledním trimestru (25.
až 36. týden) se doporučuje zdržovat
v relativní blízkosti vašeho ošetřujícího lékaře či pracoviště, na kterém plánujete porodit. Konečné rozhodnutí,
zda cestovat nebo necestovat by mělo
padnout po konzultaci s pojišťovnou,
u které sjednáváte pojištění léčebných
výloh. Zdaleka ne všechny programy
budou krýt náklady spojené s komplikacemi v těhotenství, s porodem a péčí
o novorozence! Je třeba počítat i s vyšším pojistným.

6

bovat rychlou a snadno dosažitelnou
lékařskou pomoc. To platí i tehdy, jestliže vaše těhotenství doposud probíhalo bez jakýchkoliv problémů. Porucha
ohrožující těhotenství se může objevit
nečekaně, bez předchozích varovných
příznaků. Jestliže těhotenství probíhá
normálně, bez nepravidelností, pak
cestování na kratší vzdálenost nevyvolá potíže a není nebezpečné. Je-li však
těhotenství nepravidelné, zejména se
sklonem ke krvácení a k potrácení, je
cestování i na krátkou vzdálenost velmi
riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním
prostředkem je spojena s otřesy, nebezpečím kolizí a podobně. I na vcelku
malá traumata jsou těhotné různým
způsobem vnímavé. U některé těhotné vyvolá pád po sklouznutí či seskok
z nepatrné výše potrat nebo předčasný
porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se
zhmožděním břišní stěny a zlomeninami pánevních kostí další průběh těhotenství neohrozí.

ELIMINUJTE TĚLESNOU ZÁTĚŽ
A KLIMATICKÉ OBTÍŽE

CESTY NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI

První zásada bezpečnosti pro cestující maminku zní, že cesta by jí neměla
neměla přinášet zvláštní tělesnou zátěž
nebo klimatické obtíže. Počítejte s tím,
že během cesty budete nutně potře-

Při cestách na větší vzdálenosti si musí
těhotná uvědomit rizika spojená nejen
s cestou samotnou, ale i se situací v cílovém místě, jeho klimatem, hygienickými podmínkami, dostupností a úrovní

lékařské péče, způsobem stravování,
úrovní bydlení, rizikem infekčních chorob atd. Pozornost je třeba věnovat
i režimu těhotné, když cesta do zahraničí bývá většinou spojována s pobytem
v teplých krajích. Pobyt na slunci vede
k rychlé dehydrataci, přehřátí organismu. Přehřátí organismu škodí nejen
těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že
dlouhodobý pobyt těhotné ve II. trimestru na slunci při opalování zvyšuje
riziko tělesného poškození dítěte. Nadměrné působení UV záření může u těhotné způsobit akutní poškození kůže,
spáleniny. Turisté bývají zvýšenou měrou postihováni průjmy.

JÍZDA AUTEM A AUTOBUSEM
Jízda autem a autobusem často vyvolává na špatných cestách otřesy. Totéž se
může stát i na lodi, zejména při špatném počasí. Větší otřesy mohou vyvolat
děložní činnost (porodní bolesti). U žen
v pozdějším stadiu těhotenství, které
řídí osobní auto, byla prokázána delší
reakční doba. To znamená, že na situaci na silnici reagují pomaleji. Této skutečnosti musí přizpůsobit rychlost jízdy
a způsob řízení. Těhotná by se neměla
sama vydávat na cestu, sama by neměla jezdit v hustém dálničním provozu.

Těhotenství

s prudkým nárazem. Dokonce i zdánlivě malý náraz může způsobit odloučení
placenty, což může mít pro dítě i matku ty nejhorší následky. Účinky nárazu
mírní právě bezpečnostní pásy. Poutání
těhotných žen však má svá specifika. Při
jízdě vozem je nutné, aby byly připoutány jak těhotné řidičky, tak těhotné
spolucestující na zadních sedadlech.

POZOR NA KŘEČOVÉ ŽÍLY

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace
v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ
a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.
Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být
na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, toxémii, provést
císařský řez.
Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení vaší pojišťovny
nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.
Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.
Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné
potraviny nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.

Jízda na problémových úsecích trati vyvolává stres a je spojena s rizikem úrazu.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY PRO
TĚHOTNÉ
Zvláštní péči je třeba věnovat použití
bezpečnostních pásů, jejichž používání
je povinné i pro těhotné. Bezpečnostní
pás zapínejte tak, že si jeho spodní část
umístíte pod břicho. Nikoliv tedy přes
břicho, jak jinak bývá obvyklé. Mezi
těhotnými ženami v České republice
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převládají podle odborníků stále předsudky k používání bezpečnostních pásů
v autech. Ženy se domnívají, že pásy
mohou při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. Nepřipoutané ženy však vystavují při nehodě své
nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku
poškození než ženy s bezpečnostními
pásy. Přímým poraněním je ohrožena
zvětšená děloha i samotný plod; nastávající matky často umírají na poranění
hlavy. Všechna zranění jsou spojena

Při delších cestách (pokud například
v autobuse stojíte, tak obzvláště) těhotným maminkám hrozí riziko vzniku
křečových žil. Ty jsou častější zvláště při
opakovaných těhotenstvích a u žen,
které během této doby více přiberou
nebo jsou obézní. K jejich vzniku přispívá mnoho faktorů, zejména dědičnost,
zvětšení dělohy a hormon progesteron, který nepříznivě působí na žilní
chlopně. Těhotná děloha totiž může
utlačovat žíly a způsobit tak zdravotní problémy. Problémy s křečovými žilami obvykle začínají bolestí v nohou,
nočními křečemi v končetinách, pocity
těžkých nohou a většinou působí ošklivý kosmetický efekt. V těhotenství jsou
časté flebitidy, což jsou záněty povrchových žil, zvláště na dolních končetinách, a také všemi obávaná hluboká
žilní trombóze. Problémem mohou být
také hemoroidy.

MOŽNÁ LÉČBA
Základem prevence možných pozdějších komplikací je včasný záchyt rozvoje
křečových žil a správné lékařské sledování v době těhotenství. Většina potíží
spojených s křečovými žilami po porodu mizí. I přesto se však zavádí preventivní léčba. Žena by měla podstoupit
vyšetření tzv. duplexní ultrasonografií,
tedy vyšetření odhalující možné křečové žíly. V případě, že lékař objeví, že je
něco špatně, zavede většinou pacientce léky proti srážení krve a kompresní
punčochy. V poslední době diskutovaná
léčba pomocí skleroterapie není podle
odborníků v době těhotenství vhodná.
Lékaři doporučují například použít terapii různými bylinkami, které si ženy
mohou vyhledat na internetu. Nezaručují ale dlouhodobý dobrý efekt této
metody.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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AVIRIL DĚ
DĚTSKÝ OLEJ
S AZ
AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečo
protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pom
pomáhá zklidňovat kožní
záněty. Obsahuje antibak
antibakteriální složky, které
mohou rovněž urychlit léčen
léčení již vzniklých infekcí.
Aviril přináší úlevu od vys
vysušené, svědivé nebo
slunce
sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSK
DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vyso
vysokým obsahem oxidu
zinečnatého v kvalitním krémovém základu
(typ emulze voda v olej
oleji) je určen k ošetření
podrážděné
podrážděn nebo opruzené
opruz
dětské pokožky.
Obsahuje
Ob
sahuje vitami
vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti prodejen COOP,
COO Penny, Billa, Rossmann,
DM
M drogerie, Teta, Makro,
M
Albert, Globus, Tesco,
na e-shopu
e-s
a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
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KDYŽ POHLED DO

KOČÁRKU BOLÍ
Cesta k vytouženým dětem může být dlouhá. Neplodnost je
nemoc, diagnóza, kterou nechce slyšet žádný pár toužící po
dítěti. Její léčba je dnes ale na velmi vysoké úrovni a je jen na
rozhodnutí daného páru, kde tuto léčbu podstoupí.

INZERCE
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Neplodnost je velkým problémem mnoha párů a naštěstí vzhledem velkým pokrokům dnešní doby, se dá neplodnost
v 80 % vyléčit. Léčba neplodnosti je
velmi náročná a někdy i složitá a proto vyžaduje hodně trpělivosti. Uvedená
diagnóza na druhou stranu neznamená nemožnost početí potomka, i když
se tyto pocity nepochybně dostaví. Každopádně nevěšte hlavu, v dnešní době
moderní medicíny se dějí zázraky.
Podle MUDr. Karla Kočího, CSc. o neplodnosti páru hovoříme teprve tehdy,
jestliže po roce pravidelných nechráněných sexuálních styků nedojde k početí.
Pravděpodobnost dosažení těhotenství
v jednom měsíčním cyklu je totiž pouze
asi 20–25 %. Dosažení těhotenství tedy
vyžaduje určitý čas. „Neplodný” pár by
tedy měl mít trpělivost. Na druhé straně však by případná konzervativní léčba neměla přesáhnout dobu jednoho
roku a dvojice by měla být předána do
péče specializovaného pracoviště asistované reprodukce.

NEPLODNOST MUŽSKÁ
A NEPLODNOST ŽENSKÁ
Neplodností je podle dostupných statistik postiženo asi 15 % dvojic. Zpočátku
byla neplodnost považována za ženský
problém. V současné době ale rozlišujeme dva druhy neplodnosti - neplodnost
mužská a neplodnost ženská. Světová
zdravotnická organizace dale dělí neplodnost do následujících kategorií:  

PRIMÁRNÍ NEPLODNOST
Naprostá absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po
dobu jednoho roku.

SEKUNDÁRNÍ NEPLODNOST
I přes pravidelný nechráněný pohlavní
styk po dobu jednoho roku nedošlo
k žádnému novému početí poté, co
v minulosti k oplodnění došlo.

PRAVIDELNÉ SPONTÁNNÍ POTRATY / KOJENECKÁ ÚMRTNOST
Úmrtnost živě narozených dětí před
dosažením pátého roku života.
„Neobjasněná neplodnost”
Absence početí způsobená faktory jako
laktace, antikoncepce, snížená sexuální aktivita, nebo z neznámých příčin.
Odhady výskytu neplodnosti se liší především z toho důvodu, že jsou založe-
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ny na demografických a statistických
údajích, které je obtížné vyhodnocovat
zvláště, co se týče prvních dvou faktorů.

PŘÍČINY NEPLODNOSTI
Neplodnost a snížená plodnost mají
různé fyzické příčiny:
U žen
Poškození nebo ucpání vejcovodů
Chromozomální problémy
Hormonální problémy
Endometrióza (přítomnost sliznice dělohy v sousedních reprodukčních tkáních)
Příliš hustý cervikální hlen
Imunologická rejekce spermatu
Problémy s uhnízděním oplodněného
vajíčka
Předčasná menopauza
U mužů
Pokles kvality spermatu (příliš málo
spermií, azoospermie, špatná pohyblivost spermií, neúspěšná penetrace)
Chromozomální problémy
Autoimunita k vlastním spermiím
Epididymální blokáda chámovodů
(ucpání seminálního kanálku nadvarlete způsobené infekcí, blokáda výtoku
spermatu způsobená infekcí)
Kartagenerův syndrom
Koitální problémy (impotence, ejakulační selhání)
Vazektomie

ŽENSKÁ NEPLODNOST
K oplodnění dochází v období ovulace
ženy v jednom ze dvou jejích vejcovodů, podle toho, který vaječník je právě
aktivní. Neplodnost tedy znamená neschopnost reprodukce, u ženy neschopnost otěhotnět. Statisticky je v padesáti
procentech na straně ženy, v třiceti pěti
procentech na straně muže, částečně
jsou důvody neplodnosti párů neznámé a neprokazatelné. Sníženou plodnost má deset procent párů. Hlavním
ukazatelem neplodnosti ženy je nepřítomnost ovulace, tudíž i vynechávání či
absence menstruace.

PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI
Ženská neplodnost má řadu příčin. Některé mohou být léčeny a vyléčeny, jiné
způsobují neodstranitelnou neplodnost, tj. absolutní sterilitu. Zpravidla se
jedná o spolupůsobení více vlivů. Čas-

to mívá i psychické pozadí. Dočasnou
neplodnost může způsobit vysazení
antikoncepce. Menopauza pak vede
k trvalé neplodnosti. Zjišťování příčin
neplodnosti žen bývá složité. Vyžaduje
značnou trpělivost léčené ženy i lékaře. Některé poruchy mohou být léčeny a vyléčeny, zatímco jiné způsobují
absolutní, neodstranitelnou sterilitu.
Odstranění příčiny ženské neplodnosti
znamená vyřešit absenci ovulace zralých vajíček z vaječníků, vytvořit podmínky pro spojení vajíčka s mužskou
spermií a jeho zahnízdění v děloze.

VYŠETŘENÍ OVULACE
K průkazu ovulace slouží několik metod:  
a.
měření bazální teploty: v případě, že žena ovuluje, stoupá její bazální
teplota bezprostředně po ovulaci o 0,3
až 0,7 stupňů Celsia (dle místa měření)
a zůstává zvýšená po celý zbytek cyklu
až do další menstruace. Vzestup teploty
způsobuje hormon progesteron, který je
produkován v takzvaném žlutém tělísku.
Žluté tělísko (corpus luteum) vzniká ve
vaječníku po uvolnění vajíčka (ovulaci)
ze struktur váčku (folikulu), které ho
obklopovaly během jeho vývoje a zrání.
Tento vzestup bazální teploty tedy nenastává u žen, které neovulují. Měření
bazální teploty si může provádět a jeho
výsledky zaznamenávat žena sama.
Důležité je, aby toto měření probíhalo za standardních podmínek ráno po
probuzení a to vždy na stejném místě
(v ústech, v konečníku nebo v pochvě).
Teplotu si žena zaznamenává do speciálního menstruačního kalendáře.
b. měření hladiny progesteronu:
Odběr vzorku krve na toto vyšetření
se provádí většinou v polovině luteální
fáze (druhé fáze) cyklu 5 až 10 dní před
očekávanou menstruací. Hladina tohoto hormonu nám opět ukazuje, zda
ovulace proběhla či nikoliv. Jde o rychlejší a spolehlivější vyšetření než měření
bazální teploty.
c.
histologické vyšetření vzorku endometria: V případě, že žena ovuluje,
dochází působením progesteronu ve
druhé části cyklu ve sliznici dutiny děložní (endometriu) k velmi typickým
změnám, které lze poměrně spolehlivě
odhalit histologickým vyšetřením (vyšetřením vzorku děložní sliznice pod
mikroskopem). Tyto změny nazýváme
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změnami sekrečními a endometrium
se takto v podstatě stává prostředím
vhodným pro případné uhnízdění (implantaci) oplozeného vajíčka. Odběr
vzorku děložní sliznice je pro pacientku
minimálně zatěžující.
d. ultrazvukové vyšetření: Principem
ultrazvukového vyšetření je použití speciálních zvukových vln o vysoké
frekvenci. Pomocí jejich odrazu získáme poměrně přesný obrázek vnitřních
orgánů, aniž bychom vyšetřením pacientku (pacienta) jakkoliv zatěžovali.
V případě posuzování ovulace se provádí ultrazvukové vyšetření vaječníků
i děložní sliznice. V případě vaječníků
se hodnotí velikost takzvaného dominantního folikulu. Jde o největší folikl,
který spěje k ovulaci. K ovulaci dochází
pokud folikl dosáhne rozměrů 18 až
26 mm. U endometria pak hodnotíme
jeho výšku a charakter.
e.
měření hladiny luteinizačního
hormonu (LH): LH test je založen na
skutečnosti, že bez výrazného vzestupu
luteinizačního hormonu (LH) nenastane ovulace. Výhodou této metody je, že
si ji žena může provést sama v intimitě
svého domova. Slouží ji k tomu speciální testovací proužky k vyšetření první
ranní moči. Změna zbarvení testovacího proužku znamená, že k ovulaci dojde během 24–40 hodin.

VYŠETŘENÍ PRŮCHODNOSTI
VEJCOVODŮ
Cílem těchto vyšetření je zjistit, zda
jsou vejcovody průchodné či nikoliv.
Neprůchodnost vejcovodů je nejčastěji
způsobena pozánětlivými změnami-velmi často je příčinou také endometrióza. Endometrióza jsou ložiska děložní sliznice mimo vlastní děložní sliznici.
Častou lokalizací endometriózy jsou
právě vejcovody. Při endometrióze dochází k tvorbě cystiček vyplněných krví
(děložní sliznice zde prochází stejnými
změnami jako v samotné děloze) a následným zánětlivým změnám a srůstům,
které vedou k neplodnosti.
a. laparoskopie: Jedná se o vyšetření
prováděné většinou v celkové anestézii (narkóze), během které se
pomocí malého řezu v břišní stěně
zavádí do břišní dutiny speciální
přístroj (laparoskop) s velmi citlivou optikou. Pomocí této optiky
lze snadno prohlédnout vnitřní
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b.

pohlavní orgány, především vaječníky a vejcovody. Vyšetřující lékař
si všímá zevních změn na těchto
orgánech, jako jsou jejich zvětšení,
rozšíření, změny tvaru atd. Poté se
pomocí speciální kontrastní směsi
vstříknuté do dělohy sleduje, zda
tato prošla vejcovody.
hysteroskopie: Jde o zavedení optického přístroje do děložní dutiny,
které umožňuje odhalit nejrůzněj-

c.

ší patologické odchylky, které mohou hrát roli v neplodnosti. Tuto
metodu zde zmiňujeme především
proto, že se často provádí současně s laparoskopií a tedy během
jedné anestézie.
hysterosalpingografie: Při tomto
vyšetření se průchodnost vejcovodů sleduje pomocí speciální fluorescenční nebo rentgen kontrastní
látky, která se pacientce zavádí
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přes vaginu. Pohyb této směsi vejcovody je sledován zařízením citlivým na rentgenové nebo fluorescescenční záření.

OSTATNÍ VYŠETŘENÍ ŽENY
Mezi další vyšetřovací metody patří imunologické vyšetření (k vyloučení stavu,
kdy jsou u ženy přítomny protilátky proti spermiím) a genetické vyšetření.

HORMONÁLNÍ VYŠETŘENÍ
Stanovení hladin folikulostimilačního
hormonu (FSH), estradiolu, luteinizačního hormonu (LH), případně prolaktinu patří k vyšetřením užívaným v diagnostice neplodnosti.

LÉČBA ŽENSKÉ NEPLODNOSTI
Léčba ženské neplodnosti tedy spočívá
především v nápravě ovulace zralých
zdravých vajíček a tím i úpravy menstruačních cyklů. Používají se léky zvyšující

plodnost, většinou hormonální povahy. Poruchy zapříčiněné anatomickými
překážkami se odstraňují chirurgicky.
Zánětlivá onemocnění v pánevní dutině se léčí antibiotiky. Léčba pohlavních
onemocnění spadá do kompetence
pracovišť specializovaných na pohlavní
choroby. Při protilátkách ženy na spermie partnera a při vrozených chorobách
bránících početí nezbývá, než podstoupit umělé oplodnění. V ostatních pří-
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padech je třeba prodělat léčbu řízenou
specialisty. Jestliže veškerá léčba selhává, má partnerský pár v záloze možnost
podstoupit umělé oplodnění spočívající
v laparoskopickém odsátí zralých vajíček
a v jejich oplodnění při laboratorních
podmínkách spermiemi partnera, případně od anonymního dárce.

PREVENCE ŽENSKÉ NEPLODNOSTI
S prevencí ženské neplodnosti je třeba
začít v dětství. Návyky péče o zdraví,
hygienu, chování při menstruačních cyklech nejsou složité a jsou nejvhodnější
metodou přípravy na roli budoucí rodičky zdravých dětí a dobré matky. Někdy
se sahá ke sterilizaci. tj. neplodnosti cíleně, uměle. K takovému rozhodnutí vždy
vedou závažné důvody (zdravotní stav
ženy, event. již počatého dítěte, ohrožení života apod.). Sterilizace je tudíž forma trvalé krajní antikoncepce.

MUŽSKÁ NEPLODNOST
V současné době víme, že muž se na
neplodnosti páru podílí v přibližně 50%
případů. Prvním krokem při vyšetření
neplodného páru by tedy měla být vždy
analýza semene, tj. spermiogram (SG).
Mužská neplodnost může mít vrozené
nebo získané příčiny. Na tvorbu spermií (spermatogenezu) má negativní
vliv celá řada faktorů. Jednou z nejdůležitějších jsou poruchy sestupu varlat
při narození, které významně ovlivňují
tvorbu spermií v dospělosti. Úraz šourku může rovněž způsobit neplodnost,
proto je třeba dbát na opatrnost při
provozování některých sportů. Neplodnost způsobují rovněž zánětlivá onemocnění varlat, nadvarlat či prostaty.
Komplikovaný průběh příušnic v postpubertálním věku vede k těžké poruše
spermatogenezy přímým poškozením
tkáně varlete virem. Avšak i běžné horečnaté choroby zhoršují proces tvorby
spermií až na dobu 3 měsíců. Výrazné
negativní důsledky mají v tomto směru
typicky např. spalničky, infekční mononukleóza nebo zánět jater. Neplodnost
mohou mít za následek i některé operace. Nepříznivý vliv však mají i některé
fyzikální faktory. Časté saunování nebo
horké koupele, nošení přiléhavých oděvů nebo dlouhé sezení (např. u dálkových řidičů) mohou způsobit zhoršení
tvorby spermií. Nejlepší je vždy prevence, a proto své úsilí zaměřujeme na od-
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stranění těch faktorů, o nichž víme, že
mají na tvorbu spermií nepříznivý vliv.
Je třeba omezit kouření, alkohol, vyhnout se nadměrné expozici teplu,
vyvarovat se užívání drog, dbát opatrnosti při provozování některých sportů, radikálně léčit případnou infekci
močového a pohlavního ústrojí, změnit po dohodě s lékařem léky nasazené k léčbě jiného onemocnění. Snížení
počtu spermií nebo jejich horší pohyblivost bývají často způsobeny infekcí
a následným zánětem varlat, nadvarlat nebo vývodných semenných cest.
V těchto případech je třeba specializovaného laboratorního vyšetření, které
odkryje původce onemocnění a umožní cílenou protizánětlivou léčbu. Tato
terapie musí být dostatečně energická
a musí trvat nejméně 4 týdny, v řadě
případů však podstatně déle.

