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INZERCE

Máj, lásky čas - tak tohle pořekadlo asi 
většinu z nás touhle dobou dožene.  Stro-
my kvetou, v trávě se objevují rozkvetlé 
koberce jarních kytiček a i ten nejzatvr-
zelejší pesimista má trochu optimističtější 
pohled na svět… Ten v záplavě jarních 
barev vypadá přece mnohem líp. My op-
timisté s novou nadějí vyrážíme na Petřín, 
snílci očekávají novou lásku, protože, 
upřímně, kdy, když ne teď?  Samozřejmě, 
máj s sebou přináší i trochu těch stinných 
stránek. Maturanti se namísto užívání si 
jara užívají o maturitách, budoucí vysoko-
školáci se potí při vstupních testech. Ale 
pro většinu z nich všechno dobře dopadne 
a případný neúspěch se rozplyne v příslibu 
blížících se prázdnin.
A co vám přináší květen v našem časopi-
se? Samozřejmě novou porci zajímavých 
článečků. Řekneme si něco o cestování 
v těhotenství i o cestování s dětmi, pora-
díme vám, jak se správně opalovat i jak 
se přitom nezpotit. S dětmi vyrazíme na 
kola a při té příležitosti si zkontrolujeme 
domácí lékárničku. 

Tak na shledanou za měsíc…

Editorial
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Těhotenství

Těhotenství je pro ženu nejkrásnějším obdobím v celém životě, kdy ji pod 

srdcem roste nový život. Zároveň dochází ke změnám v organismu, které mají 

vliv i na vzhled. Pokožka je suchá, mastná pleť a akné, nadměrné ochlupení, 

pigmentové skvrny, tvorba strií, nevolnosti, křečové žíly, hemeroidy. Většina 

problémů po porodu vymizí, ale některé bohužel zůstanou.

TĚŽKOSTEM 
SE DÁ PŘEDCHÁZET
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STRIE NEBOLI PAJIZÉVKY
Strie jsou růžové až červené trhlinky, 

které postupem času přecházejí do bílé 

barvy, způsobené napínáním kůže kvůli 

náhlé změně váhy. Kůže není schop-

na se přizpůsobit náhlé větší velikosti, 

kdy se nadměrně napíná a  následně 

popraská. Strie se tvoří hlavně na bři-

še, poprsí, stehnech a hýždích. Některé 

maminky mají díky správné životosprá-

vě nebo díky dobrým genetickým před-

pokladům od strií klid. Většina žen ale 

musí se striemi počítat.

JAK ZABRÁNIT VZNIKU STRIÍ
Abyste zabránila vzniku strií, musíte 

dodržovat pár důležitých bodů:

Zabraňte přibírání na váze, tak jak vám 

doporučí gynekolog.

Dopřejte tělu dostatek výživných látek, 

které jsou potřebné k produkci kolage-

nu před těhotenstvím a  během těho-

tenství. Vše proberte s dietologem, co 

je z jídel vhodné pro toto období a při-

dejte je do vaší diety. 

Hydratujte a jemně masírujte pokožku 

krouživými pohyby 2× denně.

Chraňte se před sluníčkem a používejte 

vhodné krémy.

Abyste předešla nebo alespoň minima-

lizovala vznik strií na jednotlivých par-

tiích těla (bříško, boky, prsa) aplikujte 

speciálně vyvinutý krém proti striím, 

který je důležitý vmasírovat do pokož-

ky 2x denně (ráno a večer).

JAK SPRÁVNĚ MASÍROVAT 
HLAZENÍ 
Krém proti striím naneste na bříško 

a  rozetřete. Poté položte na břicho 

ruce v  paralelní pozici. Konečky lépe 

řečeno bříšky prstů s použitím jemného 

tlaku masírujte bříško směrem zespodu 

nahoru do stran.  

POŠTIPY 
Díky poštipům se tkáň jemně povolí 

a není napjatá, což zabraňuje možnosti 

„potrhání kůže”. Uchopte velmi jemně 

kůži mezi prsty a několikrát ji lehce vy-

tahujte směrem vpřed a  poté pusťte , 

toto opakujte rychle za sebou po celém 

bříšku. Zdůrazňujeme, velmi jemně. 

Masáž začněte aplikovat pravidelně 

od 3. měsíce dvakrát denně.    Masáž 

přerušte 14 dní před očekávaným poro-

dem, aby nedošlo k nechtěnému vyvo-

lání porodních stahů.

PÉČE O PRSA
Během těhotenství se následkem hor-

monálních změn prsa zvětšují a můžete 

cítit nepříjemný natahování a  svědění 

pokožky. Některé firmy prodávají prsní 

hydratační produkty pro těhotné ženy, 

které by jim měly pomoci uvolnit tyto 

symptomy, a  také minimalizovat nebo 

předcházet ztrátě pevnosti a  elasticity 

prsou po těhotenství. Vypořádejte se 

se striemi na prsou podobně jako jsme 

popsali výše. Pravidelnými cviky urče-

nými pro tuto oblast můžete dokonce 

vylepšit tvar a  pevnost vašich prsou, 

stejně jako předcházet ochabnutí a stri-

ím. Nejjednodušším a  dobře známým 

cvikem je tlačení dlaní proti sobě ve 

výši prsou po dobu 5 vteřin, následuje 

oddech. Opakujte 10x.  

MASÍRUJTE ROVNĚŽ ZADEČEK 
Také zadeček a  stehna nezapomeňte 

pravidelně promasírovat, vždy se při 

masážích řiďte radou: Směrem k  srdci, 

tzn. u zadečku a stehen směr nahoru.  

HEMEROIDY
V těhotenství se u některých žen objeví 

hemoroidy (často nesprávně označo-

vané jako hemeroidy). Jsou to křečové 

žíly, které se vytváří v konečníku a ně-

kdy z něj mohou i vyhřeznout ven (čas-

to se to stane při porodu).  Ke vzniku 

hemoroidů v  těhotenství výrazně při-

spívá zácpa a  s  ní spojené tlačení při 

stolici. Dalšími důvody vzniku hemo-

roidů v těhotenství jsou zvětšený objem 

krve v těle a útlak žil v pánvi zvětšující 

se dělohou. Hemoroidy mohou být vel-

mi bolestivé, popř. mohou nepříjemně 

svědit. V některých případech se může 
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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

Albatros Media 
vás srdečně zve na 

Svět knihy 2015 
(14. – 17. 5., stánek P208)

� Největší výběr knih za veletržní ceny
�  Bohatý doprovodný program 
za účasti nejznámějších autorů

� Dětský koutek s hlídáním zdarma 
a tvůrčí dílnou od Baby Office

� Příjemná kavárna s vynikající kávou 
z pražírny doubleshot a čerstvými 

domácími produkty
Partneři:
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objevit i krvácení z hemoroidů. Po po-

rodu hemoroidy obvykle samy vymizí, 

jen výjimečně je potřeba k jejich odstra-

nění drobná operace.

PREVENCE HEMOROIDŮ
Snažte se vyhnout zácpě, která je hlav-

ní příčinou hemoroidů 

Dopřejte svému tělu pravidelný po-

hyb, stačí krátká procházka každý den, 

vhodné je také  plavání

Spěte a  odpočívejte na levém boku – 

dolní dutá žíla, která odvádí odkysliče-

nou krev z nohou do srdce, je uložena 

napravo od páteře a spánek na levém 

boku tedy usnadňuje oběh krve,

Během dne odpočívejte se zvýšenou 

polohou nohou 

LÉČBA HEMOROIDŮ
Úlevu od již vzniklých hemoroidů vám 

mohou přinést:

studené obklady (např. pytlík s  ledem) 

na postiženou oblast,

teplé sedací koupele,

hygiena po stolici – pokud je to mož-

né, omyjte konečník po každé stolici 

vodou nebo použijte alespoň vlhčené 

ubrousky.

V lékárnách je na výběr velké množství 

volně prodejných mastí a čípků, o jejich 

použití se však vždy poraďte se svým 

lékařem, protože některé z  nich jsou 

v těhotenství nevhodné. Bezpečné jsou 

koupele a obklady z březové kůry.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
K  mnoha typickým radostem a  staros-

tem těhotenství patří i křečové žíly. Prá-

vě v  těhotenství si mnoho žen poprvé 

všimne nevzhledných rozšířených žil na 

nohou a u žen, které je již mají, dochází 

často ke znatelnému zhoršení.

MYSLETE NA PREVENCI
Nikdo po vás nechce, abyste při první 

radosti či šoku ze zprávy o svém těho-

tenství začala ihned přemýšlet o křečo-

vých žilách. Nicméně je dobré si toto 

nebezpečí uvědomit včas. Čím dříve 

prevenci křečových žil zahájíte, tím 

lépe. Zde je několik tipů, co můžete 

udělat pro své nohy:

• Cvičte každý den. Žádné heroické 

výkony nejsou vhodné, ale třeba 

jen chvíle ostré chůze v  lese nebo 

v  parku vykoná mnoho pro váš 

krevní oběh. 

• Zajímejte se o  svůj váhový přírůs-

tek během těhotenství a případné 

pochybnosti konzultujte s gyneko-

logem. Redukční diety se v  těho-

tenství nedoporučují, avšak nad-

měrné přibývání na váze nikomu 

neprospěje a křečové žíly to v ka-

ždém případě zhorší. 

• Uvelebte se pohodlně s  nohama 

nahoře, kdykoli je to možné. Při 

sezení použijte nižší stoličku nebo 

jiný vhodný kus nábytku na opření 

nohou, při ulehnutí můžete nohy 

podepřít polštářem. 

• Pokud je to pro vás snesitelné, spě-

te na levém boku s nohama pode-

přenýma polštářem. Druhým pol-

štářem si podepřete záda, abyste 

se v  této poloze udržela i  během 

spánku. Protože dolní dutá žíla, 

která přivádí krev do srdce, je ulo-

žena na pravé straně těla, poloha 

na levém boku jí odlehčí od váhy 

těhotné dělohy. Tím se zprostřed-

kovaně sníží tlak i v žilách dolních 

končetin. 

• Pořiďte si těhotenské punčochy 

nebo punčochové kalhoty, které 

kompresí končetiny podporují ná-

vrat žilní krve do srdce. Dnes už 

není pravda, že těhotenské kom-

presní punčochy musí být odpudi-

vé a  nevzhledné. Při troše snahy 

určitě najdete typ, který vám bude 

vyhovovat. Punčochy si nasaďte 

každé ráno ještě na lůžku, dříve 

než vstanete. Noste je pokud mož-

no po celý den.

VYDRŽTE S ŽILAMI DO PORODU
Přestože křečové žíly nejsou pěkné, 

příjemné ani zdraví prospěšné, během 

devíti měsíců vám nijak neuškodí. Pro-

Těhotenství
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to jejich radikálnější řešení (například 

laserem nebo chirurgicky) může počkat 

až na dobu po porodu. Nebo ještě lépe 

do doby, kdy si po období bezesných 

nocí s miminkem začnete užívat pokud 

možno poklidnou mateřskou dovole-

nou.

NEVOLNOSTI
75 procent žen trpí v těhotenství nevol-

ností. Jejich hlavní příčinou je zvýšená 

hladina hormonu HCG v  krvi. Hladi-

na tohoto hormonu dosahuje vrcholu 

mezi osmým a desátým týdnem a pak 

se snižuje, což vysvětluje, proč zhruba 

kolem dvanáctého týdne většinou ne-

volnosti samy od sebe ustávají. Některé 

ženy pociťují občasné nevolnosti až do 

konce šestého měsíce. 

JAK PŘEKONAT TĚHOTENSKOU 
NEVOLNOST 
1.  MĚJTE PO RUCE VŽDY NĚCO 

MALÉHO K JÍDLU 
To platí jednak přes den, kdy byste 

měla sníst spíše hodně porcí - ale také 

hodně malých, ale také už ráno, ještě 

než vstanete. Zaměřte se na nedráždi-

vou dobře stravitelnou stravu bohatou 

na proteiny a sacharidy. 

1.  NACHYSTEJTE SI K POSTEL 
NĚCO MALÉHO K ZAKOUS-
NUTÍ

Trošku zaženete hlad a hlavně se vám 

naředí nahromaděné trávící šťávy 

v  žaludku. Vhodný je kousek rohlíku, 

krajíček celozrnného chleba, různé 

celozrnné křupavé chlebíčky - knuspi 

a podobně. 

2. VSTÁVEJTE POMALU 
Není nic horšího, než s  žaludkem na 

vodě vyletět z  postele při prvním za-

zvonění budíku. Před tím, než vstanete 

si ještě na posteli příjemně protáhněte 

svaly (ne moc, abyste si bříško nenatáh-

la - jen tak, aby vás to probralo). V kli-

du se posaďte, spusťte nohy z postele 

na zem a teprve po chvíli vstaňte. 

3.  NEJEZTE ŽÁDNÁ TUČNÁ, 
SMAŽENÁ NEBO PŘÍLIŠ  
KOŘENĚNÁ JÍDLA 

Obecně nejsou tuky a  smažená jídla 

zdravá jako taková a mnoho lidí s nimi 

má problémy - ani nemusí být v  jiném 

stavu. 

4. NEZAPOMEŇTE HODNĚ PÍT 
Pokud zvracíte, může dojít k dehydra-

taci. Je proto potřeba tělo dobře zá-

sobit vodou (navíc dobře hydratovaná 

pokožka vypadá mladší). Pokud vám 

dělá příjem tekutin problémy, zkuste 

pít jen mezi jednotlivými denními jídly 

a ne při jídle. 

5. NAKRÁJEJTE SI CITRÓN 
Už jejich vůně vám může pomoci při 

pocitech na zvracení. Jinak si můžete 

dát kousek citrónu do minerálky nebo 

do vody, takže vás příjemně osvěží. 

6. ODPOČIŇTE SI 
Nebojte se v každodenním shonu zasta-

vit a relaxovat. Stres jako takový škodí 

jak vám, tak i vašemu miminku a nediv-

te se proto, že se tělo bouří. Při vypja-

tých situacích pomáhá hluboké dýchání 

a hlavně věta stojí mi to opravdu za to 

rozčilování 

CHUTĚ V TĚHOTENSTVÍ 
Lidově se říká, že podle chutí v  těho-

tenství je možné poznat pohlaví dítě-

te – když má nastávající maminka chuť 

na sladké, bude mít holčičku, když na 

kyselé, narodí se chlapeček. Nakolik je 

to pravda, není statisticky prokázáno – 

konec konců šance je 50 na 50. V dneš-

ní době navíc nahradily tyto „babské“ 

předpovědi moderní vyšetřovací me-

tody. Typická bývá pro devět měs íců 

těhotenství chuť na ostřejší, pikantní 

pokrmy, a také chuť na různé nezvyklé 

kombinace (kyselé okurky s čokoládou, 

jogurt a sardinky). 

JAK VYHOVĚT CHUTÍM  
A NEUŠKODIT PŘITOM SOBĚ ANI 
DÍTĚTI 
Maminka by měla v první řadě zajistit 

potřebné zastoupení živin, které jsou 

nezbytně potřebné pro vývoj dítěte, te-

prve v druhé řadě si může dopřát něco, 

na co má chuť, ať již to jsou nezvyklé 

kombinace nebo nějaké pikantnější jíd-

lo (tyto potraviny se však nesmí stát ka-

ždodenní záležitostí). Chutí na sladké 

se zbavíte tím, že budete jíst pravidelně 

každé 2-3 hodiny a budete vybírat po-

traviny s nízkým glykemickým indexem. 

Text: Jana Abelson Tržilová,  

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: maminkam.cz, babycenter.com, 

femina.cz

Těhotenství



Vstupte do světa

a zazpívejte si veselé písničky

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

www.albatrosmedia.cz
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Těhotenství

Cestování v současné době patří k našemu životu a vzdát se ho je téměř 

nemyslitelné. Co když ale čekáme miminko? Co udělat pro to, abychom 

cestovali maximálně bezpečně?

JEDEME 
NA VÝLET



INZERCE

13

Těhotenství



Romantická krajina Buchlovských kopců rozkládající se 
pod majestátním hradem Buchlov je jako stvořená 
pro trávení letní rodinné dovolené.

Cena pobytu v období 27. 6. – 29. 8. 2015

- ubytování v pokojích kategorie *** 
   s balkonem, terasou nebo venkovním 
   posezením,
- polopenze,
- slovácký večer s degustací vín 
   a živou muzikou,
- dětský večer se soutěžemi, 
   dětskou diskotékou a letním kinem,
- neomezený vstup do venkovního bazénu 
   s protiproudem a na dětské hřiště,
- zvýhodněné ceny na další služby: 
   masáže, whirlpool, sauna, vyjížďky 
   na koních v sedle i kočáře, lety balonem.

Pro zájemce je zde možnost absolvovat 
noční prohlídku hradu Buchlov.
Hotel Buchlov | Polesí 297, 687 08 Buchlovice

DOSPĚLÁ OSOBA

4 990 KČ
DÍTĚ 4 - 12 LET

3 390 KČ

REZERVUJTE
www.hotelbuchlov.cz | + 420 572 541 130 | info@hotelbuchlov.cz

Hotel Buchlov
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Není prokázáno, že by cestování vyvo-

lávalo potrat nebo předčasný porod, 

tudíž nejsou důvody ho těhotným za-

kazovat. Jistá rizika ale existují a každá 

nastávající maminka by s nimi měla být 

srozuměna. Obecně platí, že pro těhot-

nou ženu je nejbezpečnější cestovat 

během druhého trimestru těhotenství 

(18. až 24. týden), kdy se cítí dobře a je 

malé riziko potratu, nebo předčasné-

ho porodu. V posledním trimestru (25. 

až 36. týden) se doporučuje zdržovat 

v  relativní blízkosti vašeho ošetřující-

ho lékaře či pracoviště, na kterém plá-

nujete porodit. Konečné rozhodnutí, 

zda cestovat nebo necestovat by mělo 

padnout po konzultaci s  pojišťovnou, 

u které sjednáváte pojištění léčebných 

výloh. Zdaleka ne všechny programy 

budou krýt náklady spojené s  kompli-

kacemi v těhotenství, s porodem a péčí 

o novorozence! Je třeba počítat i s vyš-

ším pojistným.

ELIMINUJTE TĚLESNOU ZÁTĚŽ  
A KLIMATICKÉ OBTÍŽE
První zásada bezpečnosti pro cestují-

cí maminku zní, že cesta by jí neměla 

neměla přinášet zvláštní tělesnou zátěž 

nebo klimatické obtíže. Počítejte s tím, 

že během cesty budete nutně potře-

bovat rychlou a  snadno dosažitelnou 

lékařskou pomoc. To platí i tehdy, jest-

liže vaše těhotenství doposud probíha-

lo bez jakýchkoliv problémů. Porucha 

ohrožující těhotenství se může objevit 

nečekaně, bez předchozích varovných 

příznaků.  Jestliže těhotenství probíhá 

normálně, bez nepravidelností, pak 

cestování na kratší vzdálenost nevyvo-

lá potíže a není nebezpečné. Je-li však 

těhotenství nepravidelné, zejména se 

sklonem ke krvácení a  k  potrácení, je 

cestování i na krátkou vzdálenost velmi 

riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním 

prostředkem je spojena s  otřesy, ne-

bezpečím kolizí a podobně. I na vcelku 

malá traumata jsou těhotné různým 

způsobem vnímavé. U  některé těhot-

né vyvolá pád po sklouznutí či seskok 

z nepatrné výše potrat nebo předčasný 

porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se 

zhmožděním břišní stěny a zlomenina-

mi pánevních kostí další průběh těho-

tenství neohrozí.

CESTY NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI
Při cestách na větší vzdálenosti si musí 

těhotná uvědomit rizika spojená nejen 

s cestou samotnou, ale i se situací v cílo-

vém místě, jeho klimatem, hygienický-

mi podmínkami, dostupností a  úrovní 

lékařské péče, způsobem stravování, 

úrovní bydlení, rizikem infekčních cho-

rob atd. Pozornost je třeba věnovat 

i režimu těhotné, když cesta do zahra-

ničí bývá většinou spojována s pobytem 

v teplých krajích. Pobyt na slunci vede 

k  rychlé dehydrataci, přehřátí organi-

smu. Přehřátí organismu škodí nejen 

těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že 

dlouhodobý pobyt těhotné ve II. tri-

mestru na slunci při opalování zvyšuje 

riziko tělesného poškození dítěte. Nad-

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těho-

tenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ a nezapomeňte 

na pojištění nutného lékařského transportu.

Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na ta-

kové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, toxémii, provést císařský řez.

Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské 

prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení vaší pojišťovny nebo školy). 

Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.

Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu 

typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.

Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny 

nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.

Těhotenství
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Romantická krajina Buchlovských kopců rozkládající se 
pod majestátním hradem Buchlov je jako stvořená 
pro trávení letní rodinné dovolené.

Cena pobytu v období 27. 6. – 29. 8. 2015

- ubytování v pokojích kategorie *** 
   s balkonem, terasou nebo venkovním 
   posezením,
- polopenze,
- slovácký večer s degustací vín 
   a živou muzikou,
- dětský večer se soutěžemi, 
   dětskou diskotékou a letním kinem,
- neomezený vstup do venkovního bazénu 
   s protiproudem a na dětské hřiště,
- zvýhodněné ceny na další služby: 
   masáže, whirlpool, sauna, vyjížďky 
   na koních v sedle i kočáře, lety balonem.

Pro zájemce je zde možnost absolvovat 
noční prohlídku hradu Buchlov.
Hotel Buchlov | Polesí 297, 687 08 Buchlovice
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měrné působení UV záření může u tě-

hotné způsobit akutní poškození kůže, 

spáleniny. Turisté bývají zvýšenou mě-

rou postihováni průjmy.

JÍZDA AUTEM A AUTOBUSEM
Jízda autem a autobusem často vyvolá-

vá na špatných cestách otřesy. Totéž se 

může stát i  na lodi, zejména při špat-

ném počasí. Větší otřesy mohou vyvolat 

děložní činnost (porodní bolesti). U žen 

v  pozdějším stadiu těhotenství, které 

řídí osobní auto, byla prokázána delší 

reakční doba. To znamená, že na situ-

aci na silnici reagují pomaleji. Této sku-

tečnosti musí přizpůsobit rychlost jízdy 

a způsob řízení. Těhotná by se neměla 

sama vydávat na cestu, sama by neměla 

jezdit v hustém dálničním provozu. Jíz-

da na problémových úsecích trati vyvo-

lává stres a je spojena s rizikem úrazu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY PRO  
TĚHOTNÉ
Zvláštní péči je třeba věnovat použití 

bezpečnostních pásů, jejichž používání 

je povinné i pro těhotné. Bezpečnostní 

pás zapínejte tak, že si jeho spodní část 

umístíte pod břicho. Nikoliv tedy přes 

břicho, jak jinak bývá obvyklé. Mezi 

těhotnými ženami v  České republice 

převládají podle odborníků stále před-

sudky k používání bezpečnostních pásů 

v  autech. Ženy se domnívají, že pásy 

mohou při prudkém zabrzdění auto-

mobilu ohrozit jejich plod. Nepřipouta-

né ženy však vystavují při nehodě své 

nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku 

poškození než ženy s  bezpečnost ními 

pásy. Přímým poraněním je ohrožena 

zvětšená děloha i samotný plod; nastá-

vající matky často umírají na poranění 

hlavy. Všechna zranění jsou spojena 

s prudkým nárazem. Dokonce i zdánli-

vě malý náraz může způsobit odloučení 

placenty, což může mít pro dítě i mat-

ku ty nejhorší následky. Účinky nárazu 

mírní právě bezpečnostní pásy. Poutání 

těhotných žen však má svá specifika. Při 

jízdě vozem je nutné, aby byly připou-

tány jak těhotné řidičky, tak těhotné 

spolucestující na zadních sedadlech. 

