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Zatímco média odpočítávají, kolik dnů 
nám zbývá do léta, venku nám vesele 
poletuje sníh. Poté, co jsme všichni 
vyprali zimní oblečení a vytáhli ze skříně 
kraťasy, jsou teploty kolem nuly trpkým 
rozčarováním. Nezbývá, než doufat, že 
v červnu namísto koupání nepřijde čas na 
sáňkování…
A zatímco tedy budete plést zimní svetry, 
možná budete mít chvilku se zastavit nad 
hezkým časopisem plným zajímavých 
článečků.
Povíme si něco o tom, jak se cestuje 
těhotným a maminkám s malými dětmi. 
Poradíme vám, jak na těhotenské těž-
kosti.  Pomůžeme vám zabalit svačinku 
na cestu, stejně jako si připravit cestovní 
lékárničku.  Trochu podrobněji se bu-
deme věnovat kinetóze a nemoci zvané 
celiakie. Samozřejmě se zastavíme i u 
bolestí kloubů a u typicky letní nemoci, 
což je mykóza.
Těšit se můžete i na zajímavý rozhovor, 
tentokrát s herečkou Evou Decastelo.

Tak hezké  počtení a za měsíc zase 
na shledanou
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Těhotenství

Některá žena projde těhotenstvím takřka “bez povšimnutí”, tedy aniž by 

zaznamenala vážnější potíže. Jsou ale ženy, které si toto období doslova protrpí. 

Nechceme vás strašit, ale vždy je lepší být připravena. Takže jaké neduhy se 

během našeho čekání mohou (ale nemusí) dostavit? 

KDYŽ TĚHOTENSTVÍ BOLÍ
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Těhotenství



1. TĚHOTENSKÁ NEVOLNOST
Nepříjemný stav slabosti a  nutkání na 

zvracení v  počátku těhotenství zažívají 

asi tři čtvrtiny žen. Hlavní příčinou ne-

volnosti je zvýšená hladinu hormonu 

HCG v krvi, která dosahuje vrcholu mezi 

osmým a devátým týdnem a pak se sni-

žuje.  To vysvětluje, proč přibližně kolem 

dvacátého týdne většinou nevolnosti 

samy od sebe ustávají. Jen některé ženy 

mají občasné potíže až do konce šesté-

ho měsíce. 

Co s tím? 

- Než ráno vstanete z  postele, snězte 

sladký suchar nebo sušenku, aby se vám 

zvýšila hladina cukru v krvi. 

- Vstávejte pomalu, na posteli se pří-

jemně protáhněte, v  klidu se posaďte, 

spusťte nohy na zem a teprve po chvíli 

vstaňte. 

- Denní jídelníček si rozdělte na menší 

porce, nejlépe na pět porcí denně. Zvláš-

tě ráno jsou vhodné banány, chlazené 

strouhané jablko, meloun a  hroznové 

víno. 

- Nezapomínejte na správný pitný režim. 

Vhodnou bylinkou na zmírnění ranních 

nevolností je květ heřmánku, který navíc 

uklidňuje a napomáhá trávení. Bylinku 

můžete užívat jako čaj nebo relaxační 

koupel. K pití jsou vhodné i další bylin-

kové čaje s obsahem fenyklu, meduňky 

a máty v množství maximálně dva šálky 

denně. Výborný je i  chlazený zelený či 

černý čaj nebo rooibos. Samozřejmostí 

je pití pramenité vody. 

- Snažte se v době ranní nevolnosti vyřa-

dit z  jídelníčku tuky. Plnotučné mléčné 

výrobky omezte a nahraďte je nízkotuč-

nými. 

- Nejezte žádná tučná, smažená nebo 

příliš kořeněná jídla. 

- Také se pokuste sníst něco malého 

a lehkého, než jdete spát. 

- Nebojte se v každodenním shonu za-

stavit a relaxovat. Při vypjatých situacích 

pomáhá hluboké dýchání. 

- Pokud možno se vyhýbejte přeplně-

ným dopravním prostředkům a  vydý-

chaným a zakouřeným místnostem. 

Váš lékař vám může doporučit přípra-

vek, který pomáhá proti ranním nevol-

nostem. Velmi účinná a  šetrná k  orga-

nismu těhotné ženy jsou homeopatika.

2. ÚNAVA
Za únavou v  těhotenství většinou sto-

jí nedostatek železa. Jeho dostatečný 

přísun je proto pro normální průběh 

těhotenství nezbytný. Zhruba polovi-

na těhotných žen ho má však nedosta-

tek. Dbát na dostatečný příjem železa 

v  přirozené potravě se doporučuje již 

od začátku těhotenství, ve druhé a tře-

tí třetině těhotenství je nutno příjem 

železa ve stravě zvýšit až na dvojnáso-

bek. Nedostatek železa má za následek 

chudokrevnost, která se nejčastěji pro-

jevuje v  poslední třetině těhotenství. 

Rozvíjí se pozvolna a  těhotná žena si 

nejvíce stěžuje na únavu, slabost a  na 

to, že nemůže soustředěně vykonávat 

svou práci.  V těle těhotných žen se tvoří 

větší množství krve, aby byla zásobena 

placenta plodu a železo je potřebné pro 

zvýšení počtu červených krvinek matky 

i  pro tvorbu krve dítěte. Nedostatek 

železa v době těhotenství může být pří-

činou nízké porodní váhy novorozence 

a předčasného porodu. 

3. POCENÍ 
Mokré stopy v podpaží, všichni je zná-

me. Zvětšují se se stoupající teplotou 

a stupněm těhotenství. Základem je dů-

kladná hygiena. Když se rtuť na teplo-

měru vyšplhá přes 30 ºC, (což v zimním 

období naštěstí nehrozí), doporučujeme 

vlažnou sprchu opakovat i  několikrát 

během dne. Oholené podpaží by mělo 

být dnes už samozřejmostí. Na našem 

trhu najdeme hned několik druhů pří-

pravků, které nám pomohou situaci 

s přehledem zvládnout, řeč je o antiper-

spirantech. 

4. PÁLENÍ ŽÁHY- PYRÓZA
Projevuje se nejčastěji na začátku těho-

tenství a v prvních dvou měsících, dále 

pak v pozdní fázi těhotenství.  Její pří-

činou bývá zvětšující se děloha, která 

vede ke změnám uložení žaludku, dále 

snížená pohyblivost žaludku, povolení 

žaludečního svěrače vlivem hormonu 

progesteronu s  následným návratem 

obsahu žaludku do jícnu a zvýšená ky-

selost obsahu žaludku vlivem hormonu 

gastrinu (tvořícího se v placentě). Pálení 

žáhy se nejčastěji projevuje vleže, prá-

vě v důsledku tlaku těhotné dělohy na 

žaludek. Je vhodné jíst v malých porcích 

vícekrát za den, nepřejídat se, vyloučit 

tučná jídla. Poslední jídlo by mělo být 

podáno nejméně 2 hodiny před spaním, 

aby se žaludek před ulehnutím vyprázd-

nil. Těhotná by měla ležet a spát v po-

losedě (podložit hlavu více polštáři). 

Po poradě s  lékařem se dají použít dle 

potřeby antacida (léky snižující kyselost 

žaludečních šťáv).

5. SVALOVÉ BOLESTI
V  těhotenství v  souvislosti se zvětšová-

ním dělohy a  prsů dochází ke změně 

těžiště, což má nepříznivý vliv zejména 

na bederní část páteře. Další příčinou 

je i mechanický tlak těhotné dělohy na 

pánevní stěnu. Trpí-li žena již před tě-

hotenstvím na bolesti zad, může v gra-

viditě dojít k prohloubení těchto potíží. 

Důležité je naučit se správné chůzi, ne-

přetěžovat svalstvo a také umět relaxo-

vat. Vhodná jsou rehabilitační cvičení, 

plavání. Těhotná by neměla zvedat bře-

mena těžší než 10kg. V případě zhoršo-

vání bolestí lze podat analgetika či léky 

ovlivňující kostní metabolizmus. Vhod-

ná je úlevová poloha na boku s pokrče-

nými dolními končetinami. V závažněj-

ších případech je potřebný přísný klid na 

lůžku. Bolesti zpravidla po porodu mizí.

6. SVALOVÉ KŘEČE
Křeče dolních končetin vznikají v  dů-

sledku celkového prosáknutí organizmu 

a  tedy i  kolem nervových vláken, dále 

při nedostatku železa, kyseliny listové 

a vápníku v těhotenství. Často se vysky-

tují po ulehnutí do postele nebo po del-

ším sezení. Úlevu přináší pohyb. Někte-

ré ženy udávají i  necitlivost prstů.Tyto 

potíže je možné někdy ovlivnit, spí-li 

žena s nohama zdviženýma o cca 25cm, 

vhodné jsou také masáže a  relaxační 

techniky. Z  léků lze užívat magnézium, 

vitaminy skupiny B, vápník. 

7. ZMĚNY V DUTINĚ ÚSTNÍ
V těhotenství se zvyšuje tvorba slin, zá-

roveň se zvyšuje jejich kyselost, co může 

přispívat k  větší kazivosti zubů. Dásně 

jsou výrazně prokrvené, křehké, často 

krvácejí. Tyto změny souvisí s  vysokou 

hladinou hormonu estrogenu a s nedo-

statkem vitaminu C. Důležitá je zvýše-

ná péče o zuby - časté a správné čištění 

zubů (alespoň třikrát denně po každém 

jídle). Je vhodné opakované vyšetření 

u  stomatologa a příp. ošetření chrupu. 

U některých těhotných žen dochází ke 

zvýšené tvorbě slin, což má za následek 

nechutenství, pocity nevolnosti, pokles 

hmotnosti. Při nadměrné tvorbě může 

žena vyloučit až 1l slin za den. V tomto 
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případě medikamentózní léčba nemá 

zásadní význam. Důležitá je správná ži-

votospráva a dostatek tekutin.

8. ZÁCPA
Zácpa je častým jevem v  těhotenství. 

Doba potřebná k  průchodu potravy 

trávicím traktem se v  těhotenství pro-

dlužuje v důsledku zvýšené hladiny hor-

monu progesteronu a jeho vlivu na po-

hyblivost střeva. Následkem je zvýšené 

vstřebávání vody a tím zahuštění stolice. 

Nepříznivý vliv má i tlak těhotné dělohy 

na tlusté střevo.

Doporučuje se strava s  dostatkem 

vlákniny (ovoce, zelenina, tmavé pečivo, 

obiloviny), jogurty, důsledný pitný režim 

(2-3 litry tekutin denně, pití minerálních 

vod), omezení potravin podílejících se 

na zácpě (čokoláda, kakao, černý čaj, 

banány...) a  přiměřený tělesný pohyb. 

V případě úporné zácpy lze použít gly-

cerinové čípky či klasická projímadla. 

Projímadla nutno užívat s mírou.

9. BOLESTI HLAVY
Mohou se vyskytovat v průběhu celého 

těhotenství v různé míře, zejména však 

v I. trimestru. Většinou jsou bezvýznam-

né. Nejčastěji jsou způsobené svalovými 

stahy v  oblasti krční páteře, nedostat-

kem spánku, depresemi. Většinou mizí 

při léčbě základní příčiny. Doporučují se 

masáže, relaxace, dostatek spánku, mír-

ná analgetika Bolesti hlavy mají někdy 

svoji příčinu i  v  nízkém krevním tlaku, 

k  jeho vzestupu lze doporučit občasné 

pití kávy či černého čaje. V ojedinělých 

případech mohou být bolesti hlavy vý-

razem migrény, nádorů či krvácení do 

mozku. Po 20. týdnu těhotenství je nut-

né zjistit, nejsou-li příznakem počínající 

preeklampsie (tj. nejsou-li spojeny s vy-

sokým krevním tlakem, otoky a přítom-

ností bílkoviny v moči).  Trpí-li žena na 

migrény už před těhotenstvím, bolesti 

hlavy se v těhotenství většinou zlepšují, 

pouze v I. trimestru může dojít ke zhor-

šení. Léčí se běžnými analgetiky, klidem. 

Pokud je léčba nedostatečná, je nutná 

porada s lékařem.

10. KŘEČOVÉ ŽÍLY - VARIXY
Varixy vznikají na podkladě zvýšené 

roztažitelnosti žilní stěny nebo při ne-

domykavosti žilních chlopní. Souvisejí 

s  genetickou predispozicí či proděla-

ným zánětem žil. V těhotenství dochází 

k  rozšíření žilní stěny vlivem hormonů 

a také útlakem cév v malé pánvi způso-

beným rostoucí dělohou. Varixy se vy-

skytují na dolních končetinách, v oblasti 

zevního genitálu a  pochvy, konečníku 

a pánevních žil. V oblasti zevního geni-

tálu a  pochvy můžou znamenat riziko 

krvácení při porodu. Podle závažnosti 

stavu je nutno lékařem zvážit způsob 

vedení porodu. Nejčastěji se však varixy 

vyskytují na dolních končetinách. Obje-

ví-li se již před těhotenstvím, užívá již 

žena zpravidla léky zvyšující napětí cév-

ní stěny a zlepšující průtok krve cévami. 

Tato léčba je vhodná během těhotenství 

při menším nálezu a  nepřítomnosti ji-

ných komplikací. Varixy jsou významné 

zejména vzhledem ke zvýšenému rizi-

ku trombóz (tvorby krevních sraženin). 

V  těhotenství se doporučuje vyhnout 

se dlouhému stání nebo sezení v klidu, 

občas chodit po špičkách, několikrát za 

den zaujmout polohu se zvýšenými dol-

ními končetinami, sprchovat dolní kon-

četiny studenou vodou několikrát den-

ně. Spodní prádlo by nemělo být těsné 

a nemělo by zaškrcovat oblast třísel. Při 

rozsáhlejším nálezu je vhodná elastická 

bandáž či punčochy, a  to zejména za 

porodu. Podávají se již zmiňované léky 

podporující napětí cévní stěny a zlepšu-

jící krevní průtok. Při velkých varixech, 

prodělaném zánětu žil, zvýšené krevní 

srážlivosti a zejména u vícerodiček bývá 

nutná prevence trombóz aplikací léků 

na „ředění krve“ (nízkomolekulární he-

parin ve formě podkožní injekce), toto 

ordinuje hematolog.   V  případě nut-

nosti operačního řešení křečových žil je 

vhodné s operací vyčkat až po ukončení 

šestinedělí. Vhodnou prevencí je nosení-

vhodných punčoch. 

11. HEMOROIDY
Projevují se kulovitým zduřením kolem 

konečníku. Často bývá přítomné svědě-

ní, pálení a bolest. Po zácpovité stolici se 

může vyskytnout i krvácení z konečníku. 

Příčinou vzniku hemoroidů je tlak tě-

hotné dělohy na pánevní a konečníkové 

žíly, v důsledku čeho se zhoršuje návrat 

krve z  žil konečníku, krev se zde zadr-

žuje a dochází vlivem sníženého napětí 

stěny žil k jejich rozšiřování. Hemoroidy 

se objevují v  kterékoli fázi těhotenství 

i  po porodu. V  komplikovaných přípa-

dech může dojít k  zánětu rozšířených 

žil či trombóze (ucpání žil krevní sraže-

ninou).

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: babyonline.cz, babyweb.cz, 
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KRISTIN HANNAHOVÁ 
SLAVÍK 
Přeložila Klára Šumová, 398 Kč

„V lásce poznáváme, jací bychom chtěli být. Ve válce poznáme, jací jsme.“

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

Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se Vianne Mauriacová loučí se svým 
manželem Antoinem, který byl povolán do zbraně. Vianne nevěří, že by skutečně mohlo 
dojít k válce, jenomže Němci vpadnou do Francie a země je rázem plná nepřátel, tanků 
a bojových letadel. Když se pak ve Viannině domě usadí německý kapitán, musí osa-
mělá žena vycházet nepříteli vstříc, jinak přijde o vše. Bez jídla i naděje čelí nelehkým 
rozhodnutím, v nichž jde o život či smrt nejen její a jejích blízkých.

Kristin Hannahová se narodila v roce 1960 v Kalifornii, od svých osmi let žila ve státě 
Washington. Chvíli pracovala v reklamní agentuře, poté studovala práva. Když jí mamin-
ka předpověděla, že se stane spisovatelkou, nevěřila jí, ale začala si dělat poznámky ke 
svému prvnímu vyprávění. Během těhotenství se k poznámkám vrátila, napsala první 
knihu a zanedlouho se stala profesionální spisovatelkou. Její román Cesta svatojánských 
mušek (2008, česky 2010) se stal nečekaným bestsellerem. Její poslední kniha, historický 
román Slavík, vyšel v roce 2015 a dočkal se nejen pochvalných recenzí, ale i obrovského 
nadšení čtenářské obce.
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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
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Není prokázáno, že by cestování vyvolá-

valo potrat nebo předčasný porod, tudíž 

nejsou důvody ho těhotným zakazovat. 

Jistá rizika ale existují a každá nastávají-

cí maminka by s nimi měla být srozumě-

na. Obecně platí, že pro těhotnou ženu 

je nejbezpečnější cestovat během dru-

hého trimestru těhotenství (18. až 24. 

týden), kdy se cítí dobře a  je malé rizi-

ko potratu, nebo předčasného porodu. 

V posledním trimestru (25. až 36. týden) 

se doporučuje zdržovat v relativní blíz-

kosti vašeho ošetřujícího lékaře či pra-

coviště, na kterém plánujete porodit. 

Konečné rozhodnutí, zda cestovat nebo 

necestovat by mělo padnout po konzul-

taci s  pojišťovnou, u  které sjednáváte 

pojištění léčebných výloh. Zdaleka ne 

všechny programy budou krýt náklady 

spojené s  komplikacemi v  těhotenství, 

s porodem a péčí o novorozence! Je tře-

ba počítat i s vyšším pojistným.

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

cí maminku zní, že cesta by jí neměla 

přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo 

klimatické obtíže. Počítejte s  tím, že 

během cesty budete nutně potřebo-

vat rychlou a  snadno dosažitelnou 

lékařskou pomoc. To platí i  tehdy, 

jestliže vaše těhotenství doposud pro-

bíhalo bez jakýchkoliv problémů. Po-

rucha ohrožující těhotenství se může 

objevit nečekaně, bez předchozích va-

rovných příznaků.  Jestliže těhotenství 

probíhá normálně, bez nepravidelnos-

tí, pak cestování na kratší vzdálenost 

nevyvolá potíže a  není nebezpečné. 

Je-li však těhotenství nepravidel-

né, zejména se sklonem ke krvácení 

a k potrácení, je cestování i na krátkou 

vzdálenost velmi riskantní. Jízda jakým-

koliv dopravním prostředkem je spo-

jena s otřesy, nebezpečím kolizí apod. 

I na vcelku malá traumata jsou těhotné 

různým způsobem vnímavé. U některé 

těhotné vyvolá pád po sklouznutí či se-

skok z nepatrné výše potrat nebo před-

časný porod, u jiné ani těžký dopravní 

úraz se zhmožděním břišní stěny a zlo-

meninami pánevních kostí další průběh 

těhotenství 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 

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojiš-

tění pro tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.

Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské 

komplikace, toxémii, provést císařský řez.

Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní 

zařízení vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.

Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich dopro-

vod by měli znát svou krevní skupinu.

Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny nápoje, včetně balené vody a pasterizova-

ného mléka.
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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-

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
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OBJEVTE KRÁSY HOTELU ORSINO
• moderní a stylové ubytování v těsné blízkosti přehrady 

Lipno
• několik lyžařských areálů v dojezdové vzdálenosti (vč. 

rakouského Hochfi chtu)
• široké možnosti sportovního vyžití

• wellness centrum
• wi-fi  připojení zdarma
• restaurace
• kongresový sál

Nově vybudovaný Hotel ORSINO**** se nachází na samém okraji Lipenské přehrady v obci Horní 
Planá. Hotelový areál Vám nabízí širokou škálu vysoce kvalitních služeb po celý rok. Moderní ubyto-
vání, wellness centrum s vnitřním bazénem, zázemí pro fi remní akce, skvělý gastronomický zážitek 
v místní restauraci a nesčetné možnosti sportovního vyžití, ať již v létě, nebo v zimě. 

Nabízíme Vám ubytování ve třiceti luxusních, prostorných 
a vkusně zařízených pokojích, vč. jednoho bezbariérového, 
které Vám mohou být výborným zázemím pro Vaši letní či zimní 
dovolenou. Okolní přírodní krásy Vás doslova okouzlí. 

Kromě krásné nedotčené přírody se v okolí nachází velké množ-
ství turistických tras i cyklostezek, v zimě je pak hotel výborným 
výchozím bodem pro lyžování: na české straně hranice můžete 
navštívit skiareál Kramolín, na rakouské straně moderní lyžařský 
areál Hochfi cht, kde si přijdou na své návštěvníci všech věkových 
kategorií.Ten se nachází pouze půl hodiny jízdy od hotelu a jeho 

poloha tak hostům umožňuje užít si kvalitní rakouské lyžování při ubytování za české ceny. Pokud 
nejste příznivci lyžování, můžete se skvěle pobavit při bruslení na zamrzlém Lipně. 

V hotelovém areálu je našim hostům k dispozici multifunkční kurt, ale také venkovní dětské hřiště se 
spoustou prolízaček. 

Po náročném dni v přírodě či horách můžete využít našeho rela-
xačního centra. Zde Vám jsou k dispozici indoor vyhřívaný bazén, 
relaxační zóna s polohovatelnými lehátky a fi nská sauna, ale také 
masáže. Vše je zasazené do moderního interiéru. Dále nabízíme 
vlastní půjčovnu loděk a koloběžek.

Kontakt: www.kcorsino.cz, rezervace@orsino.cz, 
tel.381 001 700

orsino.indd   1 4.5.2016   17:16:39
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Svět nejmenších

Často potkávám indiánské maminky, které nesou jedno dítko v šátku, další 

vlečou za ruce a já si říkám, jak to vlastně zvládnou… Nebolí je večer záda 

natolik, že už se ani narovnají? A nebolí záda i miminko, které zaujímá na první 

pohled ne zrovna pohodlnou polohu?

TAKÉ NOSÍTE
MIMINKO?



Dost často slýchám názor, co je to za 

moderní vymoženosti, že dítě přece pa-

tří do kočárku. Hned v úvodu bych ráda 

vyvrátila ten omyl. Ono to, co nám při-

padá jako hypermoderní a  překvapivý 

trend, vlastně nic až tak převratného 

není. Ještě před sto lety bylo i u nás, ve 

střední Evropě, běžné, že ženy chodi-

ly na pole s miminkem v „ovinovačce“ 

na zádech. „Loktuše” je povědomou 

tradiční součástí ženského oděvu, ale 

k  čemu sloužila a  jak se používala, ví 

dnes málokdo. Tudíž nikoliv šátek, ale 

kočárek patří mezi moderní vynálezy. 

Statisíce generací miminek se totiž no-

sily. Být nošen je součást naší zděděné 

paměti - toho, co jako miminka očeká-

váme. Lidská mláďata se navíc rodí vel-

mi nezralá a potřebují intenzivní a ne-

přetržitou péči, ochranu a pozornost.

MIMINKO –  ČLOVĚK JESKYNNÍ 
Dovolme si malinký výlet do historie. 