MOHOU ZA TO HORMONY?
V pozadí některých případů zhoršené
tvorby spermií může být hormonální
příčina. V odůvodněných případech je
proto třeba provést vyšetření hladin
příslušných hormonů a podle výsledku
zahájit odpovídající léčbu. Léčba hormonálními přípravky prováděná naslepo nebo neodborně však může přinést
více škody než užitku, proto musí tuto
terapii vést specializované pracoviště.
V posledních letech se objevily povzbudivé informace o pozitivním účinku této
léčby i ve zdánlivě beznadějných případech těžce porušené tvorby spermií.
U některých mužů při vyšetření spermiogramu nenalezneme vůbec žádné
spermie. Tito muži dosud neměli vůbec
žádnou možnost mít biologicky vlastní
dítě. V některých případech je možno
se pokusit o mikrochirurgickou rekonstrukci vývodných semenných cest.
Revoluci v reprodukční medicíně způsobilo zavedení mikromanipulační
technologie injekce jediné spermie do
vajíčka (ICSI – IntraCytoplasmic Sperm
Injection), která přinesla do terapie radikální změnu a významně pozitivně
ovlivnila výsledky léčby. Touto metodou lze dosáhnout těhotenství i tehdy,
kdy je k dispozici pouze několik spermií. Přesto však relativně značný počet
mužů stále neměl možnost dosáhnout
biologického otcovství. Byli to muži postižení vrozenými vývojovými vadami
vývodných semenných cest, dále muži

s jejich úplným uzávěrem v důsledku
např. zánětu, úrazu či operace a muži
po neúspěšné rekonstrukční operaci.
Těmto pacientům může dnes pomoci
mikrochirurgie, prováděná pod optickým zvětšením. Díky ní a jejím průkopníkům jsme nyní schopni získat spermie
přímým odběrem z kanálků nadvarlete
nebo varlete a použít je pro ICSI.
Konkrétní operační metoda se jmenuje podle toho, odkud spermie získáváme – „Microsurgical epididymal sperm
aspiration” (MESA) nebo „Testicular
sperm extraction” (TESE). Část spermií
získaných některou z uvedených metod
se použije pro ICSI, zbývající se uchovávají zmrazené pro případné další cykly
oplodnění vajíčka a přenosu zárodku,
neboť je vždy třeba počítat s nutností
opakování procedury. Pravděpodobnost získání spermií je 60-100% podle
typu poruchy. Proto můžeme hovořit
o revoluční změně ve vyhlídkách těchto
mužů. Dosud byli absolutně neplodní
a nyní mají reálnou šanci na biologické
otcovství.

SPERMIOGRAM
V případě muže je hlavním zdrojem informací spermiogram, jehož vyšetření
je vhodné provést již při první návštěvě sterilního páru. Jde o mikroskopické
vyšetření vzorku spermatu. Hodnocen
je počet spermií v jenom mililitru, dále
jejich pohyblivost a tvar. Výrazné narušení kteréhokoliv z výše zmíněných parametrů upozorňují na poruchu plodnosti muže.

DALŠÍ VYŠETŘOVACÍ METODY
Mezi další vyšetřovací metody, které
mohou vést k ozřejmění příčiny mužské
neplodnosti, patří například vyšetření
moči. To může pomoci odhalit zánět
močových cest či předstojné žlázy (prostaty), případně některé další choroby,
které mohou výrazným způsobem negativně ovlivnit plodnost muže (například cukrovka). K dalším možným vyšetřením patří podobně jako i v případě
ženy vyšetření imunologické, vyšetření
hormonálních hladin a v některých případech je nutno provést i biopsii varlete (odběr vzorku tkáně varlete a její
následné vyšetření pod mikroskopem).
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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POPRVÉ DO
ŠKOLKY
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Čas je neúprosný. Vašemu děťátku už jsou tři roky a přiblížil se čas, kdy se bude
muset osamostatnit a vyrazit do školky. Velká změna a událost pro celou rodinu.
Ač je tento řez na začátku bolestivý pro děťátko i milující rodiče, je zcela nezbytný
pro plnohodnotný vývoj každého dítěte. Věk tří let je časem pro vstup dítěte
do další životní etapy. Etapy prvního osamostatnění a socializace s vrstevníky
a poznávání světa za hranicemi bezpečného hnízda rodiny. Nebojte se toho,
vaše maličké čeká báječné období plné her, objevování a učení se novým věcem
a dovednostem.

Svět nejmenších
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NA CO JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT?
Program většiny školek je postaven tak,
aby napomáhal dětem v jejich rozvoji.
Podporuje jazykové dovednosti, koordinaci pohybů, smysl pro řád a péči
o vlastní osobu, jemnou a hrubou motoriku, výtvarné, hudební a sportovní
dovednosti, sebedůvěru či sociální dovednosti. Děti se učí pracovat společně jako skupina, rozvíjí svůj smysl pro
utváření komunity a schopnost následovat pokyny.
Proto je důležité myslet na přípravu
do školky již v tomto období a pomoci dítěti osvojit si základní dovednosti
péče o vlastní osobu, jako např. samostatné použití toalety, mytí rukou, čištění zubů, jedení pomocí příboru, pití
ze skleničky či oblékání, tak aby se mu
jejich zvládnutí stalo opěrným pilířem
pro snadný rozvoj nových dovedností ve školce. Nemalou pozornost bychom měli věnovat rannímu vstávání.
Aby děti vstávaly každé ráno s radostí
a lehkostí, potřebují si k tomu vytvořit
návyk. Ten se tvoří opakováním dané
zkušenosti, tzn. vstávání v takovém
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v ranním čase, který je vhodný pro
snadné přesunutí se z domova do školky. S tréninkem vstávání a ranních rituálů je vhodné začít minimálně 14 dní
před nástupem do školky.

OBDOBÍ ADAPTACE VE ŠKOLCE
Dítě, a zejména dítě, které dosud nikdy
nebylo pravidelně bez rodičů, vyžaduje
při nástupu do školky výjimečnou pozornost. Je vhodné povídat si společně o nové životní okolnosti, o školce
a všech výhodách s ní spojených.
Při ranním předávání ve školce se rodičům doporučuje neopouštět ho ve
školce ve spěchu. Současně s tím je však
vhodné vyvarovat se dlouhých ranních
loučení. Dovolte svému dítěti pocítit
Vaší lásku a dále ho jednoduše informujte, kdo a kdy si ho přijde vyzvednout. Mluvte klidným a srozumitelným
hlasem, který podpoří jeho důvěru.
Vždy mu připomeňte, že jste velmi
rádi, že už chodí do školky a že je to
to nejlepší, co může v době, kdy nejste
s ním, dělat. Je vhodné mít na paměti,
že v době odloučení rozvíjí dítě mnoho
různých dovedností, takže se jedná pro

něj o velmi pozitivní zkušenost. Dítě se
učí přizpůsobit se nové situaci, spolupracovat s ostatními dětmi a učiteli. Učí
se rozvíjet své dovednosti v různých činnostech a také se snaží pochopit denní režim školky. Získá nové kamarády,
zájmy i povinnosti, které jej rozvíjejí.
Také dochází postupně k poznání, že
školní činnost končí v určitém čase, a že
se opět vrátí ke svým rodičům do svého
rodinného prostředí.

CO S DUDLÍKY?
Odložení dudlíku je velmi důležitým
momentem v životě dítěte, který je
spojený s vědomím rozvojem jazykových dovedností. Jeho používání zabraňuje v tomto rozvoji a zároveň vytváří
připoutanost v době, kdy by dítě již
mělo ústa používat pro jiné účely. Proto je vhodné odložit dudlík ještě před
nástupem do školky. Zkušenost potvrzuje, že je to pro dítě velmi prospěšné
a nápomocné k rychlému získání sebedůvěry a nezávislosti.
Pokud si i přesto rodiče myslí, že jejich
dítě není ještě připraveno vydržet ve
školce bez dudlíku, je vhodné dudlík
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Snový, hebký, mazlivý,
takový je Aesthetic
605
Hrací kruh/vak na hračky 2v1
průměr 1m, s koženými detaily
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Dekorační polštář mráček
(mix materiálů i barev)

715,735,775
Spací pytel (mix materiálů i barev)
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Relaxační a polohovací válec
150cm
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nahradit, důvěrně známou měkkou
hračkou, kterou může mít dítě neustále
u sebe.

ZDRAVÍ
Někdy snižuje období začátku školního
roku, nástup do školky, změna ročního
období či změna emocionálního rozpoložení, obranyschopnost organismu
proti infekcím. Proto je velmi důležité
posilovat právě v období nástupu dětí
do mateřské školy imunitní systém.

OBLEČENÍ A VÝBAVA DO ŠKOLKY
Ke zdraví dítěte přispívá čisté, upravené a dostatečně volné oblečení, zvolené s ohledem na roční období a teplotu. Obuv by neměla dítě tlačit a měla by
být tak velká, aby o ní dítě nezakopávalo. Děti by měly mít pohodlné přezůvky
vhodné velikosti s pevnou patou. Při
každodenního pobytu ve školce tráví
děti většinou 1 – 1,5 hodiny denně venku. Proto je důležité pořídit pro ně kvalitní oblečení do větru, deště i sněhu.

JAK VYBRAT SOUKROMOU
ŠKOLKU?
Vzhledem k tomu, že státních školek je
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trvale nedostatek, možná se i vy budete
muset porozhlédnout po soukromé školce. Víte, co to pro vás v reálu znamená?
Výhodou soukromých zařízení je maximální vstřícnost vůči potřebám rodičů.
Zejména pro pracovně vytížené rodiče
to znamená o starost méně při vyzvedávání a přivádění dětí. Některé školky

dokonce nabízejí i rozvozy dětí domů.
Pro rozvoj individuálních potřeb dítěte
je také určitě příznivější, že se v soukromých školičkách věnuje jeden dospělý
menšímu kolektivu. Ideální počet je
maximálně 15 dětí na pedagoga. Vyhláška o mateřských školách stanoví
24 dětí v jedné třídě, zřizovatel navíc
může ještě čtyři přidat. V praxi to znamená, že může být ve státním zařízení
až 28 dětí ve věku 3 - 6 let na jednoho
učitele, což se vám v soukromé školce
nestane.
Přirozené až domácké prostředí je další výhodou privátní školky. Děti tu nejsou nepřirozeně stratifikovány do tříd
podle věku. Starší pomáhají mladším.
Smíšené třídy se však dnes praktikují
i v mnoha státních MŠ. Do soukromého zařízení přijmou i dítě hyperaktivní,
které se vám většinou do státní školky
umístit nepovede, a pokud ano, tak jenom na podmínku.
Soukromé školky také často nabízejí výuku jazyka s rodilým mluvčím.
Vybavenost těchto škole bývá na velmi
dobré úrovni. Už procházka zahradou
o lecčems vypovídá - interaktivní doplňky, houpadla, prolézačky, skákadla to vše slouží k rozvoji dovedností vašeho dítěte. Vybavenost zahrady a herny
také bývá pro rodiče jedním z vodítek
pro výběr školky.

Text: Klára Markuciová,
foto: Shutterstock.com

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.

www.plavani.com

tel. 603 935 585, 733 395 760

Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311

plavanibeneﬁt@seznam.cz
INZERCE
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Svět nejmenších

PRO BEZPEČÍ

VAŠICH DĚTÍ
Když miminko příjde na svět, přejeme si, aby jeho život byl co nejlepší. Především
doufáme, že bude zdravé a spokojené. Jakékoliv onemocnění znamená strach,
obavy a stres. Přesto někdy neuděláme dost proto, abychom dítě před ním
uchránili...
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Svět nejmenších

INZERCE
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Svět nejmenších

Velké nebezpečí pro malé tělíčko znamenají penumokokové infekce. Onemocnění v některých případech, bohužel, může skončit až smrtí.
Co všechno mohou tyto infece způsobit?

NEBEZPEČNÁ MENINGITIDA
Akutní bakteriální záněty mozkových
blan mají stále i v zemích, kde je široká dostupnost antibiotik, za následek
vysokou úmrtnost a děti, které toto
onemocnění přežijí, mají často trvalé
následky. Mimo novorozenecký věk
jsou dnes v zemích, kde se očkuje proti
hemofilovi, nejčastějšími vyvolavateli
zánětu mozkových blan pneumokoky. Pneumokokové záněty mozkových
blan patří mezi obávané infekce u kojenců a batolat, vyskytují se ale i u starších pacientů. Rychlý průběh s těžkým
postižením centrálního nervového systému má za následek i dnes vysokou
úmrtnost, okolo 10-20%, děti, které
přežijí, mají často trvalé následky.

ZÁPAL PLIC
Zápaly plic vyvolané pneumokoky jsou
bohužel stále velkým problémem. Závažnou komplikací bývá empyém - hnisavý výpotek v pohrudniční dutině. Ten
vyžaduje hrudní drenáž a dlouhodobé
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podávání antibiotik. Může vyústit ve
změny povrchu plic, vyžadující další
chirurgický zákrok. Odborné studie
upozorňují na stoupající počet komplikovaných zápalů plic.

ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA
Pneumokoky jsou nejčastějším vyvolavatelem zánětů středouší. I když toto
onemocnění u dětí většinou nepatří
mezi život ohrožující, nese sebou riziko zhoršení sluchu. Méně známý je ale
fakt, že u dětí se na tomto podkladě
významně opožďuje rozvoj řečových
schopností. Široké použití antibiotik
u dětských zánětů středního ucha vede
často k rezistentnci pneumokoků - to
znamená, že antibiotika nejsou účinná. Rizikovým faktorem jsou chronické
záněty středouší, komplikované zánětem „bradavkového výčnělku“, mas-

toitidou, který je nebezpečný dalším
šířením infekce na mozkové pleny a dál
do mozku. Další riziko představují úrazy hlavy, které mohou vést ke vzniku
zánětu mozkových blan při současném
chronickém zánětu středouší.
Co dělat, aby nezabíjel:
•
Nejlepší cestou je nechat své dítě
očkovat. V současné době je možná ochrana proti těmto infekcím
konjugovanou vakcínou, jíž mohou být očkovány děti již od dvou
měsíců věku.
•
Vakcína je bezpečná a účinná.
•
Cena jedné dávky se pohybuje
kolem 2.000 Kč. Aplikují se 1, 2, 3
nebo 4 dávky podle věku dítěte.
Přeočkování není nutné.
zdroj: pin-prevence.cz,
foto. Shutterstock.com
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Šetrný homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně pro zmírnění neklidu
dětí již od 1. dne věku.
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Viburcol pomůže Vašemu miminku, když:

up

ú čin k u

• Má mírné bolení bříška
• Trpí nespavostí
• Má zvýšenou teplotu
• Se klubou zoubky
• Je třeba zmírnit příznaky běžných dětských infekcí

*

www.viburcol.cz

Viburcol® je lék určený k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

*JANOŠTÍKOVÁ, E., JUŘICA, J., DOSTÁLEK, M.
Cesty podání léčiva do organizmu a absorpce léčiv.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 1, Praha 4.
Více na www.peithner.cz Email: office@peithner.cz Tel.: 241 740 540
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NENÍ HRANÍ JAKO HRANÍ
ANEB DESATERO PRO MOUDRÉHO RODIČE
Děti po celém světě tráví většinu času tím,
že si hrají. Hraní je zejména pro předškoláky
hlavní činností, při níž se baví a zároveň
rozvíjí myšlenkové dovednosti. Jsou to však
často dospělí, kdo považují dětskou hru za
samozřejmost, která probíhá samovolně a jíž
nemusejí věnovat žádnou zvláštní pozornost.
Opak je pravdou. Porozumět tomu, jak
a proč si děti hrají, je nejenom klíčem k jejich
správnému rozvoji, ale také cestou k tomu, jak
INZERCE
být vnímavým rodičem a pro děti zábavnějším
„parťákem“ ve hře. Odborníci doporučují začít
s hraním už od útlého věku.
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„Děti okolo tří let ještě neumí hrát podle složitých pravidel. Pod vedením rodičů si ale rády zahrají jednodušší hry,
které odpovídají jejich věku a dovednostem. Bavit je budou především hry
s obrázky zvířátek nebo známých postaviček z Večerníčku, ale také hry, jejichž
prostřednictvím mohou plnit jednoduché úkoly. Vědomé hraní by děti mělo
vést k soustředěné činnosti, procvičit
motoriku a také podpořit vývoj řeči,“
vysvětluje PhDr. Václav Mertin, dětský
psycholog z Katedry dětské psychologie
na FF UK v Praze.
Kladete si otázku, jakou strategii zvolit
při hraní se svým předškolákem? Inspirujte se desaterem našich doporučení.

HERNÍ DESATERO PRO
MOUDRÉHO RODIČE
1.

2.
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Mějte na paměti, že děti nelze ke
hře nutit. Potřeba si hrát vzniká přirozeně, z vnitřní motivace – pokud
určitá hra vašeho potomka z nějakého důvodu nezaujme, je to v pořádku. Upusťte od ní a pokuste se
najít jiné, zajímavější podněty. Ke
hře se můžete vrátit později, až nastane vhodná příležitost.
Většina dětí po druhých narozeninách vstupuje do období zvídavosti. Milují zábavu, při které objevují
nové věci a seznamují se s okolním

3.

4.

5.

světem. Nabídněte jim hry s překvapením, které pracují s dobře
známými prvky (barvami, zvířátky,
pohádkovými postavičkami) a které současně představují nové výzvy.
S radostí si při nich budou procvičovat názvy barev, učit se čísla nebo
písmenka, a také dělat svoje první
rozhodnutí.
Hraní je pro malé děti důležité nejméně ve třech oblastech: rozvíjí
motorické dovednosti, představivost a tvořivost. Odborníci proto
doporučují vhodně střídat tematické hraní s kostkami, panenkami či
autíčky, se čtením pohádek či deskovou hrou podporující spolupráci
a tvořivost.
Hra je vstupní branou do světa dítěte – cestou k jeho osobnosti. Z tohoto pohledu bude každé dítě bavit něco jiného. Nenuťte tedy svého
potomka, aby si hrálo tak, jak si
přejete vy – dejte mu prostor, aby
prozkoumávalo svět samo, a podporujte ho v tom, co mu činí největší radost.
Při výběru deskové hry klaďte důraz
na bezpečnost – herní dílky by měly
být dostatečně velké, aby byly pro
děti dobře uchopitelné. Ideální jsou
hry z přírodních materiálů (dřevo,
karton).

6.

Pro dítě v předškolním věku je nejdůležitější potřeba uznání a ocenění. Snažte se mu při hraní věnovat
co nejvíce pozitivních reakcí – chvalte jej za konkrétní úspěchy a kárejte jen ve výjimečných momentech.
7. Děti rády vyhrávají, ale každá hra
má svá pravidla – ani ti nejmenší
nemohou vyhrávat za všech okolností. I malý hráč by tedy měl postupně pochopit, že výhra není
samozřejmostí, a měl by se naučit
přijímat prohry. Nezapomeňte na
potřebnou útěchu a povzbuzení.
8. Hrou se děti uvolňují a zbavují stresu nebo nejistot. K tomu jim pomáhá bohatá fantazie, v níž vzniká
vlastní svět s jinými zákony. Snažte
se tento vzácný prostor nebořit, ale
buďte jeho součástí. Hrajte si na
vílu, na koně, nebo když bude třeba, přeperte klidně i obra!
9. Zpočátku jsou nejdůležitějšími spoluhráči dospělí, ale pro rozvoj sociálních dovedností hraje významnou
roli hraní a interakce s vrstevníky.
Berte tedy svoje děti často do kolektivu – s kamarády se naučí dělit
se o hry a hračky, reagovat na nepřiměřené reakce soupeřů nebo se
udobřovat.
10. Stále oblíbenější jsou tzv. komplexní
hry – soubor několika her v jednom

Bino Europe - inz 2019 duben_ 210x148 mm
INZERCE

Udělejte radost svým dětem!
Hračky značky Bino vaše nejmenší nejen potěší, ale také přispějí
k rozvoji jejich motorických schopností a smyslového vnímání.
Nabízíme pouze hračky nejvyšší kvality převážně z přírodních
materiálů. Naší kompletní nabídku naleznete na

w w w. a b c t o y s . c z
Tel.: +420 245 009 227, E-mail: info@abctoys.cz

balení. Jsou sestaveny tak, aby si
díky nim děti procvičily jemnou
motoriku, paměť, logické uvažování nebo základní barvy. Pořiďte si
jednu praktickou krabici, ať máte
jistotu, že vám třeba na cestách nic
neschází!