POZOR NA KŘEČOVÉ ŽÍLY
Při delších cestách (pokud například 

v  autobuse stojíte, tak obzvláště) tě-

hotným maminkám hrozí riziko vzniku 

křečových žil. Ty jsou častější zvláště při 

opakovaných těhotenstvích a  u  žen, 

které během této doby více přiberou 

nebo jsou obézní. K jejich vzniku přispí-

vá mnoho faktorů, zejména dědičnost, 

zvětšení dělohy a  hormon progeste-

ron, který nepříznivě působí na žilní 

chlopně. Těhotná děloha totiž může 

utlačovat žíly a  způsobit tak zdravot-

ní problémy. Problémy s  křečovými ži-

lami obvykle začínají bolestí v  nohou, 

nočními křečemi v končetinách, pocity 

těžkých nohou a většinou působí oškli-

vý kosmetický efekt. V těhotenství jsou 

časté flebitidy, což jsou záněty povr-

chových žil, zvláště na dolních konče-

tinách, a  také všemi obávaná hluboká 

žilní trombóze. Problémem mohou být 

také hemoroidy.

MOŽNÁ LÉČBA
Základem prevence možných pozděj-

ších komplikací je včasný záchyt rozvoje 

křečových žil a správné lékařské sledo-

vání v době těhotenství. Většina potíží 

spojených s křečovými žilami po poro-

du mizí. I přesto se však zavádí preven-

tivní léčba. Žena by měla podstoupit 

vyšetření tzv. duplexní ultrasonografií, 

tedy vyšetření odhalující možné křečo-

vé žíly. V případě, že lékař objeví, že je 

něco špatně, zavede většinou pacient-

ce léky proti srážení krve a kompresní 

punčochy. V poslední době diskutovaná 

léčba pomocí skleroterapie není podle 

odborníků v době těhotenství vhodná. 

Lékaři doporučují například použít te-

rapii různými bylinkami, které si ženy 

mohou vyhledat na internetu. Nezaru-

čují ale dlouhodobý dobrý efekt této 

metody.

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: 

Schutterstock.com, zdroj: porodnice.cz, 

zdravi4u.cz

Těhotenství



Touto revoluční metodou zhubnete v problematických partiích, právě tam, 
kde se vám to nepodařilo cvičením nebo dietou. Snadno tak dosáhnete 
optimálně tvarovaných stehen, zadečku, boků, bříška, paží apod. 
Snadno vás zbavíme podbradku a jiných problémů, 
se kterými si nevíte rady.

Jak?   Pomocí kavitace - bezbolestného hubnutí 
a laserové epilace

Použitím ultrazvukové hlavice velice 
efektivně tvarujeme postavu a zároveň 
zlepšujeme elasticitu, strukturu pokožky 
a do jisté míry i celulitidu. 
Vitalizujeme vazivové tkáně 
a aktivujeme lymfatický systém, 
což je velmi důležité pro náš úspěch. 

SALON AFRODITA, Pražská 71 - ve dvoře, Brandýs nad Labem, Tel: 608 447 785
afroditarasy@seznam.cz, www.salon-afrodita.com

Jak na chloupky? Jednoduše! Laserovou epilací
Přístroj Dermax Wawe redukuje přívod živin v papile  pomocí převodu 
intenzivního světla na tepelnou energii. Vlasový váček se rozehřeje na 70 °C, 
buňky v něm jsou tepelně zničeny a nakonec vypuzeny z těla bez toho, aby byly 
poškozeny ostatní tkáně, světelný paprsek ničí pouze buňky vlasového folikulu. 
Pak již z tohoto místa nemůže vyrůst další chloupek. Ošetření trvá od 10 
do 40 minut v závislosti na lokalitě a velikosti ošetřené plochy.

Výhody této metody:
• je to neinvazivní metoda
• nebolí
• nevyžaduje hojení
• cenová dostupnost

Zhubnete do plavek 
a zbavte se chloupku!
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Těhotenství

Kojícím ženám chybí dostatek některých živin, vitamínů a minerálních látek. 

Přitom jídelníček matky ovlivňuje kvalitu mateřského mléka, a tedy i zdraví 

dítěte. Dodržet však pravidelný a vyvážený jídelníček v době, kdy si zvykáte na 

nový režim, je více než náročné. Které potraviny tedy zařazovat častěji, abyste 

mateřským mlékem předala dítěti to nejlepší a zároveň neochuzovala svůj 

vlastní organismus? 

JAK VYLEPŠIT JÍDELNÍČEK 
V DOBĚ KOJENÍ?
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Podle posledních poznatků 

z oblasti výživy se v prvních ti-

síci dnech života dítěte rozho-

duje o  tom, jak zdravé bude 

v  dospělosti. Lékaři zabývající 

se nutričním programováním, 

vědou o výživě dítěte v raném 

věku, jsou přesvědčeni, že 80 

% budoucího zdraví ovlivňuje 

životní styl a  celkově prostře-

dí, ve kterém dítě žije. A nej-

důležitější je v  tomto směru 

výživa.

Klíčových tisíc dní se začíná 

odpočítávat už v  době těho-

tenství, pokračuje obdobím 

kojení, a  třetím zásadním 

milníkem je zavádění dalších 

složek výživy do stravy dítě-

te. Hned po narození má však 

největší vliv strava samotné 

matky, protože její jídelníček 

se odrazí v kvalitě mateřského 

mléka. Strava matky v období 

kojení je tedy stejně důležitá 

jako například zavádění příkr-

mů a potenciálních alergenů. 

KOJENÍ PODPORUJE
• správný vývoj metaboli-

smu (snižuje riziko kar-

diovaskulárních chorob, 

obezity, cukrovky),

• růst a vývoj mozku,

• rozvoj zažívacího traktu 

a  imunitního systému dí-

těte.

KOJENÍ JE PRO ORGANISMUS 
MATKY NÁROČNÉ
„Mlékem matka předává svému dítěti 

významné množství důležitých živin. 

To může být příčinou nedostatečného 

zásobování jejího vlastního organismu. 

Na jedné straně tedy musí kojící mat-

ka upravit svůj jídelníček proto, aby 

zvýšila množství a  kvalitu mateřské-

ho mléka. Na druhé straně musí také 

kompenzovat nedostatek živin ve svém 

těle, způsobený tvorbou mateřského 

mléka,“ říká MUDr. Petr Tláskal, CSc., 

vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy 

Fakultní nemocnice Motol, předseda 

Společnosti pro výživu a zástupce inici-

ativy 1 000 dní do života.

PROČ JE KVALITA STRAVY PŘI 
KOJENÍ TAK DŮLEŽITÁ?

Kvalita mateřského mléka odpovídá 

stravě kojící matky. Vzhledem k tomu, 

že je kojení pro matčin organismus 

energeticky náročné, její strava by se 

měla lišit od stravy běžných žen. Vše, co 

matka vypije anebo sní, se díky mateř-

skému mléku dostává i do těla dítěte. 

A  pochopitelně vše, co jí v  jídelníčku 

chybí, může chybět i dítěti.

„Nedostatky v  jídelníčcích kojících žen 

jsou individuální. Kojící žena by měla 

mít o zhruba 300- 500 kcal vyšší příjem 

energie než obvykle. Jídelníček kojící 

matky by tedy měl dodávat až o pětinu 

více energie, než obvykle,“ vysvětluje 

doktor Tláskal. 

Mezi základními živinami nejčastěji 

matkám chybí prospěšné tuky, zejmé-

na polynenasycené mastné kyseliny, 

zvláště omega 3, někdy rovněž nazýva-

né jako LCP mastné kyseliny. Česká po-

pulace se s  jejich nedostatkem potýká 

běžně. Proto byste jako budoucí nebo 

novopečená maminka měla zařazovat 

častěji rostlinné tuky, například řepko-

vý olej, nebo ryby, nejlépe mořské.

NEJČASTĚJI CHYBÍ...
V době kojení se všechny cenné živiny, 

vitaminy a minerální látky koncentrují 

do mateřského mléka. Pokud je matka 

zároveň dostatečně nedoplňuje, mo-

hou postupně chybět jí i dítěti. Matkám 

chybí nejčastěji kyselina listová, železo, 

vitaminu D, vápník, zinek, jód nebo vi-

taminy skupiny B. 

• Vitamin D a vápník má především 

význam pro udržení normálního 

stavu zubů a kostí. 

• Železo, kyselina listová a zinek pro 

správnou funkci imunitního systé-

mu. 

• Omega 3 mastné kyseliny pro 

správný vývoj mozku a zraku koje-

Těhotenství



Velká jarní soutěž s Olmíky

Je to tady zas, 
na 100 tabletů čas! :) 

Soutěž startuje 
27. 4. 2015 a končí 28. 6. 2015 

Zaregistruj si kód z obalu Olmíků na olmici.cz
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ného dítěte.

• Komplex vitaminů B pomáhá mat-

ce snižovat pocit únavy a u dítěte 

aktivuje potřebné metabolické 

procesy. 

ÚPRAVA JÍDELNÍČKU JE SNADNÁ
Zvýšenou potřebu vitaminů a minerál-

ních látek můžete pokrýt ve většině 

případů úpravou svého jídelníčku. Stačí 

zařadit potraviny bohaté na potřebné 

živiny nebo se spolehnout na vhod-

ný výživový doplněk pro kojící matky. 

V době kojení by se měl zvýšit i příjem 

základních živin. Denně o  zhruba 15 

g bílkovin a 50 g sacharidů více. V pří-

padě tuků doporučují odborníci zvýšit 

příjem již zmiňovaných omega 3 mast-

ných kyselin, tedy ryby minimálně 2krát 

týdně.

15 g bílkovin získáte z: 

• 75 g kuřecích prsou

• 200 g vařené čočky

• 200 g bílého jogurtu + 200 ml  

mléka

50 g sacharidů získáte z:

• 100 g chleba (cca 2 krajíce)

• 300 g vařených brambor

• 120 g celozrnných vařených  

těstovin

CO JÍST V DOBĚ KOJENÍ?
Deficit je třeba kompenzovat pestrým 

a  vyváženým jídelníčkem složeným 

z  kvalitních zdrojů jednotlivých živin. 

Strava matky by měla pokrýt nejen 

potřeby jí samotné, ale i tvorbu mateř-

ského mléka. Které potraviny by tedy 

neměly chybět?

• bílkoviny (mléčné výrobky, zakysa-

né mléčné výrobky, libové maso, 

vejce, luštěniny)

• tuky (ryby, rostlinné oleje – např. 

olivový, řepkový)

• sacharidy (celozrnné produkty, 

rýže, brambory, ovoce)

• vápník, zinek, jód, kyselina listová, 

vitaminy skupiny B (mléčné výrob-

ky, ryby, červené maso, zelenina, 

ovesné vločky) 

POŘÁDNĚ TO ZAPIJTE!
V době kojení byste dřív než kdy jindy 

měla dbát na pitný režim. Uvědomte si, 

že nad rámec běžných potřeb organis-

mu ztrácíte spoustu tekutin spolu s ma-

teřským mlékem. Kojící žena by tedy 

měla vypít alespoň 2–3 litry tekutin. 

Vhodná je zejména kvalitní voda nebo 

minerálka. Ale pozor, jen se slabou mi-

neralizací. Rozhodně neuškodí ředěné 

džusy, ovocné čaje a mléčné nápoje.

Zdroj: 1000dni.cz, 

foto: Schutterstock.com

Těhotenství



Kdy je nejvhodnější čas k návštěvě homeopata?
Homeopatie je ověřená léčebná metoda, která pracuje 

s přírodními léky a šetrně pomáhá nastávajícím maminkám, kojícím 
ženám i velmi malým dětem. Česká homeopatie je speciálně 
upravená pro českou populaci. Již Hippokratovi se připisuje 
myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo 
země, odkud pochází pacient. Na základě poznatků plynoucích 
z podrobného studia a zkušeností z léčby české populace vznikli 
homeopatika ze surovin majících blízko k domácímu obyvatelstvu. 
Tyto léky pokrývají většinu potíží středoevropské populace.

Nevadí, když k prvnímu vyšetření u homeopata 
přijde dítě nemocné?

Preventivním podáním homeopatických léku můžeme zmírnit 
nebo i úplně předejít některým problémům jako například: 
Allium cepa AKH pomáhá chránit před rýmou, podáním léku 
Silicea AKH můžeme předejít častému nachlazení, s pomocí 
Argentum nitricum AKH můžeme předejít mnohým potížím 
spojeným se stresem a strachem, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty 
dušnosti, zažívací potíže.

Jak probíhá vyšetření u homeopata?
Základem vyšetření je důkladné pozorování. Homeopat si všímá, 

zda je dítě hubené nebo při těle, jaké je jeho držení těla, chůze, 
zda je raději oblečené teple nebo „na lehko“, jak se chová k lékaři a 
k rodičům. Potřebuje znát i informace, které zdánlivě nesouvisí se 
zdravotním stavem, pokládá nezvyklé otázky (např. Má dítě strach 
z koček nebo psů?) a zajímá se o zdravotní historii dítěte. Vše ho 
totiž navádí k výběru správného homeopatického léku a postupu 
léčby.

Kde mám hledat homeopatickou pomoc?
Homeopatii se věnuje velká část pediatrů, kteří 

ji provozují souběžně se svou praxí. Dítě mohou 
naočkovat a zároveň homeopaticky zajistit, aby 
netrpělo nežádoucími účinky. Homeopatické 
poradna vám poradí se zdravotními problémy a 
pomůže vám najít profesionálního homeopata ve 
vašem okolí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
POPRVÉ U HOMEOPATA

        MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS E-MAILEM, PO TELEFONU NEBO NA WEBU!
596 113 330 / 776 879 799 | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ | budtezdravi@budtezdravi.cz

mojerodina.indd   1 30.4.2015   10:57:09

HOMEOPATICKÁ POMOC 

PŘI JARNÍ ALERGII
S rozkvětem přírody se zase o slovo hlásí alergická rýma, kte-

rou v České republice trpí více než milion lidí. Značnou část 

roku je trápí nesnesitelné svědění očí, pocity pálení v  nose 

a krku, vodnatá rýma, kýchání a kašel. I s těmito potížemi však 

může pomoci homeopatie.

Polinóza, lidově senná rýma, je zánětlivé onemocnění, které 

způsobuje kontakt s  alergeny. Postihuje oči a  dýchací cesty, 

někdy se projevuje i bolestmi hlavy, svalů a kloubů a zvýšenou 

teplotou. Komplikace mohou způsobit ztrátu chuti a  čichu 

nebo vést ke vzniku průduškového astmatu. Polinóza se léčí 

léky, které potlačí projevy alergie, ale mají řadu nežádoucích 

účinků, jakými jsou zvýšená únava, ale i krvácení z nosu a tvor-

ba krust.

Stále více maminek proto hledá způsoby, jak své děti léčit 

homeopaticky. Homeopatické léky nemají nežádoucí účinky 

a pomáhají dlouhodobě  můžete jimi proto řešit akutní aler-

gické potíže, nebo potížím předcházet preventivním užíváním 

během zimních měsíců. Zároveň platí, že homeopatie je cílená 

a přesná léčba, proto nepůsobí negativně na nenarozené děti 

a úlevu od alergie přináší i nastávajícím maminkám, které mají 

omezené možnosti, jak pečovat o své zdraví.

Homeopatickou pomocí proti „senné rýmě“ je Allium cepa. 

Homeopatikum pomáhá uvolnit dýchací cesty a na lidský or-

ganismus má očistný účinek – díky tomu léčí problémy spojené 

s různými druhy alergií. Na začátku užívání dochází k častěj-

šímu kýchání i výtoku z nosu, poté ale následuje ústup prvot-

ních potíží. Homeopaté doporučují Allium cepa i v případech 

potravinové alergie, zejména na ovoce, zeleninu a jejich šťávy.

Homeopatický lék Kalium iodatum chrání dýchací cesty, proto 

se využívá při léčbě pylových a prachových alergií, které mají 

rychlý a dramatickým průběh a které doprovází záchvaty duš-

nosti, otoky nebo dávivý kašel. Pomáhá také při dalších pro-

jevech alergie, jakými jsou chrápání nebo slzení a podráždění 

očí. Kalium iodatum zmírňuje i alergické reakce po bodnutí 

hmyzem, zejména pak svědění a otoky v místě vpichu.

MUDr. Alexander Fesik

autor je homeopat
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Svět nejmenších

Narození miminka je výjimečnou událostí a měla byste na ní být náležitě 

připravena. Pravda je taková, že seznam všech potřebných věcí není zrovna 

krátký a bez něj snadno na něco zapomenete. 

VÝBAVIČKA
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Svět nejmenších

PRO MIMINKO
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Očekáváte narození potomka a nevíte 

si rady, čím vším byste pro jeho příchod 

měla být vybavena? Snad vám pomů-

že následující seznam. Samozřejmě ale 

musíte zvážit roční období - letní mimi 

bude mít výbavičku poněkud „odleh-

čenější” než zimní. Pokud se tedy vaše 

mimi chystá na svět v létě, dle vlastního 

uvážení proškrtejte ty zimní kousky. 

Snad každý koupí něco zbytečného, co 

nikdy nevyužije - bohužel tohle nikdy 

neodhadnete dopředu - protože každý 

rodič  a  každé miminko je jiné, takže 

univerzální rady neexistují. Pokuste se 

nekupovat ihned, když vám někdo do-

poručí „něco úžasného”. Zkuste se na 

„úžasnou věc” (ať už je to  cokoli) in-

formovat u více lidí. Věřte, že tak dost 

ušetříte a  hlavně nebudete mít doma 

jednu skříň plnou „úžasných nepouži-

tých věcí”. Hodně věcí se dá dokupovat 

tak říkajíc „za pochodu” až po poro-

du, nicméně nutný základ je dobré mít 

doma, protože se může stát, že se doba 

než se po porodu dostanete do obcho-

du trošku protáhne a pak musí vše „za-

chraňovat” nakupující tatínek .

BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE
Ve vaší výbavičce by rozhodně ne-

mělo chybět náledující: 10 ks body, 

triček, košilek (kombinace, jak co 

komu vyhovuje - taky  zvážit roč-

ní období) 5 ks bavlněných dupa-

ček, 2 ks sametových nebo froté 

dupaček, 1-2 ks kombinézka, 2 ks 

bavlněných mako čepiček, 1 ks teplá 

zimní čepička + rukavičky, 3-4 ks ka-

bátků, mikinek, svetříků,  3 ks spa-

cích kombinéz, ale zpočátku stačí 

dupačky 2-4 ks ponožky, capáčky 1 

ks bavlněných rukavic (mimo letní 

měsíce) 2 ks ortopedických kalho-

tek na pleny - jsou super pro případ 

„širokého balení”. Dalšími nutnost-

mi jsou: postýlka, kočárek, autose-

dačka, lehátko, chůvička pro dálkový 

poslech miminka, vanička nebo kyb-

lík, lehátko do vaničky (pokud si hned 

netroufnete na koupání ve vaničce 

plné vody, které mají miminka většinou 

raději), přebalovací podložka, kojící 

polštář (bez něj jsem se obešla), pleny, 

čistící ubrousky, 20-60 bavlněných plen 

(záleží na tom, jestli se rozhodnete po-

užívat pouze papírové, látkové nebo 

kombinovat - v případě, že budete na 

zadeček používat pouze jednorázové, 

budete potřebovat cca 20 bavlněných 

jako ochranu při ublinknutí, pod hlavič-

ku, podložku při přebalování atd.) Dále 

si nezapomeňte pořídit: 3 osušky (1 

froté, 2 tetra), 4 žínky (2 bílé na obli-

čej, 2 barevné na tělíčko), 2 zavinovač-

Svět nejmenších
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Již 10 let vám přinášíme čistě 
přírodní produkty bez obsahu 

škodlivých chemických látek. Na 
www.bez-chemie.cz naleznete 

širokou nabídku kosmetiky, 
drogerie, textilu a potřeb pro 

celou vaši rodinu.

Zdravý život
bez chemie

1-2 s_BabyCalm.indd   1 8.4.2013   11:37:44
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ky s vložkou nebo rychlozavinovačky, 1 

deka do kočárku 1 fusak do kočárku, 

případně i do autosedačky, 1 přikrývka 

do postýlky + polštářek (velmi tenký),  2 

povlečení do postýlky, 2-3 prostěradla 

do postýlky, 1 podložka pod prostěra-

dlo (není absolutně nutná - někdo ji vy-

užije až při tréninku spaní bez plínek), 

mantinel, nebesa, držák nebes - může 

a nemusí být - záleží od vkusu mamin-

ky, buničité tampony (čtverečky), vato-

vé tyčinky (pokud chcete mít jistotu, že 

mimi nezraníte, kupte  ty anatomicky 

tvarované), nůžky nebo kleštičky na 

nehty, kartáček na vlásky, digitální tep-

loměr - speciální dětské mívají ohebnou 

špičku, se kterou nehrozí zranění, tep-

loměr do vany, odsávačku na hleny 

(buď balónková nebo hadičková - ta je 

účinnější), 

KOSMETIKA 
Důležité jsou i  kosmetické přípravky. 

Těch alespoň zpočátku používejte ra-

ději méně, nejlépe hypoalergenní z lé-

kárny. Velmi důležitý je krém ošetření 

opruzenin a bolavých bradavek, líh pro 

novorozence - na ošetření hojícího se 

pupíčku,  borová voda na očička. Použi-

tí těchto přípravků ale raději konzultuj-

te se svým pediatrem. V létě se neobe-

jdete bez opalovacího krému s vysokým 

faktorem, ideálně takového, který se 

nevstřebává do pokožky. Na zimu se 

pak vybavte krémem k ošetření pusin-

ky - proti větru a mrazu. Miminku take 

budete muset přizpůsobit praní a  po-

užívat jen prášky pro citlivou pokožku 

určené pro děti. Aviváž z počátku raději 

nepoužívejte a prádlu vždy přidejte ex-

tra máchání navíc. 

Koupě dudlíku je na zvážení každé ma-

minky, já osobně dudlíky doporučuji. 

Miminku neškodí, naopak ho utiší. Na 

bolesti bříška, pokud nepomohou ma-

sáže, můžete vyzkoušet speciální kapky 

nebo tzv. rektální trubičku, kterou se-

ženete ve zdravotnických potřebách. 

Názory na její použití se různí, její po-

užití každopádně konzultujte se svým 

lékařem. Dále budete potřebovat láhev 

– velkou a  malou, kartáč na mytí lah-

ví a  dudlíků, později hrníček.  A  dále 

na trhu existuje spousta pomocníků, 

věciček, které nejsou přímo nutné, 

ale rozhodně se hodí jako například 

zmiňovaný kojící polštář, cestovní po-

stýlka, ohrádka, šátek na nošení mi-

minka, chůvička pro dálkový poslech 

dítěte monitor dechu ( hlavně pro ne-

donošená miminka nebo pro mimin-

ka s  poruchami dýchání), jednorázové 

podložky. Je toho hodně a bez sezna-

mu se na něco snadno zapomene. Tak 

hodně  štěstí.   

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com

Svět nejmenších





Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

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, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, 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 šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

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.

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz
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Mašinka Tomáš je kouzelným průvodcem 
dětí od nejranějšího věku. Spolu vyrážejí 

vstříc fantastickým dobrodružstvím a učí se, 
že i když třeba v životě uděláte chybu, jsou tu 
přátelé, kteří za námi stojí a pomohou nám se 

vrátit na správnou cestu. Mašinka Tomáš letos slaví 
75. narozeniny  a po celou tuto dobu je nadšeně 

přijímán jak dětmi, tak rodiči. A proč 
by ne, vždyť když je Váš nejlepší 

kamarád vláček, tak můžete 
vlastně jet kamkoliv!

