
15. ročník

DUBEN - KVĚTEN 2020

ZDARM
A

PETRA ŠPALKOVÁ
Zodpovědnost za svůj život mám jen já



Úspěšný začátek mateřství



Vítejte v novém světe, neb náš svět už ni-
kdy nebude tím, co býval, shodují se eko-
nomové sociologové, psychologové…  
Kéž by tím mysleli, že si budeme vážit víc 
přírody, rodiny a vzájemných vztahů. Že 
k sobě budeme více ohleduplní.  Že prav-
da a láska… No, vždyť víte…
Prozatím mám spíše pocit, že po vlně vzá-
jemné solidarity a snaze pomáhat všem, 
abychom přežili, přišla vlna - jak z  toho, 
co nejvíc vytřískat. Pro spoustu lidí je to už 
všechno vlastně fajn. Na výlety se může, 
do obchodů se může, grilovat s kamará-
dy se může a do práce se nemusí…  A 
tak se peče chleba, nadává na školu a 
část národa si užívá dlouhých placených 
prázdnin. Ekonomika nám tak trošku ko-
labuje, firmy se potichu zavírají, pracovní 
místa ubývají, ale vlastně to do té domácí 
pohody není tak moc vidět. Jasně, ně-
komu už přišla výpověď, protože firma 
zkrachovala, ale to se nás vlastně netý-
ká… A tak se sepisují petice proti návratu 
dětí do škol, protože je přece nemůžeme 
ohrozit – myslíme tím ty děti, které s sebou 
bereme do nákupních center o víken-
du a které se účastní rodinných výletů a 
oznamujeme zaměstnavateli, ať s námi 
do června nepočítá a pak vlastně taky 
ne, protože přece máme právo vybrat si 
dovolenou… 
Vítejte v novém světě… Který je ale vlastně 
stejný, jako býval..

Editorial
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Potíže nejen 
po porodu, 
o kterých se 
nemluví. 
Co pro sebe 
můžete 
udělat?
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PÉČE V TĚHOTENSTVÍ 
Jedním z náročnějších, ale krásných ob-

dobí života je období těhotenství. Tato 

přirozená věc však pro organismus ženy 

znamená i velkou zátěž v podobě fyzio-

logických a psychických změn. I proto je 

potřeba během těhotenství upřednost-

ňovat zdravý životní styl, jehož zákla-

dem je správný jídelníček, pravidelný 

pohyb, psychická pohoda i  dostatek 

odpočinku. Některé ženy však z  růz-

ných důvodů nemohou docílit dodání 

všech potřebných látek. Tehdy je vhod-

né sáhnout po doplňcích stravy, které 

deficit pokryjí. 

Ani novopečené maminky by nemě-

ly zapomínat na správné a  pravidelné 

stravování, i  když mají spoustu práce 

kolem miminka. To má totiž zásadní 

vliv na kvalitu mateřského mléka, kte-

ré je pro miminko tou nejlepší výživou 

a  dodává mu nejen živiny a  tekutiny, 

ale také nenahraditelný koktejl protilá-

tek, které budou v následujících letech 

tvořit jeho imunitní systém. 

SVĚTLO NEEXISTUJE BEZ TMY
Narození nového človíčka přináší hlav-

ně spoustu radostí, ale pochopitelně 

také starostí. Jak praví známý citát, 

světlo nemůže existovat bez tmy. Po 

porodu se tak někdy mohou objevit 

nejrůznější nepříjemnosti od problémů 

s pletí, rychlého hubnutí, nebo naopak 

přibírání na váze přes problémy s men-

struací, hemeroidy až po bolestivý po-

hlavní styk nebo změny v rodidlech. 

ZMĚN, KTERÉ MŮŽETE NA SVÉM 
TĚLE SLEDOVAT PO PORODU

1OBČASNÝ ÚNIK MOČI
Pokud vedle dětských plenek 

musíte řešit i  pomůcky na únik 

moči pro dospělé, není to nic příjem-

ného. Pokud se vám to stane, nevěšte 

hlavu, nejste v  tom sama. Jde obvykle 

jen o dočasný problém, způsobený tím, 

že během porodu hlava dítěte tlačila 

na boční stěnu pochvy, a  tak se nervy 

na těchto místech staly dočasně necit-

livými. Pomoci může procvičování svalů 

pánevního dna a  zvýšení pohodlí po-

užíváním tenkých diskrétních inkonti-

nenčních vložek. Dobrou zprávou je, že 

nervy se regenerují rychle a typická po-

porodní inkontinence trvá jen několik 

dní až týdnů. MUDr. Jan Pokorný FEBU, 

MBA, radí: „Během těhotenství dochází 

ke změně anatomických poměrů, které 

mohou trvat i po porodu. Pokud záro-

veň dojde ke zvýšení tělesné hmotnosti, 

mohou se problémy kumulovat. Inkon-

tinence se dá řešit fyzickým cvičením, 

redukcí tělesné hmotnosti, v některých 

případech léky nebo operací. Přechod-

ně nebo v případě žen, u kterých nejde 

volit jinou možnost, lze problém řešit 

diskrétními inkontinenčními pomůcka-

mi. Vždy je však vhodné si vyžádat ná-

zor lékařského odborníka.“

2POPORODNÍ BŘÍŠKO
Jednou z partií ženského těla, na 

kterých jsou změny po porodu 

nejviditelnější, je břicho. Levá a  pra-

vá strana svalů tvořících přední stěnu 

břicha se v důsledku velkého vnitřního 

tlaku oddělí a uvolněná tkáň, která je 

spojuje, je nedokáže udržet. Mezi obě-

ma stranami se následně vytvoří meze-

ra. Některé druhy cviků a  sportovních 

aktivit tento stav mohou ještě zhoršit, 

a  tak se cvičením namísto z  pevného 

bříška stane bříško vláčné a  vyduté. 

Pokud náhodou zjistíte, že máte tento 

problém a  nevěděli jste o  něm, nic se 

neděje, štěrbina je pravděpodobně tak 

malinká, že se dá správně zvoleným cvi-

čením snadno uzavřít, případně se mů-

žete svěřit do rukou chirurgů.

3NAPUCHLÉ NOHY
Mnohé maminky zažijí otoky 

nohou během těhotenství, ale 

ojedinělý není ani poporodní otok, 

který se nazývá edém. Vzniká proto, že 

krev ze zmenšující se dělohy a  infuze, 

které jste při porodu dostaly, nelze jen 

tak jednoduše z  těla vypudit, a  pro-

to se usazují v nohách. Za normálních 

okolností by se však měl otok do de-

seti dnů ztratit, pokud ne, pomůže lé-

kař. V těchto dnech si proto obouvejte 

pohodlné pantofle nebo jinou volnou 

obuv a  nezapomínejte tělu dopřávat 

bílkoviny, které se při porodu ztrácejí.

4VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Zatímco vlasy během těhoten-

ství sílí, stává se, že po porodu 

je ztrácíte po hrstech. Během těhoten-

ství vyšší hladina estrogenu stimulovala 

růst vlasů, po porodu a během kojení je 

estrogenu v  těle málo, a  tak vlasy pře-

stávají růst a padají. Obvykle se s tímto 

problémem začnete potýkat okolo 12. 

týdne po porodu. K  původní tloušťce 

a  hustotě vlasů se zpravidla dostanete 

v průběhu šesti měsíců až jednoho roku. 

Některým maminkám zůstane kvalita 

vlasů změněna navždy. Důležité však je, 

že vypadávání se jednou určitě zastaví.

5HEMOROIDY
Další problém můžete po poro-

du pocítit již při běžném sezení. 

Když žena při porodu tlačí, často jí vy-

stoupí na čele žíly. Pod stejným tlakem 

jsou i  hemoroidy, nemluvě o  tom, že 

děloha v  těhotenství na ně tlačila ně-

kolik měsíců. Existuje mnoho způsobů, 

jak si pomoci - můžete vyzkoušet stu-

dené obklady, vlhčené léčivé ubrousky 

na hemoroidy po stolici, sedavé lázně 

či mastičky, které koupíte v lékárně. Po-

kud problémy s hemoroidy přetrvávají 

nebo si všimnete krvácení, poraďte se 

s  lékařem, který vám může předepsat 

venofarmaka. „U  viditelných projevů 

onemocnění je vhodné užívat účinné 

venofarmakum (lék na žíly), které vám 

předepíše praktický lékař nebo který-

koli žilní specialista,“ doporučuje doc. 

MUDr. Fait a  varuje: „Nedoporučuji 

spoléhat se na neověřené doplňky stra-

vy, které by mohly uškodit během koje-

ní dítěti, nebo mít pouze placebo efekt 

a které nejsou ověřovány.“

Foto: Shutterstock.com
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Ženy jsou jako květiny, ne-
smírně silné a křehké záro-
veň. Aby však mohly vykvé-
tat do plné krásy, musí vedle 
péče o svou rodinu, blízké a 
domov zahrnout především 
péči o sebe sama. Obzvlášť 
v  období těhotenství, kdy je 
tato péče už nejen o sebe 
potřeba mnohem více. Toto 
období, ale i období po 
porodu a šestinedělí navíc 
mohou provázet různé nepří-
jemnosti. O některých z nich 

se příliš nemluví…



Exotic Animals
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Vaše miminko zničehonic začne plakat, kroutí se, je zarudlé v obličeji, nožičky 
přitahuje k bříšku. Křičí, křičí a není k utišení. Když se takto ohlásí bolavé 
bříško, je pohoda celé rodiny rychle pryč. Co s tím? Přečtěte si naše tipy, jak 
svému drobečkovi můžete rychle a snadno pomoci. Zároveň si pojďme popo-
vídat o tom, co dělat, když se navíc přidají ještě opruzeniny – další bolavý 

problém našich nejmenších

Co trápí naše nejmenší



U miminek se 
problémy s bo-
lavým bříškem 

vyskytují přede-
vším v prvních 
třech měsících 

života.

PROČ MIMINKA TRÁPÍ 
„PRDÍKY“?
Nadýmání a plynatost jsou jedny z nej-

běžnějších zdravotních obtíží, které 

nás potkávají, a lze o nich bez zaváhání 

prohlásit, že dokážou pořádně potrá-

pit v každém věku. U miminek se pro-

blémy s bolavým bříškem vyskytují pře-

devším v prvních třech měsících života. 

Jejich výskyt obvykle souvisí s nezralos-

tí trávicího systému, který si teprve zvy-

ká na život mimo tělo maminky a musí 

se postupně naučit správně fungovat. 

K  tomu někdy bohužel patří i bolesti-

vý a hodně uplakaný stav, označovaný 

také jako kojenecká nebo tříměsíční 

kolika. U  malého procenta miminek 

mohou být obtíže zapříčiněny alergií 

na bílkovinu kravského mléka. K dispo-

zici je mnoho návodů, jak miminkům 

od bolavého bříška pomoci, pokud však 

máte pocit, že problémy vašeho děťát-

ka jsou závažnější než obyčejné prdíky, 

neváhejte navštívit svého pediatra, aby 

mohla být zjištěna příčina obtíží a vy-

loučeno závažnější onemocnění.

JAK KOJENECKÉ KOLICE PŘED-
CHÁZET?
Kojenecká kolika vzniká náhle, bez 

příčiny, u jinak prospívajících miminek, 

tzv. z plného zdraví, a často končí od-

chodem větrů. Projevuje se především 

neklidem a neutišitelným pláčem. 

Pokud vaše miminko často trápí bolavé 

bříško, vyzkoušejte následující tipy:

• Zajistěte co nejklidnější domácí pro-

středí.

• Dbejte na správnou techniku kojení 

tak, aby bylo omezeno polykání vzdu-

chu. 

• Lahvičku s kojeneckou výživou nechte 

před podáním chvíli ustát, aby spadla 

pěna, která vzniká při míchání a která 

může způsobovat problémy s nadýmá-

ním. 

• Vždy nechte miminko po jídle odříh-

nout.

• Upravte režim krmení. Večerní kr-

mení by mělo probíhat mezi 22. – 24. 

hodinou, nekrmte miminko ve spánku, 

při probuzení je zklidněte místo krme-

ní raději přebalením. Jestliže miminko 

ve věku 3 týdnů dostatečně přibývá na 

váze, prodlužujte intervaly nočního kr-

mení.

• Nemají-li tato opatření efekt, dopo-

ručuje se dietní léčba, která u kojených 

dětí spočívá v  přísné bezmléčné dietě 

maminky. U  nekojených dětí se podá-

vají speciální mléka pro léčbu alergie 

na bílkovinu kravského mléka. Zklidně-

ní by se mělo dostavit do 48 hodin.

• Pokud kojíte, omezte příjem silně na-

dýmavých potravin.

• Kojící maminky mohou pít bylinné 

čaje proti nadýmání.

JAK ZKLIDNIT MIMINKO  
S KOLIKOU?
Způsobů, jak uklidnit plačící mimin-

ko, je mnoho. Mezi nejúčinnější patří 
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Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem Azulenu. 

Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní záněty. 
Obsahuje antibakteriální složky, které mohou rovněž urychlit 
léčení již vzniklých infekcí. Aviril přináší úlevu od vysušené, 

svědivé nebo sluncem spálené pokožky.  

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

dm drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco
na e-shopu a v našich lékárnách 

AVIRIL dětský olej s azulenem 50 ml

AVIRIL dětský krém 50 ml

www.alpa.cz

Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku tak, aby se miminko 
cítilo jako v bavlnce. Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé 
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.
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samozřejmě chování, nošení v  šátku, 

kolébání nebo houpání v  kočárku do-

provázené zpíváním, broukáním nebo 

tichým mluvením. Účinné bývá také 

těsné zabalení do zavinovačky, které 

miminku připomíná stav, kdy bylo ještě 

u vás v bříšku. Vyzkoušet můžete také 

tzv. úlevové polohy:

• na bříšku na vašem předloktí, tzv. na 

„tygříka“

• v  klubíčku – zádíčka miminka máte 

přitisknutá k břichu, rukama držíte mi-

minko pod kolínky

• na bříšku na vašich kolenou nebo na 

lůžku, hladíte miminko po zádech, jem-

ně poplácáváte po zadečku.

Dále se doporučuje například mírně na-

hřátá plenka na bříško nebo teplá kou-

pel - pozor, nikdy nekombinujte teplou 

koupel a obklady! Úlevu může přinést 

také masáž bříška, kdy miminko hladí-

me po směru hodinových ručiček kolem 

pupíku. Někdy miminko utiší monotón-

ní zvuk v pozadí – třeba spuštěný vysa-

vač nebo pračka ve vedlejší místnosti.

Kromě všech výše uvedených opatření 

můžete svému miminku pravidelně po-

dávat kapky proti nadýmání 

Při výběru kapek proti nadýmání volte 

vždy registrovaný lék, u něhož je ověře-

na bezpečnost a účinnost. 

PLENKOVÁ DERMATITIDA
Speciální péči je třeba věnovat plenko-

vé oblasti. Pod plenami vzniká specific-

ké prostředí, ve kterém často dochází 

k  tzv. plenkové dermatitidě. Jako zá-

kladní faktor se zde uplatňuje vlhkost 

a tření, proto k postižení dochází hlav-

ně u  kojenců ve věku 9 až 12 měsíců, 

kdy už se více pohybují. Chemický vliv 

látek obsažených v  moči a  stolici má 

spíše druhotný význam. Enzymatickým 

štěpením močoviny vzniká čpavek, kte-

rý zvyšuje kyselost kožního povrchu. 

V takovém prostředí se ve zvýšené míře 

uplatňují lipázy a proteázy (enzymy) ze 

stolice, které pak kůži dráždí. Stolice 

kojených dětí má více zásadité (opak 

kyselého) pH, proto mají menší sklon 

ke vzniku plenkové dermatitidy. V po-

drážděné kůži dochází snadněji k  po-

množení kvasinek a bakterií, a  tím ke 

zhoršování kožní nemoci. V  současné 

době jsou výhodou bavlněné plenky 

s  velmi dobrým sacím efektem, které 

jsou šetrné k pokožce miminka. Vybírat 

dnes můžeme z několika různých typů 

kalhotek i  plenek, tak abychom našli 

pro své dítě optimální variantu.  Rov-

něž navlhčené hygienické utěrky.

umožňují udržet pokožku nepodráždě-

nou, bez kvasinkové a bakteriální infek-

ce. Kupodivu jsou používané kosmetic-

ké a  syntetické materiály velmi dobře 

tolerovány, podráždění či dokonce 

alergie jsou spíše vzácností. I  při pou-

žívání kvalitních jednorázových plen se 

musí dítě přebalovat často a alespoň 1x 

i během noci. K omezení tření je nutné 

vybrat odpovídající velikost plenkových 

kalhotek. Jako ochranný krém zůstává 

nejvhodnější dětská mast s  rybím tu-

kem, která svou konzistencí vytváří na 

povrchu kůže jemný film, který mini-

malizuje kontakt kůže s močí a  stolicí 

a rovněž omezuje tření. Vzhledem k ri-

ziku vdechnutí se upouští od používání 

zásypů. Pokud nedochází při pečlivém 

ošetřování ke zlepšení, může jít o  in-

fekci nebo jiné kožní onemocnění a je 

třeba konzultovat lékaře.

OŠETŘENÍ ZADEČKU PO STOLICI
Při každé výměně pleny pečlivě očistě-

te pokožku děťátka od zbytků stolice 

a moči. Po stolici je nejlepší děťátku za-

deček opláchnout pod tekoucí vodou 

a  dočistit vlhkou gázou. Pokud nejste 

v dosahu tekoucí vody, můžete použít 

čistou bavlněnou plenku, vlhkou gázu, 

papírový ubrousek nebo trochu dětské-

ho olejíčku. 

Utírejte vždy směrem zepředu doza-

du – jedním tahem od genitálií ke ko-

nečníku, aby se do genitálií nedostaly 

bakterie z konečníku. Dodržovat tento 

postup je důležité hlavně u  děvčátek. 

Pokud zadeček a genitálie čistíte opa-

kovaně, vždy použijte čistý ubrousek či 

gázu. Chlapečkům opatrně očistěte pe-

nis a šourek, pokožku nepřetahujte. Na 

závěr zadeček potřete tence krémem 

proti opruzeninám.

Foto: Shutterstock.com
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Přírodní materiály
Hypoalergenní
Antibakteriální vrstva
Bez chloru 
Bez parfemace
Indikátor vlhkosti
Na den i noc
Pro velmi citlivou pokožku
Pružný bederní pás 

 

NENÍ TO JEN PLENA, JE TO PÉČE O DÍTĚ
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10
tipů na 
zdravé 
a rychlé 
svačiny 
pro děti
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Zdravá svačina je důležitá nejen pro dobré soustředění, ale 
také zabraňuje přejídání. Stále více dětí má problémy s nadvá-
hou či dokonce s obezitou. Častou příčinou bývá právě absence 

svačin, která pak vede k večernímu přejídání a mlsání.