Uvědomme si, že naše děti, tak jako 

my sami, jsme potomky generací „evo-

lučně úspěšných“ miminek. Takových, 

která si vymohla tolik pozornosti, kolik 

bylo pro zdárné přežití nutné. Z  per-

spektivy evoluce je pár set let zanedba-

telně krátká doba. Když se nám narodí 

miminko, je to přímý potomek doby ka-

menné, člověk jeskynní. Péče a naopak 

nebezpečí, na které je připravené, od-

povídá životu v divočině a stupeň naší 

civilizovanosti mu ozřejmíme až poně-

kud později. Být po porodu položené 

na nehybnou podložku je pro novoro-

zené děťátko zcela novým a  do velké 

míry stresujícím zážitkem. Celý svůj do-

savadní život, kam až jeho (prenatální) 

paměť sahá, bylo obklopeno měkkými 

tkáněmi, houpáno pohyby chůze a dý-

chání. Cítilo tep, slyšelo dech, zvuky 

doprovázející trávení a tlumené hlasy… 

Absolutní nehybnost znamenala akutní 

ohrožení života. A v prostředí divočiny 

znamená odložení miminka z  rukou 

vlastně totéž. Děloha nebo náruč – no-

šení je bezpečí. Ještě si myslíte, že je mu 

v kočárku lépe, než ve vaší blízkosti?

Samozřejmě, ne vždy můžeme mít mi-

minko v šátku. Ideální je jistě kombina-

ce obojího a moudrá maminka obvykle 

ví, jaký způsob má ideálně použít. 

MIMINKO SE NEDÁ ROZMAZLIT
Možná jste souvislosti s  nošením za-

slechli i argument, že nošením se min-

ka rozmazlují a že potom 

odmítají být chvilku bez 

mámy. Tak tohle je vcel-

ku rozšířený omyl. Prav-

dou ovšem je, že nošením 

a  mazlením nemůžeme 

miminka rozmazlit! A  už 

vůbec ne ta nejmenší, no-

vorozená, do tří měsíců. 

„Rozmazlenost“ se týká 

až větších batolat a nemá 

naprosto nic společné-

ho s  mazlením! Jde spíše 

o  problémy s  chápáním 

a  dodržováním hranic 

a se schopností přiměřeně 

prosazovat svá přání a po-

třeby. Je to výchovný pro-

blém a  novorozené děti 

a malá miminka nemáme 

vychovávat, ale chovat. 

Výchova přichází na řadu 

až o  pár měsíců později. 

Miminka potřebují nosit, 

chovat se a  dotýkat. Je 

to stejně silná a  zásadní 

potřeba jako být v  teple 

a nemít hlad. Je tak silná, 

že ji nemůžeme přesytit, můžeme tuto 

potřebu jen více nebo méně uspoko-

jovat. Být nošen a  v  kontaktu s  peču-

jící osobou je základní očekávání, se 

kterým se rodíme. Novorozený člověk 

je plně závislý na svém okolí, to je po 

tisíciletí evoluce konstanta našeho vý-

voje. Nošení a láskyplná pozornost jsou 

synonymem bezpečí a šance na přežití.

JAK ALE MÁME MIMINKA  
NOSIT?
Nejprve, samozřejmě: s  láskou. 

Miminka jsou vnímavá na kvali-

tu kontaktu, sílu pozornosti, kte-

rou jim věnujeme. A  chtějí po nás 

všechnu, intenzivní a  nedělenou. 

Za druhé: pohodlně. Když nás budou 

bolet záda, brzo s  tím přestaneme. 

K  tomu může pomoci třeba dobře 

uvázaný šátek na nošení, ale hlavně 

pozornost k  tomu, co vlastně děláme. 

Jak se pohybujeme, jak miminko (a jiná 

břemena) zvedáme a  držíme apod. 

Ale hlavně: v  souladu s  psycho-

motorickým vývojem miminka. 

Od narození až do doby, než děti le-

zou po všech čtyřech (7.-11. měsíc), 

je nejvhodnější polohou pro nošení 

a chování klubíčko. Páteř miminka ješ-

tě není připravená nést váhu hlavičky. 

Svalový korzet, který ji podpírá a  ur-

čuje její polohu, ještě není dost zpev-

něný a rozvinutý – k tomu dojde právě 

ve fázi lezení na čtyřech. Do té doby 

potřebuje mimi dost cvičení v  poloze 

na bříšku a  pro odpočinek klubíčko. 

A proto: Noste a užívejte si „opičí“ lásky. 

NOŠENÍ Z POHLEDU RODIČŮ
Jak jsme si tedy řekli výše, dětem se 

nošení na těle rodiče nepochybně líbí. 

Ale co rodiče? Má to pro ně více výhod, 

nebo nevýhod? 

POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO RODIČE:
Mobilita a bezbariérovost – matka se 

cítí více samostatná, není odkázána 

na pomoc kolemjdoucích. Dostane se 

téměř všude, kam potřebuje (úřady, 

obchody s úzkými uličkami či zákazem 

vstupu s kočárkem, na schody, do auto-

busu, i když ji předběhly dva kočáry). 

Volné ruce – s plačícím dítětem v náručí 

neudělá žena rozhodně vše, co potře-

buje. Pokud vloží dítě do šátku, uklidní 

ho a přitom jí půjde práce od ruky.     

Minimalizace sociální izolace v mateř-

ství – žena se může zapojovat do spole-

čenského dění. V Americe chodí matky 

po šestinedělí do zaměstnání a  svou 
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Týden pro celou rodinu na Vysočině 
s polopenzí a wellness

pro 2 dospělé a 2 děti na 7 dní (6 nocí) 

Na Vysočinu za odpočinkem! Týden v klidném prostředí 
hotelu na vsi u Jihlavy, výtečná kuchyně, wellness 

s bazénem a animační program pro děti

Přepychový all inclusive pobyt v týdnu   
na Zámku Kamenný Dvůr na 3 noci

pro 2 osoby na 4 dny (3 noci) ve dnech od neděle do pátku

4 dny s neomezenou konzumací jídla a pití, stylové 
ubytování a relaxace ve wellness v luxusním hotelu 

nedaleko Mariánských Lázní

Tvořivý víkend na Zámku Čechtice  
s all inclusive a wellness

pro 2 osoby na 3 dny (2 noci) od pátku do neděle

Víkend plný zážitků v zámeckém hotelu na Vlašimsku, 
vynikající jídlo a pití v neomezeném množství,  

tvořivé dílny a živá hudba

Víkend snů v Praze  
na Rohan Boat Prague

pro 2 osoby na 3 dny (2 noci) od pátku do neděle

Romantický víkend na luxusní lodi, stylové ubytování 
v komfortních kajutách, 5chodová degustační večeře 

a privátní wellness

livingvenues.com

Léto na místech,  
kde to žije

Pobyty si rezervujte v rezervačním oddělení LIVING VENUES: 
rezervace@livingvenues.com nebo +420 731 157 304 (po–pá 9.00–17.00 hod.)

Všechny pobyty platí do 31. 8. 2016. Veškeré informace najdete na

LV inzerce - casopis Moje rodina a ja.indd   1 4.5.2016   19:13:48



ratolest si nosí v šátku s sebou. Jediným 

omezením je, že si musí najít čas vždy, 

když bude chtít novorozeně nakojit 

nebo přebalit. V  mateřských centrech 

je možné vidět maminky s  dvouletým 

batoletem a zároveň s miminkem v šát-

ku. Jak těžilo batole z  šátku před ne-

dávnem, těží z něj i nyní, protože čerpá 

veškeré výhody, které platí pro nosiče. 

Lze setrvat u svých koníčků – s mimin-

kem v šátku se dostanete kamkoliv do 

přírody. Lze podnikat pěší túry, výlety 

na běžkách atd. Hlavní pravidlo je ne-

přecenit své síly, abychom neohrozi-

li zdraví dítěte. S  miminkem můžete 

navštěvovat výstavy, galerie, cukrárny 

a  mnohá další místa, kde si maminka 

s miminkem odpočine. 

 

NOŠENÍ V ŠÁTKU OBNÁŠÍ PRO 
RODIČE TAKÉ NEGATIVA:
Komplikace neznalosti správné tech-

niky úvazů – úvaz musí být dostatečně 

těsný, aby dítě bylo co nejblíže k těži-

šti matky. Pokud tomu tak není, brzy 

se ozvou bolesti zad a únava. Ztrácí se 

také jistota v  konání, protože matka 

cítí, že se dítěti nedaří nejlépe. 

Je nutné nosit ho od začátku a pra-

videlně, aby se vybudovala potřebná 

kondice k nošení. 

Nemožnost dítě odložit – šátek bychom 

rozhodně nedoporučovali na dlouhé 

výlety. Pokud maminka dítětem v šátku 

vyrazí na několikakilometrovou túru, 

brzy jí bude vadit, že si nemá kam od-

ložit věci. No zkuste tahat kabelu s plín-

kami, pitím a náhradním oblečením na 

svých bedrech spolu s dítětem. 

Specifika ročních období – V  létě při 

velkých vedrech se matka i  dítě nad-

měrně potí a  v  zimě jsou nepříjemné 

přechody z vytopených prostor ven do 

mrazu, kdy oba zpoceni mohou pro-

chladnout.  V mokru a blátě lze snadno 

šátek při vázání venku zašpinit.

Neklidní kojenci a batolata –  batolata, 

která jsou neklidná, máchají ručičkama 

všude kolem sebe a  mohou něco sho-

dit, nejsou pro nošení zrovna ideální. 

Tahají matku za vlasy, někteří také kou-

šou. No zkrátka zlobivé dítě v šátku dá 

zkrátka zabrat. 

Zdroj: Femina.cz - Bc. Milena Jeřábková, 

Didymos.cz, Nosenideti.estranky.cz, 

foto: Schutterstock.com

S ŠÁTKEM V ZIMĚ
I v zimě může vašemu děťátku v šátku dobře. Je ovšem potřeba mít na paměti pár zásad: 

• Noste dítě co nejtěsněji na těle, mezi vámi a vaším miminkem by mělo být co nejméně vrstev oblečení. Jen tak je můžete do-

statečně hřát. Miminko tedy patří pod váš kabát. 

• Pokud nemáte dostatečně velký kabát a vážete šátek až přes něj, musí miminko samo udržovat teplo (stejně jako v kočárku). 

Oblečte je proto tak, jako by bylo venku samo. Přes kabát se k němu totiž vaše teplo nedostane. 

• Pravidelně kontrolujte, jestli má miminko teplé nožičky. Na nich totiž poznáte nejdříve, že mu začíná být zima. 

• Nenechte se zmást svým vnímáním teploty. Vy se pohybujete, kdežto vaše dítě sedí bez hnutí a je mu proto dříve zima. 

• Mějte na paměti, že zima uspává! Proto si dítě, kterému je zima, nestěžuje, naopak se stává klidnějším a vypadá zdánlivě 

spokojeně.

DÁREK 
  OD 
JOOLZ

my-joolz.com
facebook.com/Joolz CZ&SK

 ZAKOUPITE KOCAREK JOOLZ A ZISKATE 
LETNI SEDATKO (V CENE 2.070,-Kc)*

   SEDÁTKA PRO JOOLZ DAY & JOOLZ GEO

 PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!

Joolz - Advertisement - Zomerpromo Joolz Summer seat.indd   2 21-04-16   13:39

*Akce platí od 1. do 30. června

ˇ ´´ ´ ´
´ ´ ˇ ˇ

20

Svět nejmenších



DÁREK 
  OD 
JOOLZ

my-joolz.com
facebook.com/Joolz CZ&SK

 ZAKOUPITE KOCAREK JOOLZ A ZISKATE 
LETNI SEDATKO (V CENE 2.070,-Kc)*

   SEDÁTKA PRO JOOLZ DAY & JOOLZ GEO

 PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!

Joolz - Advertisement - Zomerpromo Joolz Summer seat.indd   2 21-04-16   13:39

*Akce platí od 1. do 30. června

ˇ ´´ ´ ´
´ ´ ˇ ˇ



Svět nejmenších

Ohledně cestování s malými dětmi jsem se setkala s několika protichůdnými 

názory. Je spousta maminek, které s těmi nejmenšími dětmi necestují. Bojí se 

toho. Přiznávám, že já se toho taky bála. Tento strach musíte ale překonat. 

Jinak se stanete svým vlastním vězněm.

NEBOJTE SE
CESTOVAT



INZERCE

Svět nejmenších



Říká se, že neplavce máte hodit do 

vody a on bude plavat. Je to nadnese-

né, ale platí to. Moje dcerka se narodila 

na Novém Zélandu. Z nemocnice jsem 

si jí odvezla druhý den po porodu a ces-

tou jsem se zastavila v  supermarketu 

na nákup. Když byl dcerce týden, vy-

dali jsme se na naši první větší cestu na 

sousední ostrov. Týden jsme cestovali 

po Zélandu a bylo to naprosto úžasné. 

A na skutečně velkou cestu jsem se s ní 

vydala po šestinedělí. To už byla cesta 

zaoceánská - letadlem z Aucklandu až 

do Prahy, která s  mezipřistáními trvá 

i dva dny. Bála jsem se toho, nezapírám. 

Anička byla kolikové miminko a doká-

zala i  několik hodin denně proplakat. 

Bála jsem se zkrátka, že nenechá spát 

celé letadlo. A  jak to probíhalo? Na-

prosto bez problémů. Ty mírné pohyby 

letadla Aničce velmi vyhovovaly, snad 

jí i  od bolení příška ulevily. Zkrátka 

většinu cesty prospinkala a já si mohla 

v klidu vypít kafe. A ty kolikové bolesti 

bříška - světe div se, po příletu do Čech 

naprosto přestaly. Netroufám si tvrdit, 

že jí je zbavil ten dlouhý let, ale po při-

stání na letišti v Praze Andulka zkrátka 

neplákla. Od té doby spolu cestujeme 

pravidelně, dnes je Aničce deset let a je 

z  nás sehraný cestovatelský pár. Spo-

lečné cestování si opravdu užíváme. 

Nejenom proto mohu cestování s těmi 

nejmenšími jen doporučit. 

VYBÍRÁME DOVOLENOU
My s  Aničkou jsme ale trošku zvláštní 

případ, protože na opačném konci pla-

nety máme tatínka a cestujeme vlastně 

domů. Jiné to ale bylo a je při cestách 

na dovolenou. Zde už musíme trošku 

víc plánovat. Přece jen ne každé místo, 

ne každá destinace a podnebí malému 

dítěti svědčí. “Děti do osmi měsíců se 

adaptují poměrně dobře a doba pobytu 

by neměla být kratší než čtrnáct dní,” 

stojí například na stránkách České prů-

myslové zdravotní pojišťovny. “Pro star-

ší děti nad osm měsíců do tří let může 

delší cesta znamenat problematičtější 

adaptaci. Časový posun, prudká a roz-

dílná teplota vzduchu může znamenat 

pro dětský organismus velký šok.” Ten 

se při našich cestách s Aničkou naštěstí 

nikdy nedostavil, ale dostavit se, jak va-

rují odborníci, prý může.

VYBÍRÁME CÍL NAŠEHO POBYTU
Buďme ale konkrétní. Blíží se léto a plá-

nování dovolené už začíná být na po-

řadu dne. Cestovní kanceláře se před-

hánějí v  atraktivnosti svých nabídek 

a  mnohé z  nich také nabízejí výrazně 

výhodnou cenu pro rodiny s dětmi. Ne-

dejte ovšem jen na lákavé fotografie 

a reklamní slogany. Místo toho v první 

řadě vezměte v úvahu klima a úroveň 

hygienických podmínek dané země. 

U malých kojenců se rozhodně vyhně-

te radikální změně prostředí, protože 

velká vlhkost vzduchu by mohla mít 

nepříznivé následky pro jejich termore-

gulační systém. A v neposlední řadě se 

snažte zachovat chladnou hlavu a  ne-

nechte se zmanipulovat pouze cenou 

zájezdu. Dovolenou možná pořídíte za 

levnějších, ale o to možná horších pod-

mínek. Kdo by třeba a s malým dítětem 

obzvlášť, chtěl pokoj s  výhledem na 

rušnou ulici. To si ohlídejte hlavně u tzv 

zájezdů na poslední chvíli.  

JAKÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK?
Asi nejpohodlnějším a nejrychlejším do-

pravním prostředkem je letadlo. Věřte, 

že pro vás i dítě to bude znamenat nej-

menší námahu. Dětem bývají vyhrazena 

místa, kde je větší prostor a úplně malé 

děti cestují v  závěsných postýlkách. Je 

však nutné předem upozornit leteckou 
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RECARO 
Privia + Citylife tRAvEl systEm

info@autoseating.cz | mob. tel.: 605 979 645 | Celý sortiment a seznam prodejců: www.autoseating.cz
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OPtiAfix ruby

novinky 
pro kategorii 9-18 Kg

RECARO
OPtiA saphir
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poutání na isofix pomocí RECARO fix
jednodílná skořepina zvyšuje bezpečnost
maximálně stabilní díky AsP
5-bodový bezp.pás s HERO technologií
snadné nastavení sklonu sedačky 
výškově stavitelná hlavovka

OPtiAfix 
poutání 
s integrovaným 
isofixem



společnost, že budete cestovat s malým 

dítětem a sdělit jim také své požadav-

ky. Oblečení miminka volte pohodlné 

a  bavlněné a  určitě počítejte se zrád-

nou klimatizací. Zatímco v  některých 

letadlech se až potíte horkem, v jiných 

se můžete klepat zimou. Mějte proto 

raději připravené i  náhradní oblečení. 

Do příručního zavazadla nezapomeň-

te přibalit zvlhčené neparfémované 

ubrousky, připravenou mějte lahvičku 

s  pitím a  dudlík, protože tlak v  uších 

při vzlétání a přistávání může dát ma-

lým dětem zabrat. Tento problém jsem 

s Aničkou vyřešila kojením. Při každém 

vzletu a přistívání jsem jí zkrátka kojila. 

JÍZDA NA KRATŠÍ VZDÁLENOSTI
Jestliže jste jako cíl pobytu zvolili Chor-

vatsko nebo Itálii, zřejmě se na cestu 

vydáte autem. Zde je obrovská výhoda, 

že můžete zastavovat podle vaší potře-

by i potřeb dítěte. Vždy však dbejte na 

pohodlí a  bezpečnost dítěte. Vhodná 

autosedačka je nezbytnou součástí ces-

tovní výbavy.

HOTELOVÝ POKOJ
Pro větší pohodlí a klid si vyberte klid-

nější letovisko. Takový pokoj nad dis-

kotékou může vaši dovolenou pěkně 

znepříjemnit. V  cestovní kanceláři se 

poraďte předem o možnostech ubyto-

vání, abyste nebyli nemile překvapeni. 

Přece jen pokud cestujete s  dítětem, 

budou vaše nároky zcela jiné, než kdy-

byste cestovali sami.

NEZAPOMEŇTE NA OČKOVÁNÍ 
Mějte na paměti, že miminko nemá 

ještě všechny potřebné protilátky a ces-

tování do některých exotických zemí 

je podmíněno potřebným očkováním. 

Na hygienické stanici obdržíte všechny 

potřebné informace a absolvujte dopo-

ručená očkování s časovým předstihem. 

Také konzultujte zdravotní stav dítě-

te se svým pediatrem a  informujte ho 

o vaši dovolené.

POZOR NA DĚTSKOU POKOŽKU
Dětská pokožka je velice citlivá a proto 

musíte dbát o  její zvýšenou péči. Pou-

žívejte krémy s vyšším faktorem určené 

pro děti. Nezbytná je také pokrývka 

hlavy a nezapomeňte také přibalit kap-

ky do očí. Prudký vítr a sluneční svit mo-

hou podráždit dětskou sliznici.

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Jednotlivé destinace se liší dostupností 

a  kvalitou zdravotní péče. Vždy proto 

zvažte všechny klady a  zápory cílové 

země. Připravte si také svou lékárnič-

ku, která bude obsahovat všechny po-

třebné léky pro případ akutních potíží, 

jakými jsou :průjem, teplota, zvracení, 

úžeh nebo úpal.

TERMÍN POBYTU
Když vybíráte termín zájezdu, volte ra-

ději pro cestování s dětmi pozdní jaro, 

nebo podzim. Letní turistická sezóna je 

plná lidí a sluníčko je příliš ostré. Také 

ceny jsou příznivější a je větší šance, že 

si svou dovolenou v klidu užijete.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com, zdroj: cpzp.cz
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Testováno v  ve Strojírenském 
zkušebním ústavu, s.p.

PrověřenÁ kvalita

když maminky navrhují ...

PraktiCkÝ: Kočárek 2v1, sedátko lze velmi snadno změnit v praktickou a pohodlnou korbičku. Získáte tak kočárek vhodný pro 
děti od narození do 36 měsíců. Pro děti od narození použijte sedátko změněné v korbičku, pro děti od 6 měsíců změňte korbičku 

opět v pohodlné sedátko. Stačí jen pár pohybů.

Do MěSta i Do terÉnU: Zadní nafukovací kola umožňují pohodlnou jízdu i na náročnějším  
terénu, přední kola s aretací pro snadnou manipulaci.

kočárek Gmini Grand nabízí pohodlí pro vaše dítě, universální užití pro maminky i tatínky, jeden kočárek pro celé období.

www.gmini.cz

PrověřenÁ kvalita

16-0334_Inzerce_Grand_Lux_210x297.indd   1 1.4.2016   12:14:13
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Narodilo se nám miminko. A ona to není jenom radost, ale 

i velký strach. Děláme všechno správně? A nespouštíme 

se chyb, které by miminku mohly ublížit?

CHYBY,
KTERÝCH SE DOPOUŠTÍME…



INZERCE
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Jaké jsou tedy nejčastější chyby, které 

dělají rodiče, když si přivezou miminko 

z porodnice?

1) SPÁNEK NOVOROZENCE 
V PRVNÍCH 14 DNECH ŽIVOTA
Kdo by netoužil po tom, přinést si z po-

rodnice miminko, které způsobně celou 

noc prospí. Pediatři před tím ale varují. 

Aby miminko prospívalo a nedocházelo 

u něj k dehydrataci, je dobré ho budit 

minimálně po čtyřech hodinách na kr-

mení.

Navíc pokud čerstvě narozené dítě spí 8 

hodin v kuse, může jít i o velmi silnou 

novorozeneckou žloutenku - miminko 

je natolik apatické, že se samo nedoká-

že vyburcovat ke krmení.

Lékaři doporučují  novorozence v  noci 

nebudit, až teprve po čtrnáctidenní 

kontrole u pediatra, když miminko pro-

spívá, přibírá na váze a jinak nestrádá. 

2) KRMENÍ MIMINKA
Mnohdy maminky odchází z  porodni-

ce s informacemi, že mají své miminko 

krmit přes den každé tři hodiny. Přední 

odborníci se ale shodují, že dítě si do-

káže samo říci, kdy má hlad, a proto by 

se maminky měly řídit především jimi 

samotnými. A  to platí u dětí kojených 

i nekojených. 

„Pokud se rodiče budou řídit potřeba-

mi svých dětí, pak děti budou mnohem 

lépe prospívat,” řekla pro CNN dok-

torka Ari Brownová, mluvčí Americké 

akademie pediatrů. Výjimkou jsou, jak 

již jsme řekli, pouze první dny, kdy si 

rodiče miminko přivezou z  porodni-

ce domu.  

3) PRVNÍ DNY MIMINKA  
A SPOLEČNOST
Někteří rodiče chtějí narození svého 

potomka náležitě oslavit a  pozvou na 

oslavu větší množství lidí. Nebo se chtě-

jí pouze pochlubit a vyrazí s miminkem 

mezi větší množství lidí. Vystaví tak své 

dítě obrovskému množství chorobo-

plodných zárodků - nejrůznějším virům 

a bakteriím, s kterými se novorozenec 

ještě nedokáže poprat. Taková návště-

va může mít za následek silnou infekci 

a následnou hospitalizaci v nemocnici.