RODIČE DĚTI ČASTO ZAPLAVUJÍ
ŠPATNÝMI HRAČKAMI, NECHÁPOU DOBŘE JEJICH VÝZNAM
Každé dítě má svého oblíbeného plyšáka, autíčko nebo panenku. Hračky
jsou neoddělitelnou součástí dětského
světa, řada rodičů si však dostatečně
neuvědomuje jejich význam. Své děti
pak zásobují špatně vybranými a nekvalitními hračkami, které mohou děti
nejen frustrovat, ale mohou pro ně být
i nebezpečné..
Pro děti je hračka základní pomůckou
k poznávání světa kolem sebe. Hračky
reprezentují objekty, které děti ve skutečnosti potkávají, jen ve zmenšené verzi. „Hračka pro dítě znamená mnohem
více, než si uvědomujeme. Dítě se identifikuje s jejím příběhem, buduje si k ní
hluboký vztah. Není to pro ně způsob,
jak zabít čas,“ říká Jana Víchová, psycholožka na Klinice dětské hematologie
a onkologie Motolské nemocnice.
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Rodiče často tímto způsobem neuvažují.
„Hračka je pro ně prostě předmět. Neřeší, proč by dítě mělo chtít zrovna tuto
nebo jak by měla dítě rozvíjet. Hračka
má v dítěti podporovat fantazii a kreativitu, spolu s dovednostmi, které jsou
pro něj aktuální,“ vysvětluje Kristýna
Křížová, která spouští soutěž Dobrá
hračka. Tyto dovednosti pak mohou
představovat u menších dětí například
jemnou motoriku či trpělivost, u větších
pak počítání, poznávání barev nebo volbu strategie.
Při výběru hračky je také třeba mít na
paměti, co pro dítě symbolizuje. „Hračkou říkáme dítěti, že ho známe a víme,
co má rádo. Pokud o tom rodič neuvažuje a vybírá jen, aby dítě zabavil a měl od
něj pokoj, dítě to velmi dobře pozná,“

vysvětluje Jana Víchová. V takovém případě se pak dítě snadno může cítit odmítnuté, což se může negativně promítnout do jeho psychiky a vztahu s rodiči.
Důležitým faktorem je též kvalita samotné hračky, použitý materiál a provedení. „Ta dobře vyrobená s dítětem
stárne a proměňuje se její role podle
vývojových potřeb,“ vysvětluje Křížová.
Ztráta milované hračky rovněž může
dítě poměrně hluboce zasáhnout. „Pokud se rozbije oblíbená hračka, je to
mnohdy pro dítě pocit, jako by umřel
domácí mazlíček nebo člen rodiny. Proto je od výrobců přímo nefér, když hračku vyrábějí vědomě nekvalitně,“ dodává Jana Víchová.
Foto: Shutterstock.com

POSTAVME
NEJMENŠÍM
SVĚT VELKÝCH
ZÁŽITKŮ

První zvuky, první kroky i pokusy spočítat, kolik jich
vlastně bylo. Přicházejí i první malé pokusy postavit něco
velkého. Dny našich nejmenších utváří největší životní
zážitky. Jsou to chvíle, kdy se pokládají základy do života.
Někdy vám to může dát trochu práce, ale pro vaše děti to
vždy bude zábava.
Každé dítě se naučí nejvíc, když se dobře baví.
Sady LEGO® DUPLO® jsou toho důkazem.

Mami, máme
hlavolam!

Vláček s čísly
počítá se zábavou

LEGO® DUPLO® Můj
první hlavolam je snadný
způsob, jak nejmenší
zabavit a udělat jim
radost z vyřešení úkolu.
Budou stavět, přiřazovat
barvy nebo hledat
zvířata? Nelamte si
hlavu, oni si poradí.

LEGO® DUPLO®
Vláček s čísly přiváží
pestrobarevný úvod do
světa čísel a počítání.
I ty nejmenší rychle
odveze ze stanice nuda
a šeď do světa plného
zábavy.

Moje první vozidla
u dětí nenarazí

Zvířátka
rozhoupaná k akci

Sada LEGO® DUPLO®
Moje první vozidla
dětem odhalí zákonitosti
silničních pravidel
a umožní jim stavět
dopravní prostředky.
Dokud mají dostatek
pohonných hmot,
nemusí jít do školky ani
zaparkovat do postele.

Sada LEGO® DUPLO®
Moje první balancující
zvířátka pomůže
nejmenším proměnit
pokojík v džungli.
A při opičárnách
s opičkou, slonem,
tygrem a pandou
nenásilně proniknou do
zákonitostí rovnováhy.

Být malý je teď větší zábava než kdykoli před tím.
LEGO.cz/DUPLO

10847
LEGO® DUPLO®
Vláček s čísly

10885
LEGO® DUPLO®
Můj první hlavolam

10886
LEGO® DUPLO®
Moje první vozidla

10884
LEGO® DUPLO®
Moje první houpací zvířátka

JAKO MATKU MĚ 95%
ŠANCE NA VYLÉČENÍ NEUKLIDNILA

Paní Monika s manželem Ondřejem z Blanska vždy toužili po veliké rodině. Společně
pečují o Anežku (8), Vítka (5), Františka (3) a v červnu se jejich rodina rozroste o dalšího člena. Poslední rok a půl však pro rodinu nebyl jednoduchý. Lékaři dceři Anežce
diagnostikovali leukémii. V našem rozhovoru s paní Monikou, která je mimo jiné
také lékařkou, se dozvíte o tom, jak přišli rodiče na onemocnění své dcery a jak se
změnil život celé rodiny.
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Článek byl napsán ve spolupráci s dobryandel.cz

Kdy jste poprvé zaznamenali, že s Anežkou není něco v pořádku?
Anežka dostala jednu podzimní sobotu teploty, v neděli už měla chvílemi i horečku. Zaznamenala jsem i dušnost při rychlejší chůzi a promodrání rtů. To mi bylo podezřelé, poslechla jsem ji,
vyšetřila hrdlo a uzliny, avšak bez nálezu něčeho neobvyklého. V úterý byla úplně bez teploty,
unavená, nicméně bez jiných příznaků nemoci. Ulevilo se mi a řekla si, že to přece jen byla
nějaká viróza.
Ve středu se znovu objevily teploty a k večeru i horečky. Ve čtvrtek ráno jsem Anežku vzala
k pediatrovi, který na ní mimo popsaných příznaků nic neshledal. Dohodli jsme se na vyšetření
krevního obrazu a zánětlivých markerů. Vyšetření dopadlo špatně. Veškeré moje alarmy se
rozezvonily naplno a začala jsem balit tašku do nemocnice. Po příjezdu na interní ambulanci
do Dětské fakultní nemocnice v Brně na základě dalších vyšetření diagnostikovali naší Anežce
leukémii. V půl páté odpoledne jsme již ležely na onkologickém oddělení.
Jak jste se jako máma a současně lékařka s onemocněním Anežky vyrovnávala?
S onemocněním jsem se vyrovnávala velmi těžce. Jako lékařka si plně uvědomuji závažnost situace a jako matku mě 95% šance na vyléčení neuklidnila. Pět procent je v té chvíli tak mnoho!
Jako všemu ostatnímu však i této životní situaci čas obrousil hrany. Začali jsme se prokousávat
vším, co onemocnění a celá situace přinášela. S diagnózou jsem se doposud úplně nesrovnala,
ale naučila jsem se žít každým dnem a být vděčná za to, co je zrovna teď, dnes. Nemyslet na
to, co by mohlo být.
S léčbou leukémie bývá spojena řada omezení pro celou rodinu. Co bylo potřeba
změnit?
Nejvýstižnější je asi napsat VŠECHNO. Za prvé šlo o uspořádání domácnosti tak, aby se snadno
uklízela. Anežce jsme zařídili vlastní pokojíček, aby nepřišla do kontaktu s možným nemocným
rodinným příslušníkem. Ihned jsme s manželem přestali chodit do práce – já začala jezdit obden nebo každý den s Anežkou na onkologii, on zůstal doma a staral se o Františka a Vítka. Víteček přestal chodit do školky kvůli případným infekcím, a také my ostatní jsme se ze stejného
důvodu drželi doma v určité sociální izolaci.
Přerušení zaměstnání, s tím se jistě objevila další finanční zátěž...
Naštěstí jsou tu i neziskové organizace, které vám mohou pomoci. V nemocnici nám nabídli
pomoc nadace Dobrý anděl. Hned následující měsíc od podání žádosti nám přistál na účtu první pravidelný příspěvek. Díky tomu jsme se mohli z velké části oprostit od starostí s financemi
a po celou léčbu myslet jen na to nejdůležitější v našem životě. Na děti, na uzdravování Anežky
a na to, abychom jim celé toto období mohli být já i manžel neustále nablízku. A za to jsme
nesmírně vděčni.
Vaše spolupráce s nadací Dobrý anděl nabrala nyní tak trochu i jiný směr...
Anežka je sice ještě pár měsíců v léčbě, ale už nemusí dodržovat taková přísná opatření a tak
jsme mohli kývnout na nabídku, aby se naše rodina stala jednou z tváří nové reklamní kampaně Dobrého anděla. A tak nás teď můžete všechny vidět na plakátu a brzy i v televizi. Pro nás
a hlavně pro Anežku to byla skvělá zkušenost. Byl to její sen a my jsme dostali možnost ji ho
splnit. A pokud se podaří díky tomu najít nové dárci, budeme potěšeni.
Děkujeme vám za rozhovor a přejeme celé rodině pevné zdraví!
Dobrý anděl
Nadace pomáhá rodinám s dětmi, ve kterých má rodič či dítě onkologické onemocnění nebo
dítě jiné vážné onemocnění. Pravidelné finanční příspěvky v řádu tisíců korun umožní rodinám
zvládat těžkou situaci snadněji. Často dochází k přerušení zaměstnaní jednoho z rodičů. Zatímco příjem rodiny klesne, postupně se objevují nové výdaje spojené s léčbou jako například
doplatky na léky, rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, speciální strava či nákladné
rehabilitační pobyty.
Zapojte se do pomoci i vy. Staňte se Dobrým andělem
Je to jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Děkujeme! 35
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DĚTSKÁ
KINETÓZA
INZERCE

Kinetóza je nepříjemný pocit v oblasti žaludku, který může při delší jízdě autem
nebo na lodi narušit dobrý pocit. Mozek je zmaten z různých signálů, které mu
vysílají oči („nepohyblivý prostor“) a orgán rovnováhy („houpe se to“) – a reaguje
nevolností, v nejhorším případě zvracením.
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lým lehkým jídlem - prázdný žaludek
je ke kinetóze náchylnější- vhodné je
ovoce, suchary a chleba. Během jízdy
pak dítě může žvýkat žvýkačky, cucat
bonbóny, nebo preparáty s mátou či
zázvorem. Z nich můžete dopředu připravit čaj - máta chutná zřejmě většině
dětí lépe, než zázvor. Čaj se dá popíjet
po douškách také během jízdy.

LÉKY PROTI KINETÓZE

U dětí je orgán rovnováhy zcela vyvinut asi od 2. roku života. Od té chvíle
mohou trpět kinetózou stejně tak jako
dospělí. Houpání a jízda na kolotoči
jim nečiní problémy, ale silné zrychlení
a brzdění v prostoru, uvnitř kterého se
nic nehýbe, vede i u dětí často k závratím, nevolnosti a nutkání ke zvracení.
Tento pocit ještě zesílí činnostmi, které
by vlastně měly postiženého rozptýlit například čtení nebo hraní.

PŘÍZNAKY KINETÓZY A JEJÍ
KOMPLIKACE
Příznaky kinetózy zná asi každý. Základním příznakem je nepříjemný pocit v oblasti žaludku. Dalšími příznaky jsou: zvýšené zívání, bolesti hlavy, bledost, nízký
krevní tlak, říhání, plynatost, nadměrná
tvorba slin, závratě, studený pot. Vzhledem k tomu, že při dlouhé cestě dochází
ke srážení krve v oblasti dolních končetin, patří sem I otoky, křečové žíly, celková citlivost nohou. Někdy mohou její
příznaky přetrvávat i po skončení cesty
- spouštějící situace (i několikadenní nevolnosti po návratu z plavby). Kinetóza
může někdy plynout i z jiného onemocnění. Objeví-li se kinetóza v situacích, ve
kterých se dříve neobjevovala, navštivte
lékaře k důkladnějšímu vyšetření.

PREVENCE
Nejdůležitější je samozřejmě prevence.
Před cestou můžete užít některý z dostupných léků proti nevolnosti a zvracení, zázvorové bonbony, zázvorové
žvýkačky (seženeme je v obchodech
s biopotravinami nebo na internetu),
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pro jistotu si přibalte pytlík na zvracení,
navlhčenou plenu a náhradní oblečení.
Samotné oblečení by mělo být pohodlné a dítě nesmí nikde svírat. V autobuse,
letadle, lodi si zvolte místo uprostřed kde jsou pohyby nejmenší. Konkrétně
v autobuse s dítětem sedejte na sedadla nad předním kolem na pravé straně - s možností výhledu ho nevystavíte
takovým otřesům, jaké jsou v zadní části
autobusu. Ve vlaku si sedejte co nejvíce
do středu vagonu ve směru jízdy a snažte se, aby se dítě nedívalo z okna. Nevolnost na lodi (tzv. mořskou nemoc) zmírníte pobytem ve středu lodi, snažte se
moc nepohybovat a dívejte se na nebe,
pohled na vlny nevolnost zhoršuje. V letadle je nevolnost spíše vzácností, nejstabilnější sedadla jsou v místech mezi
křídly. Někdy jedinou možností, jak nevolnost vyloučit, je usnout - raději cestujeme přes noc. V noci systém rovnováhy
reaguje méně citlivě na vnější podněty
- dítě kritickou situaci prospí. Ve vozidle zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, rozhodně v něm nekuřte,
snažte se pozorovat co nejvzdálenější
bod ve směru jízdy - horizont a naplánujte si dostatečné množství přestávek
(minimálně každé 2 hodiny): pro odpočinek, vyřádění se, pro načerpání kyslíku a provětrání, maličkosti k jídlu. Dětem se může se líbit počítání hor nebo
mraků. Pro rozptýlení můžete s nimi
hrát poslechovou hru nebo poslouchat
hudbu (přes sluchátka). Ujistěte se, že se
dítě před cestou nají lehkých potravin,
vyhýbejte se tučným jídlům, sladkostem
a přeslazeným limonádám. Začněte ma-

Má-li dítě sklon k nevolnosti při cestování, nachystejte si preventivně léky
s antiemetickým účinkem, tzv. antihistaminika. U kinetóz se používá dimenhydrinat a moxastin. K omezení tlumivého
účinky je moxastin kombinován s kofeinem. Tato léčiva jsou vhodná jen ke
krátkodobému podávání, při používání
delším než 2-3 dny je vhodné konzultovat další podávání s lékařem. Dětem
ve věku 2- 6 let se podává 1/4 tablety,
ve věku 6 -15 let 1/4-1/2 tablety. První
dávka se užije 60 minut před začátkem
cesty, při dlouhotrvajícím cestování se
může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2-3 hodin. Účinná látka dimenhydrinat účinkuje obzvláště rychle jako
žvýkačka a tím je možné ji začít žvýkat
teprve u prvních příznaků. Účinek nastupuje 15-30 minut po začátku žvýkání
a přetrvává 1-3 hodiny. V případě potřeby se žvýká 1 perorální guma po dobu
asi 10 minut, potom se vyplivne. Mimo
to se nabízí i použití homeopatik. Z přírodních prostředků se jako velmi účinný
jeví zázvor a extrakty z něho.

AKUTNÍ KINETÓZA
Pokud nic nezabírá a vašemu malému se v autě udělá špatně: Nejpozději
v tuto chvíli je nutná přestávka na čerstvém vzduchu. Nechte své dítě hluboce
nadechnout a vydechnout: a sice ústy.
Něco mu vyprávějte, abyste jej rozptýlili. Dejte mu vodu a něco slaného na
křupání (slané tyčinky, krekery). Má-li
silné potíže s krevním oběhem (bledost,
studený pot), dejte mu studený obklad
na čelo a zátylek a položte jej. Mějte
i přesto připravené plastové sáčky - pro
případ, že si na další odpočívadlo budete muset chvíli počkat.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: web.vitalion.cz, ordinace.cz,
vasedeti.cz

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky
nabité fólie, která sama
bez lepidla či napínáčků,
přilne k čistým, suchým
povrchům jako je omítka,
sklo, plast, kov, dřevo, papír,
sádrokarton či kámen.
Využívá se pro umístění reklamy
či jiných sdělení na stěny, dveře,
výlohy, okna, zrcadla, barové
pulty, tabule, monitory,
elektrospotřebiče, nábytek
a mnoho dalších…
Objednejte si vzorek zdarma
na webu statickeplakaty.cz,
nebo na tel.: 739 016 005.

INZERCE

Zdraví

KRÁSNOU
PLEŤ
i ve středním věku
Prvotním zájmem žen ve středním věku by měla být dokonalá péče o pleť, vhodné
omlazující líčení, péče o pokožku celého těla, dobře volený účes a správný výběr
barev oblečení. Pleť po čtyřicítce, neboli zralá pleť, jak bývá obvykle nazývána,
má větší sklon k tvorbě vrásek, barevným nerovnostem a celkovému ochabování.
Pokud jsme se o pleť nestaraly v předešlých letech, teď by mělo být pravidelné
ošetření samozřejmostí.
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Pěstěného a zdravého vzhledu pleti lze
dosáhnout pouze pravidelnou každodenní péčí, kterou se rozhodně nevyplatí šidit. Základní fáze péče o pleť by
měly být denně prováděny s pečlivostí.

OŠETŘENÍ PLETI
Nejdůležitější v péči o pleť je vzorné večerní odlíčení.
Prvním krokem je odlíčení očí speciálním prostředkem, který nikdy nezaměňujeme s pleťovým mlékem, krémem
nebo dokonce kombinací vody a mýdla. Oční okolí je velice křehké a při nešetrném zacházení zbytečně předčasně
stárne. Nutné je také rozlišit jestli se
jedná o líčidla normální nebo voděodolná. Voděodolnou řasenku běžným
odličovačem odstranit nelze.
Druhým krokem je odlíčení zbytku obličeje čisticím pleťovým mlékem (čisticí
gely raději ne, protože pleť příliš vysušují) a následné dočištění pleti pleťovou
vodou, která pokožku nejen dočistí, ale
uzavře také póry a vyrovná pH pokožky - krémy pak mají daleko větší účinek. Péče musí být šetrná, aby se jemná
pokožky (hlavně kolem očí) zbytečně
nevytahovala. Všechny odličovací prostředky je výhodné nanášet na jemně
navlhčený tampon - jednak pro nižší
spotřebu přípravků a hlavně pro snazší
a šetrnější odlíčení.
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Po osvěžení pleťovou vodou naneste noční krém. Noční krém by měl mít
vyživující a regenerační účinky na pokožku. Kvalitní krémy pomáhají udržet
pokožku vláčnou, zpomalují tvorbu
vrásek a ochabování pleti. Udržují pleť
hladkou, svěží a pěstěnou. Noční krém
se nebojte nanášet v hojném množství.
Nezapomeňte na ošetření okolí očí speciálním očním krémem na oční vrásky.
Oční krém používejte ráno i večer, nanáší se na horní i dolní víčko.
Stejnou péči jako věnujete obličeji, věnujte také pokožce krku. Pokožka na
krku je stejně jemná jako pokožka obličeje a často se na ni zapomíná.
Ranní čištění pleti by mělo být obdobné. Z povrchu pokožky odstraníme pleťovým mlékem odumřelé kožní buňky
a zbytky nočního krému, pleť osvěžíme
tonizační pleťovou vodou. Denně je
nutné chránit pleť denním hydratačním
ochranným krémem, nejlépe s ochranným faktorem proti UVA a UVB záření,
který pleť nejen chrání, ale také hydratuje a zároveň slouží jako základ pod
podkladový krém (make-up). Denní
krém nanášejte nejenom na obličej ale
také na krk. Oddálíte tak vznik vrásek
na krku.
Pokud je pleť suchá, případně citlivá, je
výhodnější vynechat při hygieně obličeje běžnou vodu - chlor, který obsahuje

pokožce neprospívá.
Častým problémem po čtyřicítce jsou
pigmentové skvrny v obličeji. Zde platí
jedna zásadní rada - obličej rozhodně
nevystavovat slunci! Na takto postiženou pleť je nutné používat denní krémy
s vysokým slunečním faktorem a ráno
i večer ošetřit pigmentové skvrny speciálním zesvětlujícím krémem.
Teprve na dobře vyčištěnou a denním
krémem ošetřenou pleť můžeme použít krášlící prostředky z dekorativní kosmetiky a dosáhnout tak mladistvějšího,
zářivějšího vzhledu.
Důležitý pomocník? Živý kolagen
S přibývajícím věkem a stresem bychom
rozhodně neměli zapomínat na tě lesný kolagen. Množství systémového
kolagenu v těle ovlivňuje nejen délku
a kvalitu našeho života, ale vypovídá i o našem biologickém věku. Proto
bychom neměli vidět kolagen pouze
jako přípravek chránící tvář před vráskami, ale vnímat ho ve všech souvislostech. Rozhoduje nejen o stavu našich
kostí, kloubů a pojivových tkání, ale
hraje důležitou úlohu v kvalitě našich
cév a určování cévního věku. S přibývajícím věkem a stresem bychom rozhodně neměli zapomínat na kolagen.
Právě množství a kvalita našeho tělesného kolagenu ovlivňuje nejen délku a