Správná svačina by měla být složena ze 

sacharidů i bílkovin a tvořit asi 10 % až 

15 % denního příjmu (v  závislosti na 

sportovní aktivitě dítěte). Důležité je 

také vždy myslet na dodržování pitného 

režimu, který i u dětí tvoří 1,5 až dva li-

try tekutin podle věku a fyzické aktivity 

dítěte.  Nejvhodnější je čistá 

voda, kterou můžete ochutit 

citronem, mátou nebo ovo-

cem, případně neslazený ze-

lený nebo bílý čaj. Nevhodné 

jsou naopak jakékoli sladké 

nebo dokonce energetické 

nápoje.

Velkou část svačiny by měla 

tvořit zelenina a  ovoce. A  to 

jak u dopoledních, tak odpo-

ledních svačin. S  ovocem je 

to u dětí snazší je – přirozeně 

sladké, proto jim více chutná. 

Horší situace nastává u zeleni-

ny, která se často dětem zdá 

zbytečná. Rodiče by to ovšem 

měli vidět jinak a  zeleninu 

alespoň „schovávat“ do po-

mazánek, dipů nebo salátů. 

Vitaminy A a C a vláknina ob-

sažené v ovoci a zelenině jsou 

totiž pro zdravý růst a  vývoj 

dětí naprosto nezbytné.

TO NEJLEPŠÍ DO ŠKOLY
Nezáleží na tom, jestli jsou 

domácí svačiny in nebo out, 

hlavní je, aby se váš potomek 

stravoval opravdu kvalitně. 

Pokud svačiny odmítá, zkuste 

mu je zpestřit něčím netra-

dičním. Celozrnným pečivem 

s  tvarohovou pomazánkou 

a zeleninou rozhodně nic ne-

zkazíte. Kromě klasického na-

mazání z toho můžete připravit i „do-

spěláckou“ verzi – pomazánku dejte do 

malé mističky jako dip, pečivo a zeleni-

nu nakrájejte na špalíčky, aby se daly 

namáčet a přikusovat. Kromě tvarohu 

můžete zkusit i dip z  cizrny nebo čer-

vené čočky.

Sladkou obměnou může být ovoce s jo-

gurtem a domácí granolou, celozrnné 

či cuketové muffiny s  ovocem, rýžové 

lívanečky, nejlépe domácí a  nepřisla-

zovaná ovocná přesnídávka či husté 

smoothie nebo ochucený tvaroh. Ani 

v  nouzi dětem nebalte sladké čokolá-

dové tyčinky, ochucená mléka, tučné 

salámy nebo hamburgery. Sice v  nich 

tyto pokrmy vyvolají nadšení, ale bu-

dou po nich unavené a mít brzy hlad.

ZAPOJTE DĚTI DO PŘÍPRAVY
Na připravování svačin nemusíte být 

sami, můžete zapojit i  svého školáka. 

Společně bezpochyby zvládnete na-

příklad sendviče, plněné bagety a pita 

chleby, zeleninové i ovocné saláty či do-

mácí sušenky nebo müsli tyčinky.

Svačinka by neměla chybět ani mezi 

obědem ve škole a domácí večeří. Sáh-

nout můžete třeba po mléčném vý-

robku s  čerstvým ovocem nebo müsli 

tyčince bez přidaného cukru, křehkém 

chlebu se sýrem a zeleninou nebo opět 

celozrnném pečivu s  pomazánkou. 

I tuto svačinku si děti mohou připravo-

vat samy. Nejprve s vaší pomocí, pozdě-

ji to zvládnou i bez dospělého dozoru.

10 TIPŮ NA NETRADIČNÍ A ZDRA-
VÉ SVAČINKY PRO ŠKOLÁKY: 

1Pita chléb s krůtí šunkou, paprikou, 

jarní cibulkou, avokádem a zakysa-

nou smetanou.

2Smoothie z  banánu, manga a  po-

merančové šťávy + malá domácí 

sušenka.

3 Veselé duhové 

špízy z  borůvek, 

hroznů, kiwi, ananasu, 

mandarinky a  jahod + 

mléčný produkt.

4 Domácí muffiny 

z celozrnné mouky 

se skořicí, jablky a  ro-

zinkami.

5 Ovesné sušenky se 

sušeným ovocem + 

mléčný produkt.

6 Sendvič se sušenou 

šunkou, rukolou 

a zeleninou.

7 Celozrnná bageta se 

sýrem cottage + čer-

stvé ovoce. 

8 Wrap s  tuňákovou 

pomazánkou, salá-

tem a zeleninou.

9 Sendvič s uzeným lo-

sosem, lučinou a  sa-

látem.

10 Salát s  těstovi-

nami, zeleninou 

a  jogurtovým dressin-

gem.

A DALŠÍ RECEPTY:
Rychlou a  hodnotnou 

svačinou pro dítě může 

být bílý jogurt s čerstvým 

ovocem nebo obilné či 

bezlepkové kaše, kte-

ré lze zdravě ochutit třeba rozinkami, 

ořechy nebo přírodními sirupy. 

Osvědčeným typem na svačinu je čer-

stvé pečivo, které je vhodné střídat, 

s domácí pomazánkou z luštěnin, vajec, 

obilnin, ryb, zeleniny nebo tvarohu. 

Domácí moučníky je také možné zařa-

dit. Je však potřeba dbát na to, aby byly 

z kvalitních surovin, a vyhněte se zby-

tečnému cukrování a polevám.  

Foto: Shutterstock.com

Velkou část svačiny by měla 
tvořit zelenina a ovoce.
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Snad se mnou budete souhlasit, že být v kondici a fit v sedmnácti vcel-
ku není žádné umění. I ve dvaceti to jde docela snadno. Ale když na 

dveře klep čtyřicítka, už bývá ledacos jinak…

Krásných
...cet
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Ačkoliv se o tom moc ne-
mluví mezi 40. a 50. rokem 
života dost často dochází ke 

zhoršování zraku.

Šance na lepší kondici samozřejmě ros-

tou, pokud si na ni políčíte právě už ve 

dvaceti – zdravým jídelníčkem, fyzic-

kou aktivitou a  životním stylem. Tak 

jak jste na tom vy?

SKVĚLÝCH TŘICET
Co by nás mohlo potkat: 

BOLESTI ZAD
Páteř už začíná ztrácet někdejší pruž-

nost a ohebnost. Ráno se nám hůře stá-

vá a  pokud si v  této době dopřejeme 

ještě nějaké miminko, možná nás ne-

příjemně překvapí, že se po těhotenství 

budeme dostávat přece jen hůře do 

formy. Bolesti v  zádech se objeví nej-

častěji v bederní krajině.

Řešení

Pokud lékaři vyloučí vážnější příči-

nu, většinou jde o  snadno řešitelný 

problém, a  to rehabilitací a  cvičením. 

Obvykle stačí se po ránu pořádně pro-

táhnout a když zbude čas vyrazit si za-

cvičit, nebo zaplavat. 

NEUROTICKÉ PORUCHY 
Kromě bolestí zad nás v  tomto věku 

často trápí i  nespavost, bolesti hlavy, 

nervozita, podrážděnost, pocit vyčer-

pání, nebo třeba chronická únava. 

Potíže mívá na svědomí psychika – ob-

vykle toho na sebe naložíme moc a vše 

chceme stoprocentně zvládnout. A vý-

sledek na sebe nenechá dlouho čekat. 

Řešení 

• Zkuste více odpočívat. Vyčleňte si 

nějaký čas jen pro sebe, pokud na 

to máte, jeďte do lázní na wellness 

relaxační pobyt, kde vám pomo-

hou odstranit problémy spojené 

s vysokou duševní zátěží a stresem. 

• V  případě vážnějších psychických 

potíží vyhledejte odborného léka-

ře. V této věkové kategorii žen se 

může poprvé projevit i  psychické 

onemocnění (schizofrenie, panic-

ká porucha...). 

KŘEČOVÉ ŽÍLY
U některých žen se bohužel už v tomto 

věku objeví. Zátěží často bývá opako-

vané těhotenství. Typickými příznaky 

chronické žilní nedostatečnosti jsou 

unavené a  těžké nohy, které otékají, 

noční křeče, pocit mravenčení a napětí 

v nohách. K těmto potížím mívají ženy 

vrozené dispozice. 

Řešení

• Preventivně působí zdravý život-

ní styl s  vyváženou stravou, boha-

tou na vitaminy a  vlákninu, s  mi-

nimem živočišných tuků, a  fyzická 

aktivita (chůze, plavání nebo cyklistika).  

• Při potížích se svěřte do rukou lékaře. 

Bez léčby hrozí komplikace jako plicní 

embolie nebo bércové vředy. Na zmír-

nění bolesti někdy stačí stahovací pun-

čochy, v  těžších případech se křečové 

žily odstraní operativně.

ZAJÍMAVÝCH ČTYŘICET
Co by nás mohlo potkat:

Změny pohybového aparátu 
včetně postupného snižová-
ní pohyblivosti, osteoporóza, 
BOLESTI KLOUBů, CELIAKIE
Špatné pohybové stereotypy, nadměr-

né zatěžování páteře, postupné opo-

třebování jednotlivých kloubů a úbytek 

svalové hmoty – to vše se spolu s  po-

stupným řídnutím kostí podílí na vzni-

ku nevratných degenerativních změn 

pohybového aparátu. 

Řešení

Pohybový aparát je komplexní, dopřej-

te mu stejně kompletní péči – dlouho-

dobou a cílenou. Omezení hybnosti má 

na běžný život zásadní dopady, které si 

řada z nás uvědomí až v momentě, kdy 

bolest reálně vstoupí do života. 

Prvním krokem by měl být výběr ade-

kvátní kloubní výživy, která odpoví-

dá pacientovu stavu kloubů. V  dnešní 

době existuje řada péče, jež nabízí kon-

krétní podporu pro daný stav kloubů. 

Stejně důležité je ji doplnit o  vhodné 

cvičení, vyvážený jídelníček a  redukci 

hmotnosti. 

V  současné době najdete na trhu ne-

přeberné množství různých doplňků 

stravy, které slibují úlevu od kloubních 

obtíží. Ne všechny jsou ale dostatečně 

kvalitní a obsahují vše, co kloubní apa-

rát vyžaduje. Vybírejte proto takové, 

které nabízejí péči komplexní, dbejte 

na složení výrobku. Klouby by určitě 

měly dostat kvalitní kolagen.

Kolagen je bílkovina, která je základní 

stavební hmotou pojivové tkáně. Tvoří 

25–30 % všech proteinů v těle savců, ve 

formě kolagenních vláken je složkou 

mezibuněčné hmoty. S postupem věku 

ovšem naše tělo ztrácí schopnost  ko-

lagen  samo vyrábět. Jeho nedosta-

tek se pak projevuje nejen stárnutím 

kůže, zhoršenou kvalitou vlasů, lámá-
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ním a  třepením nehtů, ale především 

bolestmi kloubů, loupáním v  zádech. 

Vazivo přichází o  svou elasticitu a zdá 

se, jako bychom vysychali, proto mu 

vděčíme za pohyb bez bolesti, tedy za 

zdravé klouby a vazy.

A  jak vybrat ten správný kolagen? Je 

důležité respektovat tyto zásady vý-

běru kolagenu vhodného pro kloubní 

chrupavku:

    1. Musí se jednat o kolagen typu II 

(kolagen typu I se v chrupavce nevysky-

tuje).

    2. Přípravek ho musí obsahovat do-

statečné množství (některé preparáty 

mají jen stopové množství).

    3. Musí být hydrolyzovaný, aby měl 

malou molekulární hmotnost, a  tudíž 

byl vstřebatelný. 

    4. Samotný kolagen typu II je jen 

jednou složkou chrupavky, další dvě 

nejvíce zastoupené látky jsou chon-

droitin sulfát a  kyseliny hyaluronová, 

která se vyskytuje jak v chrupavce, tak 

v kloubním mazu. S věkem a opotřebe-

ním chrupavky množství těchto látek 

v chrupavce klesá. 

Zpomalení metabolismu
S postupujícím věkem dochází k atrofii 

stěny žaludku. Díky tomu dochází k ne-

dostatečné absorpci některých látek 

a snížené produkci kyseliny chlorovodí-

kové. Zpomaluje se také motilita střev, 

což má za následek vznik zácpy. Pro-

blematická funkce jednotlivých orgánů 

podílejících se na látkové výměně má 

tak spolu s  nedostatečným pohybem 

vliv na celkové zpomalení metabolismu 

a nadměrnému ukládání tuků.

Řešení

Řešením je změna stravovacích návyků, 

konzumace zeleniny, ovoce a vlákniny, 

dodržování pitného režimu a samozřej-

mě také pohyb.

Menopauza 

V  období po 40. roce u  žen dochází 

ke změnám souvisejícím se snižující se 

sekrecí pohlavních hormonů a s ukon-

čením menstruace (obvykle mezi 45 až 

55 lety ). U některých žen menopauza 

probíhá velmi nenápadně a nepozoro-

vaně, u  většiny však dochází ke krát-

kodobým nebo dlouhodobým potížím 

– ať už se jedná o  návaly horka, po-

drážděnost, únavu či závratě, deprese, 

bolesti hlavy nebo nespavost, srdeční 

arytmie aj.

Řešení

Menopauza rozhodně nepodceňujte, 

existuje velké množství přípravků, kte-

ré upraví hladinu hormonů v krvi – vy-

platí se zajít za lékařem a poradit se. 

CELIAKIE
V tomto období se, bohužel, dost často 

objeví i některá z potravinových alergií, 

dost často to bývá nesnášenlivost lepku.

Řešení

Naštěstí je na trhu již velké množství 

bezlepkových potravin, takže je možné 

si postavit plnohodnotný jídelníček i při 

této diagnóze, aniž byste se museli ně-

jak zásadně omezovat.

Změny v oblasti kardiovasku-
lárního systému, nervového 
a respiračního systému
V  souvislosti s  činností kardiovasku-

JAK BÝT FIT
Přejděte na zdravou životosprávu.

Jezte menší porce, ale často. Díky tomu pomůžete 
udržovat metabolismus vašeho těla neustále v činnosti 
a nebude u vás docházet k přílišnému ukládání nadby-
tečných tuků. Dbejte, aby potraviny byly co nejčerst-
vější, aby strava obsahovala dostatek ovoce a zeleniny. 
Převažovat by mělo libové kuřecí, krůtí a hovězí maso 
nebo ryby. Zvolte komplexní sacharidy – jakými jsou 
např. rýže nebo ovesné vločky. Občas zařaďte mléčné 
výrobky. Tím vaše tělo získá kalcium - silného bojovníka 
proti řídnutí kostí.Večer se nepřejídejte. A nezapomínej-
te na dostatek tekutin ve formě obyčejné vody, nesla-

zených minerálek, ovocných a bylinných čajů. 

Nekuřte
Kouření zvyšuje možnost vzniku rakoviny plic a dalších, 

zejména kardiovaskulárních chorob.

Omezte spotřebu alkoholu
Zvýšená konzumace alkoholu má nejen negativní do-
pad na zdraví, ale i na psychiku jedince, jeho ekono-

mickou situaci a nejbližší okolí. 

Dopřejte si dostatečný a kvalitní spánek. 
Ten by měl být alespoň 7 hodin denně. 

Vyvarujte si nadměrné psychické zátěže. 
Právě ona se může mj. velkou měrou podílet na nekva-

litním spánku.

Mějte pozitivní přístup k životu. 
Vliv psychiky na zdraví je nezanedbatelný. Zeptejte se 
samy sebe, kdy jste se naposled od srdce zasmály? Kdy 

jste se naposledy za něco pochválily?22



lárního systému dochází ke snižování 

pružnosti cév a k jejich postupnému zu-

žování. Největší podíl na ukládání skle-

rotizujících látek na stěnách cév má LDL 

cholesterolu (tzv. „špatný“ cholesterol). 

Výsledkem těchto změn je zvyšování 

krevního (systolického) tlaku.

Řešení

Řešením je opět změna stravovacích 

návyků, v  mnoha případech i  snížení 

tělesné hmotnosti. 

Postupné snižování smyslové-
ho vnímání
Ačkoliv se o tom moc nemluví mezi 40. 

a 50. rokem života dost často dochází 

ke zhoršování zraku. Snižuje se pruž-

nost čočky a její schopnost akomodace. 

Řešení

Tento problém je třeba korigovat brý-

lemi eventuelně operačním zákrokem. 

Mimo se také snižuje sluchová ostrost 

a postupně se zhoršuje i čich a chuť.

RAKOVINA PRSU
Od 45. roku se začíná zvedat křivka 

onemocnění touto nejčastější formou 

ženské rakoviny. 

Řešení

• Preventivní mamografické vyšet-

ření prsu (pojišťovny je ženám od 

45 do 60 let každé dva roky hradí).  

23



• Samovyšetření prsu 

(jednou měsíčně po-

dle návodu gynekologa).  

• V případě, že měl nádor ně-

kdo z  příbuzných, obraťte se 

na genetickou poradnu. 

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO 
ČÍPKU 
Její zvýšené riziko se projevuje 

už od čtyřiceti let a stoupá po 

padesátce. 

Řešení

• Pravidelně chodit ke gy-

nekologovi na preventiv-

ní vyšetření, které zachytí 

i přednádorové stavy. 

• Mít stálého sexuálního 

partnera. 

OBÁVANÝCH PADESÁT
Co by nás mohlo potkat:

KLIMAKTERIUM 

Takzvaný klimakterický 

syndrom je problém číslo 

jedna. 

Úbytek estrogenů udělá 

paseku na duši i  na těle 

a někdejší kondice bývá ta 

tam. Přechodem propluje 

bez potíží asi jen čtvrti-

na žen. Ty ostatní zakusí 

v  různé míře jeho proje-

vy, jako jsou návaly, noční 

pocení, poruchy spánku.

I  celoživotně štíhlé ženy 

najednou musí bojovat 

s  nadváhou, což je dáno 

pomalejším spalováním 

kalorií v menopauze

Řešení 

Poraďte se s  lékařem 

o vhodné léčbě

OSTEOPORÓZA
Úbytek pohlavních hor-

monů může u  některých 

žen způsobit řídnutí kostí, 

které vede k  častým zlo-

meninám. 

Rychlejším odbouráváním 

kostní hmoty je ohroženo 

kolem 40% žen. Stav lze 

přesně zjistit pomocí tak-

zvané denzitometrie, toto 

měření ovšem nepatři do 

preventivních vyšetření. 

Řešení

• Hlídejte si jídelníček. 

Zdravá strava s  ob-

sahem vápníku a  vi-

taminu D a  dostatek 

pohybu zvyšují na-

ději, že od sebe ode-

ženete osteoporózu 

i další nemoci. 

• Pohybem lze docílit 

nárůstu kostní hmoty 

až o 10 procent. Stačí 

denně šlapat 30 mi-

nut na kole, nebo ujít 

1500 metrů pěšky. 

Vhodné je i plavání. 

Foto: Shutterstock.com

Úbytek 
pohlavních 
hormonů 

může 
u některých 
žen způsobit 

řídnutí 
kostí, které 

vede 
k častým 

zlomeninám.
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Živý kolagen nové generace s přirozeně 
obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém 
výzkumu. Vyrábí se speciální technologií Triple 
Helix Formula – extrakcí čistého přírodního kolage-
nu do vodného roztoku hydrátu. Touto metodou 
se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát 
nativního přírodního kolagenu mezi špičku 
v segmentu kolagenových anti-age kosmetických 
přípravků a doplňků stravy.