„Pokud dostane novorozenec v  šes-

tinedělí vysokou horečku, je zde vždy 

důvod k  obavám,” dodává doktorka 

Brownová. 

4) PRVNÍ PROCHÁZKY VENKU
Přestože by se rodiče s miminkem měli 

vyhýbat rušným místům, neznamená 

to, že by měli zůstat doma s miminkem 

celé šestinedělí. Spíše naopak. Novoro-

zencům i  maminkám určitě prospěje 

každodenní procházka venku. Výjim-

kou by měly být příliš mrazivé dny.

5) VĚŘTE SVÝM INSTINKTŮM
Příliš mnoho rodičů si po narození své-

ho potomka nevěří. Upřednostňují rady 

svých přátel, rodičů, známých před svý-

mi instinkty. „Pokud nevěříte sami sobě, 

pak uděláte mnohem více chyb, což 

může být pro vaše dítě velmi nebezpeč-

né,” říká pediatrička Lisa Thebnerová 

z New Yorku. Pokud budete cítit, že je 

s  vaším miminkem něco v  nepořádku, 

Ideální pomocník 
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přestože vás vaši známí budou uklidňo-

vat, že to nic není, raději nic neodklá-

dejte a zajděte za svým pediatrem. Je 

lepší přijít dříve, než později!

6) PEČUJTE O ZOUBKY
Mnoho rodičů zapomíná na péči o ústní 

dutinu novorozence a o první zoubky. 

Dítě ale není nikdy příliš malé na to, 

aby u něj rodiče začali budovat správné 

návyky ústní hygieny. Čistit je vhodné 

už dásně děťátka. Používejte k tomu 

vlhkou gázu, kterou po kojení nebo kr-

mení jemně dásně otřete. Nepodávejte 

dítěti, kterému se prořízly první zoub-

ky, mléko nebo jiné nápoje (kromě čisté 

vody) v postýlce. Zvyšuje se tím riziko 

vzniku zubního kazu (tzv. kazy z lahve). 

Kartáček na zoubky pořiďte po prvních 

narozeninách dítěte.

 
7) POZOR NA AUTOSEDAČKU 

Říkáte si, že jste koupili správnou au-

tosedačku a určitě nebude nic těžkého 

ji nainstalovat? Možná to není až tak 

jednoduché. Nejeden novopečený 

rodič ale potvrdí, že z této celkem 

banální záležitosti se může vyklubat i 

docela tvrdý oříšek. Správnou instalaci 

autosedačky si proto nechte předvést 

personálem obchodu, kde ji kupujete. 

Postup upevnění sedačky bývá často 

vyobrazen přímo na jejím boku, přesto 

mějte stále v autě k dispozici i tištěný 

návod na její použití a instalaci. Pokud 

je sedačka dobře upevněna, je téměř 

nemožné s ní pohnout.  

 

Montáž sedačky je jednodušší, je-li vy-

bavena (a vaše auto rovněž) systémem 

ISOFIX, u kterého je chybná instalace 

téměř vyloučena. Nezapomínejte, 

že autosedačku máte ve vozidle pro 

bezpečí svého největšího pokladu, a 

buďte důslední i v kontrole správného 

upevnění před jízdou. Informace na 

předchozích řádcích platí pro všechny 

rodinné příslušníky nebo další osoby, 

které dítě, byť jen příležitostně, autem 

převážejí.

8) NEZAPOMÍNEJTE NA POLOHU 
NA BŘÍŠKU
V porodnici často maminkám radí, aby 

děti na břicho nedávaly z důvodu zvý-

šení rizika syndromu náhlého úmrtí či 

vdechnutí  vlastních zvratků. Taková 

opatrnost je u novorozenců (do kon-

ce 1. měsíce věku) rozhodně namístě, 

protože pokud leží na břiše, neumí 

ještě sami hlavičku. I v tomto věku ale 

může být miminko několikrát denně 

pod dohledem mámy na bříšku. Polo-

ha na bříšku je z hlediska dalšího vý-

voje pro děti velmi důležitá. Přibližně 

od pátého měsíce, kdy se děti otáčejí 

ze zad na břicho, se celý vývoj začne 

odehrávat pouze z této polohy, proto 

je potřeba, aby děti polohu na břiše 

dobře znaly, aby se jim v ní líbilo a vy-

držely tak dostatečně dlouhou dobu.   

 

Počítejte s tím, že malá miminka se 

na bříšku poměrně rychle unaví. Zau-

jmete je, když budete 20–30 cm před 

obličejem děťátka pohybovat nějakou 

lákavou hračkou. Prcek se ji bude sna-

žit sledovat očima a bude se pokoušet 

o zvednutí hlavičky, později bude hla-

vu otáčet ze strany na stranu a o pár 

týdnů později se začne snažit k hračce 

přiblížit.

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

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Nové kapsle Persil Power-Mix Caps jsou unikátní kombinaci výhod dvou pracích 

forem - prášku a gelu v jednom! Vše připravené rovnou k použití v jedné 

předdávkované kapsli. Koncentrovaný gel dá sbohem mastným skvrnám a síla 

prášku zajistí bělost a odstranění i těch nejodolnějších skvrn. Dokonalé spojení 

prášku a gelu si poradí se všemi skrnami a vašemu oblečení dodá svěžest i při 

nízkých teplotách již od 20°C. Perfektní výsledek jednoduchým a pohodlným 

způsobem!

RITUALS...

Letní limitovaná edice Rituals úžasně voní po 

lotusu a bergamotu
O důvod víc, proč milovat léto! Firma Rituals v loňském roce oslavila 10 let 

působení na Českém trhu. K oslavě tohoto ročního období uvedla na trh letní 

limitovanou edici The Ritual of Karma. Úžasně voní po lotusu a bergamotu. 

Lotus je symbolem čistoty a duchovního růstu. V tradiční čínské medicíně je 

používán proti nespavosti. Berga-

mot je voňavé ovoce, jehož silice 

jsou základem chutě a vůně čaje 

earl grey. 

Pokud se vám Rituals líbí, navštivte 

stránky www.rituals.cz
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Svět nejmenších

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.

OD MAMINKY



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 klíčové 

pro udržení stálé hladinu krevního cuk-

ru - ta by měla být dlouhodobě vyvá-

žená, bez velkých výkyvů. Rozkolísaná 

hladina cukru způsobená jezením vel-

kých porcí jídel méně často a  jezením 

sladkých jídel a  sladkostí vysiluje sli-

nivku 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 nestává 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.

Jako svačinu na doma, u které je nutná 

maminčina asistence, může být např. 

jogurt (raději bílý, ale může být i ochu-

cený), kukuřičné lupínky zalité mlékem 

(mohou být i z  jiného druhu obilí, ale 

celozrnné ještě určitě NE !), různé po-

mazánky na pečivu, obilná kaše s  čer-

stvým ovocem, pudink, apod. Pokud 

má vaše dítě rádo zeleninu, můžete 

mu jako odpolední svačinku připravit 

vařený kousek jeho oblíbené zeleniny. 

K pečivu může dostat zeleninu 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, pribináč-

ky, termixy, dále různé müsli tyčinky, 

různé směsi müsli a  ovoce, rozmanité 

druhy křupavých chlebíčků - rýžový, 

kukuřičný, apod. Zhruba od 18 měsí-

ců můžeme dětem podávat celozrnné 

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 i  sladkosti 

může dítě dostat, ale opravdu jen ob-

čas a hlavně s mírou.

SVAČINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 
A ŠKOLÁKY
Jiné svačinky už připravujeme pro děti 
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Křupky pro děti
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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. Řada z  nás si ale taky pamatu-

je, jak takový chléb po dlouhé cestě 

ve školní brašně vypadal. Moc lákavé 

to tedy nebylo. Naše maminky by byly 

nešťastné, kdyby věděly, kolik takových 

rozmačkaných svačin nakonec skončilo 

v koši. Dnes už je situace daleko jedno-

dušší - na trh přišla řada svačinových 

boxů a zaručeně těsnících lahviček, ve 

kterých si děti mohou bez poškození 

přinést 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.  
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Nepodceňujte „klíšťovku“
S příchodem jara začíná být zase aktuální téma „klíšťata“. Chytit klíště není 

nic příjemného. Ovšem ta trocha krve, o kterou nás parazit připraví, by nebyla 

problém sama o sobě. Problém jsou nemoci, které klíšťata přenášejí.

Infikované klíště se na nás může přisát nejen v lese, ale i na zahrádce, v parku 

a podobně. Nebo se může svézt k vám domů v srsti psa nebo kočky.

Spolehlivou ochranou před klíšťovou encefalitidou pro dospělé i děti je očková-

ní. Zejména by je měli zvážit senioři, protože u nich je průběh 

onemocnění nejzávažnější a také častěji zanechává trvalé ná-

sledky. Jen loni připadalo z celkového počtu 351 onemoc-

nění v ČR více než 30 procent na lidi nad 55 let věku. 

Zdravotní pojišťovny na očkování přispívají. Aplikace 

je možná v očkovacích centrech i u praktických 

lékařů. Více informací a užitečné tipy lze nalézt 

třeba na webu www.pozorkliste.cz.

Rybilka® Neo – zatočí  

s opruzeninami
Trápí vaše miminko nepříjemné zarudnutí pokožky  

a opruzeniny, nebo hledáte tu nejúčinnější prevenci? 

Vyzkoušejte dětskou mastičku Rybilka® Neo, která 

obsahuje zcela unikátní složku deoderizovaný olej 

z jater tresky. Ten pokožku nejen 

zvláčňuje, ale také šetrně 

vyživuje. Nová vylepšená 

receptura obohacená i o další 

blahodárné složky, navíc 

zbavila mastičku o původní 

rybí odér. 

Bavte se na výletě
Cíl hry PENTAGO je jednoduchý: být první, komu se podaří vytvořit řadu 5 

kuliček vlastní barvy. Ale není to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Při každém 

tahu musí hráč pootočit jednu část herní desky o 90° a celá hra pak vypadá 

úplně jinak.

www.eshop-piatnik.cz

3 x balíček od značky Lagris
Chcete vyhrát některý z balíčků od značky Lagris, která nabízí i chia semínka, která 

oprávněně patří do kategorie „superpotravin“, zvyšují obranyschopnost organis-

mu, přispívají ke snížení hladiny škodlivého cholesterolu, zlepšují regeneraci pohy-

bového aparátu, napomáhají snižovat krevní tlak a stabilizují hladinu cukru v krvi? 

Stačí odpovědět na soutěžní otázku a odpověď poslat do konce měsíce na adresu 

soutez@inpg.cz.   

A pokud nevyhrajete? Novinku chia semínka Lagris můžete zakoupit na e-shopu  

http://podravka-eshop.cz.

DO JAKÉ KATEGORIE POTRAVIN 
PATŘÍ CHIA SEMÍNKA?
1. Zelenina

2. Superpotraviny

3. Koření

Zahoďte na chvilku všechny starosti za hlavu a představte si, čím budou asi vaše děti, až vyrostou? Máte už od narození pocit, 

že budete mít doma reportéra, tanečnici, šéfkuchaře nebo módní ikonu? A co takhle princeznu nebo milionáře? 

Philips AVENT představuje limitovanou řadu kojeneckých lahví Philips AVENT Natural „Čím budu“ (260 ml) s šesti nejpopulár-

nějšími motivy povolání, o kterých rozhodli sami rodiče v rámci online hlasování.

Dudlík lahviček Philips AVENT Natural z limitované řady má inovativní design okvětních lístků, který podporuje přirozené přisátí 

a ulehčuje tak dítěti kombinaci krmení z prsu a lahve. Všechny lahvičky Philips AVENT Natural jsou také 

vybaveny pokročilým anti-kolikovým systémem, kdy dvojitá záklopka odvádí vzduch zpět do lahvičky, 

aby se nedostal do bříška vašeho miminka. Praktický je i jejich ergonomický tvar.

Nové kojenecké lahvičky Philips AVENT Natural z limitované řady „Čím budu“ (260 ml) jsou od června 

k dostání ve dvoudílných sadách. Doporučená maloobchodní cena sady je 429 Kč. 

Více na www.philips.cz/cimbudu.

Naplňte sny svého miminka láskou a péčí

FOKUS optik slaví 25 let
na českém trhu a rozdává dárky!

Nové kompletní dioptrické brýle tak dostanete hned s dvojnásobnou slevou - 25 % na 
skla a 25 % na obroučky. A sleva 25 % na vás čeká i u dalšího zboží, jako jsou sluneční 
brýle, kontaktní čočky a podobně. Navíc v rámci oslav můžete získat  plno odměn!

Více informací na:
www.fokusoptik.cz nebo www.dvojnasobnasleva.cz

Fokus-2016-kampan-04-inzerce-Moje-Rodina-104x65mm-PR+5mm-TISK.pdf   1   29.4.2016   14:28:33

Oči jako ostříž
Zrak je nejdůležitější smysl. Zrakem vnímáme  80% všech informací. Oči 

namáháme prací s počítačem, sledováním televize, řízením auta,…Starej-

me se o zrak již v mladém věku, užívejme doplněk stravy Ostrovidky Neo 

- obsahují karotenoidy 

lutein a zeaxantin, 

které působí jako biolo-

gické "sluneční brýle". 

Dále obsahují směs 

vitamínů, minerálů a 

rostlinných extraktů, 

které přispívají k zacho-

vání dobrého zraku.

www.noventis.cz



Předcházejte nepříjemnostem
Navzdory ukázkové péči se každá maminka musí nejednou potýkat s opru-

zenou pokožkou miminka v oblastech, kde do kontaktu přichází pokožka 

s plenkou. Jako pomocníka v této situaci jistě 

využijete Vyživující krém na opruze-

nou pokožku značky K-Classic 

baby, který je k dostání v síti 

prodejen Kaufland. Vyživující 

krém s oxidem zinku, panthe-

nolem a výtažkem z měsíčku 

lékařského pečuje o dětskou 

pokožku v plenkách a chrání 

ji před vlhkostí a zapařením. 

Dermatologicky testováno.

VYHRAJTE A ZHUBNĚTE DO PLAVEK RYCHLEJI
Blíží se léto a vaše postava není zcela připravena do plavek? Použijte XL-S Medical a můžete zhubnout až 3x rychleji než jen samotnou dietou. 

XL-S Medical je klinicky ověřený zdravotní prostředek určený k redukci váhy, váže tuky přijaté z potravy, redukuje chuť k jídlu a na sladké a navíc 

i zlepšuje trávení. S XL-S Medical v kombinaci s vyváženou stravou a pravidelným pohybem bude vaše úsilí bohatě odměněno.

Tři z Vás vyhrají balení mesíční kůry na hubnuti XLS Medical 180 tbl. v hodnotě 1 299,- Kč.

Soutěžní otázka:

Kolik tuků z přijatých z potravy může vázat XL-S Medical?

A. až 7 %

B. až 27 %

C. až 57 %

Správnou odpověď a další informace naleznete na www.xls-medical.cz.

Spravné odpovědi zasílejte na soutez@rodinaaja.cz

První pomoc na dovolené
Abyste si mohli užít dovolenou naplno, 
přibalte si do kufru altermed Panthenol, 
který ošetří vaši pokožku po opalování. 
Nám se výborně osvědčila NOVINKA 
tohoto léta altermed Panthenol Tělové 
mléko s Aloe Vera 230 ml, které díky 
vysokému obsahu D-Panthenolu 9% do-
konale regeneruje a  hydratuje pokožku 
po opalování, rychle se vstřebává a navíc 
krásně voní! Zakoupíte v každé dobré 

lékárně.

Více na www.pan-thenol.cz



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

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

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

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

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

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost

Inzerat A4 CZ print.indd   2 29.3.2016   18:32

U příležitosti vydání knihy  
Pomalé rodičovství / Slow Parenting,  
Vědomá péče o děti – inspirativní přístup školky  
Nøkken zveme pedagogy a rodiče na tyto akce:

Přednáška v Praze | 17. 5. | 17.30-19.30 h. 
Kde: Waldorfská mateřská škola Koněvova,  
   (Koněvova 240a) 
Cena: 250 Kč veřejnost, 230 Kč zaměstnanci  
   a rodiče dětí z hostitelské školky

Přednáška v Příbrami | 19. 5. | 17.00-19.00 h. 
Kde: ateliér waldorfské školy v Příbrami  
   (Hornická 327) 
Cena: 200 Kč veřejnost, 180 Kč zaměstnanci  
   a rodiče dětí z hostitelské školy

Křest knihy a beseda v Praze | 21. 5. | 17.00-18.30 h. 
Kde: festival Světový týden respektu k porodu, Kino Perštýn (Na Perštýně 6) 
Cena: 150 Kč

Pomalé rodičovství
Vědomá péče o děti — inspirativní přístup školky Nøkken

DharmaGaiaKnížky pro přemýšlivé lidi
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přirozené rodičovství — péče o miminka — raná vazba

„Budoucnost Země máme ve svých rukou. Rozhodne o ní to, 
jak budeme zacházet se sebou samými a se svými dětmi.“

Svým způsobem nekompromisní a radikální kniha nás zasáhne na mnoha 
citlivých místech. Budeme-li však slova autorky vnímat s otevřenou myslí 
a srdcem, brzy pochopíme, že tato vyhraněnost je opodstatněná. Jak Julia 
Dibbernová sama píše, umírněné literatury je na trhu dost. A tak nás v 
kapitolách o porodu, bondingu, kojení, spánku, nošení, plenkách a pláči 

provádí příběhy, které prožila ona sama i její přítelkyně, a 
popisuje svou proměnu z běžné konzumní ženy do zastán-
kyně přístupu přirozeného rodičovství.

Helle Heckmannová

www.dharmagaia.cz
knížky pro přemýšlivé lidi

„Julia Dibbernová se naprosto identifikovala se svým 
mateřským posláním. Umí skvěle pozorovat: sebe, své 

dítě, okolí. A zároveň svou roli opouští, aby se nechytila 
do pasti. Je kritická, zkoumá získané informace, 

nepřemýšlí podle zažitých vzorců, hodně si troufá, a 
nakonec vítězí.

Slow Parenting

Helle Heckmannová (*1955) je světově známá waldorfská  
pedagožka. Před 29 lety založila v Kodani v Dánsku školku Nøkken. 
Více než 15 let cestuje po světě a navštěvuje školky, pořádá  
workshopy, přednášky a působí také jako vládní poradkyně.

Knihu Pomalé rodičovství si budete moci zakoupit  
na přednáškách či objednat na www.dharmagaia.cz.

DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1. Tel.: 608 242 993
e-mail: dharmagaia@dharmagaia.cz, web: www.dharmagaia.cz

Naše knihy s 20% slevou na www.dharmagaia.cz 

Helle Heckmannová 
a vědomá péče o děti
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Čokoládový víkend
splněných přání

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Přijeďte do Lázní Mšené a podlehněte smyslné vůni  čokolády.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových 
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na 

www.msene.cz

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci 
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu, 
 moučníků a příloh 
Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová lázeň
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Švestkový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.

• masáž zad s olejem s esencí švestky
• lázeň s esencí švestky
• zábal dolních končetin s vůní švestky

Cena balíčku 950,- Kč

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

Lázeňský resort  nedaleko Prahy.
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mateřským posláním. Umí skvěle pozorovat: sebe, své 

dítě, okolí. A zároveň svou roli opouští, aby se nechytila 
do pasti. Je kritická, zkoumá získané informace, 
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pedagožka. Před 29 lety založila v Kodani v Dánsku školku Nøkken. 
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Helle Heckmannová 
a vědomá péče o děti

S úctou k přírodě i vlastnímu tělu
Biopotravinou se může stát pouze ta potravina, jejíž suroviny pochází minimál-

ně z 95 % z ekologického zemědělství. Neobsahují pesticidy, umělá dochuco-

vadla a barviva, proto tělo ani přírodu nezatěžují zbytečnými škodlivinami. 

Na každém certifikovaném bio výrobku naleznete symbol BIO, který informuje 

o tom, že potravina byla vyrobena ze surovin, které pocházejí z ekologického 

zemědělství, jež při pěstování 

používá pouze takové prostředky 

a způsoby hospodaření s pů-

dou, které naši krajinu na rozdíl 

od konvenčního zemědělství 

nepoškozují. Jenže při nákupu 

biopotravin můžete narazit na 

nedostupnost zboží, které hledá-

te. Řešením jsou hypermarkety 

Globus, ve kterých najdete nejširší 

nabídku potravin v bio kvalitě 

mezi hypermarketovými řetězci.



Škola základ života

Prevence – právě to je nejefektivnější způsob, jak řešit narůstající nadváhu a obezitu 

v dětské populaci a zabránit jejímu vzniku. Co ale dělat, když už prevence nestačí 

a musíte obezitu léčit? Dochází vám nápady, jak začít a co je nejdůležitější? 

Následující tipy od paní doktorky pomohou vašemu dítěti na cestě za zdravějším 

a spokojenějším životem!

PATERO TIPŮ JAK PŘEDEJÍT 

OBEZITĚ U ŠKOLÁKŮ



INZERCE

Škola základ života



Nejdříve si položme otázku - proč je 

obezita tak nebezpečná především 

u dětí? „Je to právě z toho důvodu, že 

obézní dítě se v  70-80 % stane obéz-

ním dospělým a zdravotní komplikace 

spojené s obezitou se mohou projevit 

již v  časné dospělosti. Konkrétně to 

znamená riziko v podobě vysokého tla-

ku, cukrovky 2. typu, infarktu, mrtvice 

a některých typů nádorů. Spolupodíle-

jícím se faktorem na vzniku nadváhy 

a obezity je kromě nevhodného stravo-

vání i nedostatek pohybu.“ říká MUDr. 

Hana Mojžíšová, specialistka na dět-

skou obezitu. Přečtěte si proto pět rad 

paní doktorky, jak této nemoci předejít 

a to vlastním přičiněním.

1) NESVÁDĚJTE VŠE NA GENY
Svádět tloušťku dítěte na genetiku 

také často nemůžeme. Druh geneticky 

podmíněné obezity, se kterou nelze již 

bojovat je přitom jen málo procent. 

Podíl genetiky na obezitě je cca 40-60 

%, ale ostatní práce je na nás. „Kromě 

genetiky děti po rodičích dědí přede-

vším dispozice ke špatným stravovacím 

návykům,“ uvádí paní doktorka.

2) BUĎTE VZOREM!
Děti od svých rodičů často přebírají 

mnohé zvyky, které pak mají hluboko 

zafixované ve svých vzorcích chování. 

V našem případě se jedná o tyto:

• dlouhodobě nadměrný energetic-

ký příjem

• nevyváženost živin v potravě

• způsob trávení volného času (ak-

tivní a pasivní) 

Navíc pokud i  rodiče mají problém se 

svou hmotností, dítě toto prostředí vní-

má jako normu. To následně ovlivňuje 

i  jeho výběr kamarádů a později part-

nerů, kteří se chovají podobně. Vzniká 

tak začarovaný kruh. Nejdůležitějším 

a  nejúčinnějším prvkem ve výchově je 

tedy nápodoba. Malé děti jsou jako 

„opičky“ a velmi rády napodobují ges-

ta, věty a slova a jsou zkrátka zrcadlem 

každého rodiče. 

3) CVIČTE!
Chůze přestala být běžným prostřed-

kem přesunu z místa na místo. Časový 

tlak nás nutí volit jiné způsoby „dopra-

vy“, abychom ušetřili čas. Náročnost 

běžného dne školáka, který je převážen 

na nejrůznější kroužky, vede ke zvýše-

né únavě a  ta vede k  volbě pasivního 

odpočinku – tedy sezení u  televize či 

počítače. Nadměrné psychické zatížení 

může být doprovázeno další nadbyteč-

nou konzumací energeticky bohatých 

a výživově prázdných pochutin. 