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod

www.nezestarni.cz 775 373 379
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kvalitu života, ale vypovídá i o našem
biologickém věku. Ne vždy si my ženy
uvědomujeme, že právě stres urychluje
stárnutí, které často vede k předčasné

gelu. Plet mám opravdu krásnou , že
i má vlastní maminka mě podezřívala
z faceliftu. Prý není možné, abych ve
svém věku neměla skoro žádnou vrásku.

menopauze, navíc nepříznivě působí
na odbourávání a kvalitu tělesného
kolagenu. Proto bychom neměli vidět
kolagen pouze jako přípravek chránící
tvář před vráskami.
Na trhu s kolagenem, kolagenovou kosmetikou a doplňky stravy se kolagen
objevuje v nejrůznějších podobách
a někdy je i pro odborníky velmi těžké se v této nabídce orientovat. Vždy
bychom se ale měli ptát po živém kolagenu nové generace, který se pro své
omlazující a regenerační účinky právem dostává do popředí zájmu předních odborníků. „Některým z nich jsem
ho na základě osobní zkušenosti doporučil i já,“ říká přední plastický chirurg
a celoživotní sportovec doc. MUDr.
Jan Měšťák CSc., kterému hydrát živého přírodního kolagenu pomohl v 70
letech při regeneraci pojivové tkáně.
Toto výjimečné kosmeceutikum účinně
doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Dokáže obohatit mezibuněčnou
tkáň ve všech vrstvách pokožky o cenné
aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu
fibroblastů ke znovuobnovení produkce vlastního kolagenu. Jak říká jedna ze
spokojených klientek: „Kolagen Face
používám asi 5 měsíců a rozhodně
bych neměnila včetně krémů a mycího

Jsem nadšená. Opravdu to funguje…
PÉČE O TĚLO
Pravidelná péče o pokožku těla zcela
přirozeně následuje pravidelnou péči

o pleť. Pokožka těla bývá u žen po
čtyřicítce sušší a tenčí, než tomu bylo
dříve. Proto bychom neměly zapomínat
na aplikaci tělového mléka, nebo tělo-

vého krému, po každé koupeli či sprše, případně tento denní rituál pro zesílení zpevňujících a omlazujících účinků
kombinovat s živým kolagenem a nanášet tělovou kosmetiku až na něj. Důležité je také používání kvalitních
sprchových gelů, které pokožku nevysušují. Jednou týdně je vhodné na celé
tělo použít abrazivní přípravek, který
zajistí pokožku jemnou a hladkou.
Pozornost věnujte zejména oblastem,
jako jsou lokty či kolena. Nejvíce trpí
pokožka rukou. Ruce jsou důležitou
součástí našeho těla, na které se často
zapomíná. Právě ruce však nejlépe prozradí věk ženy. Po každém mytí nezapomeňte nanést živý kolagen a použít
výživný krém na ruce Je důležité (hlavně v letních měsících) aby obsahoval
ochranný sluneční faktor (SPF), protože
právě po čtyřicítce se mohou na pokožce rukou objevovat pigmentové skvrny
ze sluníčka a těm lze předejít právě
aplikací ochranného krému.
Další opomíjenou součástí těla bývají
nohy. A přitom péče o ně jim dodává nejen krásu, ale především pohodu.
O nohy bychom měly pečovat pravidelně jednou týdně a to tak ze odstraníme odumřelou vrstvu pokožky (pemzou nebo speciální škrabkou na nohy)

a ošetříme hydratačním krémem.

Foto: Shutterstock.com
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HUBNĚTE DO
KRÁSY A KONDICE
S ŽIVÝM KOLAGENEM NOVÉ GENERACE
Zhubnout – proč ne…
Ale jak si zachovat elasticitu kůže i při větším váhovém úbytku, pokud už máme
svůj věk?

O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou
(*1954) - zakladatelku poradenského kolagenového centra Wellness klubu Nezestárni.cz.

Ano, zhubnout se dá do krásné
a pevné pokožky s minimem
povislé kůže v každém věku.
Určitě to všichni známe. Když jsme se pokoušeli zhubnout v nějakých 18. až 25. letech,
bylo to mnohem snazší. Kůže se i při větším
váhovém úbytku vrátila do původního stavu
a my jsme byli okouzleni z krásné postavy.
Naše kůže měla v té době dostatek kolagenu
a elastinu a rychle se vrátila do původního
stavu.
Bohužel s přibývajícím věkem a stresem se
nám snižuje kvalita a množství tělesného
kolagenu a elastinu. U žen v menopauze se
téměř nevytváří. Proto bývá velkým rozčarováním, když se rozhodneme zhubnout po
porodu nebo kolem 30–45 let. I když dodržujeme pravidla dietního programu a zdravého
životního stylu, hodně zhubneme, radost se
ve většině případů nekoná. Naopak přijde
jedno velké zklamání. U žen ve věku 50–60
let a více dochází až k fatálnímu zklamání.
Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního kolagenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta začíná
být povislá a když zhubneme na vytouženou
váhu, nemusíme být se svou postavou spokojeni. Stále častěji se na mě obracejí klienti,
kteří po větším váhovém úbytku hledají pomoc. Kontury obličeje mají povislé, prohloubily se vrásky, na podbradku visí kůže, dekolt
je ochablý, prsa si mohou rolovat do podprsenky, na pažích plandá kůže a o přebytečné kůži na břiše a nad koleny ani nemluvím.
Je to o to smutnější, protože žijeme v době,
kdy se dá za pomoci různých diet a kvalifikovaných dietologů zhubnout do krásné pokožky s minimem povislé kůže a zbytečných
vrásek. Stačí podpořit své tělo při hubnoucím
programu stimulačními procesy pomocí hydrátu živého kolagenu nové generace, a to

i v případě, že by to mělo být „last minute“,
protože nikdy není pozdě začít. A lepší je
začít pozdě než později a později než nikdy.
To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro
muže.

Některé věci by měli být v souladu,
proto je důležité vědět, že není
kolagen jako kolagen.
Léta se zabývám účinky různých kolagenů
a spolupracuji s předními odborníky. I oni
byli fascinováni, když jsem jim vysvětlila průběh „ZROZENÍ ZÁZRAKU JMÉNEM ŽIVÝ KOLAGEN“.
Posuďte sami – hydrolyzované kolageny se
vyrábí z kostí, kůží a pojivových tkání dobytka nebo z odřezků při zpracování sladkovodních a mořských ryb. Tato nejlevnější
surovina se mletím a drcením homogenizuje
na pastu, zbavuje přebytečného tuku a nečistot a zpracovává se procesem hydrolýzy,
případně enzymatického štěpení.

Jinak je tomu u hydrátu kolagenu.
Pouhá vstupní surovina má cenu
zlata a její získání je velmi náročné.
Exkluzivní, Přírodní kolagen i bílkovinový komplex kolagenových kapslí řady Invita se vyrábí z ručně opracovaných kůží
sladkovodní ryby tolstolobika. Chová se
v kontrolovaném chovu v eko prostředí
a eko rybnících, které patří mezi jedny
z nejlepších v rámci EU.
Je krmen speciální nízkotučnou a vegetariánskou stravou bez živočišných bílkovin. To zaručuje vysokou čistotu a kvalitu
kolagenu v kůžích s minimem tuku, čímž
se eliminuje ohrožení velmi citlivé, živé struktury kolagenu. Potom následuje
další zdlouhavý a nákladný proces nutný
k tomu, aby se už v zárodku nezničila
křehká struktura trojité šroubovice.
Proto se na rozdíl od jiných kolagenů nepoužívají k výrobě hydrátu kolagenu levné
odpadní suroviny vznikající při zpracování ryb - např. šupiny, ploutve, hlavy, kosti,

tuk... Naopak každá kůže je ručně očištěna,
zbavena šupin, ploutví a dalších nečistot.
Všechny kůže prochází laboratorní kontrolou tří na sobě nezávislých laboratoří na výskyt těžkých kovů a toxických látek. Pokud
by se v kůžích vyskytla sebemenší částečka
těžkých kovů, došlo by při zpracování nativního hydrátu přírodního kolagenu k zahubení živé struktury trojité šroubovice (to je
také důvod, proč se kolagenový hydrát nedá
nevyrábět z kůží mořských ryb).
Všechny prověřené kůže se ručně nařežou na
úzké proužky a třídí podle pigmentace (světlá, tmavší, nejtmavší).
Živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém výzkumu a doslova přepsal historické
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu
kolagenu technologií Triple Helix Formula.
„Překvapivé výsledky přináší nejen
v oblasti krásy, ale i regenerace „, říká
významný plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené
účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních. Dokáže
obohatit mezibuněčnou tkáň ve
všech vrstvách pokožky o cenné
aminokyseliny.
Pokožce,
vlasům, nehtům i pojivovým
tkáním navrací potřebnou pružnost a elasticitu. Přední odborníci ho nazývají BÍLKOVINOU
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.

Metodou Triple Helix
Formula se podařilo
vědcům INVENTIA® posunout hydrát nativního
přírodního
kolagenu
mezi špičku v segmentu
anti-age přípravků.

Pak následuje další, nejnáročnější a žádným
strojem nezastupitelná ruční práce. Z každého proužku kůže se opatrně skleněnými
nástroji odstraní tuková vrstva pod kterou
se obnaží aktivní fibroblasty – buňky rodící
kolagen. Ty se v největší rychlosti vkládají
do skleněných baněk s přírodní kyselinou
mléčnou, kde probíhá šetrný a velmi náročný proces zrodu živého, nativního a skutečně přírodního, biologicky aktivního, čistého
kolagenu.
Zpracovává se za nejpřísnějších podmínek certifikace GMP speciální technologií
Triple Helix Formula. Takto hydratovaný kolagen je ve třířadé formě a udržuje si seskupení 3-helisy. Následně se tento kolagenový
klenot filtruje a stáčí podle pigmentace do
skleněných lahviček. Světlý FACE na omlazení obličeje, tmavší BODY na zpevnění těla
a nejtmavší na vlasy a nehty.
Je tak čistý, jak nejčistější kolagen může být.
Pochází z čistého lůna přírody, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní - je hypoalergenní,
bez parabenů a jiných konzervantů.
A právě z tohoto čistého, biologicky aktivního hydrátu kolagenu se zpracovává procesem
lyofilizace sypký prášek, který tvoří základní
a mimořádně účinnou látku kolagenových
kapslí INVITA SKIN BEAUTY a INVITA ACTIVE s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.
Výživový poradci se v poslední době stále
více zajímají o význam tohoto kolagenu nejen při sportu, ale i při snižování nadváhy

právě tímto komplexem z volných aminokyselin, při kterém se nehubne jen ze svalů, ale
i z tuků. Navíc si tělo udrží po celou dobu
energii a chuť k pohybu, který se často ztrácí při nízkokalorické dietě. Pochvalují si, že
při této suplementaci bývá ve většině případů vzhled pokožky i hybnost kloubů během
hubnutí dokonce lepší než před zahájením
programu.

Minutová anti-age péče s živým
kolagenem nebyla nikdy tak
jednoduchá.
Vyzkoušejte exkluzivní Přírodní kolagen Inventia FACE, který je speciálně vyvinutý na
omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku,
podbradku, dekoltu i na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Je vhodný
k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé,
unavené, stárnoucí i stresované. Viditelně
zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje
vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových. Nanáší se na pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky, proto se nemusíte
vzdát své oblíbené kosmetické značky.
V nabídce 50,100 a 200 ml.

Chcete se cítit a vypadat dobře?
Plánujete i zhubnout?
Podpořte kolagenové stimulační proce-

sy vnitřním používáním doplňku stravy Invita Skin Beauty Plus Q10, kde je nově téměř
o 100 % více lyofilizovaného kolagenu pro
udržení krásné a pevné pokožky, pojivových
tkání, pružného těla a zdravých vlasů a nehtů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit
a regenerovat tělesný kolagen nejdůležitější
peptidy, volné aminokyseliny a hydroxylové
aminokyseliny. Bonus navíc je, že obsahuje
mořské řasy, které mají příznivý vliv na buněčný metabolismus a proces štěpení tuků.

Objevte i vy blahodárné účinky živého
kolagenu a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži.
Nákup a více na www.nezestarni.cz

Zdraví
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10 RAD
K POZITIVNÍMU

ŽIVOTNÍMU STYLU
INZERCE

Pozitivní lidé mají život mnohem jednodušší než ti negativní a vše jim jde lépe od
ruky. Že mezi pozitivisty nepatříte? Naučíme vás milovat život! Pracujte na tom,
aby vaše vidění světa bylo co nejvíce pozitivní. Začněte přečtením našeho desatera,
které sestavila PhDr. Iva Málková – přední česká obezitoložka a také psycholožka,
která tvrdí, že vše, co v životě chceme, začíná v hlavě – nejen hubnutí!
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1. POSTUPNÁ POZITIVNÍ ZMĚNA
Změnit svůj pohled na život není jednoduché. Většinou se snažíme být ihned
– od pondělka, od prvního apod. zcela
jiní. Nesnažte se změnit všechny své nevhodné návyky najednou, ale měňte je
postupně – pracujte metodou dílčích cílů.
„Dílčí úspěchy při změně chování vás
motivují k dalším změnám a k vytváření nových návyků. Postupností máme
na mysli jednak to, že si zvolíte jeden
z nevhodných návyků, na kterých chcete pracovat (další necháte na později),
a odnaučování se tomuto návyku rozdělíte ještě do několika dílčích kroků.
Osvědčuje se seřadit si návyky, které
chcete postupně měnit, podle obtížnosti změny a začít pracovat na návyku, jehož změna je nejsnáze dosažitelná. Čím menší změnu uděláte, tím bude
trvalejší.“ říká Málková.
A to je hlavní kritérium úspěchu - nejen
postupně dosáhnout změny v životním
stylu, ale také ji udržet!

2. ODSTRAŇTE ČERNOBÍLÉ
MYŠLENÍ
Lidé si znepříjemňují život v důsledku
negativních myšlenek. Nejčastější chybou je tzv. černobílé myšlení. Žijeme
život „buď anebo“ – usilovně cvičíme
nebo se nehýbeme, jídlo se dělí na
„zdravé“ a „nezdravé“. Po konzumaci „nezdravého hříšného jídla“ dochází
k přejídání s pocity viny. Honba za nepřirozenou dokonalostí navíc odčerpává hodně životní energie. Škála barev
mezi černou a bílou je však obrovská
a nádherná!
Pokuste se snížit sílu těchto negativních
myšlenek a nahradit je pozitivnějšími,
které akceptují i nedokonalost, která je
přirozenou součástí člověka.

3. NAUČTE SE VHODNĚ ZVLÁDAT
EMOCE
Silné emoce vyvolávají tělesné změny,
které jsou v civilizovaném světě zbytečné. Zrychlí se vám srdeční tep, napnou
se svaly, ale vy nikam nevyběhnete, nebojujete o život, jako to museli dělat
vaši dávní předkové, u nichž tyto změny plnily svůj účel. Energii a napětí, které se postupně hromadí, je třeba uvolnit vhodným způsobem, jinak může
být příčinou vzniku psychosomatických
onemocnění.
Používáte-li se v zátěžových situacích

50

jídlo, alkohol či cigarety jako „uvolňovač“, neřeší se podstata problému,
ale naopak se vytváří prostor pro vznik
problémů dalších – vznik nadváhy či závislosti.
Jednou z možností uvolnění napětí je
relaxace, např. autogenní trénink. „Tělesné a duševní procesy jsou propojené.
Pokud se tedy naučíme zklidnit tělo, na
což existují desítky technik, ovlivníme
i naše myšlení, a tím i emoce. Pokud
nemáte čas na cvičení, stačí i krátké
soustředění se na sebe a vnímání svého dechu. S každým nádechem a výdechem se vaše uvolnění prohlubuje více
a více. Delší relaxaci si plánujte a pište do kalendáře stejně jako pracovní
schůzky.“ doporučuje Málková.

4. ZMĚNTE JÍDELNÍČEK TAK, ABY
VÁS USPOKOJOVAL
Sestavujte si sami tvořivě jídelníček,
který vám bude chutnat a bude zdravější. Nemusíte rovnou skočit do dietního jídla, stačí si upravit pár pokrmů
tak, aby tělu lépe vyhovovaly. Bílkoviny
obsažené v bůčku zaměňte postupně
za bílkoviny v prorostlém vepřovém, libovém vepřovém až třeba za bílkoviny
v rybě či kuřeti. Sacharidy a tuky přijaté
např. v croissantu a jiných sladkostech
vyměňte za piškot až za jogurt či tvaroh.
Pokud navíc najdeme příjemnou cestu,
jak dodržovat doporučené denní dávky, nemusíme řešit, zda si dát máslo
nebo margarin, jde vždy o komplexní
„pozitivní“ jídelníček.

pohoda a zdraví – už napořád

Vaříme pro kojence a batolata

5933

200 receptů na rychlé, snadné a zdravé pokrmy
Annabel KARMEL
Moderní a ucelená příručka pro moderní maminku. Řada doporučení, nadšené, dobře nakrmené a spokojené děti a pozitivní hodnocení vás jistě přesvědčí
o tom, že tato kniha zůstává mezi dětskými kuchařkami bestsellerem číslo jedna. V tomto novém uceleném vydání přináší Annabel kolekci svých ověřených
lákavých receptů. Kromě toho vám předvede tipy, jak při přípravě jídla pro vaše
nejmenší ušetřit čas.
246 stran, vázaná, 349 Kč

Kouzlo kvásku

5957

Lahodné makrobiotické, vegetariánské
a veganské recepty pro každý den
Dagmar LUŽNÁ
V této knížce předkládá Dagmar Lužná svoje zkušenosti s kváskem, které získala nejen doma ve své kuchyni, ale především na kurzech a akcích, na kterých
vařila a pekla. Naučí vás nejen, jak kvásek založit a jak se o něj dále starat,
a to velmi jednoduchým způsobem, který zvládne opravdu každý, ale na téměř
50 receptech vám i ukáže, kde všude se dá kvásek využít.
144 stran, brožovaná, 279 Kč

21denní cukrový detox

5944

Zkroťte chuť na sladké a sacharidy
Diane SANFILIPPO
Kniha „21denní detox od cukru“ je efektivní a komplexní výživový plán, který
zregeneruje vaše tělo a pomůže obnovit správné návyky. Dodržování tohoto
výživového plánu s více než 90 jednoduchými recepty, vede k redukci chuti
na cukr a sacharidy za pouhé tři týdny. Zaměřuje se na kvalitní bílkoviny, zdravé
tuky a prospěšné sacharidy a pomůže vám nejen s výběrem potravin, které jíte,
ale také se změnou stravovacích návyků.
240 stran, brožovaná, 399 Kč
anag@anag.cz
585 757 411

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

www.anag.cz

Naše chutná
a zdravá svačinka.

N O V IN K A

ŠSKA
SMETANOVÝ JOGURT Z VALA
A M A N N E R O P L AT K Y
čokoládový a Manner oplatky
vanilkový a Manner oplatky
oříškový a Manner oplatky
Slunné jarní dny s novinkou
z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz

www.mannner.com/cz

Zdraví

5. „VODA ZÁKLAD ŽIVOTA“
Žít pozitivně znamená i stravovat se pozitivně a dodržovat základní životní návyky, jako je pití čisté vody a vhodných
nealkoholických nápojů, které dodají
tělu „život“. Ve vašem pitném režimu
by měla převládat zejména voda, ovocné čaje, ředěné džusy nebo cereální
nápoje.

6. SMĚJTE SE JAKO DÍTĚ!
Podle Dr. Madana Katariu, indického
lékaře a zakladatele Jógy smíchu se děti
smějí 300 krát denně. Dospělí pouze 7
až 15 krát. Smích je pro naše fyzické
i duševní zdraví velmi důležitý – dokáže
údajně snížit bolest, posiluje imunitní
systém, rozšiřuje cévy, čímž předchází
srdečnímu infarktu, pomáhá trávení,
posiluje vnitřní svalstvo a podobně.
Vyhledávejte smích aktivně a smějte
se nahlas a pořádně! Populární je dnes
například tzv. jóga smíchu, což je cvičení, při kterém pracujeme ve velké míře
s naším dechem. To způsobuje výrazné
okysličení našeho těla a mozku, zlepšuje naše zdraví a dodává energii.

7. ŽIJEME, POKUD SE HÝBEME
Představujte si, jak se při pohybu vyplavují látky, které v těle škodí a pomyslně odplouvají s potem, který si setřete
z čela. Někomu vyhovuje pohyb mírný
a uklidňující, procházka o samotě v přírodě, jóga, tai-či a podobná cvičení.
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Nehledejte zdraví v lékárnách ale při
pohybových aktivitách. Hledejte nové
druhy pohybu, které vás třeba začnou
bavit a zaneste ho se stejnou důležitostí do diáře jako pracovní schůzky
či péči o jiné. Že si nemůžete najít ani
minutku, protože máte děti? Vyrazte
s nimi na hřiště a buďte tam aktivní. Že
se radši chcete vidět s kamarádkou? Tak
si spolu vyjděte na pravidelnou svižnou
procházku s holemi. Že je třeba věnovat čas partnerovi? Tak spolu jezděte
na kole, na bruslích, choďte na výlety
(a to i s většími dětmi).
Cílem je, abyste si po určité době na
pohyb tak zvykli, že už bez něj nebude
moci žít.