První
a nejlepší přítel

Vašeho chlapečka!

© 2015 Gullane (Thomas) Limited.
© 2015 HIT Entertainment Limited.

Můj první Tomášek nabízí tolik způsobů jak si hrát!

FP MAŠINKY TOMÁŠ
& PERCY 2 V 1

Tomáš a přátelé od Fisher 
Price ti přináší jedinečný 

vláček. Máš hned dvě mašinky 
v jednom. Tomáše a Percyho. 

Vezmi si Tomáše do ruky, otoč 
ho vzhůru nohama a sleduj, 
jak se přeměňuje v Percyho.

FP CHODÍTKO 
MAŠINKA 

TOMÁŠ 2 V 1
Nejoblíbenější modrá lokomotiva 

Tomáš má odjímatelné držadlo, 
pomocí kterého může vaše dítě 

mašinku tlačit před sebou. Při jízdě 
se začnou pohybovat barevná kola 

mašinky a jízda se stane 
skutečnou zábavou!

FP SKLÁDAČKA MAŠINKY
Poskládej Tomáše, Jamese 
a Percyho a vydej se s nimi na 
společné dobrodružství! 
Vaše dítě může mašinky spojovat 
pomocí háčků za sebe nebo 
mašinky složit do sebe a nakonec 
může všechny tři kamarády 
postavit na sebe.

F
Po
a 
sp
Va
po
m
m
po

www.fisher-price.cz

CZ_FP_Tomasek_210x148.indd   1 09.04.15   14:03

Jaká hračka bude děti bavit dlouho? Ta, 

která poskytuje mnoho možností, jak si 

s ní hrát, podporuje fantazii a nechává 

prostor pro invenci dětí. Myslete na to, 

že pro děti je hra formou poznávání 

okolního světa. Neměly by proto chy-

bět hračky umožňující napodobit čin-

nosti dospělých (obchod, domácnost 

apod.). Myslete také na rozmanitost. 

Při výběru stavebnice dejte přednost 

takové, kterou lze složit nekonečným 

množstvím způsobů, před stavebnicí, 

kterou můžou děti skládat jen podle 

plánku.

Jestli se bude hračka dětem líbit, doká-

žeme odhadnout i z vlastní zkušenosti. 

Jak ale vybrat hračku, která bude bez-

pečná a pro děti příjemná?

Pokud stojíte před výběrem konkrét-

ní hračky, podívejte se na její tvar. Má 

nějaké ostré rohy, hrany? Co se stane, 

pokud se rozbije? Může se o ní dítě zra-

nit? Co se životnosti hraček týče, jsou 

na tom lépe dřevěné hračky, než ty 

z plastu. Dřevo je odolnější, a pokud už 

se rozbije, nerozdělí se na ostré střepy 

jako plast.

Při výběru hraček do školní družiny ra-

ději dejte přednost kvalitě před množ-

ství. Kupte kvalitnější hračku, se kterou 

se najednou zabaví větší skupinka dětí, 

než více menších hraček, které zabaví 

jedno, maximálně dvě děti.

Nezapomeňte občas děti při hře pod-

pořit nějaký nápadem, ptát se jich, co 

dělají a zapojovat do hry i děti, které se 

stydí přijít za ostatními sami. V mladším 

školním věku jsou hry pořád klíčovým 

prostředkem socializace a učení, na což 

by neměl pedagog nikdy zapomínat.

Zdroj: skolnipotreby.webnode.cz

Vybrat vhodnou hračku do školní družiny je náročnou pedagogickou výzvou. 

Pokud chcete být opravdu důslední, musíte vybrat hračku, která je kvalitní, má 

dlouho životnost, zabaví co největší počet dětí a jen tak neomrzí…

HRAČKY DO DRUŽINY... 

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

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, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, 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 šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

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.

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz
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Slunečné dny jsou přímo stvořené pro výlety.  Jen co ráno 

sluníčko vykoukne, už nás láká na dobrodružné cesty. A stačí 

tak málo: nasednout, šlápnout do pedálů a jede se s větrem 

o závod. Ale na chvilku se před startem ještě zastavte. Mají 

děti opravdu vše, co na cyklistický výlet potřebují? 



INZERCE
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JEZDÍME 
NA KOLE
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DĚTI NA KOLE I ZA KOLEM
Patříte mezi sportovní nadšence? Nebo 

máte jen rádi výlety na kole? Každo-

pádně, pokud do vašeho týmu přibyl 

předškolaček,  nebo máte doma bato-

látko, neznamená to, že se výletů mu-

síte vzdát. Jen musíte vědět, jak na to. 

• Miminka a batolátka, která ještě 

nezvládnou šlapat do svých vlast-

ních pedálů, se mohou vézt v pří-

věsném vozíčku, který za svým ko-

lem táhne zdatný rodič.

• Pro děti, které již bezpečně udr-

ží hlavičku a dobře sedí, se nabízí 

další možnost, jak jim ukázat krásy 

světa z cyklistického sedla. Jsou jí 

dětské sedačky. Vybírat můžete 

ze dvou typů – ty dopředu vám 

umožní kontakt s dítětem a jemu 

nerušený výhled, do té upevněné 

dozadu zase můžete naložit i děti 

vážící kolem 20 kilogramů.  

• Další možností, jak si užít kouzla 

cyklistických výletů je tažná tyč. 

Dokud má malý výletník dost sil, 

veze se tyč upoutaná pod rámem 

rodičovského kola. Když už je usi-

lovným šlapáním znavený, lze jed-

noduše zapřáhnout malé kolo za 

velké a už je jede dál. Čímž se do-

stáváme k možnosti, že už je vaše 

děťátko natolik velké, že si sedá na 

své vlastní kolo. U této varianty se 

musíme na chvíli zastavit.  

JAKÉ KOLO SI VYBRAT.
Nejprve je ovšem potřeba si uvědomit, 

že kromě vybaveného bicyklu potřebují 

děti získat před prvním výletem i něko-

lik základních dovedností. Musí umět 

řídit, šlapat a udržet rovnováhu. Zní to 

sice zdánlivě jednoduše, ale koordinace 

všech těchto pohybů je pro malé děti 

velmi obtížná. Pro první seznámení 

s cyklistikou poslouží odrážela, šlapadla 

a tříkolky, na kterých je možné vše na-

trénovat. Teprve potom přijde na řadu 

„opravdové kolo.“

Každé dítě je jiné, jinak zručné a jinak 

se vyvíjí, ale obvykle je možné ho poří-

dit ve věku 2 -3 let.

A jak by mělo takové první kolo vypa-

dat? Rozhodně by mělo být co nejmen-

ší a co nejlehčí.  Dětská kola pro začí-

nající cyklisty mají označení 12“ (je to 

průměr ráfků kol). 

Pro školáky, kteří jsou již zkušenějšími 

jezdci, jsou určena kola 20“. Ta mají už 

většinou na obou kolech čelisťové brz-

dy a jsou opatřena přehazovačkou se 

6-ti převody. Dětem sice chvíli trvá, než 

technické novinky zvládnou, ale učení 

jim jde rychle a takové vylepšení svých 

strojů jistě ocení. Kola s označením 24“ 

jsou poslední dětskou velikostí.  Sedlat 

by je měli školáci ve věku 9 – 12 let, kte-

ří jsou už rodičům na cyklistických vy-

jížďkách rovnocennými partnery.

A ještě malá poznámka na závěr. Při 

společných rodinných výletech mějte 

na paměti, že děti se na svém menším 

kole našlapou mnohem víc, než vy na 

tom svém. Tomu by měla být přizpůso-

bena trasa, na kterou se vydáte.

MYSLETE NA BEZPEČÍ
Dříve než ovšem se svým děťátkem na 

kolo nasednete, měli byste mu v  kaž-

dém případě opatřit cyklistickou přílbu.

Povinnosti nosit přilby ukládá cyklis-

tům do 18 let zákon. Při jejím nákupu 

byste měli odolat zdánlivě výhodným 

nákupům z  bazarů. Pokud má přilba 

za sebou už nějakou tu kolizi, snižu-

je to její životnost a schopnost účinně 

chránit hlavu dítěte. Působivé jsou te-

levizní spoty s  melounem pouštěným 

na vozovku: křehké ovoce chráněné 

cyklistickou přilbou přežije takové za-

cházení bez úhony. Pokud ho hodíte 

na silnici jen tak, rozprskne se na tisíc 

kousků. Opravdu si myslíte, že je přílba 

zbytečná?

Odrazky a reflexní oblečení by také 

mělo být samozřejmostí. Investujete 

přece do bezpečí svého dítěte. Jste už 

náležitě vybaveni? Pak už stačí jen do 

batohu přidat láhev pití, něco dobrého 

ke svačině a šlápnout do pedálů.

Foto: Schutterstock.com

Předškoláček
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Fisher-Price MLUVÍCÍ HRNEC
Tvary, čísla, písničky, hraní, barvičky to vše je zamícháno do veselého mluvícího 

hrnce! Hrnec z řady Směj se a poznávej  pomocí hry učí děti geometrické 

tvary a čísla, ale také si s nimi rád zazpívá! K této elektronické hračce patří 5 

různých tvarů cukroví s číslovkou, které je potřeba prostrčit správným otvorem 

dovnitř hrnce. Pokud se ti to podaří, tvůj nový kamarád ti řekne název tvaru, 

číslo nebo ti zazpívá! To záleží na tom, jaký mód ti maminka nastaví, jestli 

učení nebo hudbu. Kromě toho má na sobě usměvavý hrnec kouzelnou 

pokličku, která cítí, když se jí dotkne dětská ruka 

nebo je na ni položeno například cukroví, a hned 

zahraje krásnou písničku! Hrnec uvaří zábavu 

pro celou vaši rodinu! Hračka mluví česky

www.fisher-price.cz

www.fisher-price.sk

Dopřejte svým smyslům jemné pohlazení s vůní 

růže. Přírodní tělové máslo a sprchový gel 

německé značky Bioturm pečuje o vaši pokožku, 

kterou zanechá vláčnou a hydratovanou. Sada 

potěší i jako skvělý dárek. Více informací na 

www.bez-chemie.cz.

Efektní a zdravé punčochy
Pro každodenní nošení jsou určeny mimořádně tenké punčochy NEW 

RELAX 70 DEN z portfolia českého výrobce zdravotních podpůrných 

punčochových produktů MAXIS. Speciální úprava HIGH IQ lépe odvádí 

pot a snižuje statickou elektřinu. A ještě jedno plus: všechny punčochy 

řady NEW RELAX 70 DEN se méně párají! Jsou vhodné pro postavy od 

144 do 182 cm výšky (velikost XXS až XXL), s obvodem nad kotníkem od 

17 do 32 cm. 

New Relax 70 DEN jsou k dispozici 

jako lýtkové a stehenní punčochy 

a jako punčochové kalhoty vždy ve 

dvou tělových odstínech a černé 

barvě. Obsahují 30 procent lycry 

a 70 procent polyamidu.

www.maxis-medica.cz

Mlíčko na každý den – nový nápoj od Sunárku
Značka Sunárek opět rozšiřuje svou produktovou rodinu, tentokrát 

o úplnou novinku, která v jejím portfoliu dosud chyběla. Je jím mléčný 

nápoj Sunárek Mlíčko na každý den, který se jistě stane chutnou a zdravou 

svačinkou pro děti. Zároveň jim poskytne dostatečné množství vitamínů 

a vápníku, potřebného pro správný růst a vývoj 

kostí. Nové mlíčko je vhodné i pro 

cestování díky svému praktickému 

balení a jednoduchosti přípravy – 

stačí jej pouze smíchat s vodou! 

Mlíčko na každý den je vhodné 

pro teplou i studenou přípravu 

pro děti od 3 let. Od března 2015 

je k dostání ve dvou oblíbených 

příchutích vanilka a čokoláda.

www.sunar.cz

www.msene.cz

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování: jedno a dvoulůžkové pokoje
Stravování: polopenze
Lázeňské procedury:
• 1x klasická masáž zad
• 1x aquagymnastika
• 1x koupel s Himalájskou solí
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x skupinové cvičení na gymballech
BONUS:
• 1x vstup do malé posilovny během pobytu

Cena pobytu již od
2.410,- Kč/osoba

Víkend v pohybu

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Podlehněte kouzlu lázeňské péče
a pečujte o sebe od hlavy až k patě.

Oáza k l idu 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

Více lázeňských pobytů na 
www.msene.cz



Přírodní kosmetika Kivvi představuje novou 

řadu Pyrus Cydonia Linea
Přípravky z přírodní a BIO kosmetické řady Pyrus Cydonia Linea mají 

speciálně vyvinuté lehčí složení, díky němuž jsou vhodné pro pleť od 

dvaceti let, zároveň však vyhovují i potřebám pleti zralejší. Tajemstvím 

nové řady z dílny malé rodinné firmy je použití extraktu z kdoule, což je 

ovoce, které je na Baltu ceněno jako jedinečný zdroj vitamínů a minerálů, 

jež pleť perfektně hydratují a tonizují. 

Více na www.kivvi-kosmetika.cz  a www.naturals.cz. 

Prima pravé české léto
Mrož nás opět letos nezklamal a rozšířil svou rodinu. Užijete si stálice 

z tvarohu, smetany či jahod, ale letos poprvé i jogurtového nováčka – 

Jogurtový Mrož s borůvkami. Borůvky k létu jednoznačně patří 

a představte si tu slast, když je smícháte s neodolatelným jogurtem, 

polijete výtečnou tmavou polevou a celé necháte zmrznout. Mrož je 

zkrátka dokonalost sama a léto bez něj si vůbec nelze představit. 

Zapomeňte na náhražky a užijte si PRIMA pravé české léto!

Kompletní nabídku mražených PRIMA pochoutek najdete na 

www.primazmrzlina.cz

Nový účes každý den
Chcete vyhrát teplovzdušný ondulační kartáč Braun Satin Hair 3, který 

vám umožní vám vytvořit úžasné účesy a vysuší vám vlasy, aniž by je 

přesušil? Speciální uvolňovací funkce vám umožní vlasy upravit, aniž by se 

zamotaly a polámaly. Ať už budete chtít měkké lokny, oslnivé vlny jako ze 

starého Hollywoodu, zatočené konečky či velký objem, keramický kartáč 

se postará o ochranu vašich vlasů.

Pro účast v soutěži stačí odpovědět na otázku, jaké další tři výrobky Braun 

znáte. Odpovědi posílejte na email soutez@rodinaaja.cz, heslo Braun.

VYHRAJTE RIO MARE A VPUSŤTE DO VAŠÍ KUCHYNĚ 

PRAVOU ITALSKOU CHUŤ
Ryby jsou klíčovou součástí zdravého a vyváženého jídelníčku, bohatou na látky, které 

jsou pro naše těla prospěšné. Rio Mare vždy vybírá ty nejlepší ryby, aby byl zajištěn nejvyšší 

stupeň kvality, a jsou konzervovány pouze s čistým olivovým olejem a špetkou soli: bez 

konzervantů nebo ochucovadel. 

Soutěžní otázka:

Která slavná osobnost je již druhým rokem tváří značky Rio Mare?

• Kevin Klein

• Dustin Hoffman

• Kevin Costner

Nápovědu najdete na nových webových stránkách WWW.RIOMARE.CZ

Meggle Alpinesse

Konečně máslo, které 

je roztíratelné přímo 

z lednice! 

Máslo je něco zvláštního. Jeho chuť 

je nesrovnatelná. Zvláště, máslo vyrobené z mléka v Alpách má jednu 

z nejbohatších máslových chutí.

Máslo přímo z ledničky je obtížné rozetřít, především na čerstvý chléb. 

To je důvod, proč Meggle přichází se 

zcela novým Meggle Alpinesse, které 

vzniklo spojením bohaté máslové chuti  

(68% Meggle Alpské máslo) a kvalitního 

řepkového oleje.

Více informací www.meggle.cz

STABILO EASYoriginal 
Barevná pastelka i pero jsou oblíbeným náčiním snad každého školou 

povinného dítěte. Psacími potřebami, které nabízí firma STABILO, školáci 

píší a malují již 10 let. 

Stále oblíbené pero STABILO EASYoriginal v několik oblíbených barvách 

pro holky a kluky můžete vyhrát i vy, pokud nám napíšete, jaké psací 

potřeby firmy Stabilo znáte. Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, 

heslo Stabilo 

V letních měsících bychom svému tělu měli věnovat patřičnou péči. 

Nechte se proto hýčkat produkty JUST, které obsahují bylinné extrakty, 

jež přispívají k normální funkci organismu. Zapomínat byste neměli ani 

na zdravý životní styl. Produkty Nahrin dodají našemu tělu potřebné látky, 

např. minerály a vitaminy. Spolehněte se na kvalitní švýcarské produkty 

pocházející z čisté přírody.
Pro více informací kontaktujte některého z našich JUST poradců nebo 

navštivte naše webové stránky www.justnahrin.cz.
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Kinetóza je nepříjemný pocit v oblasti žaludku, který může při delší jízdě autem 

nebo na lodi narušit dobrý pocit. Mozek je zmaten z různých signálů, které 

mu vysílají oči („nepohyblivý prostor“) a orgán rovnováhy („houpe se to“) – 

a reaguje nevolností, v nejhorším případě zvracením.

DĚTSKÁ 
KINETÓZA
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U dětí je orgán rovnováhy zcela vyvi-

nut asi od 2. roku života. Od té chvíle 

mohou trpět kinetózou stejně tak jako 

dospělí. Houpání a  jízda na koloto-

či nečiní problémy, ale silné zrychlení 

a brzdění v prostoru, uvnitř kterého se 

nic nehýbe, vede i u dětí často k závra-

tím, nevolnosti a nutkání ke zvracení. 

Tento pocit ještě zesílí činnostmi, které 

by vlastně měly postiženého rozptýlit – 

například čtení nebo hraní.

PŘÍZNAKY KINETÓZY A JEJÍ 
KOMPLIKACE 
Příznaky kinetózy zná asi každý. 

Nepříjemný pocit v oblasti žaludku, 

který může při delší jízdě autem 

nebo na lodi narušit dobrý pocit. 

Dalšími příznaky jsou: zvýšené zívá-

ní, bolesti hlavy, bledost, nízký krev-

ní tlak, říhání, plynatost, nadměrná 

tvorba slin, závratě, studený pot, při 

dlouhé cestě dochází ke srážení krve 

v  oblasti dolních končetin, otoky, 

křečové žíly, celková citlivost nohou. 

Někdy mohou její příznaky přetrvá-

vat i po skončení cesty - spouštějící 

situace (i  několikadenní nevolnosti 

po návratu z plavby). Kinetóza může 

někdy plynout i z jiného onemocně-

ní. Objeví-li se kinetóza v  situacích, 

ve kterých se dříve neobjevovala, 

navštivte lékaře k  důkladnějšímu 

vyšetření.

PREVENCE
Nejdůležitější je samozřejmě preven-

ce. Před cestou můžete užít některý 

z  dostupných léků proti nevolnosti 

a  zvracení,  zázvorové bonbony, zá-

zvorové žvýkačky (seženeme je v  ob-

chodech s biopotravinami nebo na in-

ternetu), pro jistotu si přibalte pytlík na 

zvracení, navlhčenou plenu a náhradní 

oblečení. Samotné oblečení by mělo 

být pohodlné a  dítě nesmí nikde sví-

rat. V autobuse, letadle, lodi si zvolte 

místo uprostřed – kde jsou pohyby nej-

menší. Konkrétně v autobuse s dítětem 

sedejte na sedadla nad předním kolem 

na pravé straně – s  možností výhledu 

ho nevystavíte takovým otřesům, jaké 

jsou v  zadní části autobusu. Ve vlaku 

si sedejte co nejvíce do středu vagonu 

ve směru jízdy a snažte se, avy se dítě 

nedívalo z okna. Nevolnost na lodi (tzv. 

mořskou nemoc) zmírníte pobytem ve 

středu lodi, snažte se moc nepohybo-

vat a  dívejtet se na nebe, pohled na 

vlny nevolnost zhoršuje. V  letadle je 

nevolnost spíše vzácností, nejstabilnější 

sedadla jsou v místech mezi křídly. Ně-

kdy jedinou možností, jak nevolnost 

vyloučit, je usnout – raději cestujeme 

přes noc. V noci systém rovnováhy re-

aguje méně citlivě na vnější podněty - 

dítě kritickou situaci prospí. Ve vozidle 

zajistěte dostatečný přísun čerstvého 

vzduchu, rozhodně v  něm nekuřte, 

snažte se pozorovat co nejvzdálenější 

bod ve směru jízdy – horizont a naplá-

nujte si dostatečné množství přestávek 

(minimálně každé 2 hodiny): pro odpo-

činek, vyřádění se, pro načerpání kyslí-

ku a provětrání, maličkosti k jídlu. Dě-

tem se může se líbit počítání hor nebo 

mraků. Pro rozptýlení můžete s  nimi 

hrát poslechovou hru nebo poslou-

chat hudbu (přes sluchátka). Ujistěte 

se, že se dítě před cestou nají lehkých 

potravin, vyhýbejte se tučným jídlům, 

sladkostem a přeslazeným limonádám. 

Začněte malým lehkým jídlem - prázd-

ný žaludek je ke kinetóze náchylnější 

- vhodné jsou ovoce, suchary a chleba. 

Během jízdy pak dítě může žvýkat žvý-

kačky, cucat bonbóny, nebo preparáty 

s  mátou či zázvorem. Z  nich můžete 

dopředu připravit čaj – máta chutná 

zřejmě většině dětí lépe, než zázvor. 

Čaj se dá popíjet po douškách také bě-

hem jízdy. 

LÉKY PROTI KINETÓZE
Máli dítě sklon k nevolnosti při cesto-

vání, nachystejte si preventivně léky 

s  antiemetickým účinkem se používají 

léky tzv. antihistaminika. U kinetóz se 

používá dimenhydrinat  a  moxastin. 

K omezení tlumivého účinky je moxas-

tin kombinován s kofeinem. Tato léči-

va jsou vhodná jen ke krátkodobému 

podávání, při používání delším než 

2–3 dny je vhodné konzultovat další 

podávání s lékařem. Dětem ve věku 

2-6 let se podává 1/4 tablety, ve věku 

6-15 let 1/4-1/2 tablety. První dávka 

se užije 60 minut před začátkem 

cesty, při dlouhotrvajícím cestová-

ní se může podání 2krát zopakovat 

v  intervalu 2-3 hodin. Účinná látka 

dimenhydrinat  účinkuje obzvláště 

rychle jako žvýkačka a tím je možné 

ji začít žvýkat teprve u  prvních pří-

znaků. Účinek nastupuje 15-30 mi-

nut po začátku žvýkání a přetrvává 

1-3 hodiny. V případě potřeby se žvý-

ká 1 perorální guma po dobu asi 10 

minut, potom se vyplivne. Mimo to 

se nabízí i použití homeopatik. Z pří-

rodních prostředků se jako velmi 

účinný jeví zázvor a extrakty z něho. 

Dávkování je dle pokynů výrobce. 

Tablety se užívají nejlépe s  jídlem, 

dobře zapít vodou.

AKUTNÍ KINETÓZA
Pokud nic nezabírá a vašemu malé-

mu se v autě udělá špatně: Nejpoz-

ději v tuto chvíli je nutná přestávka na 

čerstvém vzduchu. Nechte své dítě hlu-

boce nadechnout a vydechnout: a sice 

ústy. Něco mu vyprávějte, abyste jej 

rozptýlili. Dejte mu vodu a něco slané-

ho na křupání (slané tyčinky, krekery). 

Má-li silné potíže s  krevním oběhem 

(bledost, studený pot), dejte mu stude-

ný obklad na čelo a zátylek a položte 

jej (alespoň když jste opustili auto). 