4) STRAVUJTE SE CHYTŘE
Kde se tedy ukrývá tajemství správné 

potravy, co konkrétně by děti měly jíst? 

• upravte množství sladkostí a slad-

kých nápojů - i  ovoce může být 

přece vynikajícím dezertem! 

Upřednostňuje-li dítě sladkou 

chuť, bylo by vhodné mu k snída-

ni či svačině nabídnout celozrnné 

cereálie s  čerstvým ovocem. Celo-

zrnné cereálie a  obsah bílkoviny 

v  mléčných výrobcích zasytí na 

delší dobu a navíc tělu poskytnou 

i potřebnou výživovou hodnotu.

• zahrňte vhodné zdroje bílkovin: 

libové maso, mléčné výrobky, vejce

• naučte děti ke každé porci jídla 

přidávat ovoce nebo zeleninu

• dbejte na pravidelnost stravování 

a na čerstvost potravin

• z příloh vybírejte ty kvalitnější, tj. 

které obsahují celá zrna: vícezrnný 

či celozrnný chléb a ranní celozrn-

né cereálie 

5) S DĚTMI SNÍDEJTE
Veďte děti k  mottu „sní-

daně je základ!“ Společná 

příprava jídla je nejen moc 

pěkná forma, jak s dětmi 

strávit společný čas, ale 

také prospívá zdravému 

stravování. Naučte děti 

snídat a buďte jejich vzo-

rem, protože co se v mládí 

naučí, ve stáří jako když 

najdou!

Závěrem vždy pamatujte 

– dodržovat tyto body je 

základ, ale bez spolupráce 

širší rodiny žádné redukč-

ní pobyty či přednášky ve 

škole dítěti nepomohou. 

Obézní rodiče mají třikrát 

častěji obézní děti. Toto 

si rodiče musí uvědomit 

a rozhodnout se pro změ-

nu životosprávy celé ro-

diny a  být dítěti oporou 

a příkladem. Naší snahou 

by měla být – pokud je to 

potřeba – změna životního stylu celé 

rodiny. Nesmíme zapomínat, že jde 

o  cestu zdlouhavou, musíme být trpě-

liví a netraumatizovat dítě neúměrným 

tlakem na hubnutí za každou cenu.

Foto: Schutterstock.com
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Chia semínka patří mezi silné 
 antioxidanty a jsou zdrojem 

nenasycených mastných kyselin 
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Zdraví

Tento titulek rozhodně není nadnesený. Jedno přisátí klíštěte totiž může mít 

fatální následky. Klíšťata mohou na člověka přenést bakteriální původce Lymeské 

boreliózy či ehrlichiózy nebo viry způsobující klíšťový zánět mozku. Na místě tedy 

bezpochyby je adekvátní ochrana.

STRAŠÁK JMÉNEM KLÍŠTĚ



Jaro je tu coby kamenem dohodil, tep-

loty se pomalu, ale jistě zvyšují a s nimi 

se samozřejmě probouzejí i  živočicho-

vé, kteří se v zimních měsících oddávali 

zimnímu spánku. A  klíšťata samozřej-

mě nejsou výjimkou. Pokud si lebedíte 

při procházkách travnatými, křovinatý-

mi a  lesními porosity, možnost přisátí 

klíštěte vždy mějte na paměti. Nejvíce 

rizikové jsou listnaté a smíšené lesy, ze-

jména pak prosluněné lesní cesty a mý-

tiny s  vyšší trávou. Počítat s  klíšťaty je 

však třeba i  v  městských parcích a  na 

zahradách. 

KLÍŠTATA MILUJÍ VLHKOST 
A TEPLO
Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému 

životu potřebují dostatečnou vlhkost 

a relativní teplo. Jsou proto aktivní od 

jara do podzimu, nejvíce pak obvyk-

le od dubna do června. Studená zima, 

stejně jako teplé, ale suché léto jim 

nesvědčí. Nacházejí se prakticky všude. 

Jejich výskyt se snižuje s  nadmořskou 

výškou, ale byla zaznamenána i v Krko-

noších a na Šumavě v nadmořských výš-

kách kolem 1000 m. n. m. Ohniskovými 

biotopy klíšťat bývají listnaté a smíšené 

lesy, neposečené louky na jejich okra-

jích či říční nivy.  

U  klíšťat rozeznáváme 4 vývojová sta-

dia: vajíčka, larvy, nymfy a  dospělé 

jedince (imaga). Larvy, nymfy i  dospě-

lý jedinci mohou sát krev na člověku, 

a pokud jsou infikována, mohou infekci 

přenést na člověka. Klíšťata nepadají ze 

stromů, nýbrž čekají na svou kořist při-

chyceny ve trávě ve výšce od 20 cm až 

do asi 1,5 m. Vývojová stadia mají na 

„hlavičce” bodavý orgán - hypostoma, 

kterým jsou pevně přichyceny v  kůži. 

Klíště do rány vylučuje sliny obsahující 

protisrážlivé látky i látky působící míst-

ní znecitlivění. Sliny mohou obsahovat 

původce nákazy, proto délka přisátí 

klíštěte úměrně zvyšuje pravděpodob-

nost přenosu nákazy. 

INFIKOVANÁ KLÍŠŤATA
Počet infikovaných klíšťat se udává 

mezi 1 - 20 %. V žádném případě tedy 

neplatí, že přisátí klíštěte vždy zname-

ná ohrožení Lymeskou boreliózou nebo 

virovou klíšťovou meningoencefaliti-

dou - zánětem mozkových blan. Bore-

lie se nacházejí obvykle v méně než 10 

% klíšťat a virus KME pak u méně než 

1 % všech klíšťat. V určitých oblastech 

- v  tzv. přírodních ohniscích nákazy 

může však promořenost klíšťat výraz-

ně stoupnout. Známá přírodní ohniska 

klíšťového zánětu mozku jsou např. 

v  povodí Sázavy, Vltavy, Berounky, 

Dyje, Křivoklátsko, Vranovská a Knínič-

ská přehrada a další. Pracovníci hygie-

nické služby na Krajských hygienických 

stanicích a  Zdravotních ústavech mo-

hou informovat zájemce o  aktuálních 

ohniscích ve svém regionu.  

KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITI-
DA - KLÍŠŤOVÝ ZÁNĚT MOZKU 
Jde o  zánět mozku, případně moz-

kových blan způsobený virem. Virus 

přenáší klíšťata při sání na člověku. 

Klíšťata se nakazí sáním na zvířatech, 

hlavně lesních hlodavcích i  větší zvě-

ři. Onemocnění začíná po 1 - 2 týdenní 

inkubační době podobně jako chřipka 

- malátností, únavou, bolestí kloubů 

a  svalů, horečkou. Po týdnu dochází 

obvykle k úlevě a za další 1 až 2 týdny 

nastupují příznaky postižení nervové-

ho systému - bolest hlavy doprovázená 

další horečkou, poruchy hybnosti kon-

četin apod. Specifický lék na nemoc 

neexistuje. Většina lidí se uzdraví, mo-

hou však přetrvávat i  trvalé následky 

(poruchy hybnosti, psychické poruchy 

apod.). Komplikace a  závažný průběh 

jsou častější u dospělých než u dětí. Ne-

moc je vázána na jeden druh klíštěte 

vyskytující se pouze v Evropě. 

OČKOVÁNÍ
Proti tomuto onemocnění se můžete 

bránit očkováním. Ačkoliv nejvhodněj-

ším obdobím k očkování proti klíšťové 

encefalitidě je podzim a zima, naočko-

vat se můžeme nechat i dva týdny před 

plánovanou dovolenou. Lékaři to vel-

mi doporučují právě pro letní období. 

Ne všichni vědí, že v současné době je 

možné absolvovat očkování proti klíš-

ťové encefalitidě ve zkráceném režimu. 

To trvá čtrnáct dní a  je potřeba, aby 

člověk během této doby nechytil klíště. 

Jde o dvě dávky a člověk je před nemo-

cí chráněn za čtrnáct dnů po té druhé. 

Proti lymeské borelioze očkovací vakci-

na bohužel neexistuje, bránit se proti 

tomuto zákeřnému onemocnění musí-

me jinými způsoby.

LYMESKÁ BORELIOZA 
Jde o chronické onemocnění způsobo-

vané spirální bakterií Borelia burgdor-

feri. V Evropě přenáší bakterie zejmé-

na klíšťata při sání na člověku. Klíšťata 

se nakazí sáním na zvířatech, hlavně 

lesních hlodavcích i  větší zvěři. One-

mocnění probíhá v  několika stádiích, 

přičemž nemusí být nutně všechna vy-

jádřena. První příznaky onemocnění se 

mohou objevit obvykle po 1 - 2 týdnech 

od přisátí klíštěte. Bývá to zarudlá velká 

skvrna na kůži se středem v místě při-

sátí klíštěte. Toto stadium je natolik ty-

pickým příznakem, že je přímo indikací 

k nasazení antibiotik lékařem. V dalších 

stádiích postihuje nemoc nervy, svaly, 

včetně srdečního, a klouby. Příznaky už 

nejsou tak typické a  je obvykle nutná 

dlouhá a obtížná diagnostika, než jsou 

vyloučeny ostatní možné příčiny obtíží. 

Laboratorní vyšetření protilátek, dříve 

hojně využívané, je bohužel velmi ne-

vypovídající a nemůže samostatně slou-

žit k určení diagnózy. Nemoc v 1. stádiu 

je dobře léčitelná antibiotiky, v dalších 

stádiích už úspěšnost léčby klesá a mo-

hou vznikat i trvalé následky. Proti této 

zákeřné chorobě očkování neexistuje 

a na místě je bránit se jinými způsoby.

EXPOZIČNÍ PROFYLAXE - OCHRA-
NA PŘED PŘISÁTÍM KLÍŠTĚTE:
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k při-

sátí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nej-

lepší ochranou tedy je místům s největ-

ším výskytem klíšťat se zcela vyhnout. 

Pokud se pobytu v  oblasti s  výskytem 
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klíšťat nevyhnete, omezte ho na dobu 

s  jejich nejmenší aktivitou. Relativně 

bezpečné období je zima a suché léto. 

Nejrizikovější je jaro a podzim. Použí-

vejte tzv. mechanickou ochranu před 

přisátím klíštěte. Před lezoucím hmy-

zem vás ochrání oděv dobře zakrývají-

cí nohy i  ruce a pevná obuv. Oděv by 

měl být světlý jednak proto, aby chránil 

jeho nositele před přehřátím, ale i pro-

to, aby na něm byl zachycený hmyz 

dobře vidět a  mohl být ihned odstra-

něn. Oděv je možné dále impregnovat 

repelentem po odzkoušení snášenli-

vosti materiálu. V  terénu ohroženém 

výskytem klíšťat si zásadně nesedejte 

ani nelehejte na zem, a to ani při po-

užití podložky. Pohybujte se jen po 

cestách a  nevstupujte volně do trávy, 

bylinné vegetace a  křoví. Při chůzi si 

občas prohlédněte spodní část nohou 

(nohavice, punčochy) a zachycená klíš-

ťata sejměte. (proto je výhodná světlá 

barva oblečení). Na klíšťaty ohrožená 

místa s sebou neberte nebrat psy, v pří-

padě nutnosti jen na vodítku.

POUŽÍVEJTE REPELENTY
Správně a účinně používejte repelenty 

odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2-4 

hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. 

Při delším pobytu je lepší jimi impreg-

novat oděv (pozor na snášenlivost ma-

teriálu). Repelenty na bázi rostlinných 

výtažků mívají nestejnou účinnost, nic-

méně jsou většinou velmi dobře snáše-

ny. Možné je i použití insekticidů (látek 

ničících hmyz). V případě klíšťat je mož-

né jimi impregnovat oděv, nebo např. 

stan. Pozor na snášenlivost materiálu 

a možné toxické účinky. V žádném pří-

padě neaplikujte insekticidy do volné 

přírody.

PO NÁVRATU Z NÁVŠTĚVY MÍST 
S PŘEDPOKLÁDANÝM  
VÝSKYTEM KLÍŠŤAT
V  první řadě pečlivé prohlédněte celé 

tělo, zda nedošlo k  přichycení klíště-

te. Místa nejčastějšího přisátí klíšťat: 

podkolenní jamka, třísla, podpaží, za 

ušima, u dětí na hlavě (mezi vlasy). Klíš-

ťata se však mohou přichytit kdekoliv, 

včetně intimních míst. Prohlídka proto 

musí být pečlivá; doporučuje se použití 

zrcátka na místech přímo nedosažitel-

ných zrakem. Je třeba mít na paměti, že 

člověka mohou napadnout (a infikovat) 

i nedospělá klíšťata, přičemž nenasátá 

larva je v průměru jen 0,8 mm a nymfa 

1,2 mm velká. Obdobnou prohlídku je 

třeba provést i následující ráno, proto-

že klíště se může pohybovat delší dobu 

(několik hodin) po těle napadeného, 

než se přichytí. Obě tyto prohlídky jsou 

nutné pro včasné zjištění přichyceného 

klíštěte, dříve než se plně rozvine pro-

ces sání krve. Ve slinách klíštěte, které 

injikuje při sání krve napadenému, jsou 

mj. obsaženy látky brzdící zánětlivou 

reakci, takže svědění vyvolané přisátím 

a upozorňujícím tak na klíště, se dosta-

vuje až po řadě hodin.

ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE
Zjištěná klíšťata je nutno ihned od-

stranit. Sprchování ani omytí žínkou 

nestačí! Neodkladné odstranění přichy-

ceného klíštěte je bezvýhradně nutné, 

protože s  postupující dobou sání se 

zvyšuje u klíštěte sekrece slin, přičemž 

dochází k  replikaci viru obsaženého 

ve slinných žlázách a  zvyšuje se dáv-

ka infikovaného patogenu. Tak může 

být ovlivněn celý další infekční proces 

a  klinické projevy.  Ve slinách klíštěte 

je obsažena i  složka, která vytvoří ko-

lem jeho sacího ústrojí (hypostomu) 

pohrouženého do pokožky napade-

ného obalu z tzv. cementu. V této fázi 

je  uvolnění klíštěte obtížnější, než 

v prvních hodinách po přichycení, kdy 

je zakotveno v rance pouze mechanic-

ky zoubky na hypostomu. Přisáté klíště 

se nejprve zakápne dezinfekčním roz-

tokem. Účinné jsou především látky na 

bázi jódu - pozor na možné alergie! Po 

uplynutí alespoň 10 - 15 minut lze klíště 

odstranit viklavými pohyby pinzetou, 

smotkem vaty, nebo speciálními kleš-

tičkami a nástroji. Nikdy se nedotýkejte 

klíštěte rukou! Ránu po odstranění klíš-

těte opět ošetřete dezinfekcí, případně 

regeneračním hojivým gelem. Podobný 

postup platí i pro odstraňování klíšťat 

z domácích zvířat (psů, koček).

JAK ZLIKVIDOVAT ODSTRANĚNÉ 
KLÍŠTĚ
S  každým klíštětem je třeba zacházet 

jako s  potenciálně infekčním materiá-

lem, a proto je nutno, aby při jeho li-

kvidaci nedošlo k potřísnění rukou, pří-

padně předmětů v okolí. Klíště zásadně 

nemačkejte, ani se nesnažte jinak ho 

mechanicky rozdrtit. Klíště zabalte do 

kousku papíru (nejlépe novinového) 

a  na nehořlavém podkladu zapalte. 

Tento jednoduchý a  účinný způsob je 

kdykoliv proveditelný. Zásadu o poten-

ciální infekčnosti klíšťat je třeba respek-

tovat i při odstraňování klíšťat z domá-

cích zvířat (psů, koček); při této práci je 

žádoucí používat gumové rukavice.   

JAK SI DÁLE POČÍNAT PO  
ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE
Klíště, které se přichytilo a  začalo sát, 

vyvolá vždy nevelké (do 5 cm) zarud-

nutí pokožky v místě přichycení, které 

může přetrvávat 2 - 3 dny, ale nezvět-

šuje se; nejde o  boreliový erythem. 

V  době 3 týdnů od přisátí klíštěte při 

zjištění zvětšující se zarudlé skvrny na 

kůži (která většinou v centru zbledne), 

zvýšené teplotě, únavě či chřipkových 

příznacích je třeba navštívit neprodle-

ně lékaře a informovat ho o napadení 

klíštětem. Po dobu 3 týdnů se vyvarovat 

pokud možno zvýšené tělesné námahy, 

stresu a nevystavovat se silnému sluneč-

nímu záření.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shuttestock.com, 

zdroj: celostnimedicina.cz, vakciny.net, 

idnes.cz

PROČ SE VYPLÁCÍ MÍT DĚTI POJIŠTĚNÉ? STRAŠÁK JMÉNEM KLÍŠTĚ…..
Když bylo Patrikovi 9 let, byl v létě u babičky na prázdninách. Chodili spolu občas do lesa na borůvky. To 
léto bylo vlhko a teplo. Není tedy divu, že si z lesa přinesl hned čtyři klíšťata. Bohužel se na ně nepřišlo 
hned ten den a klíšťata se pořádně přisála.
Po třech týdnech si Patrik začal stěžovat na bolest hlavy a zad, pak se přidala i horečka. Další dva týdny 
strávil v nemocnici. Diagnóza zněla: lymská borelióza. Léčili ho antibiotiky, maminka s ním zůstala doma. 
Po měsíci šel poprvé do školy. Pět měsíců nemohl chodit na tělocvik.  Po půl roce u něj přetrvával problém 
se soustředěním, jinak už bylo vše v pořádku. Měl štěstí, mohlo být i hůř.
Patrikův otec mu při narození sjednal FLEXI životní pojištění - JUNIOR a pojistil ho i pro vážné nemoci. 
Onemocnění lymskou boreliózou tedy pojišťovně nahlásil. „Vyplatili jsme mu celou pojistnou částku 
sjednanou na pojištění vážných onemocnění a úrazů, tedy 300 000 Kč,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku 
řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. Patrikova maminka tak měla bohatou finanční kompenzaci za 
dobu, kdy kvůli péči o Patrika nemohla chodit do práce a na úhradu výdajů spojených s léčením.
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Ošetření:
● ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)

● ošetření při zánětu ústní sliznice a oparů

● ošetření po bodnutí hmyzem

Jodisol®

Účinná dezinfekce

www.jodisol.cz

Humánní léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.

Složení ve 100 g:  léčivá látka: 

Povidonum iodinatum 3,85 g; 

pomocná látka: Ethanol 95 %.

Jodisol pero 3,6 g

Jodisol roztok

Jodisol spray 7 g, 13 g, 75 g

Jodisol spray 
s mechanickým rozprašovačem

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 01  Jičín | tel. : +420 493 583 277 | fax: +420 493 583 275 | www.spofadental.cz

AD_Jodisol_210x148_0316_2.indd   1 01.04.16   12:10

odpuzovač hmyzu přípravky po štípnutíodpuzovač hmyzu přípravky po štípnutí

Proč BEN’S 100 EXTRA STRONG?
•  Nejsilnější repelent na trhu.
• Až 10 hodin ochrany před hmyzem.
•  Není nutné opakování postřiku pro 

zvýšení účinku.
•  Použitelný i v extrémních podmínkách 

(les, okolí vodních ploch).

Proč BEN’S Natural?
•  Přírodní repelent pro děti a osoby 

s citlivou pokožkou.
•  Až 6 hodin ochrany před hmyzem.
•  Netlaková nádoba (mechanický 

rozprašovač).
•  Možné časté opakování postřiku (nedráždí).

Proč AfterBites KIDS?
•  Okamžitě tlumí vznik otoku a zamezí 

svědění po štípnutí.
•  Vhodný pro děti od 1 roku.
•  Snadná aplikace na postižené místo.
•  Nedráždí, nevyvolává alergické reakce, 

dezinfikuje.

Proč AfterBite?
•  Okamžitě tlumí vznik otoku a zamezí 

svědění po štípnutí.
•  Nebarví, neštípe, dezinfikuje.
•  Malý a skladný.
•  Nedráždí a nevyvolává nežádoucí reakce.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
Nyní je možné objednat 1 ks BEN’S Natural 

a 1 ks BEN’S 100 EXTRA STRONG za 225 Kč 
poštovného na e-mailové adrese: 

profarma@profarma.cz

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o.
Liberecká 20
466 01 Jablonec nad Nisou
www.profarma.cz
profarma@profarma.cz

Všechny uvedené přípravky koupíte v lékárnách.Všechny uvedené přípravky koupíte v lékárnách.

53



Zdraví

Chystáte se na dovolenou? Jednou z podstatných věcí, bez které byste neměli 

odjet, je lékárnička. A co do ní zabalit? Odpověď na tuto otázku není tak 

jednoznačná.

NEZAPOMEŇTE 

NA LÉKY
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Ta záleží na tom, kdo jede a kam jede. 

Každý totiž potřebuje něco jiného. Od-

lišné zdravotní komplikace mohou po-

tkat děti, dospělé a seniory. Při toulkách 

přírodou nám hrozí něco jiného než 

při pobytu ve čtyřhvězdičkovém hotelu 

v Tunisku. 

VYRÁŽÍME DO PŘÍRODY
Pokud se chystáme do přírody, vybavení 

z  lékárničky budete nejčastěji používat 

na drobná poranění (oděrky, říznutí, 

puchýře apod.). Pokud jdete ve větší 

skupině, je dobré aby každý měl svojí 

malou lékárničku s nejdůležitějším ma-

teriálem a jeden člověk ze skupiny, nej-

lépe ten dobře ovládající první pomoc, 

nesl velkou lékárničku s  materiálem 

který není zas tak často potřeba.Co tedy 

nosit v lékárničce?

ZÁKLAD LÉKÁRNIČKY
Desinfekce

Je dobré si vyzkoušet několik druhů 

a vybrat si ten nejlepší, protože různé 

druhy mají i jiné užitečné vlastnosti:

Peroxid vodíku - kromě desin-

fekce se dá použít i na důklad-

né vyčištění zašpiněné rány 

a  zamezit tak jejímu zanícení 

a  s  tím spojeným zdravotním 

komplikacím.

Desinfekce obsahující jod - 

malá, skladná, účinná, tvoří 

ochranný film který pomáhá 

hojení a chrání ránu před vněj-

šími vlivy.

Ajatin - má dlouhou trvanlivost, 

dodává se v  praktických lahvič-

kách s  rozprašovačem usnadňující na-

nášení.

Propolisová tinktura - jedná se o roztok 

propolisu v ethanolu, dobře desinfikuje 

také vytváří ochranný film a navíc pro-

polis pomáhá díky svým vlastnostem 

urychlit hojení rány.  Existují i jiné, např. 

takové které nepálí, takže je na každém 

jakou si vybere.

Prostředky na zakrytí rány

Náplast - je lepší si koupit klasickou, pa-

pírové sice nešpiní, lépe se s nimi mani-

puluje, ale jsou mnohem náchylnější na 

vnější vlivy (namočení apod.) Na určitá 

zranění se hodí spíše pol- š -

tářková, ale někdy si vy-

stačíme i  s  klasickou 

bez polštářku.

Obvaz - posta-

čující jsou 

dva váleč-

ky ve 

sterilním obalu. Vždy se podívejte, zda 

nemají prošlou lhůtu použitelnosti, po-

kud ano, není to už sterilní obvaz ale 

pouze klasický obvaz.