9. OD DYSKOMFORTU K POCITU
EUFORIE

8. AKTIVNÍ ZMĚNA NÁVYKŮ –
NE OBĚŤ ALE STRŮJCE

Každý je nějak vnitřně naladěn a od
toho se odvíjí jeho spokojenost v životě. Snažte se v každém dni najít něco
hezkého, co se povedlo a podařilo.
Když se budete soustředit na to, co se
daří, bude se vám dařit ještě víc. Mnohem důležitější než dosažení cíle je radost z cesty k němu.
„Každý z nás má 24 hodin na den, a tak
užívejme každé minuty života. Svět nezměníte, ale můžete změnit sebe, abyste si v každé životní etapě užívali života
co nejvíce. Přerámujte život do pozitivna!“ zakončuje Málková.

Člověk často nejedná svobodně a ani si
to neuvědomuje. Podléhá tlaku vnějšího prostředí – jí to, na co je reklama
a navíc v množství, které mu nutí někdo
jiný. V kině jí bezmyšlenkovitě popcorn,
aby po té podlehl nabídkám fasfoodů,
protože po 2 hodinách vzhledem k vysokému glykemickému indexu popcornu má hlad. Jedná na tzv. autopilota,
kdy má nepodmiňované často nevhodné návyky, kdy stresy řeší jídlem či si
umocňuje pohodu jídlem.
Naučte se být sami sobě pánem, nebuďte otrokem toxického prostředí.

Pro dosažení cíle musíte obětovat trochu ze svého pohodlí - nebude to však
boj, ale dobrodružná tvořivá cesta. Díky
tvrzení od dyskomfortu ke komfortu
zažijete po zvládnutí přiměřeného úkolu pocit euforie, který byste nikdy bez
špetky snahy nezažili. Příjemno můžete
zesílit na základě kontrastu. Odpočinek
lépe vychutnáte po předchozí únavě.
Pivo vychutnáte lépe po sportu než po
celodenní nečinnosti a například večeři si vychutnáte více, když si na svačinu
nedáte oplatky apod.

10. ENJOYMENT – UŽÍVEJTE SI
ŽIVOTA!

Foto: Shutterstock.com

česká, rostlinná kosmetika vyráběná ručně s láskou
pro děti i maminky
Na léto i do školky pro děti i maminky
Eoné pro uvolnění i pročištění ovzduší....
Objednávejte na našem novém webu
s ručně vyráběnou
čerstvou přírodní kosmetiku

www.eone.cz
INZERCE
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OPALOVÁNÍ
Opálení si většinou spojujeme s aktivním životním stylem a s pobytem venku.
Opálenou kůži často považujeme za krásnější, zdravější a přitažlivější než pleť
neopálenou. Ale existuje vůbec opalování, které je zdravé a pleti a tudíž i nám
neubližuje?
INZERCE
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Najít míru, při které nám sluníčko
přináší potřebný vitamín D, energii
a dobrou náladu a zároveň nehrozí
zhoubným onemocněním kůže, není
jednoduché. Pokud si nechceme ublížit,
měli bychom začít tím, že zjistíme, jakou dobu právě naše pokožka na slunci
unese. To znamená, že potřebujeme
znát svůj fototyp.

KAM PATŘÍTE?
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Naopak se často spálí. Přirozená vlastní
ochrana pokožky mizí po 5 až 10 minutách pobytu na slunci.
Typ II: citlivý
Na sluneční záření reaguje citlivě. Vyznačuje se světlou pokožkou. Pokožka
se opaluje pomalu, často se spálí, někdy
mírně zhnědne. Lidé s tímto typem mají
většinou blond vlasy, pihy. Přirozená
vlastní ochrana pokožky mizí po 10 až
20 minutách pobytu na slunci.

Lidskou pokožku dělíme podle snášenlivosti slunečního záření na tzv. fototypy. Samotná stupnice se řídí barvou
vlasů, očí a typem pleti. Obecně platí,
že sluneční záření snášejí lépe lidé tmavovlasí a tmavoocí než lidé světlovlasí,
rusovlasí s modrýma a zelenýma očima,
pletí světlou s černými pihami. Fototyp,
nebo-li typ vaší pokožky v závislosti
dispozic pro přijímání slunečních paprsků je důležitým faktorem při určení
ochranného faktoru (OF), který by měl
mít váš opalovací krém. V zásadě platí,
že podle svého fototypu máte na výběr
krém, který by měl splňovat následující
charakteristiky.
•
vysoký OF 25-35 (u velmi citlivého
fototypu)
•
střední OF 16-25 (u citlivého fototypu)
•
nižší OF 12-16 (u normálního fototypu)

JAK SE SPRÁVNĚ OPALOVAT?

Typ I: velmi citlivý
Na sluneční záření reaguje citlivě, někdy až alergicky. Vyznačuje se citlivou
pokožkou, rezavými vlasy, množstvím
pih. Jeho pokožka nikdy nezhnědne.

Pokud už víte, ke kterému typu lidí patříte, máte dobrý základ proto, přežít
pobyt na slunci ve zdraví. Důležité je,
dodržet několik zásad:
1. Za každou cenu se vyhněte spálení. Zní to banálně, ale tak často se

Typ III: normální
Na sluneční záření reaguje normálně, bez alergických reakcí. Pokožka
se opaluje dohněda, lidé tohoto typu
mají tmavě blond až světle hnědé vlasy, málo pih. Přirozená vlastní ochrana
pokožky mizí po 15 až 25 minutách pobytu na slunci.
Typ IV: odolný
Vůči slunečnímu záření je odolný. Snědá pokožka se velmi rychle opaluje,
opálení si uchovává delší dobu, než
u ostatních fototypů. Lidé s tímto typem pokožky mají hnědé až černé
vlasy, výjimečně pihy. Přirozená vlastní
ochrana pokožky mizí po 20 až 30 minutách pobytu na slunci.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

na to zapomíná, zejména v přívalu
nadšení z dovolené, když jedete
na jih za sluncem. Spálení je nejen
nepříjemné, ale kůži může trvat
dlouhou dobu, než se z něj vzpamatuje.
Na slunci buďte opatrní, obzvláště na horách nebo v jižních krajích. Síla slunce se těžko odhaduje a navíc se může výrazně měnit.
Nezapomínejte, že sluneční svit
je nejintenzivnější mezi desátou
a patnáctou hodinou.
Opalujte se pozvolna. Zejména na
dovolené u moře byste měli používat opalovací krém s vysokým
ochranným faktorem. Během prvních dní nezůstávejte na slunci příliš dlouho.
Nesnažte se zůstat opálení po celý
rok. Je důležité, abyste nepřekročili celkovou roční dávku ultrafialového záření ve výši 25 kJ/m2.
Vždy si vhodným způsobem chraňte oči.
Nedovolte dětem, aby se opalovaly. Dětská pokožka je obzvláště
zranitelná. Na pláži děti hlídejte
a snažte se, aby nosily pokrývku
hlavy, když nejsou ve stínu.
Pokud máte problémy s kůží, například se rychle spálíte, informujte o tom svého lékaře.
Vyhněte se účinkům UV záření
v těchto případech: jste těhotná
- máte velmi citlivou kůži (typ 1) jste nalíčená - berete léky.
Foto: Shutterstock.com
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NEZAPOMEŇTE NA LÉKY
Chystáte se na dovolenou? Jednou z podstatných věcí, bez které byste neměli
odjet, je lékárnička. A co do ní zabalit? Odpověď na tuto otázku není tak
jednoznačná
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Ta záleží na tom, kdo jede a kam jede.
Každý totiž potřebuje něco jiného.
Odlišné zdravotní komplikace mohou
potkat děti, dospělé a seniory. Při toulkách přírodou nám hrozí něco jiného
než při pobytu ve čtyřhvězdičkovém
hotelu v Tunisku.

VYRÁŽÍME DO PŘÍRODY
Pokud se chystáme do přírody, vybavení z lékárničky budete nejčastěji
používat na drobná poranění (oděrky,
říznutí, puchýře apod.). Pokud jdete ve
větší skupině, je dobré aby každý měl
svojí malou lékárničku s nejdůležitějším
materiálem a jeden člověk ze skupiny,
nejlépe ten dobře ovládající první pomoc, nesl velkou lékárničku s materiálem který není zas tak často potřeba.Co
tedy nosit v lékárničce?

ZÁKLAD LÉKÁRNIČKY
Desinfekce
Je dobré si vyzkoušet několik druhů
a vybrat si ten nejlepší, protože různé
druhy mají i jiné užitečné vlastnosti:
Peroxid vodíku - kromě desinfekce se
dá použít i na důkladné vyčištění zašpiněné rány a zamezit tak jejímu zanícení
a s tím spojeným zdravotním komplikacím.
Desinfekce obsahující jod – malá, skladná, účinná, tvoří ochranný film který
pomáhá hojení a chrání ránu před vnějšími vlivy.
Ajatin – prodává se ve formě tinktury
a je to vysoce účinný desinfekční prostředek.
Propolisová tinktura - jedná se o roztok
propolisu v ethanolu, dobře desinfikuje také vytváří ochranný film a navíc
propolis pomáhá díky svým vlastnostem urychlit hojení rány. Existují i jiné,
např. takové které nepálí, takže je na
každém jakou si vybere.
Prostředky na zakrytí rány
Náplast - je lepší si koupit klasickou,
papírové sice nešpiní, lépe se s nimi manipuluje, ale jsou mnohem náchylnější
na vnější vlivy (namočení apod.) Na určitá zranění se hodí spíše polštářková,
ale někdy si vystačíme i s klasickou bez
polštářku.
Obvaz - postačující jsou dva válečky ve
sterilním obalu. Vždy se podívejte, zda
nemají prošlou lhůtu použitelnosti, pokud ano, není to už sterilní obvaz ale
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pouze klasický obvaz.
Sterilní rukavice - stačí jeden pár rukavic, asi je nevyužijete na své ošetření,
ale v případě pomoci neznámému člověku s krvácejícím poraněním je dobré
je použít aby jste ochránily sebe před
případnými krví přenosnými chorobami.
Kousek vaty nebo gázové polštářky:
hodí se k odsávání, otření rány.
Léky
Lék na horečku a bolení hlavy
Lék na průjem, případně přibalte projímadlo či léky na alergie. Hlavně nezapoměňte na léky které pravidelně
užíváte jako nouzovou zásobu, když ty
ostatní ztratíte, nebo doberete.
Nůžky a pinzeta
Nůžky se na ustřižení obvazu, kusu oblečení je-li to nutné, abychom se dostali
k ráně, nebo potřebujeme-li zastavit
krvácení, či udělat šátek na podpěru
poraněné ruky. Pinzetu užijeme určti
na tahaní klíšťat, či nečistot z rány.

VE VELKÉ LÉKÁRNIČCE NAVÍC
OBVAZY
Stahovací obvaz - je potřeba při výronech, naraženinách, nebo pro zpevnění
namožených kloubů apod. Další dva
smotky běžného obvazu - pro větší zranění.
Obvaz na popáleniny - jedná se o obdélníky z řídce tkané gázy sterilně balené, které se přikládají na popáleniny.
Chrání spálenou kůži před dalším poškozením. Tyto obvazy se špatně shání
a tak v případě nouze stačí 1-2 vrstvy
sterilního obvazu, tak aby kůže byla
krytá ale mohla i dýchat.
Škrtidlo - pro poranění cév apod.
Další pomůcky
Trojcípý šátek - k fixaci poraněné ruky.

Pacientovi bude vyhovovat určitě lépe
než vaše popřekládané tričko, bez
kterého Vám může být zima a můžete
nepřijemně nastydnout. A podpírat si
zraněnou ruku tou zdravou taky není
dobré, protože by vás zachvilku začla
bolet i ta druhá.
Další sterilní rukavice - pro případného
pomocníka
Resuscitační rouška - dnes se dělají
i velmi skladné a doporučuje se je používat pro umělé dýchání zvláště u cizích
osob.
Zásyp na rány - jde o zásyp na drobné
krvácející poranění, pomáhá zastavit
krvácení Spínací špendlík - několik, pro
různé přichycení obvazů, apod.
Blok a tužka - občas je třeba učinit záznam typu od kdy je zaškrceno, kdy se
událost stala apod.. Tužka je nejlepší
obyčejná s gumou na konci. Píše vždy,
a je spolehlivá.
Tento seznam věcí do lékárničky je pro
většinu případů zcela dostačující, pokud se jednotlivé věci naučíte dobře
používat. Samozřejmě je na každém
co si kdo do lékárničky zařadí ale pamatujte že ty nejnepravděpodobnější
zranění jsou ty nejčastější a vybavení by
se mělo přizpůsobovat předpokládané
aktivitě.

VYRÁŽÍME DO ZAHRANIČÍ
Jinou lékárničku budeme potřebovat,
pokud se chystáme na dovolenou do
zahraničí. Když jedeme na místo, které dobře známe, většinu rizik si umíme
dobře spočítat. Pokud jedeme někam
poprvé, je dobré si zjistit, jaká zdravotní
rizika nám v dané destinaci hrozí a na
základě toho se vybavit. Na prvním místě bude pojištění na cesty Opět bude
rozdíl, jestli se jedeme koupat k moři
nebo zdolávat na horském kole krkolomné svahy. V druhém případě bývá
dobré si trochu připlatit. Těch pár korun
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navíc stojí za to. A před cestou do některých zemí je na místě očkování.

SLUNÍČKO PROSPÍVÁ I ŠKODÍ
Základem pro všechny turisty jsou opět
náplasti a obvazy. Ale také teploměr,
výše zmíněné léky na horečku, bolesti
hlavy a prostředek na zklidnění kůže
spálené od sluníčka. Když si po hmoždíme kotník nebo potřebujeme něco
na oteklé nohy, můžeme sáhnout po
osvědčeném octanu hlinitém. V upravené podobě (bez olova) dobývá zpátky lékárny. U prostředků na průjmy
a trávicí potíže hodně záleží, kam jedeme. V ČR obvykle stačí živočišné uhlí
a mírné dezinfekční prostředky typu
endiaronu. V cizině to bývá složitější.
Pomůže nám, když se poradíme s někým, kdo zná zemi, kam jedeme.

S PINZETOU NA JEŽKY
Nejvíc Čechů jezdí do Chorvatska. Tady
kromě spálené kůže a štípnutí hmyzu
hrozí zejména to, že v moři šlápnete
na mořského ježka. Proto bychom měli
vézt s sebou pinzetu, lupu a zmíněnou
dezinfekci Pro milovníky potápění se
šnorchlem, po kterém často pálí oči, je
praktickou pomůckou oční dezinfekce,
případně něco na zklidnění očí.

PROTI KOMÁRŮM
Pokud jde o komáry, kteří nám dokážou pěkně znepříjemnit spaní, věří
spousta z nás repelentům z lékárny.
Méně známý je prostředek s vitamíny řady B, po němž nepřipadáme
hmyzu jako příliš lákavé sousto. Někteří z nás udělali
dobrou zkušenost
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s elektrickými přístroji. Z malé destičky
uvolňují látky odpuzující právě komáry.
Další věří moskytiérám. Kutilové si pak
vozí s sebou síť se suchými zipy. Přilepí
ji na okno apartmánu.

RIZIKOVÁ JÍZDA NA JEDEN
ZÁTAH
Řada potíží hrozí člověku i na dlouhé
cestě k moři. Typické jsou třeba opruzeniny. Někteří lékaři jim říkají džípová
nemoc. Někomu stačí jako prevence
měkké volné prádlo, které dobře saje
pot. A časté zastávky, kdy se může
provětrat, projít po odpočívadle, případně protáhnout. Jiný nedá dopustit
na speciální ubrousky napuštěné látkou s antibakteriálními, antivirovými
a protiplísňovými účinky. Během cesty
si jimi přejede v podpaždí, na vnitřní
straně stehen, v rozkroku, v podbřišku
a ženy pod prsy. A opruzeninám, které
v moři tak nepříjemně pálí, s největší pravděpodobností předejde. Velmi
častá, a bohužel také velmi riziková, je
jízda autem k moři na jeden zátah, jen
s minimem přestávek. Spousta řidičů
navíc v práci do poslední chvíle šturmuje a před odjezdem spí jen minimálně.
Cestou pak pije z termosky jedno kafe
za druhým. Netuší, že lepší než káva je
guarana (i tu lze koupit v lékárně). Nepřekyselí žaludek a její účinek stoupá
pozvolna, stejně jako pozvolna odeznívají její efekty. U kávy je nástup a pád
účinku daleko strmější, tedy i rizikovější. Podle výzkumu doprav-

ních psychologů jsou mnohem lepší
pravidelné přestávky každé dvě hodiny (nejvíc nehod je po třech hodinách
jízdy bez pauzy). Ale také pár dřepů,
cviky, protažení a hroznový cukr. K pití
pak dostatečné množství neslazených
balených vod a k jídlu lehká racionální strava, po které nebudeme usínat za
volantem tak jako po klasických řízcích.

POHODA MÍSTO ZÁVODĚNÍ
K nejčastějšímu dopingu na cestách patří kofein a nikotin. Někteří řidiči věří
energetizujícím nápojům, jiní dechovým cvičením a glukóze. Dodají unavenému mozku, co potřebuje nejvíc:
kyslík a jednoduché cukry. Řada lidí
udělala dobrou zkušenost s přípravkem obsahujícím vedle kofeinu cukry
a povzbuzující taurin. V lékárnách i na
internetu vám samozřejmě nabídnou
další preparáty. Ať si vyberete jakýkoliv,
měli byste vědět, že nejlepší je dostatečný odpočinek a klidná jízda ve dne.
Kromě přestávek může pomoci i střídání řidičů, a pokud je to třeba, tak také
zdřímnutí, když cítíte, že únava překračuje rozumnou mez.
Na trhu je dnes nepřeberné množství
lékárniček se základním vybavením pro
různé účely – lékárnička na výlety, lékárničky na dovolenou, batohy první
pomoci, které vám ušetří čas s balením
jednotlivých produktů a ve kterých najdete vše, co potřebujete. Stačí jen vybrat takovou, která vám bude nejvíce
vyhovovat.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shuttesrstock.com
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Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Podvrtnutí a vykloubení
Modřiny
Kožní oděrky
Natažené šlachy a vazy
Otoky měkkých tkání

Traumeel® mast se užívá ke
zmírnění bolesti při lehkých
a středně těžkých poraněních
pohybového aparátu.
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Komerční prezentace

SOMAVEDIC?
ZÁZRAKY SE DĚJÍ

V životě člověka se střídají období těžší a lehčí a asi to tak má být, aby si člověk
vážil toho, co má. Přesto je určitě fajn, pokud nad vámi bdí anděl strážný, který vás
nenechá padnout na dno. A někdy ten anděl má jméno Somavedic…

Nedávno jsem si uvědomila, že už vlastně rok žiji
s tímhle společníkem. Možná přišel čas na trochu
bilancování, po roce už je zřejmé, nakolik se můj
život změnil. Ovšem nejprve pár slov pro ty, kteří
snad nečetli předchozí článek a tudíž třeba vůbec netuší, o čem je řeč a co je vlastně Somavedic
za zázrak..
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost
tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí,
a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů
je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté
míry vychází i jejich léčebné využití, které se ale
obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen
na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném
rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná
o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů
a těchto poznatků výrobce využívá pro optimální
funkci Somavedicu. Ten by měl člověka vyladit,
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě…

Co všechno je jinak...
Za rok mého života se Somavedicem se zlepšilo
mnohé. Možná so vzpomínáte, že jsem ho instalovala ve chvíli, kdy jsme si převezli domů na smrt
nemocné štěňátko, kterému už lékaři nedávali
téměř žádnou naději... Tak z té apatické kuličky,
téměř udolané zvracením a průjmy, je dnes třicetikolový zdravý pejsek plný energie.
V té době probíhalo i zotavováni syna po nepříjemné nemoci, která už snad je také úspěšně za
námi a syn je snad konečně v klidu a zdravý.
Somavedic vyřešil i mou nespavost, tím, že odstranil stres a jeho příčiny a dodal mi energii, jde
se mi životem lehčeji a lépe.
Stalo se to, co mi ještě před rokem znělo jako
pohádka, když jsem si říkala, že by to chtělo nějaký zdroj energie a zároveň nějaký ochranný štít,
aby mě chránil před energetickými upíry, kterých,
mám pocit, je čím dál víc. Stejně jako lidí, kteří kolem sebe šíří negativní energii. Zní to jako
pohádka z jiného světa, říkala jsem si sarkasticky.
Každý z nás by přece chtěl něco takového – stisknout vypínač, ponořit se do světla, které přináší
všechno to, co v životě chceme. Ale, kdo ví, možná to tak funguje…
Díky Somavedicu totiž namísto depresí, které
byly dříve součástí mého života, přišel pocit ztráty zátěže, což vnímám jako největší úlevu. Popsala bych to asi tak, že se vyčistí problémy kolem
vás, nenalepí se negativní energie od lidí okolo,
lépe se vám dýchá a konflikty víceméně nenastanou. Mezilidské vztahy totiž fungují jinak – máte
kolem sebe lidi, se kterými je vám dobře. Ty ostat-

Komerční prezentace

ní přístroj, zdá se, nějak odpudí… Vyčistil se také
vzduch od bakterií a virů, tudíž ani chřipky a nachlazení, kterých je v tomto období kolem nás
velké množství, se na vás tolik nevyřádí.
A pokud už vás nějaká nemoc dostane, rekonvalescence je mnohem rychlejší.
Asi největším přínosem je ale změna v naladění lidí
kolem vás. Lidé cítí tu hezkou energii a i když nevědí, odkud pochází a kde se bere, díky ní se i oni cítí
líp a nemají tendenci útočit. Možná je to ale i tím,
že vám Somavedic posílá do cesty prostě fajn lidi…
Prostě je to tak, že najednou máte pocit, jakoby
vám někdo sejmul tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě a nadechnete se. A je vám najednou hezky. A celý svět je hezký…

A miminko na závěr?
A ještě o jeden zázrak se Somavedic postaral. Má
kamarádka po dlouhých deseti letech neplodnosti otěhotněla, v současné chvíli ví, že veškeré
genetické testy jsou v pořádku a ona čeká zdravé miminko. Jistě. Má před sebou ještě dlouhou
cestu, ale je víc než jisté, že na jejím konci bude
zázrak nového lidského života…
Iva Nováková

www.somavedic.cz
somavedic@somavedic.cz
+420 725 387 852
+420 607 959 150
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JAK TĚLU ULEVIT OD BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU

INZERCE

Bolest je pocitem, který bohužel každý z nás velmi dobře zná, ať je nám 25, nebo
50 let. Často přichází znenadání, o to silněji však do našeho života umí vtrhnout.
Příčin bolesti je mnoho, od špatného držení těla přes nadměrnou zátěž po mnohá
onemocnění. Bolest se může zhoršovat s věkem, ale i ve spojení s obezitou,
vlivem stresu či nedostatkem pohybu nebo naopak jeho přemírou. Existuje řada
způsobů, jak od bolesti pohybového aparátu ulevit.
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1. PRAVIDELNĚ SE HÝBEJTE
Pravidelný pohyb by měl být nedílnou
součástí života každého z nás, ať je diář
povinnostmi nabitý jakkoli. Díky němu
lze řadě problémů předcházet, bolest
pohybového aparátu je totiž často
způsobena pouhou ochablostí svalů.
Upusťte od eskalátorů a vyjděte schody
po svých, uvidíte, že i takhle jednoduše
se dá fyzická kondice zlepšit.