Mějte i přesto připravené plastové sáč-

ky – pro případ, že si na další odpočíva-

dlo budete muset chvíli počkat.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: web.vitalion.cz, ordinace.cz, 

vasedeti.cz

Předškoláček



CO BYLO PRO VZNIK DUHOVKY ZÁSADNÍ?

Když jsme hledali vhodnou školku pro 

syna, okouzlil nás systém montessori. 

Problém byl, že jsme měli další nároky, 

které žádná z tehdejších školek 

nesplňovala. Líbilo se nám vzdělávání 

v angličtině, ale bylo pro nás klíčové, 

aby si syn perfektně osvojil i češtinu. 

Vždyť žijeme v Čechách, navíc je to 

nádherný jazyk. Nechtěli jsme volit 

buď/anebo, proto jsme založili školku, 

která princip montessori a česko-

anglického prostředí propojila.

MOHOU DĚTI PO SKONČENÍ ŠKOLKY NA 

SYSTÉM DUHOVKY NĚKDE NAVÁZAT?

To je další unikát Duhovky. Začali jsme 

sice jednou školkou, ale ohlas rodičů 

byl tak velký, že nás nejprve přiměl 

zřídit ještě jednu školku, a posléze i 

další navazující instituce. V Duhovce 

tak děti mohou po školce plynule 

pokračovat na montessori základní 

škole a následně i na montessori 

osmiletém gymnáziu, jediným v České 

republice. Nabízíme tedy montessori 

vzdělání v česko-anglickém prostředí 

dětem od 1,5 roku až do 19 let.

ŠKOLKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL 

Bližší informace jsou k nalezení na 

stránkách .www.duhovkaskolka.cz

JAK TEDY MONTESSORI VÝUKA V POJETÍ 

DUHOVKY VYPADÁ?

Zakládáme si na detailně propraco-

vaném systému - od prostředí, které 

jsme metodě montessori speciálně 

přizpůsobili, přes veškeré montessori 

pomůcky, až po pedagogy, kteří mají 

vzdělání pro výuku touto metodou. 

Jsou to navíc rovným dílem angličtí i 

čeští  rodilí mluvčí, takže ve školce 

vzniká přirozené bilingvní prostředí, 

kde se děti velmi snadno učí oba 

jazyky.

FUNGUJE DUHOVKA I O PRÁZDNINÁCH?

Ano, v Praze na Hanspaulce, kde máme 

budovu školky s velkou zahradou, 

pořádáme během léta sérii týdenních 

summer campů pro předškolní a 

mladší školní děti. Pro ty, kdo do 

Duhovky zatím nechodí, je to skvělá 

příležitost si náš systém vyzkoušet.

,,NABÍZÍME ČESKO-ANGLICKÉ 
MONTESSORI VZDĚLÁNÍ OD 
ŠKOLKY AŽ PO MATURITU.”

Tomáš a Ivana Janečkovi před několika lety čelili stejnému problému jako spousta dalších rodičů: svého 
tříletého syna neměli kam umístit. V městské školce bylo plno, soukromá zařízení zas nevyhovovala jejich 
požadavkům. Nakonec v Praze 6 založili školku vlastní – Duhovku. A nezůstalo u jedné.



Předškoláček

Pokud v rodině nastane situace, že potomek nejí, měli by rodiče v první 

řadě zachovat klid a nadhled. Uvědomit si, že děti jsou ve výběru jídel spíše 

konzervativní, nemají rády nové věci a než přijdou novému jídlu na chuť, 

potřebují jej ochutnat až 10x! Nátlak, vyhrožování nebo dokonce fyzické 

násilí také nepomohou, spíše naopak – dítě má jídlo spojené s nepříjemnými 

prožitky a situace se ještě zhoršuje. 

KDYŽ DÍTĚ 

NEJÍ...
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Základní podmínkou, pokud dítě od-

mítá jíst, je tedy TRPĚLIVOST. Rodiče by 

se dále měli vyhnout některým sice za-

žitým, ale taktéž chybným postupům. 

Není dobré:

• nutit dítě sníst vše, co má na talíři 

• nabízet dítěti úplatky za to, že sní 

alespoň kousek (po čase by se si-

tuace mohla obrátit – „já to teda 

sním, ale ty mi dej…“) 

• nabízet náhradu, dítě si zaručeně 

vybere to, co mu chutná a jídelní-

ček se časem ještě zúží 

• podávat dítěti drobnosti (bonbo-

ny, sušenky atp.) mezi jídly 

• používat přednášky na zdravotní 

(„když to nebudeš jíst, budeš ne-

mocný“) a  sociální („co by za to 

daly děti v Africe“) témata 

• nezkoušet ani „za tatínka, za ma-

minku“

Vhodné naopak je vzít děti na návště-

vu do kolektivu nebo rodiny se stejně 

starými dětmi, které problémy s jídlem 

nemají a kde panují vhodné stravovací 

návyky, a zúčastnit se s nimi stolování.  

 

Při vybíravosti pomáhají také jedno-

duché „fígle“ a  drobné „lži“, napří-

klad „to není ryba, ale losos“, „to není 

maso, ale sekaná“, atd. 

JAK NECHAT DÍTĚ 
VYHLADOVĚT…

Známým, byť o něco tvrdším postupem, 

je nechat dítě „vyhladovět“. Žádné 

zdravé dítě ale nebude o hladu dobro-

volně a  z  vlastního přesvědčení, a  tak 

by se rodiče neměli obávat, že právě 

jejich dítě takový den nepřežije. Postup 

je velice jednoduchý, vyžaduje ale od 

rodičů notnou dávku trpělivosti, aserti-

vity a důslednosti:

• k  snídani dostane dítě to, co by 

normálně na snídani dostalo 

• dostane časový prostor – například 

15-20 minut, po které si může s jíd-

lem dělat takřka cokoli  

• pokud svou porci nedojí, rodiče 

mu jídlo seberou, avšak bez zby-

tečných komentářů a výčitek 

• nic dalšího v  podobě sladkých 

drobností nedostane ani v případě 

intenzivního dožadování se 

• dalším jídlem bude až svačina, na 

kterou nedostane zbytek snídaně, 

ale to, co by běžně ke svačině do-

stalo 

• tak pokračuje celý den. 

Pokud dítě skutečně nic nesní, bude 

několik dalších dní pokračovat tak, jak 

bylo zvyklé a  po například 10 dnech 

přijde na řadu opět den s „přísnějším“ 

režimem.

NIKDO NEJÍ VŠECHNO
Je ale velmi těžké naučit děti řadu po-

travin vůbec jíst, natož naučit je jíst je 

s chutí. I v raném věku mají ale děti prá-

vo na to, aby jim něco nechutnalo. Ne-

chce-li dítě konkrétní potravinu jednou 

– nevadí, rozhodně se ale nevzdávejte 

a zkuste mu ji dát ještě několikrát. Jest-

liže však něco dítě odmítá systematicky, 

smiřte se s tím. Ani dospělí přece nejedí 

vše. Rodiče se ale často domnívají, že 

nezáleží na tom, co do sebe dítě dosta-

ne, hlavně že je to „něco“. Takže když 

drobeček odmítá polévku, je tu vždycky 

sušenka, bonbónek, čokoládka, které 

dodají potřebnou energii. Jak se pak 

má naučit, že má jíst (skoro) všechno 

a ještě u toho „pěkně“ stolovat. Pokud 

ratolest odmítá např. pouze přesnídáv-

ku a chce raději jogurt, nechce rohlík, 

ale preferuje chleba – dopřejte mu to. 

Pokud nechce vůbec nic, je možné, že 

prostě nemá hlad. Nevadí, ale na další 

jídlo si počká až do oběda – i  hlad je 

přece individuální záležitost. 

Nechutenství někdy bývá způsobeno 

psychickými traumaty. Buďme velmi 

obezřetní při volbě předškolního zaří-

zení, aby nevznikly problémy tohoto 

typu.

Text: MUDr. Pavel Neugebauer, 

foto: Shutterstockc.com, 

zdroj: vyzivadeti.cz

Předškoláček
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PEDIAKID Pro chuť k jídlu je doplněk stravy ve formě sirupu s obsahem rostlinných výtažků
pro stimulaci chuti k jídlu určený pro děti a dospívající pro stimulaci chuti k jídlu.

Sirup obsahuje též akáciovou vlákninu, která obnovuje rovnováhu
střevní flóry a tak umožňuje lepší vstřebávání vitamínů a minerálů.
Přípravek obsahuje přírodní nerafinované cukry, které jsou šetrné
k zubní sklovině a nezpůsobují glykemické výkyvy.
Pediakid Pro chuť k jídlu má příjemnou příchuť malin.

Dávkování a způsob použití:
D ti do 5 let:ě Jednu kávovou lžičku ráno a jednu
v poledne, vždy po jídle. ě Dvě kávovéD ti od 5 let:
lžičky ráno a dvě v poledne, vždy po jídle.
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Zdraví

Dovolená je před námi. Samozřejmě, 

že se na ni všichni těšíme. A téměř si 

nepřipouštíme, že a kromě krásných 

okamžiků s sebou může přinést i úraz 

nebo nemoc. Aby vás taková situace 

zaskočila co nejméně, je zapotřebí 

vyrazit s dobře vybavenou lékárničkou. 

Co by v ní rozhodně nemělo chybět?

CO BY V LÉKÁRNIČCE 
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NEMĚLO CHYBĚT
NEZAPOMEŇTE NA LÉKY!
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1. Základní potřeby pro první pomoc 

při poranění nebo úrazu. Nezapo-

meňte zkontrolovat, zda máte do-

statečné množství tlakových obva-

zů a náplastí, samozřejmě s sebou 

vezměte i sterilní čtverce, elastická 

obinadla a trojcípý šátek. 

2. Povrchové antiseptikum oceníte 

obzvláště pokud cestujete s  dět-

mi, ke kterým patří odřená kolena 

a  drobná povrchová zranění. Ne-

zapomeňte, že pokud je k dispozi-

ci zdroj nezávadné, nejlépe pitné 

vody, je dobré ránu nejdříve vymýt 

a  pak dezinfikovat. Není-li voda 

k  dispozici, ránu pouze vyčistěte 

sterilním materiálem, pak ještě 

jednou vydezinfikujte a  zasypte 

lokálním antibiotikem. Vhodné je 

použít v kombinaci s jodovou tink-

turou

3. Léky proti alergiím určitě přibalte 

a to i tehdy, pokud se za alergika 

nepovažujete. Bohužel už několik 

sezón hlásí v některých regionech 

výskyt infikovaného hmyzu, na 

jehož bodnutí má alergickou re-

akci velká část populace, takže ani 

v  tuzemsku se jejich použití mož-

ná nevyhnete. Pokud se chystáte 

do zahraničí, měli byste být přece 

připraveni na všechno.

4. Léky proti bolesti a  teplotě. To 

že do každé lékárničky patří léky 

snižující horečku, snad není potře-

ba nikomu vysvětlovat. Některé 

z nich dobře poslouží i při bolesti 

hlavy či kloubů. Pro každý případ 

s  sebou ale přibalte ještě i  něco 

účinnějšího, aby vám případná bo-

lest nezkazila pobyt. 

5. Nosní kapky uvolňující ucpaný nos 

by měly patřit k  povinné výbavě 

při cestování s dětmi.

6. Léky proti průjmům a  zažívacím 

obtížím neznamenají jen klasické 

černé uhlí. Především v  zahraničí 

budete možná potřebovat něco 

účinnějšího.

7. Léky k ošetření očí: Oceníte je při 

zánětech spojivek způsobených 

sluncem nebo prachem. Při prud-

kých zánětech se obvykle vkapává 

1 kapka do oka po 1-2 hodinách, 

při chronických 1-3x denně. 

8. Repelentní prostředky vhodné 

k odpuzování hmyzu přibalte, ob-

zvláště pokud se chystáte k pobytu 

u vody či v lese.

9. Krém s  UV filtrem by měl by mít 

minimálně ochranný faktor č.6. 

i pokud zrovna nevyrážíte k moři. 

Na začátku pobytu, pro citlivější 

nebo dětskou pleť použijte sa-

mozřejmě vyšší ochranný faktor. 

Přímořské opalování se řídí vlast-

ními pravidly, tak jak vysvětlujeme 

v rubrice Krása.

10. Prostředky po opalování – Kré-

my a pěny, které slouží k ošetření 

podrážděné pokožky, do cestovní 

lékárničky určitě patří. Dokáží mi-

nimalizovat škody způsobené nad-

měrným sluněním. 

11. Patříte-li k  lidem trpícím pálením 

žáhy, určitě byste neměli zapome-

nout na antacida - léky snižující ky-

selost žaludečních šťáv.

12. Do lékárničky také nezapomeňte 

přibalit tabletky proti cestovní ne-

volnosti. Obzvláště chystáte-li se 

cestovat s dětmi

13. Lůj k ošetření rtů určitě oceníte ne-

jen u moře, ale třeba i při horské 

turistice, nebo při výletech na kole.

14. Mast na opary s  sebou vezměte, 

i když na ně doma příliš netrpíte. 

Změna prostředí může udělat své 

a  takový opar dokáže dovolenou 

pěkně znepříjemnit.

15. Teploměr v  pevném pouzdře je 

nutností.

16. Pinzeta by měla být dlouhá s rov-

nými konci, tak aby s ní šla skuteč-

ně vytáhnout třeba hluboko vraže-

ná tříska.

17. Nůžtičky na nehty zabalte raději 

rovné a ostré.

18. A  na závěr si dovolujeme přibalit 

ještě jednu dobrou radu. Nikdy 

nezapomeňte číst příbalové letáky. 

Obzvláště u  dětí je možnost pře-

dávkování blíž, než možná tušíte. 

Nepřeceňujte své síly. I pokud máte 

sebelépe vybavenou lékárničkou, 

musí platit, že vážnější problémy 

patří do rukou lékaře.

Foto: Schutterstock.com

Zdraví



INZERCE

zdravotnický prostředek

Úleva pro Vaše oči

Kyselina hyaluronová:
• je oku vlastní

•  dokonale zvlhčí unavenéa suché oči

•  dlouho přetrvává na povrchu oka čímž 
chrání před vysycháním

Zvlhčující kapky Starazolin HydroBalance
obsahují kyselinu hyaluronovou

Dvojité balení 
za super cenu!

STARAZOLIN_inzerat_210x148_22989_02.indd   1 1.4.2015   11:14:06

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Jodisol®

Ošetření:
● povrchových kožních poranění

● zánětu dutiny ústní a oparů

● po bodnutí hmyzem

● ran po klíšťatech

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Účinná dezinfekce

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Sprej 7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     Pero 3,6g

www.jodisol.cz

Kamkoli.
Bez obav.

AD_Jodisol_A5_210x148_MojeRodina_0315.indd   1 27.03.15   15:14
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Pokud je s příchodem jara vaším nejlepším kamarádem kapesník, pak patříte 

mezi nešťastníky, kteří trpí alergickou rýmou. Alergická rýma bývá většinou 

pouze sezónní záležitostí, ale dokáže pořádně potrápit a znepříjemnit pobyt na 

čerstvém vzduchu. Sepsali jsme o ní pro vás pár užitečných informací.

STRAŠÁK JMÉNEM 
ALERGICKÁ RÝMA
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CO JE VLASTNĚ ALERGICKÁ 
RÝMA 
Alergická rýma je zánětlivé onemocně-

ní nosní sliznice vyvolané alergenem, 

tj. látkou vyvolávající imunitní reakci, 

který se nejčastěji vyskytuje v  inhalo-

vaném vzduchu. Alergeny působí na 

imunitní buňky v nosní sliznici, a pokud 

patříte mezi alergiky, buňky začnou 

reagovat stejně jako při útoku virů 

a bakterií, tzn., spustí imunitní reakci. 

Naopak zdravý organismus rozezná, že 

jsou alergeny neškodné a  reakci proti 

nim nevytváří. Mezi alergeny se sezón-

ním výskytem patří pyly jarních keřů, 

stromů, trav či venkovní plísně. Spolu 

s  alergickou rýmou se často vyskytují 

i další onemocnění, např. astma, ekzé-

my, kopřivka.

JAKÉ MÁ PŘÍZNAKY A KDY SE 
ZAČÍNAJÍ OBJEVOVAT
Hlavními příznaky jsou výtok z  nosu, 

pocit svědění, ucpaný nos a  dutiny, 

ztráta čichu, dále pak kýchání, svědění 

v krku a slzení očí. Alergická rýma star-

tuje především na jaře, kdy je pylová 

sezóna v plném proudu. Kvůli mírným 

zimám se sezóna neustále rozšiřuje, 

obvykle začíná již na přelomu února 

a března a končí v  listopadu. V našich 

zeměpisných podmínkách tak lze pylo-

vou sezónu rozdělit do tří hlavních ob-

dobí – jarní, letní, podzimní.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
„Základem léčby je, aby se pacienti, 

u kterých byla diagnostikována sezón-

ní alergická rýma, vyvarovali kontaktu 

s  pyly. Alergik by měl pravidelně sle-

dovat hlášení o  průběhu pylové sezo-

ny“, říká Dana Štěpánková z  portálu 

ProAlergiky.cz.  Přestože krásné počasí 

přímo vybízí k trávení času mimo míst-

nosti, pokuste se přes den omezit po-

byt venku. „Největší koncentrace pylů 

ve vzduchu bývá mezi 10 a 16 hodinou. 

Nejvhodnější dobou pro vycházky je 

časné ráno nebo doba při nebo těs-

ně po dešti, kdy je koncentrace pylů 

v  ovzduší nejmenší.“, uvádí Dana Ště-

pánková. Chcete-li jít někam k  vodě, 

vyhledávejte písečné či kamenité břehy, 

vyhýbejte se travnatým plochám. Doma 

používejte čističku vzduchu a  pořídit 

lze i  proti-pylovou síť do oken, díky 

které se nebudete muset omezovat ve 

větrání. 

LÉČBA PŘÍZNAKŮ
O  vhodné léčbě se v  každém případě 

poraďte se svým lékařem, existuje ale 

řada volně prodejných nosních sprejů 

a kapek, které vám pomohou nepříjem-

né příznaky zmírnit. Při výběru si dejte 

pozor na dobu užívání. U některých by 

podávání nemělo překročit dobu sedmi 

dní, po delším užívání totiž hrozí rozvi-

nutí rýmy navozené léky. Dlouhodobě 

a  bez vedlejších nežádoucích účinků 

lze užívat nosní spreje na bázi solného 

roztoku. Např. nosní sprej PHYSIOMER 

Hypertonický obsahuje 100% přírodní 

neředěnou mořskou vodu, která uvolní 

oteklou nosní sliznici a zprůchodní tak 

nosní cesty. Zároveň čistí nosní sliznici 

od alergenů, zvlhčuje a  regeneruje. 

Physiomer je zdravotnický prostředek 

s  prokázanou účinností, pro dospělé 

i  děti. Pokožka během období alergií 

trpí a je náchylná k podráždění. Když  

už alergie vypukne, je dobré mít u sebe 

kvalitní kapesníky, které jsou k pokožce 

šetrné.

Foto: Schutterstock.com

Zdraví

BRATŘI JAK SE PATŘÍ!

Čtěte, hrajte 
a zpívejte si... 
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Krása
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Krása

Potit se je lidské. Potíme se všichni, je to přirozené a pro 

zdravý život nezbytné. Problém ovšem nastává, pokud 

toho potu vyprodukujeme víc, než je zdrávo. Používání 

deodorantů, antiperspirantů a pravidelné výměny oblečení 

a sprchy by mělo být samozřejmostí. Kromě toho ale se 

můžeme obrátit k výdobytkům moderní vědy.

POT, 
DOBRÝ PŘÍTEL, 

ŠPATNÝ NEPŘÍTEL
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K nadměrnému pocení dochází zvýše-

nou činností potních žláz a  lidé trpící 

nadměrným pocením bývají společen-

sky znevýhodněni. Jedná se většinou 

o omezené oblasti kůže jako jsou dla-

ně, podpaží, chodidla nebo bederní 

krajina, třísla a zátylek.

PORAĎTE SE S LÉKAŘEM
Pocení je chemický proces, bez kterého 

by naše tělo nefungovalo správně. Pot 

zajišťuje termoregulaci a odvádí škod-

liviny z těla.  Jestliže máte pocit, že se 

potíte opravdu hodně, běžte k  lékaři. 

Možná trpíte tzv. hyperhidrózou. K ní 

dochází při zvýšené činnosti potních 

žláz, zejména v  oblasti chodidel. Ke 

vzniku hyperhidrózy přispívá i  stres, 

možná je na vině i vaše nadváha, cuk-

rovka, nebo neurologická a  psychiat-

rická onemocnění. Přesná příčina do-

sud známá není. Pocením se projevuje 

i onemocnění štítné žlázy, zejména zvý-

šená funkce, cukrovka, menstruace, 

menopauza, práce nebo pobyt v  hor-

kém prostředí apod.  A  v  neposlední 

řadě za pocením stojí i strach. Určitě si 

vzpomenete, že nejednou jste se potili 

i při psychicky náročné situaci. Stresové 

situace nebo tréma vám způsobí taková 

muka, při kterých se budete potit, jako 

kdybyste se smažili v  pekle. Zdraví je-

dinci se přestanou potit většinou tehdy, 

když stres ustane. Pokud se potíte dál, 

doporučuje se podávat i sedativa nebo 

vitaminy skupiny B.

 

8 RAD PROTI POCENÍ  
A ZÁPACHU
Pocení a  s  ním spojený zápach může 

být nepříjemnou překážkou vašemu se-

bevědomí. Nenechte je zvítězit! Podle 

portálu stoppotu.cz stačí dodržovat ná-

sledující zásady:

1. Používejte každé ráno antiper-

spirant 

Vůně není určena jen pro společenské 

události. Dopřejte si ji každý den a ne-

budete litovat.  

2. Sprchujte se každý den 

Sprcha není luxus, ale nutnost. Budete 

se cítit svěže a rozhodně se nedostane-

te do žádné prekérní situace.  

3. Měňte své prádlo každý den 

Tato zásada by měla být naprostou sa-

mozřejmostí.  

4. Vyhýbejte se nevhodnému  

syntetickému oblečení

Některé druhy syntetického oblečení 

umocňují nadměrné pocení a  zápach. 

Vyhýbejte se takovémuto oděvu.  

5. Oblékejte se úměrně teplotě 

Zbytečně teplé oblečení způsobuje 

nadměrné pocení a  přispívá k  celkové 

choulostivosti organismu.  

6. V  horkých dnech vyhledejte 

chlad

 V letním parnu se zdržujte pokud mož-

no v chladných nebo alespoň větraných 

místnostech. 

7. Udržujte se v  kondici a  jezte 

zdravě 

Nadváha významně přispívá k  pocení. 

Hlídejte si váhu a udržujte se ve formě.  

8. V případě přetrvávajících potí-

ží vyhledejte odbornou pomoc 

Pokud dodržujete výše zmíněné rady 

a  přesto se nemůžete zbavit nadměr-

ného pocení nebo zápachu, vyhledejte 

odbornou pomoc dermatologa.

POMOCNÍCI V BOJI PROTI PACHU 
A POTU
Deodoranty

Překrývají zápach, který pocením vzni-

ká. Mají antibakteriální účinek, který 

ničí bakterie na povrchu pokožky. Po-

zor! Neomezují samotnou tvorbu potu! 

Deopřípravky dále rozlišujeme na:

Deospreje – jedná se o nepřímý způ-

Chorobné pocení varuje. Nechte si vyšetřit srdce. Příčinou může být hormonální 

nerovnováha, např. u chlapců v pubertě nebo u žen v klimakteriu – Může 

signalizovat onemocnění štítné žlázy nebo cukrovku
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sob aplikace, který u  nás stále patří 

mezi nejvyhledávanější formy užití. 