A právě ve speciální a velmi šetrné technologii 
Triple Helix Formula se ukrývá tajemství mla-
distvé pleti, pružného a pevného těla, ohebných 
kloubů, krásných vlasů a nehtů a dobré kolage-
nové kondice.

Mimořádnou kvalitu a účinky dokládá i pres-
tižní ocenění USA  ÎLE Maison VIII SENSES 
AWARD 2019, které doporučuje živý kolagen 
nové generace zpracovaný technologií Triple 
Helix Formula do podoby nativního hydrátu 
i pro nejnáročnější VIP klientelu.

 „Živý kolagen přináší překvapivé výsledky nejen 
v oblasti krásy, ale i regenerace“ říká na základě 
osobní zkušenosti významný plastický chirurg a ce-
loživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

Účinně doplňuje kolagen do těla a dlo uho-
době oddaluje přirozené procesy stárnutí. Působí 
jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, 
úbytku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. 
Stimuluje tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho 
přijímá jako látku sobě vlastní a nastartuje omlazující 
a regenerační procesy.

VYZKOUŠEJTE MINUTOVOU ANTI-AGE PÉČI 
S ŽIVÝM KOLAGENEM, KTERÁ NEBYLA NIKDY 
TAK JEDNODUCHÁ A ÚČINNÁ.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen In-
ventia® FACE na obličej má gelovou konzistenci.
Nanáší se na vlhkou pleť vždy před použitím vlast-
ní kosmetiky nebo make-upu, proto se nemusíte 
vzdát své oblíbené kosmetické značky. Je vhodný 
k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, unavené, 
stárnoucí, stresované, suché, ale i problematické 
a citlivé.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologic-
ky aktivní kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, 
oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně 
omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje 
elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě 
předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku 
a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou 
kůži kolem očí a úst.  V nabídce 100  ,50 a 200 ml. 
Živý kolagen se dá velmi jednoduše zažehlovat 
i galvanickou žehličkou na vrásky, podbradek 
a celulitidu Nu Skin ageLOC Galvanic SPA.

Pokud si chcete dopřát ještě víc, podpoř-
te maximální procesy omlazení a regenerace 
vnitřním používáním doplňků stravy – kolageno-
vými kapslemi INVITA  SKIN BEAUTY nebo INVITA 
ACTIVE pro krásnou pleť a pružné tělo i klouby, 
které se stanou osobním strážcem vaší kolage-
nové kondice.

 říká Eva Sojková (*1954) zakladatel-
ka poradenského kolagenového 
centra Wellness klubu NEZESTÁR-
NI.CZ, která se v rámci zkušebních 
programů dlouhá léta zabývá 
účinky různých druhů kolagenů 
a dodává „není kolagen jako ko-

lagen a hydrát kolagenu není 
hydrolyzovaný kolagen“

NENECHTE SVOJI KRÁSU ANI TĚLO 
PŘEDČASNĚ UVADNOUT
DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE 

„Cítíte se starší, než ve skutečnosti jste? Trápí vás ochablá a unavená pleť, vrásky
 nebo váčky pod očima a tělo ani klouby už nejsou tak pružné jako dřív? 

Nechcete předčasně zestárnout? 
Dopřejte si to nejlepší od NEZESTÁRNI.CZ – ŽIVÝ KOLAGEN 

NOVÉ GENERACE – KLÍČ KE ZPOMALENÍ STÁRNUTÍ“

Originální produkty s živým kolagenem a žehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379
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Tělo 

jako ze žurnálu
Touha žen po hladké a neochlupené kůži je stará jako 
lidstvo samo. Nadbytečného porostu se ostatně snažila 

zbavit i Kleopatra.



Egyptské ženy si už okolo roku 4000 

př. Kr. natíraly nohy včelím voskem. 

Používaly také škrob, arzenik nebo 

nehašené vápno. Kolem roku 1500 př. 

Kr. si zase ve staré Arábii dámy přejíž-

děly nohy strunou napjatou mezi prsty. 

V  Americe na přelomu sedmnáctého 

a  osmnáctého století používaly ženy 

k odstranění chloupků na nohou louh. 

První moderní depilátor, Nair Lotion, se 

objevil ve čtyřicátých letech, protože 

díky válce nebyl na trhu dostatek pun-

čoch a ženy musely s kůží ven. 

METODY K ODSTRAŇOVÁNÍ 
CHLOUPKŮ
Pinzeta

Nejjednodušším způsobem, jak se 

zbavit chloupků je jejich vytrhávání 

pinzetou. Odstraníte je i s kořínky, 

bohužel ale jen na krátko.    

Epilace strojkem

Používají se především na 

chloupky na nohou, i  když 

je lze použít i na předlok-

tí a běžné jsou i epilační 

přístroje na obličej. 

Různé firmy jako na-

příklad Philips či 

Braun, nabízejí ke 

koupi přístroje se 

systémem rotují-

cích kotoučků, kte-

ré chloupky zachytí 

a vytrhnou.  

Elektrolýza a elek-

trokoagulace

Tato metoda je kom-

plikovanější, ovšem 

efekt bývá dlouhodobější. 

Podél chloupku se pod kůži 

zavede jehlička, která elektric-

kým proudem rozruší vlasovou 

cibulku, ze které chloupek vy-

růstá. Lze ho pak snadno vytáh-

nout pinzetou. Protože i  zde 

je třeba věnovat se každému 

chloupku jednotlivě, je tato 

procedura poněkud zdlouha-

vá a  musí se několikrát opa-

kovat. Elektrokoagulace se od 

elektrolýzy liší tím, že využívá 

střídavého proudu (elektro-

lýza stejnosměrného), je bo-

lestivější a  podle některých 

pramenů prý účinnější.    

Holení

Je rychlé, snadné a  úsporné. Má však 

i  své nevýhody. Žiletka neodstraní ko-

řínky, chlupy pak rychle znovu rostou 

téměř stejným tempem, čímž vytvářejí 

strniště a  začínají píchat. Doporučuje-

me používat holící krém nebo želé, mý-

dlo a voda otupují ostří žiletky a kůže 

je pak drsná. 

Depilátory

Rozetřete některý z krémů, mlék nebo 

želé k tomu určených po kůži a počkáte 

pět až deset minut. Vše poté sundáte 

i  s  chloupky. Depilace však znamená 

odstranit chloupky v  úrovni kožního 

povrchu, nikoli s  kořínkem. Metoda 

vhodná pro ty, kterým nevyhovuje epi-

lace voskem a chtějí se zbavit chloupků 

v pohodlí domova.

Vosk

Včelí vosk nebo pryskyřice se používá 

za studena i  za tepla obdobným způ-

sobem. Za studena se nanáší 

na zvláštní fólii a  přitiskne 

v  pruzích na kůži. Metoda 

“za tepla” znamená, že se 

vosk rozehřeje a rovnoměr-

ně rozetře přímo na kůži. 

Po několika vteřinách, kdy 

zchladne, se do něj vmáčk-

ne pruh látky. Látka i  fólie 

se i  s  voskem rychle odtrh-

nou a  chloupky tím pádem 

také. Stejně jako pinzetou, 

i tímto způsobem odstraníte 

chloupky i  s  kořínky, takže 

kůže vydrží holá po dlou-

hou dobu. Tuto službu nabízí 

většina kosmetických salonů. 

Profesionálka vám to udělá 

rychleji a  určitě méně boles-

tivě, než to doma dokážete 

vy sama. 

 

Cukr

Je to starobylá procedura 

a  funguje na podobném 

principu jako ta předcho-

zí. Jediný rozdíl je v tom, 

že si po kůži místo vos-

ku roztíráte pastu vyro-

benou z cukru, citronu 

a  vody. Směs se 

zahřeje na 

tělesnou tep-

lotu, rozetře 
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Laser je schopen zničit 
chloupky v růstové fázy 

tak zvaného anagenu

mezi dlaněmi a pak se rovnoměrně ná-

náší na kůži. Nátěr i s chloupky odstra-

níte rychlým odtrháváním.  

Depilace laserem

Nebolestivá a  hlavně trvalá metoda, 

při které kořínek chloupku zničí papr-

sek a odpadává tak nutnost opakova-

ného odstraňování chloupků. Laser je 

schopen zničit chloupky v růstové fázy 

tak zvaného anagenu. Z toho vyplývá, 

že nestačí jedno ošetření, ale zákrok je 

potřeba po určitém časovém intervalu 

opakovat (cca 4krát). Tento interval je 

v každé lokalitě různý. Například horní 

ret se ošetřuje vždy po 6 týdnech, pod-

paží a třísla po 3 měsících, nohy po půl 

roce. 

JAK DLOUHO BUDE KŮŽE BEZ 
CHLOPUPKŮ? 

1Obočí vytrhané pinzetou vydrží asi 

čtrnáct dní, ale doporučujeme ho 

kontrolovat každý týden.

2Po epilaci strojkem zůstane kůže 

holá asi šest týdnů.

3Na elektrolýzu i elektrokoagulaci je 

třeba chodit jednou za tři až čtyři 

týdny po dobu šesti měsíců až roku. 

4Dlouhodobost efektu depilace la-

serem záleží na lokalitě zákroku 

a  typu použitého přístroje. Obecně se 

dá říci, abychom docílili požadovaného 

efektu, je nezbytné absolvovat několik 

ošetření, 4 až 7 návštěv. 

POZOR NA...

1Pinzetou vytrhávejte vždy chloupky 

ve směru jejich růstu. Vyhnete se 

tím poškození kůže. U obočí to nepře-

hánějte, mohl by vám zůstat jen prou-

žek tenký jako čára tužkou. Vytrhávej-

te jen dolní linii, horní jenom upravujte

2Na uklidnění kůže použijte pleťové 

mléko, v případě, že na kůži zůsta-

nou drobné krvácející ranky, použijte 

pleťovou vodu bez alkoholu

3Kůže zčervená nebo mírně ote-

če, obvykle to mizí po několika 

hodinách. Dva dny se nemyjte vodou 

a  přepudrovávejte dětským zásypem. 

Drobné stroupky neseškrabujte, aby se 

vám neudělaly jizvy. Dva až tři dny se 

neopalujte 

4Při holení na sucho nebo přílišném 

tlaku kůže zčervená a zdrsní. Může-

te se také poškrábat nebo pořezat. Hol-

te se nejprve ve směru růstu chlouplů 

a  “dočistěte” lehkým tahem v  proti-

směru 

5Před použitím chemických příprav-

ků si udělejte test na přecitlivělost. 

Vyhnete se tak zrudnutí či otokům kůže  

DOMA NEBO V SALONU? 

1Obočí je dobré nechat si vytrhat od-

bornicí v kosmetickém salonu. Udr-

žovat si je můžete už doma

2Epilaci strojkem, stejně jako holení 

a jiné depilační procedury, zvládne-

te doma

3Epilace voskem je v  salonu snaž-

ší, ale jakmile okoukáte techniku, 

ušetříte spoustu peněz

4Elektrolýzu, elektrokoagulaci a de-

pilaci laserem svěřte pouze lékaři

Poznámky k vosku a epilaci strojkem

Během menstruace jste daleko citlivěj-

ší na bolest. V  této době tedy nepou-

žívejte “trhání”. Vezměte si hodinu 

před tím, než začnete, analgetikum. 

Ženy, které mají sklon k  tvorbě křečo-

vých žil či k praskání kapilár v kůži, by 

se voskům a  epilačním strojkům měly 

vyhnout a raději použít depilační krém 

či žiletku. 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.co
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ
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Péče o pleť 
v každém věku
O tom, že každém období života je potřeba starat se o pleť 
jistě není žádnou novinkou. Víte ovšem, jak se v závislosti na 

věku naše péče musí lišit?



VĚK OD 30 LET
Extra dávka vlhkosti

Pokud u  svého věku již píšete trojku, 

bude možná vaše pleť o něco sušší a ča-

sem si zřejmě všimnete, že vaše tkáň 

ztrácí elasticitu. Navíc se kolem očí a úst 

začínají ukazovat první mimické vrásky. 

Proto je vhodné, když pokožce na tváři, 

krku a dekoltu 1 až 2x týdně dopřeje-

te zvlhčující hydratační masku.  

Suchou se stává i  pokožka 

těla. Proto potřebuje inten-

zivnější péči, než v  předchá-

zejících letech. Do koupele 

je ideální olejová přísada 

a  po každém sprchování je 

nejlepší použít tělové mlé-

ko na pokožku celého těla.  

Zapomínat bychom, neměli 

ani na ruce. Jsou namáhané 

více než tři desetiletí a proto 

právě nejpozději teď potřebu-

jí každodenní péči. Po každém 

umytí je třeba použít vhodný 

krém. Pravidelně by se měla 

používat i  maska na ruce.  

A na co rozhodně nesmíte za-

pomenout?

• Čištění je základ

Každý den ráno a  večer bys-

te si měli naplánovat jemné 

čištění. Potom naneste krém, 

který chrání před prvními 

známkami stárnutí. Přes den 

se doporučuje krém s  UV 

ochranou, protože pleť se již 

sama nedokáže sama dosta-

tečně chránit před světelným 

zářením. 

• Pijte hodně tekutin

Vaše pleť bude déle hladká 

a svěží, když ji budete zásobo-

vat nejen kvalitními a výživný-

mi krémy z vrchu, ale i vlhkostí 

zevnitř. Doporučuje se proto dostatek 

tekutin, čímž se předchází malým vrás-

kám ze sucha.

VĚK OD 40 LET
Důležitá je prevence. 

Od čtyřicítky potřebuje pleť ochran-

ný program, který podpoří obno-

vu buněk. Mnoho kosmetických vý-

robců sází na vitamín A  (retinol), 

který je podpůrný při vyhlazování pleti.  

Zvýšenou péči byste měli věnovat cit-

livé oblasti očního okolí, které nemá 

téměř žádné tukové žlázky. A  proto-

že se produkce tuku v  pokožce okolo 

čtyřicítky snižuje téměř na polovinu, 

měli byste každý den ráno a  večer 

na pleť nanášet kvalitní oční krém.  

Vaším problémem zřejmě bude celuli-

tida. Předcházet jí, nebo se jí zbavovat 

můžete pomocí kombinací kartáčových 

masáží a speciálních přípravků na tento 

problém. Jako výborný doplněk nejen 

na boj s  celulitidou může být zdravá 

strava, správné potravinové doplňky, 

nebo i vhodný sport – chůze, cyklistika. 

A  na co rozhodně nesmíte zapome-

nout?

• Vychutnávejte odpočinek

Chcete-li, aby vaše tělo vypadalo dob-

ře, musíte si dopřávat fáze klidu a od-

počinku. Stres způsobuje podráždění 

pleti a zbytečné vrásky. Voňavá koupel, 

masáž s přípravky aromaterapie, masáž 

chodidel olejem a podobné relaxace se 

postarají spolu s kvalitními krémy o po-

cit klidu a pohodlí.

VĚK OD 50 LET
Ochrana a podpora 

Jemná čistící mléka, pleťové vody bez 

alkoholu, kvalitní denní a noční krémy, 

séra proti vráskám pro zralou pleť – to 

již patří k základní výbavě při ošetřová-

ní vaší pleti. Do standardní péče již pa-

tří i regenerační přípravky s omlazující-

mi účinky ampulkových kůr a podobně. 

S tělem jemně

Základem péče o  tělo by 

měly být olejové přísady, 

které byste měli používat 

i  na sprchování. Celkově 

si totiž tělo žádá výživ-

nou péči, neboť má sklon 

brzo vysychat. Namísto 

tělového mléka je vhodné 

občas použít tělový olej. 

Vmasíruje se do pokožky 

a  tím zvyšuje její elastici-

tu. Pozornost věnujte no-

hám a zvláště chodidlům. 

Peeling a krémy je dokáží 

krásně zjemnit. 

Malé, ale výjimečné

Myslet musíte i  na své 

věrné malé pomocníky - 

oči. Při únavě očí pomo-

hou kvalitní přípravky na 

zklidnění a odpočinek očí 

a  očního okolí. Jedná se 

o  krémy a  séra, speciálně 

vyvinuté pro tyto citlivé 

obličejové partie. Pokud 

se na pokožce již vytváří 

pigmentové skvrny, měli 

byste vždy používat na 

ochranu přípravky s  UV 

ochranou a  najít ve své 

kosmetické taštičce pří-

pravky proti stárnutí – na 

pigmentové skvrny. Pokud 

se na tváři objeví rozšířené 

cévky, je nutná zvlášť jemná péče. Pee-

lingy a teplé procedury raději vyměňte 

za kosmetické přípravky, určené přímo 

na tuto oblast.

A  NA CO ROZHODNĚ NESMÍTE 
ZAPOMENOUT?
• Rozmazlujte se

Chcete se cítit a vypadat dobře? Potom 

se nezapomeňte trochu rozmazlovat. 

Mějte se rádi a  buďte si jistí, že vás 

bude mít rádo i vaše okolí. A rozhodně 

se budete líbit!

Foto: Shutterstock.com
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Otevření  A care clinic navázalo na několik let zkušeností s distribucí zdravotnických prostředků z oblasti korektivní 
dermatologie a fyzioterapie.  Klinika nabízí  komplexní nabídku miniinvazivní  péče pro zdraví a krásu, přijemné 

prostředí, individuální a diskrétní přístup.

Dermatologie

Korektivní dermatologie

Formování postavy

Fyzioterapie BioMeyisun

Suchá vodní masáž Wellsystem

Oxygenoterapie

Vitamínové infuze

Kosmetika

A care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, 143 00  Praha 4 - Modřany

Více na www.acareclinic.cz

POMŮŽEME VÁM CÍTIT SE LÉPE

dermatologie a fyzioterapie.  Klinika nabízí  komplexní nabídku miniinvazivní  péče pro zdraví a krásu, přijemné 

ANI V ZIMĚ NENÍ PROBLÉM OMLÁDNOUT O PÁR LET.
Nebojte se korektivní dermatologie v zimním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na 

bázi kyseliny hyaluronové Monalisa,  intradermálních nití BioMeyisun PDO a botolutoxinu. Výsledek stojí za to…
ebojte se korektivní dermatologie v letním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na bázi
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Přivítejte léto

Těšíte se na blížící se léto, dobu víc odhalující než ukrývající, ale 
radost vám kalí příznaky stárnutí pleti, ochablé kontury paží, 
silnější stehna či bříško, nebo malá, případně povislá prsa? Potom 
jaro je přesně tím nejlepším obdobím pro estetické zákroky, které 
tyto nedostatky napraví a podpoří vaše sebevědomí, takže nejoblí-

benější měsíce roku přivítáte krásná a svěží.

krásná a svěží



Nejen vaše tvář se potýká se 
zubem času.

Ačkoliv vyznáváte zdravý životní styl 

s dostatkem kvalitní pestré stravy, spán-

ku i pohybových aktivit, čas nezastaví-

te. V  důsledku ubíhajících let a  hor-

monálních změn, ale také z  důvodu 

těhotenství, či prostě jen kolísáním vá-

hových přírůstků a úbyt-

ků se tělo mění. Pevnosti 

jeho pokožky nepřidává 

ani sedavé zaměstnání. 

