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Za vším hledej ženu

Inzerce

Nenechte si zkazit
dovolenou
Přibalte lék Wobenzym®

• Podporuje imunitu oslabenou cestováním
a zvýšenou fyzickou námahou.
• Urychluje vstřebávání otoků nohou na cestách.
Více na www
www.wobenzym.cz
woben
Informujte se u svého lékaře.

• Zkracuje dobu léčby případného úrazu.

Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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Editorial
Schválně, kolik let už jste pryč ze školy?
A stejně se vám rozbuší srdce při slově
prázdniny? Mně tedy rozhodně ano. Ta
příchuť dobrodružství, dlouhých letních
večerů a letních lásek nás provází životem a stačí zapálit ohýnek a sednout si
k němu, lehnout si do trávy k vodě, nebo
jen tak vyrazit letní rosou a vzpomínky nás
přenesou zpět do doby, kdy všechno bylo
možné a život neměl mantinely... A možná
nám dá ta dávno zapomenutá vůně křídla,
díky kterým se přeneseme z každodenní
rutiny tam, kam vlastně chceme. Protože
někdy to není o věku a o prázdninách, ale
o pocitu a touze a odvaze zbořit zavedené
hranice a jít životem tak, jak jsme o tom
kdysi dávno snili.
Tak ať vám letošní léto dodá odvahu žít
podle svých představ. A pokud k tomu
budete chtít něco hezkého ke čtení, určitě
vám udělá radost naše letní povídání
o opalování, o tom, jak přežít cestování
s dětmi, případně návod, kam vyrazit na
prázdninový výlet.
Tak hezké počtení a v září zase na
shledanou…

ZDRAVÍ
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58 Péče o pokožku po opalování
62 Zázrak aloe vera

Titulní foto: Monika Navrátilová
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Těhotenství

Zdravé miminko – to
je samozřejmě smysl
a cíl každé maminky.
Jsou věci, které ovlivnit
nemůžeme. Mnohé ale
ano. Například to, co
budeme v těhotenství
jíst, jak dobře bude
sestaven náš jídelníček.

ABY BYLO
MIMINKO

ZDRAVÉ

Těhotenství

INZERCE

Těhotenství

V těhotenství se bazální metabolismus
ženy zrychluje asi o 25%. Jde o pomalý
vzestup - na počátku těhotenství jsou
změny nepatrné a gradují až v jeho
závěru. Žena by tedy rozhodně neměla
jíst „za dva“, jak jí bývá ze všech stran
doporučováno. A které položky na
svém jídelníčku by měla pečlivě sledovat?

BÍLKOVINY
Jsou důležité pro vývoj plodu, nicméně
běžná středoevropská strava je na bílkoviny dostatečně bohatá, takže není
nutné jejich přísun nějak zásadně navyšovat. Důležitější jsou bílkoviny živočišné, které obsahují vzácné aminokyseliny, které si lidské tělo neumí samo
vytvořit. Není možné ani jejich doplnění z rostlinných zdrojů. Nekonzumuje-li
žena z jakéhokoli důvodu maso, měla
by živočišné bílkoviny doplňovat z mléka nebo sýrů.

VLÁKNINA
Vláknina pomáhá předcházet mnoha problémům zažívání, kterými těhotné ženy často trpí. Nejvhodnějším
zdrojem jsou obiloviny (ty celozrnné),
luštěniny a zelenina. Někdy je nutné
i při zvýšeném příjmu vlákniny omezit
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jednoduché cukry a tím dostat trávení
zase pod kontrolu.

VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamíny skupiny B
Vitamíny skupiny B se velkou měrou
podílí na správném zpracování tuků,
cukrů a bílkovin, podporují krvetvorbu a růst tkání. Najdeme je především
v másle, mandlích nebo sójových výrobcích.
Kyselina listová
Kyselina listová patří do skupiny vitamínů B. Její nedostatek může způsobit chudokrevnost, potrat plodu nebo problémy s vývojovými vadami.
V době kojení navíc podporuje tvorbu
mléka. Kyselinu listovou, jak už název
napovídá, najdeme nejčastěji v zelené
listové zelenině.
Vitamín C
Vitamín C je důležitý pro krvetvorbu, růst tkání a kostní hmoty. Podporuje správný vývoj zubů a zlepšuje vstřebávání železa. Vitamín C lze nalézt
například v čerstvém ovoci, bramborách nebo v plodech šípku.
Železo
Hladina železa se v krvi těhotné sleduje velmi pečlivě. Nedostatek železa
způsobuje chudokrevnost, která může

vést k nedostatečné výživě plodu. Železo obsahují zejména zvířecí vnitřnosti, špenát nebo ořechy.
Jód
Jód je velmi důležitý pro správnou činnost štítné žlázy a také pro správný fyzický i duševní růst dítěte. Jeho nejhodnotnějším zdrojem jsou mořské ryby,
které by těhotná žena měla jíst 2 -3x
týdně. Nebezpečné jsou ale druhy, ve
kterých se s oblibou ukládá rtuť. Patří
mezi ně žralok, mečoun, ale i tolik oblíbená makrela.
Vápník
Rostoucí plod potřebuje vápník pro
správný vývoj kostí a zubů. Jestliže
má těhotná žena vápníku nedostatek,
dochází k jeho vyplavování z kostí. To
může později způsobit problémy s osteoporózou a zvýšenou kazivost zubů.
Potřebu vápníku velmi dobře pokryje konzumace mléka a mléčných výrobků (ne tavených sýrů) v množství asi 550
g denně.
Hořčík
Vitamíny pro těhotné by měly obsahovat i větší množství hořčíku. Ten pomáhá správnému růstu plodu a snižuje
riziko křečí a předčasného porodu. Hořčík je hojně zastoupený např. v mandlích a jiných ořeších, luštěninách, baná-

Novinka

Akce 3+1 zdarma na www.gsklub.cz

Toužíte
po miminku?

Doplněk stravy

Pro ženy plánující miminko

To nejlepší na cestě
za Vaším splněným snem

Vyvinuto se specialisty na pomoc při otěhotnění
z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

Jedinečný přípravek s vysokým obsahem inositolu, kyseliny listové,
jódu, hořčíku, zinku a dalších důležitých látek.
• kyselina listová podporuje růst zárodečných tkání během
těhotenství
• zinek má velký význam pro udržení plodnosti
a reprodukčních schopností
• dostatečný příjem jódu má velký význam v období před
otěhotněním

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel ÚPMD

Ptejte se u svého gynekologa a v lékárnách. Více info na www.gsmimistar.cz.

Nejbohatší složení na trhu*
Vysoká dávka 23 vitamínů a minerálů obohacená o DHA a EPA

ˆˆ

pro období plánování těhotenství
pro období těhotenství
pro období kojení

s horcíkem

n Vysoký obsah hořčíku (150 mg), jehož dostatečný příjem je důležitý
obzvlášť v těhotenství, kdy jeho potřeba stoupá.
n Jód (200 µg) podporuje činnost štítné žlázy, jejíž správná funkce
má zásadní význam pro zdárný průběh těhotenství.
n Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin DHA (350 mg)
a EPA (50 mg).
Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

To nejlepší pro maminky a miminka
* v kategorii těhotenských vitamínů.

Více informací na www.mamavit.cz

Doplněk stravy

n 800 µg kyseliny listové v přirozené formě

Těhotenství

nech nebo meruňkách.
Zinek
Pro správný růst plodu a vývoj kostí
a vnitřních orgánů je velmi důležitý
také zinek. Velké množství zinku obsahuje například hovězí a vepřové maso,
vejce nebo plody moře.

VITAMÍNOVÉ DOPLŇKY PRO
TĚHOTNÉ
Protože v těhotenství potřebuje nastávající maminka větší množství některých vitamínů a minerálů důležitých
pro správný vývoj nenarozeného dítěte,
je nutné je doplňovat za pomoci speciálních vitamínů pro těhotné. Nutriční
přípravky pro těhotné ženy jsou dnes
velmi oblíbené a jejich prodej v lékárně
stoupá. Před nákupem tohoto výrobku
by si ale žena měla ověřit některé skutečnosti:
•
zda jde o vitamíny určené pro těhotné
•
zda neobsahuje vitamín A (nadbytek tohoto vitamínu způsobuje
těžké poškození plodu)
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•

zda obsahuje dostatečné množství
kyseliny listové (cca 1,0 mg)
•
zda obsahuje dostatečné množství
železa (20 mg)
•
zda obsahuje jód
•
zda obsahuje vápník a hořčík
Kyselina listová v přirozené formě je
doporučována Světovou zdravotnickou
organizací (WHO).

STRAVA V TĚHOTENSTVÍ
A MÝTY
V těhotenství nejsou vhodná pálivá
jídla – platí to až pro poslední třetinu těhotenství, kdy mohou ostře kořeněná jídla způsobovat průjem. Při
kojení zase mohou pálivá jídla způsobit změnu chuti mléka a dítě může
prs odmítat.
V těhotenství nejsou vhodné sýry –
ano, ale jen ty plísňové kvůli riziku
onemocnění listeriózou. Listerióza se
ale také přenáší například na špatně
umyté zelenině, v nepasterizovaném
mléce nebo v lahůdkových výrobcích.
V těhotenství nejsou vhodné kre-

vety a další mořské plody – nesmyslný
mýtus. Zastánci argumentují vznikem
alergií u dítěte, ale nic takového nebylo
prokázáno. Naopak mořské ryby a plody obsahují velké množství prospěšného jódu.
Zdroj: rodicka.cz,
foto: Schutterstock.com

INZERCE

Lisujeme oleje pouze z kvalitních
surovin. Oleje jsou získané z prvního lisování, neprocházejí chemickou, tepelnou ani dusíkovou
úpravou. Mají blahodárný účinek
na fyzické zdraví a psychiku.
Jsou unikátním pomocníkem
v moderní kuchyni, používají se
také na masírování i v kosmetice.

www.bohemiaolej.cz

Svět nejmenších

BALÍME NA

DOVOLENOU
Není to tak dávno, co se narodily, možná už
začaly samy běhat nebo se to brzy naučí,
ale už zvědavě okukují svět a dychtivě
vstřebávají všechny novinky. Možná ještě
váháte, zda s nimi už vyrazit na dovolenou,
nebo ještě nějaký čas počkat, protože
nevíte, co vás na cestách může překvapit.
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Svět nejmenších

INZERCE
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Svět nejmenších

Pediatři se shodují, že na první dovolenou je lepší vyrazit jen po Čechách. Obzvlášť, pokud miminko ještě není plně
proočkované, v tom případě doporučují zůstat raději v domácím prostředí
a vůbec neriskovat exotické nebo zbytečně daleké země. Dlouhé cestování se
takto malému dítěti určitě nebude líbit,
proto raději zvolte dostatečně atraktivní, ale poměrně blízkou lokalitu.

BALÍME, ALE KAM S TÍM?
Oblečení, hračky, plenky, dětská kosmetika, kočárek, postýlka, vanička…
Kam to všechno dát a do čeho zabalit?
Oblečky na malé děti nezaberou příliš
místa, navíc se mohou během dovolené
snadno přeprat, horší je to s kočárkem,
postýlkou nebo například vaničkou.
Především u větších věcí je lepší si vše
dopředu promyslet, a pokud to jde, vzít
s sebou lehčí kočárek, postýlku je lepší
buď nebrat vůbec, nebo zvolit cestovní
model, vaničku doporučujeme nahradit například nafukovacím bazénkem.
Snadno se transportuje, dobře poslouží
svému účelu a pro miminko to bude zajímavá změna.

NA CO NEZAPOMENOUT!
Rozhodně nesmíte zapomenout na
dětskou lékárničku. Od té dospělácké,
se na první pohled liší hlavně obsahem
a nesmí v ní chybět dětské léky na průjem, zácpu, bolest, horečku, ale také
různé gely na štípance od hmyzu, u vět-
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ších dětí je potřeba myslet i na náplasti
a desinfekci.
K lékárničce rozhodně rovnou přibalte
i dětský krém nebo olej na opalování
s vysokým ochranným faktorem. Plánujete-li však cestu k moři, je vhodné dětem pořídit navíc speciální plavky, které
je ochrání před palčivými slunečními
paprsky a škodlivým UV zářením.
U dětí, které ještě nosí plenky, nezapomeňte na účinný krém na opruzeniny,
přestože budou většinu dne nejspíš bez
plen, stačí poměrně krátká chvíle na to,
aby se vlivem horka vytvořila bolestná
opruzená místa. Doporučujeme například krém proti opruzeninám s obsahem pantenolu, bisabololu a oxidu
zinečnatého, který rychle ošetří bolavá
místa. Pojďme se tedy ještě na závěr
podívat na seznam doporučených léků,
abyste v lékárně před odjezdem nic nezapomněli…
Při cestování s dětmi by v cestovní lékárničce každopádně neměly chybět
tyto přípravky:
•
Léky proti horečce, které obvykle
také tiší bolest a působí protizánětlivě
•
Kapky nebo sirup proti kašli
•
Kapky nebo sprej proti rýmě
•
Kapky do očí, které aplikujeme při
jejich zarudnutí
•
Krém nebo mast na opruzeniny
•
Tekutý pudr nebo gel na poštípání
hmyzem nebo spáleniny
•
Přípravky pro léčbu průjmu

•

Přípravky pro ošetření drobných
oděrek, škrábanců a podvrknutých
končetin

BĚHEM CESTY SE BUDE HODIT
K ruce si na cestu do auta připravte tašku s jídlem a pitím pro malého
spolucestujícího. Pozor, některé děti
a miminka krmení během cesty špatně
snášejí. Proto je lepší nechat je najíst
v dostatečném časovém předstihu před
cestou a případně jim včas podat léky
proti zvracení. Kromě hraček, zeleniny,
ovoce a různých křupek či nezbytného
mléka, nezapomeňte ani na vlhčené
ubrousky. Hodí se na utírání upatlaných ručiček, pusinky, ale také na otírání potahů od rozteklé čokolády a jiných
dobrot.

ZACHOVEJTE REŽIM DNE
Chcete-li si dovolenou užít v co největším poklidu, soustřeďte se na to, abyste
dítěti zachovali alespoň rámcový režim
dne, na který je zvyklé z domova. Malé
děti mají rády zaběhnutý řád a každé
vychýlení v nich budí pocit nejistoty
a nervozity. Špatně to nesou zvlášť ty
nejmenší děti, které ještě neumí mluvit. Ty pak dávají svoji nejistotu najevo
brekem a proplakaná dovolená není
nejspíš tím zážitkem, který si domů ze
svých prázdninových cest chcete přivést.
Foto: Schutterstock.com

Při
•
•
•
•

cestování v autě
Chránič sedadla
Chránič opěradla - kapsář
Chránič pásu.
Vložky do autosedačky

Více naleznete na:
www.emitex.cz

Síť proti hmyzu
Varianty - na hluboký kočárek
- na sportovní kočárek
- na golfové hole
- na postýlku
Barvy: černá, bílá, béžová, šedá

Vložky do kočárku, autosedačky
Vložky MOBY celobavlněné nebo microfleece +
bavlna, MAXI microfleece + bavlna, UNIvložky
bambus nebo microfleece + bavlna

Letní fusaky 2v1
Letní fusaky-deky FANDA a BARY, praktický a univerzální pomocník. Využití v kočárku, autosadačce nebo
jako vak na spaní, podložka na hraní, jako deka.
Varianta microfleece+bavlna nebo celobavlněný.

INZERCE
emitex.indd 1

1.7.2015 14:36:49

Svět nejmenších

VÝŽIVA

MIMINKA
O tom, že je správná výživa předpokladem správného vývoje
kojence asi netřeba vézt dlouhou debatu. Vybrat vhodné
potraviny ale nemusí být vždy lehké. O volbě správné
stravy jsme si povídali s dětskou lékařkou MUDr. Zuzanou
Andrýskovou-Marcibálovou.
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NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU
VEŠLA V PLATNOST NOVELA
ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ NA OBALECH POTRAVIN. TY
BY NYNÍ MĚLY BÝT DETAILNĚJŠÍ
A SROZUMITELNĚJŠÍ, HLAVNÍ ZMĚNOU JE PAK NUTNOST
UVÁDĚT SEZNAMY ALERGENŮ
VE SLOŽENÍ VÝROBKU CO TO
REÁLNĚ ZNAMENÁ PRO SPOTŘEBITELE? JAKÉ JSOU TY KLÍČOVÉ
ALERGENY?

Nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje
riziko vzniku alergie u dítěte, je dědičná predispozice od rodičů, poté vliv
životního prostředí (pyl, prach) a stres.
Názor na stravu v těhotenství se různí,
ale všichni se shodnout, že by měla být
vyvážená, pestrá a mělo by jí být přiměřené množství. Jenom matky, u kterých
se již potravinová alergie projevila, by
se měly danému produktu v těhotenství i v období kojení vyhýbat.

Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům stanovuje
povinnost poskytnout spotřebitelům
informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při výrobě
potraviny. Tato informační povinnost
se vztahuje celkem na čtrnáct potravinových alergenů, které jsou nejčastější
příčinou alergických reakcí u spotřebitelů. Patří mezi ně obiloviny obsahující
lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, sója,
mléko, některé druhy ořechů, celer,
hořčice, sezam, oxid siřičitý a siřičitany,
vlčí bob a měkkýši.

JAK BY MĚLA VYPADAT
VYVÁŽENÁ STRAVA DÍTĚTE?

MĚLA BY SI TĚHOTNÁ ŽENA ČI
KOJÍCÍ MATKA DÁVAT POZOR
NA VÝSKYT ALERGENŮ VE SVÉ
STRAVĚ?
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V ideálním případě by mělo být miminko kojeno minimálně do ukončeného
6. měsíce. Poté je možné začít podávat
některé druhy zeleniny a ovoce. Vhodným doplňkem je také mléčná výživa,
kaše a podobně. Dětská strava by však
vždy měla být v každém případě vyvážená a měla by obsahovat dostatek
vitamínů a minerálních látek. Kromě
složení je potřeba hlídat také množství.
Maminky by své děti neměly nechat
hladovět, zároveň však není dobré dětem dávat zbytečně velké porce, neboť
hrozí, že si již v raném věku zadělají na
zdravotní problémy související s nadváhou.

PROČ JE DŮLEŽITÉ PODÁVAT
MLÉČNOU VÝŽIVU CO NEJDÉLE?
Mléčná výživa v sobě, kromě základních živin, obsahuje i velké množství
vitamínů
a minerálních látek, které jsou potřebné pro růst a vývoj miminka. Kromě
vápníku a vitamínu D, které se postarají
po pevné zoubky a kosti, stojí za zmínku také nezanedbatelné množství železa, které zajišťuje správný vývoj mozku.

PROČ BY SE NEMĚLO STŘÍDAT
KOJENECKÉ MLÉKO?
Každá formule má specifické složení. Někdy se může zdát, že vybraný
produkt miminku „nesedne“, je však
potřeba vydržet a podávat náhradní
mléčnou formuli zhruba 2–3 týdny. Pokud problémy neustanou, je dobré se
poradit s pediatrem a následně mléčnou výživu vyměnit.

JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT
KOJENECKÉ MLÉKO?
Kromě stáří dítěte je potřeba přihlédnout k jeho zdravotnímu stavu. Výběr
kojeneckého mléka mohou ovlivnit
různé aspekty – potravinová alergie
nebo riziko jejího výskytu, gastroezo-
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Svět nejmenších

fageální reflux (refluxní choroba jícnu),
časté zažívací potíže a podobně. Roli
hraje například také fakt, zda se jedná
o dítě donošené, nebo nedonošené.
Přihlédnout by se mělo také k tomu,
zda vybrané kojenecké mléko obsahuje
i mléčný tuk, jenž je obsažen i v mateřském mléce.

JAK POZNÁM, ŽE KOJENECKÉ
MLÉKO OBSAHUJE MLÉČNÝ
TUK?
Stačí se podívat na složení výrobku – je-li v něm uvedeno plnotučné mléko, je
v něm také mléčný tuk.

MÁ MLÉČNÝ TUK NĚJAKOU
CHUŤ?
Ano, má přirozeně lahodnou mléčnou
chuť a jemnou vůni. Díky tomu se tak
do dětské výživy obohacené o mléčný
tuk nemusí přidávat žádné aroma, které by výrobku přidalo na atraktivitě.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ ROZDÍLY
MEZI ROSTLINNÝM
A ŽIVOČIŠNÝM TUKEM?
Rostlinný tuk je získáván ze semen,
plodů nebo jiných částí rostlin. Čím více
nenasycených mastných tekutin tuk obsahuje, tím je tekutější. Živočišným tu-
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kem nazýváme tuk
z teplokrevných živočichů a ryb. Kromě
původu je rozdílné také jejich chemické
složení.

JAKOU ROLI HRAJE TUK
V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ?
Tuky by měly v jídelníčku zdravého člověka tvořit cca 30–35 % doporučeného
denního příjmu energie. Pro děti je to
podle věku 30–40 %, přičemž čím jsou
děti mladší, tím je potřeba tuků vyšší. Jeden gram tuku dodá tělu energii
ve výši cca 38 kJ (9 kcal). Tuky zajišťují

správné využití vitaminů v tucích rozpustných, jsou potřebné pro tvorbu některých hormonů, mechanickou ochranu vnitřních orgánů nebo tepelnou
rovnováhu těla. Děti jsou většinou daleko aktivnější a větší množství energie
z tuků snadněji využijí, např. při hře.
Příjem tuků bychom tedy dětem neměli
nijak zásadně omezovat, důležitější je
umět správně vybírat mezi jednotlivými
výrobky.