Do podpaží se stříkají pomocí hnacích 

plynů (např. butanu, izobutanu,..), kte-

ré vyvolávají velmi příjemný chladivý 

pocit. Nádoba však musí být chráněna 

před přehřátím a otevřeným ohněm.   

Kuličkové deodoranty – nebo-li roll-

-ony, přímý způsob aplikace, fungují na 

principu kuličkového pera. Aby bylo 

možné tekutinu pomocí kuličky skuteč-

ně bez problémů aplikovat, mají trochu 

jiné složení než je tomu u sprejů nebo 

rozprašovačů. 

Tuhé deodoranty – nebo-li sticky či ty-

činky, přímý způsob aplikace, vysunují 

se z  obalu přímo nebo otáčením jako 

pomáda na rty. Základ tvoří pevnější 

substance s částicemi podobnými vosku 

nebo mýdlu, které navíc obsahují účin-

né deodorační látky.

Rozprašovače – nebo-li pump spreje, 

nepřímý způsob aplikace, pracují na 

jiném principu než deospreje. Součás-

tí přípravku je vždy pumpička. Proud 

vzniká mechanickým stisknutím pum-

pičky. Náplň z nich může i kapat

Antiperspiranty

Omezují tvorbu potu   tak, že uzavřou 

vývody potních žláz. Zároveň brání 

množení bakterií a člověk se nepotýká 

s nepříjemným zápachem.

NOVÉ METODY ŘEŠENÍ POCENÍ:
Ionoporéza 

Pokud nepomohou antiperspiranty, 

zkuste ionoporézu. Je to elektrická me-

toda. Při této metodě se aplikuje proud 

nízké intenzity na dlaně nebo chodidla 

namočené v roztoku elektrolytu. Seze-

ní trvají dvacet minut a je třeba je pra-

videlně opakovat, zpočátku několikrát 

týdně. Nevýhodou je nutnost dlouho-

dobého či stálého opakování, protože 

výsledky léčby jsou rozdílné. Někteří 

pacienti jsou spokojeni, jiní si stěžují, 

že je tato léčba jen obírá o čas. Zařízení 

na ionoforézu si můžete i koupit a léčit 

se doma.

 

Botulotoxin  

Botulotoxin se aplikuje tenkou jehlič-

kou do míst, která se nadměrně potí. 

Potní žlázy v  ošetřeném místě potom 

přestanou produkovat pot. Aplikace 

botou blokuje přenos nervových impul-

zů. Zákrok se musí po roce opakovat. 

Takže jde o sezónní řešení…

 

Operace 

V případech extrémního pocení rukou, 

podpaží, obličeje nebo nohou je možné 

provést chirurgické přerušení nervové-

ho spoje, který spouští pocení - sympa-

tektomie.

 

Šalvějové pilulky

Díky svému složení zabraňují pocení, 

které je nervového původu. Šalvěj lé-

kařská obsahuje až tři procenta silice, 

dále obsahuje třísloviny, flavonoidy, 

rozmarýnovou kyselinu, látky podobné 

ženskému hormonu estrogenu a pikro-

salvin (také zvaný karnasol) působí an-

tibakteriálně.

 

Masáže 

Nadměrné pocení často souvisí se stre-

sem. Najděte si proto čas pro uvolňující 

masáže.

Text: Jana Abelson Tržilová,  

foto. Schutterstock.com

Krása



SMLSNĚTE SI
na luxusních belgických 

čokoládách

www.belvec.cz



60

ZDRAVÉ 
OPALOVÁNÍ
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Opálení si většinou spojujeme s aktivním 

životním stylem a s pobytem venku. Opálenou 

kůži často považujeme za krásnější, zdravější 

a přitažlivější než pleť neopálenou. Ale existuje 

vůbec opalování, které je zdravé a pleti a tudíž 

i nám neubližuje?
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Najít míru, při které nám sluníčko 

přináší potřebný vitamín D, energii 

a  dobrou náladu a  zároveň nehrozí 

zhoubným onemocněním kůže, není 

jednoduché. Pokud si nechceme ublížit, 

měli bychom začít tím, že zjistíme, ja-

kou dobu právě naše pokožka na slunci 

unese. To znamená, že potřebujeme 

znát svůj fototyp.

KAM PATŘÍTE?
Lidskou pokožku dělíme podle snášen-

livosti slunečního záření na tzv. foto-

typy. Samotná stupnice se řídí barvou 

vlasů, očí a  typem pleti. Obecně platí, 

že sluneční záření snášejí lépe lidé tma-

vovlasí a tmavoocí než lidé světlovlasí, 

rusovlasí s modrýma a zelenýma očima, 

pletí světlou s černými pihami. Fototyp, 

nebo-li typ vaší pokožky v  závislosti 

dispozic pro přijímání slunečních pa-

prsků je důležitým faktorem při určení 

ochranného faktoru (OF), který by měl 

mít váš opalovací krém. V zásadě platí, 

že podle svého fototypu máte na výběr 

krém, který by měl splňovat následující 

charakteristiky.

• vysoký OF 25-35 (u velmi citlivého 

fototypu) 

• střední OF 16-25 (u citlivého foto-

typu) 

• nižší OF 12-16 

(u  normálního fo-

totypu) 

TYP I: VELMI  
CITLIVÝ
Na sluneční záření re-

aguje citlivě, někdy až 

alergicky. Vyznačuje se 

citlivou pokožkou, re-

zavými vlasy, množstvím 

pih. Jeho pokožka nikdy 

nezhnědne. Naopak se 

často spálí. Přirozená 

vlastní ochrana pokožky 

mizí po 5 až 10 minu-

tách pobytu na slunci.

TYP II: CITLIVÝ
Na sluneční záření rea-

guje citlivě. Vyznačuje 

se světlou pokožkou. 

Pokožka se opaluje 

pomalu, často se spálí, někdy mírně 

zhnědne. Lidé s tímto typem mají větši-

nou blond vlasy, pihy. Přirozená vlastní 

ochrana pokožky mizí po 10 až 20 mi-

nutách pobytu na slunci.

TYP III: NORMÁLNÍ 
Na sluneční záření reaguje normál-

ně, bez alergických reakcí. Pokožka 

se opaluje dohněda, lidé tohoto typu 

mají tmavě blond až světle hnědé vla-

sy, málo pih. Přirozená vlastní ochrana 



...a slunce zůstane přítelem

•  široký výběr výrobků      
a ochranných faktorů

•  spolehlivá UV ochrana

www.astrid.cz

•  voděodolné
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pokožky mizí po 15 až 25 minutách po-

bytu na slunci.

TYP IV: ODOLNÝ
Vůči slunečnímu záření je odolný. Sně-

dá pokožka se velmi rychle opaluje, 

opálení si uchovává delší dobu, než 

u  ostatních fototypů. Lidé s  tímto ty-

pem pokožky mají hnědé až černé 

vlasy, výjimečně pihy. Přirozená vlastní 

ochrana pokožky mizí po 20 až 30 mi-

nutách pobytu na slunci.

JAK SE SPRÁVNĚ OPALOVAT?
Pokud už víte, ke kterému typu lidí pa-

tříte, máte dobrý základ proto, přežít 

pobyt na slunci ve zdraví. Důležité je, 

dodržet několik zásad: 

1. Za každou cenu se vyhněte spále-

ní. Zní to banálně, ale tak často se 

na to zapomíná, zejména v přívalu 

nadšení z  dovolené, když jedete 

na jih za sluncem. Spálení je nejen 

nepříjemné, ale kůži může trvat 

dlouhou dobu, než se z něj vzpa-

matuje. 

2. Na slunci buďte opatrní, obzvláš-

tě na horách nebo v  jižních kra-

jích. Síla slunce se těžko odhadu-

je a navíc se může výrazně měnit. 

Nezapomínejte, že sluneční svit 

je nejintenzivnější mezi desátou 

a patnáctou hodinou. 

3. Opalujte se pozvolna. Zejména na 

dovolené u  moře byste měli pou-

žívat opalovací krém s  vysokým 

ochranným faktorem. Během prv-

ních dní nezůstávejte na slunci pří-

liš dlouho. 

4. Nesnažte se zůstat opálení po celý 

rok. Je důležité, abyste nepřekroči-

li celkovou roční dávku ultrafialo-

vého záření ve výši 25 kJ/m2. 

5. Vždy si vhodným způsobem chraň-

te oči.

6. Nedovolte dětem, aby se opalo-

valy. Dětská pokožka je obzvláště 

zranitelná. Na pláži děti hlídejte 

a  snažte se, aby nosily pokrývku 

hlavy, když nejsou ve stínu. 

7. Pokud máte problémy s  kůží, na-

příklad se rychle spálíte, informuj-

te o tom svého lékaře. 

8. Vyhněte se účinkům UV záření 

v  těchto případech: jste těhotná 

- máte velmi citlivou kůži (typ 1) - 

jste nalíčená - berete léky.

Foto: Schutterstock.com, 

zdroj: Mgr. Renáta Novotná-  

DoktorOnline

Krása



Díky přírodním extraktům z heřmánku a měsíčku FLOCETA 
rychle regeneruje a zklidňuje  podrážděnou pokožku nejen po slunění.
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Sport

To, že sport takzvaně pozvedává tělo i ducha, 

je všeobecně známou věcí. Zlepšuje kondičku, 

náladu a zahání tukové zásoby. Ovšem jaký 

sport zvolit, toť otázka. Pojďme se podívat 

na některé z novinek, které by vás mohly 

zajímat. Jedná se jednak o tzv. aerobní sporty 

do tělocvičny, ale vzhledem ke krásnému 

počasí za oknem i o sporty, které můžeme 

provozovat venku…

CVIČME V RYTMU,
ANEB HUBENĚJŠÍ DO PLAVEK
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 V TĚLOCVIČNĚ
Nejprve se tedy podívejme na možnos-

ti cvičení v dobře vybavené tělocvičně. 

Předtím, než se do cvičení pustíme, 

pojďme se ale podívat na několik zá-

kladní pravidel.

Pokud se pustíte do cvičení, je nutné 

především dodržovat správný pitný re-

žim. Láhev s vodou by měla být vaším 

pravidelným společníkem při cvičení, 

ale neměli byste ji odložit ani poté. 

Tělo potřebuje doplnit tekutiny, které 

vypotí.

Nosíte-li dioptrické brýle, možná by ne-

bylo od věci zauvažovat o kontaktních 

čočkách, které vám sportování velmi 

usnadní. Na trhu jich je nepřeberné 

množství a ty pro sebe vhodné si vybe-

re jistě každý.

Nezapomeňte také na kvalitní sportov-

ní vybavení – trika proti pocení, obuv, 

která vám nebude deformovat nohu, či 

sportovní spodní prádlo.

A teď již tedy s chutí do toho…

H.E.A.T
Že jste tento pojem ještě neslyšeli? 

Jedná se o  začáteční písmeny čtyř an-

glických slov – High Energy Aerobic 

Training, což se dá volně přeložit jako 

aerobní cvičení s  vysokým energetic-

kým výdejem. Jedná se o nový způsob 

aerobního cvičení s výrazným efektem 

na lidskou psychiku, životní styl a celko-

vě dobře působí na lidský organismus. 

Cvičení se provádí za doprovodu hudby 

na speciálním stroji Maxirrunner pod 

vedením školených instruktorů.

SCHWINN CYCKLING
Schvinn cycling je speciálně upravený 

cyklistický program, který kombinuje 

několik cyklistických pohybů s  moti-

vačními  metodami, do fitness center 

pro všechny, kteří hledají efektivní vy-

bití energie, potřebují se uvolnit, za-

pomenout na problémy všedního dne 

a k tomu spálit kalorie. 

BOSU
Tento název vznikl jako zkratka pro 

„both sides up“, což v  překladu zna-

mená obě strany nahoru.  Jedná se 

o  oblíbený systém cvičení určený pro 

komplexní zpevnění svalů celého těla, 

zlepšení fyzické kondice a redukci tuku. 

Základem je  speciálně vyvinutá nafu-

kovací kopule BOSU Balance Trainer, 

kterou při cvičení používáme jak stra-

nou rovnou, tak stranou vypouklou. 

TAI ČI
Motto: Kdo cvičí Tai-chi pravidelně 

a pod správným vedením ví, jak úžasná 

je cesta sebepoznání a  jak malicherné 

jsou problémy všedních dní.

Tai či je několik set let staré bojové 

umění, které kombinuje přesné pohy-

by těla s  hlubokým a  kontrolovaným 

dýcháním, s  využíváním energie jing 

a jang, čímž zlepšuje jak psychickou tak 

fyzickou kondici. Člověka učí ovládat 

nejen tělo, ale i dech a mysl. 

BODY FORM
Body form je cvičení aerobního charak-

teru s  jednoduchými choreografiemi 

v  první polovině cvičení a  posilování 

zaměřené na tvarování všech svalových 

partií v  části druhé. Někdy bývá toto 

cvičení uváděné jako druh aerobiku. 

Ke cvičení se mohou používat různé 

pomůcky.

TRX
Závěsný systém TRX je nový druh velmi 

účinného cvičení, se kterým se můžete 

setkat v některých fitness centrech. Jed-

ná se o dva nastavitelné popruhy s ně-

kolika karabinami, které lze uchytit ke 

stropu, na dveře nebo třeba i venku na 

pergolu. Cvičení je založené na zavěše-

ní části těla  do popruhů, přičemž dru-

há část těla zůstává na zemi. Intenzitu 

cvičení si volí každý sám, a to pouhou 

změnou polohy těla vůči závěsnému 

bodu. Čímž je člověk níže pod nástav-

ným bodem, tím je cvičení náročnější 

a naopak. 

KRANKING
Už jste někdy slyšeli o  spinningu pro 

horní polovinu těla? Tento nový sport 

přímo z  dílny zakladatele spinningu 

Johnnyho G. Je ve světě fitness napros-

tou novinkou. Jedná se o aerobní tré-

nink pro horní polovinu těla. Zapojeny 

jsou především paže, hrudník a  břišní 

svaly. Kranking se provozuje ve formě 

skupinového cvičení podobně jako spi-

nning, intenzitu cvičení si každý opět 

volí sám, lekce probíhá za doprovodu 

zkušeného lektora a motivující hudby. 

PUMP EX
Jedná se o nové velmi atraktivní cvičení 

s nakládací činkou pro komplexní posí-

lení celého těla. Toto cvičení probíhá ve 

speciálních lekcích, při kterých zapojíte 

téměř všechny svalové partie. Během 

lekce budete provádět i cviky jako dře-

py, lehy, výpady, tlaky či zdvihy. To vše 

za doprovodu moderní hudby. 

REAL RYDER
Tento přístroj dává nový rozměr indo-

orové cyklistice. Real Ryder má unikát-

ně nastavitelný rám, který umožňuje 

jízdu ve stoje i  vsedě, naklánět se do 

stran a  tím se cítit jako na skutečném 

kole. Kolo je samozřejmě pevně sta-

věné, takže obavy nejsou na místě. 

Obrovskou výhodou je, že zapojujete 

nejenom nohy, ale i břicho, boky a tri-

cepsy. 

FLOWIN
Jedná se o švédský inovativní tréninko-

vý koncept, který byl vyvinut technikou 

švédských desetibojařů. Tento program 

od začátku směřoval k oblastem fyzio-

terapie a  rehabilitace, ale od počátku 

bylo jasné, že tento koncept najde 

mnohem širší uplatnění. Hlavním cí-

lem je zaměřit se na problematiku hlu-

bokých svalů, především pak svalstvo 

trupu. Flowin podporuje celkovou hyb-

nost, stabilitu, rychlost, sílu, flexibilitu 

atd. První flowin koncept byl předsta-

ven v roce 2005.

JUMPING
Jedná se o skvělé skupinové cvičení na 

patentovaných trampolínkách za do-

provodu motivující hudby. Tento pro-

gram nenásilnou formou zvyšuje výdej 

energie, díky které se i  zvyšuje počet 

spálených kalorií. Při lekci posílíte celé 

tělo, protáhnete jej a při tom se budete 

královsky bavit. 

 

SPORTUJEME VENKU
Možná máte po zimním období spor-

tování v  tělocvičně dost a  dali byste 

přednost něčemu, co lze provozovat na 

čerstvém vzduchu venku. Samozřejmě 

i v tom případě pro vás máme pár no-

vinek.

Nejprve ale opět pár pravidel pro po-

hyb venku.

Pravidlem číslo jedna by mělo být vždy 

užívání kvalitních slunečních brýlí. Opa-

lovací krémy už se staly součástí naší 

péče o pokožku, bohužel se stejnou sa-

Sport
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Skvělé vyprávění, jehož přesvědčivá síla vrací víru 
v člověka a jeho klady.

DEBORAH RODRIGUEZOVÁ
Kavárnička v Kábulu
298 Kč

Pět žen, pět různých příběhů – a středobodem jejich osudů je malá 
kavárna v centru Kábulu. Provozuje ji přátelská a veselá Američanka 
Sunny, která v Afghánistánu nalezne nový domov. Navazuje nová 
přátelství a snaží se porozumět lidem, jejichž jazyk, prostředí i zvyky 
jsou většině Zápaďanů neznámé. Postupně si díky svému laskavému 
srdci a své pohostinnosti získává respekt také u místních obyva-
tel. Stále si však není ochotna připustit, že země, která je její duši 
tak blízká, se dokáže tak nevybíravým 
způsobem chovat k ženám. Snad i proto 
pomáhá mladé afghánské dívce, kterou 
tíží tajemství, jež by mohlo obrátit životy 
všech vzhůru nohama.
Deborah Rodriguezová přináší ve svém 
debutu jiný obraz Kábulu a jeho obyva-
tel, než jaký známe z televizních zpráv. 
Je to příběh o běžném životě běžných 
lidí, o nezištném přátelství a velké lásce, 
kterou máme často přímo pod nosem, 
aniž bychom si to uvědomovali.

Partička sympatických důchodců opět na scéně!

CATHARINA INGELMAN-SUNDBERGOVÁ
Půjčiti stříbro, loupiti zlato

Energická důchodkyně Märtha, známá už z  knihy Brambory na 
vloupačku, je s přáteli v Las Vegas. S kolečkovými křesly a falešnými 
zuby vyloupí casino, aby v pravém duchu Robina Hooda obstarali 
peníze pro chudé. Po loupeži se Liga důchodců, jíž je v patách poli-
cie, vrací do Švédska, ale zabydlí se rovnou vedle nebezpečného 
motorkářského gangu. Märtha se ale nenechá jen tak zastrašit 
a  klidně jeho členy pozve na oplatky a  moruškový likér, zatímco 
v duchu piluje strategii pro nadcháze-
jící lup. Možná by se jim motorkáři 
pro jejich nové zločiny mohli hodit? 
Ale co když naopak důchodce hodlají 
napálit… Märtha, Lumen, Motyka, An-
na-Greta a  Stina čelí velkým 
výzvám, ale boj za to, aby se 
všichni lidé měli trochu lépe, 
jen tak nevzdají.

Již vyšlo: Brambory na vloupačku

srdci a své pohostinnosti získává respekt také u místních obyva-
tel. Stále si však není ochotna připustit, že země, která je její duši 
tak blízká, se dokáže tak nevybíravým 
způsobem chovat k ženám. Snad i proto 
pomáhá mladé afghánské dívce, kterou 
tíží tajemství, jež by mohlo obrátit životy 
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debutu jiný obraz Kábulu a jeho obyva-
tel, než jaký známe z televizních zpráv. 
Je to příběh o běžném životě běžných 
lidí, o nezištném přátelství a velké lásce, 
kterou máme často přímo pod nosem, 
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tíží tajemství, jež by mohlo obrátit životy 
všech vzhůru nohama.
Deborah Rodriguezová přináší ve svém 
debutu jiný obraz Kábulu a jeho obyva-
tel, než jaký známe z televizních zpráv. 
Je to příběh o běžném životě běžných 
lidí, o nezištném přátelství a velké lásce, 
kterou máme často přímo pod nosem, 
aniž bychom si to uvědomovali.
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v duchu piluje strategii pro nadcháze-
jící lup. Možná by se jim motorkáři 
pro jejich nové zločiny mohli hodit? 
Ale co když naopak důchodce hodlají 
napálit… Märtha, Lumen, Motyka, An-
na-Greta a  Stina čelí velkým na-Greta a  Stina čelí velkým 
výzvám, ale boj za to, aby se 
všichni lidé měli trochu lépe, 
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KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
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mozřejmostí nepečujeme o  své oči. Ty 

si přitom zaslouží stejnou ochranu. In-

vestice do brýlí je dlouhodobá, neměli 

bychom proto sáhnout po levných ná-

hražkách na tržištích, ale volit skutečně 

kvalitní značkové brýle.

Rozhodně bychom neměli zapomínat 

ani na další ochranné prostředky jako 

je pokrývka hlavy či kvalitní 

oblečení nepropouštějící UV 

záření. Situace s  ozonovou 

dírou je poměrně neradostná 

a my se tomu, bohužel, musí-

me přizpůsobit…

A  co tedy můžeme zažít ven-

ku?

NORDIC WALKING
Nordic walking – doslovně pře-

loženo jako severská chůze – je 

běžná chůze se speciálními hůl-

kami. Kolébkou tohoto sportu 

je Finsko, odkud se tento sport 

přes Skandinávii rozšířil po 

celé Evropě. Jeho výhodou je, 

že je možno jej provozovat po 

celý rok, kdekoliv a  kdykoliv 

a především ve všech věkových 

i  výkonnostních skupinách, 

protože jeho sportovní úroveň 

lze snadno přizpůsobit vlastní 

fyzické úrovni. Z klasické chů-

ze se tak bez zvláštní extra 

námahy a  nároků na vybave-

ní stává vysoce účinný trénink 

celého těla. Původní nordic 

walking ale může být v kombi-

naci se silovým nasazením holí 

a dlouhými kroky velmi nároč-

ným sportem, jehož technika 

se blíží technice běžeckého 

lyžování.  

DISC GOLF
Disc golf je jedním z  nejrozšířenějších 

sportů s  létajícím diskem, odvozeným 

z klasického golfu. Vznikl v 70. letech 

v USA a získává stále více příznivců na 

celém světě. Cílem hry je podobně jako 

v golfu dokončit jamku co nejmenším 

počtem úderů – tedy hodů.

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl 

(jamku). Jamku tvoří většinou ocelový 

koš, postačí však i  strom, pařez, nebo 

dřevěný kůl zatlučený do země. Prů-

měrná vzdálenost jamky bývá kolem 

100 -120 metrů a  dá se časem dosáh-

nout třemi (případně i  dvěma) hody. 

Po prvním výhozu hráč hází z  místa, 

kde se disk zastavil a  pokračuje, do-

kud netrefí cíl. Na každý hod si vybere 

talíř, který se mu hodí (podobně jako 

golfista mění hole). Talířů je několik 

druhů, liší se délkou, směrem případně 

i tvarem letu. Hřiště bývá navrženo tak, 

aby se hráči museli potýkat s přírodní-

mi překážkami, jako jsou stromy, keře, 

případně vodní plochy, a ukázali svoje 

schopnosti házet krátké i dlouhé, levo- 

i pravotočivé hody. Vítězem je ten, kdo 

dokončí celé hřiště (většinou sestávající 

z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším po-

čtem hodů.

Na rozdíl od klasického golfu nepotře-

bujete drahé náčiní (pro začátek vysta-

číte s  jedním diskem - cca 250 korun, 

navíc u některých hřišť fungují půjčov-

ny, často jen proti záloze). Nemusíte 

být členem golfového klubu a  platit 

poplatky za vstup na hřiště.