Pleť ztrácí svoji elasticitu 

a  ochabuje. Objevují se 

vrásky, kožní převisy na 

horních víčkách a  váčky 

na dolních víčkách, pigmentové skvrny 

v obličeji i na rukách, mnoho žen trápí 

povislá prsa, vystouplé bříško či silnější 

stehna. Nač se zbytečně trápit, když po-

moc existuje a všechny tyto nedokona-

losti lze odstranit nebo alespoň účinně 

eliminovat. Stačí neházet pomyslnou 

„flintu do žita“, ale vyhledat profesio-

nální pomoc a obrátit se na odborníky, 

kteří jsou připraveni vaše problémy vy-

řešit. „Vady na kráse“ dnes nepředsta-

vují žádný problém. Existuje celá řada 

metod na omlazení pokožky, vyhlazení 

drobných vrásek, odstranění jizviček či 

třeba eliminaci pigmentových skvrn, 

ale také chirurgických estetických zá-

kroků, s  jejichž pomocí můžete získat 

zpátky to, co se vám čas snaží vzít.

REJUVENACE POMOCÍ KOUZEL-
NÉHO PAPRSKU
Trápí-li vás špatný stav pokožky, nebo 

počáteční viditelné projevy stárnutí, ře-

šení je snadné. Esem je v tomto případě 

vysoce účinná a  šetrná pomoc lasero-

vého paprsku. Ošetření je vhodné pro 

obnovu přirozeně mladistvého vzezře-

ní pleti, ale také k  vyrovnání kožních 

nerovností, odstranění jizviček, strií, 

k řešení potíží s rozšířenými póry či od-

stranění nežádoucí pigmentace. Prin-

cip je v  podstatě jednoduchý. Paprsek 

CO2 frakčního laseru působí na povrch 

kůže i  podkoží, kde následně dochází 

ke kolagenezi. Při ošetření je na pokož-

ce vytvořen viditelný jemný rastr s mi-

niaturními tečkami, které jsou od sebe 

rozprostřeny v určitých vzdálenostech, 

zatímco mezi nimi zůstávají proužky 

zdravé kůže. V  místě teček dochází 

k podráždění a podpoře kolagenu, což 

způsobuje jeho růst a potažmo přináší 

pokožce mladistvý vzhled. Po zákroku 

je pleť ošetřena prostředky, které na-

pomáhají snížit reaktivitu a  navíc celý 

proces ještě podpoří. Poté je pokožka 

vystavena působení LED světel pro pod-

poru hojení a  omlazení. Zákrok není 

časově náročný, je bezbolestný, nevyža-

duje žádnou rekonvalescenci a neome-

zuje člověka v jeho běžných činnostech. 

Důležité je však následné dodržování 

dvou důležitých zásad: nezbytné ochra-

ny před slunečním zářením a používání 

kvalitních hydratačních krémů. S jejichž 

výběrem vám poradí v  zařízení, kde 

ošetření provádí. Aby byl výsledek op-

timální a dlouhotrvající, je dobré kúru 

po měsíci třikrát až čtyřikrát opakovat 

a absolvovat ji alespoň jedenkrát ročně.

ABY RUCE NEŽALOVALY...
Nejen vaše tvář se potýká se zubem 

času. Další nejvíce exponovanou sou-

částí vašeho těla, na kterou působí 

střídání tepla, chladu, vlhka a  sucha, 

jsou ruce. Často proto dokážou nejen 

prozradit údaje z vašeho rodného listu, 

ale ještě vás i nepěkně pomluvit. Navíc 

přibližně v době, kdy se koncovka –cet 

mění na –sát, čili zhruba kolem padesá-

tého roku věku na hřbetu rukou začíná 

výrazně ubývat mazových žláz, které 

jsou zodpovědné za pěkný vzhled po-

kožky rukou. Kůže se ztenčuje a svraš-

ťuje, žíly vystupují na povrch a výrazně 

se rýsují. Pomoc je snazší, než možná 

tušíte. Jedná se o injekční kúru, tak zva-

nou mezoterapii rukou. 

„Při zákroku je do pokožky hřbetu ru-

kou vpravována kyselina hyaluronová 

spolu s dalšími substancemi. Aplikace je 

prováděna pomocí velmi tenkých jem-

ných jehliček, které bolestivost snižují 

na minimální hranici a navíc jsou pou-

žívány lokální znecitlivující prostředky. 

Ošetření přináší prakticky okamžitý 

omlazující výsledek. Je vhodné jej ale-

spoň třikrát v rozmezí jednoho až dvou 

týdnů opakovat a  to nejlépe dvakrát 

ročně. Efekt je dlouhodobý a přetrvává 

jeden až dva roky,“ říká o mezoterapii 

rukou lékařka, která se této metodě již 

řadu let s úspěchem věnuje. I přes ne-

sporné výhody však některé klientky od 

tohoto zákroku odrazují obavy z boles-

ti. Jsou prakticky neopodstatněné a po-

dle slov lékařky opravdu není třeba mít 

strach. Pokud by to ale pro vás byla 

příliš vysoká „překážka“, existuje alter-

nativní řešení, které 

spočívá ve vpravení 

přípravku do pokožky 

pomocí tak zvaného 

mezorolleru. Jedná 

se o váleček vybavený 

mikrojehlami, které 

pronikají pouze do 

hloubky přibližně 0,2 mm, takže tento 

způsob aplikace přípravku připomíná 

spíše masáž, kterou provází příjemné 

pocity. Stimulace mikrojehlami rovněž 

zlepšuje krevní oběh, což má za násle-

dek aktivní produkci elastinu a kolage-

nu, látek zodpovědných za pružnost 

kůže a schopnost její samoobnovy. 

Další z  možností nápravy je aplika-

ce živého kolagenu. Jeho unikátnost 

spočívá v  průlomové autorské techno-

logii výroby, která jako první na světě 

umožňuje výrobu nativního, biologic-

ky aktivní kolagenu ve formě čistého 

hydrátu tropokolagenu. Obsahuje celé 

molekuly kolagenu trojitého helixu – 

superspirály, která si i  léta po uložení 

do skleněné lahvičky dokonale a dlou-

hodobě zachovává biologickou aktivitu 

a živou strukturu trojité šroubovice.  

Má vědecky potvrzené účinky na rych-

lost obnovy a  kvalitu tvorby vlastního 

kolagenu v  tkáních. „Překvapivé vý-

sledky přináší nejen v oblasti krásy, ale 

i regenerace“, říká významný plastický 

chirurg a  celoživotní sportovec  doc. 

MUDr. Jan Měšták CSc., kterému hydrát 

živého kolagenu pomohl v 70 letech při 

regeneraci těžkého zánětu Achillovy 

šlachy.

Přední odborníci nazývají živý kolagen 

bílkovinou mládí pro třetího tisíciletí  

a její význam v plastické chirurgii je ob-

rovský.

Je ovšem nutné si uvědomit, že v  žád-

ném případě nelze výrobu hydrátu 

kolagenu, jeho účinky a působení zto-

tožňovat se žádným z hydrolyzovaných 

kolagenů doposud používaných v kos-

metických přípravcích nebo doplňcích 

stravy.

Tento nativní, 100 % přírodní kolagen 

je transepidermální, hypoalergenní, té-

měř identický s  lidským kolagenem. 
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Tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní. 

Prokazatelně ovlivňuje buněčnou ob-

novu a regeneraci kolagenu v tkáních. 

Dokáže  obohatit mezibuněčnou tkáň 

ve všech vrstvách pokožky o  cenné 

aminokyseliny. Tím posiluje aktivitu 

fibroblastů k znovuobnovení produkce 

vlastního kolagenu a spuštění omlazu-

jících a regeneračních procesů.

Hydrát živého kolagenu je osobním 

strážcem naší kolagenové kondice. 

Skrývá se v  něm tajemství mladistvé 

pleti, pružného a pevného těla, oheb-

ných kloubů, odolných vazů i krásných 

a pevných vlasů a nehtů.  

ZÍSKEJTE ZPÁTKY JISKŘIVÝ PO-
HLED
S přibývajícím věkem často dochází ke 

ztrátě elasticity pokožky očních víček. 

Důsledkem jsou kožní převisy na hor-

ních víčkách a  váčky na dolních víč-

kách. Obojí obličeji dodává unavený 

a  smutný vzhled a přidává roky navíc. 

V  některých případech je pokles na-

tolik masivní, že jej mohou provázet 

i  zrakové potíže. Tento problém řeší 

operace očních víček, tak zvaná ble-

faroplastika. Zákrok se provádí kla-

sickou chirurgickou metodou nebo 

pomocí laseru. Vhodnost metody pro 

konkrétního pacienta určuje lékař 

po předchozí nezávazné konzultaci. 

„Operaci horních i dolních víček lze pro-

vést najednou nebo samostatně. Opera-

ce je zpravidla prováděna ambulantně 

a probíhá v lokální anestezii. Nejprve je 

vyměřen a vyznačen rozsah nadbytečné 

kůže. Při zákroku na horních víčkách je 

řez veden tak, aby jizva byla uschována 

v  jejich záhybu. Linie řezu při operaci 

dolních víček vede těsně pod řasami. 

Během operace je odstraněna nadby-

tečná kůže včetně podkožního tuku 

a  rána se poté zašije jemným stehem, 

aby jizvičky byly po zhojení prakticky 

neviditelné. Stehy jsou odstraňovány 

přibližně po týdnu. Je třeba počítat se 

vznikem drobných modřin a otoků, kte-

ré asi do 10 – 14 dnů vymizí“ říká o ble-

faroplastice odborník. Upřesňuje také, 

že v rámci pooperačního režimu se do-

poručuje dodržovat klid a  maximálně 

ulevovat očím, které je vhodné chránit 

před denním světlem tmavými brýlemi. 

Po dobu dvou dnů se nedoporučuje sle-

dovat televize a pracovat s počítačem. 

Pro zmírnění otoků je dobré přikládat 

chladivé obklady. Rekonvalescence po 

operaci víček trvá asi týden, ke svým 

sportovním aktivitám se můžete na-

vrátit přibližně za měsíc po operaci. 

Laserová operace se provádí u dolních 

víček a  je vhodná pro pacienty, kteří 

mají v této oblasti tukové váčky. Zákrok 

probíhá v  celkové anestezii. Operační 

vstup vede přes sliznici dolního víčka, 

kde se redukují tukové váčky a  jeho 

kůže je poté ošetřena laserem, čímž 

dochází k  jejímu dokonalému vypnu-

tí. Operační ranku není nutné šít. Po 

tomto zákroku počítejte s  jednodenní 

hospitalizací. Po zhojení vaše oči získají 

zářivý pohled a obličeji se navrátí svěží, 

mladistvý výraz.

DO PLAVEK KRÁSNÁ
Z  důvodu blížícího se léta se na jaře 

zvyšuje zájem o korekce problémových 

tělesných partií. Není divu – plavky jsou 

stále rafinovanější, pěknou postavu do-

kážou náležitě podtrhnout a která žena 

by se nechtěla cítit žádoucí? Na řadu 

tak přichází zákroky, které si s nechtě-

ným zaoblením dokážou poradit. Sáz-

kou na jistotu při tvarování postavy je 

liposukce, která je využívána zejména 

k redukci tuku v oblasti stehen, bříška 

i paží a patří k nejvyhledávanějším zá-

krokům plastické chirurgie. „Matkou“ 

těchto zákroků je klasická liposukce, 

při které jsou malými řezy do požado-

vaných oblastí vpraveny kanyly, jejichž 
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pohyb manuálně zajišťuje operatér. 

Jsou napojené na speciální přístroj vy-

víjející podtlak a  při ošetření dochází 

k rozrušování tukové tkáně a jejímu od-

sávání. Poté, co se tuková vrstva ztenčí, 

následuje hojivý proces, při kterém se 

kůže nad ošetřeným místem se smršťuje 

a přináší požadovanou změnu. 

Vedle klasické liposukce existuje ně-

kolik dalších metod, které vás zbaví 

přebytečného tuku. Doslova revoluční 

novinkou se stala laserem asistovaná 

liposukce SlimLipo. Své jméno získala 

podle přístroje, kterým je prováděna. 

Kromě toho, že výrazným způsobem 

dokáže zredukovat tuk, má rovněž vy-

nikající výsledky v korekci kožních ne-

rovností, celulitidy a  navíc je vhodná 

pro zpevnění ochablých paží. Zákrok je 

prováděn v místním znecitlivění a trvá 

přibližně dvě hodiny. Obavy z  bolesti 

mít nemusíte. Jediné co budete poci-

ťovat je teplo, které vzniká v  důsled-

ku použití laseru. Indikovaná oblast 

k ošetření je nejprve viditelně označe-

na a poté je do ní aplikován tumescent-

ní roztok. Vstupy do podkoží jsou velice 

malé a po zhojení prakticky neviditel-

né. Liposukce je prováděna za pomoci 

laseru, který tepelně  rozruší podkožní 

tuk, jež je následně odsáván pomocí 

ultratenkých kanyl. Metoda SlimLipo je 

vysoce šetrná k okolním tkáním, takže 

i  modřiny a  otoky, které liposukci ob-

vykle provází, bývají výrazně menší. 

Kromě redukce tuku napomáhá lipo-

sukce SlimLipo ke zpevnění a vyhlazení 

povolené kůže a  zformování postavy. 

Po výkonu se nemusíte nijak omezovat 

v  běžných činnostech. Určitý diskom-

fort vám může přinést jen nutnost 

nošení speciálního elastického prádla, 

které je nezbytné pro podporu vytva-

rování postavy a zaručení požadované-

ho výsledku. Případné pohybové aktivi-

ty je nezbytné konzultovat s  lékařem. 

Každý člověk je jiný a tak ačkoliv vaše 

kamarádka se již zanedlouho po zákro-

ku mohla věnovat svému oblíbenému 

sportu, u vás to nemusí být stejné a vý-

sledný efekt ošetření si jistě nechcete 
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pokazit. Závěrem ještě upozornění – ač-

koliv je úbytek tuku viditelný ihned po 

ukončení zákroku, konečného výsledku 

je dosaženo asi až po jednom až třech 

měsících. V době rekonvalescence kůže 

regeneruje a efekt se po tuto dobu prů-

běžně vylepšuje. Co víc si přát? Možná 

jen pevnou vůli k  zachování zdravého 

životního stylu. Tyto metody vás sice 

zbaví nadbytečných tukových zásob, 

ale protože buňky mají „dobrou pa-

měť“, mohou i nadále začít ukládat ne-

žádoucí tuk. 

MRAZIVÉ ZEŠTÍHLENÍ
S  tukovými buňkami si dokáže dobře 

poradit také kryolipolýza, která je na 

poli neinvazivních metod považována 

za jednu z nejefektivnějších. Redukuje 

nežádoucí tukové polštářky v  oblasti 

bříška, boků, stehen a hýždí a používá 

se také pro zpevnění paží. Je to účinný 

nástroj, který naprosto bezbolestným 

a  pohodlným způsobem formuje po-

stavu. Netušíte, co si za pojmem kryo-

lipolýza představit? Jednoduše řečeno 

– jedná se o  rozpad tukových buněk 

působením chladu. „Při ošetření je po-

žadovaný objem tkáně pomocí speci-

ální technologie zmrazen přes povrch 

pokožky, přičemž dochází k  rozpadu 

a  odumírání tukových buněk, které 

jsou poté přirozenou cestou vylučová-

ny z těla ven. Na oblast určenou k ošet-

ření nejprve nanášíme speciální krycí 

membránu, přes kterou se pomocí říze-

né intenzity vakua nasaje tuková tkáň 

a kožní řasa do aplikační hlavice, v níž 

dochází k řízenému ochlazování. Po se-

jmutí hlavice ošetřené místo zahříváme 

jemnou masáží, při které je navíc vma-

sírováván lymfodrenážní krém. Při zá-

kroku můžete pociťovat případný mír-

ný pocit chladu na ošetřovaném místě, 

který však velmi rychle ustupuje,“ vy-

světluje pracovnice estetického centra, 

kde tyto zákroky provádějí a  dodává, 

že viditelný výsledek se dostavuje zhru-

ba po třech týdnech, avšak na konečný 

kýžený efekt si počkáte asi dva až tři 

měsíce.

Tam kde končí účinky těchto „kouzel“ 

začíná jiná kapitola, jejíž královnou je 

estetická chirurgie. Na pomoc přichází 

řada dalších es, jak souboj s  uvadající 

krásou neprohrát.

ALE JÁ SE NEMRAČÍM...
To je odpověď, kterou používáte až pří-

liš často na otázku vašeho okolí, proč 

se pořád mračíte. Možná je to tím, že 

s  přibývajícími roky se vám utvořilo 

množství mimických vrásek nad ko-

řenem nosu a  zároveň vám poklesla 

oblast obočí. Vaše tvář získala téměř 

permanentně zachmuřený výraz, který 

ji neopouští ani ve chvílích, kdy se cí-

títe šťastní a  v  pohodě. Řešení, aby 

váš obličej získal zpět svůj svěží op-

timistický výraz, existuje. Nazývá se 

Forehead Lift a  jedná se o  plastickou 

operaci čela, která jej vypne, odstraní 

nevzhledné hluboké vrásky a  omezí 

jejich další prohlubování. Při tomto zá-

kroku operatér posune obočí vzhůru 

a  omezí funkci mimické svaloviny.  

„Operace je prováděna v  celkové nar-

kóze. Řez je veden vlasatou částí nad 

čelem, asi tři až čtyři centimetry nad 

hranicí vlasů a končí ve spánkové oblas-

ti po obou stranách hlavy. Tento zákrok 

si naplánujte na dobu, kdy skutečně 

budete mít čas, nebudete muset nikam 

chodit a budete moci si dopřát na re-

konvalescenci potřebný klid. Případnou 

bolest totiž utlumíte léky, ale dalšími 

průvodními jevy po operaci bývají oto-

ky v obličeji, především v oblasti očních 

víček a  hematomy, které neschováte. 

V tu dobu asi nebudete mít zájem, aby 

vás vaši přátelé a známí viděli,“ svěřu-

je se Daniela, která tuto operaci před 

rokem a půl podstoupila a dodává, že 

hojení trvalo dva týdny a  asi za další 

dva týdny byla schopna plné zátěže. 

Odborník dodává, že rychlost hojení 

závisí na regeneračních schopnostech 

organismu a  přináší i  jednu výtečnou 

zprávu: efekt této operace bývá dlou-

hodobý a ve většině případů jej oproti 

některým jiným estetickým korekcím již 

není třeba opakovat.

LIPOSUKCE, ANEB PRYČ S NE-
CHTĚNÝM TUKEM
Plnější bříško a  zaoblení boků je pro-

blémem žen všech věkových kategorií. 