Foto: Schuttestock.com

Předškoláček

U většiny dětí dochází mezi šestým
a devátým měsícem k prořezávání
prvních zoubků. Úplný mléčný chrup
má 20 zubů. Pokud má vaše roční
dítě ještě stále prázdná ústa, nic se
neděje, růst zubů u dětí je velmi
individuální. Důležité je, aby všechny
zoubky mléčného chrupu narostly
dítěti do tří let. V opačném případě
je nutná návštěva a konzultace se
zubním lékařem.

KDYŽ ROSTOU
DĚTSKÉ ZOUBKY…
20
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Pořadí, v jakém se zoubky prořezávají, bývá ve většině případů shodné.
Jako první se prořezávají dolní střední řezáky (jedničky), po nich následují
horní jedničky a horní vnější řezáky
(dvojky). Téměř shodně přicházejí na
řadu i dolní dvojky. Postupně se dětský chrup doplní prořezáním horních
a dolních prvních stoliček (čtyřky), očních řezáků (trojky) a nakonec vyrostou
druhé dolní a horní stoličky (pětky).
Zoubek, který se právě prořezává, se
jeví jako malý hrbolek na dásni. Pokud je prořezávání příliš rychlé, může
se na dásni objevit i malá modřinka
nebo podlitina, která je bolestivá.
Vzniká z důvodu hromadění malého
množství krve kolem zoubku, který
se tlačí ven. Pokud je otok bolestivý,
dítě pláče, hodně sliní a objeví se zvýšená teplota, doporučuje se zajít za
stomatologem, který dutinku propíchne a miminku se tak uleví od bolesti.
Problémy spojené s růstem zoubků
mnohdy úplně odstranit nelze, ale
můžete je alespoň zmírnit. Výborným
pomocníkem je tzv. kousátko, které
se na pár minut vloží do lednice a pak
se jím ochlazují a masírují podrážděné
dásně. Je však důležité, aby toto dětské kousátko bylo vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu (plastu).
Je-li bolest silná a přidá se i zvýšená
teplota, lze v lékárně koupit přípravky
na potírání dásní. Používání různých
gelů na znecitlivění rozbolavělých
dásní při prořezávání zubů může však
také znecitlivět i zadní část hltanu. Pro
dítě tak vzniká nebezpečí, že by mohlo vdechnout jídlo. Je proto nutné,
aby dítě jedlo v tomto případě vsedě,
v klidu pod dozorem dospělé osoby!
Při prořezávání zoubků se sice může
objevit zvýšená teplota, ale nikdy ne
horečka. Pokud má vaše miminko horečky vysoké, které dokonce provází
křeče, průjem, dítě nepřijímá stravu
a zvrací, nemají s tím zuby většinou nic
společného. V tomto případě je nutné
vyhledat dětského lékaře, který určí
diagnózu.
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Časový přehled prořezávání dočasných zubů
TYP ZUBU

DOBA PROŘEZÁVÁNÍ

DRUH ČELISTI

PRVNÍ ŘEZÁKY
(JEDNIČKY)

6-9 MĚSÍC

DOLNÍ

PRVNÍ ŘEZÁKY
(JEDNIČKY)

8–11 MĚSÍC

HORNÍ

DRUHÉ ŘEZÁKY
(DVOJKY)

9-12 MĚSÍC

DOLNÍ I HORNÍ

PRVNÍ STOLIČKY
(ČTYŘKY)

12–18 MĚSÍC

DOLNÍ I HORNÍ

OČNÍ (TROJKY)

17–22 MĚSÍC

DOLNÍ I HORNÍ

DRUHÉ STOLIČKY
(PĚTKY)

20–30 MĚSÍC

DOLNÍ I HORNÍ

Někdy se stává, že se dítě již se zoubkem narodí. V tomto případě se většinou zoubek odstraní, aby mohla maminka bez problémů kojit.
Zdroj: naseporodnice.cz,
foto: Shuttertock.com

SlEvA 25 %

a poštovné zdarma

Knihy si můžete objednat na www.albatrosmedia.cz,
kde najdete více než 4 500 knižních titulů.

Slevový kód: MOJERODINA

Platnost kupónu: 1. 7. – 31. 8. 2015
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Nejednoho dospělého může
překvapit nevinná dětská otázka
začínající slovíčkem Proč? Proč
se neustále ptají Proč?

PROČ SE DĚTI
PTAJÍ PROČ?
24
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“A proč nemá strom rýmu?” “Protože nemá nos.” “A proč nemá nos?”
“Protože ho nepotřebuje.” “A proč
ho nepotřebuje?” “Protože dýchá díky
listům.” “A proč dýchá díky listům?”…
když se začne má pětiletá Anička ptát,
je to jako střelba ze samopalu.
Vždy se chce dostat až na samou podstatu věci. Někdy mi připadá, že abych
správně odpověděla na všechny její
otázky, musela bych v hlavě nosit pěkně tlustou encyklopedii.

PROČ SE DĚTI PTAJÍ?
Existuje řada otázek, na které chtějí
děti znát odpověď a které dokážou dospělým přidělat pár vrásek na čele. Smysluplně odpovědět na některé z nich, to
je totiž oříšek. Ale dětská zvědavost má
svůj důvod. Proč se tedy děti neustále
ptají? „Protože by nebyly v pořádku,
kdyby se neptaly,” říká odbornice na
dětskou psychiku, psycholožka Simona
Hoskovcová. Otázka „proč” je podle ní
bránou do světa poznání. „Dítě, které na svá „proč” dostává odpovědi, si
může vytvořit představu o světě. Otázka
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odráží připravenost dítěte začít chápat
svět okolo sebe a souvislosti v něm. Od
otázky „proč” se odvíjí celé racionální
i emocionální uchopení světa. Otázka
„proč” bude dítě provázet až po vyšší
pochopení smyslu lidské existence jako
takové. Zvláště naše „západní” civilizace potřebuje uchopovat svou existenci
rozumem a kladení otázek a získávání
odpovědí je tak základním principem
vědy a většiny filozofických přístupů.”
Zajímavé je zjištění, že dítě poznává už
v prenatálním stadiu. „A od narození
pořád dál,” dodává odbornice. „Touha
po poznání je stejnou nutností zdravého vývoje, jako růst kostí nebo vývoj pohyblivosti ruky. Už novorozenci chápou
základní vztahy mezi událostmi. Ovšem
v předškolním věku je už dítě vybaveno
dostatečnými jazykovými prostředky,
aby se ptalo a vstřebávalo odpovědi.”

CO DĚLAT, KDYŽ SAMI NEZNÁME
ODPOVĚĎ
Ovšem odpovědět na některé otázky
může být oříšek. Jak se má rodič zachovat, když odpověď nezná? „Pokud

rodič odpověď nezná, má výtečnou
příležitost ukázat dítěti, jak si chybějící
znalosti vyhledat. Mluvíme o současné
době jako o době informační. Zpracování informací a jejich kritické vyhodnocení je hlavní dovedností pro budoucnost v naší kultuře. Rodiče nesmí
být líní s dítětem informace vyhledávat.
Prohřeškem je odbytí dítěte nebo vymýšlení nějakých nesmyslů, jen aby dítě
dalo pokoj. Pokud sami nevíme, tak se
můžeme společně podívat do encyklopedie, nějaké knihy, na internet a podobně. Pokud sami nemáme trpělivost,
tak je dobré najít někoho, kdo by poradil. Můžeme také poukázat na to, že
babička, děda, strýc, kamarádka ... se
v dané oblasti vyznají a budou schopní
na otázku odpovědět lépe než my. Někdy dětské otázky nutí k zamyšlení nad
vlastními hodnotami, nad otázkami
dobra a zla. V tom je obrovský potenciál, kdy nejen my obohacujeme život
dítěte, ale i ono obohacuje život náš.”
Reakce “neptej se mě na takové hlouposti” patří mezi zakázané věty. „Dítěti
jimi dáváme najevo, že jeho nápady po-

Randall Munroe

?

co kdyby
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VÁ Ž N É V Ě D E C K É O D P O V Ě D I

na absurdní hypotetické otázky

vážné vědecké odpovědí na
absurdní hypotetické otázky

Připravte se na dobu, kdy se vás děti začnou ptát. Tato
kniha sice není určená vysloveně dětem, ale najdete v ní
nepřeberné množství inspirace.

•
•
•
•

Co kdybych si šel zaplavat do bazénu, kde se skladuje
vyhořelé jaderné palivo?
Dal by se postavit batoh podobný tomu raketovému,
ale poháněný pálícími samopaly?
Co kdyby New York zasáhlo zemětřesení o síle 15 stupňů Richterovy stupnice?
Co kdyby někomu najednou zmizela DNA?

V honbě za odpovědí Randall vesele provádí počítačové
simulace, prohrabává se horami odtajněných vojenských
zpráv, konzultuje s obsluhou jaderných reaktorů, stopuje
scény z Hvězdných válek, volá své matce a googlí některá
opravdu děsivá zvířata. Výsledkem jsou komické perly, které
precizně a zároveň zábavně vysvětlují všechno možné.
MC 399,-Kč.
Knihu Co kdyby i Kdo jinému jámu kopá žádejte
na www.prah.cz

co kdyby?
R A NDA LL MUNROE
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važujeme za hloupé. Kde ale dítě mělo
získat míru hlouposti či moudrosti?
Ono je v jistém smyslu „hloupé” - je nepopsaným listem, pokud jde o znalosti.
Naším úkolem je list zaplnit. Samozřejmě se můžeme bavit o přiměřenosti
a nepřiměřenosti určitých otázek v určité souvislosti („Mamí, proč je ta paní
tak strašně tlustá?” na celou tramvaj),
ale předškolák se prakticky hloupě zeptat nemůže.”

CHOULOSTIVÉ UDÁLOSTI
V RODINĚ
Nadužívat bychom rovněž neměli větu:
”Na to jsi moc malý, až budeš větší,
všechno pochopíš…” „Celá řada složitých témat jde vysvětlit na úrovni pochopitelné pro dítě. Jsou ovšem případy, kdy je tato věta na místě - pokud jde
o vyšší teoretickou fyziku, chemii nebo
některé lidské chování.” A co choulostivé události v rodině? Jak vysvětlit ty?
“Měli bychom je popisovat a vysvětlovat upřímně a na rovinu. Pokud to
neuděláme, tak si dítě bude domýšlet
někdy i zcela fantastické konstrukty.
Bohužel se zvláště předškolní děti často
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domýšlejí, že mají na události
nějaký vlastní podíl - např. se
rodiče rozvádějí, protože dítě
zlobilo. Můžeme a musíme proto říct - děda umřel, máma s tátou se budou stěhovat od sebe,
tvůj bráška je vážně nemocný
a bude v nemocnici.... A připravit se na další „proč”. Pokud
v náročné situaci nejsme sami
schopni poskytnout odpovědi,
je dobré najít někoho, kdo není
tak citově zaangažovaný a dokáže dítěti v klidu vše vysvětlit.
Pomůžou také příběhy, příklady
dětí z okolí nebo knížky (např.
v nakl. Grada teď vyšly moc pěkné obrazové knížky na téma „nemocnice”, „zubař” apod. Jednou ze základních podmínek zdárného vývoje dítěte
je totiž to, aby vědělo, co se kolem něj
děje. „Bez toho by nebyly schopné fungovat ve světě samostatně.” K choulostivějším tématům patří i téma, jak dítě
přišlo na svět. „Nejčastěji tyto otázky
přijdou v souvislosti s narozením dítěte v rodině nebo v okolí. Dítě vidí ženu
s velkým břichem a po nějaké době má

miminko – to vyvolává otázky. Hodně
záleží na jednotlivé rodině, jak se s tím
tématem porovná. Pokud se nám do
toho nechce osobně, tak pěkné je např.
DVD ze série „Byl jednou jeden život”,
kde je v jednom dílu vznik nového života vysvětlen formou animovaného
příběhu,” uzavírá Simona Hoskovcová.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com

Komerční prezentace

ŠKOLNÍ POTŘEBY
aneb Vybavte správně svého školáka
Začátek školního roku se blíží a s ním i potřeba nakoupit vhodné školní potřeby pro budoucí
prvňáčky. Orientovat se na širokém trhu s psacími a kreslicími potřebami je mnohdy náročné
a rodiče jsou doslova zavaleni nepřeberným množstvím tužek, per, fixů i dalších potřeb.
TRADIČNÍ ČESKÉ VÝROBKY
Zkuste se v první řadě zaměřit na kvalitní české produkty. Na trhu naleznete například pera Tornado
od české společnosti Centropen, která má letitou
tradici a dbá i na zdravotní nezávadnost potřeb pro
děti.

Při nákupu v obchodě si rozhodně nechte představit širší spektrum per a tužek a nezapomeňte
se prodejce ptát na vše, co vás zajímá. Od dotazů
na zdravotní nezávadnost, přes otázky, jak se bude
dítěti s perem psát, zda píše lehce...atd. Samozřejmostí by už dnes měly být psací potřeby, které jsou
vybaveny speciálním ergo úchopem, ideálně s masážními body pro prsty.

DEJTE DÍTĚTI ŠANCI ROZHODNOUT
Do výběru školních potřeb byste měli alespoň
okrajově nechat zasáhnout i dítě. Bude ideální,
když rodič vybere samotné psací potřeby, a dítě
si bude moci zvolit barvy - například per, které jsou dnes k dostání v široké barevné škále, takže uspokojí každé dítě.
Možností výběru tak dítě motivujete, a to jak do začátku školního roku, tak i pro školní práci. Dítě se tak bude na psaní a využívání
psaních potřeb doslova těšit.

UČTE DÍTĚ Z JEHO CHYB
Řada rodičů také uvažuje nad tím, zda dítěti pořídit pera, která lze gumovat. Ačkoli mohou vypadat jako efektní pomůcka, odborníci se k nim v poslední době příliš nepřiklání. Dle jejich názorů je zejména při nácviku psaní nutné, aby dítě vidělo chyby, které
dělá a mohlo se z nich poučit. Správný postup tedy je chybně zapsané písmenko nebo slovo škrtnout a vedle jej napsat správně.
Dítě si tak chybu umí vizualizovat a dovede se z ní do budoucna poučit. Naopak rychlé vymazání chyby má za následek složitější
a zdlouhavější učení.

SPRÁVNÝ ÚCHOP PSACÍCH POTŘEB TRÉNUJTE HROU
Při začátku psaní a příchodu prvňáčků do škol je jednou z nejzásadnějších otázek správný úchop psacích potřeb, který ovlivňuje
i výsledné psaní. A mnohdy je úchop jednou z nejnáročnějších věcí, které musí dítě zvládnout.
Dnes už lze naštěstí správnému úchopu učit dítě zcela nenásilně a zábavně. Stačí mu pořídit takzvaný nácvikový adaptér (např.
Mini Colours), který se snadno nasadí na fixu, a dítě je tak zábavně stimulováno ke správnému držení pera, což v začátcích psaní
a zvykání si na tuto novou činnost přijde maximálně vhod.
Se správným psaním a úchopem pomáhá také speciální portál www.jak-spravne-psat.cz a jeho
odborná garantka PhDr. Jana Johnová Ph.D., která zejména rodičům představí tipy a triky jak
pomoci dítěti se psaním nebo jaké držení pera je správné a jaké naopak špatné.
Vstup do první třídy je zásadním zlomem v životě dítěte i rodičů. Díky výběru vhodných psacích
a kreslicích potřeb, zájmu o dítě a jeho podpoře v začátku školní docházky lze vše zvládnout
snadno a ke spokojenosti celé rodiny.

NEMĚLO BY VÁM CHYBĚT
Pero: Tornado, Tornado Cool
Fixy: Mini Colours, Nácvikový adaptér s Mini Colours

Škola základ života

MALÝ RÁDCE PRO
RODIČE BUDOUCÍCH
I STÁVAJÍCÍCH ŠKOLÁKŮ
S přechodem dětí ze školek do školy nastává nejen významný okamžik a změna
v životě budoucího prvňáčka, ale také období, kdy musí rodiče řešit změny
v jeho pokojíčku a zajišťovat školní výbavu. Připravili jsme pro vás několik rad,
díky nimž vytvoříte malým školákům dlouhodobě kvalitní podmínky ke studiu
jak ve škole, tak doma.
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Ať už svého potomka povedete poprvé
do školy nebo mu v září jako zkušenějšímu školákovi pouze zamáváte mezi
dveřmi, budete jako rodiče určitě řešit
nutné nákupy pomůcek, které souvisí s každým začátkem školního roku.
U prvňáčků bude tato investice dozajista vyšší, protože s nástupem do školy se
potřeby dítěte výrazně mění, je nutné
postupně pořídit celou škálu školních
pomůcek a zároveň je potřeba přizpůsobit i vybavení dětského pokoje.

NA VÝBAVĚ NEŠETŘETE
V prvé řadě se jedná o vhodné ergonomické psací a kreslící pomůcky, které by neměly chybět v pěkném novém
penále a následně v praktické školní
brašně, společně se sáčkem na přezůvky. Nabídka na trhu je opravdu pestrá,
školní brašny a pomůcky nabízí i kde
jaký trhovec, ale u dětí je nutné dbát
na kvalitu, podporu správného úchopu
tužky či pera, podporu správného rozložení učebnic a pomůcek v tašce a další faktory. Proto není dobrý nápad šetřit
na nesprávných místech, konkrétně na
výbavě školáka.
Důležitější, než křiklavý obrázek oblíbené postavičky z filmu je správné
umístění brašny na zádech, dostatek
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úložných prostorů, ochranné prvky
a podobně. Stejně tak není dobré a zároveň finančně výhodné koupit tužky
či pastelky, které se dítěti špatně drží,
při ořezávání se lámou a na které musí
tlačit, aby bylo vidět, co kreslí.

a ukazováčku. Ukazováček by neměl
být prohnutý a celá ruka by měla být
uvolněna. Tím pádem píšeme plynule,
bez bolestí nebo křečí, bez únavy ruky.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO PSANÍ
•

JAK POZNAT KVALITNÍ TUŽKU ČI
PASTELKU?
Kvalitní pastelku poznáte tak, že si vyzkoušíte nejsvětlejší barvu z celé sady.
Pokud příliš netlačíte a vidíte barevnou
stopu na papíře, držíte v ruce kvalitní
pastelku s tuhou, v níž je kvalitní pigment. Pokud se vám ale tužky lámou
při ořezávání, je to tím, že tuha není
lepena po celé délce a tuha je již pravděpodobně zlámaná uvnitř. Dobrá
pastelka či tužka pro děti, které se učí
psát, rovněž nemá tuhu po celé délce,
pokud je psací potřeba krátká tak, že si
ji dítě nemůže opřít o místo mezi palcem a ukazováčkem, už mu ji nedávejte. Vyvarujete se křečím a bolesti rukou
u svých ratolestí.
Při výběru pera, či tužky je důležitý úchop. To je způsob, jakým držíme
v ruce psací nástroje. Záleží na něm
efektivita našeho psaní. Při správném
úchopu by měla tužka nebo pero ležet na posledním článku prostředníčku a shora si ji přidržet bříšky palce

•

•

•

•

Správný úchop: Měly by se ho naučit už děti předškolního věku na
pastelkách či tužkách.
Správné pomůcky: K správnému
psaní v dnešní době nabádají zejména ergonomické psací potřeby,
které svým tvarem povzbuzují děti
ke správnému držení pera nebo
tužky. Jsou to například trojhranné tužky, pera s ergonomickým
tvarem a protiskluzovou úchytnou
plochou.
Pozitivní přístup: Děti je třeba
i správně motivovat, aby je kreslení a psaní bavilo. Jednou z možností může být tvar a barevnost
tužek nebo per.
Správné sezení: Dítě by mělo sedět rovně, záda vzpřímená a obě
nohy kolmo k zemi. Vzdálenost
mezi okem a podložkou by měla
být cca 30 cm. Pokud dítě bolí při
sezení záda a začne se nepřirozeně
vykrucovat, má to vliv i na písmo
a koncentraci.
Uvolňovací cvičení: Naučme děti

Škola základ života

jednoduché uvolňovací cvičení,
jako například kroužení zápěstím.
U malých dětí mohou být doprovázeny i říkankami.

DŮSLEDKY NESPRÁVNÝCH
PSACÍCH NÁVYKŮ
•

•

•

•

Bolesti: Špatný úchop způsobuje
při psaní bolesti a křeče v zápěstí,
což následně zpomaluje tempo
psaní a snižuje koncentraci.
Přílišný tlak na pero: Špatný úchop
způsobuje i to, že dítě příliš tlačí perem na papír, což způsobuje
pomalé tempo psaní, proděravění
papíru, pocení a bolesti ruky.
Nečitelné písmo: Nesprávné sezení
a úchop při psaní mají za následek
i „vykřivení“ dítěte nebo nepřirozené natáčení papíru, které se často promítají do nečitelného písma.
Nechuť k malování a psaní: Nesprávné psací návyky v konečném
důsledku způsobují celkový nezájem dítěte o psaní nebo malování.

SPRÁVNÉ ERGONOMICKÉ
POMŮCKY PRO DĚTI
Ergonomie (z řeckých slov ergon - práce
a nomos - zákon) je věda zabývající se
optimalizací lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů.
Její snahou je, aby používané předmě-
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ty svým tvarem co nejlépe odpovídaly
pohybovým možnostem, případně rozměrům lidského těla. Například vhodně navržená ergonomická tužka nebo
pero přirozeně napomáhá k vytvoření
správných návyků psaní.