MOUNTAINBOARDING
Mountainboarding je poměrně mla-

dý sport, který se řadí mezi  boardové 

sporty. K  provozování tohoto sportu 

se používá mountainboard - prkno 

na kolečkách podobné snowboardu 

a  skateboardu. Mountainboard vymy-

sleli nadšenci v  Coloradu v  USA v  de-

vadesátých letech. Nebavilo je jezdit 

pouze v zimě na snowboardu a hledali 

možnou variantu pro zbytek 

roku, kdy na sjezdovkách 

neleží sníh. Proto přišlo na 

svět prkno s  nafukovacími 

kolečky – mountainboard. 

K  jízdě na mountainboardu 

jsou vhodné hlavně zatrav-

něné sjezdovky, lesní a polní 

cesty, které jsou z kopce nebo 

i  asfaltové cesty. Mountain-

board je schopný zvládnout 

opravdu jakýkoliv terén. 

Mountainboard se mimo 

mountainboardingu a  jízdě 

z  kopce, používá také pro 

provozování landkitingu.

BUNGEE RUNNING
Bungee running je variací 

bungee jumpingu, při které se 

však nebudete vrhat z útesů, 

skal či mostů. Naopak zůsta-

nete nohama pevně u země. 

Budete se snažit doběhnout 

co nejdál, zatímco na vašich 

zádech se bude pozvolna na-

pínat „bungee“ lano, které 

vás po čase přemůže a nemi-

losrdně stáhne zpět na start. 

Na první pohled se může 

zdát, že i  Sisyfos se mu-

sel potěšit svému kame-

nu, když se dozvěděl o  to-

mhle sportu. Avšak kdo 

nevyzkoušel, nemůže soudit. 

Velice často jsou jednotliví běžci vy-

zbrojeni značkou, kterou musí umístit 

na nejvzdálenější bod, kterého dosáh-

nou, aby se dal porovnat výkon všech 

nadšenců a  zjistit, kdo byl nejlepší. 

Na jiných dráhách je možné soutěžit 

paralelně a vítěz se neurčí podle vzdá-

lenosti, kterou se mu podařilo uběh-

nout, ale podle času, který potřeboval 

na to, aby se dostal až k cíli. Samozřej-

mě, že vítězem je „runner“, tedy běžec, 

s nejnižším časem.

Tak příjemnou zábavu…

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com

Sport



CENY PRO KAŽDÉHO
Díky našim příznivým cenám jsou nyní kvalitní brýle dostupné opravdu pro každého.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
Spolu s novými brýlemi získáte také záruku 100% spokojenosti a doživotní servis Vašich 

brýlí zdarma.

A NĚCO NAVÍC
Kromě dioptrických brýlí nabízíme také sluneční brýle, kontaktní čočky a velké množství 

doplňkového sortimentu a služeb.

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
Nechte si změřit zrak našimi specialisty přímo v prodejnách GrandOptical, v případě nákupu je 

měření zdarma.

NEJLEPŠÍ PÉČE O VAŠE OČI

NABÍDKA NA MĚSÍC KVĚTEN

NA VŠECHNY
SLUNEČNÍ BRÝLE

Nabídka platí do 20. 5. 2015. Uvedené slevy se nedají sčítat ani kombinovat s jinými akčními nabídkami.

a
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Výživa

Také jste nosili do školy balíček se svačinkou od maminky? 

A zlobila se, když jste ji nesnědli? Dobře věděla proč. 

Svačiny jsou velmi důležitou součástí jídelníčku, a to 

malých i dospělých.

SVAČINKY
OD MAMINKY
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Pravidelný příjem kvalitní potravy za-

jišťuje organismu dostatek všech po-

třebných živin – bílkovin, sacharidů, 

vitamínů, minerálních látek, vlákniny 

atd. Velmi důležité je i  rozložení přijí-

mané energie do více denních dávek 

– je mnohem přirozenější a  pro tělo 

přijatelnější přijímat potravu po malých 

porcích v  průběhu dne než sníst jed-

no obrovské jídlo najednou. Tím hůře, 

když takové jídlo sníme večer po celém 

dni psychického vypětí. Pravidelné jídlo 

(ideálně cca 5x denně) je také klíčo-

vé pro udržení stálé hladinu krevního 

cukru – ta by měla být dlouhodobě 

vyvážená, bez velkých výkyvů. Rozkolí-

saná hladina cukru způsobená jezením 

velkých porcí jídel méně často a  jeze-

ním sladkých jídel a  sladkostí vysiluje 

slinivku břišní (musí produkovat velké 

množství inzulinu) a  výrazně se podílí 

na vzniku cukrovky 2. typu či metabo-

lického syndromu. Pokud snídáte ráno 

před odchodem do zaměstnání, snídani 

během cca 2 hodin strávíte (zejména 

pokud byla sladká) a tak poklesne i hla-

dina krevního cukru. V takovéto situaci 

se obvykle cítíme ospalí, unavení, bez 

energie, někdy i podráždění. Podobná 

situace nastává po strávení oběda – sní-

žená hladina krevního cukru způsobí, 

že máme velkou chuť na sladké.

SVAČINKY PRO NEJMENŠÍ
O  miminkách do 6 měsíců věku není 

třeba psát. Tam je výživa jasná - pou-

ze mléko. Po ukončeném 6. měsíci ale 

kojenec začíná dostávat různé příkrmy, 

a  to jak ve formě masozeleninových 

polévek či kaší, tak také ovoce. Některé 

děti, které dostávají umělé mléko, bý-

vají přikrmovány i  dříve, ale vždy nej-

dříve až po ukončeném 4. měsíci věku. 

K snídani dostává většinou šestiměsíční 

kojenec jen mléko, k  obědu právě již 

zmíněný masozeleninový příkrm a jako 

večerní pokrm bývá zařazena do jí-

delníčku obilná kaše. Jako dopolední 

přesnídávku může dostat třeba kousek 

ovoce nebo koupenou ovocnou přesní-

dávku, jogurt nebo kousek pečiva. Od-

polední svačina může být např. pečivo 

- rohlík, chléb, tzv. „loupáček”, šáteček, 

makovka; piškoty; kousek sýra - raději 

co nejméně slaný; ovoce - to, které dítě 

zvládne pokousat. To jsou svačinky, na 

kterých si dítě může pochutnávat samo 

třeba i v kočárku na procházce.

Variantou svačiny na doma, u které je 

nutná maminčina asistence, může být 

např. jogurt (raději bílý, ale může být 

i  ochucený), kukuřičné lupínky zalité 

mlékem (mohou být i  z  jiného druhu 

obilí, ale celozrnné ještě určitě NE !), 

různé pomazánky na pečivu, obilná 

kaše s čerstvým ovocem, pudink, apod. 

Pokud má vaše dítě rádo zeleninu, 

můžete mu jako odpolední svačinku 

připravit vařený kousek jeho oblíbené 

zeleniny. K pečivu může dostat zeleni-

nu syrovou nebo též vařenou. Takovéto 

svačiny se určitě hodí i pro děti starší 1 

roku, tedy batolata. Batolata mohou 

již dostávat i  různé ochucené tvarohy, 

pribináčky, termixy, dále různé müs-

li tyčinky, různé směsi müsli a  ovoce, 

rozmanité druhy křupavých chlebíčků 

- rýžový, kukuřičný, apod. Zhruba od 

18 měsíců můžeme dětem podávat ce-

lozrnné lupínky, ale i  pečivo. V  tomto 

věku už si dítě většinou samo řekne, 

na co má k svačině chuť. Důležité je ho 

ale trochu usměrnit, protože touha po 

sladkém je někdy veliká. Samozřejmě 

Výživa
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KOMPLEXNÍ CENTRUM VÝŽIVY A VZDĚLÁVÁNÍ

• Dětská obezitologická poradna ButterflyCare

• Jídelníčky dle Metabolických typů EuroGeen

• Komplexní diagnostika InBody a MaxPusle

• Účast v projektu Zdraví do škol od A do Z

VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA PROFESIONÁLŮ:

Školení pro projekt Zdraví do škol

Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT

Poradce pro výživu (144 hodin)

Poradce zdravého životního stylu (200 hodin)

Instruktor kondiční chůze - NordicWalking (150 hodin)

Základy podnikání (120 hodin)

Institut zdravého životního stylu s.r.o.

NutriCentrum

Veverkova 1229/9

170 00  Praha 7

www.izzs.cz

Kontakt: 

Pavlína Dostalíková

tel.: 775 191 911

e-mail: pavlina@nutricentrum.cz 

www.nutricentrum.cz
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i sladkosti může dítě dostat, ale oprav-

du jen občas a hlavně s mírou.

SVAČINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY  
A ŠKOLÁKY
Jiné svačinky už připravujeme pro děti 

starší. Velmi důležité je uvědomit si, 

pro jak staré dítě svačinu připravujeme 

a  jak bude probíhat jeho den. Tomu 

musíme podřídit energetickou hodno-

tu svačiny. Obecně platí, že čím je dítě 

starší a  čím aktivnější život vede, tím 

více potřebuje energie. Svačina by měla 

sice zahrnovat menší část celkového 

denního příjmu, ale i  tak by měla být 

dostatečně kvalitní. Zdravá svačina má 

obsahovat obilninovou složku, mléčný 

výrobek, zeleninu nebo ovoce a nápoj. 

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit, že 

čím barevnější bude svačina, tím bude 

pro děti lákavější. Zkuste tedy zaexpe-

rimentovat třeba s barevnou zeleninou 

a sezónním ovocem, zvolte chutný ná-

poj a  obilný výrobek. Pokuste se vy-

hnout uzeninám a  nezapomínejte na 

mléčné výrobky. Ze všeho nejdůležitější 

je opravdu dítěti svačinu připravit. Jako 

maminka sice neovlivníte, zda neskončí 

v koši, ale nejhorší, co můžete udělat, je 

nechat dítě celé dopoledne bez svačiny. 

Některé děti nejsou zvyklé snídat, a po-

kud nemají svačinu, bývá jejich prvním 

jídlem až oběd. Většina přijaté stravy 

se tím přesunuje až na odpoledne a ve-

čer. Takový stravovací režim může být 

základem tloušťky v dětství, ale i v do-

spělosti.

ZABALENÁ SVAČINA
Řada z  nás asi vyrůstala na obvyklém 

chlebu s  máslem a  sýrem nebo salá-

mem. Také si ale jistě pamatujeme, jak 

takový chléb po dlouhé cestě ve školní 

brašně vypadal. Moc lákavé to tedy ne-

bylo. Naše maminky by byly nešťastné, 

kdyby věděly, kolik takových rozmač-

kaných svačin nakonec skončilo v koši. 

Dnes už je situace daleko jednodušší 

– na trh přišla řada svačinových boxů 

a  zaručeně těsnících lahviček, ve kte-

rých si děti mohou bez poškození při-

nést do školy svačinu nebo pití. 

BEZ NÁPOJE ANI RÁNU
Samotnou kapitolou je správný pitný 

režim. Řada rodičů totiž zapomíná, že 

dítě tráví ve škole takřka polovinu dne, 

mělo by tedy vypít cca 1 litr tekutin. Po-

kud odečteme ranní čaj a pití k obědu, 

zbývá ještě stále velké množství nápojů. 

Řada rodičů na nápoje zapomíná nebo 

tvrdí, že dítě by si mělo pití koupit ve 

škole, aby ho netahalo v tašce. To by sa-

mozřejmě bylo lepší, jenže většina dětí 

to neudělá. Jediná možnost je tedy dát 

jim vše z  domova. A  jaké nápoje jsou 

nejlepší? Ideální je čistá voda, kterou 

lze ozdobit plátkem čerstvého ovoce, 

nebo ji můžeme dochutit šťávou z ovo-

ce, např. pomeranče, citrónu, manda-

rinky. Vhodným nápojem jsou i  100% 

džusy ředěné vodou nebo čaje.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: varime-detem.cz, kuchyne.cz

DÍTĚ BY MĚLO BĚHEM DOPOLEDNE DOPLNIT:
1. tekutiny – ideálně vodu nebo lehkou minerálku (s nižším obsahem sodíku) nebo džus ředěný vodou. Kompromisem může být 

voda se sirupem bez konzervačních látek a barviv (pokud je dítě zvyklé na sladké pití, množství sirupu lze pokaždé o něco 

snížit).  

2. živiny (bílkoviny), sacharidy s nižším glykemickým indexem (tak, aby byla co nejstálejší hladina cukru v krvi, při výkyvech 

glykemie může být zhoršená pozornost a „vštípivost” nových informací) a malé množství zdraví prospěšných tuků, vitaminy, 

minerální látky a vlákninu.  

Výživa
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ZDRAVÁ 
VLÁKNINA…
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Výživa

Všichni víme, že dostatek bílkovin potřebujeme ke stavbě a růstu svalů, že 

sacharidy nám zajistí dostatek energie. Víme, že tukům je potřeba se spíše 

vyhnout, i když nějaké je třeba jíst kvůli vitamínům, které jsou v nich rozpustné. 

Víme, že naše tělo potřebuje dostatek vitamínů a stopových prvků, aby mohlo 

správně fungovat. Existuje však část stravy, která - i když nám nepřináší ani 

energii, ani stavební látky, je pro náš organismus také potřebná…
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Vláknina je komplexní látka (tvořená 

především glycidy) většinou rostlinné-

ho původu, jejíž místo ve zdravé výži-

vě je stále nedoceněno. Konzumace 

vlákniny je nezbytná nejen pro regula-

ci trávicího procesu, ale také pro nor-

malizování mnohých metabolických 

procesů. Vláknina také sehrává úlohu 

při prevenci rakoviny tračníku, snižuje 

přecitlivělost organismu, stejně jako 

hladinu cholesterolu, čímž pomáhá 

výrazným způsobem omezit riziko kar-

diovaskulárních onemocnění.

KOLIK VLÁKNINY SNÍME…
Dříve navrhovaný příjem vlákniny se 

pohyboval mezi 10-20g/den u  mužů 

i žen. Nyní se doporučuje jeho zvýšení 

na 30g vlákniny na den. Přitom je třeba 

mít na paměti, že nadměrná konzuma-

ce čistých otrub (obsahují kolem 40% 

vlákniny) může vést např. ke zhorše-

nému vstřebávání minerálních látek či 

k mechanickému ucpání střev.

Protože vláknina není tělem vstřebá-

vána, často se na ni jako na důležitou 

součást stravy zapomíná. Vláknina je 

vlastně nestravitelný sacharidový „ma-

teriál”, tvořící kostru rostlin a  slupky 

semen, zrnin, hrachu, fazolí, ovoce 

apod. Pokud jsou tyto „povrchové vrst-

vy” rostlinných potravin odstraněny 

při zpracování (např. při mletí mouky), 

ztrácí se tím i většina z obsažené vlákni-

ny.

Rozeznáváme dva základní druhy 

vlákniny v  potravě: ve vodě neroz-

pustná a ve vodě rozpustná. Oba typy 

vlákniny regulují práci střev, avšak růz-

ným způsobem.

Vláknina nerozpustná ve vodě absor-

buje množství vody, „změkčuje” stolici 

a vytváří její objem. Tím udržuje obsah 

střev v pohybu, což vede k prevenci zá-

cpy a  divertikulárních nemocí. Neroz-

pustná vláknina rovněž vyplavuje karci-

nogeny, žlučové kyseliny a cholesterol, 

a odvádí je ven z těla.

KDE VLÁKNINU ZÍSKÁME?
Mezi dobré zdroje této vlákniny pat-

ří kořenová a  listová zelenina, zrniny 

(např. pšeničné, ječné, rýžové, kukuřič-

né a ovesné potraviny), fazole, neolou-

paná jablka a hrušky, jahody.

Vláknina rozpustná ve vodě je obec-

ně mazlavá a  viskózní, a  tak (na roz-

díl od nerozpustné vlákniny) pohyb 

potravy zažívacím traktem zpoma-

luje, ale zároveň brání i  vstřebávání 

některých substancí. Například brzdí 

absorpci sacharidů z  tenkého střeva 

do krve, čímž uhlazuje kolísání krev-

ního cukru. Rozpustná vláknina také 

ve střevech na sebe nabaluje žlučo-

vé kyseliny a  cholesterol, a  tak sni-

žuje zásobárnu cholesterolu v  těle. 

Kvalitní zdroje rozpustné vlákniny za-

hrnují celozrnné výrobky z  ječmene, 

rýže, kukuřice a ovsa, dále pak fazole, 

jablka, hrušky, citrusové plody, baná-

ny, mrkev, švestky, brusinky, semínka 

a mořské chaluhy.

Oba typy vlákniny hrají úlohu při kon-

trole tělesné hmotnosti. Konzumace 

vlákniny dává pocit plnosti - člověk tak 

obvykle méně jí. Navíc vláknina ne-

představuje pro tělo nositele energie, 

tudíž vysoko-vlákninové diety jsou vět-

šinou i  nízko-kalorické, a  předcházejí 

tak vzniku obezity.

STRUČNĚ K ÚČINKŮM  
VLÁKNINY:
1. upravuje konsistenci stolice  /příz-

nivý efekt je u průjmů i zácpy/.

2. velmi účinná je při léčbě vnitřních 

hemoroidů

3. nenahraditelná je při prevenci 

a léčbě divertikulární nemoci stře-

va 

4. účinná je v prevenci i  léčbě zvýše-

ného cholesterolu a  volných tuků 

v séru 

5. důležitá je v  prevenci rakoviny 

tlustého střeva /také rakoviny prsu 

a dělohy/

6. jako doplněk je používána v léčbě 

obesity a diabetu.

7. popisován je i příznivý efekt v léč-

bě a omezení tvorby žlučových ka-

ménků

8. nemá škodlivé účinky /je možná 

přechodná zácpa na počátku léč-

by – ovšem většinou při současném 

nízkém příjmu tekutin/

Kdo z nás by měl zvýšit příjem vlákni-

ny? 

Prakticky všichni. Proč?

Protože:

Většina z  nás má určitě občasné /čas-

tější,nebo každodenní/ problémy se 

zácpou, nebo průjmy. Asi 70% dospělé 

populace u  nás má vnitřní hemoroidy 

/i  když většina lidí o  nich neví/. Jsme 

zemí s  nejvyšším výskytem rakoviny 

tlustého střeva na světě.

Počet úmrtí na komplikace hyperchole-

sterolemie - infarkty, mrtvice - je u nás 

velmi vysoký. V počtu obézních jsme na 

jednom z předních míst na světě. Důvo-

dů je tedy více než dost…

Zdroj:vyziva2v1.cz, 

foto: Schutterstock.com

Výživa
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak 
mě honila mlsná všeho druhu, ale 
asi po pěti dnech začala změna. 
Začalo mě to bavit, protože jsem 
přestala bojovat. Měla jsem 
hodně energie a spala minimálně, 
protože se tělo nevysilovalo 
zpracováváním potravy. Bylo mi 
lehce a krásně a zažívala jsem 
euforii. Pak nastal okamžik, kdy 
mi bylo líto vrátit se zase k jídlu, 
protože jemněhmotný svět se 
při půstu otevírá daleko snáz 
a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Gabriela Filippi

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stromového sirupu (vyrobeného ve 
Švýcarsku z čistého kanadského 
javorového sirupu stupně C+ a několika 
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní 
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody 
a kayenského pepře. Tento nápoj 
stimuluje pročišťující proces našeho těla, 
uspokojuje pocit hladu a dodává tělu 
energii bez toho, aby zatěžoval trávicí 
trakt, přispívá k obnovení biochemické 
a minerální rovnováhy v tkáních 
a buňkách a urychluje jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, 
že díky odplavení odpadních látek 
a navrácení přirozené rovnováhy se 

zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 
vůči chorobám, mají čistší pleť a jasnější 
oči, pevnější vlasy a nehty a působí na své 
okolí šťastnějším, pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. 
Většina lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní 
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg, 
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta vody, 
ale především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po skončení 
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®  
pomůže organizmu najít svou přirozenou 
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl 
pro zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 
vůči chorobám, mají čistší pleť a jasnější 
oči, pevnější vlasy a nehty a působí na své 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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Výživa

Stalo se vám, že jste něco snědli a reakcí organismu byl průjem, zvracení, nebo 

třeba vyrážka? V tom případě se mohlo jednat o potravinovou alergii. Jedná se 

o onemocnění, o kterém nikdo z nás mnoho neví, pokud se s ním nesetká…

POTRAVINOVÁ 
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Výživa

ALERGIE?
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Potravinová alergie je alergickou reakcí 

organismu, kdy vyvolávajícím alerge-

nem je některá složka potravy případ-

ně přídavná potravinářská látka (kon-

zervant, barvivo).

PROJEVY POTRAVINOVÉ  
ALERGIE
• Kožní reakce - atopický ekzém, 

kopřivky, otoky

• Reakce dýchacích cest - rýma

• Reakce zažívacího systému - zvra-

cení, průjem, bolesti břicha

 

PROBLEMATICKÉ POTRAVINY
Přestože každá potravina může být te-

oreticky alergenem, všechny potraviny 

nemají stejnou schopnost alergizovat 

organismus. Existují skupiny potravin, 

o kterých se již dlouho ví, že mají ten-

denci alergické potíže způsobovat.

Patří mezi ně například tyto potraviny:

• mléko

• vaječný bílek

• ryby (člověk je většinou alergický 

pouze na jeden druh ryb, případně 

na několik příbuzných druhů)

• jablka, hrušky, meruňky, broskve 

a jahody

• rajčata, celer, špenát, petržel

• ořechy

• zvláštní skupinou je pak alergie na 

lepek

V případě alergie je třeba vyloučit da-

nou potravinu z jídelníčku. Někdy se to 

může zdát těžké až nemožné (alergie 

na mléko), ale většina pacientů po ně-

jaké době zjistí, že to jde. Samozřejmě 

je nutné také podrobně sledovat slože-

ní jednotlivých průmyslově vyráběných 

potravin, které v sobě obsahují mnoho 

různých složek a přídavných látek.

Pojďme se podrobněji podívat na celia-

kii, což znamená intoleranci lepku.

NEMOC ZVANÁ CELIAKIE…
Podle odhadů se celiakie týká jednoho 

procenta obyvatel ČR. To jsou ale jen 

potvrzené případy. Těch neprokáza-

ných je bohužel mnohem víc.

Bezlepková dieta je zatím jedinou pl-

nohodnotnou možností „léčby“ in-

tolerance lepku. Ze svého jídelníčku 

musíme velmi důsledně odstranit příči-

nu zdravotních potíží, kterou je právě 

lepek.

Lepek neboli gluten je směs bílkovin, 

která se přirozeně vyskytuje v  těchto 

obilovinách:

• pšenice

• žito

• ječmen

• oves

Cílem bezlepkové diety je tedy vyhýbat 

se těmto čtyřem obilovinám a všem vý-

robkům z nich, a přitom ve svém jídel-

níčku zachovat dostatečný podíl sacha-

ridů.

TYPICKY LEPKOVÉ  
POTRAVINY
• pšeničná mouka (včetně grahamo-

vé, špaldové, kamutové, semolino-

vé) a pšeničná krupice

• méně časté mouky jako žitná, ječ-

ná a ovesná

• všechny druhy chleba a pečiva (po-

kud nejsou označeny jako bezlep-

kové)

• tradiční strouhanka (chlebová 

i rohlíková)

• některé slané crackery (pečené 

i smažené)

• většina druhů běžných těstovin 

(včetně tarhoni)

• kuskus

• kroupy (včetně bulguru)

• vločky, otruby a müsli (včetně gra-

noly a  cereálních lupínků ochuce-

ných ječným nebo pšeničným sla-

dem)

• některé náhražky masa (robi, sei-

tan, goody-foody aj.)

Potraviny, které mohou obsahovat le-

pek

Pšeničná mouka, pšeničný škrob nebo 

čistý lepek se mohou skrývat v těchto 

potravinách:

• většina uzenin

• instantní potraviny (mouky a škro-

by v polévkách, bujónech či omáč-

kách)

• některá dochucovadla (škroby 

v kečupech a majonézách, výtažky 

z pšenice v sójových omáčkách aj.)