Specifickou skupinou jsou dámy 40+, 

které za nechtěný přírůstek často vděčí 

hormonálním změnám. Pokud nezabí-

rají rádoby osvědčené diety ani veškeré 

doporučované pohybové aktivity a stav 

vašich dolních partií se vám být už poně-
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Doplněk stravy

Pro všechny, kteří se už těší, až budou zase žít život naplno.

www.biopron.cz

*1.  místo v kategorii probiotika, průzkum První volba lékárníka 2019 na portále Educomm.cz v období 1-3/2019.
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Plnější bříško a zaoblení 
boků je problémem žen všech 

věkových kategorií.

kud „za čarou“, není nic snazšího, než 

podstoupit liposukci a nechat si přeby-

tečný tuk odsát. Redukce tuku se prová-

dí dvěma způsoby: klasickou liposukcí 

nebo jemnější vibrační liposukcí. Vhod-

nost metody určí ošetřující lékař. A jak 

takový zákrok probíhá? Při liposukci je 

tuková tkáň rozrušována a ihned odsá-

vána pomocí kanyl, které lékař vpraví 

do ošetřované oblasti a  napojí je na 

přístroj, který vyvíjí potřebný podtlak.  

„Zákrok je prováděn ambulantně. Nej-

prve je na tělo pacienta zakreslena ob-

last, kde bude tuk redukován a  poté 

prostřednictvím tenké jehly je toto mís-

to ošetřeno tumescentním roztokem, 

který zajistí jeho úplné znecitlivění. Pa-

cient tak může při samotném zákroku 

vnímat mírný tlak, nikoliv však bolest,“ 

zní uklidňující slova lékaře, který lipo-

sukce provádí a ujišťuje, že bolesti při 

zákroku rozhodně není třeba se bát. 

Poté co dojde ke ztenčení tukové vrstvy 

se během hojení kůže ošetřeného místa 

smršťuje s výsledkem požadované změ-

ny. Po tomto zákroku musíte počítat 

s  některými   nepříjemnými průvodní-

mi jevy, například hematomem, otoky 

a  po odeznění místního znecitlivění 

rovněž s  jistou bolestivostí, kterou po-

tlačíte užitím doporučených analgetik. 

Tam, kde je to možné, je prováděna 

vibrační liposukce, během níž dochá-

zí k destrukci tukových buněk pomocí 

vibrací speciálního přístroje. Vstupy do 

kožní řasy jsou díky subtilním kanylám 

velmi malé a  jejich pohyb v  podkožní 

tukové vrstvě je celkově jemnější a še-

trnější. S tím souvisí snížení pooperační 

bolesti i  hematomů a  otoků. Ať pod-

stoupíte liposukci klasickou či vibrační, 

vždy musíte počítat s  tím, že po dobu 

asi dvou týdnů je nutné nosit speciální 

elastické prádlo. Možná to nebude prá-

vě „vaše gusto“, ale je to jen malá daň 

položená na oltář krásy.

PLNÝ DEKOLT – RECEPT NA ŽEN-
SKÉ SEBEVĚDOMÍ
Na jaře je také nejvyšší čas pro úpravy 

dekoltu. Dnes už běžnou plastickou 

operací prsů je jejich zvětšení pomocí 

implantátů. K výplni se nejčastěji pou-

žívají silikonové implantáty a to kulaté, 

nebo anatomické. 

Zatímco kulaté výplně jsou vhodné pro 

ženy, které touží po výrazném a velkém 

poprsí, anatomické implantáty mají 

tvar kapky, kopírují přirozený tvar prsů 

a  zachovávají jim co možná nejpřiro-

zenější podobu. Implantáty se vkládají 

buď pod povrch velkého prsního svalu, 

nebo na sval. 

O  vhodnosti umístění rozhoduje lékař 

po vyhodnocení tělesná konstituce 

ženy a některých dalších faktorů. Vlo-

žení implantátu probíhá třemi mož-

nými způsoby. Častou volbou je cesta 

řezem v podprsní rýze. Výslednou jizvu 

pak prs zakrývá a  je viditelná praktic-

ky jen při poloze vleže, ačkoliv dobře 

zhojená jizva po čase s  okolní pokož-

kou prakticky splyne. Implantáty lze 

vložit také řezem ve spodní hranici 

prsního dvorce, nebo v podpaží. Volba 

je na vás a vašem lékaři, který posoudí 

a vyhodnotí, jaký způsob bude pro vás 

nejvhodnější. Všechny plastické opera-

ce prsou se provádí v celkové narkóze 

a počítejte s tím, že vyžadují 24 – 48 ho-

dinovou hospitalizaci. Rekonvalescence 

trvá asi dva týdny, plná zátěž je možná 

přibližně po měsíci. Po tuto dobu si bu-

dete muset odříci většinu sportovních 

aktivit, například cvičení v  posilovně 

nebo běhání. Připravte se také na to, 

že po celou dobu budete muset nosit 

speciální kompresivní podprsenku, kte-

rá drží implantáty ve správné pozici. 

Veškerá případná omezení však stojí 

za znovunabytí či podporu sebevědomí 

a krásnou postavu, se kterou vykročíte 

do příjemných letních dnů.

Jak vidíte, zastavit čas a napravit vznik-

lé škody na těle není nemožné. Je jen 

třeba vybrat si způsob, který bude prá-

vě pro vás tím nejlepším. 

Foto: Shutterstock.com
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√  100% Arabica
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√  zraje na sopečném podloží v El Salvadoru
√  ručně sbírané a tříděné

Váš dodavatel kávy,  
čaje a svíček...

pro příjemné chvíle doma, 
v kanceláři i na dovolené.
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Basilur je balen přesně tam, kde čaj roste.
Basilur zaručuje čerstvý šálek 
v každém svém balení
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POZOR NA OXIDACNÍ STRES
Ze všech stran na nás křičí titulky „Zhubněte rychle a snadno“, kterými začínají články slibující 
úbytek váhy v rekordním čase. Tyto zaručené dietní rady už ale nemyslí na to, co se stane s naším 
tělem při tak rychlé změně tělesných proporcí. V čem je tento způsob hubnutí riskantní a proč 

dostává nejvíce zabrat naše srdce?

‹
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A JOJO EFEKT PRI HUBNUTÍ!
‹



Hubnutí není o tom, abyste se líbili 
svému okolí, ale je důležité pro vaše 

zdraví, psychiku a kvalitní život.

Také jste si dali jako novoroční předse-

vzetí nabraná kila po zimě zhubnout? 

Také se pouštíte do nejrůznějších diet 

a pokoušíte se o zázrak? 

Co ale dieta s naším tělem udělá? Jaká-

koli forma diety – tedy dočasné omezení 

energetického příjmu či dočasná změna 

životního stylu je nezdravá a  přináší 

s  sebou mnohá zdravotní rizika. Po je-

jím ukončení se většina lidí navrátí k pů-

vodnímu životnímu stylu a  tím dojde 

k  obnově nadměrných tukových zásob 

v těle. Nastane takzvaný jojo efekt. 

Přitom zhubnout a  znovu přibrat je 

pro naše tělo větším problémem než 

samotná nadváha. Mnohem důležitější 

a bezpečnější je proto hubnout poma-

lu, s ohledem na aktuální zdravotní stav, 

dosavadní způsob stravování a pravidel-

nost pohybu. Podle Americké kardiolo-

gické asociace (American Heart Associ-

ation) působí rychlý úbytek a opětovný 

příbytek na váze zhoubně na oběhovou 

soustavu a zvyšuje riziko infarktu. 

Rychlá dieta zapříčiní nerovnováhu 

látek v  našem těle a  může nastat pro-

ces zvaný oxidační stres. „Ten probíhá 

v těle každého z nás, spoluúčastní se na 

stárnutí organismu a  na vzniku mno-

ha závažných chorob. Ačkoli naše tělo 

k  životu kyslík potřebuje, při mnoha 

chemických reakcích probíhajících v těle 

z něj mohou vzniknout toxické kyslíkaté 

sloučeniny - takzvané kyslíkové radiká-

ly“ vysvětluje MUDr. Petra Vysočanová 

z Interní kardiologické kliniky FN Brno.

Radiály se uvolňují v  těle v  momentě, 

kdy se stresujeme, přetěžujeme, jsme vy-

čerpaní, pohybujeme se ve znečištěném 

prostředí nebo například konzumujeme 

potraviny obsahující konzervanty. 

Naše tělo se sice dokáže přizpůsobit 

a  mnohé nerovnováhy vyrovnat, což 

se týká i volných radikálů, které se sna-

ží neutralizovat pomocí antioxidantů. 

„Ale když trvá oxidační stres příliš dlou-

ho, objeví se různé chronické nemoci zá-

nětlivého charakteru či se projeví jinak 

– například únavou, depresí, zhoršením 

kardiovaskulárních potíží či autoimunit-

ními diagnózami, aterosklerózou, in-

farktem myokardu či srdečním selháním 

nebo Parkinsonovou nemocí“ doplňuje 

MUDr. Vysočanová.

JAK ALE TĚMTO 
PROBLÉMŮM PŘEDEJÍT? 
V  první řadě je důležité konzultovat 

plánovanou změnu stravovacích návyků 

a životního stylu s vaším lékařem či di-

etologem, který vám pomůže vysvětlit, 

jak postupovat a  jak dosáhnout trvalé 

změny. Důležité je dělat vše postupně, 

od změny stravovacích návyků, přes 

změnu přístupu k životu a k sobě samé-

mu, aniž by člověk strádal a ochudil se 

o požitek z jídla a radosti ze života. 

Během této cesty je důležité sledovat 

nejen úbytek váhy – a to zejména tuku, 

ale také nárůst svalové hmoty, měřit si 

obvod pasu, boků a jednotlivých konče-

tin a  sledovat také glykemické hodno-

ty, hladinu cholesterolu a v neposlední 

řadě výši krevního tlaku. Lidé, kteří trpí 

nadváhou či obezitou svou vysokou 

hmotností zvyšují námahu srdce. „Stej-

ně jako je nebezpečná pro náš kardio-

vaskulární systém nadváha a  obezita, 

rizikem je také rychlá ztráta váhy a opě-

tovné nabrání. Rychlé změny hmotnos-

ti bývají často provázené významnou 

změnou krevního tlaku – při ztrátě 

hmotnosti dochází k  poklesu, při jejím 

zvýšení naopak ke zvýšení tlaku. A tyto 

změny mohou mít dopad na zdravotní 

stav nemocného. Doporučuji proto poří-

dit si domů kvalitní validovaný tlakoměr 

a kontrolovat si pravidelně krevní tlak, 

aby bylo možné sledovat, zda v důsled-

ku redukce hmotnosti krevní tlak neko-

lísá“ vysvětluje kardioložka.

Úspěšné hubnutí spočívá také v celkové 

osobní a psychické pohodě. Důležité je, 

abyste se do hubnutí nenutili, změnu 

musíte chtít sami. Nevnímejte proces 

hubnutí jako nutné zlo, ale vytvořte si 

z toho nový, zdravý návyk. Pokud nevíte 

jak na to, nebojte se požádat o pomoc 

psychologa, který vám s  vnitřním na-

stavením pomůže a bude vaší duševní 

podporou v  průběhu hubnutí. Mimo 

jiné můžete také zapracovat na posíle-

ní sebevědomí, případně odhalit příčinu 

toho, proč se vám nedaří dosáhnout vy-

sněné váhy.

Hubnutí není o tom, abyste se líbili své-

mu okolí, ale je důležité pro vaše zdra-

ví, psychiku a kvalitní život. Chcete-li se 

opravdu změnit, musíte sami věřit, že to 

dokážete. Povzbuzujte se, myslete pozi-

tivně a  buďte trpěliví. Každá efektivní 

změna chce čas. Stejně tak, jako trvalo 

váhu nějakou dobu nabrat, bude i  její 

shazování chtít nějaký čas.

Foto: Shutterstock.com
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Každého z nás čas od času trápí nějaké zdravotní potíže. S ně-
kterými se žije lépe, s jinými o něco hůře. Tak je tomu třeba 
v případě inkontinence - známé jako únik moči, která dokáže ži-
vot pěkně znepříjemnit. Naštěstí jsou zde ale různé cesty, které 

vám existenci s mimovolným únikem moči značně ulehčí.

Inkontinence 

Zbytečné tabu



MÍSTO SKRÝVÁNÍ HLEDEJTE 
ŘEŠENÍ
Obyčejné kýchnutí nebo zasmání, i  to 

mohou být vinící samovolného uniku 

moči. Může za to diagnóza jménem 

inkontinence. Ta způsobuje, že moč 

nekontrolovatelně odtéká z močových 

orgánů. Samovolný únik moči se týká 

obou pohlaví a  skoro všech věkových 

skupin. Běžně inkontinence postihuje 

30 % dospělých nad 50 roků. Nevyhnou 

se jí ale ani  mladší ročníky.

Únik moči může být spojený s  řadou 

běžných situací, jako je období po po-

rodu, probíhající anebo překonaný zá-

nět močových cest, častý dráždivý kašel 

při viróze či chřipkové onemocnění. 

V tomto případě je výskyt inkontinence 

ještě vyšší – týká se až 60 % žen. Prvním 

příznakem bývá to, že pacientka poci-

ťuje mimovolný únik moči, vážnějším 

projevem je už objektivní důkaz. Už jen 

samotný příznak by měl být důvodem 

podstoupit vyšetření u  lékaře. Jenže 

studie ukázaly, že až 70 % pacientů si 

své těžkosti nepřiznává a ani nevyhle-

dává lékařskou pomoc. 

INKONTINENCE NENÍ JEN JEDNA
Mimovolný únik moči může mít něko-

lik podob, na základě toho rozlišujeme 

více druhů. K  těm frekventovanějším 

patří stresová inkontinence, urgentní, 

reflexní či smíšený typ inkontinence. Při 

smíšeném typu trpí spousta lidí streso-

vou a urgentní inkontinencí zároveň.

Mezi časté příznaky problémů s únikem 

moči patří zejména frekvence močení 

a  časté noční močení. Za normálních 

okolností je za jedno močení vylouče-

no cca 350 ml (1 a  půl sklenky) moči. 

Problém s  frekvencí močení poznáte 

tak, když chodíte na toaletu více než 6x 

denně a vyloučíte vždy jen malé množ-

ství. Časté noční močení je příznakem 

potíže tehdy, pokud se jedná o močení 

častější než jednou či dvakrát za noc. 

To je charakteristické spíše pro pacienty 

starší 60 let.

INKONTINENCE TRÁPÍ I MLADÉ 
ŽENY
Nejčastěji se v praxi vyskytuje stresový 

a  urgentní únik moči. Stresový je vy-

volán při zvýšeném nitrobřišním tlaku, 

k  tomu dochází například při kýchání, 

kašlání, smíchu, prudších pohybech, 

běhu, zdvihání těžkých věcí a podobně. 

Trpí jí zejména mladé ženy, u  kterých 

ji může odstartovat třeba porod nebo 

některé chirurgické zákroky.

ABNORMÁLNĚ AKTIVNÍ MĚCHÝŘ
Urgentní inkontinence moči je spojena 

s  náhlým, vůlí neovladatelným inten-

zivním pocitem nutnosti močení, kte-

ré vede až k  samotnému úniku moči. 

Touto poruchou trpí především starší 

lidé. Nejčastější příčinou je nepřiměře-

ná kontrakce močového měchýře. Jeho 

abnormálně vysoká akce se vyskytuje 

v důsledku zničení jeho nervového sys-

tému nebo poškozením svalů. Mnoho 

lidí s urgentní inkontinencí má problém 

s  infekcemi, které dráždí močový mě-

chýř či močovou trubici, anebo způso-

bují křeče ve svalech, které vytlačují moč 

z močového měchýře. Tato forma úniku 

moči může být způsobená i mozkovou 

mrtvicí, přerušením míchy, demencí, pří-

padně chorobami postihujícím nervový 

systém jako je Parkinsonova choroba, 

anebo roztroušená skleróza.

ŽENY JSOU NÁCHYLNĚJŠÍ
Ačkoliv se s inkontinencí potýkají muži 

i ženy, faktem je, že ohrožuje více žen-

ské pohlaví. Není to proto, že by ženy 

měly dramaticky odlišný životní styl. 

Způsobila to sama příroda. Vzhledem 

k  tomu, že se dámy stávají matkami, 

těhotenství přispívá k oslabování svalů 

pánevního dna. Přece jen, dítě je fyzic-

ká zátěž pro celý organismus a svaly na 

celém těle musí tuto zátěž zvládnout. 

Pokud se tato porucha nezachytí včas, 

začne moč unikat i při mnohem mírněj-

ším nitrobřišním tlaku - při chůzi po ro-

vině nebo schodech. Nejtěžší stádium je 

permanentní únik moči v klidu ve vzpří-

mené poloze. Dobrou zprávou je, že 

tyto problémy se čerstvým maminkám 

vytratí většinou hned po porodu. Tyto 

ženy ale mají ve vyšším věku zvýšené 

riziko, že budou inkontinentní.

KDO JE OHROŽEN NEJVÍCE?
Mezi rizikové faktory, které zvyšují šan-

ci mimovolného úniku moči, patří u žen 

těhotenství, ale je zde i mnoho dalších 

činitelů, které ovlivňují obě pohlaví. 

Velký dopad na tuto poruchu močové 

soustavy má tělesná hmotnost, přesně-

ji nadváha. Obezita způsobuje zátěž 

pro tkáně v pánvi, což způsobuje napí-

nání a oslabování svalů, nervů i  tkání. 

U obézních lidí je riziko problémů s úni-

kem moči až čtyřnásobně vyšší. Těles-

nou hmotnost si ohlídat sice můžeme, 

ale to, co neovlivníme, je věk a přibý-

vající léta. Vysoký věk s  sebou přináší 

zvýšenou hrozbu problémů s udržením 

moči, což způsobuje zejména ochablost 

svalstva, tkání a nižší kapacita močové-

ho měchýře.

TÉMĚŘ KAŽDÝ ČTVRTÝ ČLOVĚK 
MÁ PROBLÉMY S MIMOVOLNÝM 
ÚNIKEM MOČI
Najdou se však lidé, kteří místo toho, 

aby je začali řešit, raději potlačují jejich 

projevy do pozadí. Hlavním důvodem 

je, že se za tento problém stydí. To 

však jejich trápení neukončí! Pokud i vy 

máte podezření, že zápasíte s prvními 

příznaky inkontinence, zkuste si odpo-

vědět na několik testovacích otázek. 

Pokud na některou odpovíte kladně, 

měli byste si přiznat, že je na čase začít 

váš problém řešit:

1Chodíte na toaletu více než šestkrát 

za den?

2 Musíte v  noci vícekrát vstát kvůli 

nutkání na toaletu?

3 Cítíte náhlé nutkání jít na toaletu 

s  pocitem, že to nemůžete stih-

nout?

4 Máte mokré nebo vlhké spodní prá-

dlo?

5Máte mnohdy potíže s  močením 

a pociťujete při něm bolest?

6Dochází u vás k úniku moči při smí-

chu, kýchání nebo kašli?

Pokud jste si několikrát odpověděli ano, 

je na čase navštívit lékaře. Ten posoudí, 

zda se jedná o  inkontinenci, a násled-

ně vám doporučí některou z mnohých 

možností léčby léky, případně i operaci. 

Dále se doporučuje pravidelné cviče-

ní močového měchýře, cviky posilující 

pánevní svaly, úprava stravovacích ná-

vyků. Ačkoli jde o  závažný problém, 

na trhu je naštěstí mnoho pomocníků, 

díky kterým mohou lidé s inkontinencí 

žít bez zbytečných omezení. 