ERGONOMICKÉ PSACÍ POTŘEBY
Trojhranné tužky nebo pera s ergonomickým tvarem přirozeně učí děti již
od toho nejmladšího věku jak správně
držet psací potřeby v ruce. Vyhnou se
tak zbytečným zlozvykům, které by jim
později překážely při plnění školních
povinností.
Ideálním společníkem pro předškoláky
i děti školou povinné jsou trojhranné
pastelky. Trojhranný ergonomický design pastelek ideálně zapadne do dětské ruky a přirozeně vedou prsty ke
správnému úchopu. Díky nim dítě nebude pastelku v ruce otáčet a všemožně ohýbat, ale naučí se základy správného úchopu, z nichž bude profitovat
později ve škole profitovat. Úchopové
plochy končí pod horním koncem pastelky, protože správná pastelka je taková, která se při držení opírá o prohlubeň dlaně mezi palcem a dalšími prsty.

Rostoucí nábytek lze postupně nastavovat, aby vždy odpovídal aktuální výšce dítěte. To je nejen velice praktické,
ale i důležité pro správný vývoj dětské
páteře. Správná výška psacího stolu
a ergonomická židle jsou důležité především ze zdravotních důvodů. Špatné
sezení totiž může v budoucnu způsobit zdravotní následky jako bolesti zad
a hlavy nebo poruchy soustředění. Příliš
vysoký stůl pak vede k nežádoucímu
napětí v oblasti ramen a krční páteře.
Ergonomické židle zajišťují správný
posed, čímž předcházejí bolestem zad,
krku, nebo pokřivení páteře. Mají dostatečně velkou sedací plochu, která
nezatěžuje dolní stranu stehen a speciálně tvarované opěradlo, které vytváří
podporu po celé délce zad. Ergonomické židle rostou spolu s vašimi dětmi.

ERGONOMICKÉ PODLOŽKY POD
MYŠ
Některé děti umí dnes ťukat do klávesnice počítače dříve, než psát vlastní
rukou. Ergonomické podložky pod myš
mají měkkou gelovou nebo pěnovou
výplň, která se přizpůsobuje tvaru zápěstí, čímž redukuje tlak a preventivně
působí proti bolesti.

NÁBYTEK PŘÍMO PRO STUDENTY
Současným hitem v sortimentu dětského nábytku jsou rostoucí stoly a židle.

Foto: Schutterstock.com
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Trojhranné pastelky
TRIOCOLOR
tvoří ve své třídě
naprostou špičku díky
svému profilu a použití
nejkvalitnějších materiálů.
Ergonomicky tvarované
trojhranné tělo přispívá
k podvědomě správnému
držení pastelky a vede tak
žáky ke správným návykům
při kreslení a psaní.
Trojhranné pastelky jsou
vhodné zejména pro disgrafiky
a dislektiky. Svými vlastnostmi
jsou ideální pro použití
na základních školách.

Společnost
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
klade důraz
na optimální tvary
psacích potřeb
a proto mimo jiné
vyrábí i trojhranné
pastelky TRIOCOLOR,
trojhranné grafitové
tužky TRIOGRAPH
a rollery TORPEDO
s ergonomickým
úchopem.





ULEHČETE DĚTEM KRESLENÍ A PSANÍ ERGONOMICKÝMI POTŘEBAMI
KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Zdraví

MYKÓZY?

5 MÝTŮ
36
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Vzpomínám si, jak mi jednou
na téma mykóza pronesla moje
kamarádka zasvěceně, že léčit se
musí rozhodně koupelí v genciálce,
nebo v kaštanovém listí… Říkáte si,
co je to nesmysl? Jenomže takových
nesmyslů se traduje hodně.
37

Zdraví

1. SVĚDĚNÍ ZNAMENÁ MYKÓZU
Nepříjemný svědivý pocit patří k příznakům vaginální mykózy a dá se říct, že jí
vždy doprovází. Je úporný a asi nejvíce
jej ženy pocítí v klidu a v teple. Tento
projev je ale vlastní například také další
rozšířené infekci, bakteriální vaginóze.
Mezi další příznaky mykózy patří výtok,
který v tomto případě zpravidla nezapáchá, a dále otok či zarudnutí postiženého místa.
Původcem vaginální mykózy jsou některé kvasinky druhu Candida, které
se v pochvě přirozeně vyskytují a souvisí s hladinou estrogenu v organizmu
ženy. Mykóza tak postihuje především
ženy ve fertilním věku, tedy od první
menstruace po menopauzu (a samozřejmě i v případě, kdy žena po menopauze například užívá hormonální léčbu obsahující estrogen).
V lékárnách je k dispozici řada volně
prodejných antimykotik, pokud se však
nejedná o vaginální mykózu, pravděpodobně Vaše obtíže neustanou ani po
jejich užívání. Nesázejte proto na rovnici svědění = mykóza a svůj problém
konzultujte s odborníkem, například
v lékárně nebo gynekologické ordinaci.

2. MÁTE MYKÓZU? ŠPATNĚ SE
MYJETE.
Hygiena je velmi důležitá a může samozřejmě souviset se vznikem vaginální
mykózy. Je tomu tak však nejen v případě nedostatečné, ale také přehnané hygieny. Ženy s výtoky často zkouší
nejrůznější výplachy, deodoranty, parfémované toaletní pomůcky a intimní
mýdla. Všechny tyto faktory však ovlivní a zpravidla zhorší křehkou poševní
rovnováhu.
Mezi další faktory, které mohou vést
k rozvoji vaginální mykózy, patří: nevhodné oblečení (mokré plavky, neprodyšné kalhoty či punčocháče), dietní chyby (nedostatečný pitný režim,
nadměrná konzumace cukrů), stres či
poranění poševní sliznice. Náchylnější
k vaginálním mykózám jsou například
těhotné nebo ženy trpící cukrovkou.

3. MYKÓZA PATŘÍ K LÉTU
O vaginálních mykózách se často mluví v souvislosti s koupáním či jízdou na
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kole v těsném a neprodyšném oblečení. Řada lidí ji tak vnímá jako sezónní
záležitost spojenou s létem. Opak je
pravdou. Výše uvedené faktory, které
mohou mít vliv na rozvoj mykózy, jsou
totiž aktuální v průběhu celého roku.
Například nadměrná konzumace sladkostí je nejčastější v období Vánoc, na
jaře či na podzim zase přibývá onemocnění léčených antibiotiky.
I stresu je více mimo období letních dovolených a nevhodné oblečení je velmi
časté i v zimě, kdy se před silným mrazem snažíme ochránit i několika vrstvami neprodyšných kousků oblečení – při
střídání pobytu v přetopených místnostech a venku v zimě pak snadno dojde
k zapaření, které je pro rozvoj mykózy
ideální.
Na pozoru je tak dobré se mít neustále.
Součástí domácí i cestovní lékárničky
by pak měla být antimykotika, která je
v případě výskytu mykózy dobré použít
co nejdříve.

4. BÍLÝ JOGURT JE SKVĚLOU
POMOCÍ
Velmi zjednodušeně lze říci, že dokud
kvasinky druhu Candida nenarušují sliznici, nezpůsobují žádné obtíže. V tomto kontextu je pravda, že lactobacillus
v kombinaci s dobrou imunitou a vyrovnaným poševním prostředím chrání sliznici před proniknutím kvasinek.
Je ale omyl vyvozovat z toho první po-

moc při vaginální mykóze v podobě
aplikace bílého jogurtu na postižené
místo. Sliznice je tou dobou již narušena a navíc jogurt obsahuje laktobacily
odlišného původu. Vhodnou prevencí
je zdravý životní styl a správná hygiena, jako první pomoc nikoliv k léčbě,
ale ke zmírnění nepříjemného svědění,
je studená sprcha, která postižené místo ochladí a přinese alespoň dočasnou
úlevu.

5. KDYŽ PŘÍZNAKY NEODEZNÍ
IHNED PO PŘELÉČENÍ, NEBYLA
LÉČBA ÚSPĚŠNÁ
Existuje řada moderních přípravků určených k tří nebo dokonce jednodenní
léčbě vaginální mykózy. Tato doba však
nestačí k úplnému vyléčení infekce
a zhojení poševní sliznice, která byla
díky mykóze poškozena, a je proto
možné, že otok, zarudnutí, podráždění
či svědivé pocity v menší míře přetrvají
ještě několik dní po ukončení krátkodobé léčby. Pokud i pak obtíže přetrvávají, poraďte se o dalším postupu s odborníkem.
Jsou však i případy, kdy je lepší zvolit
spíše léčbu dlouhodobou. Je tomu tak
například pokud užíváte antibiotika,
která mohou být faktorem podporujícím rozvoj vaginální mykózy. V tomto případě je vždy nutné konzumovat
i probiotika a na podporu imunitního
systému volit enzymoteraii.
Zdroj: Dama.cz,
foto: Schutterstock.com
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Proč je vhodná i pro zdravé ženy?
Tyto vložky jsou také vhodné pro pravidelné používání u všech zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu
a dobře znají benefity, které probiotika tělu přinášejí. Neexistuje komfortnější a pohodlnější přístup, jak sliznici dodat spoustu přátelských
bakterií, než použití hygienické vložky, která je s intimními partiemi v nejtěsnějším kontaktu. Kolonizace vaginální sliznice laktobacily
je tak zcela přirozená. Období menstruace, nebo např. období stresu, či jiné zátěže obecně zvyšuje riziko vzniku zánětu.
Omezení nepříjemného zápachu
Řada žen má obavu z nepříjemného zápachu, který může vzniknout jak při běžném nošení dámských vložek, tak zejména při probíhajícím
zánětu. Nepříjemné aromatické látky vznikají v důsledku rozkladu krve a výtokové tekutiny a to zejména působením nežádoucích
bakterií. Přátelské probiotické bakterie rodu Lactobacillus omezují množení nežádoucích nebezpečných bakterií a redukují tak nepříjemné
rozkladné mechanismy. Poslední studie poukazují také na použití probiotik při omezení zápachu vzniklého v důsledku pocení.
Carin & Oasis & Micci ProBiotic přináší přátelská probiotika na ty partie těla, které jsou nejvíce náchylné ke vzniku nepříjemného
zápachu. Probiotika tak vítězí nad bakteriemi, které jsou hlavní příčinou vzniku zápachu a současně omezují jejich množení.
Jak často vložky používat?
Probiotické vložky Carin & Oasis & Micci ProBiotic díky jejich velmi zajímavé ceně je možné používat jako účinnější náhradu
klasických menstruačních vložek, které nabízejí jediný benefit - zachycení menstruační krve nebo výtoku. Probiotické vložky nabízejí
moderní a šetrnou péči o intimní partie.
Víte, že vaginální infekce:
- postihne více než 75 % žen?
- opakovaně trápí až polovinu žen z uvedeného počtu?
- jsou nejčastěji způsobeny kvasinkami rodu Candida a bakteriemi rodu Gardnerella?
- lze úspěšně odstranit vhodným podáním laktobacilových kultur, které nastaví rovnováhu poševního prostředí?
- se vyznačují změnou pH poševního prostředí a právě probiotika jsou schopna pH uvést do zdravé fyziologické rovnováhy?

Mnoha ženám po celém světě znepříjemňují
život různá vaginální onemocnění doprovázená
výtoky a nepříjemnými pocity. Moderní vědecké poznatky společnosti FIDE ve spolupráci
s biotechnologickou firmou Pharmaceutical Biotechnology umožnily posunout dámskou intimní
hygienu do nové aktivní úrovně. Na základě několikaletého výzkumu uvedl výrobce FIDE na trh
revoluční produkt v oblasti dámské intimní hygieny – menstruační vložky
Carin & Oasis & Micci ProBiotic s obsahem živých přátelských laktobacilových kultur.

Vyvinuto ve spolupráci biotechnologickou firmou Pharmaceutical Biotechnology.

Proč kombinace dámské vložky a laktobacilů?
Lidský organismus a laktobacily patří neodmyslitelně k sobě. Laktobacily nejenže tvoří významnou součást střevní mikroflóry, ale
jsou taktéž nezbytnou složkou vaginální sliznice. Zásadním způsobem se ve vaginální sliznici podílejí na produkci antimikrobiálních
látek a na vytváření kyselého pH. Je to zejména kyselé pH, které chrání tuto citlivou sliznici před infekcemi způsobenými jinými
bakteriemi a kvasinkami. Pokud z jakéhokoliv důvodu (nejčastěji užívání antibiotik, nošení těsného oblečení, koupání v bazénech,
ale i stres apod.) dojde k porušení této křehké poševní rovnováhy, a dochází ke vzniku zánětu. Jedním z účinných pomocníků, kteří
jsou schopni cíleně dodat k postiženým sliznicím účinné posily ve formě zdravých laktobacilů, jsou právě dámské vložky
Carin & Oasis & Micci ProBiotic.
Pro koho jsou vložky Carin & Oasis & Micci ProBiotic určené?
Vložky Carin & Oasis & Micci ProBiotic jsou vhodné pro pravidelné užívání jak u zdravých žen, které chtějí dbát o svoji intimní
hygienu tak u žen, které trpí jednorázovými nebo opakovanými vaginálními záněty bakteriálního nebo kvasinkového původu.
Proč je vložka vhodná pro ženy, které trpí záněty?
Vložky Carin & Oasis & Micci ProBiotic dodávají do vaginálního prostředí přirozené bakterie, které tam z důvodu zánětu chybí.

FIDE s.r.o., Brtnice 35, 588 32 Brtnice, Czech Republic, tel.: +420 567 216 390, fax: +420 567 216 384
fide@fide.cz www.fide.cz www.probiotickevlozky.cz

Zdraví

SYNDROM

SUCHÉHO OKA
Mnozí z nás s tím mají problém, jen to v prvním okamžiku neumíme správně
nazvat. Pálí vás oko, pociťujete nepříjemné řezání, či je oko zarudlé? Potom
zřejmě i vy trpíte syndromem suchého oka.

40

Zdraví

INZERCE

41

Zdraví

příklad autoimunitních onemocnění).
Na kvalitu slzného filmu mají vliv taky
hormonální změny, nebo užívání některých léků (například některé antialergiká). Často se toto onemocnění vyskytuje u žen po menopauze.
Problémy se suchým okem začínají nenápadně, ale postupem času se zhoršují.

PROJEVY SSO:
•
•
•
•
•
•
•

Syndrom suchého oka je stav, při němž
dochází ke snížení produkce slz, nebo
slzy nejsou dostatečně kvalitní. Slzy

tvoří hladký povrch oka, který má velký podíl na ostrém vidění, zabezpečuje
přísun kyslíku pro rohovku, zvlhčuje
povrch rohovky a spojivky. Slzy obsahují lisozom,
který má protizánětlivé
účinky.
Slzy vytvářejí na povrchu
takzvaný slzný film, který má tři vrstvy. Přímo na
rohovce nebo spojivce je
hlenovitá vrstva, kterou
produkují
pohárkové
buňky spojivky, druhou
vrstvou je vodná vrstva
produkovaná
slznými
žlázami a obě tyto vrstvy
jsou kryté olejovou vrstvou, která je produkována meibomskými žlázami
na okraji očních víček.

PŘÍČINY VZNIKU
SYNDROMU SUCHÉHO OKA
Příčin vzniku syndromu
suchého oka může být
značné množství. Je to
snížená výkonnost žláz
nebo jejich zánik v důsledku onemocnění (na-
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pocit suchých očí
pálení
škrábání
někteří pacienti mají „pocit cizího
tělesa v oku“
zarudlé oči
v pokročilejších stádiích bolest
a výrazná světloplachost
Pokud je poškozena jenom jedna
vrstva, potom si pacienti paradoxně můžou stěžovat na zvýšenou
intenzitu slzení, což je možné vysvětlit tím, že dochází ke zvýšení
produkce vodní vrstvy při nedostatečné produkci dalších dvou
složek.

Velmi málo příčin suchých očí je možné
odstranit a tím onemocnění vyléčit. Základem léčby je proto nahrazení přirozených slz umělými. Při mírných problémech se aplikují 4-5x denně přípravky,
kterých je k dispozici v optikách nebo
lékárnách velké množství. Nazývají
se umělé slzy, nebo lubrikační kapky.
Existují taky umělé slzy ve formě gelu,
nebo masti. Další, ale již agresivnější
možností je léčba chirurgická (uzávěr
slzných bodů), případě lokální aplikace
cyklosporinových, nebo antibiotických
očních kapek. Vhodné jsou také masáže očních víček.
Důležitou roli hraje taky úprava pracovního a domácího prostředí, je dobré
omezit pobyt v klimatizovaných, zakouřených a prašných prostorech, a pokud je to možné, tak minimalizovat
práci u počítače, případně snížit intenzitu nošení kontaktních čoček. Ukázalo
se také, že silikonhydrogelové kontaktní čočky jsou mnohem vhodnější pro
nositele s projevy SSO oproti klasickým
hydrogelovým čočkám.
Zdroj: Videni.cz, cockyshop.cz,
foto: Shutterstock.com

LEGENDY
OPĚT PŘIJELY

750 automobilů, 350 motocyklů, řada zahraničních a českých hvězd motorsportu, dětská a dámská zóna,
exhibiční jízdy, veteránské akce, umělecké a fotografické výstavy a bohatý doprovodný program. To je jen
stručný výčet toho, co jste mohli vidět a zažít na druhém ročníku unikátní motoristické slavnosti Legendy, která
se uskutečnila 13.- 14. června 2015 v nádherném anglickém parku Psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice.

Po úspěšném loňském prvním ročníku, kam přišlo během jednoho víkendu téměř dvacet tisíc lidí, na návštěvníky opět čekali dva dny
plné dechberoucích zážitků, nezapomenutelných akcí a skvělé zábavy. Autosalon, motosalon a megashow Legendy přinesli opět
světové špičky motorsportu a unikátní exponáty na velkorysé výstavní ploše anglického parku nemocnice Bohnice s rozlohou 640 000
metrů čtverečních.
V letošním roce se jednalo o jediný autosalon v České republice, kde jste mohli shlédnout ty nejvýznamnější automobilové novinky
pro rok 2015 (několik českých, ale také evropských premiér). Počtem exponátů jsou pražské Legendy 2015 větší než Autosalon Detroit
2015 a pomalu atakují ženevský autosalon.
„Inspirovaly mě akce jako Salon Privé v Londýně, a když jsem se porozhlédl po českém prostředí a kvalitě místních akcí, rozhodl jsem
se připravit Legendy jako velkou oslavu motorismu, kde na jednom místě budou k vidění ty nejkrásnější vozy napříč automobilovou
historií,“ objasňuje vznik slavnosti Legendy její zakladatel Lubor Kos a dodává: „Jsem si vědom toho, že mnohé výstavy a veletrhy
u nás měly v posledních letech sestupnou tendenci, a s těmito stigmaty se budeme muset vypořádat i ze stran vystavovatelů. Nicméně
Legendy jsou pojaty jinak, velmi stylově, à la haute couture. Chceme totiž, aby se bavil úplně každý, i ten, kdo třeba doposud v automobilech nespatřoval díla s uměleckou hodnotou.“
Během celého víkendu si přišli na své všichni návštěvníci. Akce byla určena nejen pro skalní fanoušky motorsportu, ale Legendy
připravily také celodenní program pro rodiny s dětmi. Rodiče si mohli užít
kompletně celou výstavu a díky bohaté dětské zóně o velikosti fotbalového
hřiště si skvělé zážitky odnesli i jejich malé ratolesti.
Na výstavě, kterou nešlo projít za méně než 5 hodin, byly k vidění například
originální Formule 1 po Michaelu Schumacherovi, McLaren P1 a Porsche 918
Spyder Hybrid v hodnotě několika desítek miliónů, výstava Škody LR včetně
originálního servisního vozu Škoda Motorsport, exkluzivní výstava 40 vozů
Ferrari včetně modelů F40, F50 či Enzo.
Více detailních informací naleznete na www.legendy.cz nebo na
Facebooku Legendy – Automobilová slavnost.

Budoucnost péče
o pokožku
Budoucnost do našich koupelen
přináší nová tělová mléka do
sprchy Lactovit. Představují rychlý
a jednoduchý způsob maximální péče
a regenerace pokožky. Díky způsobu
použití šetří čas. Po umytí sprchovým
gelem se aplikují přímo ve sprše na
mokrou pokožku. Po opláchnutí je
možné se osušit a ihned obléknout.
Mizí tedy zbytečné čekání. Speciální
složení umožňuje mokré pokožce
mléko lehce a okamžitě vstřebat.
www.lactovit.cz

Ergonomické pastelky a grafitové tužky
STABILO EASYcolors a STABILO EASYgraph
Ideální pro první psaní
- ve variantě zvlášť pro leváky a praváky
- jamky pro správný úchop
- nelámavé tuhy
- se štítkem na jméno

WWW.STABILO.CZ

Vezměte svou kávu na cesty
S novým termohrnkem z limitované edice
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mini si svou kávu
můžete vychutnat také na cestách.
Každý řidič jistě ocení požitek z dobré kávy
také za volantem. V tomto stylovém „balení“
bude navíc naprosto neodolatelná!

KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ…
Lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví
Na 500 hesel
Pomůcka pro školáky, příprava ke zkouškám,
zábava pro rodinu
Autorka vysvětluje vybraná hesla stručně a jasně,
vybírala ty nejběžnější, u kterých je pravděpodobné,
že se s nimi děti setkají.
Každý přísloví / frazeologismus je vyjádřen
kresebně, s hravým a humorným nadhledem
známého výtvarníka Jiřího Votruby. Spojení
významu a kresby může dětem pomoci snadno se
orientovat v základních frazeologických obratech.
V neposlední řadě se jedná o jedinečný a zábavný
soubor přinášející svědectví o naší kultuře a životě
našich předků.