• některé cukrovinky (škroby v  len-

tilkách, lipu, zmrzlinách nebo žvý-

kačkách, oplatková drť v  sójových 

řezech nebo čokoládových bonbo-

nech aj.)

• jogurty a dezerty zahuštěné škro-

bem, pokud nejde o škrob bezlep-

kový

• většina druhů piva (kvůli pšeničné-

mu nebo ječnému sladu) a někte-

ré další alkoholické nápoje (likéry 

zahušťované škrobem, teoreticky 

i destiláty z obilí)

• léky a  potravinové doplňky obsa-

hující pšeničný škrob

U výše uvedených potravin je nutné in-

dividuálně zjišťovat jejich složení. Kom-

plikovaný výběr způsobují zejména 

škroby, které jsou opravdu velmi rozší-

řené. Pokud není na výrobku jasně uve-

deno, že byl použit bezlepkový škrob 

(kukuřičný, bramborový, tapiokový 

apod.), nebo pokud celý výrobek není 

označen jako zaručeně bezlepkový, pak 

bychom jej neměli kupovat.

V potravinářském průmyslu se také čas-

to používají pšeničné sirupy, které mo-

hou obsahovat stopy lepku. Jde vlastně 

o alternativní „přírodní“ sladidla pou-

žívaná zejména do pečiva, ale bohužel 

nejen tam.

BEZLEPKOVÉ VARIANTY  
POTRAVIN
Zákaz lepku dnes neznamená žádný zá-

sadní zvrat v jídelníčku. Obilné výrobky, 

na které jsme zvyklí, můžeme jíst na-

dále, pouze musejí být z bezlepkových 

surovin:

• bezlepkové mouky: kukuřičná, rý-

žová, amarantová, pohanková aj.

• bezlepkové chleby, housky, sušen-

ky, piškoty, zákusky

• bezlepkové müsli

• bezlepková strouhanka

• bezlepkové těstoviny

• bezlepkové pivo a další

•  Přirozeně bezlepkové potraviny

• brambory

• rýže

• pohanka

• amarant (laskavec)

• jáhly (vyloupané proso)

• quinoa

• veškeré ovoce

• veškerá zelenina

• veškeré houby

• veškeré maso (ne však uzeniny)

• veškeré luštěniny

• veškeré ořechy a olejnatá semínka

• vejce

• mléko a některé mléčné výrobky

Existují samozřejmě i  bezlepkové vari-

anty příkrmů pro nejmenší děti – kaše, 

masozeleninové směsi nebo ovocné 

přesnídávky

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE…
Nesnášenlivost laktózy (mléčného 

Výživa
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Akce je určena samoplátcům v rámci celé ČR. Nabídku lze využít na těchto místech:
            Setkání celiaků v Praze (Emauzský klášter, 16. 5. 2015, 9:00-11:00 hod.), 
            Setkání celiaků v Brně (areál BVV, 30. 5. 2015, 9:00-11:00 hod.), 
Objednávky testování v rámci Setkání celiaků zasílejte, prosím, na e-mail: bezlepkovi@aeskulab.cz, 
název e-mailu: Květnová akce - Praha  (případně Brno), údaje od samoplátců potřebné pro žádanku: 
jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, vybrané vyšetření.
            Na všech odběrových místech AeskuLab Holding, a.s., v rámci ČR po celý 
            květen 2015. 
Seznam odběrových míst a jejich provozní dobu najdete na www.aeskulab.cz. Pro testování celiakie na 
odběrových místech AeskuLab není nutné objednání.

Zjistěte svoji intoleranci k lepku dříve, než bude střevní sliznice poškozena.
Zkontrolujte si správnost dodržování bezlepkové diety.
Ověřte si svou predispozici k alergiím.  
                                                        Stačí podstoupit odběr jedné zkumavky krve.

Ceník pro samoplátce - květnová akce
Celiakie:
Tkáňová transglutamináza (tTG) – 575,- Kč, po slevě 288,- Kč
Endomysium (EMA)  - 380,- Kč, po slevě 190,- Kč
Gliadin (DGP) – 575,- Kč, po slevě 288,- Kč
Balíček „CELIAKIE“ – (tTG, EMA, Gliadin) – tTG a Gliadin za 50 % a EMA zdarma – tj. 576,- Kč
Hladina celkového IgA – 186,- Kč, po slevě 93,- Kč
Alergeny: 
Kravské mléko IgG, IgA – 1001,- Kč, po slevě 501,- Kč
Soja IgG/β-laktoglobulin – 1955,- Kč, po slevě 978,- Kč
Ceny zahrnují DPH, úhrada na odběrovém místě v hotovosti před odběrem, výsledky do týdne poštou/e-mailem/osobně 
na odběrovém místě, konzultace výsledku s lékařem zdarma.

Je tu květen, měsíc celiakie, a s ním akční nabídka projektu 
BEZLEPKOVÍ, nenechte si ujít vyšetření související s celiakií za 50% ceny!
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cukru) je méně známou porucha - ve 

střední Evropě jí trpí maximálně 10-20 

% obyvatel, přičemž mnoho případů 

zůstává neodhaleno. Snížená schop-

nost trávit laktózu je způsobena sníže-

nou tvorbou enzymu zvaného laktáza 

v  tenkém střevě. Problém se týká ze-

jména dospělých lidí, u malých dětí je 

vzácný.

„Alergie na laktózu“ je pouze nepřes-

né označení laktózové intolerance. Ve 

skutečnosti se o  žádnou alergii nejed-

ná...

I  když následky konzumace mléka ne-

jsou při intoleranci laktózy tak vážné 

jako při alergii na mléčné bílkoviny, 

i v tomto případě je jedinou možností 

hlídat si složení potravin. To znamená 

poctivě číst obaly potravin, a když bale-

né nejsou, ptát se prodavačů.

Které potraviny jsou z hlediska laktózy 

nejrizikovější?

Hlavním zdrojem laktózy jsou samo-

zřejmě mléčné produkty:

• mléko (plnotučné, polotučné, od-

středěné, kyselé, acidofilní, suše-

né)

• jogurt

• tvaroh

• smetana

• sýr

• máslo

• kefír

Výživa
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• syrovátka

• mléčný zákys

• podmáslí

• pudink

• pomazánkové máslo

• žinčica

Je přitom jedno, jestli jsou mléčné vý-

robky vyrobeny z  kravského mléka, 

nebo z mléka jiných zvířat. Laktóza je 

přirozenou součástí všech mlék včetně 

lidského.

HLÍDAT SI SKRYTÉ MLÉKO
O složení se musíme zajímat i u noto-

ricky známých potravin. Různé mléčné 

složky a mléčné výrobky zmíněné výše 

se mohou objevit i  v  potravinách, ve 

kterých bychom je nehledali. Jedná se 

nejčastěji o tyto: 

• pečivo sladké i slané

• plněné oplatky

• čokoládové a tukové polevy

• energetické tyčinky pro sportovce

• instantní pokrmy

• uzeniny

• margaríny

• koktejly na hubnutí

Samotná laktóza se  přidává například 

do některých mléčných čokolád, zmrz-

lin, ochucených bramborových lupínků 

nebo sladkého pečiva. Přítomnost lak-

tózy může překvapit i v šunce nebo ji-

ných uzeninách.

MLÉČNÉ VÝROBKY BEZ  
LAKTÓZY
V některých supermarketech je již mož-

né zakoupit mléčné výrobky s výrazně 

sníženým obsahem laktózy – mléko, 

máslo, sýry, jogurty apod. Laktóza je 

v nich rozštěpená na jednodušší cukry, 

takže mohou mít sladší chuť než jejich 

běžné verze. V  Česku jsou nejrozšíře-

nější :

• Minus L (Tesco, Globus, prodejny 

zdravé výživy)

• Free From (Interspar)

• Ehrmann Lacto Zero (Globus)

• Meggle Lactose Free (Globus, Kau-

fland, Billa)

Stojí zhruba o třetinu více než tradiční 

druhy.

KTERÉ MLÉČNÉ VÝROBKY NÁM 
NEMUSEJÍ VADIT?
Laktóza je rozpustná ve vodě, proto 

obecně platí, že z  mléčných výrobků 

obsahují nejvíce laktózy výrobky z od-

tučněného (odstředěného) mléka a nej-

méně ty tučné.

Vedle obsahu tuku je určitým vodítkem 

i to, zda mléčný výrobek prošel kvaše-

ním. Bakterie mléčného kvašení (lak-

tobacily, bifidobakterie a  jiné kultury) 

totiž přeměňují laktózu na neškodnou 

kyselinu mléčnou – ve výrobku samot-

ném i ve střevech člověka.

Některé mléčné produkty tak mohou 

bez potíží konzumovat i některé osoby 

s nesnášenlivostí laktózy:

• šlehačka

• máslo

• „přírodní“ jogurty (bez přidaného 

sušeného mléka)

• tvrdé sýry s  delší dobou zrání 

(ementál, parmezán, cheddar aj.)

• zakysaná smetana

• kefír

Hodně záleží na výrobci nebo značce 

produktu a samozřejmě také na zkon-

zumovaném množství. Je třeba si najít 

Výživa
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„své“ výrobky a ty kupovat.

Klasické máslo obsahuje malé množství 

laktózy, které lidem s mírnější formou 

intolerance nemusí vadit. Ve specializo-

vaných prodejnách potravin je možné 

zakoupit i  přepuštěné máslo (ghee), 

v němž je obsah laktózy prakticky nu-

lový. 

Někteří „bezlaktózáci“ snášejí  sýry  – 

tvrdé i  tavené. Zatímco laciný 30pro-

centní eidam může dělat problémy, 

i když je ho jen pár deka, kvalitní uleže-

lý cheddar nebo gouda nikoliv.

Rostlinná „másla“ neboli margarí-

ny  mohou obsahovat mléčné složky, 

jako jsou máslo, podmáslí nebo jogurt. 

S vysokou pravděpodobností se najdou 

ve výrobcích „s máslovou příchutí“. 

ALERGIE NA BÍLKOVINU  
KRAVSKÉHO MLÉKA (ABKM) 
Pokud hovoříme o  laktózové intole-

ranci, měli bychom zmínit i o alergii na 

bílkovinu kravského mléka, která pat-

ří mezi nejčastější potravinové alergie 

v kojeneckém věku. Tato alergie posti-

huje 2 až 5 % kojenců.  Prakticky veš-

kerá ABKM vzniká ještě v prvním roce 

života - hovoří se o 95 % všech ABKM 

bez ohledu na poctivé kojení. Většinou 

ustupuje do cca 3 let věku (až u 90 % 

dětí) a  děti poté tolerují kravské mlé-

ko bez obtíží. U  některých kojenců 

s ABKM se může projevit při zavádění 

nemléčných příkrmů alergie i  na další 

potraviny.

ABKM se může (ale nemusí) projevit 

bezprostředně po prvním kontaktu 

s  antigenem - bílkovinou kravského 

mléka. Důležitá je skutečnost, že se 

tento antigen dostává již do mateřské-

ho mléka, pokud kojící maminka kon-

zumuje mléčné produkty. Z toho vyplý-

vá, že se první projevy mohou objevit 

do doby krátce po porodu, výjimečně 

již do druhého týdne po narození. Nic-

méně obvyklou dobou prvních obtíží 

s ABKM je 2. - 3. měsíc věku i u plně ko-

jeného dítěte.

Klasické projevy ABKM se ale mohou 

posunout až k první nabídce standard-

ní kojenecké mléčné výživy (kojenecká 

mléka, mléčné kaše, první lžička jogur-

tu apod.), což může být hluboko v dru-

hém půlroce života.

PROJEVY ALERGIE NA  
BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA
Projevy mohou být různé od celkových 

až po orgánové - kožní, trávicí, respi-

rační. Skutečná ABKM se obvykle proje-

ví těmito kožními a trávicími příznaky:

akutní či chronický ekzém

ublinkávání

zvracení

průjmy či naopak zácpa

koliky, krev ve stolici

Nesmíme ale zapomínat i na méně spe-

cifické obtíže, jako je neklid, poruchy 

spánku, neprospívání, chudokrevnost. 

Uvedené příznaky se často mohou 

i kombinovat.

Uvádí se, že pokud kojenec snáší kon-

takt s bílkovinou kravského mléka déle 

než čtvrt roku, ať již po narození, nebo 

až po zavedení prvních mléčných pro-

duktů, je rozvoj ABKM méně pravdě-

podobný.

Zdroj: Bez-alergie.cz, proalergiky.cz, 

nutriklub.cz, foto: Schutterstock.com

Výživa



Více informací na www.neocate.cz,
www.vyzivavnemoci.cz
nebo na infolince: 800 110 001 
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EXPERTÍZ

Jednička při řešení 
alergie na bílkovinu 
kravského mléka 
(ABKM)*

Neocate Advance

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Potravina by měla být používána pod dohledem lékaře 
nebo osoby kvalifi kované v oblasti  výživy, farmacie nebo péče o dítě nebo na základě jeho doporučení.

*Zdroj: IMS units 12/2014

• 100% čistá směs aminokyselin, 
která nevyvolává alergickou reakci 
(není vyrobeno z mléka)

• Vysoce spolehlivý dietní postup

• Může být jediným zdrojem výživy 
nebo doplnit běžnou stravu

Máte podezření, že má Vaše dítě ABKM? 
Vyplňte si orientační dotazník na: 
htt p://www.vyzivavnemoci.cz/vyziva-deti /dotazniky/ 

Pro více informací kontaktujte svého pediatra nebo 
navšti vte www.neocate.cz.

Protože potravinové alergie můžou
přetrvávat i po 1. roce života…

ALL15PAT31CZ
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OČISTÍM TĚ OD HŘÍCHU
Při rekonstrukci staré budovy, bývalého útulku pro 

týrané děti, se najde pytel s lidskými kostmi. Počítačová 

rekonstrukce obličejů dokáže, že se jedná o kostry 

jedenácti dívek ve věku kolem patnácti let. Eva Dallasová 

sice pachatele odhalí, jenže to má háček – je totiž patnáct 

let mrtvý…

PROVINILÉ MANŽELKY
Abbie a její tři kamarádky vystoupí ze soukromého 

vrtulníku a ubytují se v nejluxusnějším hotelu, v jakém kdy 

byly. Po čtyři dny si mohou daleko od svých manželů užívat 

všeho, co okázalé a zároveň diskrétní Monte Carlo přináší. 

Pak se jednoho rána Abbie probudí obklopená policií. 

Stalo se něco hrozného – všechny čtyři ženy jsou obviněny 

z  vraždy… Máte rádi mrazení v zádech? Tento thriller z 

pera J. Pattersona vám to na 100% splní.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ PODLE ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Potvrdilo se, že pomocí metod čínské medicíny lze 
dosáhnout pevného zdraví i  dlouhověkosti. Osvědčené 
cviky pro každého bez ohledu na věk či zdravotní stav 
se opírají o principy akupresury, jógy a dalších starých 
technik. Obrazový průvodce, srozumitelné instrukce 
a sestavy cvičení na míru při různých nemocech dělají tuto 
knihu lákavou a mimořádnou.

FRAJER
Cyklista Jiří Ježek (1974) je nejúspěšnější hendikepovaný 

sportovec paralympijské historie. Svým odhodláním 

dokázal popřít svůj hendikep, získal zlaté medaile na 

paralympijských hrách, tituly mistra světa a  Evropy, startuje 

po boku zdravých profesionálních sportovců a  splnil si 

svůj velký sen – jako oficiální předjezdec se představil na 

Tour de France. Při přípravách na paralympiádu v Rio de 

Janeiru ho zbrzdilo zranění. Dokáže se Jirka znovu přiblížit 

někdejší formě? Neskončí jeho závodní kariéra?

VETŘELCI Z MINECRAFTU
Potkat ve škole někoho, kdo tam evidentně nepatří, je jistě 

šok. Tím spíš, když je to creeper. Brzy se ukáže, že to není 

jediný mob, který se ze hry instalované na školní server do-

stal ven. Mirek a  další hráči se snaží dát vše zase do pořád-

ku. Ovšem to by hru nesměl ovládat úplně nový mob, který 

má zcela opačné úmysly. Suterén školy a minecraftové jes-

kyně se tak stávají bojištěm, kde už nejde o to, uklidnit vy-

děšené spolužačky, ale odvrátit invazi skeletonů, spiderů, 

endermanů a  creeperů do pozemského světa.

FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 6
Frank Lampard Frankie a jeho tým milují fotbal. Na něj si 

vždy najdou čas – zvláště když jde o Světový pohár! Ale 

týmy z celého světa hrají tak příšerně, že je Frankie pře-

nesen do Brazílie, aby tento turnaj zachránil před zkázou. 

On i  jeho kamarádi procházejí džunglí, musejí čelit aligá-

torům, zúčastní se karnevalu v  Riu a  hrají s  nepoctivými 

soupeři, aby pomohli fotbalové superhvězdě Ricardovi 

získat zpět ztracenou trofej. Dokáže Frankie a  jeho tým 

zachránit Světový pohár včas, než se začne hrát finále?

MŮJ ŽIVOT S KARLEM KACHYŇOU ( I BEZ NĚJ)
Ve své otevřené autobiografii odhaluje herečka mnoho 

ze svého soukromí, s  láskou líčí společný život s  Karlem 

Kachyňou a  popisuje svoji hereckou kariéru se všemi zdary 

i nezdary. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se na ni po smrti 

jejího manžela pozapomnělo, dál se objevuje v úspěšných 

filmech a seriálech. Její portrét proto dokreslují vzpomínky 

hereckých kolegů a dosud nezveřejněné fotografie jak ze 

soukromého, tak z  profesního života.

BÍLÁ ŽENA
Emily se neváhá provdat, jen aby mohla odplout na 

Havajské ostrovy a stát se misionářkou. Tamější příroda, 

lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí. Vinou 

misionářů Havajané přestávají věřit ve své bohy a jejich 

tradice upadají v zapomnění. Velekněžka Pua pro spásu 

svého lidu udělá vše – a v Emily vidí strůjkyni zla, která 

zaslouží trest.

ŠTĚSTÍ – NEŠTĚSTÍ, LÁSKA - MANŽELSTVÍ
Životní výzvy – jak milý název pro pubertální děti, nevěru 

partnera nebo vážné zdravotní problémy – je třeba 

brát s  humorem, jinak by se z  toho ženská taky mohla 

zbláznit. Hanka řeší spory se sestrou a matkou, její 

kamarádky zase vztah s mladším, nebo naopak výrazně 

starším partnerem a výchovu dětí, které vám dávají jasně 

najevo, kam můžete jít se svými zastaralými názory... Když 

„holky“ zrovna nehasí žádnou krizi, zase bojují s nudou 

a stereotypem.  Známe to všechny a víme, že kdo uteče, 

ne vždy vyhraje, a kdo se směje naposled, může dostat 

pořádnou ťafku. Ale nejdůležitější je: nevzdávat se.  

KLID PŘED BOUŘÍ
Válečný veterán Dare se v  Montaně začne živit jako 

průvodce divočinou. Stejnou živnost má i Angie, jeho krok 

jí bere zákazníky. Při jedné výpravě po stopě nebezpečného 

medvěda někdo chladnokrevně zabije jejího klienta 

a Angie se dá na útěk. Dare právě táboří poblíž, přispěchá 

jí na pomoc – a oba společně čelí jak rozzuřené šelmě, tak 

nevyzpytatelnému vrahovi.

ZA ČERNÝMI DVEŘMI
Ariel se dostane do tajného klubu, kde všichni nosí 

masky a nikdo nezná svého partnera. Pro muže, se 

kterým se Ariel sblíží a zažije s ním neuvěřitelné erotické 

chvíle, je ochotná riskovat vše. O jak velké riziko jde, 

bohužel zjistí, až když odhalí, kdo se pod maskou jejího 

náruživého milence skrývá. 

JAKO MŮRY ZA SVĚTLEM
Jolana, Vilemína, Irma, Pavlínka, každá je jiná povahou, 

inteligencí i vzhledem. Neměly by nic společného, kdyby 

nenarazily na muže, který převrátil jejich život vzhůru 

nohama. Tím je charismatický a dobře situovaný Viktor. 

Zpočátku je okouzlí šarmem a pozorností, ale každá pak 

zjistí, že se zapletla s despotou, jehož zajímají převážně 

sadistické praktiky a ponižování.

VŮNĚ POUŠTNÍ RŮŽE
Před dvaceti lety nalezli Fanny jako nemluvně u  brány 

kláštera. Dospěla a nyní odhodlaně pátrá po svém původu, 

i když jako jediné vodítko jí slouží náramek ze skleněných 

perel. Různé indicie ukazují na Afriku. V poušti Namib jí 

kouzelnice Zahaboo pomůže odhalit pravdu, proč právě 

perly jsou strašlivým prokletím mnoha generací žen z její 

rodiny. Román pro ženy   z  exotického prostředí plný 

utrpení, lásky i tajemství.

PETR MUK OCEÁN, SHALOM, SLAVÍCI, ON (A JÁ)
Petr Muk by se v únoru 2015 dožil padesáti let a v květnu 

uplyne smutných pět let od jeho smrti. Jeho začátky 

v  osmdesátých letech, kultovní ohlas Oceánu a  Shalomu 

i   Petrovu hvězdnou sólovou kariéru líčí s   nesmírným 

zaujetím hudební producent a  publicista Karel Deniš – 

blízký spolupracovník a přítel tragicky zemřelého zpěváka. 

Vzdává tak hold jeho nepochybnému talentu, profesní 

poctivosti a lidské mimořádnosti.
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KRONIKA KAMBIONŮ – POLIBEK Z TEMNOT 
Jaime Reed Jsou záhadní, přitažliví a  nebezpeční... 

Kambioni. Samaře se od základu změnil život. Zamilovala 

se do kambiona a  sama se stala kambionkou. Myslela 

si, že nic horšího už se nemůže stát. Ale náhlé výpadky 

paměti, záhadná úmrtí a  hrozba nebezpečí vznášející 

se nad městem poukazují na to, že může být ještě hůř. 

V pozadí všeho je pravděpodobně démon Tobias, který 

náhle bez vysvětlení zmizel.

TO PRŠÍ MOŘE
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné 

rodiny, v  němž autorka umožní čtenáři nahlédnout do 

křehkých duší, osudů a  životů, které jsou tak podobné 

těm, co žijeme. S  lehkostí sobě vlastní vypráví nelehký 

příběh o pocitech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu, 

o  bezpodmínečné lásce, o   otázkách a   odpovědích, 

které se všichni snažíme v životě najít. O naději.

HOLKA, A NE LEDAJAKÁ
Otevřená, šokující, neuvěřitelná, ale pravdivá. Taková je 

knížka Leny Dunham - Holka, a ne ledajaká (Not That Kind 

Of a Girl), na kterou čeká celý svět. Debut z pera režisérky, 

scénáristky, producentky, herečky, ale hlavně hvězdy 

HBO seriálu Girls přichází, aby zanechal všechny čtenáře 

s otevřenou pusou. Za svoji práci byla nominovaná na několik 

cen EMMY a získala dva Zlaté glóby. Teď však přichází jako 

spisovatelka, která odhaluje své nejhlubší nitro, jak fyzické, 

tak i psychické. Její styl je přímý, ostrý, vtipný a sarkastický.

A CO S TÍM MÁ SPOLEČNÝHO LÁSKA?
V životě se vám prý věci nepřihodí dvakrát stejně! Tak to je 

tedy pěkná hloupost. Julianě je třicet a právě se snaží něco 

v   životě změnit. Ve chvíli, kdy se pokouší ukončit první, 

nepříliš vydařené manželství, potkává osudového muže 

svého života. Z   bouřlivého vztahu odchází se zlomeným 

srdcem, ale bohatší o odhodlání a s vědomím, že když chce 

člověk něco dokázat a změ- nit, musí se spolehnout hlavně 

sám na sebe.