Nejprve se pojďme podívat na inkonti-

nenční pomůcky
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PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.



JEDNORÁZOVÉ ABSORPČNÍ PO-
MŮCKY
Pokud nastane situace, že veškeré 

diagnostické a  léčebné postupy selhá-

vají, přicházejí na řadu jednorázové 

absorpční pomůcky, které pomohou 

uspokojivě řešit inkontinenci a pacien-

tovi umožní alespoň částečně návrat 

k  dřívějším aktivitám. Moderní jedno-

rázové pomůcky dnes poskytují spoleh-

livou a nenápadnou formu ochrany při 

inkontinenci moči bez obtěžujícího zá-

pachu. Základním předpokladem úspě-

chu při řešení inkontinence používáním 

jednorázových absorpčních pomůcek 

je potřeba stanovit typ a  stupeň in-

kontinence a dobrá edukace pacienta. 

 

Absorpční pomůcky jsou konstruovány 

tak, aby rychle odváděly ze svého po-

vrchu moč do speciálního savého jádra, 

které moč zachytí a zajistí její přeměnu 

na gel, který je v  jádru pevně vázán. 

Tento gel navíc odstraňuje i  zápach. 

Povrch pomůcky zůstává suchý a  pro-

dyšný. V  současné době je na našem 

trhu dostatečné množství vhodných 

a kvalitních pomůcek pro nemocné tr-

pící inkontinencí.

Podle stupně inkontinence vám může-

me doporučit vhodný typ, vždy však 

myslete na to, že nejlépe vám poradí 

odborník, který zná dokonale váš stav.

Při lehké a  střední inkontinenci 

vám postačí vložky

Pokud vás trápí lehká forma inkonti-

nence (Únik moči při náhlém, velkém 

zvýšení nitrobřišního tlaku - smích, ka-

šel, kýchnutí. Ztráta moči během čtyř 

hodin je 50–100 ml), vystačíte si s vlož-

kami, které se vyrábí jak pro dámy, tak 

samozřejmě i  pro pány. Jedná se ana-

tomicky tvarované prodyšné vložky, 

které kromě pocitu sucha a jistoty umí 

regulovat také zápach. Na trhu najdete 

vložky s nejrůznějšími stupni absorpce 

od mini přes normal až po super až ex-

tra plus. Pro velmi drobné úniky vám 

postačí slipové vložky. 

Pánové samozřejmě vybírají z  vložek, 

které jsou vyrobeny speciálně pro ně. 

Nemusí se tedy obávat, že by museli sa-

hat po těch dámských.

Pleny pro dospělé při střední 

a středně těžké inkontinenci

Při inkontinenci 2. stupně (únik moči 

při mírnějším zvýšení nitrobřišního tla-

ku - chůze po schodech, lehčí fyzická 

práce. Ztráta moči během čtyř hodin 

je 100–200 ml.) se doporučují pleny 

pro dospělé. I v tomto případě má pa-

cient na výběr z několika druhů, přes-

ně podle jeho potřeb. V  případě plen 

pro dospělé se jedná o vložné pleny, ke 

kterým je nutné použit speciální fixač-

ní kalhotky, které se postarají o to, aby 

plena dokonale přilnula k vašemu tělu. 

Miskovitý tvar se postará o to, aby moč 

nemohla nijakým způsobem protéct, 

navíc je absorbována do jádra pleny. 

Pohlcování zápachu je u vložných plen 

samozřejmostí, ovšem inovací je indi-

kátor vlhkosti, díky kterému víte, kdy 

je potřeba plenu vyměnit. Kromě vlož-

ných plen je možnost používat také na-

tahovací kalhotky, které překvapí jed-

noduchou manipulací.

Třetí stupeň inkontinence vyžaduje 

plenkové kalhotky

Pro těžkou inkontinenci 3. stupně (Moč 

uniká při minimální fyzické námaze 

nebo trvale bez možnosti jakkoli kon-

trolovat tento stav. Ztráta moči během 

čtyř hodin je 200–300 a  více ml.) jsou 

vhodné plenkové kalhotky pro dospělé, 

které mohou používat i ležící pacienti. 

V případě plenkových kalhotek můžete 

volit z  několika druhů, a  to plenkové 

kalhotky natahovací, plenkové kalhot-

ky s upevňovacím pásem či s plenkové 

kalhotky s kompletní ochranou.

Text: Iva Nováková, 

foto: Shutterstock.com

Ačkoliv se s inkon-
tinencí potýkají 

muži i ženy, faktem 
je, že ohrožuje více 

ženské pohlaví

„

„
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Na scéně se objevila nová infekce, o níž toho zatím moc nevědí ani odborníci. 
I když jsou nejrizikovější skupinou zejména senioři nad 60 let, faktem je, že 

koronavirus ohrožuje široké spektrum lidí.

Dobrá obranyschopnost se 
vyplatí nejen v období virů
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Vyvolávání paniky nikomu neprospívá, 

zvláště pokud se potýkáme s  takovou 

hrozbou, jakou je COVID-19, proti je-

hož šíření vláda České republiky zaved-

la všechna možná preventivní opatření. 

Ve stejném duchu by ke koronaviru 

měli přistupovat i  jednotlivci. Jde to-

tiž o virové onemocnění, které se řadí 

mezi kapénkovou infekci. Neúčinkují 

na něj antibiotika a  ověřená vakcína 

zatím neexistuje.

ONEMOCNĚNÍ 
PŘIPOMÍNAJÍCÍ CHŘIPKU
Určitě jste již v médiích zaslechli, že se 

koronavirus přenáší dotykem či slinami, 

přičemž příznaky nákazy jsou horečka, 

zánět, bolesti svalstva, únava a suchý ka-

šel - tedy velmi podobné klasické chřip-

ce. Většina lidí, kteří se nakazí, má pro-

jevy pouze mírné a postupně se zotaví. 

Problém však nastává u starších, u osob 

s oslabenou imunitou či s přidruženými 

chronickými onemocněními. Tehdy je 

větší pravděpodobnost vážnějšího prů-

běhu onemocnění. Aktuální statistiky 

hovoří o  tom, že počet nakažených se 

každé tři dny zdvojnásobí, což v  praxi 

znamená, že pokud je v zemi na začát-

ku celkem pět nakažených, tak za měsíc 

toto číslo naroste na počet 5 000. Podí-

váme-li se na aktuální výsledky, zjistíme, 

že odhady nelhaly. Z tohoto důvodu lé-

kaři apelují na dvě klíčové věci - dodržo-

vání karanténních opatření a posilování 

imunitního systému.

DOPŘEJTE SI ODPOČINEK OD 
SPOLEČNOSTI
Pokud nemusíte trávit čas ve větším 

společenství lidí, tak to nedělejte. Ob-

klopujte se nanejvýš svými příbuznými, 

ale vyvarujte se pořádání hromadných 

rodinných oslav. Jeden nemocný to-

tiž dokáže nakazit i  deset dalších lidí. 

Víme, že už se vám čas strávený doma 

zajídá, přesto vydržte a  ještě v průbě-

hu dubna omezte pohyb mezi větším 

množstvím lidí. Jedině tak se podaří 

dostat epidemii pod kontrolu. Ještě 

větší výzvou je však pro každého z nás 

posilování imunity, které by mělo být 

klíčové za každých okolností.

ZAPRACUJTE NA IMUNITĚ 
Bez ohledu na viry by mělo být posilo-

vání imunity samozřejmostí během ce-

lého roku. Úprava jídelníčku také není 

na škodu. Do stravy zařaďte doplňky, 

které jdou ruku v ruce s dobrou obrany-

schopností těla. Jednou z osvědčených 

možností, jak na oslabenou imunitu, je 

betaglukan. Je schopen aktivovat imu-

nitní systém, optimalizovat jeho funkce 

do normální a  přirozené úrovně, což 

vede k tomu, že tělo se dokáže bránit 

před infekcemi. 

Zdravá, pravidelná a  vyvážená strava 

má také velice pozitivní vliv na naši 

imunitu. Snažte se stravovat pravidel-

ně, 5x denně. Pokud se obáváte ná-

vštěvy supermarketu z  důvodu hrozící 

nákazy, využijte možnosti objednat si 

potraviny online, s dovozem až k vám 

domů. Ovoce a zeleninu pečlivě omyj-

te, potraviny v plastových obalech pak 

raději otřete ubrouskem s  desinfekcí, 

virus totiž dokáže na plastech přežít 

i dva dny.  

Hnacím motorem imunity je také vita-

min D, jehož má po zimě až 80% popu-

lace akutní nedostatek, spolu s vitamí-

nem C, který nám dá sílu bojovat proti 

infekci. 

Nezapomínejte přitom ani na pobyt na 

čerstvém vzduchu, otužování studenou 

sprchou a  v  neposlední řadě je zákla-

dem silné imunity dostatečný přísun 

čerstvé zeleniny a ovoce. Denně byste 

měli sníst přibližně 500 gramů. Stra-

vu si obohaťte i  o  omega-3 nenasyce-

né mastné kyseliny. V  první řadě však 

omezte kouření a užívání alkoholu! 

JAK PODPOŘIT SVŮJ 
IMUNITNÍ SYSTÉM?
• správnou hygienou

• sportem a  pohybem na čerstvém 

vzduchu

• dostatečným spánkem

• vyváženou stravou

• užíváním přípravků s obsahem be-

taglukanu

• dostatečným příjmem vitamínu D 

a C, omega-3 mastných kyselin

• otužováním průběžně během celé-

ho roku

• v současné situaci se vyhýbejte vel-

kému množství lidí

Foto: Shutterstock.com
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z  nebe na zem až  pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100  000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a  konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 
začaly nějaké ,úpravy systému‘ – byl tam jeden úplněk, Štědrý den, 
Nový rok, další úplněk, čínský Nový rok a Rusové se svými pravoslav-
nými Vánocemi. Každý bod, který jsem jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy rezonance. V posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. Respektive začalo to o rok 
dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, které se ve 
světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzitou, od 
změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé běžně 
řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to všechno 
nějakou souvislost s  dávnými proroctvími starých civilizací od Mayů 

po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně podle 
komického plánu, a jejich kalendáře, na chlup stejné, končily přesně 
21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec mayského 
kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, jak se ne-
smyslně psalo v médiích, ale konec starého světa – neboli ukončení 
jednoho cyklu a začátek cyklu nového.
Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat smysl i těm, kteří si pod 
nimi nedovedli nic konkrétního přestavit, a v obavách z toho, co bude, 
je nebrali vážně, nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před deseti lety pochyboval o tom, že mohou začít 
po celé planetě padat z nebe mrtví ptáci, nevěřil bych samozřejmě ani 
tomu, že se ze dne na den může zastavit téměř celý svět a z přeplně-
ných pulzujících metropolí se stanou města duchů.
Lidé, kteří si o  sobě mysleli, že jsou pány tvorstva, teď sedí zavření 
doma, když vystrčí nos na ulici, přes obličej mají kusy hadru nebo re-
spirátory, z nichž některé připomínají plynové masky, třesou se strachy, 
že na ně někdo prskne, a schovávají se před „smrtícím“ nepřítelem, 
jakého svět neviděl. Virů jsou kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí 
řádově statisíce, ale stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sle-
dovat, testovat a měřit a psalo se o něm každý den v médiích a  lidi 
mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 
pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezo-
nance, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem 
Lvem Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv 
Imago, který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onko-
logických onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl 
a vývoj rakoviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace pla-
nety Země, se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk 
může být od zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru 
se velmi zvyšuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo 
říct: Přizpůsob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, 
špatně spí, špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve 
stresu, a pak se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a korona-
virus je jen další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina 
populace má nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného ži-
votního stylu, a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestli-
že máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a  orgány nefungují správně. 
„Koronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, 
a ne si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit 
včas, protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan 
Rybjanský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na 

čem nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a  proto jsme dostali 
takovou nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v rodině, a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se 
mohli znovu naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých 
a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připo-
mněli, jak jsou zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a  proto tato 
nemoc uzavřela školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. 
Mysleli jsme si, že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali ne-
moc, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám za-
motal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je 
tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. 
Zaměřili jsme svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, 
proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše 
krása není. Mysleli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme do-
stali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, moh-
lo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory. Tato nemoc nám hodně 
bere, ale zároveň nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, 
co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme 
ji jako lidstvo potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvě-
domil jsem si, že všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik 
zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. Ve tmě se 

dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a slyším jejich 
mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už vím, 
že  když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo po 
zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím 
nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: možná vztahy, 
nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování bohatství nás 
promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal smysly a mož-
nost cítit lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší bohatství. Bo-
hatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s sebou. Mohu si 
odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které 
vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo a sílu k tomu jít 
dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné omezení. Jděte 
tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete dosáhnout. Je to 
všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z  nebe na zem až  pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100  000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a  konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 
začaly nějaké ,úpravy systému‘ – byl tam jeden úplněk, Štědrý den, 
Nový rok, další úplněk, čínský Nový rok a Rusové se svými pravoslav-
nými Vánocemi. Každý bod, který jsem jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy rezonance. V posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. Respektive začalo to o rok 
dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, které se ve 
světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzitou, od 
změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé běžně 
řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to všechno 
nějakou souvislost s  dávnými proroctvími starých civilizací od Mayů 

po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně podle 
komického plánu, a jejich kalendáře, na chlup stejné, končily přesně 
21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec mayského 
kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, jak se ne-
smyslně psalo v médiích, ale konec starého světa – neboli ukončení 
jednoho cyklu a začátek cyklu nového.
Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat smysl i těm, kteří si pod 
nimi nedovedli nic konkrétního přestavit, a v obavách z toho, co bude, 
je nebrali vážně, nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před deseti lety pochyboval o tom, že mohou začít 
po celé planetě padat z nebe mrtví ptáci, nevěřil bych samozřejmě ani 
tomu, že se ze dne na den může zastavit téměř celý svět a z přeplně-
ných pulzujících metropolí se stanou města duchů.
Lidé, kteří si o  sobě mysleli, že jsou pány tvorstva, teď sedí zavření 
doma, když vystrčí nos na ulici, přes obličej mají kusy hadru nebo re-
spirátory, z nichž některé připomínají plynové masky, třesou se strachy, 
že na ně někdo prskne, a schovávají se před „smrtícím“ nepřítelem, 
jakého svět neviděl. Virů jsou kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí 
řádově statisíce, ale stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sle-
dovat, testovat a měřit a psalo se o něm každý den v médiích a  lidi 
mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 
pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezo-
nance, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem 
Lvem Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv 
Imago, který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onko-
logických onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl 
a vývoj rakoviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace pla-
nety Země, se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk 
může být od zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru 
se velmi zvyšuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo 
říct: Přizpůsob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, 
špatně spí, špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve 
stresu, a pak se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a korona-
virus je jen další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina 
populace má nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného ži-
votního stylu, a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestli-
že máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a  orgány nefungují správně. 
„Koronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, 
a ne si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit 
včas, protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan 
Rybjanský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na 

čem nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a  proto jsme dostali 
takovou nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v rodině, a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se 
mohli znovu naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých 
a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připo-
mněli, jak jsou zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a  proto tato 
nemoc uzavřela školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. 
Mysleli jsme si, že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali ne-
moc, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám za-
motal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je 
tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. 
Zaměřili jsme svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, 
proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše 
krása není. Mysleli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme do-
stali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, moh-
lo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory. Tato nemoc nám hodně 
bere, ale zároveň nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, 
co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme 
ji jako lidstvo potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvě-
domil jsem si, že všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik 
zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. Ve tmě se 

dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a slyším jejich 
mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už vím, 
že  když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo po 
zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím 
nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: možná vztahy, 
nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování bohatství nás 
promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal smysly a mož-
nost cítit lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší bohatství. Bo-
hatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s sebou. Mohu si 
odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které 
vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo a sílu k tomu jít 
dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné omezení. Jděte 
tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete dosáhnout. Je to 
všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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Kouzlo sezónního 
stravování



65



Nakupovat podle roční-

ho období má řadu ne-

sporných výhod.  Nejen že 

ušetříte vaši peněženku, 

ale i  vaše tělo vám bude 

vděčné. Dovozová zele-

nina a  ovoce neobsahuje 

všechny prospěšné látky, 

kvůli kterým je jíme. Sezónní 

suroviny jsou naopak čerstvé, 

jejich chuť je mnohem výraz-

nější a  mají mnohem vyšší 

výživovou kvalitu. Nákupem 

sezónních potravin tak pro-

spějete nejen sobě, ale pod-

poříte i  místní české farmáře 

a pěstitele.

JARNÍ ZELENÁ 
STRAVA
Jarní strava se nese ve zname-

ní zelené barvy. „Do jídelníčku 

byste měli zařadit potraviny, 

které v tu dobu všude raší, na-

příklad jarní cibulku či pažitku, 

skvělé jsou i ředkvičky,“ uvádí 

nutriční poradce  Bc. Blanka 

Procházková. Nezapomínejte 

ale ani na rané brambory, kte-

ré využijete jako přílohu, tak 

do salátů nebo polévek, nebo 

na květnovou chřestovou se-

zónu. Velmi oblíbené jsou 

také saláty s mladými kopřiva-

mi nebo pampeliškovými lístky 

a  čerstvé salátové listy – pol-

níček, špenát nebo mangold 

i hlávkový salát.

LETNÍ 
POCHUTNÁNÍ
V létě je úroda ovoce i zeleni-

ny nejbohatší, myslete tak i na 

zimní měsíce, kdy je místního 

ovoce i zeleniny méně. Ovoce 

si můžete zamrazit a  lahod-

né smoothie si pak můžete 

dopřát i  v  lednu. „Vhodným 

a  dříve velmi používaným 

způsobem je také zavařování. 

Je pravda, že nejvhodnější je 

jíst ovoce i  zeleninu v  čerstvé 

podobě. Tepelné zpracování 

či sterilace potravin sice zna-

mená určité snížení obsahu 

některých vitamínů, obsažené 

množství však není rozhodně 

zanedbatelné. Mnoho látek se 

tepelným zpracováním neničí 

vůbec (některá rostlinná barvi-

va, minerály, vláknina) a napří-

klad lykopen obsažený v rajča-

tech je dokonce po tepelné 

úpravě ještě využitelnější než 

za syrova. Argument „v  zimě 

zeleninu nejím, protože čers-
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Aniž by to naši 
předci věděli, za-
řazováním lokál-
ních a sezónních 
potravin do svých 

jídelníčků dělali 
dobrou službu své-
mu tělu. Na zimu si 
připravovali různé 
zavařeniny, sušili 
ovoce a využívali 
zásob, které si na-
střádali v létě a na 

podzim. Ovoce 
a zelenina, které 

se k nám v dnešní 
době dováží ve 

velkém, bývá vět-
šinou nezralé, do-
zrává utržené pod 
umělým osvětle-
ním při transportu 
a neobsahuje tak 
všechny minerály 

a vitamíny jako 
u nás vypěstované 
domácí produkty. 