Sterilní rukavice - stačí jeden pár ruka-

vic, asi je nevyužijete na své ošetření, ale 

v případě pomoci neznámému člověku 

s krvácejícím poraněním je dobré je po-

užít aby jste ochránily sebe před případ-

nými krví přenosnými chorobami.

Kousek vaty nebo gázové polštářky: 

hodí se k odsávání, otření rány.

Léky

Lék na horečku a bolení hlavy 

Lék na průjem, případně přibalte projí-

madlo či léky na alergie. Hlavně nezapo-

měňte na léky které pravidelně užíváte 

jako nouzovou zásobu, když ty ostatní 

ztratíte, nebo doberete.

Nůžky a pinzeta

Nůžky se na ustřižení obvazu, kusu ob-

lečení je-li to nutné, abychom se dosta-

li k  ráně, nebo potřebujeme-li zastavit 

krvácení, či udělat šátek na podpěru 

poraněné ruky. Pinzetu užijeme určti na 

tahaní klíšťat, či nečistot z rány. 

VE VELKÉ LÉKÁRNIČCE NAVÍC
Obvazy

Stahovací obvaz - je potřeba při výro-

nech, naraženinách, nebo pro zpevně-

ní namožených kloubů 
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Zvýšené teplotě nebo horečce

Nespavosti a bolestech bříška

Prořezávání zoubků

Běžných dětských infekcích

ke zmírnění příznaků

Již od prvního dne věku

VIBURCOL® čípky
Přírodní řešení - obsahuje
léčivé byliny a minerální látky

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

→
→
→ 
→

→

Viburcol
pro klidné dítě

®

Léčivý homeopatický přípravek tradičně
užívaný pro zmírnění neklidu a podráždě-
nosti dětí v kojeneckém věku při:

Cestujete s miminkem? Přibalte



apod.  Další dva smotky běžného obva-

zu - pro větší zranění.

Obvaz na popáleniny - jedná se o obdél-

níky z řídce tkané gázy sterilně balené, 

které se přikládají na popáleniny. Chrání 

spálenou kůži před dalším poškozením. 

Tyto obvazy se špatně shání a tak v pří-

padě nouze stačí 1-2 vrstvy sterilního ob-

vazu, tak aby kůže byla krytá ale mohla 

i dýchat.

Škrtidlo - pro poranění cév apod.

Další pomůcky

Trojcípý šátek - k fixaci poraněné ruky. 

Pacientovi bude vyhovovat určitě lépe 

než vaše popřekládané tričko, bez kte-

rého Vám může být zima a  můžete 

nepřijemně nastydnout. A  podpírat si 

zraněnou ruku tou zdravou taky není 

dobré, protože by vás zachvilku začla 

bolet i ta druhá.

Další sterilní rukavice - pro případného 

pomocníka

Resuscitační rouška - dnes se děla-

jí i  velmi skladné a  doporučuje se je 

používat pro umělé dýchání zvláště  

u cizích osob.

Zásyp na rány - jde o zásyp na drobné 

krvácející poranění, pomáhá zastavit 

krvácení Spínací špendlík - několik, pro 

různé přichycení obvazů, apod.

Blok a tužka - občas je třeba učinit zá-

znam typu od kdy je zaškrceno, kdy se 

událost stala apod.. Tužka je nejlepší 

obyčejná s  gumou na konci. Píše vždy, 

a je spolehlivá.

Tento seznam věcí do lékárničky je pro 

většinu případů zcela dostačující, pokud 

se jednotlivé věci naučíte dobře použí-

vat. Samozřejmě je na každém co si kdo 

do lékárničky zařadí ale pamatujte že ty 

nejnepravděpodobnější zranění jsou ty 

nejčastější a vybavení by se mělo přizpů-

sobovat předpokládané aktivitě. 

VYRÁŽÍME DO ZAHRANIČÍ
Jinou lékárničku budeme potřebovat, 

pokud se chystáme na dovolenou do 

zahraničí.  Když jedeme na místo, kte-

ré dobře známe, většinu rizik si umíme 

dobře spočítat. Pokud jedeme někam 

poprvé, je dobré si zjistit, jaká zdravotní 

rizika nám v dané destinaci hrozí a na 

základě toho se vybavit. Na prvním mís-

tě bude pojištění na cesty  Opět bude 

rozdíl, jestli se jedeme koupat k  moři 

nebo zdolávat na horském kole krko-

lomné svahy. V  druhém případě bývá 

dobré si trochu připlatit. Těch pár korun 

navíc stojí za to. A před cestou do někte-

rých zemí je na místě očkování. 

SLUNÍČKO PROSPÍVÁ I ŠKODÍ 
Základem pro všechny turisty jsou opět 

náplasti a  obvazy. Ale také teploměr, 

výše zmíněné léky na horečku, bolesti 

hlavy a  prostředek na zklidnění kůže 

spálené od sluníčka. Když si po hmož-

díme kotník nebo potřebujeme něco na 

oteklé nohy, můžeme sáhnout po osvěd-

čeném octanu hlinitém. V upravené po-

době (bez olova) dobývá zpátky lékárny. 

U prostředků na průjmy a trávicí potíže 

hodně záleží, kam jedeme. V ČR obvykle 

stačí živočišné uhlí a mírné dezinfekční 

prostředky typu endiaronu. V cizině to 

bývá složitější. Pomůže nám, když se 

poradíme s někým, kdo zná zemi, kam 

jedeme. 

S PINZETOU NA JEŽKY
Nejvíc Čechů jezdí do Chorvatska. Tady 
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kromě spálené kůže a  štípnutí hmyzu 

hrozí zejména to, že v  moři šlápnete 

na mořského ježka. Proto bychom měli 

vézt s sebou pinzetu, lupu a zmíněnou 

dezinfekci Pro milovníky potápění se 

šnorchlem, po kterém často pálí oči, je 

praktickou pomůckou oční dezinfekce, 

případně něco na zklidnění očí.

PROTI KOMÁRŮM
Pokud jde o komáry, kteří nám dokážou 

pěkně znepříjemnit spaní, věří spousta 

z nás repelentům z lékárny. Méně zná-

mý je prostředek s vitamíny řady B, po 

němž nepřipadáme hmyzu jako příliš 

lákavé sousto. Někteří z nás udělali dob-

rou zkušenost s  elektrickými přístroji. 

Z malé destičky uvolňují látky odpuzují-

cí právě komáry. Další věří moskytiérám. 

Kutilové si pak vozí s sebou síť se suchý-

mi zipy. Přilepí ji na okno apartmánu. 

RIZIKOVÁ JÍZDA NA JEDEN 
ZÁTAH
Řada potíží hrozí člověku i  na dlouhé 

cestě k  moři. Typické jsou třeba opru-

zeniny. Někteří lékaři jim říkají džípo-

vá nemoc. Někomu stačí jako prevence 

měkké volné prádlo, které dobře saje 

pot. A  časté zastávky, kdy se může 

provětrat, projít po odpočívadle, pří-

padně protáhnout. Jiný nedá dopustit 

na speciální ubrousky napuštěné lát-

kou s  antibakteriálními, antivirovými 

a  protiplísňovými účinky. Během cesty 

si jimi přejede v  podpaždí, na vnitřní 

straně stehen, v rozkroku, v podbřišku 

a ženy pod prsy. A opruzeninám, které 

v  moři tak nepříjemně pálí, s  největ-

ší pravděpodobností předejde. Velmi 

častá, a bohužel také velmi riziková, je 

jízda autem k moři na jeden zátah, jen 

s  minimem přestávek. Spousta řidičů 

navíc v práci do poslední chvíle šturmu-

je a před odjezdem spí jen minimálně. 

Cestou pak pije z termosky jedno kafe 

za druhým. Netuší, že lepší než káva je 

guarana (i tu lze koupit v lékárně). Ne-

překyselí žaludek a  její účinek stoupá 

pozvolna, stejně jako pozvolna odezní-

vají její efekty. U kávy je nástup a pád 

účinku daleko strmější, tedy i rizikověj-

ší. Podle výzkumu dopravních psycholo-

gů jsou mnohem lepší pravidelné pře-

stávky každé dvě hodiny (nejvíc nehod 

je po třech hodinách jízdy bez pauzy). 

Ale také pár dřepů, cviky, protažení 

a  hroznový cukr. K  pití pak dostateč-

né množství neslazených balených vod 

a k jídlu lehká racionální strava, po kte-

ré nebudeme usínat za volantem tak 

jako po klasických řízcích.

POHODA MÍSTO ZÁVODĚNÍ
K nejčastějšímu dopingu na cestách pa-

tří kofein a  nikotin. Někteří řidiči věří 

energetizujícím nápojům, jiní dechovým 

cvičením a glukóze. Dodají unavenému 

mozku, co potřebuje nejvíc: kyslík a jed-

noduché cukry. Řada lidí udělala dobrou 

zkušenost s přípravkem obsahujícím ve-

dle kofeinu cukry a povzbuzující taurin. 

V  lékárnách i  na internetu vám samo-

zřejmě nabídnou další preparáty. Ať si 

vyberete jakýkoliv, měli byste vědět, že 

nejlepší je dostatečný odpočinek a klid-

ná jízda ve dne. Kromě přestávek může 

pomoci i  střídání řidičů, a  pokud je to 

třeba, tak také zdřímnutí, když cítíte, že 

únava překračuje rozumnou mez.

Na trhu je dnes nepřeberné množství 

lékárniček se základním vybavením 

pro různé účely – lékárnička na výlety, 

lékárničky na dovolenou, batohy první 

pomoci, které vám ušetří čas s balením 

jednotlivých produktů a ve kterých na-

jdete vše, co potřebujete. Stačí jen vy-

brat takovou, která vám bude nejvíce 

vyhovovat. 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schuttesrstock.com, 

zdroj: priroda.cz, lekarnicky-shop.cz
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Proč AJATIN?
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 – používejte po návštěvě veřejných míst
  (ordinace, sauny, bazény, dopravní
  prostředky, atd.)!



Zdraví



INZERCE

Zdraví

Máte za sebou opakované gynekologické záněty? 

Trpíte na mykózy a kvasinkové infekce? Berete 

antibiotika? Potom právě pro vás tu máme pár rad.

ZÁNĚTY
POŠEVNÍ MYKÓZY
A KVASINKOVÉ INFEKCE…



Možná netušíte, že čtyři z pěti žen pro-

dělají mykózu alespoň jedenkrát za ži-

vot, téměř polovina z nich jí trpí opako-

vaně. Vaginální mykóza je nejčastějším 

onemocněním, kvůli kterému ženy na-

vštěvují ordinaci gynekologa.

S TEPLÝM POČASÍM STOUPÁ 
VÝSKYT VAGINÁLNÍCH MYKÓZ
Původcem vaginálních mykóz je pře-

množení kvasinek rodu Candida. S  je-

jich přemnožením se narušuje rovno-

váha poševní mikroflóry a  teplé, vlhké 

prostředí pochvy je pro ně ideálním pro-

středím. Vzniku napomáhá neprodyšné 

či dokonce vlhké oblečení, např. plavky. 

Mykózy mohou často souviset i  s  no-

šením těsných džínových kalhot, přilé-

havého spodního prádla, cyklistických 

kalhot či punčocháčů. Změnu poševní 

mikroflóry jako vedlejší projev dopro-

vází výtok, zarudnutí zevních rodidel, 

pocit pálení a nepříjemné svědění.

Na otázku, proč se některým ženám 

vaginální mykózy neustále vracejí, nee-

xistuje bohužel jednoznačná odpověď. 

Ví se však, že ženy s opakovanými my-

kózami mají zpravidla určité problémy 

s „lokální imunitou“ ve vaginální tkáni.

Příčin rozvoje chronické mykózy může 

být celá řada - cukrovka, některé nemo-

ci štítné žlázy, vysoká hladina estrogenu, 

stres nebo dokonce psychické problémy. 

Možná je i rezistence některé z podsku-

pin kvasinek rodu Candida, které mykó-

zu způsobují, nebo kvasinková infekce 

střev. Někdy může být důvodem závaž-

ná porucha celkové imunity.

U žen s opakujícími se mykózami je vel-

mi rizikové také užívání antibiotické 

léčby z  jakékoliv indikace. V  takovém 

případě se současně doporučuje rovnou 

zahájit léčbu mykózy volně prodejnými 

antimykotickými preparáty nebo ales-

poň preparáty obsahující lactobacillus, 

který má schopnost „bránit“ dobré pro-

středí pochvy před ostatními mikroor-

ganismy.

Dalším rizikovým faktorem je obvykle 

návštěva veřejného bazénu či koupali-

ště. Tady se mnoha ženám osvědčuje si 

před koupáním zavést tampon a ihned 

po vykoupání jej vyjmout, i když vůbec 

nemenstruují. Mají ověřeno, že tím sni-

žují riziko infekce zřejmě díky minimali-

zaci průniku vody s mikroorganismy do 

pochvy.

KVASINKY DRŽTE NA UZDĚ
U chronických mykóz se doporučují růz-

ná režimová opatření: nosit jen čistě 

bavlněné prádlo, které lze vyvářet a že-

hlit, nenosit kalhotky tanga, nenosit 

těsné neprodyšné kalhoty (jeansy), ne-

používat parfémované vložky či toalet-

ní papír, zkusit změnu pracího prášku, 

atd. Doporučení je spousta, přesto je 

bohužel mnoho žen, které s  mykózou 

bojují bez většího úspěchu celá léta.

Zásadou je - při prvních projevech bě-

lavého výtoku, zarudnutí či svědění 

ihned začněte s léčbou. Bolestivé obtíže 

či svědivý pocit se mohou projevit i při 

sexuálním styku. Vhodné je neodkládat 

návštěvu svého gynekologa. K léčbě se 

užívají čípky, masti nebo tablety. Na-

štěstí na ně většina žen reaguje rychle 

a dobře, a tak se obvykle již po několi-

ka dnech obtíží zbaví. Bohužel mnohé 

z nich však musí počítat s tím, že se po-

tíže mohou opakovat.

DOBRÁ ZPRÁVA: NA 
OPAKOVANÉ MYKÓZY 
POMÁHAJÍ ENZYMY
V odborném lékařském časopise „Česká 

gynekologie“ vyšel článek o výsledcích 

podpůrné léčby opakovaných vaginál-

ních mykóz enzymoterapií. Nejprve 

byly sledovány ženy, které i přes léčbu 

antimykotickými přípravky trpěly my-

kózou čtyřikrát až devětkrát za rok. 

Když užívaly deset týdnů enzymový lék  
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*Zdroj: In vivo: Uživatelský test pod gynekologickým dohledem, září–prosinec 2014,  
30 pacientů, Testovací institut Europe Panel, zahrnující ženy trpící podrážděním, 
svěděním nebo ženy, které jsou léčeny pro vaginální mykózu.www.lactacyd.cz PROTOŽE SEBEDŮVĚRA JE VIDĚT

Intimní mycí emulze
s antimykotickými vlastnostmi
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ZPŮSOBenÉm  KvASinKOvOu  inFeKCí

Klinicky prokázané účinky*:

 Zmírňuje svědění až o 97 %

 Snižuje pálení až o 84 %

 Zklidňuje podráždění až o 86 %

Doplněk k léčbě kvasinkové infekce vhodný  
v kombinaci s jakoukoliv gynekologickou léčbou. 
Nenahrazuje léčbu.
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FIDE s.r.o., Brtnice 35,  588 32 Brtnice, Czech Republic, tel.: +420 567 216 390, fax: +420 567 216 384
fide@fide.cz    www.fide.cz   www.probiotickevlozky.cz

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

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

Proč je vhodná i pro zdravé ženy?
Tyto vložky jsou také vhodné pro pravidelné používání u všech zdravých žen, které chtějí aktivně pečovat o svoji intimní hygienu
a dobře znají benefity, které probiotika tělu přinášejí. Neexistuje komfortnější a pohodlnější přístup, jak sliznici dodat spoustu přátelských
bakterií, než použití hygienické vložky, která je s intimními partiemi v nejtěsnějším kontaktu. Kolonizace vaginální sliznice laktobacily
je tak zcela přirozená. Období menstruace, nebo např. období stresu, či jiné zátěže obecně zvyšuje riziko vzniku zánětu.
Omezení nepříjemného zápachu
Řada žen má obavu z nepříjemného zápachu, který může vzniknout jak při běžném nošení dámských vložek, tak zejména při probíhajícím
zánětu.  Nepříjemné aromatické látky vznikají v důsledku rozkladu krve a výtokové tekutiny a to zejména působením nežádoucích
bakterií. Přátelské probiotické bakterie rodu Lactobacillus omezují množení nežádoucích nebezpečných bakterií a redukují tak nepříjemné
rozkladné mechanismy. Poslední studie poukazují také na použití probiotik při omezení zápachu vzniklého v důsledku pocení.
Carin & Oasis & Micci ProBiotic přináší přátelská probiotika na ty partie těla, které jsou nejvíce náchylné ke vzniku nepříjemného
zápachu. Probiotika tak vítězí nad bakteriemi, které jsou hlavní příčinou vzniku zápachu a současně omezují jejich množení.
Jak často vložky používat?
Probiotické vložky Carin & Oasis & Micci ProBiotic díky jejich velmi zajímavé ceně je možné používat jako účinnější náhradu
klasických menstruačních vložek, které nabízejí jediný benefit - zachycení menstruační krve nebo výtoku. Probiotické vložky nabízejí
moderní a šetrnou péči o intimní partie.
Víte, že vaginální infekce:
- postihne více než 75 % žen?
- opakovaně trápí až polovinu žen z uvedeného počtu?
- jsou nejčastěji způsobeny kvasinkami rodu Candida a bakteriemi rodu Gardnerella?
- lze úspěšně odstranit vhodným podáním laktobacilových kultur, které nastaví rovnováhu poševního prostředí?
- se vyznačují změnou pH poševního prostředí a právě probiotika jsou schopna pH uvést do zdravé fyziologické rovnováhy?

  Vyvinuto ve spolupráci biotechnologickou firmou Pharmaceutical Biotechnology.



Wobenzym, zůstaly celý rok dvě třetiny 

z nich úplně bez mykóz a také u ostat-

ních se počet mykóz výrazně snížil. Po 

uplynutí dalších tří let teď bylo zjištěno, 

že účinek enzymů nadále přetrvával 

a pokud tyto ženy někdy mykózou one-

mocněly, tak jen naprosto výjimečně. 

Enzymový lék tedy působil i  čtyři roky 

poté, co ho ženy začaly užívat.

Odborníci proto ženám s  opakujícími 

se mykózami doporučují kombinaci 

antimykotické léčby s  léky systémové 

enzymové terapie, které normalizují 

imunitu v  celém těle. Kromě toho se 

samozřejmě dají vyzkoušet i další mož-

nosti.

BYLINKOVÉ ČAJE 
Vhodné jsou bylinky ve formě čajů 

z kontryhele nebo řebříčku, které se pijí 

třikrát denně. Pít můžete i speciální by-

linné směsi na ženské potíže a existují 

i  míchané bylinkové čaje pro těhotné 

ženy.  

Po celou dobu je třeba pití bylinek pod-

pořit dalšími tekutinami kvůli snazšímu 

vyloučení škodlivin a propláchnutí led-

vin. Pijte minerální vodu nebo čerstvě 

připravené zeleninové šťávy. Omezte 

kávu a černý čaj, neboť oba nápoje jsou 

silně kyselinotvorné. Bylinky je dobré 

pít i po dobrání antibiotik, jako preven-

ci proti poševním mykózám. 

SEDACÍ KOUPELE
Zevně si můžete intimní oblast omývat 

roztokem z  čajovníkového oleje, který 

dokáže ničit bakterie, plísně, kvasinky, 

dokonce se osvědčuje i  proti potížím 

virového původu. Olej působí proti-

zánětlivě, lehce znecitlivuje pokožku. 

V poslední době se velmi osvědčil také 

extrakt z  grapefruitových jadérek.  

Dá se užívat jak ve formě tablet a kaps-

lí, tak zevně. Sedací koupel z extraktu 

grapefruitových jadérek je velmi účin-

ná.  

Výtažek obsahuje bioflavonoidy a brání 

množení bakterií, virů a plísní. Při nepří-

jemném pálení a  svědění se osvědčují 

speciální bylinné masti přímo určené na 

ošetření intimních partií. 

PROSTŘEDKY INTIMNÍ HYGIENY 
Nepoužívejte k intimní hygieně obyčej-

ná mýdla nebo chemické výrobky – na-

rušují přirozené PH pochvy. Nahraďte je 

jemnými přípravky, které osvěží, působí 

antibakteriálně a zabraňují i tvorbě plís-

ní. Nejúčinnější jsou intimní gely a pěny, 

obsahující výtažek z  heřmánku lékař-

ského a měsíčku lékařského. Chrání pře-

devším v „citlivých ženských obdobích“ 

a zklidňují poraněnou pokožku. 

ÚPRAVA JÍDELNÍČKU 
Základem jídelníčku by měly být přede-

vším zelenina a saláty - čerstvé nebo še-

trně podušené, podle sezónní nabídky. 

Vyhněte se konzervám všeho druhu. Jez-

te často bílé a kysané zelí, cibuli a pórek, 

ředkev a ředkvičky, česnek, křen a ost-

rou hořčici, podmáslí a přírodní jogurt - 

to jsou vyhlášení „nepřátelé“ kvasinek.  

Zřekněte se cukru a všech jídel, ve kte-

rých je obsažen, bílé rýže a všech výrob-

ků z  bílé mouky. Občas si pro změnu 

připravujte jídla z celozrnného obilí, ne 

však každý den. Celozrnné obilí působí 

kyselinotvorně. Zeleninu připravujte 

šetrným způsobem, aby se zachovaly 

vitaminy, minerály a  jiné zdravé lát-

ky, které obsahuje. Používejte metody 

jako je dušení, vaření v  páře, ohřívání 

ve varných sáčcích nebo v keramickém 

nádobí. Jako koření používejte čerstvé 

bylinky, solí šetřete. Po skončení kúry 

se stravujte nadále zdravě; mohli jste se 

mezitím přesvědčit, jak vám dělá tento 

způsob stravování dobře. 

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: zena.cz, zena-in.cz
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ČESKÁ HOMEOPATIE PRO CELOU RODINU

JAKÉ JSOU VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE?
• homeopatika nemají nežádoucí účinky,
• vyrobeno z českých bylin a místních surovin,
• tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony,
• tablety můžete rozpustit v pití nebo přidat do jídla,
• účinek nesnižuje kofein, mentol ani dotek.

596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Zvětšené nosní mandle znamenají opakují-
cí se infekce horních cest dýchacích a chrápání, 
jaké bychom očekávali spíš u statného, společen-
sky unaveného štamgasta místní hospůdky, než 
u drobného děťátka. Chrápání je jakýmsi nepřehléd-
nutelným voláním o pomoc. O tom, zda můžeme 
skutečně pomoci právě operací, se vedou vášnivé 
diskuze jak mezi odborníky, tak mezi rodiči. Každo-
pádně není pochyb,  co by na to řekly samotné děti.

Existují dvě nejčastější příčiny zvětšování nos-
ních mandlí, dvě období a také dva hlavní homeo-
patické léky. Prvním spouštěčem jsou pyly, respek-
tive alergie, ročním obdobím jaro a lékem Kalium 
iodatum AKH. Druhým důvodem bývá chlad, 
vlhko a smog, které neodmyslitelně patří k podzi-
mu, a nejúčinnějším homeopatikem je v tomto pří-
padě Thuja AKH. 