2. VĚNUJTE SE TĚLU PŘED
SPORTEM I PO NĚM
Sport je jednoznačně pozitivní součástí našeho života, ale i ten je třeba provozovat s mírou a především
při něm myslet na své tělo. Před
zdoláním 10km běhu věnujte svůj
čas pečlivému protažení všech svalů
a stejně tak počítejte s časem na protahovací cvičení po odvedeném sportovním výkonu. Rekonvalescence potom
bude pro váš pohybový aparát jednodušší a pohyb přínosnější.

3. SEĎTE ROVNĚ
Mnoho z nás tuto radu vštěpuje
svým potomkům od útlého dětství,
a přesto ji nedodržuje v dospělosti.
Na trhu existuje řada pomůcek, které
k rovnému sezení dopomohou, ať už
se jedná o ortopedické pomůcky, na
první pohled nepohodlné židle, sedací
balanční polštářky, nebo něco jiného.
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Správným sezením a držením těla ulevíte vašim kloubům, svalům i šlachám.

4. ZVOLTE NÍZKÉ PODPATKY
Za pravdu nám dají zejména ženy, které
nosí podpatky do práce kvůli povinnému dress codu. Jsou situace, které vysoké podpatky vyžadují, navíc se mnoho
žen cítí atraktivněji. Výzkum dokonce
prokázal, že muži se častěji otočí za
ženou, pokud slyší známé klapání po
chodníku. Vybírejme ale s vědomím,
že podpatky zatěžují pohybový aparát
a dlouhodobě mohou způsobovat vážnější problémy. Pokud si i tak bez nich
život představit nechceme, ideální variantou jsou potom 3–4centimetrové,
které na kráse rozhodně neubírají.

5. OPĚT A ZNOVU – ZBAVTE SE
STRESU
Bolest zad, krční páteře, ale i ostatních
částí pohybového aparátu může být
spojena i s dlouhodobým stresem. Není
výjimkou, že stres dokáže zablokovat
i celá záda, proto ho nesmíme podceňovat. V boji se stresem pomáhají bylinky, jako je například heřmánek nebo
meduňka, a i vitamín C má své pozitivní
účinky.

6. ZKUSTE AKUPRESURU
Tuto čínskou metodu můžeme vyzkoušet i sami doma či v práci, stačí jen vě-

dět, kde najít ty správné body ke stlačování. Při bolesti krční páteře, která
může být způsobena dlouhodobým sezením u počítače, nevhodným držením
hlavy nebo špatnou technikou plavání,
stiskněte místo pod nejvíce vystupujícím krčním obratlem a poté body napravo a nalevo vzdálené 3 prsty od tohoto místa.

7. ZASTAVTE AKUTNÍ BOLEST
Pokud klouby, svaly nebo šlachy přepadne akutní bolest, je třeba vyhledat
okamžitou úlevu. K dispozici jsou volně
prodejné léky s účinnou látkou naproxen, která disponuje 3 stěžejními benefity. Kombinuje v sobě protizánětlivé
účinky, analgetické účinky (ulevuje od
akutní bolesti) a antipyretické účinky
(tlumí teplotu).

8. PŘILOŽTE LED
Bolest můžeme částečně utlumit i ledováním. Nikdy však nepokládejte led
přímo na kůži, zabalte ho do igelitového sáčku a přes ručník přiložte na
20 minut, poté si dejte 40 minut pauzu a opakujte. Příčinou bolesti mohou
být i záněty, proto bolesti nedovolte,
aby vaše tělo dlouhodobě zatěžovala,
a přetrvávající bolest nenechte bez řádného řešení.
Foto: Shutterstock.com
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KDYŽ MENSTRUACE BOLÍ
Menstruace je přirozenou a pravidelnou součástí života dospělých žen, mnohé
z nich však prožívají toto období jako velmi nepříjemný a často bolestivý stav.
Celých 30 až 50 % žen v reprodukčním věku trpí v průběhu menstruačního
krvácení bolestmi a dalšími nepříjemnými příznaky. V dnešní době se tyto potíže
mnohdy bagatelizují navzdory tomu, že mohou značně omezovat každodenní
život. Při léčbě bolestivé menstruace se uplatňují vedle klasických léků i alternativní
způsoby léčby.
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„Menstruace nastává u zdravých žen
v reprodukčním období, tj. ve věku
mezi pubertou a menopauzou. Probíhá v důsledku pravidelných cyklických
změn endometria, tj. sliznice děložní
dutiny, které nazýváme menstruační
cyklus, a to pravidelně v intervalu přibližně 28 dní po dobu 3 až 5 dní. Její význam spočívá v obnově děložní sliznice
každý měsíc tak, aby byla čerstvá a připravená k přijetí oplodněného vajíčka,“
říká MUDr. Petra Polášková, z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.

NADMĚRNÝMI BOLESTMI PŘI
MENSTRUACI TRPÍ AŽ 50 % ŽEN
Mezi nejčastější komplikace menstruace patří dysmenorea, premenstruační syndrom a migréna. Dysmenorea,
neboli nadměrně bolestivá menstruace, může mít různé stupně závažnosti
a postihuje zejména ženy do 24 let. Potíže mohou kolísat od neurčitých tlaků
v podbřišku až po velmi silné křeče vystřelující do nohou a do zad. Dále bývají spojeny i s bolestmi hlavy, průjmem,
zvracením a v závažnějších případech
i se stavy krátkého bezvědomí.
V souvislosti s menstruačním cyklem se
hovoří rovněž o tzv. premenstruačním
syndromu (PMS). Projevuje se asi týden
před začátkem samotné menstruace
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bolestmi břicha, napětím v prsou, bolestmi hlavy, změnami nálad (podrážděnost nebo deprese), zhoršením kvality pleti, poruchami trávení, zácpou či
nadýmáním. Všechny tyto potíže většinou nástupem menstruace odezní.
V období menstruace se může objevovat rovněž menstruační migréna. Rozeznávají se její dva podtypy. První je
tzv. pravá menstruační migréna (PMM),
která se vyskytuje výlučně v období 1.
dne menstruace a dva dny před a dva
po tomto dni (celkem 5 dní), nejméně
ve dvou nebo třech menstruačních cyklech za sebou. Udává se, že 10 % pacientek s migrénou bez aury má právě
PMM. Druhým typem je nepravá menstruační migréna neboli migréna asociovaná s menstruací. Ta může probíhat
kdykoliv i mimo uvedené období. Tento
podtyp tvoří asi 50 % všech pacientek
s migrénou bez aury.

NA MENSTRUAČNÍ BOLEST
TABLETAMI I ALTERNATIVNĚ
V léčbě dysmenorey se často ordinují
analgetika, která slouží ke zmírnění bolesti. Z volně prodejných léků je vhodný
například lék s léčivou látku ibuprofen,
která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě prostaglandinů, které jsou
zodpovědné za vznik bolesti a zánětu

a uvolňují se v místě poškození tkáně.
„Menstruační bolesti mohou ženy
ovlivňovat také pomocí alternativních
metod. Doporučuje se teplá koupel
a horké obklady na dolní polovinu břicha. Pomoci mohou také masáže břicha
a bederní krajiny prováděné v týdnu
před menstruací, které podporují svalovou relaxaci a předcházení křečím.
Vhodná jsou i cvičení jako je jóga či
plavání. Poskytují uvolnění, zlepšují
krevní oběh i náladu,“ dodává MUDr.
Polášková.
Obecně je důležitá duševní pohoda.
Stres či jiné problémy mohou podstatně
narušit duševní rovnováhu a aktivovat
menstruační bolesti i bez hormonálních
příčin. Některé ženy pozorují zlepšení
menstruačních obtíží po změně životosprávy. Je potřeba pít dostatek tekutin,
jíst zeleninu a ovoce, celozrnné potraviny, naopak vynechat cukry, bílou mouku a živočišné tuky. Vhodné jsou potraviny bohaté na vápník, hořčík a také
vitaminy B, C a E. Pomocnými prostředky přírodní povahy mohou sloužit také
rostlinné čaje a bylinné léky (třezalka,
kopřiva dvoudomá, mořské řasy, chaluhy nebo měsíček lékařský).
Foto: Shutterstock.com
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JARNÍ NOVINKY
nakladatelství MEANDER

Petr Stančík: Jezevec Chrujda
ostrouhá křen
ilustrace Lucie Dvořáková
pevná vazba, edice Modrý slon
DPC 198 Kč

nové příběhy JEZEVCE CHRUJDY,
PILOT PÍRKO, CIRKUS BRUNO a další
všechny novinky
i kompletní knižní produkci
najdete na www.meander.cz
nebo
v našem knihkupectví!
(Vratislavova 7, Praha 2)

Marka Míková: Babky
ilustrace Kristina Fingerland
pevná vazba, edice Modrý slon
DPC 268 Kč

Nakladatelství MEANDER, to jsou umělecké knihy
pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny

Jezevec prý strouhá křen!
www.meander.cz
Jaroslav Kovanda: Cirkus Bruno
ilustrace Nikola Hoření
pevná vazba, edice Modrý slon
DPC 268 Kč

Petr Koťátko: Anička, mluvící potok
a další chovanci ústavu paní Majerové
ilustrace Eva Koťátková
pevná vazba, edice Modrý slon
DPC 398 Kč

Emma Pecháčková: Pilot Pírko
ilustrace Petra J. Stibitzová
pevná vazba, edice Modrý slon
DPC 268 Kč

Emma Pecháčková: Holub Kolumb
ilustrace Petra J. Stibitzová
pevná vazba, edice Modrý slon
2. vydání, DPC 268 Kč
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DROBNÝ ZABIJÁK
SCHOVANÝ VE VYSOKÉ TRÁVĚ
Snad každý se s nimi setkal. Neměří často ani milimetr a přesto mohou zabíjet.
Jsou přenašeči různých infekčních onemocnění, včetně lymské boreliózy, která
v krajních případech může skončit smrtí. Ročně je lymská borelióza diagnostikována
u přibližně 3 500 lidí. Klíšťata jsou všude kolem nás, je možné se proti nim bránit?
75
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Stačí krátká procházka lesem nebo parkem ve městě a už máme my, nebo náš
čtyřnohý miláček, nového domácího
„mazlíčka“, který se nás drží jako klíště. Drobný parazit, kterého si v první
chvíli nemusíme ani všimnout. Ale stačí
pár hodin a o novém členu domácnosti víme. „Ovšem tento drobný parazit
může v některých případech představovat skutečně vážnou hrozbu pro nás
i pro našeho psa, neboť u psů dochází k rozvoji onemocnění stejně jako
u lidí,“ vysvětluje veterinářka Barbora
Červená. „Bakterie lymské boreliózy
velmi často napadají klouby za vzniku
zánětlivých artritid. Poškozen může být
i oběhový a nervový systém,“ upozorňuje profesor RNDr. Jan Krejsek, CSc.
z Ústavu klinické imunologie a alergologie lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci
Králové.

CO JE LYMSKÁ BORELIÓZA?
Soustavné vědecké bádání lymské nemoci a její příčiny souvisí se zvýšeným
výskytem kloubních onemocnění, neboli artritid, u obyvatel města Old
Lyme na severozápadu USA, který byl
popisován v 60. a 70. letech 20. století. Nemoc se objevovala sezónně
a vzniklo podezření, že její příčinou je
infekce. Intenzivní výzkum ukázal, že
původcem nemoci je bakterie „Borrelia burgdorferi“ a nemoc je přenášena
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krev sajícími klíšťaty. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že nemoc
označovaná jako lymská se vyskytuje
i v Evropě a byla v minulosti popsána.
Později se ukázalo, že lymská nemoc je
významným medicínským problémem
zvláště ve střední Evropě, kam patří
i Česká republika. Na rozdíl od USA jsou
původcem lymské nemoci v Evropě jiné
druhy patogenních borelií.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ
S klíšťaty se člověk už nemusí setkat
pouze v přírodě nebo lese. Kvůli globálnímu oteplování se postupně dostávají
do městských parků, na dětská hřiště,
a představují tak skutečné riziko i pro
obyvatele velikých měst. Proto bychom
měli být na pozoru mnohem více, než
v minulých letech, kdy se s klíšťaty potýkali především návštěvníci odlehlých
lesů a parků. Lékaři v posledních letech
také bijí na poplach! „Jak se postupně
otepluje, máme všude ve svém okolí
nakažená klíšťata. Co jsme mohli v minulosti pozorovat v jižních státech Evropy, je v posledních letech už i u nás.
Pacientů s lymskou boreliózou přibývá,
a pokud se lidé nebudou dostatečně
chránit, bude nemocných mnohem více.
Poslední čísla mluví za vše! 3 500 nově
diagnostikovaných případů ročně,“ vysvětluje profesor Krejsek. Samozřejmě
bychom se měli proto snažit předejít
přisátí klíštěte. K tomu nám pomohou

různé typy repelentů, u domácích mazlíčků pak můžeme spoléhat na speciální obojky, ze kterých se uvolňuje látka,
která klíšťata odpuzuje. Pokud se přece jen klíště zakousne, měl by člověk
dodržovat základní kroky. Místo dostatečně vydezinfikovat, opatrně parazita
vyjmout pomocí speciálních kleštiček.
Nově existují i speciální dezinfekční
přípravky, které sníží možnost nákazy
na minium. Přesto se doporučuje klíště ihned otestovat v domácím Borrelia
Testu, který do deseti minut odhalí, zda
bylo klíště nakaženo či nikoliv. „Klíšťat
může člověk chytit hned několik a není
pravda, že pokud bude jedno klíště
zdravé, bude i to druhé. Tak to v žádném případě není. Je to odlišné kus od
kusu. A člověk musí otestovat všechna
klíšťata,“ upozorňuje profesor Krejsek.
Pokud člověk nemá domácí test na zjištění onemocnění klíštěte, měl by velice
pozorně pozorovat místo zakousnutí.
Jakmile se začne v místě kousnutí s odstupem řady dnů, až několika týdnů
objeví zarudlý kruh o průměru několika centimetrů s vyblednutím do středu,
měl by urychleně navštívit svého lékaře, který předepíše antibiotika. Během
jarních a letních měsíců by měli být na
pozoru i majitelé psů, kterým jejich
čtyřnozí miláčci běhají ve vysoké trávě.
U domácích mazlíčků platí opět stejné
zásady, jako u lidí. Pozdní záchyt zakousnutého nakaženého klíštěte může

Jodisol

®

Účinná dezinfekce

Jodisol
roztok

Jodisol pero
3,6 g

Ošetření:
l

drobných poranění kůže (trhlinky)

l

při zánětu ústní sliznice a oparů

l

po bodnutí hmyzem

Jodisol spray
s mechanickým
rozprašovačem

Jodisol spray
7 g, 13 g, 75 g

Humánní léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.
Složení ve 100 g: léčivá látka: Povidonum iodinatum 3,85 g; pomocná látka: Ethanol 95 %.

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 01 Jičín | tel. : +420 493 583 111 | fax: +420 493 583 333 | www.spofadental.cz

www.jodisol.cz

Zdraví

ovšem v některých případech znamenat až uhynutí zvířete.

ZANEDBÁNÍ PREVENCE
Pokud nebyla lymská borelióza zachycena v prvotním stádiu a nebyla
nasazena antibiotika, mohou postupem času bakterie infikovat především
nervovou soustavu. To se projeví jako
nezvladatelná únava a záněty periferních nervů, především obličejových.
U některých pacientů však může dojít
poměrně časně po nakažení k prostupu
borelia bakterií do mozku, což vyžaduje okamžitou léčbu. Pokud není zahájena léčba ve stádiu časných kožních
příznaků a dojde k rozšíření borelií do
orgánů, pacient musí být léčen komplexně a léčba trvá velmi dlouhý čas.
Pacient s klinickými obtížemi musí vyhledat lékařskou péči. Lékař provede
diferenciální diagnostiku, která je však
nesmírně obtížná. „Patogenní borelie
jsou dobře citlivé na dostupná antibiotika, především penicilinové řady. Léčba antibiotiky je 100% účinná, pokud
je zahájena včas na úrovni kožních projevů. Chronické formy lymské nemoci,
kdy původci lymské nemoci již infikují
vnitřní struktury těla, včetně centrální
nervové soustavy, představují obvykle
terapeutický problém. Antibiotika nejsou schopna v dostatečné koncentraci
proniknout do těchto orgánů a likvidovat borelie,“ vysvětluje profesor Krejsek. Nejlepší ochranou před lymskou
nemocí tedy jednoznačně představuje
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její prevence. Ta spočívá v zabránění
přisátí klíštěte. Samozřejmostí je sledování místa přisátí klíštěte na kůži po
dobu několika dnů až týdnů, aby mohlo být identifikováno první stádium
lymské nemoci.

DESATERO RAD, JAK NA KLÍŠŤATA
1.
2.
3.

4.

5.

Do přírody by si měl člověk brát
dlouhé kalhoty a vysoké ponožky.
Používat repelenty proti parazitům.
Vyhýbat se místům s vysokou trávou, psa venčete raději v udržovaných parcích a lesech s nízkým
porostem.
Po příchodu z přírody nechat veškeré oblečení venku alespoň několik hodin, klíšťata postupně z oblečení slezou.
Důkladně po procházce zkontrolujte sebe i svého psa. Psa pro jis-

totu pročešte „hustým“ hřebenem
Pokud klíště objevíte, nejprve je
nutné okolí místa zakousnutí klíštěte vydezinfikovat.
7. Je třeba chytnout klíště za hlavičkou, v místě co nejblíže kůže. Nemačkejte nebo netahejte za zadní
část těla klíštěte, protože by mohlo dojít k oddělení hlavičky od těla.
Vytahujte klíště z kůže směrem nahoru.
8. Ideální je mít po celou dobu rukavice.
9. Klíště je ideální spláchnout nebo
spálit v kamnech.
10. V domácí lékárničce bychom měli
mít domácí Borrelia Test. Během
10 minut zjistíme, zda bylo klíště
infikováno či nikoliv.
6.

Foto: Shutterstock.com

REVITAL Super beta-karoten se pyšní složením se 7 aktivními látkami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je
důležitý pro ochranu očí i pokožky
při letním slunění, podporuje opálení
a prodlužuje stálost zabarvení kůže.
REVITAL Super beta-karoten kromě něj
obsahuje i přírodní výtažky z měsíčku
a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s biotinem, selenem, vitaminy C a E vytváří
vysoce účinný komplex, který má nejen
příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale
současně podporuje celkovou odolnost
a vitalitu organizmu.
Koupíte v lékárnách
a na www.nasevitaminy.cz

Dopřejte si pocit jistoty a svěžesti s novým
antiperspirantem Dove Go Fresh Apple
a White Tea, který přináší dlouhotrvající až 48hodinovou péči. Díky
sladkým tónům šťavnatého jablka, bílého čaje
a jemnému náznaku
květin vás tato osvěžující vůně přenese do jarního rána. Antiperspirant
je dostupný ve spreji,
roll-on i v tuhé variantě
stick.

ZRAK – NEJCENNĚJŠÍ SMYSL ČLOVĚKA
Ostrovidky Neo je doplněk stravy obsahující směs vitaminů, minerálů, karotenoidů a extraktů z borůvek a světlíku lékařského, které
příznivě ovlivňují stav
zraku. Jeho užívání je
vhodné pro všechny
osoby, které svůj zrak
nadměrně
zatěžují
(práce na počítači, řidiči) i pro ty, kteří si
chtějí zachovat dobrý
zrak až do pozdního
věku.
www.NOVENTIS.cz

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

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM

PODPOŘTE SVOU VITALITU „KOŘENEM ŽIVOTA“

PERSIL PŘINÁŠÍ NOVÝ ROZMĚR ČISTOTY PRO VAŠE
PRÁDLO

Pomocníkem pro účinné odstranění bakterií, virů, plísní a roztočů
je atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop navržený
japonským lékařem.
Používejte Raycop pravidelně na veškeré lůžkoviny, polštáře,
peřiny, matrace a čalouněný nábytek. Bezchemicky se zbavíte
nebezpečných alergenů a váš domov bude opravdu čistý.
Více na www.raycop.cz, cena 6990,- Kč

Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku tak, aby se miminko cítilo jako v bavlnce.
Heřmánek vytváří jemný film
a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé
pokožce vláčnost, jemnost
a propůjčuje jí jemnou vůni.