Zkuste tentokrát 
sáhnout po potra-
vinách lokálních 

a uvidíte, že rozdíl 
poznáte nejen 

v chuti, ale třeba 
i v přívalu energie.



Obří ibišek Jazberry Jam
neuvěřitelně veliké květy 
září do dálky, plně mrazu-
vzdorný, kvete již první rok.

Červený rybíz Jonkheer
keřový, velmi raný s vynika-
jícími plody na přímý kon-
zum i zpracování

Obří kanadská borůvka
jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, je  velmi 
odolná  a bohatě plodící.

Réva SUPERNOVA
vynikající extra sladká stolní 
odrůda bez semen, velmi 
odolná i do vyšších poloh.

Rakytník DUO
samec i samice v  jednom, 
ideální varianta pro menší 
zahrady.

189,- Kč 89,- Kč 69,- Kč 149,- Kč
NOVINKA

NOVINKA

Maranell® - superpřevislý  
jahodník
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit

69,- Kč

Zimolez Kamčatský
velkoplodé a velmi úrodné 
odrůdy s  chutí borůvek, 
zrají již koncem května!!!

Réva Sultanina
Bílá stolní odrůda s  veliký-
mi a mimořádně chutnými 
bobulemi  Neuvěřitelně 
úrodná

Réva Red Globe
velmi odolná a úrodná 
odrůda, velké hrozny s ob-
řími a velmi sladkými  bo-
bulemi

Sibiřský jilm
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot,  vyroste až 2m za 
rok.  Sází se cca 3ks/m

SUPERODOLNÁ RŮŽE 
Passion ROKOKO
Rosa rugosa - krásně vonící 
a celé léto kvetoucí růže, 
velmi odolná mrazu

149,- Kč 129,- Kč 149,- Kč 99,- Kč
BALENÍ 10KS

Maliník Golden Everest
vynikající žlutá odrůda, plo-
dící celé léto, velmi odolný

99,- Kč

Pepino Violet
exkluzivní odrůda s  lahod-
nými fi alovými plody, má 
trochu menší vzrůst, ale je 
velmi úrodné

Medvědí česnek
vynikající léčivka používaná 
již po staletí, roste  v každé 
zahradě, nevymrzá

Jahody velkoplodé
velkoplodé odrůdy jahodní-
ků do všech oblastí. Plodí již 
několik týdnů po vysazení

Jahody stáleplodící
od června až do zimy opako-
vaně přinášejí záplavu chut-
ných plodů. 

Poschoďová cibule
sibiřská cibule, kterou mů-
žete sklízet i v zimě. Cibulky 
mají vynikající chuť

139,- Kč 89,- Kč 59,- Kč 99,- Kč
BALENÍ 12KS

Velkoplodé lísky
odrůdy s  velikými plody 
a vysokou plodností, zrají 
v září.

149,- Kč

Maliník Glen Ample
beztrnný maliník s  mimo-
řádně velikými a slaďoučký-
mi plody, velmi úrodný

Ananasové jahody – 
Jahodník ananas
excelentní bílé jahody s chutí 
ananasu.  Odolné chorobám 
i všežravému ptactvu!!

MiniKIWI ISSAI
mrazuvzdorná samosprašná 
odrůda kiwi vhodná i do 
našich podmínek, plodí již 
2.rokem

Belamcanda – Angínovník
tradiční a velmi účinná čínská 
léčivka, lze pěstovat v  bytě 
i na zahradě

Meyerův citroník – 
šťavnatý
velmi úrodný citroník vhod-
ný i do bytu.  Tyto řízkované 
sazenice velmi brzy a boha-

tě plodí.

49,- Kč 99,- Kč 99,- Kč 99,- Kč

Maliník Willamette
největší maliny, velmi odol-
né a úrodné sazenice, netr-
pí chorobami ani škůdci 

69,- Kč

Ibišek s  obřími květy – 
EXTREME OAK RED®

velmi kompaktní kultivar, 
dorůstá  cca 80cm a je neu-
věřitelně obalený květy

Keřová višeň
Carmine Jewel – samospraš-
ná zakrslá keřová višeň, 
plody jsou velmi chutné 
a šťavnaté

Réva ESTER -  REZISTENT
velmi raná a hodně mra-
zuodolná odrůda. Tmavě 
modré velké hrozny dozrá-
vají již od srpna

Réva Ruby King
modrá bezsemenná odrůda 
REZISTENTNÍ!! Vhodná do 
všech oblastí, sladká a úrodná

Maliník Zeva III.
je výborná, stáleplodící odrůda 
vhodná do všech pěstitelských 
oblastí. Plody jsou velké, Chuť 
je  velmi sladká 

149,- Kč 129,- Kč 149,- Kč 199,- Kč

OVOCNÉ STROMKY
jabloně, hrušně, meruňky, 
broskvoně, nektarinky, 
třešně,višně  a skvělé NO-
VINKY

od 149,- Kč

199,- Kč

89,- Kč
BEZSEMENNÁ STÁLEPLODÍCÍ

69,- Kč
SUPERCENA

BALENÍ 12KS

NOVINKA

199,- Kč
AKCE

69,- Kč
NOVINKA NOVINKA

Novinky z Kruhu

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expedují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog 
návodů na pěstování. Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky 

nebo přes e-shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e-shop: www.zahradnictvikruh.cz
Ovocné stromky a keře, sadba jahod a růží, sazenice révy atd... OD NÁS TO ROSTE!!!

kruh_mojerodinaaja.indd   1kruh_mojerodinaaja.indd   1 12.3.2020   16:58:4712.3.2020   16:58:47



tvá není k dispozici a tu z dovozu ne-

chci” tedy neobstojí,“ říká Bc. Blanka 

Procházková a upozorňuje, že i doma 

zpracované lokální zelí v zimě obohatí 

slavnostní nedělní oběd. „Domácí zele-

nina je v  létě dostupná v široké škále, 

od květáku nebo brokolice přes různé 

saláty až po kořenovou zeleninu. Stej-

ně tak i čerstvě utržené ovoce – meruň-

ky, maliny, jahody – jsou v  létě nepře-

konatelné,“ říká nutriční specialistka.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
Podzim pak patří sklizni dýní, kapusty 

nebo tuřínu, z  ovoce nikoho nepře-

kvapí švestky, blumy a  jablka. Dávejte 

však v obchodech vždy pozor na to, zda 

ovoce nebo zelenina opravdu pochází 

z  České republiky, přestože je právě 

jeho sezóna. „Typickým příkladem jsou 

jablka – to, že je v září jejich hlavní skli-

zeň, ještě nutně neznamená, že je na-

jdete i v českých supermarketech. Často 

jsou i v tomto období dovážena ze Špa-

nělska či Itálie. Zkuste tak třeba místní 

trh nebo lokálního farmáře, u kterého 

máte jistotu domácí produkce,“ vysvět-

luje Procházková. 

ZIMNÍ ZÁSOBY
V  zimě můžeme těžit právě ze zamra-

žených, zavařených či usušených zásob 

z  léta. Velmi oblíbenými zimními po-

choutkami jsou například pečené kaš-

tany, růžičková kapusta či kyselé zelí. 

V mnoha domácnostech uskladňují před 

zimou brambory, cibuli nebo česnek. 

Právě česnek je navíc v zimních měsících 

skvělou prevencí proti chřipce nebo na-

chlazení. Bývá označován jako přírodní 

antibiotikum a  blahodárně působí na 

krevní oběh i na hladinu cholesterolu. 

DESATERO K UDRŽENÍ DOBRÉHO 
ZDRAVÍ

1Jezte pestrou a vyváženou stravu.

2Jezte více zeleniny a ovoce. Snažte 

se zařadit zejména zeleninu a ovo-

ce ke každému jídlu během dne.

3 Vybírejte celozrnné produkty 

(chléb, pečivo, těstoviny). Upřed-

nostňujte rýži natural.

4 Volte dobré tuky – rostlinné oleje 

(olivový, slunečnicový) a  kvalitní 

margaríny z nich vyrobené.

5 Zařaďte do jídelníčku fazole, hrách 

a čočku.

6 Vybírejte maso, masné produkty 

a mléčné výrobky s nižším obsahem 

tuku.

7 Omezte sůl. Pro zlepšení chuti po-

krmů používejte bylinky a koření.

8 Pijte přednostně vodu, neslazený 

čaj a nízkoenergetické nápoje.

9 Udržujte si správnou tělesnou 

hmotnost. 

10 Pravidelně se aktivně hýbejte 

alespoň 30 minut každý den.

Foto: Shutterstock.com

Nakupovat podle 
ročního období 

má řadu nespor-
ných výhod.

Jarní strava se 
nese ve znamení 

zelené barvy.
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UKLIĎTE SI
kolem sebe i v sobě

V SOUČASNÉ SITUACI, ABYCHOM BYLI V CO 

NEJVĚTŠÍM BEZPEČÍ, VĚTŠINA Z NÁS ŘEŠÍ JEN 

DVĚ ZÁKLADNÍ VĚCI – PODPORU IMUNITY 

A ÚKLID. POTŘEBUJEME SE ZOCELIT, ABY 

NÁS NÁKAZA NEDOSTALA A ZÁROVEŇ 

ELIMINOVAT MOŽNOSTI PŘENOSU. 

CO SE TÝKÁ ÚKLIDU, KVALITNÍ 

PROSTŘEDKY NÁM 

POMOHOU UKLIDIT 

LÉPE A HLAVNĚ 

PEČLIVĚJI.

✔ Posiluje odolnost organismu
✔ Zvyšuje přirozenou 
 obranyschopnost organismu
✔ Je vyroben z čistě přírodních látek

Nejdůležitější je ovšem ochrana zdraví. Při té nám 
velmi pomohou beta glukany. Beta glukan je uni-
kátní přírodní komplexní polysacharid, který pod-
poruje obranné reakce organismu proti bakteriál-
ním a parazitárním chorobám. Více než čtyřicet let 
výzkumu a stovky studií prováděných na universi-
tách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky proká-
zaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně 
stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný sys-
tém vyladěný na nejvyšší výkon. Výsledkem těchto 
studií je také schválení využívání beta glukanu pro 
léčbu některých typů nádorových onemocnění (Ja-
ponsko, Taiwan) a samozřejmě jako prevence při 
posilování imunity.
Beta glukanů existuje celá řada, také na čes-
kém trhu jich najdeme dost a dost. Je tedy dů-
ležité umět dobře vybírat. Pojďme se podívat na 

BETA-1,3D GLUCAN. Jeho hlavním trumfem je 
skutečnost, že je nejvíce studovaným glukanem 
na světě. Na jeho vývoji pracují již dvanáct let vědci 
na univerzitách v kentuckém Louisvillu, v arizon-
ském Tusconu a Ohio State. Vedle toho se tento 
glukan testuje na prestižní klinice The Mayo Clinic 
a ve vojenských výzkumných ústavech US Armed 
Forces Radiobiology Research Institute and kanad-
ském Defense Research Development Canada. Na 
tomto beta glukanu pracovaly legendy výzkumu 
jako jsou Gary Ostroff, Gordon Ross nebo Myra 
Patchenová. Přináší proto to nejlepší nejen vám, 
ale i vašim dětem, které si ho mohou vzít ve formě 
želatinových bonbonů, které jim chutnají a prospí-
vají a které obsahují i D3 a selen.
Nehrajte vabank se svojí peněženkou a dopřejte si 
to nejlepší, co na trhu je. Zdraví máte jenom jedno.

                                                        Objednávejte přes e-shop:  www.prirodniprevence.cz

Chcete maximálně účinné čistící pro-
středky, které ale zároveň nezatěžují 
přírodu? Potom zkuste čisticí prostředky 
od fi rmy K.R.ELIXÍR, s.r.o., která přivádí
na   český   trh   značky   EUDOREX, 
SuperFive, MARISA a MARISA BLU.

✔ MAXIMÁLNÍ ÚČINEK
✔ CHYTRÁ TECHNOLOGIE
✔ EKONOMICKÁ VÝHODNOST
✔ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ

Objednávejte přes e-shop:
WWW.PROFUMA.CZ

Objednávejte přes e-shop:

prirodni prevence.indd   1prirodni prevence.indd   1 30.4.2020   18:20:1530.4.2020   18:20:15
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Nesnášenlivost laktózy (mléčného cukru) je méně 
známou poruchou - ve střední Evropě jí trpí ma-
ximálně 10-20 % obyvatel, přičemž mnoho přípa-
dů zůstává neodhaleno. Snížená schopnost trávit 
laktózu je způsobena sníženou tvorbou enzymu 
zvaného laktáza v tenkém střevě. Problém se týká 
zejména dospělých lidí, u malých dětí je vzácný.

Bez mléka?



Pokud tělo neumí trávit laktózu, může 

se to projevovat průjmy, nadýmáním 

a nevolností. Jak tyto potíže řešit?

Chronický průjem způsobený nesnášen-

livostí laktózy vzniká na základě násle-

dujícího mechanismu: Laktáza, enzym 

štěpící v tenkém střevě cukr z mléčných 

výrobků (laktózu), může být za určitých 

okolností zastoupena v těle v příliš ma-

lém množství. Nerozštěpený cukr je pak 

ve střevě nadbytečný a přispívá ke kvas-

ným procesům. Střevo se nevstřebanou 

laktózu pokouší naředit, čímž vzni-

ká průjem. Ten může mít různou 

intenzitu v  závislosti na množství 

laktázy, kterou tělo vyprodukuje. 

Doprovázet ho mohou křeče, bo-

lesti břicha a nadýmání.

PROČ TĚLO 
NESPOLUPRACUJE 
Příliš nízkou hladinu trávicího en-

zymu zvaného laktáza mohou způ-

sobovat tyto faktory:

• genetika (mutace genu, který 

brání tělu vytvářet laktázu),

• předčasný porod (v  organi-

smu  nedonošených dětí se 

zpočátku nevytváří dostatek 

enzymu, ale s věkem se situace 

může zlepšovat),

• poškození sliznice střeva  (na-

příklad vlivem nemocí či užívá-

ní léků),

• chronická onemocnění (celia-

kie, syndrom dráždivého stře-

va, cystická fibróza, Crohnova 

nemoc).

HLEDEJTE VINÍKA
Příznaky nesnášenlivosti laktózy se 

objevují obvykle do 2 hodin po poži-

tí mléčných výrobků. Ne vždy se však 

vyskytnou ve stejné míře. Různé dru-

hy a  množství produktů vyrobených 

z mléka mohou působit na organismus 

odlišně. Zkuste proto vypozorovat, kte-

ré konkrétní výrobky  jsou příčinou va-

šich potíží a těm se pak vyhýbejte.

Mléko a  mléčné produkty, například 

jogurty, měkké sýry, tvaroh či zmrzlina, 

jsou hlavním zdrojem laktózy. Méně ná-

padná je ovšem laktóza, která se může 

skrývat v  některých druzích pečiva, 

instantních polévkách, koktejlech, su-

šenkách či salátových zálivkách. Pokud 

tedy trpíte průjmy, které souvisejí s ne-

snášenlivostí laktózy, věnujte čas čtení 

etiket na zboží. Sledujte složení výrob-

ků či jídel, která konzumujete. Naštěstí 

již je na trhu poměrně dost bezlaktózo-

vých výrobků, můžete si tedy dopřát jak 

třeba bezlaktózové mléko, tak i jogurt.

ABY NECHYBĚLO „DÉČKO“
Nesnášenlivost laktózy lze řešit různě.

• Konzumujte  mléčné výrobky bez 

obsahu laktózy (na trhu je naštěstí 

velké množství produktů pro lak-

tózovou intoleranci)

• Kombinujte  mléčné produk-

ty s dalším jídlem.

• Užívejte  trávicí enzym laktázu ve 

formě doplňků stravy.

Omezením nebo vyloučením mléčných 

výrobků se automaticky snižuje příjem 

vápníku a vitaminu D. Je tedy důležité 

zařadit do jídelníčku dostatek potra-

vin, které tyto látky obsahují. Jedná se 

mimo jiné o  brokolici, špenát, fazole, 

ryby, zeleninu či pomeranče. Pomoci 

mohou i vhodné doplňky stravy s obsa-

hem vápníku a vitaminu D.

Alergie na bílkovinu kravského 

mléka (ABKM)

Pokud hovoříme o  laktózové intole-

ranci, měli bychom zmínit i o alergii na 

bílkovinu kravského mléka, která pat-

ří mezi nejčastější potravinové alergie 

v kojeneckém věku. Tato alergie posti-

huje 2 až 5 % kojenců.  Prakticky veš-

kerá ABKM vzniká ještě v prvním roce 

života - hovoří se o 95 % všech ABKM 

bez ohledu na poctivé kojení. Většinou 

ustupuje do cca 3 let věku (až u 90 % 

dětí) a  děti poté tolerují kravské mlé-

ko bez obtíží. U  některých kojenců 

s ABKM se může projevit při zavádění 

nemléčných příkrmů alergie i  na další 

potraviny.

ABKM se může (ale nemusí) pro-

jevit bezprostředně po prvním 

kontaktu s  antigenem - bílkovi-

nou kravského mléka. Důležitá 

je skutečnost, že se tento antigen 

dostává již do mateřského mléka, 

pokud kojící maminka konzumu-

je mléčné produkty. Z toho vyplý-

vá, že se první projevy mohou ob-

jevit do doby krátce po porodu, 

výjimečně již do druhého týdne 

po narození. Nicméně obvyklou 

dobou prvních obtíží s  ABKM je 

2. - 3. měsíc věku i u plně kojené-

ho dítěte.

Klasické projevy ABKM se ale mo-

hou posunout až k  první nabíd-

ce standardní kojenecké mléčné 

výživy (kojenecká mléka, mléčné 

kaše, první lžička jogurtu apod.), 

což může být hluboko v druhém 

půlroce života.

Projevy alergie na bílkovinu 

kravského mléka

Projevy mohou být různé od 

celkových až po orgánové - kož-

ní, trávicí, respirační. Skutečná 

ABKM se obvykle projeví těmito kožní-

mi a trávicími příznaky:

• akutní či chronický ekzém

• ublinkávání

• zvracení

• průjmy či naopak zácpa

• koliky, krev ve stolici

Nesmíme ale zapomínat i na méně spe-

cifické obtíže, jako je neklid, poruchy 

spánku, neprospívání, chudokrevnost. 

Uvedené příznaky se často mohou 

i kombinovat.

Uvádí se, že pokud kojenec snáší kon-

takt s bílkovinou kravského mléka déle 

než čtvrt roku, ať již po narození, nebo 

až po zavedení prvních mléčných pro-

duktů, je rozvoj ABKM méně pravdě-

podobný.