Kalium iodatum AKH je vhodné pro horkokrev-
né, žíznivé a veselé děti, jejichž stav se zhoršuje 
v průběhu teplých a slunečných dní. Často se přiho-
dí, že malý pacient přiběhne z parku nebo z hřiště 
domů, chraptí a z nosu mu teče žlutozelený hlen. 
Nemá chuť k jídlu a je unavený. Jen co zamhouří oči, 
ozve se hlučné chrápání. Kalium iodatum AKH
velmi dobře léčí alergické otoky sliznic. Podáním 
léku Kalium iodatum AKH se mandle menší, 
zpravidla se navrací do původní velikosti, mizí rýma 
a z nosu se přestane spouštět krev. Pokud jsou už 

mandle odstraněné, homeopatikum zabrání jejich 
opětovnému růstu, a tím opakování chirurgického 
zákroku.

Nosní mandle dětí homeopatického typu Thuja
obvykle rostou a horší se za vlhkého počasí nebo 
při pobytu ve vlhkém prostředí. Krizovým obdo-
bím je konec září až října, kdy města i vesnice halí 
studené mlhy. Typické pro pacienty typu Thuja je 
huhňání a zhoršení sluchu a jejich problémy s nos-
ními mandlemi obvykle souvisí s celkovou nedosta-
tečností organizmu (např. enzymopatií). Tyto děti 
nepřibírají, mají vypouklá bříška a tenké končetiny. 
Po odejmutí mandlí se jim mohou vysévat po těle 
bradavice, vznikat nebo rozšiřovat ekzém a trávicí 
a dýchací cesty mohou být postiženy záněty. Stejně 
jako u dětí Kalium iodatum, tak i u dětí typu Thuja
pozorují pediatři po operaci mandlí. 

Rozhodně doporučuji před chirurgickým zákro-
kem zkusit homeopatika Kalium iodatum AKH
nebo Thuja AKH. K úpravě stavu dochází během 
dvou až pěti měsíců. Dětem do tří let stačí 1 tableta 
3krát denně, starším dětem a dospělým 2 table-
ty 3krát denně. Jako prevenci, aby nosní mandle 
nezačaly znovu růst, je vhodné užívat 2 tablety 
každé ráno po dobu 6 měsíců. 

MUDr. Alexandr Fesik, lékař a  homeopat

Nosní mandle ven? 
Nebo homeopatie?

Koktání, noční můry, pomočování, trauma a strach z lékařů a nemocnic, zhoršení 
sluchu, krvácení z nosu, chronické bronchitidy, astma, zápal plic. To všechno jsou 
možné následky a komplikace po chirurgickém odstranění nosních mandlí. Prová-
dí se v celkové narkóze, která představuje pro křehký dětský organizmus značnou 
zátěž. Navíc ne vždy řeší operace přesně to, co má. Nosní mandle mohou zase znovu 
narůst do nežádoucích rozměrů a skutečný zdravotní problém jen putuje na jiné místo 
v těle, kupříkladu do plic.

moje rodina květen.indd   1 25.4.2016   11:58:11
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Zdraví

Opalování je oblíbenou nejenom letní kratochvílí. Slunce ve zdravé míře má 

bezpochyby kladný vliv na náš organismus i na naší psychiku. Avšak má i své 

stinné stránky, před kterými je na místě být na pozoru.

BEZPEČNÉ
OPALOVÁNÍ



Léto je tu co by kamenem dohodil 

a mnozí z nás už v tuto dobu vystavu-

jí svou tvář slunečním paprskům. Je ale 

opalování zdravé? Jak se na slunění při-

pravit, na co si dát pozor a jak životnost 

opálení co nejvíce prodloužit? Je vůbec 

možné opalovat se bez rizika? 

  

BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
Podle lékařů pojem zdravé opalování 

neexistuje, mírné opalování ale podle 

nich  škodlivé není. Naopak! Sluníčko 

je zdrojem energie. Působení jeho pa-

prsků má kladný vliv na naše zdraví i na 

naší psychiku. Sami jistě víte, že pokud 

je v  zimních obdobích dlouho zataže-

no, máte častěji pochmurnou náladu. 

Slunce nás po dlouhé zimě přímo nabí-

jí energií. Cítíme se silnější a vitálnější. 

Slunce má také pozitivní vliv na tvorbu 

vitamínu. Dodává nám především váp-

ník a  vitamín D, konkrétně D3 (chole-

kalciferol), který je důležitý pro tvorbu 

kostí a jejich mineralizaci. Bez působení 

paprsků bychom měli velký problém, 

protože jej získáváme převážně z  nich 

(často tvoří až 80% denní dávky). I když 

se v  souvislosti se sluněním obáváme 

rakoviny kůže, je nutné si uvědomit, že 

„zdravé“ slunění naopak mnohé kožní 

potíže zlepšuje.

PŘÍPRAVA NA OPALOVÁNÍ
VeImi důležité je však zde slůvko mírné. 

Pokud to s opalováním přeženete, mů-

žete si zadělat na vážné zdravotní pro-

blémy. Pojem všeho s mírou především 

u opalování platí dvojnásob. Ale na dru-

hou stranu co by to bylo za dovolenou, 

kterou byste celou museli strávit ve 

stínu. Sluníčku se samozřejmě vyhýbat 

nemusíte, jen ho musíte brát s respek-

tem. V první řadě se musíte na opalová-

ní připravit, zvlášť když víte, že budete 

na slunci trávit hodně času. V poslední 

době jsou módní preparáty, které při-

praví pokožku na opalování a zaručují 

také to, že vám opálení dlouho vydrží. 

Hlavní roli v  těchto přípravcích hraje 

beta karoten a  další karotenoidy. Je 

pravdou, že pokud cca měsíc před vět-

ším sluněním (například dovolenou 

u  moře), budete užívat jednu kapsli 

denně, prodloužíte tím dobu, během 

které budete mít hezky hnědou pokož-

ku. I když tyto přípravky nemají vedlejší 

účinky, nepřehánějte to s  nimi. Žádné 

léky (ani vitamíny) tělu v dlouhodobém 

horizontu nesvědčí. Pokud tedy netou-

žíte po umělých tabletách, konzumujte 

více ovoce a zeleniny (především mrkev) 

a pijte zelený čaj. Dnes už je prokázáno, 

že polyfenoly v čaji účinně chrání před 

nebezpečným účinkem slunce.

OPALUJTE SE POSTUPNĚ
Někdo může být na sluníčku dlouho, 

nespálí se a opaluje se do zdravě vypa-

dající hnědé barvy. Jiní jedinci (většinou 

se světlými vlasy) se spálí během chvilky. 

Důležité je začít s opalováním postup-

ně. Pokud jste se ještě neopalovali, po-

stačí několik málo minut. Rozhodně je 

ale třeba opalování nepřehánět a  po-

užívat opalovací krémy s  příslušným 

ochranným faktorem, který přizpůso-

bujeme době pobytu na slunci a  citli-

vosti naší pokožky. Citlivost pokožky na 

sluneční paprsky je závislá na pigmentu 

melaninu, který zabraňuje poškození 

kůže, tedy spálení. Jste-li hodně citliví 

na sluníčko, opalujte se jen několik mi-

nut (5–10). I nejvíce odolní jedinci by ale 

neměli zůstávat na přímém slunci déle 

než 45 minut.

KRÉMY NA OPALOVÁNÍ
Na trhu dnes najdete velké množství 

opalovacích krému. Vybírejte pečlivě, 

ne každý krém vás může ochránit před 

škodlivým vlivem slunce. Často i prefe-

rované krémy, které obecně uznáváme, 

nemají ochrannou schopnost, a  i  když 

ano, nejde o  stoprocentní ochranu. 

Proto se sluňte vždy přiměřeně dlouho, 

a to dle své fototypu. Při výběru vhod-

ného opalovacího krému se nesnažte za 
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každou cenu ušetřit. Levnější výrobky 

vám často nezaručí vhodnou ochranu. 

Nejste-li si jistí, který opalovací krém je 

pro vás nejlepší, informujte se v  lékár-

ně. Stupnice ochranného faktoru sahá 

až ke stovce (Na Novém Zélandu jsem 

našla krém s faktorem 300), ale nezna-

mená to, že s těmito opalovacími krémy 

můžete být o  tolikrát více na sluníčku 

než bez opalovacího krému. I s největ-

ším ochranným faktorem to se sluněním 

nepřehánějte! Standardem jsou v dneš-

ní době krémy s  ochranným faktorem 

do 50, nejlépe kolem 30. Tento faktor 

je vhodný pro první opalování po zimě. 

S každým dalším opalováním se vaše 

kůže obrňuje, a proto můžete ochranný 

faktor zmenšovat. Stále však s přihléd-

nutím k vašemu fototypu. Samozřejmě 

záleží na tom, kde trávíte dovolenou. 

V  exotických destinacích typu Egyptu 

či Tuniska si musíte dávat větší pozor 

a  ochranný faktor snižovat jen velmi 

pozvolna. Pokud jste u českého rybníku 

a navíc jste poměrně odolný typ, posta-

čí vysoký faktor na prvotní opalování 

a pak přejít na opalovací krém s nízkým 

ochranným faktorem (10). Reakce na 

slunce je ale individuální, nebojte se 

v případě obtíží vrátit k  vyšším číslům. 

Krémem se natírejte několikrát denně 

a  nejlépe ještě předtím, než jdete na 

slunce. Opalovací krémy totiž nepůsobí 

okamžitě! 

KRÉMY PO OPALOVÁNÍ
Opalujete-li se dlouho a  často, jsou 

vhodné krémy po opalování. Krémy po 

opalování vyživují a zklidňují kůži, což 

je důležité především v okamžiku, kdy 

nedodržíte doporučené postupy a pře-

žene to s opalováním.

POKRÝVKA HLAVY A SLUNEČNÍ 
BRÝLE
Na přímé slunce choďte vždy jen s po-

krývkou hlavy a slunečními brýlemi s UV  

filtrem. UV filtr je důležitý, protože za-

braňuje působení UV záření. Existují UV 

filtry, které záření pohlcují a  UV filtry, 

které UV záření odrážejí.

DOSTATEK TEKUTIN
Nepodceňujte pravidelný přísun teku-

tin. Ve skutečně horkých dnech vypijte 3 

a více litrů tekutin – nejlépe čajů, vody, 

minerálek… Zkuste se vyvarovat nápo-

jům s velkým množstvím cukru. Dehyd-

race organismu je vážným oslabením 

zdraví. Nezapomeňte především hlídat 

pitný režim vašich potomků. Ti jsou na 

dehydraci zvláště citliví.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shuttesrstock.com

JAKÝ MÁTE FOTOTYP?
Základním parametrem krému je ochranný faktor. Jaký zvolit? Ochranný faktor určujeme podle toho, jaký máme fototyp a  jak 

dlouho se hodláme vystavovat slunci.

Existují čtyři základní typy fototypů.  1) velmi citlivý typ: Pokožka je světlá či pihatá (vlasy světlé či zrzavé). Člověk s tímto fototypem 

se snadno spálí. Bez opalovacího krému by proto na přímé slunce vycházet neměl.   

2) citlivý typ: Máte pravděpodobně světlé nebo plavé vlasy a citlivou pleť. Vlastní ochrana trvá jen několik minut, poté by měla 

následovat umělá ochrana pomocí krémů.  

3) normální typ: Nejčastější typ v našich zeměpisných šířkách (čtyři pětiny obyvatel, hnědé vlasy). Běžná pokožka, i když na slunci 

může červenat, většinou později zhnědne. Ochranná doba pleti je zhruba 20 minut, opalovací krémy zajistí plynulejší a dlouhodo-

bější opálení.  

4) odolný typ: Snáší sluníčko velmi dobře. Jeho vlastní ochrana je až 40 minut. Vyskytuje se ve většině případů u tmavovlasých lidí. 

I když je jejich kůže odolnější, přípravky mohou zabránit například jejímu vysušování.
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www.dvojnasobnasleva.cz

A na veškeré
další zboží
získáte slevu
25%!

Jedny brýle,
dvojnásobná sleva!

Již 25 let
pečujeme

o vaše oči!

Akce platí ve všech pobočkách FOKUS optik včetně Outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Ostatní slevy nelze kombinovat. Akce platí od 9. 5. 2016 do odvolání.
Sleva neplatí na eshop, dárkové poukázky a služby! 25% sleva na dioptrickou obrubu + 25% sleva na skla platí při kompletní brýlové zakázce.

Fokus-2016-kampan-04-inzerce-Moje-Rodina-210x148mm+5mm-TISK.pdf   1   29.4.2016   14:09:05
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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



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 kolotoči 

jim 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. Zá-

kladním příznakem je nepříjemný po-

cit v  oblasti žaludku. Dalšími příznaky 

jsou: zvýšené zívání, bolesti hlavy, ble-

dost, nízký krevní tlak, říhání, plyna-

tost, nadměrná tvorba slin, závratě, 

studený pot. Vzhledem k tomu, že při 

dlouhé cestě dochází ke srážení krve 

v  oblasti dolních končetin, patří sem 

I  otoky, křečové žíly, celková citlivost 

nohou. Někdy mohou její příznaky pře-

trvávat i po skončení cesty - spouštějící 

situace (i  několikadenní nevolnosti po 

návratu z  plavby). Kinetóza může ně-

kdy plynout i z jiného onemocnění. Ob-

jeví-li se kinetóza v situacích, ve kterých 

se dříve neobjevovala, navštivte lékaře 

k důkladnějšímu vyšetření.

PREVENCE
Nejdůležitější je samozřejmě prevence. 

Před cestou můžete užít některý z do-

stupných léků proti nevolnosti a  zvra-

cení,  zázvorové bonbony, zázvorové 

žvýkačky (seženeme je v  obchodech 

s  biopotravinami nebo na internetu), 

pro jistotu si přibalte pytlík na zvrace-

ní, navlhčenou plenu a  náhradní ob-

lečení. Samotné oblečení by mělo být 

pohodlné a  dítě nesmí nikde svírat. 

V autobuse, letadle, lodi si zvolte místo 

uprostřed - kde jsou pohyby nejmenší. 

Konkrétně v  autobuse s  dítětem se-

dejte na sedadla nad předním kolem 

na pravé straně - s  možností výhledu 

ho nevystavíte takovým otřesům, jaké 

jsou v  zadní části autobusu. Ve vlaku 

si sedejte co nejvíce do středu vagonu 

ve směru jízdy a snažte se, aby se dítě 

nedívalo z okna. Nevolnost na lodi (tzv. 

mořskou nemoc) zmírníte pobytem ve 

středu lodi, snažte se moc nepohybovat 

a dívejte se na nebe, pohled na vlny ne-

volnost zhoršuje. V letadle je nevolnost 

spíše vzácností, nejstabilnější sedadla 

jsou v místech mezi křídly. Někdy jedi-

nou možností, jak nevolnost vyloučit, 

je usnout - raději cestujeme přes noc. 

V noci systém rovnováhy reaguje méně 

citlivě na vnější podněty - dítě kritic-

kou situaci prospí. Ve vozidle zajistěte 

dostatečný přísun čerstvého vzduchu, 

rozhodně v něm nekuřte, snažte se po-

zorovat co nejvzdálenější bod ve směru 

jízdy - horizont a  naplánujte si dosta-

tečné množství přestávek (minimálně 

každé 2 hodiny): pro odpočinek, vyřá-

dění se, pro načerpání kyslíku a provět-

rání, maličkosti k jídlu. Dětem se může 

se líbit počítání hor nebo mraků. Pro 

rozptýlení můžete s nimi hrát poslecho-

vou hru nebo poslouchat hudbu (přes 

sluchátka). Ujistěte se, že se dítě před 

cestou nají lehkých potravin, vyhýbejte 

se tučným jídlům, sladkostem a  pře-

slazeným limonádám. Začněte malým 

lehkým jídlem - prázdný žaludek je ke 

kinetóze náchylnější- vhodné je ovoce, 

suchary a chleba. Během jízdy pak dítě 

může žvýkat žvýkačky, cucat bonbóny, 

nebo preparáty s  mátou či zázvorem. 

Z  nich můžete dopředu připravit čaj - 

máta chutná zřejmě většině dětí lépe, 

než zázvor. Čaj se dá popíjet po douš-

kách také během jízdy. 

LÉKY PROTI KINETÓZE
Má-li dítě sklon k  nevolnosti při ces-

tování, nachystejte si preventivně léky 

s  antiemetickým účinkem, tzv. antihis-

taminika. U kinetóz se používá dimen-

hydrinat a moxastin. K omezení tlumi-

vého účinky je moxastin kombinován 

s kofeinem. Tato léčiva jsou vhodná jen 

ke krátkodobému podávání, při pou-

žívání 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 table-

ty. První dávka se užije 60 minut před 

začátkem cesty, při dlouhotrvajícím 

cestování se může podání dvakrát zo-

pakovat v  intervalu 2-3 hodin. Účinná 

látka dimenhydrinat účinkuje obzvláště 

rychle jako žvýkačka a tím je možné ji 

začít žvýkat teprve u prvních příznaků. 

Účinek nastupuje 15-30 minut po za-

čátku žvýkání a  přetrvává 1-3 hodiny. 

V případě potřeby se žvýká 1 perorál-

ní guma po dobu asi 10 minut, potom 

se vyplivne. Mimo to se nabízí i použití 

homeopatik. Z  přírodních prostředků 

se jako velmi účinný jeví zázvor a  ex-

trakty z něho. 

AKUTNÍ KINETÓZA
Pokud nic nezabírá a  vašemu malé-

mu se v autě udělá špatně: Nejpozději 

v tuto chvíli je nutná přestávka na čers-

tvém vzduchu. Nechte své dítě hluboce 

nadechnout a vydechnout: a  sice ústy. 

Něco mu vyprávějte, abyste jej rozptý-

lili. Dejte mu vodu a  něco slaného na 

křupání (slané tyčinky, krekery). Má-li 

silné potíže s krevním oběhem (bledost, 

studený pot), dejte mu studený obklad 

na čelo a  zátylek a  položte jej. Mějte 

i přesto připravené plastové sáčky - pro 

případ, že si na další odpočívadlo bude-

te muset chvíli počkat.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com,

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

vasedeti.cz
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Výrobce  Výrobca:
Kaarsgaren s. r. o.

Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, E-mail: info@detskedeky.cz

Made in EU

Prostěradlo a chránič matrace
100 % biobavlna flanel
Materiál

100 % polyurethan
Chránič

100 % biobavlna
Lem

Matracové chrániče ze 100%
biobavlněného flanelu vlastnícího
GOTS certifikát a z polyuretanu.
Chrániče jsou vodě nepropusné, ale
jsou prodyšné, navíc polyuretan
nešustí a proto během spánku nebudí.
Chrániče jsou vhodné nejen pro malé
děti a pro dlouhodobě nemocné lidi,
ale pro každého kdo chce prodloužit
životnost matrace. Česká výroba. 

a5 biobalneny chranic.qxp_Sestava 1  26.4.2016  8:29  Stránka 1
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Podle odhadů se celiakie týká jednoho procenta obyvatel ČR. To jsou ale jen 

potvrzené případy. Těch neprokázaných je bohužel mnohem víc.

NEMOC
ZVANÁ CELIAKIE…
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Celiakie je celoživotní onemocnění 

způsobené nesnášenlivostí lepku. U lidí 

s  touto nesnášenlivostí dochází půso-

bením lepku ke změně povrchu slizni-

ce tenkého střeva, mizí zde mikroklky 

a klky. V důsledku toho se povrch ten-

kého střeva snižuje, s  tím se zmenšuje 

jeho schopnost trávení a vstřebávání ži-

vin.

Typickými příznaky jsou průjem, plyna-

tost, křeče, pokles hmotnosti nebo úna-

va.

Tato porucha se může projevit kdykoliv, 

v dětství i v dospělosti a může mít různé 

projevy. U dětí se celiakie nečastěji ob-

jevuje brzy po poté, co jim byla prvně 

podána strava obsahující lepek  – kru-

pičková kaše, piškoty a polévky zahuš-

těné moukou. Děti začnou trpět prů-

jmy, mají objemné nápadně zapáchající 

stolice. Trpí bolestmi v bříšku, které se 

začíná postupně zvětšovat. Děti ztrácejí 

chuť k jídlu, jsou často plačtivé a mrzu-

té. Ubývají na váze a málo rostou. Může 

se také projevit anémie z  nedostatku 

železa.

U starších dětí a u dospělých často pro-

puká onemocnění po zátěži (nemoc, 

těhotenství). Kromě typických příznaků 

se může objevit zvracení, snížená chuť 

k  jídlu, anémie, osteoporóza (řídnutí 

kostí), zvýšená kazivost zubů, bolesti 

kloubů, deprese nebo únava.

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 LEPEK
• 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 

individuálně zjišťovat jejich složení. 

Komplikovaný výběr způsobují 

zejména škroby, které jsou 

opravdu velmi rozšířené. 

Pokud není na výrobku 

jasně uvedeno, že byl 

použit bezlepko-

vý škrob (kukuřičný, bramborový,  tapi-

okový apod.), nebo pokud celý výrobek 

není označen jako zaručeně bezlepko-

vý, 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 

zásadní zvrat v  jídelníčku. Obilné vý-

robky, na které jsme zvyklí, můžeme 

jíst nadále, pouze musejí být z bezlep-

kových 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

Foto: Schutterstock.com
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anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

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

JÓGA PRO (5811) 
VÁŠ MOZEK
Cvičení Zentangle 
kresbou
Sandy Bartholomew

Seznamte se s jógou 
pro váš mozek!

Zentangle kresba je do-
konalé cvičení, kterým 
posilujeme fl exibilitu 

velkého svalu v hlavě – mozku. Díky zentangle kresbě 
můžeme být klidní a uvolnění, učíme se vnímat okolí, 
všímat si detailů, koordinovat zrak a pohyby ruky (rov-
něž zásadní pro udržení rovnováhy!). 

Zentangle kresba nám může i měnit myšlenky. Kniha 
obsahuje zentagle nápady, tipy, projekty a 60 no-
vých tanglů. Možné je cokoli, krůček po krůčku, čárku 
po čárce.
48 stran, brožovaná 199 stran

FENG ŠUEJ  (3275)
pro moderní život
Stephen Skinner
Mary Lambert

Tato praktická kniha vás 
přesvědčí o tom, že po-
mocí feng šuej můžete 
vnést do svého domova 
klid, rovnováhu a harmo-
nii tolik potřebnou upro-
střed uspěchaného a vy-
pjatého životního stylu 

dnešní doby. Díky jednoduchým krokům se naučíte, 
jak vypracovat základní rozmisťovací plán domu. Po 
úvodních kapitolách, které se věnují historii a základ-
ním principům feng šuej, následují kapitoly přinášející 
detailní informace o jednotlivých pokojích a zahradě. 
Dozvíte se vše o tom, jak mohou principy feng šuej vy-
ladit a oživit jakýkoliv prostor. 
160 stran, brožovaná 289 Kč

JJ
VVVVVVV
CC
kkkkkkk
SaSSSSSSa

SSSSSSSSeee
ppppppp

Z
kk
ppppppppp

vvvellkkééhoooo svalllu vvvvvvv hlaaaaavě mozkkkkkkkuu

FFFFFF
ppp
SSSSSSS
MMM

TTT
pppppp
mmmmmmm
vvv
kkkkkkk
nnnn
sssssst
p
hddnneššnní dddddddoooobbbbyyyy DDDDDíííkkkky jjjeeddnoooooodddduuuuuuucccccccdd dd b kkkk dd dd

Máte podezření 
na alergii či intoleranci

na lepek? 
Pomůžeme Vám. 

V laboratořích AeskuLab 
v souvislosti s lepkem 

vyšetřujeme:

Nejste i Vy 
BEZLEPKOVÝ/Á?