Oblíbená pitíčka Capri-Sonne uvádí na trh NOVINKU!
Tradiční a legendární značka dětských pitíček Capri-Sonne uvádí na trh nováčka. Tentokrát se děti vydají na
dobrodružnou cestu s chutí safari.
•
Pasterizovaný nápoj s podílem ovocné složky nejméně 12%
•
Obsahuje šťávu z citrónů, ananasů, pomerančů, mandarinek a limetky, vodu, cukr, glukózovo fruktózový sirup,
vitamin C a přírodní aroma
•
Bez umělých sladidel
•
Bez umělého aroma
•
Bez barviv a konzervantů
S ovocnou šťávou a nápoji z ovocné šťávy jako je Capri-Sonne, je pití skutečná zábava! Nápoje z ovocné šťávy a čisté
šťávy přispívají k rozmanitosti a povzbuzují chuť k pití. Ovocná šťáva obsahuje 100% šťávy.
Správné pití je základem pro vysokou výkonnost, schopnost koncentrace a pro zdravý životní styl.
Děti Capri-Sonne milují!

Nechte se zlákat chutí Francie
K létu neodmyslitelně patří slunce, pohoda s přáteli a především
dobré jídlo. Nechte se zlákat chutí Francie a sáhněte po kvalitní
dijonské hořčici s tradicí od roku 1816.
Vyzkoušejte letošní novinku – Provensálskou hořčici s příchutí
středomořské zeleniny nebo jednu z tradičních hořčic Bornier.

Soutěžní otázka:
Jaké druhy hořčic firma vyrábí?
Odpověď posílejte na: soutez@rodinaaja.cz, heslo Bornier

Podrobnosti na: www.bornier.cz

Více na www.capri-sonne.cz

Oblíbené pralinky Raffaello
Společnost Ferrero dbá na výběr těch nejlepších surovin pro výrobu svých
produktů, a ani Raffaello není výjimkou. Pralinky z jemné křupavé oplatky
obalené v kokosu z Pacifiku v sobě ukrývají lahodný krém a bílé kalifornské
mandle. Pocit opravdového luxusu nyní ještě podtrhne také nové, jemnými
detaily ozdobené balení a nové logo.

Sunar Fashion potřetí
Kolekce, která zaručeně pobaví,
taková je již třetí řada Sunar
Fashion. Maminky a tatínkové
mohou od května své děti obléci
do oblečků s vtipnými a hravými
hláškami. Tvůrci si letos na pomoc
přizvali oblíbenou hudební kapelu
Chinaski, která pomohla vytvořit
limitovanou edici triček pro děti
a jejich rodiče a zároveň se stala
tváří kolekce Sunar Fashion 2015.

WWW.SUNARFASHION.CZ

SEZNAMTE SE S NIMBLE
Stejně tak jako jsou lidé hraví, jsou i vynalézaví. To platí také o společnosti Efko, českém výrobci her a hraček,
která v těchto dnech přichází na trh s novou party hrou Nimble - slovo pochází z angličtiny a znamená
pohotový, navíc procvičí pohotovost a nabídne neobyčejně dobrou zábavu. Celkem 300 zajímavých
a neotřelých témat kombinovaných s nahodilými písmenky na kostkách zaručuje, že každá hra bude zcela
jiná a hra tak neztratí své kouzlo. Hra obsahuje 14 dřevěných kostek, 50 karet a 300 témat, 6 kartiček pro
vaše témata, přesýpací hodiny a návod. www.efko.cz

Chcete tuto hru vyhrát?

Inspirativní čtení
pro děti i rodiče.
Patlání se v bahně,
stavění tajných
domečků, chytání
zvířat? Unikněte
s námi ze zajetí
betonu a krásně
vybavených hřišť.
Ať žijí svobodné
hrátky dětí v přírodě
a s přírodou!

Proč jsou lidé
žijící na Západě
tak nespokojení
a často nešťastní?
Uspokojujeme
správně potřeby
miminek a malých
dětí? Odpověď
najdete v bestselleru, který inicioval vznik rozsáhlé
komunity rodičů
na celém světě.

DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1, 608 242 993
Naše knihy s 20% slevou na www.dharmagaia.cz

Představujeme zajímavé tituly

Stačí odpovědět na soutěžní otázku: Co znamená název nové hry NIMBLE?
Odpovědi zasílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Efko
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NA DOVOLENOU

BEZ PROBLÉMŮ
Tak tady máme konečně prázdniny a s nimi možnost podívat se někam dál.
K moři, nebo třeba do hor, záleží na tom, čemu dáváte přednost. Samozřejmě
každý si přeje, aby jeho dovolená proběhla k jeho plné spokojenosti, tedy bez
problémů a bez jakýchkoliv chorob.
INZERCE
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JAK SE ZBAVIT PRŮJMU...
Největším strašákem všech cestovatelů
je cestovní průjem. Může být způsoben
nejen bakteriemi, viry či parazity, ale
také stresem, únavou, změnou denního režimu a stravovacích návyků apod.
Velmi důležité je doplňovat tekutiny,
které tělo ztratí. Fajn jsou minerální
vody, které zároveň obsahují i potřebné minerály. Pít je možné i sladký čaj
a další. Podávat je možné i rehydratační roztok. Záleží na stavu pacienta,
respektive na tom, jak se cítí. Pokud
může jíst, stačí se stravovat trochu dietněji, tedy vyřadit tučná, mastná a kořeněná jídla. Doporučovány jsou brambory, rýže, bílé pečivo a další lehká jídla.
Pomoci může i odpočinek na lůžku.
K léčbě se využívají léky na cestovní
průjmy, živočišné uhlí a podobně (jen
pro připomenutí: vždy je nutné přečíst
návod a dodržovat dávkování. Zkontrolujte také, zda lék mohou i děti). Problémy většinou během pár dní odezní
samy. V některých případech je však
nezbytné navštívit lékaře. Je to nejen
tehdy, pokud se stav nezlepšuje či se
horší, přidají-li se k průjmům i další potíže, objeví-li se ve stolici krev atd.

CO KDYŽ PŘIJDE
NADÝMÁNÍ?
Opakem průjmu je stejně
nepříjemné
nadýmání.
Nafouklé břicho, křeče
a potřeba si ulevit. Tak
se projevuje nadýmání
či plynatost. Stav, kdy
se člověku dlouhodobě
nedaří ulevit, je velmi
nepříjemný a bolestivý.
Při cestování se obje-
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vuje poměrně často, vzhledem k tomu,
že sedíme dlouhou dobu bez pohybu.
Díky tomu dochází ke zpomalení činnosti střev a k následným problémům
se zvýšeným hromaděním plynu v zažívacím traktu, obvykle doprovázeným
nepříjemnými pocity tlaku v břiše, nebo
dokonce křečemi.
Při cestování v letadle jsme navíc vystaveni snížení tlaku vzduchu, nízké
vlhkosti vdechovaného vzduchu, někdy i turbulencím a v neposlední řade
i psychickému stresu. To vše také vede
ke zvýšenému rozpínání plynu ve střevech.

NADÝMÁNÍ VLIVEM ZMĚNY
JÍDELNÍČKU
V průběhu dovolené dochází k problémům s nadýmáním zejména kvůli
změně ve stravování – do jídelníčku je
zařazen vetší podíl ovoce a zeleniny,
rádi zkoušíme nová, exotická či více kořeněná jídla a rozličné místní speciality,
k dovolené tak trochu patří i ne právě
zdraví prospěšné přeslazené a přechlazené nápoje. Zažívací
obtíže kromě složení
stravy může způsobit
i vetší množství jídla,
obzvláště při podávání jídel formou
bufetu nebo při
pobytu „all-inclusive“ si dopřáváme vetší porce jídla
i pití, než jsme zvyklí.
Cesta do exotických
destinací je v dnešní
době otázkou několika

hodin, tělo se ovšem novému složení
potravy jednoduše nedokáže v tak
krátkém čase přizpůsobit. Na rozdíl od
místních obyvatel nemají cestovatelé
vytvořenou odpovídající enzymovou
výbavu, která si dokáže s novými složkami potravy poradit a účelně je zpracovat. Střevní trakt také může v novém
prostředí osídlit zcela jiná flóra, tedy
bakterie, které se běžně dostávají
s potravou do trávicího traktu člověka
a tvoří zde tzv. střevní mikroflóru. Narušená rovnováha těchto mikroorganizmů může být důvodem pro zažívací
obtíže projevující se zvýšenou plynatostí.

VODA A JEJÍ VLIV NA
NADÝMÁNÍ
Při cestování se organismus, a zejména pak trávicí systém, musí vyrovnat
i s dalšími podněty, které jej oslabují.
Zpravidla se přesouváme do výrazně
teplejšího klimatu a kromě nezvyklých
jídel může ovlivnit stav našeho trávicího ústrojí i místní voda. Ta má obvykle
jiné minerální složení než voda, kterou pijeme doma, navíc často pochází
z neprověřených zdrojů. I tyto faktory
narušují rovnováhu střevní mikroflóry,
což se muže projevit střevními potížemi
nejčastěji plynatostí, průjmem, bolestmi žaludku nebo zácpou. Častou příčinou zvýšené plynatosti a průjmu bývá
také bakteriální či virová infekce, nebo
nakažení parazity.

JAK ZVLÁDNOUT PROBLÉMY
S NADÝMÁNÍM?
V rámci léčby je vhodné na cestách několik dní přijímat spíše tekutou stravu
a upravit pitný režim. Organismus
je třeba důkladně zavodnit, nejlépe
vodou (v exotických destinacích jedině
balenou!) nebo čajem.
Je vhodné vyvarovat se přeslazených
ovocných štáv a limonád.
Můžete vyzkoušet jeden z následujících
tipů:
•
Horká koupel ve vaně
•
Mátový nebo fenyklový čaj
•
Masáž břicha
•
Cviky na zlepšení peristaltiky střev
•
Obklad břicha
•
Léky proti nadýmání a plynatosti.
Ty byste měli vždy do své lékárničky přibalit.
•
Nezapomeňte na Tammex Family,

Spolehlivý

3 pevné a jemné vrstvy

Zdraví

který je obohacen o prebiotickou
vlákninu

A CO DĚTI?
Nepříjemnosti na cestách samozřejmě
trápí i děti, které je prožívají obzvláště
těžce.
Čeho se na cestách musíme obávat?
Děti do jednoho roku často trápí

PRŮJEM

Provází je nadměrný, záchvatovitý, neutišitelný křik a neklid bez identifikovatelné příčiny. Postihují jak novorozence, tak i kojence bez rozdílu pohlaví již
od druhého týdne až do pátého měsíce
věku a vrcholí kolem druhého měsíce
života.

Ten je obzvlášť zrádný a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost, jelikož může
přerůst až v dehydrataci. O průjem se
jedná tehdy, pokud se zvýší počet stolic
za den (více než 3 za 24 hodiny). Stolice také často změní barvu a především
hustotu. Zcela zabránit průjmu kojenců
nejde, můžeme pouze minimalizovat
jeho příčiny a předcházet mu prevencí.
Je třeba bedlivě dbát na hygienu, dodržovat zásady správné výživy a podpořit
imunitu miminka.

ZÁCPA

UBLINKÁVÁNÍ

Dále pak děti často trpí zácpou. Bývá
zapříčiněna špatnou stravou, ale na
vině může být i stres a strach, které vy-

je také velmi běžné, trpí jím asi 50 %
kojenců. Růstem dítěte se postupně
upraví. Kojenci opakovaně zvrací nebo

DĚTSKÉ KOLIKY
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volávají žaludeční neurózu. V žádném
případě však dítěti nepodávejte projímadlo, stačí hodně tekutin a případně
ovocné či zeleninové šťávy.

blinkají, špatně sají, jsou podráždění
nebo špatně spinkají. Někdy dokonce
chrčivě dýchají. Obvykle stačí změnit
polohu dítěte při spaní a upravit stravu, tedy zahustit stravu, což jde i u plně
kojeného miminka.
Zažívací problémy kojenců můžete
zmírnit podáváním probiotik. Dnes je
možné pomoci osídlování zažívacího
traktu novorozence „přátelskými“ živými Lactobacily. Dobře osídlené střevo
rovněž velmi značně ovlivňuje imunitní
systém. Starost a obavy rodičů mohou
být minimalizovány, jestliže dětský lékař celou problematiku podrobně vysvětlí a opakovaně diskutuje.

Zdroj: jarodic.cz, zdrave.cz,
i-domacnost.cz
Foto: SAMphoto.cz

Vstupte do světa
ičky

a zazpívejte si veselé písn

Illustrations © Franzová Olga, 2015

Malá Mia skáče salta, jezdí na poníkovi
a dokáže rozveselit každé dítě i dospělé, dokonce i zvířátka. Má spoustu kamarádů a s Péťou odvážně zachrání
pudlíka Prince.

www.albatrosmedia.cz
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Léto s úsměvem

Vykouzlit někomu blízkému úsměv na tváři je báječný pocit. Vždyť
s úsměvem jde všechno lépe. Blíží se letní prázdniny a to už je důvod sám
o sobě se usmívat. Chvíle pohody i sladký zážitek navodí také drobná
sladkost. Skvělou volbou může být sáček veselých bonbonů SmilingBalla od společnosti HARIBO, který je plný malých ovocných želatinových
koleček s motivem rozesmátých obličejů. Odměňte sladkým úsměvem své
okolí a skutečný úsměv na sebe nenechá dlouho čekat.

25.06.15 13:33

Zdraví

BEZPEČNÉ
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Zdraví

OPALOVÁNÍ
Opalování je oblíbenou letní kratochvílí. Slunce ve zdravé míře má
bezpochyby kladný vliv na náš organismus i na naší psychiku. Avšak má
i své stinné stránky, před kterými je na místě být na pozoru.

INZERCE
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Léto je tu a mnozí z nás vystavují svou
tvář slunečním paprskům. Je ale opalování zdravé? Jak se na slunění připravit, na co si dát pozor a jak životnost
opálení co nejvíce prodloužit? Je vůbec
možné opalovat se bez rizika?
		

BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
Podle lékařů pojem zdravé opalování
neexistuje, mírné opalování ale podle
nich škodlivé není. Naopak! Sluníčko
je zdrojem energie. Působení jeho paprsků má kladný vliv na naše zdraví i na
naší psychiku. Sami jistě víte, že pokud
je v zimních obdobích dlouho zataženo, máte častěji pochmurnou náladu.
Slunce nás po dlouhé zimě přímo nabíjí
energií. Cítíme se silnější a vitálnější.
Slunce má také pozitivní vliv na tvorbu
vitamínu. Dodává nám především vápník a vitamín D, konkrétně D3 (cholekalciferol), který je důležitý pro tvorbu
kostí a jejich mineralizaci. Bez působení paprsků bychom měli velký problém,
protože jej získáváme převážně z nich
(často tvoří až 80% denní dávky). I když
se v souvislosti se sluněním obáváme
rakoviny kůže, je nutné si uvědomit, že
„zdravé“ slunění naopak mnohé kožní
potíže zlepšuje.

PŘÍPRAVA NA OPALOVÁNÍ
VeImi důležité je však zde slůvko mírné. Pokud to s opalováním přeženete,
můžete si zadělat na vážné zdravotní
problémy. Pojem všeho s mírou pře-
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devším u opalování platí dvojnásob.
Ale na druhou stranu co by to bylo za
dovolenou, kterou byste celou museli
strávit ve stínu. Sluníčku se samozřejmě vyhýbat nemusíte, jen ho musíte
brát s respektem. V první řadě se musíte na opalování připravit, zvlášť když
víte, že budete na slunci trávit hodně
času. V poslední době jsou módní preparáty, které připraví pokožku na opalování a zaručují také to, že vám opálení dlouho vydrží. Hlavní roli v těchto
přípravcích hraje beta karoten a další
karotenoidy. Je pravdou, že pokud cca
měsíc před větším sluněním (například
dovolenou u moře), budete užívat jednu kapsli denně, prodloužíte tím dobu,
během které budete mít hezky hnědou
pokožku. I když tyto přípravky nemají
vedlejší účinky, nepřehánějte to s nimi.
Žádné léky (ani vitamíny) tělu v dlouhodobém horizontu nesvědčí. Pokud
tedy netoužíte po umělých tabletách,
konzumujte více ovoce a zeleniny
(především mrkev) a pijte zelený čaj.
Dnes už je prokázáno, že polyfenoly
v čaji účinně chrání před nebezpečným
účinkem slunce.

OPALUJTE SE POSTUPNĚ
Někdo může být na sluníčku dlouho,
nespálí se a opaluje se do zdravě vypadající hnědé barvy. Jiní jedinci (většinou
se světlými vlasy) se spálí během chvilky. Důležité je začít s opalováním postupně. Pokud jste se ještě neopalovali,

postačí několik málo minut. Rozhodně
je ale třeba opalování nepřehánět a používat opalovací krémy s příslušným
ochranným faktorem, který přizpůsobujeme době pobytu na slunci a citlivosti naší pokožky. Citlivost pokožky na
sluneční paprsky je závislá na pigmentu
melaninu, který zabraňuje poškození
kůže, tedy spálení. Jste-li hodně citliví na sluníčko, opalujte se jen několik
minut (5–10). I nejvíce odolní jedinci by
ale neměli zůstávat na přímém slunci
déle než 45 minut.

KRÉMY NA OPALOVÁNÍ
Na trhu dnes najdete velké množství
opalovacích krému. Vybírejte pečlivě,
ne každý krém vás může ochránit před
škodlivým vlivem slunce. Často i preferované krémy, které obecně uznáváme,
nemají ochrannou schopnost, a i když
ano, nejde o stoprocentní ochranu.
Proto se sluňte vždy přiměřeně dlouho,
a to dle své fototypu. Při výběru vhodného opalovacího krému se nesnažte
za každou cenu ušetřit. Levnější výrobky vám často nezaručí vhodnou ochranu. Nejste-li si jistí, který opalovací
krém je pro vás nejlepší, informujte se
v lékárně. Stupnice ochranného faktoru sahá až ke stovce (Na Novém Zélandu jsem našla krém s faktorem 300), ale
neznamená to, že s těmito opalovacími krémy můžete být o tolikrát více na
sluníčku než bez opalovacího krému.
I s největším ochranným faktorem to
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JAKÝ MÁTE FOTOTYP?
Základním parametrem krému je ochranný faktor. Jaký zvolit? Ochranný faktor určujeme podle toho, jaký máme fototyp a jak
dlouho se hodláme vystavovat slunci.
Existují čtyři základní typy fototypů.
1. velmi citlivý typ: Pokožka je světlá či pihatá (vlasy světlé či zrzavé). Člověk s tímto fototypem se snadno spálí. Bez opalovacího
krému by proto na přímé slunce vycházet neměl.   
2. citlivý typ: Máte pravděpodobně světlé nebo plavé vlasy a citlivou pleť. Vlastní ochrana trvá jen několik minut, poté by měla
následovat umělá ochrana pomocí krémů.  
3. normální typ: Nejčastější typ v našich zeměpisných šířkách (čtyři pětiny obyvatel, hnědé vlasy). Běžná pokožka, i když na
slunci může červenat, většinou později zhnědne. Ochranná doba pleti je zhruba 20 minut, opalovací krémy zajistí plynulejší
a dlouhodobější opálení.  
4. odolný typ: Snáší sluníčko velmi dobře. Jeho vlastní ochrana je až 40 minut. Vyskytuje se ve většině případů u tmavovlasých
lidí. I když je jejich kůže odolnější, přípravky mohou zabránit například jejímu vysušování.
se sluněním nepřehánějte! Standardem
jsou v dnešní době krémy s ochranným
faktorem do 50, nejlépe kolem 30. Tento faktor je vhodný pro první opalování
po zimě. S každým dalším opalováním
se vaše kůže obrňuje, a proto můžete
ochranný faktor zmenšovat. Stále však
s přihlédnutím k vašemu fototypu. Samozřejmě záleží na tom, kde trávíte
dovolenou. V exotických destinacích
typu Egyptu či Tuniska si musíte dávat
větší pozor a ochranný faktor snižovat
jen velmi pozvolna. Pokud jste u českého rybníku a navíc jste poměrně odolný
typ, postačí vysoký faktor na prvotní
opalování a pak přejít na opalovací
krém s nízkým ochranným faktorem
(10). Reakce na slunce je ale individu-
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ální, nebojte se v případě obtíží vrátit
k vyšším číslům. Krémem se natírejte
několikrát denně a nejlépe ještě předtím, než jdete na slunce. Opalovací krémy totiž nepůsobí okamžitě!

s UV filtrem. UV filtr je důležitý, protože zabraňuje působení UV záření. Existují UV filtry, které záření pohlcují a UV
filtry, které UV záření odrážejí.

DOSTATEK TEKUTIN
KRÉMY PO OPALOVÁNÍ
Opalujete-li se dlouho a často, jsou
vhodné krémy po opalování. Krémy po
opalování vyživují a zklidňují kůži, což
je důležité především v okamžiku, kdy
nedodržíte doporučené postupy a přežene to s opalováním.

POKRÝVKA HLAVY A SLUNEČNÍ
BRÝLE
Na přímé slunce choďte vždy jen s pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi

Nepodceňujte pravidelný přísun tekutin. Ve skutečně horkých dnech vypijte 3 a více litrů tekutin – nejlépe čajů,
vody, minerálek… Zkuste se vyvarovat
nápojům s velkým množstvím cukru.
Dehydrace organismu je vážným oslabením zdraví. Nezapomeňte především
hlídat pitný režim vašich potomků. Ti
jsou na dehydraci zvláště citliví.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Opalujte se zdravě!
DERMATOLOGICKÁ OCHRANA POKOŽKY

INZERCE

Chrání Vaši pokožku
Účinný ochranný komplex
UVA-UVB-IRA + ochrana
před infračerveným zářením
Speciální řada pro alergickou kůži
a pro citlivou dětskou pokožku
Vítěz dTestu 2013 a 2014
Neobsahuje konzervanty (tzv. parabeny),
parfémy, barviva ani chemické
emulgátory (tzv. PEG)
* IMS data Pharmatrend z lékárenského segmentu
za období březen 2011–březen 2012.