Vyzkoušejte i vy Persil Deep Clean a přesvědčte se, že:
1. pronikne hluboko do vláken, aby odstranil i ty nejodolnější
skvrny,
2. rozzáří vaše oblečení a zabrání šedivění
dokonce i po několika vypráních,
3. poskytuje příjemnou dlouhotrvající svěžest pro vaše oblečení,
4. je účinnýproti skvrnám, ale
šetrný ke tkaninám.

HOGOFOGOTRIPPLE POMERANČ
Řada HogoFogotripple se v letošním roce rozroste o dvě unikátní
příchutě. První z nich je prémiová pomerančová zmrzlina s trojitou polevou a pomerančovým toppingem
uprostřed.
HogoFogotripple
čokoláda
Hogofogo už nemůže
být čokoládovější. Jde
o prémiovou zmrzlinu
s trojitou čokoládovou
polevou a čokoládovýmtoppingem uprostřed.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění
na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok
v lahvičce s kapátkem je vhodný k léčbě
plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky
snadné aplikaci je ideální především pro
postižené nehty, neboť se dobře nanáší na
nehtovou ploténku a její okolí. Toto antimykotikum má protizánětlivý a antibakteriální účinek. Obsahuje látku naftifin,
kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu
a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný
jak pro děti, takdospělé.
Volně prodejný lék k vnějšímu
použití s účinnou látkou naftifinhydrochlorid. Čtěte pozorně
příbalový leták.

K dostání ve všech lékárnách.
Více informací na www.exoderil.cz.

Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.
Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vysokou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta
ke zdraví začíná ve vaší koupelně.

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ
BANÁNU
Sorbecta
s
účinnou
látkou
diosmectite s přírodní banánovou
příchutí je určena k rychlé a účinné
léčbě průjmu u dětí (0+), těhotných i dospělých.
Zdravotnický prostředek, čtěte
příbalový leták.
K dostání v lékárně.

www.sorbecta.eu

Milujete vůni čerstvě vypraného prádla?

S novinkou Silan Perfume Pearls Clean
Fresh se můžete radovat z intenzivní
a dlouhotrvající vůně, která vydrží až po
dobu 20 týdnů. Tato novinka navíc jako
první kombinuje neodolatelnou vůni
technologií Malodor-Control, která pachy účinně neutralizuje. Vložte parfémované perličky jednoduše do bubnu pračky
společně s vaším oblečením a užívejte si
nekonečný pocit vůně a svěžesti.

Veterin
ár

ní léčivý

CHUTNÉ ODČERVENÍ
PRO PSY VE FORMĚ

příprave

k

MASOVÉ KOSTIČKY
• Ověřená kvalita společnosti
Bayer.
• Doporučujeme odčervovat
každé 3 měsíce!
• Zakoupíte v lékárně a u veterináře.

PEXESO NEJEN PRO UŠI

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ –
DISKRÉTNÍ, HYDROKOLOIDNÍ
NÁPLAST 5 KS
• Podporuje hojení
• Umožňuje ráně dýchat
• Speciálně navržené pro ženy
Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů. Díky diskrétnímu
provedení vhodné zejména pro
ženy do společenské obuvi.
Zdravotnický prostředek

První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte
hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte
barvy a jednoduché počítání. Ši, ši,
čak, čak... skutečně poznáte stejný
zvuk? Není to tak snadné. Obsahuje
i verzi s hrací deskou pro variantu
pro děti od 8 let.
Doporučená cena 325,-Kč.
K sehnání v prodejnách Dráčik.
Věk: 4+ (8+)

Rodina

NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ?
JEDINĚ SE ČTYŘNOHÝM PARŤÁKEM

Léto se nezadržitelně blíží a nastal čas na plánování dovolených. Kromě představ
o příjemném odpočinku a nových zážitcích běží každému hlavou také to, co vše je
ještě před dovolenou potřeba zajistit či koupit. Chovatelé koček a psů stojí i před
zásadním rozhodnutím, zda vzít či nevzít svého domácího mazlíčka s sebou.
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INZERCE
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Pojďme se nejprve podívat na to, jak
zvířátko zabezpečit, pokud ho necháte
doma.

TĚŽKÉ ROZHODOVÁNÍ – VZÍT
MAZLÍČKA ČI NEVZÍT?
Zásadní podmínkou při rozhodování,
zda vzít či nevzít mazlíčka na dovolenou s sebou, je často velikost zvířete.
U malých a středních plemen psů, která
jsou na vaši společnost a častou změnu
prostředí více zvyklá, nebude cestování
takový problém. Avšak, u velkých plemen, která jsou naopak zvyklá na domácí prostředí, by mohla být dovolená
dokonce až přítěží. To samé obecně
platí i pro kočky. V takovém případě se
nebojme mazlíčka raději nechat doma,
u známého, nebo ve zvířecím hotelu,
kde bude situaci snášet lépe. Další důležitou podmínkou ke zvážení je, zdali
vaše cílová destinace a její okolí povoluje pobyt a pohyb zvířat, což v dnešní
době není samozřejmostí. A v neposlední řadě je potřeba zohlednit také
plánovaný program na dovolené. Nebude pro zvíře spíše zdrojem stresu než
radosti? I podle toho by měli chovatelé
zvážit obě varianty. Pokud se rozhodneme pejska na dovolenou nebrat, máme
dvě možnosti. Buď zajistíme péči o něj
u nás doma, což je samozřejmě nejméně stresující. Pokud se jedná o pejska,
je zapotřebí, aby ho chodil několikrát
denně někdo venčit, měl neustále přístup k čerstvé vodě a potravinám a samozřejmě měl i společnost, bez které
by určitě strádal. Kočička snáší naší
nepřítomnost o něco lépe, konání potřeby můžeme zajistit například instalací kočičí toalety, která je v podstatě
bezúdržbová a pokud před dovolenou
kočičku naučíme ji používat, velmi péči
o ni v době naší nepřítomnosti usnadní.
Další možností samozřejmě je umístit
zvířátko do hotelu.

JAK VYBRAT PSÍ HOTEL...
Takže, jak na to, když hledáme dočasné
útočiště pro pejska? Dobré je držet se
několika zásad. Kvalitní hotel požaduje doklad o tom, že pes je naočkovaný
proti parazitům a vzteklině, tudíž nemůže ohrozit ostatní klienty. Majitel
v něm dostává otázky týkající se povahy
psa. Provozovatelé hotelu se zajímají,
jaké jsou jeho zvyky, rituály, jak se chová k ostatním psům a podobně. Ideálně
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chtějí budoucího nocležníka vidět už
před tím, než přijde přímo na pobyt.
Je to výhodné pro obě strany, pejsek si
prostředí takzvaně očichá a jeho majitel i personál hotelu si udělá aspoň částečný obrázek o tom, jak na něj nové
prostředí působí, jak se v něm bude
chovat, jak bude pobyt zvládat. V některých hotelech to dokonce chodí tak,
že umožňují, aby pes přišel takzvaně
předem na zkoušku. Pobude den a pak
se pro něj večer majitel vrátí. Pes z toho
později při dlouhodobějším pobytu
bývá klidnější. Už má totiž zkušenost,
že tady byl a majitel se pro něj vrátil.
Tudíž ví, že vše zase dobře dopadne.
Zpravidla není možné, aby hotel pro
více psů provozoval jen jeden člověk
bez personálu. Pokud někdo tvrdí, že
sám zvládá zařízení, kde je najednou
ubytováno dvacet a více psů, je jasné,
že péče o ně nemůže být kvalitní.

však potřeba myslet na to, že by si zvíře
na cestování mělo postupně zvyknout.
Ideální je, když jej na cestování zvyknete už od útlého mládí, např. během
nezbytných návštěv u veterináře či pravidelného dojíždění na psí cvičák. Díky
pozvolné adaptaci uchráníte zvíře před
velkým stresem, kterým by mohlo při
první delší cestě projít. Určitě je nutné
zabezpečit pejska pro cestu autem.
Možností máte několik – od autopásů
pro psy, až po klece. Zajímavou možností je textilní přepravka, kterou můžete
umístit na zadní sedačky – pejsek tedy
není od vás oddělena zároveň mu zajistíte bezpečí. Pokud je pes v prostoru
pro cestující měl by být kladený důraz
na to, aby si majitelé pořídili postroje,
nebo box které je testované pro případ
nárazu. Věnovat se dobrému výběru
může být rozdíl mezi životem a smrtí
jak psa, tak pro lidskou posádku.

POKUD JEDE PEJSEK S NÁMI...

KLÍŠŤATŮM SE V LÉTĚ NEVYHNETE
ANI VY, ANI VÁŠ DOMÁCÍ MAZLÍČEK. POZOR SI ALE DEJTE I NA
KOMÁRY

Pokud pro svého čtyřnohého mazlíčka
nemůžete sehnat hlídání nebo si bez
něj zkrátka svou dovolenou nedovedete ani představit, inspirujte se našimi
tipy. Užijete si nezapomenutelnou dovolenou společně.
Pohodové cestování s chlupatým přítelem není žádný oříšek. Obzvlášť když se
rozhodnete poznávat krásy naší vlasti.
Dávno neplatí, že byste museli nechat
kočku či psa doma. Čím dál více hotelů,
památek a atrakcí se otevírá i zvířecím
členům rodiny. Se zvířetem můžete pohodlně cestovat autem či vlakem. Je

V České republice jsou velmi populární výlety do přírody. Ať již plánujete,
že vyrazíte pod stan, či do penzionu,
ze kterého budete vyrážet na túry, nikdy nezapomínejte na nástrahy, které
v přírodě číhají. Bohužel, klíšťata a komáři nesají krev pouze lidem. „Klíšťata
se nevyskytují pouze v lese, obezřetní
musí být majitelé psů a koček i v městských parcích a na dalších zelených
plochách. Pokud zvíře nosí od počátku

Rodina

sezóny antiparazitní obojek, odpadá
jeho chovateli část starostí. Pokud se
chovatel účastní psích soutěží či psovi
obojek nevyhovuje z jiného důvodu,
vhodnou alternativou mohou být spot-on přípravky, které se jednoduše aplikují na kůži psa v linii hřbetu. „I při
výběru spot-on pipety musí být ale kupující obezřetný. Také při jejich použití
doporučuji takové, které mají repelentní účinek a zabrání tak samotnému přisátí parazita a riziku přenosu vážných
onemocnění. Chovatel pak musí myslet
také na to, že účinkují jen jeden měsíc a pak je nutné aplikaci opakovat.
Ideální je aplikovat spot-on zhruba
2–3 dny před odjezdem na dovolenou,
aby se pak mohl pes bez problémů koupat,“ doplňuje veterinářka Červená.
Ideální je naplánovat si návštěvu veterináře zhruba měsíc před plánovaným
odjezdem a veškeré dotazy s ním prodiskutovat. Je to dostatečně dlouhá
doba na to, abyste zajistili všechny potřebné dokumenty (např. cestovní pas
pro zvíře), požadovaná očkování, ale
i vhodné přípravky proti parazitům. Při
cestování se svým mazlíčkem toho musíte mít pod kontrolou víc. Ale nebojte,
vším vás detailně provedeme.

CO ZAJISTIT PŘED
CESTOVÁNÍM SE PSEM?
Pokud budete cestovat autem, je nutné myslet na to, že stejně jako všichni
pasažéři, i pes by měl být připoutaný.
Respektive by neměl být jen tak volně
v autě. I vycvičený pes se může v neznámém prostředí leknout a ublížit
někomu z cestujících. Zejména se ale
jedná o preventivní bezpečnostní opatření. Pro nepřipoutané zvíře může mít
případná srážka automobilu fatální
následky. Psovi tedy můžete nasadit
psí postroj, který lze připnout i do klasického bezpečnostního pásu. Dalšími
možnostmi je pak umístit psa v autě do
speciálního boxu či klece.
Ani do vlaku nesmíte se psem nastoupit
nepřipravení. Malého psa můžete zdarma převážet v příručním zavazadle.
U velkého psa musíme počítat s tím,
že si připlatíte za jeho lístek. Nezapomeňte doma povinný obojek, vodítko
a hlavně náhubek. Majitel psa má povinnost zajistit svého mazlíčka tak, aby
neohrožoval ostatní cestující.
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A MÁME VŠECHNO SBALENÉ?
V případě, že se budete se psem rekreovat na území ČR, je zapotřebí jen řádně
vyplněný očkovací průkaz. Pokud byste
ale měli v plánu i jen malý výlet za hranice, je už potřeba, aby měl mazlíček
platný Petpassport, obsahující všechny
důležité informace. Psovi byste s sebou
měli vzít také misku na vodu a na krmení. Krmení vezměte nejen na cestu, ale
i dostatečné množství na dobu pobytu
a do množství raději započítejte i drobnou rezervu. Na cestu je vhodné vzít
také do láhve pitnou vodu, abyste mohli

dát psovi napít i v případě, že na odpočívadle nebude možné načepovat čerstvou. Zapomenout byste doma neměli
ani oblíbené hračky zvířete, deku a sáčky na exkrementy. Hodit se bude také
starý ručník a papírové utěrky. Obojí využijete kdykoliv, kdy vás s mazlíčkem zastihne déšť či narazíte na blátivou cestu.

BERETE SI S SEBOU NA VÝLET
LÉKÁRNIČKU? PŘIBALTE JI I PRO
PEJSKA
Chybu neuděláte, pokud k ostatním věcem pro pejska přibalíte navíc cestovní

Rodina

INZERCE

lékárničku pro psy. Dále byste se měli
ujistit, že je váš pes chráněn proti vnějším parazitům. „Pokud majitelé psů
preferují například spot-on pipety, ale
plánují delší dovolenou, měli by si druhé balení koupit již před dovolenou.
Zamezí tak riziku, že se jim přípravek
později nepodaří koupit.
Použití spot on přípravku s repelentním
účinkem by měli zejména zvážit také
chovatelé, kteří se psem cestují do jihoevropských zemí, jako je třeba Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, ale už i Slovensko. Právě v těchto destinacích přenáší

komáři onemocnění zvané dirofilarióza
neboli srdeční a podkožní červivost. Bohužel toto onemocnění nikterak nebolí, takže se na něj může přijít až příliš
pozdě a může mít už fatální následky.

S KRMENÍM OPATRNĚ
Některým psům nedělá cestování dobře. Je tedy dobré je nekrmit krátce před
cestou. Vždy krmení připravte tak, aby
měl pes několik hodin na jeho strávení. Stejně ale musíte počítat s tím, že se
psovi v dopravním prostředku nemusí
dělat dobře. Někdy potíže ustanou se

štěněčím věkem, pokud ne, pořiďte pro
svého psa zklidňující tablety.

CO ZAJISTIT PŘED CESTOVÁNÍM S KOČKOU?
Stejně jako pes, ani kočka nemůže
v autě cestovat volně. Nejvhodnější pro
její přepravu je box. Kočka se v něm
bude cítit bezpečněji a bude klidnější.
I s kočkou lze cestovat vlakem, ale vždy
musí být umístěna v boxu s nepropustným
dnem. Výhodou je, že při dodržení správných rozměrů boxu můžete s kočičí členkou domácnosti cestovat úplně zadarmo.
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NEZAPOMNĚLI JSME NA NĚCO?
Ani balení věcí pro kočku se nevyplácí nechávat na poslední chvíli. Poctivá
příprava vám ulehčí strasti na cestě.
Kromě boxu je nutností dostatek pitné
vody, miska, krmení na cestu a pobyt,
hračky, jednorázové přebalovací podložky, cestovní záchod a kočkolit. Jednorázové přebalovací podložky mohou
být při cestování nedocenitelnou náhradou kočičí toalety. Nechte je umístěné v boxu po dobu přepravy.

CO RADÍ VETERINÁŘ?

VYRAZILI JSTE SPOLEČNĚ
S DOMÁCÍM MAZLÍČKEM
NA CESTU. NA CO NEZAPOMÍNAT?

Ani kočky nedokážou vnějším a vnitřním parazitům vzdorovat samy. Pokud
je vaše kočka zvyklá pohybovat se venku, pravděpodobně máte ochranu proti
komárům, klíšťatům či blechám zajištěnou. Pokud jste ale zatím antiparazitní
přípravek neřešili, rozhodně jeho výběr
nepodceňte. A ani vnitřní parazity neberte na lehkou váhu a dodržujte pravidelnost v odčervování. I u koček platí,
že byste jim měli podávat odčervovací
tabletu pravidelně jednou za tři měsíce.
Ideální ale je spíše zvíře odčervit až po
návratu z dovolené

POKUD JE TEPLO PÁNÍČKOVI,
BUDE I JEHO MAZLÍČKOVI

ČÍM MÁM NAKRMIT KOČKU?

KOČKY SE PŘEHŘÍVAJÍ MNOHEM
RYCHLEJI NEŽ LIDÉ

Dobrá příprava je základ. Zítra nadejde
den D, a tak byste chtěli dopřát svému
mazlíčkovi luxusní krmení. „Proč by si
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nemohl dnes užít, když ho zítra čeká
hektický den,“ říkáte si možná. Opak
je pravdou, v případě kočky musíte na
vhodné stravování dbát důsledněji než
v případě psů. Před delší cestou byste
neměli kočku pět hodin krmit. Celý
předchozí den kočce nabízejte pouze
granule či jinou alternativu suché stravy. Lépe pak bude cestování snášet.

Rok, co rok se média snaží připomínat, že delší pobyt v autě může mít
pro psa v létě fatální následky. Přesto
občas majitelé psů riskují jejich životy.
Pokud opravdu potřebujete nechat psa
v zaparkovaném autě, vždy dohlédněte
na to, aby měl přístup k misce s vodou
a auto bylo zaparkované ve stínu, s otevřenými okýnky. Auto opouštějte jen
na nezbytně dlouhou dobu. Pokud má
váš pes sklony k přehřívání, přibalte na
cesty ještě chladicí vestu.

Kočky se ochlazují pomocí zrychleného
dýchání. Přitom dochází k odpařování

vody na sliznici jazyka a ústní dutiny.
Kvůli tomu jsou na přehřátí náchylnější
mnohem více než lidé. Kočce je tak
nutné zajistit chladné prostředí. Pokud
se nám to nepodaří, první pomocí je
ochlazení. Nedoporučuje se kočku polévat vodou, svůj úkol splní otření vlhkým ručníkem.

PROTÁHNĚTE SI TLAPKY
– VŠICHNI!
Velmi důležité je při cestování pravidelné protažení – a to jak řidiče, tak
i psího pasažéra. Pes se potřebuje občas proběhnout. Pokud není zvyklý
na cizí prostředí nebo se nenacházíte
na vhodném místě, nepouštějte ho
ven bez vodítka. Stejně jako psům,
ani kočkám se nechce trávit celý den
v boxu. Vždy ale musíte mít na zřeteli skutečnost, že kočka je velmi
plachá a v cizím prostředí by mohla mít tendenci utéct. Pokud máte
kšíry a vodítko pro kočku, vezměte
ji ven, jedině pokud bude bezpečně
upnutá. Pokud vodítko nemáte, nechte ji protáhnout alespoň v autě. Zajistěte, že auto nikdo neotevře, aby se
nestalo, že vám mazlíček uteče.

Foto: Shutterstock.com

Porod miminka – jedinečné
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost
uchování kmenových buněk z pupečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které mají velký léčebný
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě
onkologických a hematologických
onemocnění, jakými jsou leukémie,
lymfomy, nádorové onemocnění
orgánů, získané i dědiční poruchy
krvetvorby, imunity nebo metabolismu a jiné. Jejich význam a důležitost se znásobují také díky možnosti využití pro sourozence.
Proč jsou kmenové buňky z pupečníkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – dokáží se přeměnit na další typy buněk,

a to hlavně na buňky krve, ale i na
buňky svalů, kostí, chrupavek, buňky jater nebo srdečního svalu. Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou
velmi mladé, dobře se množí, nejsou zatíženy životným stylem nebo
získanými onemocněními organismu, z kterého pocházejí. Jejich složení je
neopakovatelné.