  

Hladinu celkového IgA
stanovení hladiny celkového IgA by mělo být 
součástí screeningu celiakie a jiných 
potravinových intolerancí. Při nízké hladině 
IgA (selektivní deficit IgA - asi 3 % pacientů s 
celiakií) může být výsledek laboratorních 
testů falešně negativní.

Kravské mléko IgG, IgA; 
Sója IgG/β-laktoglobulin
u celiakie se mnohdy vyskytují zvýšené 
protilátky proti kravskému mléku, vejcím a 
sóje. Jejich výskyt souvisí s poškozením 
sliznice tenkého střeva a následnou reakcí na 
další složky potravy. Proto je dobré nechat 
se laboratorně vyšetřit i na tyto intolerance.   

Tkáňovou 
transglutaminázu (tTG)
tkáňová transglutamináza má přímý vztah k 
patogenezi onemocnění. Stanovení protilátek 
proti tTG ve třídě IgA je doporučeno jako 
základní screeningový test pro diagnostiku 
celiakie.

Endomysium (EMA)
endomysiální protilátky jsou velmi spolehlivým 
markerem celiakie ve screeningových algorit-
mech.

Deamidované peptidy gliadinu (DGP)
DGP protilátky mají význam především pro 
posouzení aktuálního stavu a dodržování 
bezlepkové diety.

Zjistěte svoji intoleranci k lepku dříve, 
než bude střevní sliznice poškozena! 
Až 85 % lidí trpících intolerancí na 
lepek o ní neví.

Zkontrolujte si správnost dodržování 
bezlepkové diety! 

Ověřte si svou predispozici k alergiím!

Stačí přijít na kterékoliv odběrové místo AeskuLab 
(seznam na www.aeskulab.cz) a nechat si odebrat 
zkumavku krve.

Rady pro diagnostikované celiaky najdete na 
stránkách www.bezlepkovi.cz 
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Pokud očekáváte 15 zaručených rad, díky kterým za týden zhubnete 10 kilo, aniž 

byste se museli vzdát svých oblíbených kremrolí a svíčkové se šesti, zřejmě vás 

zklamu. Takhle to totiž opravdu nefunguje.

15KROKŮ K ZDRAVÉMU HUBNUTÍ



Pokud totiž opravdu chcete skoncovat 

s nadváhou, musíte nejprve začít jinak 

myslet. A potom zkusit jinak jíst.

1. DEJTE SBOHEM DIETÁM
Asi vám ti bude znít divně, vzhledem 

k  tomu, že se chystáte hubnout, ale 

prvním krokem by mělo být: Zapo-

meňte na všechny diety! Pouhým hla-

dověním nedosáhnete dlouhodobého 

výsledku. Jestliže chcete, aby výsledek 

byl delší, než jeden týden, tak 

změňte svůj životní styl. Nic ne-

jde hladce. Navíc žádná dieta, 

která slibuje rychlé výsledky, 

není zdravá.

2. JEZTE ZDRAVĚ
Vaše snaha by se neměla upínat 

k  hladovce a  vy byste neměli 

trpět hladem. Mělo by jít pře-

devším o  úpravu stravovacích 

návyků. Tímto způsobem totiž 

budete mít spoustu energie 

a ještě pomůžete svému zdraví.

3. ZAHOĎTE VÁHU
Nekontrolujte svou hmotnost 

každý den. Jedno nebo dvě 

kila navíc nemusí znamenat, 

že máte všude tuk. Váha vám 

neřekne nic, pouze číslo. Hmot-

nost člověka není vždy stejná. 

Čím častěji se vážíte, tím větší 

stres máte ze svých kil a  výsle-

dek hubnutí je pak pomalý nebo 

opačný.

Dívejte se na své tělo i duši jako 

na celek. Jak vypadáte? Jak se cítíte? 

Záleží pouze na vašich pocitech.

4. PODÍVEJTE SE NA SEBE  
DO ZRCADLA
Nejlépe uděláte, když se na sebe podí-

váte ráno před snídaní. Ne tak, že se 

zhnuseně prohlédnete a  plni deprese 

odvrátíte. Zkuste si vážit svého těla. 

Naučte se ho mít rádi.

5. DÍVEJTE SE DALEKO PŘED 
SEBE
Neřešte, jak budete vypadat příští tý-

den nebo další měsíc. Zřejmě podobně 

jako teď. Během pár dní se přece nic 

nezmění. Dejte si takový termín, ve 

kterém je reálné, že pro sebe dokážete 

skutečně něco udělat. (Třeba 6 měsíců). 

Rychlý úbytek váhy vašemu zdraví ško-

dí a  vy budete zbytečně ve stresu, že 

jste se zase zklamali.

6. PIŠTE SI DENÍK
Zapisujte si po dobu jednoho týdne de-

ník o své stravě. Po týdnu se podívejte, 

jak jste si vedli. Deník vám pomůže od-

halit úskalí. Zjistíte, kdy jste se dopustili 

zbytečného hříchu nebo kdy můžete 

nezdravé jídlo nahradit zdravým.

7. VYTVOŘE SI ZDRAVÝ  
JÍDELNÍČEK
- Jezte pravidelně. Raději víckrát, ale 

po menších porcích.

- Dopřejte si minimálně 5 porcí ovoce 

nebo zeleniny za den.

- Ve vašem jídelníčku by neměly chybět 

minimálně 3 porce mléčných potravin 

(mléko, jogurt) s nízkým obsahem tuku 

za den.

- Celozrnné pečivo má přednost před 

bílým. 

- Nejezte více než 4 vejce týdně.

- Salámy a uzeniny vyřaďte z jídelníčku.

- Dejte přednost bílému masu a rybám 

před červeným masem.

8. PODÍVEJTE SE DO SVÉ  
LEDNICE
Vyřaďte z  lednice všechno nezdravé 

jídlo a  nahraďte ho zdravým. Sami se 

budete divit, kolik špatných potravin 

doma skladujete.

9. VYHRAJTE SI S JÍDLEM
Myslíte si, že vás zelenina a ovoce brzo 

omrzí? Naučte se připravovat stravu 

pestřejší. 

Nejezte každý den pouze pomeranče, 

udělejte si z nich džus

Zkoušejte různé saláty v  kombinaci 

s masem, rýží nebo těstovinami.

Nebojte se používat koření

Připravte si zeleninovou polévku

10. VYZKOUŠEJTE MASO 
BEZ TUKU
Naučte se odstraňovat z  masa 

kůži a  přebytečný tuk. Taková 

malá služba vám ušetří spoustu 

kalorií.

11. OVĚŘTE SI, ŽE LEHKÉ 
JÍDLO NEZNAMENÁ HLAD
Ovoce s obilninou a jogurtem vás 

zasytí na delší dobu než hambur-

ger.

12. ZAPOMEŇTE NA  
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ 
Odnaučte se zlozvyku stravovat 

se venku nebo dokonce ve stoje. 

13. NETRAPTE SE HLADEM
Jezte pravidelně a  netrapte se 

hladem!

14. NESNAŽTE SE VYHNOUT 
CVIČENÍ
Žádná kila nepůjdou dolů bez náma-

hy. Naučte se věnovat denně alespoň 

20 minut nějakému sportu či cvičení. 

Jestliže máte k  cvičení odpor a  sami 

se k  němu neodhodláte, přiberte ně-

kterého z  kamarádů. Odreagujete se, 

proberete všechny novinky a navíc brzy 

pocítíte radost z pohybu.

15. ZKUSTE TATO PRAVIDLA  
DODRŽOVAT 3 MĚSÍCE
Za tuto dobu půjde jistě pár kilo dolů. 

Navíc je to také dostatečně dlouhá 

doba, abyste zjistili, že jste na svůj nový 

zdravotní styl tak zvyklí, že už ho ne-

chcete opouštět.

Zdroj: Mujblog.atlas.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Váže až 27 % přijatých tuků

Snižuje chuť k jídlu

Zlepšuje funkci  
tráVicí SouStaVy

Zhubla jsem 

do plavek

-6 kg
sim

ona

Zhubněte do plaVek až
než jen Samotnou dietou

Více kilogramů

opcZ/XlS/2016/03
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www.xls-medical.cz

  tradice českých lékáren již od roku 1993
  nadstandardní lékárenská  péče po celé ČR
  trvale nízké ceny
  široký sortiment
  zkušený
  diskrétní a 

a profesionální personál
klidné prostředí

  

SLEVA až 60% z doplatků
               na léky pro každého
SLEVA až 60% z doplatků
               na léky pro každého



Krása

Ať už partnera máte, nebo ho teprve hledáte, neměli byste usínat na vavřínech. 

Existují totiž určité věci, které by ho mohly odradit. Věnujte jim proto pozornost, 

ať jste v očích partnera krásným a opečovávaným protějškem.

5 VAD NA KRÁSE, 
KTERÉ PARTNERA SPOLEHLIVĚ ODRADÍ



INZERCE



NEPĚKNÝ ÚSMĚV
Krásný úsměv je zaručeně jednou z věcí, 

kterých si člověk na druhém všimne 

jako první. A věřte, že každý partner se 

vám ho bude snažit na tváři vykouzlit. 

Usmívající se osoba je totiž považována 

za atraktivnější, ovšem nažloutlé zuby 

či špatný dech jí na kráse a přitažlivosti 

nepřidají. Zbytky jídla uvízlé mezi zuby 

také nejsou to pravé ořechové. Proto 

byste měli o svůj úsměv neustále dbát. 

V dnešní době je spousta možností bě-

lení zubů, svěží dech vám potom zajis-

tí jejich pravidelné čištění a používání 

ústní vody. Nemusíte přitom platit vy-

soké částky za odborné bělení zubů v 

ordinaci. Zářivě bílého úsměvu docílíte 

i levněji, třeba pomocí jedlé sody. Dejte 

si však pozor, při dlouhodobém užívá-

ní může soda poničit zubní sklovinu. 

Ideální je používat bělicí zubní pastu 

na citlivý chrup, která je šetrná. Neza-

pomeňte však ani na pravidelné ošet-

řování citlivé pokožky rtů balzámem. A 

dámy, pokud si rty malujete, pozor na 

otisknutou rtěnku na zubech. 

MAKE-UP Á LA MARFUŠA
Silné oční linky, výrazné stíny a ně-

kolik vrstev make-upu či pudru, 

jejichž použití je patrné i na dál-

ku? Tím spíše partnera odradíte, 

sázejte raději na přirozenou 

krásu. Muži mají rádi hladkou 

a upravenou pleť, ale věřte, 

že menších nedokonalostí 

si nevšimnou. Muž vás to-

tiž bere jako jeden celek 

a nezkoumá každý mili-

metr pod zvětšovacím 

zrcadlem. Upoutají ho 

spíš do očí bijící silné 

vrstvy nesprávně zvo-

lených líčidel. Pokud se 

líčíte každý den, vsaď-

te na lehkou bázi a co 

možná nejpřirozenější 

vzhled make-upu, který 

vaši krásu chytře podtrh-

ne. Ideální volbou mohou 

být BB krémy, které pokož-

ku sjednocují, kryjí nedoko-

nalosti a zároveň i hydratují. 

Nezapomínejte také na pravi-

delné odličování a čištění ple-

ti, abyste se nežádoucích nedo-

konalostí vyvarovala a vaše pleť 

stárnula pomaleji. 

NEDOKONALÉ OHOLENÍ  
A KNÍREK
Chloupky a knírek k ženám prostě ne-

patří. V  kalhotách neoholené nohy 

možná skryjete, ovšem když se večer 

s  partnerem sejdete v  posteli, pro-

zradíte se. Žádný muž si nepřeje spát 

s medvědem. Dbejte proto na to, aby 

vaše pokožka byla neustále hladká. Po 

odstranění chloupků dopřejte pokožce 

i hydratační krém. Mnoho žen se potý-

ká také s nadměrným ochlupením v ob-

ličeji, např. nad horním rtem. V tomto 

případě vezměte pinzetu či navštivte 

kosmetický salon, kde vám knírek strh-

nou depilačním voskem. Dlouhodobé 

řešení tohoto problému pak předsta-

vuje dražší procedura - odstranění 

chloupků laserem. Další vadou na kráse 

může být i zarostlé a neupravené srůs-

tající obočí. Tvar celému oblouku dodá-

vejte trháním zespoda, nikdy seshora.

PEDIKÚRA? CO TO JE?
Muži odjakživa na ženách obdivují 

pěkné nohy, které jim obzvlášť v  létě 

dáváme na obdiv. Ovšem k  nohám 

patří i chodidla, která též upoutávají 

pozornost. Nekažte své výstavní nohy 

nedokonalou pedikúrou a dopřejte 

pravidelnou péči i chodidlům. Zbavte 

se nehezky vyhlížející ztvrdlé kůže, ta 

vašim nohám rozhodně na kráse ne-

přidá. Není třeba utrácet za drahé sa-

lóny, pedikúru hravě zvládnete i doma 

pomocí speciálního pilníku či pemzy. 

Předtím však nohy naložte do teplé 

koupele, aby kůže změkla. Můžete při-

dat i kapku citrónu, který její změknutí 

podpoří. U pedikúry bychom neměli 

zapomínat ani na nehty, které by měly 

být vždy upravené, barvu laku zvolte 

podle preferencí partnera, ne každý 

muž dává přednost rudé barvě či dlou-

hým umělým nehtům.

VLASY JAKO ČARODĚJNICE
Vlasy jsou symbolem ženskosti a muži 

jim věnují pozornost. Vašemu partne-

rovi nebude až tak záležet na délce či 

barvě, pokud to tedy není nějaký ex-

trém. Vlasy musí být krásné na pohled, 

hebké na dotyk a měly by příjemně 

vonět. Snažte se je mít hezky upra-

vené, a pokud vám na hlavě dě-

lají neplechu, stáhněte je do 

uhlazeného culíku. Dejte 

si pozor na přespřílišnou 

starost o dokonalý účes, 

silně ztužené a na-

lakované vlasy ve 

výsledném efektu 

působí spíše jako 

helma. Nesympa-

tické je i to, když se 

partner vašich vlasů 

nesmí ani dotknout, 

aby vás nepocuchal. 

Pamatujte rovněž na 

to, že pokud se při ka-

ždé příležitosti budete 

ujišťovat, zda účes drží, bu-

dete vypadat narcistně nebo ne-

jistě, což nikdy nepůsobí přitažlivě. 

Raději se zaměřte na zdraví vašich 

vlasů a používejte pravidelně bal-

zám či masku z kokosového oleje. 

Foto: Schutterstock.com
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SKRÝŠ NA KONCI ÚTESU
Dona opustila Skotsko, protože jí připadalo těsné, 

a usadila se v Londýně. Teď se plná výčitek vrací na pohřeb 

rodičů, kteří měli podivnou nehodu. Dědictví – zámek 

a palírna whisky – je pro ni těžké břímě a Dona váhá, zda 

vše prodat, anebo zachovat. Mistr palírník Alister ji od 

prodeje odrazuje, zatímco snoubenec Gordon ji k němu 

nutí, každý s odlišným motivem. Komu má důvěřovat?

EURO 2016
Příručka pro kluky a holky 

Je tu největší Mistrovství Evropy ve fotbale a tato kniha ti 

nabízí to nejlepší ze zajímavostí a  informací o Euru, jeho 

fotbalových hvězdách a  jednotlivých národních týmech. 

Seznámíš se s   maskotem šampionátu, provedeme tě po 

fantastických fotbalových stadionech, poznáš legendární 

hráče a užiješ si spoustu zábavy při luštění hádanek, kvízů 

a spoustě dalších aktivit. A samozřejmě nechybí ani super 

fotbalové samolepky

BÁJEČNÁ LÉTA S JAWOU
Kniha, která potěší všechny příznivce jedné stopy a zvláště 
pak fandy legendární značky Jawa. Chronologicky 
seřazená historie a   popis jednotlivých modelů napříč 
celým výrobním spektrem až do současnosti  – od 
cestovních motocyklů přes prototypy, malé motocykly, 
závodní a soutěžní stroje až po automobily vás podrobně 
a   čtivou formou seznámí se značkou, které vdechl život 
její zakladatel František Janeček už v roce 1929

PŘÁTELSTVÍ PLNÉ KOLÁČŮ: ŠPETKA TAJEMSTVÍ
Pekárna Cukr a  koření má otevřeno pouhých deset dní, 

ale daří se jí skvěle! To samé se bohužel nedá říct o Mie, 

nejlepší kamarádce malé Hannah, která už se sice přestala 

bát lidí, ale teď se zase snaží zapadnout mezi ostatní až 

příliš… Jenže jak to zařídit, aby ji ostatní měli rádi, ale 

ona přitom nemusela přestat být sama sebou? Obsahuje 

recepty, tipy a triky pro malé cukrářky

KÁJA, SUPER FRÁJA – BRATRÁNEK ZA VŠECHNY 
PENÍZE
Domácí úkoly by měly být ze zákona zakázány! Po nároč-

ném dni plném pofl akování se ve škole bych už žádnou 

další těžkou práci dělat neměl. A také jsem se velmi tvrdě 

snažil, aby to tak bylo. Ale vyhnout se práci je taky tvrdá 

práce. A tak jsem musel vymyslet nějaký projekt, o kterém 

bych ve třídě přednesl referát. Na chvilku mě vzpružila 

zpráva, že k   nám na týden přijede bratranec, a nemohl 

se dočkat, až budeme společně hrát videohry a  soutěžit 

v krkání. Jenže to jsem ještě netušil, že Sam chodí na lekce 

dobrého chování...

FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 9 – FRANKIE V NEW 
YORKU
Frankie a jeho tým milují fotbal. Na něj si vždy najdou čas. 

A  nyní, když mají kouzelný fotbalový míč, mohou hrát 

proti týmům, které si před tím neuměli ani představit! 

Tentokrát jsou Frankie a jeho kamarádi přeneseni někam, 

kde je čeká setkání s obrovskou zelenou ženou  – sochou 

Svobody! Také zde potkají malého chlapce, který by 

chtěl v baseballu něčeho dosáhnout, ale nemusí se mu to 

podařit. Podaří se jim proletět New Yorkem dost rychle 

na to, aby mu pomohli splnit jeho sportovní sen?

ŘVI POTICHU, BRÁCHO
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, 

ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou 

krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se 

sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí 

mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví 

horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječné 

dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho 

nedali do ústavu, to by nepřežily.

PRAVIDLO PRŮŠVIHU
Evě se blíží čtyřicítka a nemůže si stěžovat. Chystá velkou 

oslavu, hýří plány a těší se, že teď to v jejím životě bude 

ještě velkolepější než dosud. Jenže opak je pravdou, 

najednou to jde od desíti k  pěti: stabilní vztah ztrácí 

stabilitu, podnikání se spíš hroutí. Eva nerada zjistí, že 

její život je plný problémů. Ale má optimistické heslo: Po 

každém průšvihu přijde něco hezkého.

PRAVDU ZNÁT NEMUSÍŠ
Mariah je zdrcená z otcovy násilné smrti, ale znovu ji 

probere k životu, když z vraždy obviní její matku trpící 

Alzheimerovou chorobou. Protože otec těsně před smrtí 

překládal cenný rukopis, který nyní není k nalezení, padne 

podezření i na jeho kolegy a přátele. Dokáže Mariah 

uvěřit, že tátu zradil přítel, k němuž ji to nezadržitelně 

přitahuje, anebo se smíří s matčinou vinou?
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RISKOVAT SE MUSÍ
Na ulici se najde mrtvola ženy. Na první pohled vše 

nasvědčuje tomu, že šlo o loupež, ale později vyjde 

najevo, že mrtvá tam byla jen pohozena. Následují další 

vraždy a krádeže složek z počítačů obětí. Když Evu a její 

kolegyni přímo na ulici někdo surově přepadne, potvrdí 

se, že i ony dvě jsou určeny k likvidaci. Jenže Eva se nedá 

a sama nastraží past.

PŘI NÁVALECH ALESPOŇ NENÍ ZIMA
Neexistuje nic horšího než slavit padesátiny a přitom se 

potýkat se změnami nálad a  chvílemi si připadat jako 

rozpálená kamna. Proto Doris bere nohy na ramena 

a spolu s přítelkyněmi vyrazí do wellness hotelu. Horké 

kameny, sauna a jiné příjemné věci pomáhají krášlit tělo, 

Horké kameny, sauna a  jiné příjemné věci pomáhají 

krášlit tělo a duši povznesou bublinky šampaňského…

JEN TY A JÁ
Eva vyšetřuje vraždu obhájkyně, která v řadě případů 

zpochybňovala její důkazy. Motiv vypadá jasný: někdo 

je Evou posedlý a považuje ji za svou hrdinku. Na místě 

činu jí nechává vzkazy, že spravedlnosti bylo učiněno 

zadost. Podepsané jsou jako „opravdový přítel“. Aby Eva 

dopadla vraha, musí vyhledat všechny, kdo jí kdy zkřížili 

cestu – každý z nich může být příští obětí.

KDYŽ SE VÁM NIC NEDAŘÍ, ZKUSTE DĚLAT NIC
Nicnedělání je perfektní technikou. Na nejnovějších 

vědeckých myšlenkách vám tato průkopnická kniha 

představí mimořádné výhody nicnedělání. Na jejích 

stránkách se rodí nová filozofie lidského potenciálu. 

Když prozkoumáte tuto filozofii, najdete odpovědi na 

mnoho otázek, které nešly do hlavy nejen vám osobně, 

ale lidstvu jako celku. 

Praktikujete-li tyto techniky, zažijete zlepšení zdraví, 

naplnění svých talentů a možností a delší spokojenější 

život. 

TAJEMSTVÍ PĚTI SVĚTADÍLŮ – BOX
Všichni hrdinové Julese Verna pohromadě v  trilogii 

Tajemství pěti světadílů! A  to v  dárkovém exkluzivním 

boxu. Vzduchem, mořskými hlubinami i   roz- žhaveným 

peklem podzemních propastí, tím vším si projdete spolu 

s hlavními hrdiny. Na pěti kontinentech se tak odehrává 

neúnavná honba za zločinci. Po sto letech ožívá svět 

takový, jaký by si ho přál Jules Verne, duchovní patron díla 

Ondřeje Neffa.
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LÁSKA PODLE SHAKESPEARA
 „Milovat, či nemilovat svou studentku, to je, oč tu běží...“ 

I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako 

ze Shakespearova dramatu. Aubrey Priceové začíná poslední 

semestr jejího bakalářského studia na torontské univerzitě. Zdá 

se, že už brzy v  poklidu dokončí svá studia Shakespearových 

děl. Pak se ale na katedře objeví nový asistent Daniel a Aubrey 

se do něj zamiluje. Ani jemu není chytrá, vtipná a  nezávislá 

dívka lhostejná. Ale je tu přísný zákaz vztahů mezi učitelem 

a  studentkou na univerzitě, fakt, že je Daniel děkanovým 

synem, a také jeho temné tajemství z minulosti…

DUBNOVÁ ČARODĚJKA
Desirée, němá a ochrnutá dívka odsouzená k životu mezi 

čtyřmi stěnami nemocničního pokoje… Za dlouhých nocí jí 

dělají společnost Einstein, Hawking, Ginzburg a jiní, i když jen 

prostřednictvím svých knih. Tam venku, za zdmi nemocnice, 

jsou její tři sestry - Christina, Margareta a Birgitta. O její 

existenci ale nemají tušení. Lékařka, fyzička - a prostitutka.

CO MĚ NAUČIL TUČŇÁK
Jedinečný, silný životní příběh o  nevídaném vztahu mezi 

mladým učitelem a  tučňákem. Pro všechny, kteří kdy snili 

o tom rozumět řeči zvířat.