Zdraví

PÉČE O POKOŽKU

PO OPALOVÁNÍ
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Působení slunečních paprsků
je pro lidský organismus
bezesporu přínosné, na
paměti ovšem musíme mít,
že sluníčko dokáže i ublížit.
A tomu bychom měli ve
vlastním zájmu zabránit.

INZERCE
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Zdraví škodlivé je především UV záření,
které ji vysušuje a způsobuje předčasné stárnutí pokožky. Důsledkem pak
bývá její zarudnutí, pálení, citlivost na
dotyk až bolest. V nejhorším případě
se objevují také puchýře, které ovšem
už jsou posledním varovným signálem. Následná péče po opalování je
tedy nezbytností. Zapomínat byste na
ni neměli ani když zmíněné obtíže po
slunění nepociťujete. Myslete na to, že
reakce na UV záření se mnohdy projevuje až s určitým zpožděním. Použitím

přípravku po opalování poté, co se
vysprchujete, pokožce navracíte ztracenou hydrataci, zklidníte ji, zchladíte
a urychlíte také její regeneraci. Správná
péče zajistí uchování dlouhodobějšího,
rovnoměrného opálení, jelikož zabrání
olupování svrchní vrstvy pokožky. Zamezuje také tvorbě nových vrásek tím,
že vyhlazuje svrchní část kůže. Napraví
také škody vzniklé sluněním a dokážou
účinně zpomalit stárnutí pokožky způsobené UV zářením.

PŘÍPRAVKY PO OPALOVÁNÍ
Přípravky po opalování je vhodné používat po každém pobytu na sluníčku.
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Pokožka si zaslouží po náročném dni
u vody rychlé uvolnění a regeneraci.
Produkty po opalování neslouží jen
k udržení barvy opálení, jsou také výživné, pokožku hydratují, zklidňují
a pomáhají sluncem vysílené pokožce
znovu nabrat sílu. Proto by se přípravky měly používat pravidelně, aby se
pokožka zbytečně nevysušovala a aby
opět získala svoji jemnost a pružnost. Po pobytu na slunci ztrácí pokožka pružnost, hydrataci, je napnutá,
obvykle zčervená a je podrážděná. Na
konci dne je potřeba
pokožku osprchováním očistit od písku,
chlorované nebo slané vody. Po každém
večerním sprchování
je nutné myslet na
ošetření
pokožky
krémem či mlékem
po opalování. Nebojte se jej použít i ve
dnech, kdy se zrovna
neopalujete, jelikož
pokožka se s nadměrným
slunečním
zářením
vyrovnává
i několik dní. S klidným svědomím můžete v těchto dnech
vyměnit běžné tělové
mléko za přípravek
po opalování. Hlavně
po návratu od moře
či ze slunečné dovolené je vhodné pleť
celého těla ošetřovat
těmito přípravky ještě alespoň celý následující týden. Pokožku
po opalování můžete ošetřovat nejen
zvenčí, ale i zevnitř. Například speciální kapsle napomáhají svým složením
k lepší ochraně kůže před účinky UV
záření, rychlejšímu zhnědnutí a následné regeneraci pokožky po opalování.
Hydrataci pokožky zvyšují Omega 3 a 6
mastné kyseliny.

KRÉM, GEL, MLÉKO NEBO SPREJ?
Při výběru vhodného přípravku po opalování máte na výběr z nepřeberného
množství různých balení krémů, sprejů,
gelů a mlék od různých výrobců. Obecně platí, že je jedno, zda si vyberete
mléko či krém. Rozdíl je jen ve slože-

ní přípravku a způsobu jeho nanášení.
Existují I sprchové gely nebo krémy,
které obsahují karoten a prodlužují
a zintenzivňují efekt opálení.
krém – má nejhutnější složení, po nanesení může zůstat na pokožce mastný
film, aplikace na celé tělo zabere více
času
mléko – svým složením je lehčí (řidší)
než krém, snadněji se roztírá, rychleji
se vstřebává
gel – ve většině případů je čirý či lehce zbarvený, nanášení je podobné jako
u mléka, často jsou vyráběny s příměsí
chladivých složek
sprej – nespornou výhodou je rychlost
aplikace (není třeba již následné roztírání), která však vyžaduje jistou dávku
zručnosti

KDY POUŽÍT PANTHENOL
Panthenol je vhodné použít na sluncem nadměrně ozářenou pokožku,
která zčervená, pálí a je bolestivá na
dotek. Je vhodný jako první pomoc při
spálení kůže od sluníčka. Přináší úlevu,
zklidňuje a příjemně chladí pokožku.
Na zasažených plochách se snadno
a bez bolesti roztírá a za několik minut po nanesení se sám úplně vstřebá
bez nutnosti dalšího vtírání, které by
mohlo být na postižených místech bolestivé. Urychluje obnovu poškozených
tkání. Má nezastupitelnou funkci pro
metabolismus buněk kůže. Panthenol
je nezbytný pro udržení zdravé pokožky, při prevenci vzniku a rozvoje vrásek
a dalších projevů stárnutí kůže. Podporuje také zadržování vody v pokožce,
tedy její hydrataci. Prokazatelně účinné
jsou přípravky s obsahem panthenolu
od 1% a účinek se zvyšuje do obsahu
5%. Pro uklidnění pokožky nebo při
spáleninách můžete také na postižená
místa přikládat ručník namočený do
studené vody. Obklad lze také udělat
z uvařeného, vychlazeného černého či
zeleného čaje, případně z vychlazeného jogurtu, smetany nebo tvarohu. Produkty po opalování vždy obsahují jednu
nebo více účinných látek: panthenol,
vitamin E, glycerin, aloe vera, jojobový
nebo avokádový olej, zelený čaj, allantoin, mentol.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com

Co si v létě prostě musíte přečíst…
Literární senzace

V nové knize Místo pro tajnosti Tana Frenchová opět
dokládá své mistrovství psychologické detektivky.

KATJA KETTU
Porodní bába

TANA FRENCHOVÁ
Místo pro tajnosti

Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti Pečenga na severu
Finska probíhá laponská válka. Osiřelá nemanželská
dcera šamanky a komunisty je vysmívaná i respektovaná zároveň – je to porodní bába, na níž závisí životy
matek i dětí. Nezná nic než cesty v nočním mrazu, pach
dezinfekce a krev. Všechno se však změní, když potká
nacistického důstojníka
Johannese, který se „na ni
podívá, jak se ještě nikdy
nikdo nedíval“ a ona se
do něj bezhlavě zamiluje. Z vlastní vůle ho pak
následuje do zajateckého
tábora, kde pomáhá jako
polní zdravotní sestra. Zatímco dříve
děti vítala do světa, zde
se z ní stává anděl smrti
a nakonec i ji semelou
nemilosrdná kola dějin.
Role Finů za války je dodnes palčivým tématem,
s nímž se finská společnost obtížně vyrovnává, a potomci německých otců a finských matek donedávna
nesli hanebný cejch.

V areálu soukromé dívčí střední školy v Dublinu bylo
nalezeno tělo chlapce. Vraha se vypátrat nepodařilo.
O rok později se na nástěnce ve škole objevuje fotka
oběti s anonymním vzkazem: Vím, kdo ho zabil. Dostává se do rukou mladého detektiva Stephena Morana,
který ji chápe jako příležitost vydobýt si místo na vysněném oddělení vražd.
Spolu s kontroverzní
policistkou Conwayovou
znovu otevírají případ
a při vyšetřování odkrývají nitky příběhu, který
před rokem zůstal utajen.
V kulisách staré internátní školy v Dublinu vedené
řádovými sestrami číhá na
každém kroku temno a je
zjevné, že několik studentek nemá z různých důvodů zájem říkat pravdu.
Svět dospívajících dívek
se ukazuje být tajemnějším a nebezpečnějším, než si
oba detektivové uměli představit. Místo pro tajnosti
je napínavý a vzrušující příběh o přátelství a věrnosti,
krutosti dívčího kolektivu a touze vzepřít se uniformitě.

Finský román roku

PETER MAYLE a GÉRARD AUZET
Tajnosti francouzského pekaře
Přeložil Jiří Sedláček, 189 Kč

Přeložil Petr Pálenský,398 Kč

Přeložila Jitka Hanušová, 298 Kč

Upečte si vlastní pravý francouzský chléb a přitom
se skvěle pobavte!

V tomto útlém svazku
Peter Mayle spojil síly
s Gérardem Auzetem, majitelem proslulé pekárny
„Chez Auzet“ v provensálském Cavaillonu, aby
nám prozradil vše o pečení chleba po francouzsku. Od přípravy těsta
až po vlastní pečení, od
tradičních baget a bulek
až po kořeněné, olivové
či vinné chleby, tento britský milovník Francie a její
kuchyně nás seznamuje s jednoduchými a podrobně
vysvětlenými recepty, postupy a tipy pro domácí pečení,
jež doplňuje lidovými rčeními, humornými historkami
a stručnou historií čtyř generací této rodinné pekárny,
kde „pečení a konzumaci chleba povýšili na úroveň
náboženského obřadu“.
Již vyšlo: Znovu Provence, Navždy Provence, Rok v Provenci, Provence od A do Z, Francouzské hodokvasy, Podfuk
na Korsice

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
INZERCE
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rzliny je pečlivý
Základem úspěchu naší zm
dodržování
výběr kvalitních surovin a
tivních
tradičních i vytváření inova
vyrábíme
receptur. Veškeré příchutě
řemeslným způsobem.
cukrářům,
Díky tomu, a našim zkušeným
vě vyvážené,
jsou Fruitisimo zmrzliny chuťo
husté a krémové.

TIP:

Vyzkoušejte náš borůvkový sorbet,
s 82 % ovoce.“

Přečtěte si příběh naší zmrzliny na www.fruitisimo.cz.

Zdraví

ZÁZRAK
ALOE VERA
Je zajímavé, že současná věda rozlišuje více než
200 druhů Aloe, ale pozitivní účinky na lidské
zdraví byly rozpoznány jen u několika
druhů. Aloe Vera, též označovaná
jako Aloe Barbadensis je
nejznámější. Název Aloe
Barbadensis
pochází
z proslulých plantáží
aloe na karibském
ostrově Barbados.
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ALOE VERA - ÚČINKY
Aloe Vera obsahuje řadu účinných látek, které vytvářejí celé spektrum účinků. K nejvýznamnějším obsahovým
látkám patří specifické polysacharidy,
enzymy, vitamíny, minerály a stopové
prvky, organické kyseliny (hlavně jantarová a salicylová), aminokyseliny, steroly (například beta-sitosterol) a dále
antrachinony (aloin či barbaloin) a jiné
látky. Z účinných látek jsou nejvýznamnější polysacharidy, hlavně v aloe vera
obsažený acemanan, který patří do skupiny 1,4-beta-D-glukomanů. Tato látka,
stejně jako jiné látky z této skupiny, stimuluje činnost buněk imunitního systému. Další z účinných látek jsou steroly,
které mají protizánětlivý účinek.
K dalším účinkům patří antioxidativní, antiproliferativní, hypotenzivní
a antidiabetický účinek. Vnitřně je doporučován například při zánětlivých
onemocněních trávicího ústrojí, diabetu, hypercholesterolémii, astmatu
a snížené imunitě. Při zevní aplikací
je doporučeno ji aplikovat při expozici UV-záření, herpes genitalis, psoriáze a seborrhoické dermatitidě.

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ
Přírodní přípravky obsahující aloe vera
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patří vůbec k nejprodávanějším doplňkům stravy. Je dobré připomenout
fakt, že velké množství látek obsažených v něm nastoluje požadavek garance kvality. Nejčastěji se na trhu objevuje Aloe Vera gel (někdy může být
i označen jako aloe vera drinking gel).
Jsou vyrobeny z čistého gelu obsaženého v listech Aloe Vera. Při výběru kvalitního Aloe vera gelu je důležité zjistit,
jaký druh aloe byl k jeho výrobě použit.
Kvalitu rovněž znatelně ovlivňuje vliv

zeměpisné polohy, zeminy, dostatek
slunečního záření, způsob pěstování
a šetrné zpracování. To by mělo probíhat za studena, aby nedošlo ke zničení
struktury složitějších organických látek
(a tím ke ztrátě léčebných účinků gelu
a jeho kvality).
Proto je třeba rozlišovat mezi produkty od jednotlivých firem. Některé totiž
používají koncentrát či sušeninu z aloe,
tyto mísí s vodou v poměru 1:50 až
1:200 a dodávají pak na trh produkty

Pupečníková krev,

dar na celý život

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných
kmenových buněk, které se využívají na léčbu několika desítek vážných onemocnění.
Medicínský výzkum otevírá nové možnosti
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně
pupečníku v regenerativní medicíně, kde
se jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako
například dětská mozková obrna, autismus, diabetes 1. typu, traumatické poškození mozku a další.
Cord Blood Center nabízí ve schválených nemocnicích jako jediná tkáňová banka v České republice také odběr a uskladnění buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň
obsahuje mezenchymální kmenové buňky, které se se navzájem doplňují s buňkami
z pupečníkové krve. Rodiče mají možnost
se rozhodnout mezi typy odběru Classic,
kdy je krev odebírána pouze z pupeční šňůry a Premium, kde se odběrem i z placenty
zvyšuje množství odebrané krve a tím i
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

Více informací se dozvíte na

800 900 138

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně
pupečníku se odebírají na začátku života,
jsou mladé a mají dobrou schopnost se
množit. Nejsou zatížené životním stylem,
stárnutím anebo získaným onemocněním.
Jejich odběr je jednoduchý, bezbolestný
a neškodí matce ani dítěti.

www.cordbloodcenter.cz

Více buněk, více života

Zdraví

Aloe Vera se objevuje i v přípravcích
určených k péči o kůži, jako například Aloe vera spray, kdy je pokožka
mimořádně namáhána či zatěžována,
nebo kdy takovou situaci lze očekávat.
Svými vlastnostmi patří k základnímu
vybavení pro kosmetickou péči o pokožku, kterou chceme udržet v dobrém
stavu i při působení nepříznivých vlivů
doma i na cestách.

JAKÉ PROBLÉMY POMÁHÁ ALOE
VERA ŘEŠIT?
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
s označením Aloe Vera šťáva nebo Aloe
Vera nápoj. V tom případě pak se jedná
o klasický džus či nápoj s chutí aloe, ale
bez jejich příznivých účinků.

pozitivně na zažívání, zklidňuje jak fyzicky, tak také psychicky. Rovněž se dá
přidat do salátu či vyrobit z něj likér. Co
se týče dávkování, je nutné dbát na doporučenou dobu užívání.

ALOE VERA - RECEPTY
Je dobré také vědět, že Aloe Vera se dá
použít jako surovina do ozdravných likérů, stejně tak ale i do zeleninových
salátů. Jako příklad lze uvést recept na
směs ke zklidnění organismu:
Složení: 1 čajová lžička bílého jogurtu,
1 čajová lžička medu a 1 lžička šťávy
z Aloe vera
Konzumuje se okamžitě a občas. Působí
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•
•
•

JAK UŽÍVAT ALOE VERA
Aloe vera, jako součást různých likérů nebo salátů by neměla být užívána
dlouhodobě, nejdéle 6 - 8 týdnů, poté
je nutné udělat až dvoutýdenní pauzu.
Pokud se jedná o doplňky stravy, je třeba dodržet dávkování doporučené výrobcem.

•

Aloe
vera
hojí
povrchové
rány a oděrky včetně popálenin,
vysušené kůže, vyrážek nebo bodnutí od hmyzu.
Omezuje tvorbu lupů, rozvoj mykóz a kožních zánětů.
Aloe vera pomáhá při potížích
s trávením způsobených překyselením organismu, při zánětlivých
stavech a žaludečních vředech.
Celkově detoxikuje tělo.
Řeší potravinové alergie a atopický ekzém.
Účinky aloe vera můžete pozorovat při problémech s akné, afty
nebo opary.
Rostlina je účinná na různé jaterní
problémy, například v kombinaci
s ostropestřcem mariánským.
Působí jako podpůrný prostředek
při léčbě virových infekcí a posiluje
imunitu.
Aloe vera řeší poruchy látkové výměny.
Pomáhá od pocitů nadýmání, nechutenství, od zácpy a průjmu.
Podporuje správné vstřebávání vitamínů, minerálů a stopových prvků.
Dezinfikuje ústní dutinu a je prevencí před vznikem paradentózy.
Aloe vera ulevuje od bolesti při artritidě a zánětech kloubů.
Aplikací k vlasovým kořínkům zamezuje vypadávání vlasů.
Ulevuje od bolesti svalů - účinky
aloe vera podpoří jejich regeneraci.
Snižuje hladinu krevního cukru
a je tak vhodná i pro diabetiky.

Foto: Schutterstock.com,
zdroj: aloe-vera-prava.cz,
celostnimedicina.cz

PARTNERSTVÍ?
(3985)
KAŽDODENNÍ BLÁZINEC!
Co si myslí ON, co by řekla ONA...

MAKROBIOTICKÉ DOBROTY (5625)
BABIČEK DÁŠI A SVĚTLANY

Pierre Franckh, Michaela Merten

Autorky této knihy, které jsou zároveň
babičkami „na plný úvazek“, se rozhodly
se čtenáři podělit o celou řadu osvědčených
zdravých receptů na makrobiotické dobrůtky. Recepty jsou doprovázené barevnými
fotograﬁemi, takže si můžete pokaždé
vybrat. Kniha má netradiční, praktickou
vazbu. Jde o dvě publikace sešitového vydání v atraktivním přebalu.

Co si myslí muž? Co by řekla žena? To, že
jsou muži a ženy odlišní, už víme. Ale jak
se tyto rozdíly odrážejí v každodenním životě? Co si opravdu myslí o dětech, fotbalu
a sexu v přírodě? V této knize se dozvíte,
jak probíhá každodenní život v úplně normálním vztahu. Přes všechny odlišnosti je
však možné udržet si lásku i v kolotoči všedního dne.
200 stran, vázaná

Dagmar Lužná, Světlana Šnajberková

152 stran, brožovaná

279 Kč

279 Kč

ŠŤÁVOVÝ RESTART
(5902)
PODLE JOEA CROSSE
Zhubnete, budete se cítit úžasně
a zdravě
Joe Cross

Kniha Restart odhaluje postup, díky kterému autor vyhrál nad obezitou, špatným
zdravím a nevhodnými návyky. Autorovi se
podařilo zhubnout 45 kilogramů a rovněž
přestat s předepsanou léčbou díky tomu,
že následoval svůj vlastní plán. Inspirativní
příběhy, podpora, chutné recepty a stravovací plány v této knize vás určitě nadchnou.
cca 320 stran, brožovaná

cca 380 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz | telefon: 585 757 411 | www.anag.cz
INZERCE

dresy & trička

www.3KOSHOP.cz
Ohradní 10, Praha 4
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

pro fanoušky i hráče

cokoliv
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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DEJTE VČAS SBOHEM

KŘEČOVÝM ŽILÁM A METLIČKÁM
Slíbili jste si, že se budete v tomto roce starat více o své zdraví? Skvělé, můžete
začít odspoda, tedy od nohou, které budete s blížícím se létem opět odhalovat
v krátkých kraťasech, sukýnkách a později i v plavkách.
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bu, obezita, druhé a další těhotenství,
užívání hormonálních léků s estrogeny,“ vysvětluje žilní specialista MUDr.
Schütz.

PREVENCE KŘEČOVÝCH ŽIL

„Křečové žíly postihují každou třetí
ženu a každého čtvrtého muže. Jejich
výskyt je bohužel z 80% dědičný, a proto není možné si je uhnat při kopané,
nebo vyjezdit na kole, což patří mezi
nejčastější mýty o křečových žilách,“
upozorňuje primář Žilní kliniky MUDr.
Ota Schütz.
Pokud již křečové žíly v rodině máte,
je velmi pravděpodobné, že pokud se
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o sebe nezačnete starat, objeví se u vás
také. Nemáte příznaky, nic vás nebolí?
Ani to není útěcha. Má-li jeden z rodičů
tyto problémy, je zde až 80% pravděpodobnost, že se u potomka vyskytnou.
Mají-li křečové žíly oba rodiče, pravděpodobnost výskytu je až 90%. „Křečové žíly samozřejmě podporují i rizikové
faktory, jako: statické zatížení dlouhým
stáním či sezením, nedostatek pohy-

Křečové žíly jsou onemocněním, které
se rozvíjí po řadu let avšak je nezbytné
tento stav nezanedbat. Jako každé jiné
onemocnění se mohou i křečové žíly
komplikovat a mohou vzniknout i záněty žil, chronická žilní nedostatečnost
či bércové vředy. Proto je vhodné tomuto onemocnění přecházet. Prevence
křečových žil spočívá především ve vyhýbání se rizikovým faktorům.
•
Pohyb je nejdůležitějším faktorem
v obraně proti vzniku křečových
žil. Pohybová aktivita podporuje
správnou funkci žilního systému.
Stejně tak je pohyb nejúčinnější
metodou v boji proti křečovým žilám během těhotenství.
•
Dalším z rizikových faktorů pro
vznik křečových žil je obezita. U obézních lidí nebo lidí s nadváhou je nutné snížit hmotnost
a dodržovat alespoň přiměřenou
pohybovou aktivitu. Za vhodné je
považována chůze, tanec, jízda na
kole nebo plavání, naopak přílišné
posilování může spíše škodit.
•
Úpravou stravy můžeme dosáhnout zlepšení, doporučuje se zvýšit
příjem vlákniny a vitaminu C. Dále
je třeba dodržovat dostatečný pitný režim, vyhnout se nadměrnému
solení, alkoholu a kouření.
•
V rámci prevence křečových žil se
doporučuje tzv. cévní gymnastika.
Jde o střídavé sprchování končetin
studenou a teplou vodou, při kterém se dolní končetiny lépe prokrví
a zlepší se krevní oběh. Je vhodné
se vyhýbat teplému prostředí, saunám nebo příliš teplým koupelím.
•
Stejně tak není vhodné nosit těsnou obuv či kalhoty, které by zhoršovaly krevní oběh. Pro vznik křečových žil nejsou vhodné ani boty
na podpatku.
•
U pacientů s vrozeným předpokladem ke vzniku křečových žil je
vhodné nošení speciálních stahovacích punčoch, které zlepšují tok
krve v žilách, čímž zmenšují tak její
městnání a rovněž snižují bolest.
•
Je nezbytné vyhýbat se dlouhému

INZERCE

Zdravotnické zařízení ARTHROCENTRUM nabízí:
široký sortiment podpůrných i kompresivních punčoch, punčochových kalhot různého
provedení a různých barev.
Punčochy je možno vyzkoušet v příjemném prostředí za pomoci školených pracovníků.
Punčochové zboží od českých a zahraničních výrobců je vhodné pro období gravidity i pro
období po porodu.
Současně společnost nabízí možnost fyzioterapie, cvičení na míčích , metody dle
Mojžíšové jak pro nastávající maminky, tak pro odstraňování problémů po porodu.