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

dnes představují alternativu pro buněčnou terapii a regenerativní medicínu.
Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém
kontě nejen úspěšné příběhy léčby ze Slovenska, Rumunska nebo
Maďarska, ale také početné vydání
jednotek pupečníkové krve na záchranu pacientů ve světě (k dnešnímu dni je to 74 jednotek). Podařilo
se tak pomoci například pacientům
v USA, Holandsku, Německu nebo
v České republice.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na
svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je na Vás – na rodičích…

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:

• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka
• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku
www.cordbloodcenter.cz

zeptejse@cordcenter.cz

CordBloodCenterCZ

MALÉ SLADKÉ LŽI
Cat Kinsellová bývala tatínkova holčička až do dne,
kdy svého otce přistihla, jak flirtuje se sedmnáctiletou
Maryanne ze sousedství. Když pár dní nato Maryanne
beze stopy zmizí, Catin otec zapírá, že by ji znal. Od té
doby se Cat tím tajemstvím užírá a jejich vztah tahle malá
sladká lež navždy poznamená…
O osmnáct let později pracuje Cat jako detektiv
u oddělení vražd a jejím nejnovějším případem je
zavražděná žena Alice, která byla nalezena nedaleko
hospody, již provozuje její otec.
Můžou spolu případy Alice a Maryanne souviset?
Cat začíná vyšetřovat – ale když už se člověk noří do
minulosti, zjištění se mu nemusí líbit…

PRCHAVÝ ČAS SVĚTLA
Román o umění, lásce, Paříži, jídle a sexu…
Podmanivý příběh Lee Millerové, modelky časopisu
Vogue, známé fotografky a partnerky slavného surrealisty
Man Raye, zachycuje především jiskřivou romanci dvou
výrazných osobností a neopakovatelnou předválečnou
atmosféru bohémské Paříže.

ZLATÁ KLEC
Pro Sophii je cesta do Brooklynu nejdřív jen útěkem
z nepovedeného vztahu. Zprvu se utápí ve smutku, ale
díky Belle, která ve své pekárně peče ty nejúžasnější
dorty, a jejím přátelům objevuje kouzla New Yorku
i samu sebe. Co rozhodně nehledá, je láska. Jenomže to
by nesměla potkat okouzlujícího novináře Todda…

METAFORA

PEKÁRNA V BROOKLYNU

Napínavý psychologický román se odehrává ve Stockholmu
a točí se kolem Faye, ženy připravené udělat cokoli, aby
dosáhla toho, po čem nejvíc touží: pomsty. Faye a Jack jsou
dokonalý pár snů. Společně vybudovali úspěšný byznys
ve Stockholmu, bydlí v luxusním bytě a jsou obklopeni
„bohatými a krásnými“. Narození dcery Julienne korunuje
jejich štěstí. Postupně ale Jack tráví stále víc času v práci
a přestává se svou ženou sdílet věci kolem firmy. Začínají
se vzdalovat.

POČÁTEK
Harvardský profesor symbologie Robert Langdon přijede
do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbau,
aby se zde zúčastnil významného oznámení – odhalení
objevu, který „navždy změní tvář vědy“. Pořadatelem
společenského večera je čtyřicetiletý miliardář a futurista
Edmond Kirsch, jenž se díky svým oslnivým supermoderním
vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově
uznávanou osobností. Po zahájení společenské akce
Langdona a několik set dalších hostů zcela uchvátí velmi
originální prezentace; pečlivě naplánovaný večer se však
najednou promění v chaos a hrozí, že Kirschův vzácný
objev bude navždy ztracen.

GRADA

KAVÁRNA V KODANI
Z otravného výletu do Kodaně se vyklube cesta, která
všem zúčastněným změní život úplně v duchu dánského
životního stylu hygge. Někdy prostě stačí jen zpomalit
a rozhlédnout se kolem sebe. Dát si kávu. Popovídat si
s ostatními.

HRA O TRŮNY - PÍSEŇ LEDU A OHNĚ – KNIHA PRVNÍ

Přední profesionální fotografka jídla Alena Hrbková
přináší první českou knihu o této disciplíně. Kniha je
vytvořena pro všechny, kdo se zajímají o fotografování
jídla, ať už v domácím využití (rodinné kuchařky, blogy)
nebo i na cestě k profesionálním kvalitám. Najdete
zde vše potřebné, od technického vybavení a všech
praktických kroků až po vytváření atmosféry. Dokonale
návodný manuál a umělecký zážitek v jednom!

TYMPÁNUM

JAK SE FOTOGRAFUJE JÍDLO – NAFOŤTE SI
VLASTNÍ KUCHAŘKU

Úvodní část románového fantasy eposu ze světa temného
středověku, zmítaného magií, intrikami, zradou i věštbami.
Územím Sedmi království zrozených v zapomenutých
časech otřásá krvavý boj. V centru konfliktu stojí Starkové
ze Zimohradu, rod stejně tvrdý a houževnatý jako země,
z níž vzešli. Strážce severu lord Stark je povolán do role
královského pobočníka, svým odchodem k Železnému
trůnu však spouští řetězec událostí, které záhy zasáhnou
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever
ohraničený starobylou Zdí. Osud Starků, jejich spojenců
i nepřátel se ocitá čím dál víc na hraně, jak každý z nich
usiluje o vítězství v nejničivějším boji ze všech – hře o trůny.

PĚSTUJEME VE MĚSTĚ
Zelené balkony, sousedské záhonky a komunitní zahrady

UČEDNÍK - DENÍK INVOKÁTORA

ALPRESS

Bydlíte ve městě a chcete do něj přivést více přírody?
Láká vás mít po ruce čerstvé bylinky, květy, sezonní
zeleninu a drobné ovoce?
Chcete poznat svoje sousedy a potkávat se s nimi nejen
na ulici? Postrádáte příjemný venkovní obytný prostor?
Máme pro vás praktickou knížku, která vás provede
teorií i praxí zakládání sousedských záhonků nebo
i celých komunitních zahrad.

MAMI, TÍPNI TO!

CATTACAN

SMART PRESS

TRADINÁŘ – RODINNÝ A TVOŘIVÝ ROK PLNÝ
OSLAV A RITUÁLŮ
Vytvářejte si své vlastní rodinné rituály a tradice.
Kniha obsahuje dvanáct kapitol podle měsíců v roce.
Každý měsíc má svou poetiku, své svátky, obyčeje
i tradice, ale také praktický dopad – jak dětem vše
vysvětlit, co si připravit a uvařit, jak si svátky s rodinou
a přáteli, ale třeba i se sousedy co nejlépe užít.

Schopnost invokovat se dědí krví, ale přesto se testují i děti
neurozených. Tak našli také Jamese Bakera a toto je jeho příběh.
Jamesovým
dobrodružstvím
prolínají
užitečné
poznámky
a hodnověrné zápisky o elfech, orcích a trpaslících, doplňuje je
přehledná démonologie a základní zaklínadla válečných mágů,
které tento neurozený invokátor sepsal v průběhu studia na
Vokanské akademii, než se ztratil na území orků.

Osmiletá Pepina Karásková se konečně dočká sourozence.
Na takovou událost se musí připravit, a tak si pročítá
knížku o tom, jak děti přicházejí na svět. Když zjistí, že
maminka by neměla kouřit, aby miminku neublížila,
strašně se vyděsí. Vždyť její maminka kouří. A tak se jí snaží
holčička domluvit, ale maminka ji nebere vážně. Kniha je
prvním titulem série o trampotách Pepiny Karáskové „Já
se z toho picnu“ a děti v ní zaujmou také hravé ilustrace
Jany Chroustové

Rozhovor

NEJVĚTŠÍ ZÁLIBA

MÉHO SYNA?

AUTOBUSY!
Půvabná sedmadvacetiletá herečka Michaela Sejnová si zahrála v několika úspěšných seriálech. Namátkou jmenujme Gympl s ®učením omezeným nebo Doktory
z Počátků. Nyní pro změnu ztvárňuje postavu zdravotní sestřičky Libušky v primáckém Modrém kódu. Nejvíce času ovšem logicky věnuje svému tříletému synkovi
Matějovi.

Rozhovor

Rozhovor

Čím vás v tomto směru překvapil
naposledy??
(zamyslí se) Hlavně si pamatuje sprostá
slova. Ve společnosti sice dělá, že je neslyší, jenže za chvilku je použije ve větě
a naprosto správně, přestože jejich význam ještě nemůže znát. Nedávno jsme
si také povídali o stěhování. Matějovi
jsem řekla, že se půjdeme podívat na
jednu postýlku s klouzačkou, kterou
mu chceme koupit do jeho nového
pokojíčku. Pak jsem na to nějak zapomněla a on se mě po několika týdnech,
co jsme se o tom vůbec nebavili, zeptal:
„Maminko, tak kdy se půjdeme podívat
na tu postýlku s klouzačkou?“ Snad mu
tahle paměť zůstane, mohla by se mu
jednou hodit ve škole. (usmívá se)
Podle jakých kritérií jste vybírali
nový byt?
Samozřejmě hlavně podle ceny a také
lokality. Chtěli jsme bydlet v místě, kde
by byl aspoň kousek přírody. Co se týče
samotného bytu, přála jsem si mít obývák spojený s kuchyní, jako to máme
teď. Když k nám totiž přijde návštěva,
není mi příjemné být zapikolovaná někde u plotny sama. Vezměte si, že už jenom příprava kávy nebo čaje vás od společnosti oddělí, musíte odejít z pokoje.
Nebo když manžel přijde z práce domů,
můžu vařit a přitom si s ním povídat. No,
a Matěj bude mít svůj pokojík a my konečně ložnici. (směje se) Vybrali jsme si
prostě hezký byt, máme v něm i šatnu,
velký sklep, ale hlavně je celý dům obehnán zelení. Už se tam moc těším!

Jak jste oslavili Matějovy
narozeniny?
Vloni jsme mu udělali na druhé narozeniny opravdu velkou oslavu. Dostal
dort s krtečkem a čekali jsme, jak z něj
bude nadšený. Jenže když na něm uviděl krtečka, tak nám ho po sfouknutí
svíček zakázal rozkrojit s tím, že se krtek nejí, že je kamarád. Takže jsme se
na dort nakonec jen dívali. Letos jsem
pro jistotu udělala cheesecake a navrch
dala lentilky, ten nám už sníst povolil. (směje se) Jinak dostal samozřejmě
spoustu hraček a nějaké balónky. Neorganizujeme ale žádnou party, slavíme
zatím jen v kruhu rodinném.
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Co všechno ve svém věku zvládá?
No, je toho docela hodně. Ráno se vzbudí a od půl šesté povídá, komentuje úplně všechno a nejlépe poměrně nahlas.
Kolikrát si říkám, že už by možná měl
začít chodit na nějaký sportovní kroužek,
kde by se pořádně vybil, je totiž dost živý.
(směje se) Jinak jsme myslím v normě. Nedávno jsme například začali hrát pexeso,
hned pochopil, o co jde, a několikrát se
mu už i podařilo vyhrát. Má velkého pamatováka. Dokonce, když třeba jedeme
nějakou cestou autem, zapamatuje si ji
a po měsíci, když tudy projíždíme znovu,
mi dokáže říci, co bude na levé a na pravé straně. Tím mě vždycky překvapí.

Vybírali jste byt s tím, že jednou
bude mít Matěj sourozence?
Ne. Matěj už ale má jednu nevlastní
sestru z mužova prvního manželství.
A jestli mu chceme pořídit sourozence?
Matýsek byl neplánovaný, takže u toho
zůstaneme a budeme brát, co přijde.
Víte, já si dříve život docela lajnovala,
a pak jsem byla nešťastná, když se mi
nějaké věci nepodařily. Nemyslím teď ty
pracovní, tam jsem měla štěstí víceméně
vždycky, klepu, spíš mluvím o těch osobních. Poté, co jsem potkala svého muže,
zjistila jsem, že nemusím mít každou minutu života naplánovanou, abych byla
šťastná. No, a pak se začaly dít věci…
(dívá se na syna sedícího vedle ní)

Rozhovor

Kolik je Matějově sestře let?
Dvacet čtyři, takže už nám Matěje i pohlídá. Mají spolu hezký vztah. Tím, že
naše obě babičky žijí daleko, nemůžeme je povolat, když se stane něco nenadálého. V tu chvíli tedy voláme Pátě.
Je naší velkou oporou. Jsem ráda, že
Matěje nemusíme svěřovat cizím lidem.
Jaká činnost ho nejvíc baví?
Od necelého roku jedeme auta, zvířátka a teď se nám do toho navíc objevují
dinosauři. Když nejsem doma, s tatínkem se často a rádi dívají na dokumenty
o dinosaurech, má i hodně encyklopedií,
takže kolikrát pojmenuje na první dobrou zvíře, které bych bez popisku sama
nepoznala. V televizi se rád kouká i na
velryby a opičky. Také miluje autobusy,
jeho strejda, můj brácha, je totiž řidič
autobusu. A vlastně má rád i mašinky
a kamióny. Prostě, co má kola, je jeho.
Prozkoumával už strejdy autobus?
No jasně. Na vrcholu blaha byl ve chvíli,
kdy si mohl sednout k bráchovi na konečné za volant a se vším v kabině točit.
Já si ho pro změnu natočila na telefon
a doteď mu to musím čas od času pouštět. Také má oblíbenou písničku od The
Tap Tap „Řiditel autobusu“. Jede u nás
od rána do večera.
Co mu naopak nedělá moc dobře?
Necítí se úplně jistě ve společnosti cizích
lidí, za což jsem vlastně nakonec i ráda.
Kolikrát, když jsme třeba v obchodě, na
něj začne někdo mluvit, on však není
z těch, kdo by se za dotyčným hrnul
a nechal se „uplatit“. Je naopak spíš
odměřený a většinou se ke mně otočí
s otázkou ve tváři: „Mami, proč na mě
ten člověk mluví?“ Takže už bývám v takových chvílích ve střehu, i když se zároveň aspoň nemusím úplně bát, že by
mi s někým odešel. Nedávno ho v metru
moc hezky oslovila nějaká stařičká paní.
Nejdřív se na mě tázavě podíval, zda jí
může odpovědět, a až po mém pokývnutí jí řekl, co chtěla vědět. Když na něj
ale promluví nějaký pochybný člověk,
úplně se stáhne a chce jít ihned pryč, což
má po mně. Také to nemám ráda.
Baví se s vrstevníky?
Ano, moc ovšem nevyhledává mladší
děti, starší má raději. Je myslím dobrý
kamarád, ale jakmile je dítě mladší než

on, začíná být obezřetný a hlídá si svoje
hračky. Pokud mu totiž sáhnete na bleska mcqueena nebo kamión a dáte ho
někam jinam, než původně stál, ihned
se ptá, proč mu s tím hýbete, a dodává, že každá hračka má své místo.
Takže když k nám přijde na návštěvu
nějaké miminko nebo menší dítě, které se s tím moc nepárá, není úplně ve
své kůži. I když s holčičkou mé nejlepší
kamarádky, které jsou teď dva roky, se
vídá pravidelně, minimálně jednou týdně, a už se sžili. Dřív to byl však celkem
boj. Vždycky, když měli přijít, tak chtěl,
abych některé hračky schovala, že jí je
nechce půjčit. (směje se)

Vystačí si sám se sebou?
Tím, že se mnou nebo s manželem chodí
do práce, oba pracujeme ve stejném divadle, už ví, že jsou chvilky, kdy se mu
nemůžeme úplně věnovat. Pokud mu na
nějakém místě není dobře, nehne se od
nás ani na krok a moc si nehraje. Je na
tyhle věci hodně vnímavý. Když zkoušíme
na jevišti, rád leze po sedačkách v hledišti,
běhá si mezi řadami nebo po schodech,
anebo je s námi přímo na jevišti a hraje si
tam s auty. Musí mít ovšem stále jistotu,
že jsem u něj. První dny na zkouškách jsou
trochu náročnější, protože ještě neví, co
se bude dít. Na lidi kolem si musí nejdřív
zvyknout, a pak je v pohodě. Když ho hlí-

Rozhovor

dá tatínek, tak spolu vždycky něco montují, má vrtačku, nářadí, je mezi velkými
chlapy, stavějí scénu, což si také užívá, cítí
se v tu chvíli totiž jako dospělý, zvlášť když
mu přidělí nějakou malou práci.
Už si také zahrál v divadle nebo stál
před kamerou?
Matěj by to zatím ještě myslím nedal.
Je sice šikovný, ale také dost svéhlavý.
Jsou chvíle, kdy po něm něco chcete,
ale ani zaboha ho k tomu nedonutíte,
zvlášť pokud jsou u toho lidi. Na druhou stranu jsme ale třeba šli k paní
doktorce a té začal hned sám od sebe
vyprávět historky, které bych nečekala,
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že by před cizím člověkem někdy řekl.
Byl už s vámi na nějaké společenské akci?
Párkrát ano. Má dvě reakce. Buď je na
mě nalepený a nehne se ode mne ani
na krok, protože si lidmi kolem není
jistý, nebo naschvál začne běhat všude
kolem a já ho stále někde honím, jsem
zpocená jak myš a z akce odcházíme.
Takže pokud to jen trochu jde, neberu
ho s sebou. Byli jsme se ale podívat už
dvakrát v divadle a na představení se
vydřel dívat. Byli jsme na Madagaskaru,
což se hrálo na hokejovém stadiónu,
takže mohl během produkce i běhat,

a také jsme se šli podívat do Divadla
v Rytířské na hodinovou pohádku O Rákosníčkovi. Po třiceti minutách se sice
začal ptát, kdy půjdeme domů, tma
v sále mu nebyla úplně příjemná, ale
hezky to vydržel. Dění jen občas komentoval, ostatně jako všechny děti,
s čímž se u tohoto typu představení
počítá.
Vloni jste se vdala, nyní používáte
příjmení Dittrichová. Jak se Matějovi líbila svatba?
Myslím, že si ji užil. Brali jsme se až
v jeho dvou letech, což jsme takhle plánovali. Nechtěla jsem se vdávat těhot-

Rozhovor

Když jsme u těch fotek, zajímalo by
mě, zda vedete synovi babybook?
Zapisujete mu zásadní okamžiky
jeho prvních let života?
Máme dokonce dva. Vybírala jsem ho
dlouho a říkala si, jestli není moc slabý,
protože ho určitě za chvíli celý popíšu.
Uklidnila jsem se, až když dostal ještě
jeden od sestřičky. Jenže… Asi už tušíte, kam mířím. Ano, nejsem v tom vůbec
důsledná, takže jsem stále někde u úvodu. (směje se) Ale vedu mu pečlivě fotky. Pravidelně jich každý rok vyvolávám
spoustu, a pak je rozděluji babičkám.
Matěj má tedy spoustu alb, která si často
prohlížíme. A takové zásadní věci, jako
kdy začal chodit a mluvit, to máme zapsané, ale jinak píšu mnohem stručněji,
než jsem si původně myslela. (směje se)

ná, v těhotenství jsem hodně přibrala
a necítila jsem se úplně komfortně.
Chtěla jsem být hezká nevěsta. (směje se) Před Matějovým druhým rokem
jsme si už ale říkali, že by bylo fajn, abychom měli všichni stejné příjmení, je to
praktičtější. Párkrát se mi totiž stalo, že
mi nevěřili, že jsem jeho máma.
Vzpomenete si na nějaký konkrétní
případ, kdy se vám něco podobného
stalo?
Před časem si Matěj nalomil kůstku
na palci. Přijeli jsme oba ubrečení
do nemocnice a zdravotní sestra mě
lustrovala, jestli jsem opravdu jeho

máma. Tím, že jsme měli jiné příjmení
a děti už vám nezapisují do občanky,
tak si myslela, že nejsem jeho matka.
Docela dlouho jsem se s ní dohadovala. Pak na mě zakřičela: „Jestli nejste
jeho matka, tak z toho budeme mít
obě problém.“ Tak jsem jí odpověděla, že je mi to jedno, ale ať ho hlavně
ošetří. Fakt nepříjemná zkušenost.
Kde jste měli svatbu?
V Mostě na Hněvíně, což je jedno
z mála hezkých míst v této oblasti. Rodinnou hostinu jsme pak měli u našich
na zahradě. Byla to spíš party, chtěli
jsme, aby se tam cítil každý příjemně
a aby lidé nemuseli být i tam slavnostně oblečení. Matěj seděl vedle babičky
a dodnes, když vidí nějakou nevěstu,
upozorňuje mě, že jsem byla také nevěsta. Svatbu si pamatuje celkem hodně, rád si se mnou prohlíží fotky. Teď už
jsme tedy konečně i papírově rodina.

Změnilo vás hodně mateřství?
Řekla bych, že úplně pekelně. Emotivní jsem byla odjakživa, takže v tomhle
ohledu toho nešlo moc změnit (směje
se), ale třeba v divadle už nemám tak
velkou trému jako dřív. Ne, že bych svoji práci brala na lehkou váhu, poznala
jsem však důležitější věci. Víte, mě tréma dříve docela dost užírala, i když to
na mně diváci nepoznali. Nemohla jsem
skoro až jíst a pořád mě bolel žaludek.
Také se víc bojím a vím, že nejsem nesmrtelná. Kdysi jsem ten pocit totiž někdy opravdu mívala. Teď například už
jezdím podle předpisů, což mi před narozením Matěje občas uteklo. Také se
mi jinak hraje a spoustu věcí vidím s odstupem. Jestli mě však mateřství změnilo v dobrém nebo v špatném, to by vám
asi nejlépe řekli lidé kolem mě. Ale tím,
jak jsem hodně citlivá, se moje okolí
bálo, že budu přecitlivělou mámou,
která dítě nedá z rukou a že na všechno
budu dávat puntičkářsky pozor.
A stalo se?
Ne, čímž jsem asi dost lidí překvapila.
Samozřejmě si na spoustu věcí dávám
pozor, ale nad něčím mávnu rukou. Třeba když Matějovi něco spadne z ruky
na zem, on to sebere a sní. Z toho vědu
fakt nedělám, aspoň bude více imunní.
(usmívá se) Jo, a teď jsem si vlastně ještě
vzpomněla, čím mě mateřství změnilo.
Vzalo mi slovní zásobu a půlku mozku.
Neumím se teď pořádně vyjadřovat. Ne,
že bych to před tím nějak extra uměla,
ale teď je to ještě horší. (směje se)
Jiří Landa
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