NEBE V HUBĚ 2 ANEB ČERTŮV ŠVAGR
Nová kuchařka od oblíbeného režiséra Zdeňka Trošky, 

Nebe v hubě 2 aneb Čertův švagr. Po první úspěšné kuchař-

ce Nebe v hubě aneb Chrocht, chrocht... se čtenáři dočkali 

pokračování. A opět se máte na co těšit! Kromě více než 

200 receptů na výborná jídla v ní najdete mnoho úsměv-

ných příběhů a vzpomínek z natáčení i ze života, vyprávě-

ných s lehkostí, nadhledem a humorem. 

TEJPOVÁNÍ - SVÉPOMOC PŘI BOLESTECH SVALŮ  
A JINÝCH
Daniel Weiss je uznávaný fyzioterapeut a léčitel. Ve 

své knize názorně předvádí, jak vám moderní tejpy 

dokážou pomoci při bolestech svalů, šlach, vazů a kloubů 

a nejrůznějších zraněních, přičemž současně zabraňují 

nežádoucímu ochabnutí svalů a účinně podporují léčbu. 

Najdete zde různé způsoby tejpování od A do Z, podrobné 

popisy tejpů v textu i v obrazech.

ŠEPOTÁNÍ
Alyssa slyší šepotání květin a  hmyzu, je to dar, který 

připravil o rozum už její matku. Pocházejí totiž z rodiny 

Alice Liddelové, lépe známé coby Alenky z  Říše divů, 

skutečné inspirace Lewise Carrolla, podle níž stvořil svůj 

proslulý fantaskní svět. Alyssa se spolu s  kamarádem 

Zachem dostane trhlinou v zrcadle do říše divů, jež je 

mnohem ponuřejší, než jak ji zná z knížek. Cestou je 

doprovází podezřelý, ale svůdný Morpheus. Dá se mu 

opravdu věřit?

BOHYNĚ
Helen omylem otevřela brány antickým bohům, kteří 

byli dlouhá tisíciletí věznění na Olympu, a nyní se snaží 

najít způsob, jak je znovu uvěznit. Jinak riskuje válku  

a  obrovský chaos. Válka se ale rychle blíží a Helen bude 

muset udělat děsivé rozhodnutí, aby změnila osud, 

který byl napsaný ve hvězdách. Zvládne Helen svou sílu 

a  dokáže se postavit bohům?

PAST
Jak zůstat na živu ve světě, kde jsou lidé považováni za 

pochoutku a všichni touží po jejich krvi? Gen, Sisy, David 

a Epap společně se zbylými dívkami z Misie ujíždějí vlakem 

neznámo kam. Bojují o  holý život a  snaží se zachránit 

jeden druhého a současně svoji jedinou naději: lék. Vědí, 

že šance na uzdravení jejich blízkých a na lepší svět pro 

všechny existuje. Stačí jen dostat se k  cíli a nevběhnout 

do pasti.  Osud Genovi chystá i další překvapení – znovu 

se setkává se Září, jeho první láskou a  současně tím 

nejnebezpečnějším protivníkem…
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EVER AFTER HIGH – POHÁDKY NEJSOU FÉR 
Queen nepodepsala Pohádkovou knihu legend 

a  odmítla následovat osud své matky Zlé královny, 

a všechny pohádky se tak ocitly v nebezpečí. Pro Apple 

White to znamená, že možná nikdy nesní otrávené 

jablko, nezíská prince a  své Šťastně až na věky. Za 

Apple stojí skupina královských, kteří chtějí zpět své 

pohádkové osudy. Rebelové, kteří podporují Raven, 

touží po vlastním osudu, jenž by nebyl závislý na 

příbězích jejich rodičů. Druhý díl pohádkové školy Ever 

After High.

ELITA 
Do Selekce vstoupilo 35 dívek. Nyní jich je jen šest, 

ale soutěž o  srdce prince Maxona je tvrdší než 

kdykoli předtím. A k tomu všemu se America nemůže 

rozhodnout, po kom vlastně touží. Je to Maxon, 

s  kterým by mohla žít jako v  pohádce? Nebo Aspen, 

její první láska? America nejvíce ze všeho potřebuje 

čas, avšak zbytek Elity přesně ví, co chce. A   okamžik 

rozhodnutí se neodvratně blíží.

PLANTS VS. ZOMBIES
Populární hra Plants vs. Zombies konečně i  v  podobě 

komiksu! Ubrebtaný cvok Dave se snaží pomoct své 

neteři Patrice a   jejímu kamarádovi Natovi odrazit 

invazi zombií, která postupně zaplavuje poklidné 

městečko. Jejich jedinou naději představuje armáda 

speciálních rostlinek s  nejrůznějšími schopnostmi – 

od střelby hrachu až po mohutné žvýkající čelisti. 

Jak na novou obranu zareagují zombie s  geniálním 

Zombossem v čele?

NEJLEPŠÍ TRIKY PRO PHOTOSHOP COREY 
BARKER 
Přemýšleli jste někdy o   tom, jak byl vytvořen filmový 

plakát, co jste viděli v  kině, a  ta super reklama na zadní 

stránce časopisu? Nebo jak by vypadala obyčejná fotka, 

kdybyste k   ní přidali pár neotřelých hollywoodských 

efektů? Nebo se prostě jen chcete naučit pár parádních 

kousků s Photoshopem? Pak je tato kniha určena právě 

pro vás!
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KOUZLO VŠEDNOSTI
Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama. Přestože 

oba byli přesvědčení, že jim dvěma se to stát nemůže, čas 

ukázal, jak se mýlili. Všednost, jednotvárnost, nekonečný 

koloběh stejných rán a stejných večerů postupně mění jejich 

společný život. Ani si nestačili všimnout, kdy se to vlastně 

stalo, ale najednou jako by v jejich vztahu bylo něco mrtvého. 

A nástupem Magdy do práce se všechno ještě zhorší…
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Přesto, že má za sebou řadu menších 

i větších rolí v divadle, v televizi i ve 

filmu, Kristýna Fuitová Nováková 

pro diváky už asi navždy zůstane 

Jindřiškou z Pelíšků. Drobná herečka 

se od té doby moc nezměnila. Ale 

v jejím životě se toho změnilo hodně. 

Vdala se za režiséra Jaroslava Fuita 

a stala se maminkou dvou 

holčiček – pětiapůlleté 

Rozárky a jedenapůlleté 

Mariánky.



JEDU SI NA
RODINNÉ VLNĚ
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NEVADÍ VÁM, ŽE VÁS LIDÉ  
POŘÁD SPOJUJÍ S JINDŘIŠKOU?
Nevadí, spíš mě udivuje, že je to už šest-

náct let a pořád si mě lidé z téhle role 

pamatují. Ale asi je to proto, že Pelíšky 

se každý rok opakují. Jindřišku jeden 

čas přebila zdravotní sestřička Martina 

z  Ordinace v  růžové zahradě, kterou 

jsem docela dlouho hrála. Ale Pelíšky 

jsou klasika. 

CO VÁM – KROMĚ PÉČE O MAN-
ŽELA A DCERKY – MOMENTÁLNĚ 
ZABÍRÁ NEJVÍC ČASU?
Nejvíc žiju rodinou a dětmi, ale k diva-

dlu už jsem se vrátila. Účinkuju v před-

staveních Studia DVA. Taky se mi v hla-

vě rodí jeden projekt, který se bude 

týkat scénografie.  Zkusila jsem vymy-

slet kostýmy a  scénu pro jedno menší 

představení, což mě hodně bavilo. Ta 

práce mě zaujala, tak bych se dál chtěla 

věnovat navrhování kostýmů nebo ob-

lečení. A teď se mi v hlavě rodí další ná-

pad spojený s  návrhářstvím. Pronikám 

tak do úplně nového oboru, studuju si 

kolem něj spoustu informací, moc mě 

to baví.

POTKALY JSME SE U ROZHOVO-
RU, KDYŽ JSTE MĚLA ČERSTVĚ 
NAROZENOU PRVNÍ DCERKU 
ROZÁRKU. ZA PÁR LET K NÍ PŘI-
BYLA MÁRINKA. VŽDYCKY JSTE 
CHTĚLA MÍT DVĚ DĚTI?
Věděla jsem, že někdy chci ještě další 

dítě, ale ne hned. Chtěla jsem si dítě co 

nejvíc užít, ne mít dvě těsně za sebou 

a  prožívat stres jako některé matky.  

Rózu jsme plánovali a  moc si ji přáli, 

Mariánka přišla nečekaně, ale máme 

z  ní stejnou radost. A  to že mám dvě 

holky, je ještě lepší. Když jsem čekala 

Rózu, myslela jsem si totiž, že to bude 

kluk. I manžel je spokojený, že má dvě 

holky, není to typ chlapa, který by chtěl 

mít především syna. Ony si ho holky 

docela omotaly kolem prstu, jak to 

jen holčičky s  tatínky umí. Je zajíma-

vé, jak jsou každá úplně jiná. Na Róze 

mě baví, ale někdy i  naprosto zaskočí 

její otázky, na které kolikrát ani ne-

umím odpovědět. Taky mě fascinuje, 

jak nemá pojem o  čase. Neví, co zna-

mená půlhodina, tak jí říkám, že uply-

ne tehdy, až se v její oblíbené pohádce 

stane nějaká konkrétní situace. Taky se 

mě ptá, kdy pojedeme k  moři. Říkám 

jí, že za dva měsíce, ale dost těžko jí 

vysvětluju, jak dlouho budou trvat.  

JSTE SPÍŠ KLIDNÁ, NEBO  
UHONĚNÁ MAMINKA?
Snažím se nepanikařit a nebýt hysteric-

ká, ale taky jsem ve stresu a nestíhám, 

nejvíc jsem ale unavená psychicky. Róza 

trochu na Mári žárlí a  já se to snažím 

vyrovnávat a vylaďovat, což mi dá ně-

kdy pořádně zabrat.  Ona je hodně vy-

hraněná osobnost – cholerická, vzteklá, 

ale někdy naopak citlivá a  empatická 

a kvůli maličkosti se rozpláče. Naroze-

ní Mári brala v  pohodě, dokud malá 

ležela. Jakmile ale začala lézt a chodit 

a brát jí hračky, začaly problémy. Jeden 

den se Róza chlubí, že má ségru, druhý 

den je protivná. Chodí do školky, je ráda 

mezi dětmi, ale nespí tam.  Ona sama 
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nechce a  já na tom netrvám. Róza ví, 

že zatímco ona je ve školce, jsem s Mári 

doma, nechci, aby si připadala, že je 

tam odstrčená. Začala tam chodit ně-

jaký čas před narozením Márinky, aby 

neměla pocit, že ji odkládám. Neumím 

si představit mít dvě děti rok po sobě, 

to bych asi těžko zvládala. I  takhle mi 

holky někdy dávají zabrat.

JAK VYPADÁ VÁŠ BĚŽNÝ DEN?
Nemám ráda stereotyp, potřebuju mít 

pořád nějakou změnu, proto se snažím 

s holkama pořád něco podnikat. Pokud 

nemám natáčení, ráno vstaneme a vy-

pravíme Rózu do školky, to je hlavní 

cíl. Vypravujeme ji všichni tři včetně 

malé Mári, která jí nosí oblečení. Róza 

je ráno hrozně zpomalená. Než se na-

snídá, vyčistí si zuby, všechno jí hrozně 

dlouho trvá. My pak dopoledne uklidí-

me, něco uvaříme. Přiznávám, že nej-

sem úplně nadšená kuchařka. Vařit jen 

pro mě a manžela mě docela bavilo, ale 

teď, když musím denně něco připravo-

vat, už je to jiné. Navíc Róza moc nejí 

zeleninu, ale Mári ji chci dávat, já zase 

oželím maso, ale manžel ho má rád -  

někdy je docela těžké vymyslet jídlo, 

aby chutnalo všem. Pak jdeme pro Rózu 
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zpátky do školky a něco společně pod-

nikneme. Co nejvíc času trávíme ven-

ku, Róza miluje chodit do parku. Mám 

ráda Vyšehrad a okolí, kde jsem vyrůs-

tala.  Jsem ráda, že už je konečně tep-

lo. Zimu moc ráda nemám, maximálně 

týden dva na horách. Zima je s dětmi ve 

městě náročná, nedá se být tak dlouho 

venku. Já navíc nesnáším dětská centra 

v obchoďácích a vyhýbám se jim, tak je 

někdy těžké vymyslet program tak, aby 

se zabavily obě holky.

CHODÍ RÓZA NA NĚJAKÉ 
KROUŽKY?
Chodí na moderní balet na Duncan kon-

zervatoř a pak ještě chodí od devíti mě-

síců na cvičení, které propojuje vícero 

prvků, včetně gymnastiky. Kdekdo říká, 

že mladší sourozenci bývají rozmazlení 

a že se všechno kolem nich točí. U nás 

se ale všechno podřizuje Róze. Mári by 

třeba spala, ale já ji musím vzít a jdeme 

pro Rózu do školky. Štěstí, že je doce-

la pohodová a  přizpůsobivá. 

A vlastně i docela otrkaná, chce 

se Róze ve všem vyrovnat. Róza 

do čtyř let neznala s  někým 

o něco bojovat, někomu se při-

způsobovat. Trochu se děsím, 

až Mári povyroste a taky bude 

chodit na nějaké kroužky, jak 

to budeme koordinovat.  Hol-

ky milují zoologickou zahradu, 

kolikrát se tam jdeme podívat 

jen na pár zvířátek a  strávíme 

tam většinu času na dětském 

hřišti. Někdy Rózu nedáme do 

školky a  jdeme tam raději ve 

všední den, kdy je tam větší 

klid.  S holkami jsem přes týden 

většinou já, ale někdy se zada-

ří, že manžel končí v práci dřív 

a  pak odpoledne něco společ-

ně podnikáme. A  o  víkendech 

vždycky někam vyrážíme. Teď 

ale začne točit nový seriál, tak-

že bude mít času méně.

VY PŘED SEBOU MÁTE 
NĚJAKÉ NATÁČENÍ? 
Hodně lidí si automaticky my-

slí, že když mám doma režisé-

ra, mám role zajištěné.  Ale my 

jsme spolu vlastně od té doby, 

co jsme pár, téměř nic netočili.  

Pracovali jsme spolu na jeho ab-

solventském filmu Světlu vstříc, 

na seriálu Letiště a  pak na 

snímku Dvojka. Ale to všechno 

ještě předtím, než jsme se dali 

dohromady. Už jako Jardova 

manželka jsem hrála v  jednom 

díle Kriminálky Anděl, který on 

režíroval, ale původně si mě vy-

bral jiný režisér. Já bych vlastně 

nechtěla, aby mě někam protla-

čoval. Když jsme točili Kriminál-

ku Anděl, trochu jsem se toho 

bála. On si jako režisér umí jít 

za svým, s  čímž já jako herečka 

nemusím úplně souhlasit. Nedávno měl 

manžel nabídku natočit celovečerní 

film, v němž jsem měla hrát, ale produ-

cent pár dní před natáčením z projektu 

vycouval. Jarda se mnou taky počítá 

v  jednom svém filmu, na který se už 

několik let snaží sehnat peníze. Je to 

pochmurné a syrové drama, toho se asi 

dneska producenti bojí. Jardovi jsou ta-

ková témata blízká. Možná je to trochu 

i místem, odkud pochází – Dubí u Tep-
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lic. Když jsem tam byla poprvé, přenesla 

se na mě odtamtud trochu deprese. Je 

to zvláštní syrové místo, kde se s lidmi 

život nemazlí. Takže tenhle manželův 

velký projekt, kde bych měla hrát vel-

kou a hezkou roli, se opět musel odlo-

žit. Je teď nějaké zvláštní období, lec-

cos nevychází. Ale to nevadí. Když jsem 

měla jen Rózu, měla jsem pocit, že mi 

něco utíká, že jsem zavřená doma s dí-

tětem a přicházím o role. 

UŽ TEN POCIT NEMÁTE? 
S Mári je to úplně jiné, říkám si, že věci 

jsou přesně tak, jaké mají být. Jdu si 

večer zahrát, občas si natočím nějakou 

epizodku, ale neumím si představit, že 

bych natáčela pravidelně. Možná i pro-

to, že Mári je na mě hodně fixovaná 

a když si vybavím, jak je pokaždé smut-

ná při mém ochodu do divadla, trhá mi 

to srdce. Takže si jedu na své rodinné 

vlně a  nevím, jestli bych mohla nebo 

chtěla naskočit do nějakého seriálové-

ho vlaku.  Ony první tři roky dítěte tak 

strašně rychle utečou, teď už to vím, 

proto si chci Márinku co nejvíc užít. To-

čit můžu i později. Ale být jenom doma 

s dětmi bych taky nechtěla. Některé ve-

čery hraju, občas jedu s divadlem na zá-

jezd, občas natočím nějakou inscenaci 

nebo díl seriálu. Například v Kriminálce 

Anděl jsem dostala roli zlatokopky, po-

dobnou jsem nikdy nehrála. Byl to pro 

mě vyloženě protiúkol. Maskérky mi 

daly příčes, kostymérky mi vycpaly prsa 

a oblékly mě do minisukně, hodně jsem 

se v tom vyřádila. Měnit se před kame-

rou mě strašně baví. Třeba v  Divadle 

Rubín jsem hrála v inscenaci Your Way 

Is roli napůl feťačky a napůl anděla. Ta-

ková představení ve mně zanechají po-

cit, že se na jevišti něco událo.  A baví 

mě i  dobovky, kvůli účesům a  kostý-

mům. Objevím se v  menší roli seriálu 

Já, Mattoni, hraju tu Sissi. Kostýmní roli 

mám i v divadle, ve Studiu DVA hraju ve 

Zdravém nemocném. Když právě s tím-

to představením vyrážíme na zájezdy, 

pokaždé si připadám, jako když jsme na 

školním výletě, protože se nás tam sešla 

skvělá parta. Jsem ráda, že mám rodi-

nu a na druhé straně divadlo. Neumím 

si představit být jenom doma s  dětmi 

a vůbec nepracovat. Nemám moc ráda 

ani srocování maminek na pískovišti 

nebo kamarádek s dětmi a nekonečné 

rozebírání toho, jak dítě papá a kaká. 

Já vlastně ani nemám moc kamarádek.

MÁTE NĚJAKOU DOBROU 
KAMARÁDKU MEZI HEREČKAMI?
Například Moniku Zoubkovou. Vůbec 

jsme se neznaly, ale já jsem ji začala 

alternovat v  představení Absolvent, 

když byla těhotná. Pak jsme se potka-

ly na Ordinaci v růžové zahradě a ona 

pak zase hrála roli za mě ve Zdravém 

nemocném, když jsem byla těhotná já.  

Monika má taky dvě holčičky, občas se 

potkáváme, máme podobné názory 

a dá se s ní normálně popovídat a ne-

musí to být jen o dětech. Jinak mezi he-

rečkami moc kamarádek nemám a  je-

jich okruh se mi zúžil i narozením dětí. 

Na DAMU - studovala jsem katedru al-

ternativního herectví - jsme byli všichni 

jedna velká parta, ale každý se někam 

rozprchnul, hodně spolužáků šlo do an-

gažmá na oblast.  Svatbou jsem začala 

úplně jiný život a nové kamarády, nové 

vztahy si vlastně pořád buduju. Mám 

tak málo kamarádek možná i proto, že 

jsem vždycky víc kamarádila s klukama. 

Jenže když už jste vdaná, není úplně 

ideální chodit s klukama třeba na pivo. 

(smích).

VY JSTE PRÝ JAKO MALÁ HOLKA 
VYRŮSTALA V EGYPTĚ. MYSLÍTE 
SI, ŽE VÁS TO NĚJAK OVLIVNILO?
Táta tam odjel pracovat a my jsme tam 

s  ním žili od mých pěti do deseti let, 

chodila jsem tam rok do školky a pak na 

českou školu při ambasádě. Když jsem 

se pak vrátila zpátky do Čech, bylo to 

pro mě těžké, nikoho jsem tu neznala, 

dost těžko jsem si hledala kamarády. 

Možná odtud pramení můj problém, 

takže ano, asi mě to ovlivnilo. Egypt 

jsme procestovali křížem krážem a lec-

cos tu zažili, včetně zemětřesení.  Proto 

si myslím, že mě jen tak něco nezaskočí. 

Já jsem vlastně nikdy nepoznala socia-

lismus. První čtyři roky svého života si 

na něj moc nepamatuju a z Egypta jsme 

se vrátili v roce 1992. Tam bylo všechno 

k  dostání, nevím, co jsou mandarinky 

jen na Mikuláše a  prázdné obchody. 

Táta byl do Egypta vyslaný od tehdejší 

Chirany, která tam dovážela rentgeno-

vou techniku. On jezdil po celém Egyp-

tě, kolikrát učili pracovat s rentgenem 

doktory, kteří ordinovali v ruinách, jimž 

se ani nedalo říkat nemocnice. Táta byl 

předtím pracovně v  Turecku, máma 

byla se mnou a starší sestrou sama, asi 

to pro ni nebylo jednoduché. Hodně 

jsme se my tři semkly a  dodnes spolu 

máme hezký vztah. Na tátovi vidím, jak 

si teď užívá vnoučata, sestra má kluka 

a holčičku. Jakoby jim vracel to, že na 

nás neměl tolik času, protože hodně 

pracoval. 

MLUVILA JSTE O TOM ŽE JEDETE 
ZA DVA MĚSÍCE K MOŘI?
Jedeme opět do Dánska, jenom na jiné 

místo. Od té doby, co jsme tam točili 

film Dvojka a  začali tam s  manželem 

spolu chodit, je pro nás Dánsko osudo-

vá země. Róza už se moc těší, Mári už 

tam s námi taky loni byla. Jinak léto bu-

deme trávit u mých rodičů, kteří bydlí 

v  baráčku dvacet kilometrů od Prahy. 

Mám ráda, když se tam všichni sejdeme 

a  grilujeme, když hraju, odvezu tam 

holky, pak jedu do divadla a zase se tam 

vracím, což tedy dělám nejen v létě, ale 

v  tomhle období je všechno tak nějak 

jednodušší a  pozitivnější. Uvědomila 

jsem si, jak málo času trávíme jenom 

my dva s manželem. Což je ale asi úděl 

každé rodiny s malými dětmi. Tak jsme 

se domlouvali, že odjedeme na nějaký 

prodloužený víkend třeba do Berlína. 

A  stejně jsme nikam nejeli. Nebo si 

naplánujeme romantický výlet jen ve 

dvou a  nakonec jedou holky s  náma. 

Ale tak je to asi dobře.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA 
DĚTSTVÍ:
Mám jednu negativní vzpomínku ze 

školky v Čechách. Měli jsme strašně zlou 

ředitelku, která nám zakazovala chodit 

čůrat, když jsme měli spát. A dost často 

se stalo, že některé z dětí to nevydrže-

lo a pak bylo zle. Nebo se mi vybavuje, 

jak mě táta v létě učil plavat, ale to už 

je asi vzpomínka z Egypta. Vzpomínám 

si taky, jaký byl pro mě šok, když jsme 

se šli poprvé s rodiči v Egyptě projít. Já 

byla skoro bělovlasá holčička a oni nás 

zastavovali, smáli se na mě a snažili se 

sáhnout si na mě nebo mě pohladit. 

Jako kdybych byla nějaký malý bůžek. 

Strašně jsem se bála a brečela, později 

jsem si na to ale zvykla. 

Monika Seidlová

Foto a make up Monika Navrátilová
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