Tel.: 232 232 001
e-mail: Info@arthro.cz

ARTHROCENTRUM,spol.s r.o.
Krymská 41, 101 00 Praha 10

www.arthro.cz
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stání, jelikož tak krev musí překonávat vliv gravitace. Pokud žilní
stěna není dostatečná, dochází
k jejímu rozšiřování a vzniku křečových žil. Proto se doporučuje
každý den zvednout nohy vzhůru
nad úroveň srdce a držet je v této
poloze alespoň po dobu 10-15
minut.

LÉČBA KŘEČOVÝCH ŽIL
Podobně jako u jiných nemocí i u křečových žil platí, že je nutná včasná léčba. Jen ta může rozvoj nemoci oddálit
nebo zastavit a předejít tak případným
vážnějším komplikacím, jakými je vznik
bércových vředů nebo srážení krve.
Pokud na sobě pozorujeme počínající
obtíže, měli bychom vyhledat lékaře
co nejdříve. Ten jediný dokáže určit
rozsah onemocnění a na základě toho

72

stanoví další vhodnou léčbu. Můžeme
volit mezi léčbou konzervativní, chirurgickou, sklerotizací či léčbou laserem.
Nejlépe uděláte, když přijdete na preventivní kontrolu již ve fázi miniaturních pavoučích sítí, tzv. metliček, které
se mohou ve větší křečové žíly později
vyvinout. Pokud na sobě metličky či dokonce křečové žíly pozorujete, zajděte
si na vyšetření ihned. Právě teď je totiž
ideální doba na jejich odstranění

ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ
KŘEČOVÝCH ŽIL A METLIC:
•

•

Nejmenší žilky (mikrovarixy) v podobě pavoučích sítí lze řešit laserem.
Drobnější povrchní žilky v podobě
metliček reagují nejlépe na sklerotizační léčbu, v jejímž rámci se do
žíly napíchá miniaturní jehličkou

•

•

speciální roztok. Žíla se poté vstřebá.
Menší křečové žíly, které mají spíš
povrchový charakter, se odstraňují
metodou kosmetické flebektomie,
kdy se úseky křečových žil odstraňují z jednotlivých řezů. Metoda
je vhodná jako součást operačního
výkonu, který řeší původ postižení. Při nevhodném použití přispěje
k časnému opakování křečových
žil.
Největší křečové žíly se ve většině
případů řeší operačně. Lze však
použít i katetrizační metody laserové EVLT, nebo radiofrekvenční
metodu CLOSURE.

Zdroj: zilni-klinika.cz, cs.medixa.org,
foto: Schutterstock.com

Komerční prezentace

HOMEOPATICKÁ POMOC
NA VÝLETECH DO PŘÍRODY
Příprava na slunečné léto musí zahrnovat víc, než letmý pohled do mapy a vybalení plavek. I výlety po českých lesích,
autokempech a koupalištích se mohou změnit v nechtěné dobrodružství. Jestliže chcete být raději připravení než
zaskočení, přečtěte si, jak můžete své děti na výpravách za krásami letní přírody homeopaticky ochránit.
S pomocí homeopatie se můžete na
výlety do přírody připravit s předstihem. Homeopatické léky preventivním
užíváním neztrácejí účinnost a nemají
nežádoucí účinky. Protože nemohou
negativně působit na nenarozené děti,
posílí zdraví i nastávajících maminek.
Na výletech nám dělají nechtěnou společnost klíšťata a komáři. Komáří štípance jsou nepříjemné, ale neškodné.
Přisáté klíště však může být příčinou
virové encefalitidy nebo lymské boreliózy. Pokud si chcete komáry a klíšťata
udržet od těla, preventivní užívání homeopatických léků Kalium iodatum AKH
a Sulfur AKH má odpuzující účinek.
Tyto homeopatické léky se také podporují léčbu akutních i chronických stavů
právě při onemocnění boreliózou.

V létě nejsou ničím výjimečným pády
při horských túrách, jízdě na kole nebo
z koňského sedla. Hlavním poúrazovým
homeopatikem je Hypericum perforatum AKH, které zmírní bolesti pohmožděných kolen, zápěstí a loktů. Pomůže
i těm, kteří se musejí vzdát letních radovánek kvůli zlomenině nebo vyvrtlému kotníku. Na rozdíl od běžných léků
proti bolesti lze Hypericum perforatum AKH
užívat libovolně dlouho a bez strachu z nežádoucích účinků.
Citlivější děti se mohou i v létě nachladit, stačí koupání ve studené vodě, pití
chlazených nápojů nebo přemíra zmrzliny. Imunitu rodičů i dětí celoročně
posiluje homeopatikum Silicea AKH.
Homeopatikum pomáhá léčit i záněty
středního ucha, které mohou vznik-

nout, když se voda z přírodních nádrží
dostane dítěti do uší nebo nosu.
Příčinou zdravotních problémů mohou
být i vlhké plavky, proto by všichni příznivci koupání měli mít sbalené i homeopatické léky Dulcamara AKH a Thuja
occidentalis AKH. První jmenovaný lék
pomáhá léčit následky prochladnutí,
jakými jsou rýma a kašel. Prochladnutí
a plavání v přírodních nádržích může
vést také k rozvoji infekce močových
cest. Thuja occidentalis AKH podpoří
tělo v boji s infekcí a zmírní nepříjemné
pocity při močení.

Přeji vám krásné léto!
MUDr. Alexander Fesik
lékař a homeopat

INZERCE

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
V ČEM JE HOMEOPATIE JINÁ NEŽ „BĚŽNÁ“ LÉČBA?
odpovídá MUDr. Alexander Fesik (Akademie, klasické homeopatie, Ostrava)

Homeopatie je léčebná metoda, která pomáhá lidem po celém světě už 220 let. Zajímá se
o celkový (fyzický i psychický) stav pacienta, díky tomu léčí a může předvídat průběh nemoci
i budoucí zdravotní problémy.
Díky dvěma staletím praxe vědí lékaři a lékárníci vše o složení homeopatických léků a
jejich působení na lidské tělo. S homeopatiky se nemusíte bát nežádoucích účinků, které
se mohou objevit až s odstupem let. Využívat můžete také všechny možnosti moderní
medicíny, kterou homeopatie podporuje, případně vyvažuje její nedostatky.
Šetrným a ověřeným lékem je i Hypericum perforatum, poúrazové homeopatikum
vyráběné z třezalky tečkované. Bylinu sami sbíráme v Jeseníkách, na dohled od hory
Praděd. Třezalky si cení lidové lékařství pro její zklidňující účinky, v homeopaticky
upraveném stavu „zklidňuje“ bolest a to bezpečně, bez obav z ospalosti nebo nevolnosti.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS E-MAILEM NEBO PO TELEFONU
596 113 330 / 776 879 799 | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ | budtezdravi@budtezdravi.cz
Novinky naleznete také na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Výživa
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JAK ZAČÍT

S BEZLEPKOVOU DIETOU

INZERCE

Dnešní medicína má léky na
nejrůznější druhy nemocí, ale
lék na celiakii ještě nalezen
nebyl. Bezlepková dieta je tak
jediná cesta ke snášenlivosti
celiakie. Diagnóza této nemoci
s sebou přináší celou řadu omezení.
Z počátku není vůbec jednoduché přejít
k „čisté“ bezlepkové dietě. Jisté pochybnosti
o zvládnutí diety měl na začátku každý, ale nakonec
ji většina dokázala úspěšně zvládnout.

75

Výživa

„Po diagnostikování celiakie čeká nejen
na jedince, ale i na jeho rodinu spousta
změn,“ přiznává výživová poradkyně
Jana Servátková, která má s klienty celiaky dlouholeté zkušenosti.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM CELIAK?
Kromě klasické formy celiakie, která
postihuje asi jen desetinu pacientů,
jsou i další formy s odlišným průběhem. Je opravdu těžké některé z nich
rozeznat. Mezi projevy klasické celiakie
patří např. průjem, nadýmání, ztráta
hmotnosti, bolesti břicha, zvracení a
nevolnost. U dětí dochází také k rozmrzelosti, únavě a svalové slabosti.
„Při určitých příznacích bych volila návštěvu lékaře a zažádala si o důkladné
vyšetření“, radí výživová poradkyně
Jana Servátková. Často dochází i ke
kombinaci několika druhů vyšetření,
aby byla stanovena správná diagnóza.
Celiakie se dá zjistit jednak z vyšetření
krve, dále biopsií tenkého střeva a testem stolice.

•

•

•

JAK ZAČÍT S BEZLEPKOVOU
DIETOU?
•
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Vnímejte tuto změnu pozitivně -

bezlepková dieta je zkouškou silné
vůle. V dnešní době ji volí nejen
nemocní lidé, ale i lidé, kteří chtějí žít zdravějším životním stylem a
upravit si jídelníček. V první řadě
je třeba si uvědomit, že jde především o vaše zdraví. Bezlepkovou
dietu nemusíte chápat jako nutné
zlo, ale třeba jako pozitivní změnu
životního stylu, která se stává moderní záležitostí.
Dál jezte svá oblíbená jídla – bojíte se, že přijdete o většinu svých
oblíbených pochoutek? Výrobci
potravin však na celiaky již pamatují a snaží se vyrábět své produkty
i v bezlepkové variantě a to při zachování stejné chuti.
Odstraňte lákadla - Není jednoduché držet dietu, když všude kolem
vás je spousta lákadel. Pro snadnější zvykání na nový režim si zakoupené bezlepkové potraviny uložte
do vyhrazené skříňky či šuplíku.
Snáze tak odoláte pokušení.
Zapojte celou rodinu - Požádejte
rodinu o spolupráci a zamezte tak
dvojímu vaření. Příkladem je zahušťování omáček či polévek pou-

•

•

•

ze bezlepkovou moukou. Rodině
takováto nepatrná změna také
velmi prospěje.
Upřednostňujte přírodu - Nakupujte potraviny v přírodním stavu,
používejte v kuchyni častěji přirozené bezlepkové potraviny, jako
jsou kukuřice, pohanka, rýže, jáhly,
sója, luštěniny, brambory či výrobky z nich.
Pozorně čtete etikety - Dávejte
přednost balenému zboží, kde
musí být vždy uvedeno přesné složení.
Zdroje lepku se přidávají do potravin jako separační
a zahušťovací prostředek. Bezlepkové výrobky naleznete označené
speciálním symbolem přeškrtnutého klásku.
Snídaně je základ! - V posledních
desetiletích se v Česku významně
změnil styl snídaně. Lidé začali
dávat přednost cereáliím. Vyslyšeli tak slova lékařů. Zvýšili přísun
vlákniny a podpořili správnou činnost zažívacího systému.

Foto: Schutterstock.com

první dětský bio jogurt!

týýýjo
bio!

www.olmici.cz

DOBRODRUŽSTVÍ
NA VÁS UŽ ČEKÁ!
Pokud chcete letos zažít spolu se svými přáteli a rodinou nezapomenutelné prázdniny, neměli
byste vynechat Relax & sport resort Dolní Morava. Místní přírodní vodní areál plný zábavných
atrakcí, Mamutíkův vodní park, byl slavnostně otevřen teprve loni. Pro velký úspěch ho ale
už letos čeká další rozšíření, o které se zasloužila Farma Dolní Morava, s.r.o. A vy si ho tak od
začátku července můžete užít v plné parádě.

Novinkou budou naučné brouzdaliště, hra s plovoucími dřívky a stavidly nebo soutěže s kuličkami. Na další atrakci
zase můžete vlézt do obřího válce jako křeček a rozpohybovat tak vodu z jezírka. Díky mlýnskému sešupu zase
roztočíte vodní mlýny. Nejmladší návštěvníky parku určitě nadchne míchání vody s pískem a bahnem v mobilních
korýtkách.
Ale spoustu legrace si užijí i starší kamarádi, rodiče a prarodiče. V parku si všichni zábavnou formou vyzkoušíte
různé fyzikální zákony a vlastnosti vody. Uvidíte, jak se chová, jakou má sílu a jak ji můžete využít. Voda je tu totiž
prvkem k hraní a experimentování. Pokud se vám bude Mamutíkův vodní park opouštět s těžkým srdcem, určitě
další den vyzkoušejte další letošní novinku. Už začátkem prázdnin pro vás resort ve spolupráci se spol. EGON-DMO, s.r.o., otevře další ojedinělou novinku u nás, a to Lesní zážitkový park, který navazuje hned na Mamutíkův
vodní park. Těšit se můžete na čtyři naprosto unikátní dřevěné domečky zavěšené mezi stromy. V domku Centrál
se vyřádí spíše malé děti, v tom s názvem Herna najdete deskové hry, ve třetím budete luštit šifru a z chaloupky
Rozhledna můžete pozorovat zvěř. U domečků jsou lanové žebříky, mosty, lezecké stěny, tobogány nebo třeba Liánová cesta. Ale dost už bylo nápovědy, Lesní zážitkový park musíte objevit sami!

Až do oblak!
Chcete dětem splnit každé přání a tak říkajíc snést modré z nebe? Nic nemožného, vrchol jedinečné stavby nazvané Stezka v oblacích se totiž bude samotného nebe téměř dotýkat! Dřevěná stavba dosahuje do výšky 55 metrů
a to už je opravdu co říct! A jak se nahoru dostanete? Jednoduše po dřevěné klikaté cestě, která vás až na vrchol
dovede. Nazpět pak můžete zvolit buď stejnou cestu v opačném směru, anebo podstatně rychlejší i zábavnější
variantu - dopřát si parádní sešup dolů 101 metrů dlouhým nerezovým toboganem s okýnky, kterými uvidíte
ven! Tobogan začíná ve výšce 45 metrů. Jsme si jisti, že minimálně vaše děti tuhle možnost zvolí téměř bez rozmyšlení.
Po tolika aktivitách možná budete potřebovat trochu zrelaxovat. Proto nezapomínejte ani na odpočinek, hodně
spěte a užívejte si luxusní wellness v hotelu Vista. Speciální wellness program je připravený i pro děti. Ubytovat se
můžete ve Wellness hotelu Vista nebo v přilehlých chatách a penzionech.
Více informací o ubytování, Mamutíkově vodním parku a dalších aktivitách, které můžete v Relax & sport resortu Dolní Morava podniknout, najdete na www.dolnimorava.cz a www.hotel-dolnimorava.cz.
Tam si můžete zaregistrovat i tzv. Resort Card, se kterou můžete v celém areálu uplatnit spoustu slev.

Nejovocnější cereální tyčinka - Corny big Fruit
Od dubna 2015 přichází na pulty obchodů novinka – Corny big Fruit,
která v sobě ukrývá celých 20 % ovoce. Protože obsahuje jen vybrané
cereálie a ovoce té nejvyšší kvality, je ideální volbou pro všechny aktivní
lidi, kteří hledají chutnou a zdravou svačinu při sportu, na cestách či jen
tak na chuť. K dostání bude ve třech lahodných variantách, a to jablko,
jahoda a lesní plody.
www.corny.cz

Prázdninový víkend
Lázeňský pobyt: 3 dny / 2 noci
Strava:
polopenze, salátový bufet
Lázeňská péče:
• 1x lázeň s esencí kokosu nebo růže
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x kokosový nebo růžový peeling dolních končetin
• 1x skupinové cvičení na gymballech
• 1x volný vstup do malé posilovny
Prázdninový bonus zdarma
• zapůjčení kol, zapůjčení vybavení na pétanque,
Nordic Walking, ping-pong, kuželky
• možnost využití tenisového kurtu

Cena pobytu již od 2.175,- Kč/osoba*

Zjednodušte si praní
Neradi se taháte s velkými a těžkými pytli pracích prášků? Máte při
plnění bubnu vlivem náhodného kontaktu s pracím prostředkem
podrážděnou pokožku? Potom přejděte na dvoukomorové kapsle
Wansou. V porovnání s prášky totiž váží zlomek. Díky ve vodě rozpustné fólii navíc odpadá dávkování pomocí odměrky, a tedy riziko
přímého kontaktu s kůží. Duokapsle stačí jen vložit do pračky a máte
vystaráno.
Pro více informací
o produktech Wansou
jděte na:
www.tomil.cz

Medový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• medová masáž zad
• koupel s výtažky z medu a obilí
• zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku 900,- Kč

*Uvedené ceny jsou
včetně zákonné sazby
DPH.

Více lázeňských pobytů na

www.msene.cz

LEGO® KidsFest – vše, co potřebujete vědět
Všimli jste si, že koncem měsíce proběhl v Praze LEGO® KidsFest první rodinný LEGO festival ve střední Evropě? Konal na výstavišti
PVA EXPO PRAHA v Letňanech a k vidění bylo mnohé. Nástěnné
obrazy z lega, velká lego města i stavby samotných návštěvníků.

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Výživa

DĚTI VĚDÍ, JAK JÍST,

ALE NEJEDÍ TAK
Čím jsou děti starší, tím méně mají pohybu a tím více zanedbávají snídaně
a svačiny. Děti jsou poměrně dobře informované v oblasti zásad správné
životosprávy, avšak jejich praktická aplikace pokulhává. Zejména děti vyšších
ročníků základních škol nedodržují pravidelný stravovací režim a v porovnání
s mladšími dětmi se daleko méně věnují pohybovým aktivitám.
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Z výsledků měření tělesných parametrů
3 257 žáků základních škol v rámci projektu »Prevence a včasný záchyt dětské
obezity« a výpočtu BMI aplikovaného do percentilových tabulek vyplývá,
že 32 % dívek na prvním i druhém
stupni základních škol, 34 % chlapců
na prvním stupni a 38 % na druhém
stupni trpí nadváhou nebo dokonce obezitou. „To nejsou hezká čísla
a dokazují, že projekty zaměřené na
prevenci obezity u dětí mají obrovský
smysl,“ říká Marie Bahenská z Centra
prevence a dodává: „účelem projektu »Prevence a včasný záchyt dětské
obezity« bylo především informovat
děti, jejich pedagogy i rodiče o tom,
jaké důsledky může mít nesprávná životospráva, nedostatek aktivního pohybu a obezita.“
Informovanost dětí o zdravé výživě je
překvapivě vysoká. Výsledky dotazníkového šetření, které bylo součástí
projektu, ukázaly, že teoretické znalosti dětí o tom, co je zdravá strava, jsou
velmi dobré. Stejně tak se ukázalo, že
většina dětí dodržuje zdravější životní
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styl ve vztahu k výběru i pestrosti konzumovaných potravin. „Otázka je, zda
se tyto znalosti odráží následně i v jejich jídelníčku, zda nejde jen o teoretickou znalost bez praktického dopadu,
tedy zda děti neodpovídaly tak, jak si
myslely, že by se měly stravovat, nikoli
tak, jak je to ve skutečnosti. Každopádně je dobře, že děti mají teoretické znalosti, to je dobrý základ. Teď je hlavně
na rodičích, aby jim je pomohli uvést do
každodenní praxe,“ konstatuje RNDr.
Pavel Suchánek z Poradenského Centra
Výživa dětí, které na projektu spolupracovalo.