Dvacetiletý Tom Michell, toužící po dobrodružství, přijme 

místo učitele na prestižní argentinské internátní škole. Během 

svého výletu do Uruguaye zachrání tučňáka uvězněného 

v ropné skvrně. Ten den se jeho život navždy změní. 

VE SLUŽBÁCH ZLA
Představte si, že obdržíte balíček s useknutou nohou… Ne-

ohroženou Robin, asistentku soukromého detektiva Cormo-

rana Strika, vyděsí záhadný balík k smrti. Jejího šéfa jen tak 

něco nerozhodí, ale tentokrát mu je jasné, že jde o výstra-

hu a vrah ho dobře zná. Z minulosti ho napadají čtyři osoby, 

které by mohly být viníky. Chce-li zachránit Robin i svůj pod-

nik, musí se pustit do vyšetřování a ponořit se do zvrácených 

a  temných světů podezřelých. Záhy dochází k  dalším zloči-

nům a Strikovi s Robin začne docházet čas…

KRUH
Zdánlivý klid městečka Marsac v   Pyrenejích, známého díky 

elitní univerzitě, naruší vražda jedné z  přednášejících. O  pár 

dní později je nalezeno i  tělo místního chovatele psů roztr-

hané na kusy vlastními zvířaty. Kdo rozpoutal v městečku ší-

lenství smrti? Mohly by být vraždy dílem uprchlého sériového 

vraha? Komisař Martin Servaz se během řešení případu musí 

ponořit hluboko do své minulosti a znovu otevřít staré rány.

ZÁZRAKY Z NEBE
Annabel Beamová kvůli vzácné a  nevyléčitelné poruše 

trávicího traktu, která jí od pěti let bránila vést život 

normálního  zdravého  dítěte,  strávila  většinu  dětství  po 

nemocnicích a ordinacích specializovaných lékařů. Jednoho 

zimního dne, když jí bylo natolik dobře, že si mohla hrát 

venku se svými sestrami, spadla z  výšky deseti metrů do 

starého dutého stromu. Pád mohl skončit smrtí nebo 

ochrnutím, ona však nepochopitelně vyvázla bez jediného 

škrábnutí, a navíc se navzdory všem vědeckým prognózám 

z chronické choroby vyléčila…

ŠAMPAŇSKÉ A HEŘMÁNKOVÝ ČAJ
Hlavní hrdince Inéz je skoro čtyřicet a  její svět se přes 

noc zhroutil: manžel, kterému obětovala roky života 

i svou kariéru, čeká dítě s  jinou. Bez práce, bez domu 

a bez peněz začíná nový život – a najde i novou lásku. 

Román je napsán svižně a  s  humorem a  vůbec není 

určen pouze rozvedeným ženám středního věku.

ŠIKULOVÉ
Tvořte s   námi po celý rok! Velká kniha televizních 

Šikulů přináší všechny návody na skvělé výrobky, které 

vyšly v knižní podobě, včetně řady nápadů, jak vyrobit 

nejlepší originální velikonoční a  vánoční dekorace 

a osobité dárky k Vánocům či narozeninám. Jako bonus 

jsme pro  vás připravili pohled do zákulisí oblíbeného 

televizního pořadu Šikulové.

MŮJ MILÝ DENÍČKU (2. ROK) – TO SE MŮŽEŠ 
VSADIT!
Musím říct, že před rokem bych si raději strčila ruku 

do krku, než abych napsala, že Angelina a já jsme 

kamarádky. Stejně mě ale pořád dokáže pěkně vytočit. 

Třeba teď: uzavřely jsme spolu sázku, a ta, která 

prohraje, bude muset hrát s Isabellou hru „kdo z koho“. 

No jo, jenže to je jako soutěžit s hladovou opicí v loupání 

banánů. Opice vždycky vyhraje. To přece není fér?!
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PROČ JSME SE ROZEŠLI
Min Greenová a  Ed Slaterton se rozcházejí, a  tak Min 

napíše Edovi dopis a  předá mu krabici, ve které se 

ukrývá to, proč se rozešli. Dvě zátky od lahví, lístek do 

kina, kde si dali první pusu, Edův vzkaz, na kterém Min 

tak záleželo, krabička od sirek, Edův úhloměr, hřebínek 

z  motelu a  všechno ostatní, co Min nashromáždila 

v   průběhu jejich bláznivého a  srdcervoucího vztahu. 

Nyní ukládá těch 43 věcí, co z  jejich vztahu zbylo, do 

krabice, která skončí stejně odkopnutá jako ona sama. 

Nebo ne?

BÁBOVKY
Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v  jednom 

románu. 

Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže 

a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí 

on vypráví? Nebo proč má sestra manželky tak špatný 

vztah se svojí dcerou. Jak se vlastně cítí ta patnáctiletá 

holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? A kam 

se vlastně poděly ty peníze? Kdo je vzal, kdo je ztratil, 

kdo je utratil, kdo je našel a kdo je bude muset vrátit?

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 10 – STARÉ 
DOBRÉ ČASY
Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, 

kterou si Greg Heffl ey klade, když se jeho město 

rozhodne dobrovolně odpojit od elektřiny. Moderní 

společnost má přece své výhody a Greg není stvořený 

pro staromódní život. Přijde na to, jak tohle celé 

zvládnout? Nebo je život jak ze staré školy pro kluka, 

jako je Greg, fakt už moc velké sousto?

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ: POZLÁTKO
Ema žije v  luxusní vile, rozmazlovaná blahobytem, láskou 

a  volností, o  níž se jiné ženě ani nesní. Nic pro ni není 

nemožné ani nedostupné. Manžel by jí snesl i  modré 

z nebe a synek Erik ji denně obdařuje roztomilým dětským 

úsměvem. Ale Emě to nestačí. Stále má pocit, že jí něco 

uniká, a bezhlavě se vrhá do vášnivého dobrodružství…
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KLUB RADOSTI A ŠTĚSTÍ
Roku 1949 se čtyři Číňanky, které se teprve před 

nedávnem přistěhovaly do Ameriky, začnou jednou 

týdně scházet, aby spolu pojedly smažené závitky, 

zahrály si madžong a vyprávěly si příběhy. Své schůzky 

nazvaly Klub radosti a štěstí. Téměř po čtyřiceti letech 

jedna z  nich umírá. A  když její místo zaujme dcera, 

dozvídá se nejen o   matčině celoživotním přání, ale 

i   o   tragickém způsobu, jakým se vyplnilo. Odhalení 

vyvolá mezi ženami neodbytnou touhu poohlédnout se 

zpátky za stíny minulosti a zavzpomínat...
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Rozhovor

S moderátorkou Evou Decastelo se sice pracovně potkáváme průběžně, ale velký 

rozhovor jsme spolu naposledy dělaly před třemi a půl lety. Pokaždé, když nás 

okolnosti svedou dohromady, uvědomím si, jak profesionální přístup k práci Eva 

má. A jak tato hyperaktivní maminka pětileté Zuzanky a šestiapůlletého Michálka 

neuvěřitelně klame tělem. 

NEJSEM ŽÁDNÁ 
BOJOVNICE



Rozhovor



Co se u tebe za tři a půl roku – kro-

mě toho, že ti poporostly děti – 

změnilo? 

Všechny změny se u nás točí kolem dětí. 

Zuzanka oslavila páté narozeniny, Mi-

chálek půjde v září do školy. Ten shon 

kolem nich je teď mnohem větší než 

dřív. Proto veškerou svou práci – mode-

rování a natáčení - přizpůsobuju jejich 

kroužkům a  volnému času a  záměr-

ně některou práci, kterou bych tehdy 

přijala, teď odmítám. Hrozně to utíká 

a ony tak rychle rostou, chci si je co nej-

víc užít. Přesto jsem – možná taky pro-

to, abych si práci organizovala tak, jak 

to vyhovuje mně - zprodukovala zájez-

dové komediální stand-up představení, 

které se jmenuje Děláme to ve třech. 

V něm se střídají Lukáš Langmajer, Leoš 

Noha, Bořek Slezáček, Ivan Vyskočil 

i další herci podle toho, kdo má jak čas. 

Představení, jehož já jsem průvodkyně, 

je založené na improvizaci herců, takže 

je pokaždé jiné. My sami vlastně nikdy 

nevíme, co nás čeká, ale strašně nás to 

všechny baví. 

Dokázala by ses taky postavit naži-

vo před publikum a bavit ho něja-

kým stand-up výstupem? 

Já stand-up comedy dělám, ale výstupy 

mám založené na trapnosti. Můj man-

žel (novinář, scénárista a  dramaturg 

René Decastelo – pozn.red.) říká, že 

jsem tak zvaný bezpointový vypravěč. 

A  bohužel má pravdu. Mé vyprávění 

buď nemá pointu, nebo je přehnaně 

dlouhé. Vzhledem k tomu, že tyto své 

nedostatky znám, tak jsem si na nich 

své stand-up výstupy, které někdy vyu-

žívám během tohoto představení, nebo 

i  v  rámci běžného moderování, posta-

vila. 

Stalo se ti někdy, že jsi se na jeviš-

ti cítila tak trapně, že jsi měla chuť 

utéct, ale nemohla jsi?

Stávalo se mi to kdysi, měla jsem pocit, 

že jsem příšerná a  chtělo se mi odejít 

a  už nikdy nic nemoderovat.  Ale na-

rození dětí ve mně tyhle pocity zlo-

milo a  dodalo mi sebevědomí. Teď už 

mám taky podstatně víc zkušeností 

a  troufám si říct, že mě jen tak něco 

nezaskočí. Naopak vítám jakoukoliv 

improvizační výzvu. Mám ráda, když se 

na akcích, které moderuju, stane něco 

nečekaného, vypnou světla, nepřijde 

generální ředitel apod. Pro mě je to 

zpestření a adrenalin, který se mi v tu 

chvíli vyplavuje, mě strašně baví. Jsem 

ráda, že má profese je takhle kontakt-

ní. Vůbec netuším, co bych dělala, kdy-

by se mi něco podobného stalo v rádiu. 

Abych byla dobrá moderátorka, potře-

buju kontakt s publikem. Bez něj bych 

asi taky uměla pohotově reagovat, ale 

nemělo by to správnej šmrnc. Potřebuju 

reakci lidí, to mě nakopává.

Co tě nakopává podobným 

způsobem?

Kromě lásky nic…. Jsem opravdu šťast-

ná, že můžu dělat to, co mě baví. Když 

je nějaké plonkové období a  já třeba 

čtrnáct dní nemám žádnou pracovní 

akci, chybí to i  manželovi, který říká, 

že pak už moderuju doma i večeři. A že 

je to k nevydržení.  A má pravdu. Když 

něco delší dobu nemoderuju a jdu ně-

kam s kamarády nebo jsem doma, tak 

jakmile je chvilku ticho, začnu ho ne-

smyslně vyplňovat mluvením. Protože 

mám zafixované, že jakmile je na akci 

ticho, je nějaký průšvih a je potřeba se 

z něj vykecat. Při moderování je to dů-

ležitá schopnost, ale v reálném životě je 

to nesnesitelný.

Kromě různých akcí moderuješ na 

televizi Barrandov lifestylový týde-

ník Proměněno. Dá se říct, že je to 

tvůj splněný sen? 

Pořad vytváří můj dlouholetý kamarád 

– kadeřník Honza Kořínek. Oslovil mě, 

protože věděl, že dělám dost charitativ-

ních akcí a jsem aktivně činná v sociální 

oblasti. Ten pořad je sice o tom, že něko-

ho proměníme, uděláme mu tak zvaně 

nový look, ale je tam vždycky i  nějaký 

sociální podtext. Pomohli jsme třeba 

mamince na mateřské, která nemá fi-

nančně na to, aby zase vypadala hezky. 

Nebo slečně, která měla před maturit-

ním plesem, ale protože pochází ze so-

ciálně slabé rodiny, neměla by na nové 

šaty nebo na nový střih a  kvalitní bar-

vu na vlasy. Proměňovali jsme i mladou 

ženu na vozíčku. Andrejka byla tak úžas-

ná, že se z ní stala moje kolegyně, začala 

v tomto pořadu dělat reportérku. I když 

je téma vzhledové proměny trochu plyt-

ké, tím, že ji spojujeme vždy s nějakým 

osobním příběhem, dáváme mu hlubší 

smysl. A že bych o moderování podob-

ného pořadu snila? To mě popravdě ni-

kdy nenapadlo. Tím, že mám tak zvaně 

mediální image VIP kikiny, nikdy jsem 

nepředpokládala, že by se mě nějaký 

charitativní projekt mohl týkat. Nejsem 

typ Terezy Maxové, aby mě lidi spojovali 

s konáním dobra. Já jsem kikina, která 

chodí na večírky a život je pro ni jedna 

velká zábava. Dobře, poslední dobou 

jsem snad vnímaná taky jako maminka. 

Ale nikdy jsem nebyla vzor dobročinnos-

ti, a protože jsem soudná a svou mediál-

ní image si uvědomuju, věděla jsem, že 

bych tuhle šanci asi nedostala. O to víc 

jsem ráda, že mi ji Honza dal. 
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Jsi vidět na obraze, moderuješ, 

tvář je do jisté míry tvůj pracovní 

nástroj. Jak se vyrovnáváš s první-

mi vráskami, s  tím, že každá žena 

v určité chvíli začne stárnout?

Vím, že je důležité, jaký je člověk uvnitř, 

ale když pak na akci potkám v zákulisí 

Andreu Verešovou úplně nenalíčenou 

a  vidím její dokonalou tvář i  postavu, 

říkám si, že snad není možné, aby ně-

kdo takhle vypadal, a propadnu hyste-

rii a  řeším, co bych se sebou měla dě-

lat. I proto jsem poprvé v životě začala 

cvičit, ale strašně mě to nebaví.  Po-

dle toho, jak mě zlobí děti nebo kolik 

mám práce, střídavě hubnu a přibírám 

až osm kilo. Takže na toto téma můžu 

mluvit pořád, protože každé dva mě-

síce je u mě situace jiná. Ale po třech 

měsících cvičení už vidím výsledky. Pře-

stala mě bolet záda a jemně se mi rýsují 

šikmé břišní svaly, které ale cítím jen, 

když je zatnu, protože je pořád ještě 

kryje tuková vrstva. S postupem let už 

jsem taky přestala v koupelně používat 

zvětšující zrcadlo, protože to je největ-

ší sviňárna, jaká mohla být vymyšlena.  

Začala jsem se pravidelně odličovat 

a  používám spoustu různých krémů 

a olejíčků.

Jsi připravená na to, že nastane 

situace, kdy budeš na moderování 

třeba stará? 

Už jsem takovou situaci zažila. Před 

sedmi nebo osmi lety jsem skončila na 

televizi Óčko, když mi Jirka Balvín řekl, 

že už jsem na cílovku téhle stanice sta-

rá. Hrozně těžce jsem to nesla, ale teď 

zpětně vím, že měl pravdu. Ale bylo to 

pro mě strašné. 
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Zmínila jsi termín „mediální kiki-

na“. Takovou ženu hraješ v seriálu 

TV Prima Ohnivý kuře. 

Je to znuděná panička, trochu blbka, 

manželka starosty. Natáčením hrozně 

žiju, role Moniky Mlejnkové mě moc 

baví. Jen je mi líto, že je to blbka. Pro-

tože mrcha se hraje mnohem lépe, když 

je ještě navíc chytrá. Tak doufám, že 

v příštím seriálu budu třeba za chytrou 

potvoru, o level dál.

Je trochu paradox, že hraješ v seriá-

lu, který se točí kolem vaření, když 

se netajíš tím, že vařit moc neumíš. 

Na place jsem zjistila, že jsem prakticky 

jediná, včetně osvětlovačů a  rekvizitá-

řů, kdo neumí vařit. Což je dost šílené. 

Dobře, to je nadsázka.  Jaká je 

skutečnost?

Vždycky jsem vařila z  donucení. Po-

dle kuchařky zvládnu leccos, bez ní to 

není žádná sláva. Ale cokoliv uvařím, 

je mdlý. Neumím jídlo dochutit. Pak 

přijde můj manžel, přidá tady něco 

a tam něco a za pár minut máme na 

stole skvělé jídlo. Tím, že pro vaření 

nemám cit, vůbec mě nebaví. Tak je 

to u  mě se vším. Nejsem bojovnice.  

Když mi něco nejde, nekousnu se, ne-

vyhecuju se, abych se zlepšila. Hodím 

ručník do ringu a vzdávám se. Stejné 

je to se sportem. Proto jsem ráda, že 

mi jde moderování. Na lidech u  nás 

mi vadí, že se neumí pochválit. A když 

to náhodou udělají, mají pocit, že 

působí nafoukaně. Já jsem se k tomu 

dopracovala taky až po dlouhé době. 

Teď se ale nebojím říct, že jsem dobrá 

moderátorka. A když mi někdo zavolá 

a nabízí mi nějakou práci, klidně mu 

to takhle řeknu. Někdy na to lidi rea-

gují zvláštně. Ale já jsem fakt dobrá.

(smích). 

Když jsi byla malá holka, chválili 

tě doma? 

Já jsem byla jedničkářka, učit jsem 

se ani nepotřebovala, babička byla 

učitelka, dědeček lékárník, díky ve-

dení v  rodině, kde se mi maximálně 

věnovali, mě bylo pořád za co chválit. 

Měla jsem krásné dětství, podle všech 

výchovných a  pedagogických příru-
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ček, jak se má dítě vychovávat a pozi-

tivně motivovat. Stejně tak vedu i své 

děti. Tím, že i má současná tchyně je 

učitelka, maminka má taky „pajdák“, 

přestože pak je vystudovaná geodet-

ka, tak jakmile vidím jakoukoliv pe-

dagogickou příručku, utíkám. Já jsem 

taky studovala střední pedagogickou, 

ale pak jsem přešla na obor rodinná 

škola, protože jsem neuměla zpívat. 

Ze zpěvu bych rozhodně neodmatu-

rovala, zvládnu maximálně dva tóny, 

i děti mě prosí, abych doma nezpíva-

la. Takže příručkám se vyhýbám. Ale 

baví mě, jak na mě podobné metody 

zkouší i můj trenér – bývalý profesio-

nální sportovec David Kalivoda, který 

se mnou dělá kruhový trénink. Opa-

kuje mi, jak jsem šikovná a ať bojuju, 

a  že mám skvělý výsledky. Ale já se 

tomu směju, protože tyhle motivační 

řeči moc dobře znám a  přesně vím, 

proč mi je říká. 

Když jsme si naposledy povída-

ly, Michálek chtěl být baleťákem 

a  Zuzanka čímkoliv, u  čeho může 

hodně křičet. Jak se jejich zájmy 

posunuly? 

Teď křičí oba dva. Oba chodí na dra-

maťáček a zoo kroužek. Michálek na-

točil poměrně známou reklamu, má 

za sebou i  nějaké kampaně na pro-

dukty do zahraničí. Zuzanka si zahrá-

la v nové kriminálce dceru Ondry Vet-

chého a v seriálu Bohéma malou Janu 

Štěpánkovou. Tatínka jí hraje Michal 

Dlouhý a maminku Lenka Vlasáková. 

Takže v  pubertě se bude mít čím vy-

tahovat.

Že by sis tak trochu plnila své  

herecké sny prostřednictvím dětí?

Takové sny jsem si ani netroufla mít. 

S Michalem jsem před časem točila do 

TOP STAR magazínu reportáž a  byla 

jsem první, komu dal exkluzivní roz-

hovor, v reportáži se objevil i se ženou 

a  jejich dvěma krásnými blonďatými 

holčičkami. Michal netušil, kdo mu 

bude hrát dceru, která holčička vyhrá-

la konkurz. Když mě ale viděl na natá-

čení jako Zuzančin doprovod, smál se, 

bylo to fajn setkání.  

Zuzanka je podobná víc tvému 

muži Rendovi, zatímco Michálek 

je spíš po tobě. Je to tak i  pova-

hově? 

Je. Míša je po mně velký extrovert, 

řádí a pořád někomu někdo vykládá, 

takže moderuje naše večeře podobně 

jako já. Zuzanka je spíš tichá a  ně-

kdy trochu zaťatá, ale umí překvapit. 

Třeba při natáčení Bohémy jsem byla 

pakt pyšná matka, jak reagovala na 

pokyny režiséra Roberta Sedláčka. 

Herci měli dialog a ona sice nemluvi-

la, ale režisér jí říkal, kam se má ve 

kterou chvíli podívat. A ona tam sedě-

la, vážná holčička, a dělala přesně to, 

co měla. Když se pak obraz jel znovu, 

ona zůstala v  roli a  znovu to přesně 

dělala podle pokynů, aniž by jí kdoko-

liv cokoliv řekl. Byla jsem překvapená.

Čím jiným tě děti překvapují?

Překvapují mě tím, jak jsou schopné 

dávat najevo lásku. Přijdou třeba za 

mnou se slovy: „Mami, musím ti něco 

říct. ... Mami, miluju tě.“ To je pro mě 

nejkrásnější pocit.

Vrátím se ještě k  tématu „medi-

ální kikiny“. Nevadí ti někdy, že 

k  tobě lidi takhle přistupují? Se-

tkáváš se někdy třeba i s negativ-

ními reakcemi? 

Setkávala jsem se s nimi pouze na in-

ternetu v  různých komentářích. Ale 

to asi zažívá občas každý.  Anonymita 

dává lidem neuvěřitelnou moc a i lidi, 

kteří nejsou v  podstatě zlí, si čas od 

času potřebují vybít svou frustraci. 

Internet snese všechno a jim se uleví. 

Jediná obrana je ty komentáře nečíst. 

Jsem hodná a milá holka a mám ráda 

lidi i práci, kterou dělám. Ale co mám 

komu vysvětlovat. V reálu se naštěstí 

setkávám jen s pozitivními reakcemi. 

Jednou mě naprosto dostalo, když mi 

někdo řekl: „Vy nejste taková kráva, 

jak jsme si mysleli“. Zní to strašně, ale 

mě to hrozně potěšilo. Image „medi-

ální kikiny“ je vzhledem k mé profesi 

to nejlepší, co jsem mohla nevědom-

ky zvolit. Je to výchozí pozice, z  níž 

já můžu lidi kolem sebe jenom pozi-

tivně překvapit. Pokud něco zkazím, 

řeknou si: Jasně, je to kikina, od ní 

jsme to čekali. Když jsem ale dobrá, 

lidi jsou překvapení.  Takže já s touto 

škatulkou nebojuju, naopak ji přiži-

vuju. Pro mou profesi je tahle pozice 

ideální ještě tak osm devět let, pak už 

budu muset začít být seriózní. Ale to 

už budu mít velké děti a to už půjde.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA 
DĚTSTVÍ:
Vybavuju si třeba, že na Velikonoce 

k nám s pomlázkou nepřišla moje lás-

ka ze školky – Michálek. Tak jsem pře-

svědčila maminku a šla jsem vyšupat já 

jeho, maminka mě doprovodila.  Nebo 

další - pokaždé mě ze školy vyzvedávala 

babička, protože byla učitelka, mamin-

ka byla v tu hodinu ještě v práci. Babič-

ka uvařila oběd a já jsem si, když jsem 

snědla všechno, mohla dát Ledňáčka. 

Monika Seidlová

Foto Fotoprome.cz
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 Přípravek Calcichew D3 500 mg/200 IU
 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D.

 1 tableta obsahuje optimální
 jednorázovou dávku 500 mg vápníku.

 Tabletu můžete rozkousat a zapít
 nebo vycucat.

K dostání ve Vaší lékárně i bez lékařského předpisu.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Jste žena ve věku nad 45 let a myslíte si,
že se Vás osteoporóza netýká?