NESPORTUJÍ A ŠPATNĚ JÍ...
Z výsledků dotazníkového šetření také
vyplývá, že sport je součástí životního
stylu 83% školáků. Zatímco závodně
jich sportuje 41%, zbývajících 42%
sportuje rekreačně, a to jak pravidelně
(22%), tak nepravidelně (20%). Nejčastějším sportem, kterému se školáci věnují, je fotbal a florbal. Tyto dva hlavní sporty jsou na jednotlivých školách
doplněny tancem, veslováním, tenisem
či thaiboxem. Pokud děti nesportují

(17%), nejčastějším důvodem je nezájem (35%) a nedostatek času (28%). Co
je však alarmující, to je skutečnost, že
s věkem pohybová aktivita dětí výrazně
klesá.
„Jednou ze základních příčin dětské
obezity je obrovský pokles jejich každodenní pohybové aktivity. Nejmarkantnější je rozdíl u dětí na prvním a druhém
stupni základních škol, kdy po přechodu na druhý stupeň klesá počet pravidelně sportujících dětí o 60%, v osmých
a devátých ročnících až o 80%. Tento fakt se jasně projevuje i na skladbě
těla, protože nejhorší výsledky, tedy
nejvyšší podíl pasivní hmoty (tukové
tkáně) měly děti z nejvyšších ročníků
základních škol, a to zejména chlapci,“ vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek
z Poradenského Centra Výživa dětí. Zároveň, varuje: „je opravdu nezbytné začít co nejvíce podporovat pravidelnou
pohybovou aktivitu dětí, jinak se situace s hmotností a kondicí našich dětí
nezlepší.“
Foto: Schutterstock.com

Ochutnejte Smetanové jogurty
z Mlékárny Valašské Meziříčí

NOVHÁ
UŤ

PŘÍC

www.mlekarna-valmez.cz
INZERCE

DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN
Jih omoravské dětské lé č e bn y, přís pě v k ov á orga n iz a c e
679 62 Křetín 12, tel.: 516 470 000, mobil: 727 969 569
www.detskelecebny.cz/kretin

Už se mi nebudou posmívat! Žádný komplex u bazénu!
Dýchá se mi lépe! Už nekašlu! Záda bolí méně!
• S úspěchem léčíme dětskou obezitu,
• Zdravá strava 6x denně, TRX, jóga,
nechutenství, astenii, opakovaná
FIT trampolíny, spinning, jízda na kole,
a chronická dechová onemocnění,
severská chůze, geokešing, FIT box,
vadné držení těla.
slackline, hipoterapie a aktivity se psem.
Podpora psychologem.
• Dechová rehabilitace, inhalace, spirometVýživová poradna i ambulantně.
rie, míčkování, vířivka, sauna, „mořská
lázeň“, nosní proplachy, reflexologické
• Možnost ubytování maminek
desky k harmonizaci organizmu.
i s kojencem – pobyt do 1,5 roku
Dle indikace magnetoterapie, elektroléčba,
zdarma.
ultrazvuková a laserová terapie, vyšetření
plochonoží na podoskopu.
• Veselé barevné prostředí.

• Masáže, procedury, cvičení,
ruční práce pro doprovod.
• Vstřícný, ochotný a milý personál.
• Rozsáhlý park, venkovní bazén,
minigolf, hřiště, dětský koutek,
nádherné okolí.

Léčebné pobyty pro děti od 2 do 18 let jsou zpravidla 4-5 týdenní. Léčebné pobyty jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
U dětí do 6 let je vhodný doprovod (rovněž hrazený ZP). Součástí léčeben je základní a mateřská škola.

Cestování

SPRÁVNÝ ČAS

NA VÝLETY
Sluníčko už krásně ohřívá zemi, prázdniny jsou tady a vy byste si rádi někam
vyrazili? Možná vám přijde vhod pár tipů, jak prožít hezký víkend, nebo třeba
jen odpoledne...
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Pokud jste jen dva, vyrazit někam na
pár dní i týdnů není problém. Jakmile
se ovšem rodinka rozroste, už to není
zdaleka tak jednoduché. A najít něco,
kde bude spokojená máma, táta, ale
i děti různého věku a pohlaví, to je ještě větší problém. Od toho jsme tu ovšem my, abychom vám poradili. Něco
pro maminku, něco pro tatínka a něco
pro všechny.

PRO MAMINKY S DĚTMI
Snažíte si každý týden vyšetřit jeden
dva volné večery a jít si zacvičit? Pak
vás musí zlákat představa víkendu, co
víkendu, mnohde se začíná už v pátek
odpoledne, který bude jen váš. A kromě cvičitelky vašeho oblíbeného aerobiku se vám bude věnovat kosmetička,
módní stylistka i odborník přes zdravou
výživu. Jistě vám neunikne ani návštěva
solária či sauny.
Že vám v podobném výletu brání starost o děti? Ale kdepak, děti vezměte
s sebou, zajímavý program, bude připravený i pro ně. V neděli večer se vrátíte domů odpočinutá a skvěle naladěná
a děti plná dojmů se setkání s novými
kamarády
Pokud vám víkend připadá příliš krátký (a to on také je), můžete se s podobným programem vypravit na týden
k moři. Zatímco vy budete cvičit, o děti
se postarají zkušené delegátky.
Pokud naopak víkend nevyšetříte, zkuste některé cvičební odpoledne s hlídá-
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ním dětí, nebo naopak i s cvičením pro
děti.

PRO TATÍNKY (ZŘEJMĚ BEZ DĚTÍ)
Abychom nebyli v podezření, že na
tatínky zapomínáme, máme tu jednu
lahůdku na období, kdy vy se budete
vyhřívat na teplém mořském písečku.
Tatínkové až na výjimky na nějaké to
cvičení, případně polehávání na pláži obvykle nejsou. Co takhle je poslat
naopak do zimy? V mnoha rodinách
se velmi osvědčily rybářské výlety. Natrénovat vše můžete v klidném zákoutí
jihočeských rybníků a pak už se můžete
vypravit do severských fjordů a okusit
pravý mořský rybolov.

PRO DĚTI (ZŘEJMĚ S MÁMOU
A TÁTOU)
A samozřejmě ještě pár horkých tipů
pro celé rodiny
Poznáváme svět
•
Máte rádi LEGO? Pestrobarevné
kostičky, ze kterých si můžete postavit na koberci v obývacím pokoji celý svět? Pak nemůžete odolat
návštěvě Legolandu. Zábavní park,
kde se nebudou nudit malí ani velcí je jen pár desítek kilometrů od
českých hranic v Německu.
•
Když už jsme v tom cestování po
Evropě, byli jste už v Disneylandu? Stačí si zajet kousek od Paříže
a splníte jeden dětský sen. Svým
dětem a možná i sobě.

•

Pokud se vám nechce za hranice,
můžete prožít den plný smíchu,
zábavy i sportu třeba v aquaparku.
Kousek od hranic jich určitě pár
objevíte, a pokud se vám nechce
pracně pátrat, jistě najdete i cestovní kancelář, která vás doveze na
místo a vše zprostředkuje.

A CO DOMA?
Samozřejmě nejen za hranicemi je něco
pěkného k vidění. I u nás přece máme
krásně.
•
Chcete prožít něco netradičního?
Tak co takhle víkend z koňského
hřbetu? Jednak neexistuje lepší
rehabilitace, jednak vám ten svět
bude hned připadat o kousek hezčí.
•
Rádi byste poznali, jak to funguje na venkově, jak se vyrobí a jak
chutná pravé domácí máslo, nebo
chleba? Kdy jindy by stálo za to navštívit nějakou ekofarmu.
•
Určitě vás i děti potěší i víkend na
kole. To, co se za oknem automobilu jen mihne, ze sedla kola vypadá barevné, poutavé a zajímavé.
Nevěříte? Vyzkoušejte.
•
I výpravy za poznáním samozřejmě přinesou mnoho zajímavého.
No, jen řekněte, máte pro strach
uděláno? Opravdu se nebojíte ani
trošku? Tak to se jistě rádi vypravíte po podzemí – čekají na vás temné katakomby, nekonečně hlubo-
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PARK MIRAKULUM MILOVICE
DESET HEKTARŮ
H
ZÁŽITKŮ PRO CELOU RODINU

Co u nás můžete vyzkoušet?
•
•
•
•
•
•

Množství nápaditých herních prvků pro děti i rodiče
Úžasnou vodní oázu
Úzkokolejnou parní železnici
Jízdy ve vojenských obrněných vozech
Kontaktní lesní zoo
Živý program o víkendech, prázdninách a svátcích

• Zemi prasátka Pigyho pro nejmenší děti už
od 12 měsíců věku
• Nádherná lesní hřiště, mj. v korunách
vzrostlých stromů
• Několik tobogánů – od obřích až po ty pro nejmenší
• Širokou a pestrou nabídku stravování
• 1000 parkovacích míst v okolí parku zdarma

Park Mirakulum
Topolová 629
289 24 Milovice
park@mirakulum.cz
tel.: 730 510 985

OTEVÍRACÍ DOBA
Červenec, srpen – každý den 10.00-18.00 (19.00)
Září, říjen – úterý-neděle 10.00-18.00
Hlavní partner parku:

Programový partner:

Hlavní mediální partner:

Produktoví partneři:

Partneři:

Mediální partneři:

INZERCE

TÁBOR, KTERÝ BAVÍ I UČÍ ZÁROVEŇ
Prázdniny jsou ideálním obdobím, ve kterém se děti mohou zdokonalovat ve věcech, jež jim občas
činí potíže. Ve škole i v životě. Mohou také rozvíjet své silné stránky či jiné dovednosti.
Táborový ScioCamp jim v tom pomůže…
s tématy:
1. - 15. 8. Jak na učení, Jak na komunikaci
8. - 15. 8. Jak na učení, Jak využít své silné stránky
Stejně jako příměstské ScioCampy v Praze a v Brně od 17. do 20. 8., Jak na učení

www.sciocamp.cz

Cestování

ké hladomorny, strašidelné hrobky
i plavba podzemní řekou. Nebo
vás naopak zajímá něco veselého
a zábavného? Co byste pak řekli na muzea hraček, loutek, nebo
třeba na to pražské plné voskových figurín?
Možností, jak prožít krásné léto je nepřeberně. A je jen na vás, kterou si vyberete. Dříve než vyrazíte, pojďme se
podívat na pár důležitých záležitostí…

ČÍM VYRAZIT?
JAKÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
ZVOLIT?
Auto
Pro krátkou až střední vzdálenost je auto nejvhodnější. Hlavní
výhodou je, že průběh cesty můžeme přizpůsobit potřebám drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k večeru, aby mohly v průběhu cesty spát.
Na prvním místě je bezpečnost a zdárný příjezd do cílového místa naší dovolené. Proto by měla být samozřejmostí dětská autosedačka. Vždy než
vyrazíte na cestu, zkontrolujte, zda je
dětská bezpečnostní sedačka správně nainstalována a zda pás správně
zacvakl. Na druhou stranu dítě je zde
dlouho připoutané a navíc v malém
uzavřeném prostoru. Sedí-li jeden
z rodičů vzadu s ratolestí je to ideální.
Máme tak možnost často komunikovat
a zpříjemnit si cestu různými hrami.
Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ostré předměty na zadní plato auta. Při
prudkém zabrzdění by předměty mohly spadnout na dítě a poranit jej.

Vlak a autobus
Pokud není vlak přeplněný, snášejí
ho děti většinou dobře. Vlak nabízí volnost pohybu. Bezesporu vyjde
tato cesta levněji a vy se ještě navíc
můžete naplno věnovat děcku. Nemilé jsou někdy hygienické podmínky, tak nezapomeňte do batůžku přibalit čistící vlhčené ubrousky.
Dálkový autobus není příliš vhodný
hlavně z důvodů malého počtu zastávek a také zde chybí možnost zajistit
přiměřenou teplotu a čerstvý vzduch.
Letadlo
Cestování letadlem je bezesporu vhodné hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důležité je připravit děti na nepříjemný pocit
během vzletu a přistání. Tento pocit je
způsoben přetlakem ve středním uchu.
Zmírnit tento projev můžete bonbónem nebo žvýkačkou. Kojence je vhodné při vzletu a přistání vzbudit pokud
spí a nakojit ho či mu dát napít z lahve.
Suchý vzduch v letadle přispívá k dehydrataci, proto během celého letu poskytujte malému výletníkovi dostatek
tekutin.
Co vzít určitě sebou?
•
Láhev s vodou nebo neslazeným
čajem
•
Svačinu (nejlépe nakrájené ovoce
nebo zelenina, sušenky bez čokolády)
•
Pro malé děti dudlík, jednorázové
plenky
•
Oblíbenou hračku
•
Vlhčené ubrousky

•
Suchý i mokrý ručník
•
Náhradní oblečení
Cestovní lékárnička
Láhev s převařenou vodou, popřípadě sterilizátor na lahve a ohřívač lahví
Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)
Pití
a
jídlo
na
cestu
V průběhu celé cesty, ale i dovolené
důsledně dbejte na pitný režim. Nespoléhejte, že se vaše ratolest přihlásí
o pití sama. Obzvláště v letních měsících je potřeba pít častěji a nejenom
tehdy když máme žízeň. Ideální je
neslazený čaj nebo neperlivá voda.
Na cestu berte pouze trvanlivé potraviny, protože v teple se většina jídla rychleji kazí. Do krabiček můžete nakrájet
omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen
takovou stravu, na kterou je dítě zvyklé,
a která mu chutná. Pro doplnění energie
mějte například sušenky bez čokolády.
K jídlu rovnou přibalte papírové a vlhčené ubrousky.
Oblečení na cestu
Ideální je pohodlné, volné a hlavně
prodyšné oblečení z přírodního materiálu. Zvažte i výběr barev, nevhodné
jsou pestrobarevné nebo černé svršky. Hodit se bude i náhradní oblečení,
alespoň tričko. Kvalitní boty nejlépe s plnou špičkou a lehká pokrývka
hlavy by měly být samozřejmostí.
Pojedete-li přes noc, mějte připravenou
lehkou deku, polštářek a oblíbenou
hračku.

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Obsah cestovní lékárničky je dán
délkou, místem pobytu a zdravotním stavem účastníků.
Pravidelně užívané léky
Léky na snížení teploty
Kapky proti kašli a rýmě
Oční kapky (v případě podráždění
vodou nebo sluncem)
Desinfekce na drobné odřeniny,
náplast, obinadla, gáza
Léky pro případ průjmového onemocnění
Repelent proti hmyzu
Přípravky pro zklidnění kůže v případě poštípání hmyzem
Léky proti alergii (v případě potřeby)
Opalovací krémy s vysokým faktorem
Zdroj: cestujsdetmi.cz,
foto: Schutterstockc.com

FAKT HUSTÝ!

KNIŽNÍ NOVINKY

Trochu pochroumaný, brutálně ulítlý a šíleně praštěný zkrátka fakt hustý!
Divoce bláznivý a graficky velmi přesný, naprosto "hustý"
nemocniční příběh, v němž nechybí tři bláznivé (v lepším
případě) spolupacientky, iPhone, záhadné SMSky, zlomená
noha, doktoři a policajti. Barvitě okomentovaný příběh
jednoho puberťáka, jehož vynucený pobyt v nemocnici
pobaví úplně každého, především ale jeho vrstevníky
školou povinné, kteří v knížce naleznou četné inspirace
pro přežití v jakékoliv situaci.

UČERNÍK
Než mu schopnost přivolávat démony obrátila život naruby,
byl Fletcher prostým kovářským pomocníkem. Nyní se má
stát válečným mágem a bojovat proti divokým orkům,
kteří ohrožují jeho vlast. Jenže po moci touží i falešní
šlechticové a ti tajně připravují zradu. Osud císařství leží
ve Fletcherových rukou a jeho jediným pomocníkem je
démon Ignatio…

DOVOLENKÁŘI
Neodolatelný a vzrušující román o tajemství a žárlivosti,
které vyplavou na povrch během idylické dovolené.
Manželé Postsovi se s celou početnou rodinou a přáteli
vypraví na Mallorku. Důvodem je pětatřicáté výročí
jejich svatby a oslava promoce dcery Sylvie. Slunný
ostrov, příroda, pláže a výborné jídlo slibují perfektní
únik z hektického Manhattanu. Ale všechno vždy nejde
podle plánu: v průběhu dovolené, která měla být tím
nejkrásnějším životním zážitkem, vycházejí na světlo stará
tajemství, ponížení a křivdy z minulosti…

NAJDĚTE MĚ
Psychopat Ariel Castro unesl, věznil, týral a znásilňoval
Michelle přes deset let. Jako další unesl Amandu a pak
čtrnáctiletou Ginu. Dívky zažívají nepředstavitelná
muka. Když mu Amanda porodí dítě, věznitel ji prohlásí
za manželku a poněkud poleví v ostražitosti. Jednou je
zapomene připoutat, a tak se zuboženým dívkám podaří
pekelné vězení opustit.

GRILOVÁNÍ

LÁSKA PŘES MOBIL

Kdo by odolal vůni čerstvě grilovaného masa a příjemné
atmosféře, která grilování provází? Podle této moderní,
přehledné kuchařky připravíte výborné grilované steaky,
kuřata, hamburgery, ryby, ale i zeleninu a vegetariánská
jídla. Najdete zde informace o tom, jaké maso je na co
vhodné, jak jej před grilováním připravit, jaké použít
koření a výborné recepty na grilovací marinády, do
kterých maso naložíte

Čtrnáctiletá Hanna dostane k narozeninám mobil a nejednou se jí začne ozývat anonymní ctitel: pouští jí zamilované
písničky, přidá jen pár slov a zavěsí. Hannu jeho telefonáty
zprvu přivádějí do rozpaků, občas ji i štvou, ale zároveň
je napjatá. Postupně se na ně těší víc a víc – dokonce jí
chybí, když se ON pár dní neozve. Že by se zamilovala?
Ale do koho?

LÉTO, JAK MÁ BÝT

JAK Z DOBRÉ FIRMY UDĚLAT SKVĚLOU

Harper, které na letním táboře přezdívají Barbie, bere
tento pobyt jako rodičovský trest. Musí zde odevzdat
mobilní telefon, nesmí používat žehličku na vlasy, většinu
oblečení má poslat zpátky, protože se do chatky nevejde.
Zvyká si na ta příkoří jen pomalu – naštěstí se objeví hezký
kluk Ethan, který má o ni zájem. Jenže by to nebyla Harper,
aby něco nepokazila.

Jedinečná kniha, které se ve světě prodalo přes 3
miliony výtisků, ukazuje, čím se odlišují firmy, které se
z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Dozvíte se, proč
některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná
zůstala jen dobrá. Výsledky vás překvapí a osvětlí každou
oblast manažerské strategie a praxe.

SOPHIE RANALDOVÁ

ŽENICH NA ZABITÍ
Nick a Pippa jsou ideální pár, jen na jejich manželství
zatím nedošlo. Pak je však jednoho večera smete síla
romantického okamžiku a zasnoubí se…
Pippa však rozhodně není žádná bridezilla – svatební
přípravy jdou zcela mimo ni a návštěvu svatebního
salonu považuje za největší pomstu. Zato Nick se nechá
plánováním zcela unést.

KOLOTOČ PŘÁNÍ

ALPRESS

ŽENICH

NA ZABITÍ

DÍVKA ZE 6E

GRADA

DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY MENGELEHO

Můj život zamčený v bytě byl jednoduchý. Fungoval, dokud
jsem dodržovala pravidla.
1.
nevycházet z bytu - ani pokud vypukne požár!
Neposílat dopisy, ani chodit na žádnou vycházku.
Dveře zůstanou zavřené a já zůstanu uvnitř.
2.
Nevytvářenet si citovou vazbu k zákazníkům. Já se
svlékám, jsem před kamerou, a předvádím se.Co
chtějí, to jim dám. Jejich tajemství nikdy nevyzradím.
A všechno, co jim řeknu, je lež.
3.
Nikoho nezabít

Evě Mozesové bylo pouhých deset let, když byla i se svou
rodinou poslána do Osvětimi.
Zatímco její rodiče a dvě starší sestry odvedli nacisté
rovnou do plynových komor, Evu a její dvojče Miriam
si vybral jakožto pokusné objekty muž, který byl znám
jako Anděl smrti – doktor Josef Mengele. Dívky byly
podrobovány sadistickým medicínským experimentům
a každý den musely bojovat o svůj život.

CHANEL & CO - COCO A JEJÍ PŘÍTELKYNĚ

NOXI

ALBATROS

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Příhody ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním
chováním, jménem i vzezřením, nejsou skutečně
ledajaké. Pipi bydlí sama bez rodičů v domku na okraji
města, společníkem jí je pouze malá opička. Není však
vůbec smutná, prožívá spoustu veselých dobrodružství se
svými přáteli. A jednou se dokonce vydá lodí za tatínkem,
který je na dalekém ostrově černošským králem...

Hope sice dříve žila v hlavním městě, ale dokáže ocenit
kouzlo půvabného zapadákova, malého hotýlku i jeho
sexy majitele. Zatímco hotel díky jejím zkušenostem šlape
jako hodinky, soukromý život by potřeboval značně seřídit.
A to Hope netuší, že ji dostihne – i ztrapní – její vlastní
minulost.

Bez přítelkyň by se ze sirotka Gabrielle Chanelové nestala
slavná Coco.
Vyměňovaly si mezi sebou milence, šaty i šperky, umění
smyslné elegance a vkus. Milovala je i nesnášela. A ony jí
to jaksepatří vracely. Z popelky udělaly královnu.

„Je čas, aby se mysl otevřela a tělo se léčilo.
Čtěte, učte se a objevujte své vnitřní léčivé schopnosti.“
BERNIE SIEGEL, M.D., autor knihy Love, Medicine & Miracles

ANAG

Vyrovnejte energie svého těla a získejte
optimální zdraví, radost a vitalitu

CESTIKON

ENERGETICKÁ MEDICÍNA
Donna Eden je průkopnicí v oblasti energetické medicíny
a v této knize vám ukáže, jak správně pracovat s vlastní
tělesnou energií k vytvoření fyzického, psychického
a duševního zdraví a pohody.

DONNA EDEN
DAVID FEINSTEIN, Ph.D.

PŘEDMLUVA CAROLINE MYSS

CPRESS

ENERGETICKÁ
MEDICÍNA

Letenka do Tokia za 6 500 Kč? Levná doprava po zemi?
Kvalitní a cenově dostupné ubytování? S touto knihou
žádný problém! Autor, zkušený cestovatel, vám předá
své know-how, díky kterému objevíte novou dimenzi
cestování, a svět se před vámi otevře dokořán.

STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ 1
ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA

EDICE ČT

První část "pětidílné stopařské trilogie", kterou autor
původně koncipoval jako rozhlasovou hru pro stanici
BBC. Tato bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické
dílo. Komplikovaný a originální příběh začíná zničením
Země, která musí udělat místo nové galaktické
dálnici. Hlavní hrdina příběhu, docela obyčejný, ale
sympatický pozemšťan jménem Arthur Dent, má
to štěstí, že s pomocí svého přítele Forda Prefecta,
údajně nezaměstnaného herce, z nehož se vyklube
mimozemšťan, stopne kosmickou loď, a tak se mu
podaří uniknout z místa katastrofy.

Štaflík a Špagetka bydlí v chaloupce a je jim spolu dobře.
Ráno se jim ale nikdy nechce vstávat. Jenže na střeše za
komínem bydlí ještě poťouchlá vrána, známé ranní ptáče,
takže je nikdy dlouho spát nenechá. Každý den vymýšlí,
jakou lumpárnu by jim vyvedla

KNÍŽKA NA PRÁZDNINY
Budoucnost. Konec světa je jen zkreslenou vzpomínkou.
Většinu severoamerických měst vymazal vědomý
ledovec. Lékařskou péči zajišťuje síťově propojená
nanotechnologie a lidský nervový systém lze hacknout.
Abby Foggová je filmová archivářka, která se nemůže
zbavit pocitu, že její život není její.

GARAMONT

PROJEKT POSMRTNÉHO ŽIVOTA

OSTROV ŠEDÝCH MNICHŮ

MOTTO

NA DNO DUŠE
V úchvatném románu o přátelství, vině a pomatení
mysli předkládá Ben Dolnick příběh dvou dlouho
nerozlučných přátel a tíživého tajemství, které jejich
pouto přetrhne a vyšle je na netušeně temnou pouť.
Od „incidentu“ uplynulo deset let a Adam již dávno
usoudil, že bez druhdy nejlepšího kamaráda Thomase
je mu lépe.

Byla jednou jedna vesnice v horách a v té vedli své
děti raději k fotbalu a pivu než ke vzdělání a samým
jedničkám. Jenže pak dostal Johannes Gerlitzen
tasemnici a staré pořádky se začaly měnit. Popdechovka
je příběh o tom, že vzdělání a zábava se
nevylučují a že pravá láska překoná i tasemnici nebo
nájezd fotbalového týmu St. Pauli a jeho fanoušků.

BESTIÁŘ HARRYHO POTTERA

ATLANTSKÝ GEN
Světový bestseller. Prodáno 1 500 000 výtisků..
Lidstvo před 70 000 lety málem vymřelo. Přežili jsme,
ale nikdo netušil jak. Až do této chvíle. Schyluje se k
odpočítávání do další fáze vývoje člověka – a lidstvo
už tentokrát přežít nemusí. Immariové umějí zachovat
tajemství. Dva tisíce let zatajovali pravdu o evoluci
lidstva a pátrali po odvěkém nepříteli – hrozbě schopné
lidstvo vyhladit.

Mozkomorové a domácí skřítci, jezerní lidé a draci
čínští ohniváči - to je jen pár příkladů kouzelných tvorů
a strašidelných monster, jimiž spisovatelka J. K. Rowlingová
zabydlela kouzelný svět Harryho Pottera. Tvorové a zvířata,
jimiž se hemží knihy a filmy o Harrym, jsou zábavní, velkolepí,
děsiví i láskyplní. Jsou stejně různorodí, jako povahy studentů
Školy čar a kouzel v Bradavicích. Kniha Bestiář Harryho
Pottera nabízí zasvěcený a komplexní vhled do fascinujícího
procesu, během něhož se podařilo přivést tento zvěřinec
v rámci veleúspěšné série filmů o Harrym Potterovi k životu.

VŠICHNI JSME Z TOHO ÚPLNĚ NA VĚTVI

POSELSTVÍ ZÁŽITKŮ NA PRAHU SMRTI

Jako malá holka byla Rosemary Cookeová pěkně
upovídaná. Kdykoliv chtěla rodičům něco vyprávět,
prosili ji, ať začne raději rovnou uprostřed, aby se
vůbec dobrala konce. V roce 1996 je z Rosemary
mladá vysokoškolačka, která toho moc nenamluví.
A především nikdy nemluví o své rodině. Dříve mívala
sestru ve stejném věku, skoro dvojče, a staršího bratra.
Oba sourozenci se ale z jejího života vytratili. Jak a proč
k tomu došlo, představuje velké rodinné tajemství.

SLOVART

ARGO

Příběh jedenáctiletého Vítka začíná s koncem školním roku
a čtenáře okamžitě vtáhne do atmosféry sbalených kufrů
a vzrušujícího pocitu svobody. Jedenáctiletý Vítek vyráží se
svým tatínkem na prázdniny do Železných hor. Už
v den vysvědčení se ukazuje, že to nebudou jen tak ledajaké
prázdniny. Začíná nejkrásnější období roku, období nečekaných setkání, překvapení a výletů,
při nichž Vítek nachází nové, sympatické i trochu bláznivé
kamarády.

Co nás může setkání se smrtí naučit o životě Kniha Poselství
zážitků na prahu smrti nabízí zkušenosti lidí, kteří se setkali
se smrtí a vrátili se zpět. Její autorkou je britská zdravotní
sestra, která se během své dlouholeté praxe na jednotce
intenzivní péče stala svědkem mnoha zápasů o život člověka.
Zaujalo ji, že někteří pacienti byli najednou „jiní“, a rozhodla
se vypátrat, co neobvyklého se s nimi stalo. Zjistila, že měli
zážitek blízkosti smrti.

Na sklonku života se Elias Ein uchýlí z rušné Vídně na
odpočinek do odlehlého městečka Brunov. Ve svém
novém domě ale záhy objeví podivnou knihovnu.
Do svazků na tomhle zázračném místě jsou vepsány
osudy všech lidí světa. Díky těmto knihám Elias dokáže
procházet zpět do různých okamžiků minulosti
a dostane příležitost zasáhnout do událostí, jež tragicky
poznamenaly první polovinu dvacátého století. Na
své nebezpečné pouti časem se pokusí zachránit život
nejen svým nejbližším, ale i tisícům nevinných lidí. Avšak
netuší, jak změny v minulosti ovlivní budoucnost, do
které se pak navrátí...

ŽIVOT PO SMRTI
V roce 1993 byli tři teenageři odsouzeni za vraždu tří
osmiletých chlapců. Damien Echols dostal trest smrti. Jeho dva
kamarádi doživotí. Na základě zcela nedostatečných důkazů
– vrahem měl být satanista a všichni tři obvinění nosili černé
oblečení, poslouchali metal a bydleli nedaleko místa činu.

XYZ

PLUS

TAJNÁ KNIHA

ZA VŠÍM

HLEDEJ ŽENU
Znáte tu situaci, když si s někým něco domluvíte a ten člověk se vám pak tři
dny neozývá? Záhada se ale vysvětlila. Muzikálová zpěvačka Radka Fišarová,
která proslula jako snad nejmladší představitelka Evity ve stejnojmenném
muzikálu, odjela s přítelem – hercem Městských divadel pražských Jiřím Hánou
- a synkem Oskárkem na víkend. Jenže mobil si zapomněla doma. A než se na
něj po návratu stačila podívat, tříletý všetečka jí ho někam „uklidil“. Protože
u něj měla ztišený zvuk, nemohla mobil celý den najít. Když jsme se sešli
s Radkou i Jiřím k povídání po focení v pražském parku Grébovka, společně
jsme se tomu zasmáli.
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DĚLÁ OSKÁREK PODOBNÉ VĚCI
ČASTO?
Radka: Ano, podobná překvápka nám
dělá dost často. Hlavně ho moc baví
schovávání telefonů a ovladačů. Naštěstí si pamatuje, kam všechno schová.
Nedávno něco schoval u babičky a i po
čtrnácti dnech, když jsme se ho zeptali, přesně věděl, kam to dal. Problém je
v tom, že člověku chvíli trvá, než si uvědomí, že v tom může mít to prtě prsty
a než nás napadne se ho zeptat.
Jiří: Fakt je, že mobil schovává docela
často. Nemá rád, když je s námi Radka
doma a když telefonuje. A ona občas
s někým mluví třeba i hodinu.

PŘIPOMÍNÁ VÁM V NĚČEM VÁS,
KDYŽ JSTE BYLA MALÁ?
Radka: Oba dva se v něm vidíme. Oskárek je takový šotek a lumpík, což byl
Jirka prý taky. Vůbec bych řekla, že je
celý tatínek.
Jiří: Já bych zase řekl, že v něm hodně často vidím maminku. Snažíme se
hodně trávit čas všichni tři dohromady.
Oskárka – pokud nám to práce dovolí –
společně odvádíme do školky, i ho oba
vyzvedáváme. Je pro nás důležité dělat
co nejvíc věcí všichni spolu.

Radka: Ale to je výjimečně a dělám to
nerada. Pokaždé mě pak strašně bolí
ucho.

I KDYŽ JSTE OBA UMĚLCI, PŘIPADÁTE MI JAKO KLIĎASOVÉ,
KTERÉ JEN TAK NĚCO NEVYVEDE
Z MÍRY. NEBO SE PLETU?

OSKÁRKOVI JSOU TŘI ROKY, UŽ
U NĚJ POZORUJETE NĚJAKÉ HERECKÉ NEBO HUDEBNÍ VLOHY?

Radka: Myslím, že dlouho vydržím, ale
když přeteče pohár, tak lítají mé střelecké šípy. Snažím se proto řešit vše
hned, aby se ten pohár zbytečně nevršil. Ale tuším, že podobně to má spousta maminek. Pro mě jako pro Střelce je
typické, že jsem hubatá a řeknu něco
dřív, než si to rozmyslím. A dokážu se
trefit do Achillovy paty, protože umím
dobře mířit.
Jiří: Myslím, že jsme celkem pohodoví
rodiče.

Radka: Určitě má cit pro rytmus, protože doma i ve školce dost často zpívá. Ale když zpívám já sama, tak křičí:
Mami nezpívej. Úplně nejraději má,
když hraje na své malé bicí, které dostal od babičky a dědy. Podezřívám své
rodiče, že mu je dali, aby se mi pomstili
za mé dětství. (Směje se Radka). No a já
mu k tomu musím hrát na piano a pak
smím i zpívat. Když Jirka doma cvičil
na kontrabas do jednoho představení,
tak jsme museli hrát jako kapela. Takže
když bych to shrnula, Oskárkovi jde asi
nejlépe dirigování.
Jiří: Je to lumpík, dělá různé naschvály,
občas si vymýšlí, volí si cestu, jak dosáhnout toho, co chce. Rozhodně ho nepodporuju ve lhaní, ale strašně mě baví
jeho fantazie. To, že si vytváří svůj vlastní svět, že je aktivní, všechno ho zajímá.

RADKO, JAK JSTE MYSLELA, ŽE
SE VÁM RODIČE CHTĚLI POMSTÍT
ZA VAŠE DĚTSTVÍ? BYLA JSTE
EXTRÉMNĚ ŽIVÉ NEBO ZLOBIVÉ
DÍTĚ?
Radka: Když jsem byla miminko, maminka ke mně vstávala až patnáctkrát
za noc. Což já vůbec neznám, Oskara
naopak musíme budit. Takže si se mnou
chudák asi užila. Takže ano, bicí jako
dárek pro Oskárka jsou pomsta za to,
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že jsem byla velmi hlučné a neposedné
dítě, které pořád někam utíkalo.

JAKÁ SITUACE VÁS SPOLEHLIVĚ
ZNERVÓZNÍ NEBO ROZHODÍ?
Radka: Chvíle, kdy nestíhám, protože
jsem si špatně rozložila čas. Někdo na
mě musí čekat, musím někoho honit,
aby si pospíšil, to mi není příjemné.
A nejhorší je, že si za to můžu sama
a nemůžu to tedy na nikoho svést.

KONČÍ DIVADELNÍ SEZONA, ALE
PRÁCE NE, ZKOUŠÍTE NOVÝ
MUZIKÁL ROMEO A JULIE.
Radka: Muzikály mají takovou nemilou
tradici, že se zkouší v létě. Je to logické,
protože se nazkouší v klidu během divadelních prázdnin. Na druhou stranu,
pokud se sejdou třeba dva najednou,
tak často kolem premiéry ubývá sil.
Proto já si ze své zkušenosti již hlídám
alespoň nějaké volno.

VY BUDETE ZKOUŠET MUZIKÁL,
JIRKA NATÁČÍ DETEKTIVNÍ

SERIÁL. KDO V TAKOVÉM
PŘÍPADĚ HLÍDÁ OSKÁRKA?
Radka: Oskárek chodí do školky, kam
bude chodit ještě část prázdnin. Baví
ho děti, hračky i program, který pro ně
vymýšlejí, což mě těší. A srpen mám já
vyhrazený pro studium doma a rodinu.
Případně nás zastoupí babí a děda na
chaloupce v Českém ráji.

KDYŽ NEBUDETE PRACOVAT,
JAKÉ MÁTE PLÁNY NA
PRÁZDNINY?
Radka: Uklidit půdu na chalupě, což je
na dlouho, a pak pokračovat s rodiči na
rekonstrukci. Na chalupu se pokaždé
těším, protože ráda pracuju na zahradě, což tedy dělám i doma, je to pro mě
úžasný relax a dobíječka, i když, co jsme

s Jirkou, tak mě k tomu moc nepouští,
protože i on rád prací na zahradě relaxuje. No a pak bychom rádi do Českého
Krumlova, na Kleť a někam k moři. Uvidíme, snad všechno klapne.
Jiří: Chalupa v Českém ráji je nádherná,
ale půda potřebuje rekonstrukci, chceme se na ni proto zaměřit. Ale proto-

že oba máme své závazky, prázdniny
se nám trochu zdrcly. Do jižních Čech
bychom rádi vyrazili v srpnu. V Českém
Krumlově Radka před dvěma lety hrála
na otáčivém hledišti muzikál Divotvorný hrnec a my tam strávili nádherných
čtrnáct dní. Pořád jsme chodili Krumlovem i na výlety do okolí a pořád objevovali nové věci. Jednou jsme vyrazili
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i na Kleť, ta hora a prostor kolem ní
měl pro mě magické kouzlo. Údajně
tam Keltové dělali různé rituály. Chtěli
bychom se do Krumlova na Kleť ještě
jednou podívat. A k moři se chystáme
na ostrov Brač, kde je prý krásně, tak se
těšíme. S Oskárkem jsme poprvé vyrazili, když mu byl půlrok. Já i Radka moře
zbožňujeme, oba nás nabíjí energií.
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neotesaný přístup a snažím se ho zase
nasát.

představení, která už jsou prý skoro vyprodaná, těším.

STALO SE VÁM UŽ NĚKDY V MINULOSTI, ŽE JSTE TAK ZVANĚ
VSTOUPILI PODRUHÉ DO TÉŽE
ŘEKY?

JAK JSTE SE VY DVA DALI
DOHROMADY, KDY MEZI VÁMI
PŘESKOČILA JISKRA?

RADKO, OD ZÁŘÍ TAKÉ BUDETE
ZASKAKOVAT ZA TĚHOTNOU
MONIKU ABSOLONOVOU
V HLAVNÍ ROLI EVITY.

Radka: Ale určitě, ať to byla Kleopatra, Tři mušketýři, Touha, Divotvorný hrnec na krumlovské točně... Ale zrovna
u Evity by mě nenapadlo, že si ji ještě
znovu zahraju. Na druhou stranu mě
občas napadlo, že jestli se máme ještě
setkat, tak se jistě setkáme.

Radka: Víte, mě ani nenapadlo, že by se
mohla Evita vrátit. Ale měla jsem ji moc
ráda, vždycky pro mě byla zásadní, spolu s Edith Piaf. A byla to má první hlavní role. Bude to zvláštní návrat a cítím
zodpovědnost i radost. Jsem ráda, že
mě Monča doporučila, a že mi Michal
Hrubý tuto nabídku ze Studia DVA dal.
Evitu jsem hrála, když mi bylo dvacet,
teď se k ní vracím a vzpomínám jako
divá. Byla jsem tenkrát ještě trdlo, ale
bylo mi stejně let, jako skutečné Evitě.
Takže teď vzpomínám na ten svůj čistý

Jiří: Já jsem něco podobného zažil se
Saturninem. Tohle představení, které režíroval Ondřej Havelka a na jevišti účinkoval i jeho orchestr Melody
Makers, jsme hráli v Divadle ABC, derniéru mělo asi před rokem a půl. A teď
o prázdninách, od sedmého do třináctého července, ho znovu budeme hrát,
tentokrát na lodi Tajemství Divadla
bratří Formanů. Byla to velmi úspěšná
inscenace plná tance, zpěvů a specifického humoru, moc se na těch několik

Radka: To je krapet kuriózní. Jirka hrál
v představení Petera Budka Branky,
Body, Striptéři. Hrál tam fotbalistu, který na závěr tančí jako travestita Marie
Rottrová a zpívá píseň Super muž. Já se
o Velikonocích šla na tohle představení
podívat s kamarádkou. No a asi proto,
že mám Marušku tak ráda, připadal mi
Jirka neodolatelný. Pak to tedy ještě
chvilku trvalo, než jsme se dali dohromady, ale Maruškou Rottrovou to začalo. Prostě Cherchez la femme. (smích).

MYSLÍTE SI, ŽE POTKAT SE TŘEBA
O PĚT LET DŘÍV, TAKY BYSTE SE
DALI DOHROMADY?
Radka: Kdo ví, já takhle nepřemýšlím.
My se vlastně i potkali, ale zase minuli.
Mělo to tak být.

JAK TO MYSLÍTE – MINULI?
Jiří: To rád vysvětlím. Potkali jsme se

na představení, tuším, že to byla Orestea, hráli jsme všechny tři díly. Jednou
můj kamarád Tomáš říká, že se na
představení přijde podívat ta výborná
zpěvačka Radka Fišarová, kterou jsem
tehdy osobně neznal. Před začátkem
představení jsem procházel kolem recepce a viděl ji a řekl si: Jé, ta je hezká.
Po představení jsem se pak šel odlíčit,
a když jsem se vrátil, ona už v divadle
nebyla. Mrzelo mě to, chtěl jsem se
s ní seznámit. Ale pak za zhruba pět
let Radka přišla právě na Branky, Body,
Striptéry a viděla mě jako Marušku. Asi
to tak mělo být a měli jsme se potkat až
napodruhé.

VĚŘÍTE RČENÍ „CO SE MÁ STÁT,
TAK SE STANE“? NEBO RADĚJI
TAK ZVANĚ CHODÍTE OSUDU
NAPROTI?
Radka: Vše je, jak má být, a je to tak
správné. Ale asi bych také dodala, že
štěstí přeje připravenému. Je určitě třeba něco dělat, pokud možno nejlépe,
jak to zrovna jde... No, na tohle téma
bychom si mohli povídat hodiny.

KDO Z VÁS DVOU JE
UPOVÍDANĚJŠÍ?
Jiří: Ženy o věcech víc mluví a víc je rozvádějí, chlapům to kolikrát stačí říct
jednou větou. Ale ne že bych doma
jen mlčel, je to půl napůl. Ale když si
o něčem s Radkou povídáme a Oskara
to nebaví, v ten moment nás překřičí,
takže pak je nejupovídanější on.

HÁDÁTE SE NĚKDY?
A KVŮLI ČEMU?
Radka: Máme, asi jako každý, sporné
body, ale to nemůžeme ventilovat.
Ale naučila jsem se, že jakoukoliv krizi
mezi námi spolehlivě zažehná, když se
začneme bavit o Škodovkách, protože
Jirka o nich ví všechno, Takže přehodím
řeč, a to vždycky zabere. (smích).

KDO VYMYSLEL JMÉNO OSKAR?
Jiří: Vymyslela to Radka. Povídali jsme si
o jménech a Radka si je začala psát na
papír vedle příjmení. Oskar má příjmení
po mně, i když nejsme sezdaní.
Radka: Věděli jsme, že musíme jít na
matriku, aby mohl mít Oskárek příjmení po Jirkovi. Jenže jsem rodila o měsíc
dřív a nestihli jsme to, proto mu v po-

rodnici automaticky dali příjmení po
mně. Když jsem viděla spojení Oskar
Fišar, řekla jsem si, že to mu nemůžeme
udělat, tak jsme pak na matriku zajeli
a uvedli všechno do pořádku.
Jiří: Nakonec jsme se domluvili, že já
vyberu jméno pro holčičku a Radka pro
chlapečka. Tak jsme napsali Oskárka
a Josefínku. Do poslední chvíle jsme
nevěděli, co budeme mít, nechali jsme
se překvapit. A musím říct, že jsem moc
rád. Protože ten pocit, když jste u porodu, miminko se narodí a v tu chvíli
se dozvíte, jestli je to chlapeček nebo
holčička, pro mě to byl nejvíc emotivní
a nejkrásnější moment, jaký jsem kdy
zažil.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA
DĚTSTVÍ:
Radka: Visím z kočáru na kšírách, bylo
mi asi deset měsíců, a už už se dotýkám
špičkama nohou země. Hrozně chci se
jí dotknout. Byl to boží pocit a silná
touha… a pak mi to někdo překazil, asi
máma. Ale já se nedala. (smích).
Jiří: Jednou – to jsem asi chodil ještě
do jeslí, chtěl jsem jet k babičce. A rodiče mi řekli, že tedy ano, že mě vezou
k babičce. A pak na křižovatce odbočili
místo doleva doprava a mně v tu chvíli
došlo, že jedeme do jeslí, tak jsem začal
strašně brečet, protože jsem tam hrozně nechtěl.
Monika Seidlová
Foto a makeup Monika Navrátilová
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PŘEDPLATNÉ

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

RADKA FIŠAROVÁ
Za vším hledej ženu
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ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
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VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
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