Foto: Shutterstock.com

Omezením nebo vy-
loučením mléčných 
výrobků se auto-
maticky snižuje 
příjem vápníku 
a vitaminu D.
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INZERCE

dresy & trička

www.FOTBAL-DRESY.cz

pro fanoušky i hráče

TIP NA DÁREK: fotbalové dresy s vlastním jménem. 
Dodání 7 dní. Objednávky a další výběr

JMÉNO

99

99
JMÉNO

TIP NA DÁREK: fotbalové dresy s vlastním jménem.

inz-210x148_brezen_2020spad.indd   1 09.03.2020   21:34:42
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Jaro se blíží 
Šlápněte do pedálů

Její výhody jsou nesporné. Dostanete 
se díky ní na vzduch, děláte něco pro 
své tělo, nemusíte do začátku vůbec 
nic umět a ještě načerpáte spoustu en-
dorfinů. Řeč je o cyklistice, které Češi 
v posledních letech přicházejí na chuť. 
Zatímco před dvaceti lety lidé na kole 
vyrazili tak maximálně do obchodu, 
dneska patří kolo k  základní spor-
tovní výbavě téměř každé rodiny. Jak 
jste na tom vy? Ukážeme vám, že začít 
jezdit na kole má obrovskou spoustu 

výhod.
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UDRŽUJTE SVŮJ VÝKON NA MAXIMUM 
 ZLEPŠETE PRODUKCI  A VYUŽITÍ 

ENERGIE PŘI SPORTU  I STRESOVÉ 
SITUACI POMOCÍ  PŘÍRODNÍCH 

DOPLŇKŮ STRAVY.

Performance forte  + T-mag

Více na 
www.purebionatura.cz

Pure-Bio-Natura-reklama-148x210.indd   1 22.05.2019   19:26:54

Pro čtenáře tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 10%  
s kódem MOJE RODINA. Kód platí na celý sortiment do 25. srpna 2020

HLEDÁTE ŠPERK, NA JEHOŽ TVORBĚ SE 
MŮŽETE SAMA PODÍLET? 

Chcete mít originální a jedinečný styl? Náš 
sortiment vám to umožní. Nabízíme velmi 
oblíbené náramky, které si sestavujete 
z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu – to si zamilujete!   

Naše nabídka je velmi rozmanitá – korálky 
z muránského skla a polodrahokamů, přívěsky 
ze stříbra – každá žena si u nás najde přesně 
to co hledá.  Uložte si své vzpomínky, zážitky, 
radosti do náramků, jsme rádi, že pomáháme 
psát i Váš příběh. Jsme Story in the Bead 
a jsme tu pro Vás!

KOLO JAKO KÁMOŠ
Začít s  ježděním na kole není nic slo-

žitého. Potřebujete k  tomu jen jediné 

– kolo. Vybrat si ale kousek, který vám 

pomůže zvládnout počáteční odpor 

k  pohybu a  ještě vás bude motivovat 

k  lepším výkonům, není snadné. „Lidé 

mají často pocit, že jim pro začátek sta-

čí nějaké levné kolo ze supermarketu. 

Není to ale tak úplně pravda. Pokud 

chcete začít jezdit s kamarádem, part-

nerem, kteří už mají něco za sebou, 

je rozhodně lepší mít pořádnou výba-

vu, jinak vás to velmi rychle přestane 

bavit,“ tvrdí Simon Hančák, který na 

kole jezdí intenzivně od svých sedmi let 

a několik let prodával kola ve speciali-

zované prodejně.

Ten radí do prvního kola zainvestovat. 

A také pořídit spíše kolo horské. „Vůbec 

nevadí, že zatím rozhodně neplánujete 

jezdit po kopcích nebo v  terénu. Jízda 

po silnici je základ, dlouho vás ale bavit 

nebude. A když pak budete chtít zajet 

do lesa nebo vyrazit ven i po dešti, hrub-

ší vzorek oceníte,“ doplňuje Hančák.

NA CO SE ZAMĚŘIT 
Obecně vzato platí, že čím lehčí kolo, 

tím lepší, ovšem také dražší. Pro začá-

tek vybírejte kola střední kategorie – 

ani ne příliš levná, ani příliš drahá. Co 

se týče údržby, nebojte se. O  kolo se 

nemusíte starat přehnaně moc. Stačí jej 

udržovat čisté a občas promazat řetěz. 

Jednou ročně pak kolo potřebuje pro-

hlédnout okem odborníka, který zajistí, 

aby fungovaly dobře brzdy a aby bylo 

správně seřízeno.

Dámská kola mají kratší rám a užší ří-

dítka, protože ženy přirozeně nemají 

tak široká ramena. Stejně tak dámské 

kolo poznáte podle širšího sedla. Pokud 

jste žena a vyhovují vám řídítka dále od 

sebe, rozhodně můžete vybírat i z pán-

ských modelů. „Brzdy volte vždy kotou-

čové. Fungují totiž v  každém počasí. 

Pokud přemýšlíte o odpružení, můžete 

zkusit kolo s odpruženou přední vidlicí, 

která dokáže tlumit nárazy v  terénu. 

Jen pozor při jízdě na tvrdém povrchu, 

tam je odpružení zbytečné. Je proto 

dobré, když ho lze vypínat a zapínat na 

kole podle potřeby,“ doporučuje Han-

čák.

Převodník by měl mít minimálně 27 

převodů. Rozhodně si předem vyzkou-

šejte, jak se vám rychlosti přehazují, 

jestli je uchycení na řídítkách pohodl-

né. Tím také zjistíte, jestli je převodních 

rychlý a tichý. 

JAK NEZTRATIT MOTIVACI
S  kolem je to stejné jako s  jakýmko-

liv jiným sportem. Na začátku vám to 

rozhodně nepůjde hladce, budete se 

muset nutit a tu a tam budete mít sto 

chutí rezignovat. Pokud ale vytrváte, 

budete se zlepšovat a začne vás to ba-

vit. Pokroky totiž baví každého.

1PLÁNUJTE A BAVTE SE
Každý sport, každá aktivita vás 

musí bavit. Zkuste si proto své 

výlety plánovat a těšit se na ně dopře-

du. „Největší nuda je jezdit neustále 

stejné trasy. Jasně, člověk má zpočátku 

pocit, že se mu jede lépe, ví, co přijde, 

ale po čase potřebuje změnu. Doporu-

čuju proto každému před výletem mrk-

nout na internet a zjistit si, kam jedu. 

Není vůbec špatné ujet celou cestu na 

kole a zpět se svézt vlakem nebo auto-

busem,“ doporučuje Hančák.

2NEBOJTE SE  
KILOMETRŮ
Přijde vám nemyslitelné, že byste 

měli za jediný den na kole ujet sto kilo-

metrů? Na začátku je to jasné. Rozhod-

ně to ale není nemožné. Vyberte si tra-

su, kterou zvládnete, klidně po rovince. 

A pak se po ní vydejte. „Ideální je, když 

je podél trasy například železnice. Kdy-

koliv vám dojdou síly, můžete nased-

nout na vlak a  dostat se zpět. Zkuste 

si postupně kilometry přidávat a každý 

týden na trase ujeďte trochu více,“ říká 

Hančák. Podle něj je ale důležité dopl-

ňovat tekutiny a  dobře a  vyváženě se 

při výletu najíst. „Musíte se cítit v po-

hodě po celou dobu. Pamatujte na to, 

že pojedete celý den,“ upozorňuje. 

3ZDOLEJTE PRVNÍ  
KOPEC
Kopce jsou pro každého cyklistu 

trochu strašák. Na druhou stranu jsou 

ale nesmírně zábavné. Vyjet kopec je 

totiž výzva a sjet ho je už jen učiněná 

radost. Pokud nemáte kopce zrovna 

v  lásce, postavte se jim čelem. Zkuste 

na ně vyzrát tím, že rozložíte síly. Není 

důležité kopec vyjet za pár minut. „Za-

čátečníci dělají často tu chybu, že to 

chtějí mít rychle za sebou. Přitom se ale 

naprosto odrovnají a kopce pak z duše 

Kolo musíte mít nastavené tak, 
aby vám přinášelo radost
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nenávidí. Je mnohem lepší začít plynu-

lým tempem a  postupně podřazovat 

jako v autě na lehčí převod,“ vysvětluje 

Hančák. 

Naučte se s  převodníkem pracovat. 

Možná to zní jednoduše, ale i  měnit 

rychlosti chce trochu cviku. Přehazovat 

byste měli vždy ve chvíli, kdy do pedálů 

nejdete se vší silou.

4POZORUJTE, JAK SE VÁM 
ŠLAPE
Kolo musíte mít nastavené tak, 

aby vám přinášelo radost. Pokud jej 

s  vámi nenastaví zkušený pracovník 

cyklistického obchodu, bude potřeba, 

abyste si jej seřídili sami. Jak 

na to? Opřete se o  stěnu a  na-

sedněte na kolo tak, že necháte 

oba hody viset volně dolů. Vaše 

sedlo by mělo být tak vysoko, 

aby se vaše pata při záběru do 

šlapátka dotýkala jemně spodní 

části pedálu. 

Jestli jste si kolo nastavili dobře, 

zjistíte po první vyjížďce. Pokud 

vás bolí kolena zepředu, máte 

zřejmě sedlo nízko. Pokud vás 

volí kolena zezadu, máte jej 

zase příliš vysoko. Zkoušejte, 

pozorujte své tělo, a když si ne-

budete vědět rady, obraťte se 

na servis. Jsou zvyklí pomáhat. 

SPRÁVNÁ VÝBAVA
Než začnete studovat funkční 

materiály a  značky, rozhodně 

si pořiďte tři základní věci, bez 

kterých byste na kolo ani nemě-

li vyrážet. „Jednoznačně je to 

kvalitní helma, která vás ochrá-

ní při případném pádu. Helma 

by měla něco vydržet, a  pokud 

s  ní spadnete, vždy ji pořádně 

překontroluje, jestli není pro-

máčklá. V takovém případě mu-

síte koupit novou,“ objasňuje Hančák. 

Helmy můžete pořídit ve sportovním 

i městském designu, záleží na tom, jak 

kolo využíváte nejčastěji.

Jako druhý nezbytný doplněk označuje 

Hančák cyklistické rukavice. „Bude se 

vám v nich lépe jezdit. Ruce se nepotí, 

nekloužou a  především ve správných 

rukavicích ani nebolí. Po dlouhé jízdě 

totiž budete ruce trochu cítit. Navíc 

když spadnete, v  rukavicích se nepod-

řete,“ dodává.

Poslední základní součástí výbavy ka-

ždého cyklisty by mělo být nářadí 

a pumpička. Jednoduché multifunkční 

klíče na kolo i s lepením v případě pích-

lé duše, seženete ve specializovaných 

obchodech za pár stovek. „I když jede-

te s někým, je dobré být připravený na 

situace, kdy budete nářadí potřebovat. 

Základní klíče a lepení mějte proto ur-

čitě s sebou. Může vám v určitých situa-

cích výrazně pomoct dostat se z pořád-

né bryndy,“ říká s úsměvem Hančák.

FUNKCE NEBO MÓDA
Sportovní oblečení už dávno není jen 

nutné zlo. Jeho výrobci si dávají v po-

sledních letech záležet na tom, aby 

nejenže bylo funkční, ale také pěkné. 

Zlákat se perfektně střiženými cyklistic-

kými dresy proto není nic výjimečného. 

Vždy byste ale měli v prvé řadě myslet 

na to, jak oblečení využijete. „Je to 

vlastně snadné. Na kole by se vám mělo 

dobře sedět, proto jsou důležité cyklis-

tické kalhoty s měkkou vrstvou v sedu. 

Pořídit můžete klasické elastické kalho-

ty nebo dvojité kalhoty, které vypadají 

jako klasické sportovní bermudy, do 

nichž jsou ty elastické všité,“ popisuje 

Hančák.

Stejně tak je podle něj důležité triko, 

které by mělo mít několik kapes. „Po-

kud nechcete při každém zastavení vy-

balovat věci z kapsičky na kolo, je fajn 

mít peněženku, mobil nebo klíče od 

domu u sebe. Právě k tomu slouží kapsy 

na trikotech a dresech,“ doplňuje.

KAM VYRAZIT
Jakmile si kolo zamilujete, uvidíte, že 

bude tím správným zpestřením i vašich 

dovolených. V České republice je navíc 

spousta krásných míst, kam se můžete 

vydat právě na kole. Mezi velmi popu-

lární místa patří Šumava, která 

je doslova protkaná sítí cykloste-

zek, z nichž je velká část vyasfal-

tovaná.

Nejlepší je začít na Modravě, kde 

se na kole můžete vydat po stez-

ce vedoucí chráněnou krajinnou 

oblastí. Otevře se vám nádher-

ný výhled na krajinu i  na stro-

my. Šumava je na cyklisty skvěle 

připravená. Během léta tu jezdí 

několik autobusů s přívěsy až na 

pětadvacet kol. Cyklostezky jsou 

dobře značené a  každá z  nich 

vám ukáže nesmírné přírodní 

krásy. 

Jestliže plánujete svou první 

velkou cyklovýpravu, měli byste 

rozhodně vyzkoušet Podunaj-

skou cyklostezku, během které 

urazíte více než tisíc kilometrů 

a  objevíte krásy hned čtyř stá-

tů – Česka, Německa, Rakouska 

a Maďarska. 

Výhodou je, že naskočit na stez-

ku můžete v podstatě odkudko-

liv. Po celou délku je cesta dobře 

značená, navíc ve skvělém stavu 

a rovinatá. Nasbírat tady sebevě-

domí na počtu ujetých kilometrů 

tedy rozhodně není vůbec žádný pro-

blém. Navíc se můžete sami rozhod-

nout, jestli na kole strávíte celý týden 

nebo jen pár dní. Ubytovat se můžete 

ve všudypřítomných hotelech, pod sta-

nem nebo v příjemných rodinných pen-

zionech.

Text: Nela Maťašeje, 

foto: Shutterstock.com
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Paní Lenka z  Mnichova Hradiště vy-

chovává své dva syny sama. Patnácti-

letý Erik studuje první ročník střední 

školy a  mladší Davídek, který v  říjnu 

oslavil osmé narozeniny, je nejraději 

s  maminkou doma nebo ve speciální 

škole. Od narození se potýká s vážnou 

metabolickou poruchou, po jejíž příči-

ně lékaři stále pátrají. Jeho problémy 

jsou různé: „Davídek má snížené sva-

lové napětí, můžete si jej představit 

jako hadrovou panenku. Po celý život 

ho provází epileptické záchvaty, které 

zmírňuje pravidelné užívání léků. Má 

také problém s příjmem potravy a čas-

tým zvracením,“ popisuje maminka 

Lenka. „Nejhorší byly první měsíce Da-

vídkova života, většinu času jsme trávili 

v nemocnici. Erik v té době navštěvoval 

druhou třídu základní školy a s péčí po-

máhali babička s dědou. Pro všechny to 

bylo náročné období. Erik se zhoršil ve 

škole, vzájemné odloučení jsme těžce 

nesli,“ dodává.

Davídka trápí i pokročilá skolióza. Ka-

ždý den s  ním proto maminka cvičí, 

pravidelně navštěvuje rehabilitace, 

muzikoterapii, hipoterapii (rehabilitaci 

na koni) a pro účely senzorické stimu-

lace relaxační místnost snoezelen. Ta 

je vybavená barevnými světýlky, které 

mají na Davídka v kombinaci s pohodl-

ným ležením a  relaxační hudbou bla-

hodárné účinky. „Musím říct, že nejvíce 

Davídkovi pomáhá delfinoterapie, na 

kterou dojíždíme do zahraničí. Davídek 

plave v bazénku se speciálně vycvičený-

mi delfíny, kteří pro vážně nemocné 

děti fungují jako terapeuti. Děti pozo-

rují triky a kousky delfínů a vzájemně 

spolu komunikují. Je to neuvěřitelné, 

ale delfíni dokážou rozeznat nemocné-

ho člověka od zdravého. Nemocnému 

projeví mnohem více pozornosti, jako-

by sami chápali, že právě on jejich po-

moc potřebuje. Po poslední takové te-

rapii začal hláskovat. Je úžasné, že po 

tolika letech najednou od syna slyšíte 

něco víc než jen zvuky,“ vysvětluje ma-

minka Lenka. Takový výlet však rodinu 

stojí několik desítek tisíc korun. S úhra-

dou částečně pomáhají Dobří andělé 

prostřednictvím nadace Dobrý anděl, 

ale i další neziskové organizace. „Dob-

ří andělé nám pomáhají především 

s těmi pravidelnými náklady. Například 

s  vyváženou stravou, kterou Davídek 

potřebuje, kupujeme mu třeba nu-

tridrinky a  nutripudinky. Z  příspěvku 

hradíme různé terapie, a  pokud něco 

zbyde, dáme částku stranou na delfino-

terapii. Nyní máme další sen, vyzkoušet 

soukromou rehabilitační kliniku v Pra-

ze. Uvidíme, zda na ni našetříme, je to 

nad rámec zdravotního pojištění. Dě-

kujeme Dobrým andělům, ale i rodině 

a  dalším lidem, kteří nám pomáhají. 

Bez nich bychom nemohli Davídkovi 

dopřát takovou péči,“ říká s vděčností 

paní Lenka.

Nadace Dobrý anděl měsíčně přijme 

přes 107 nových rodin, které zasáhla 

vážná nemoc. Veškeré příspěvky, kte-

ré se každý měsíc od dárců vyberou, se 

na začátku následujícího měsíce rov-

noměrně rozdělí mezi rodiny, kterým 

Dobří andělé pomáhají. Do pomoci se 

můžete zapojit i vy. Stačí se zaregistro-

vat na www.dobryandel.cz/registrace, 

zvolit libovolnou výši příspěvku a zadat 

trvalý příkaz. 

Snažíme se žít jako normální rodina, 
i když je syn vážně nemocný
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Když jsme malí, domov většina z nás bere jako něco naprosto sa-
mozřejmého. Jakmile se rozhodneme naše dětské jistoty opustit 
a vydáme se po vlastní ose, pojem domov nabírá naprosto odliš-
né podoby. Svůj dům nebo byt si zařizujeme podle svého vkusu, 
promítáme do jeho vybavení své potřeby a sny. Stejně jako každé-
mu sluší něco jiného, tak i jednotlivým místnostem v našem domě 

či bytě bychom měli dopřát osobitý styl.

Interiérový design 
od sklepa až po půdu
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OBÝVÁK: VAŠE SPOLEČENSKÁ 
VIZITKA
Obývák by měl být drcem každého 

domu nebo bytu, protože zastává hned 

několik funkcí najednou. Je místem 

společenského dění, místem, kde se 

rodina setkává po dlouhém dni i  pro-

storem svátečním, kde trávíte společně 

nejrůznější oslavy nebo třeba Vánoce. 

Trendy proto hovoří jasně – obývák by 

měl mít dostatečný přísun světla, neměl 

by být zastavěný nábytkem a v tom nej-

modernějším pojetí může být klidně 

spojený s  kuchyňským koutem a  jídel-

nou. 

Ale kdo to tak má? Agentura Kaspen/

Jung von Matt vytvořila rozsáhlou stu-

dii s  názvem Obejvák, ve které se za-

měřila na typické vybavení obývacího 

pokoje průměrné české rodiny. Přesto-

že projekt vznikl původně jako analýza 

pro firmy, aby věděly, komu nabízejí 

své produkty, projekt byl nakonec na-

tolik překvapivý, že zajímal celou čes-

kou společnost.

Výsledky půlročního výzkumu defino-

valy klasický český obývák jako pro-

stor o  velikosti 20 metrů čtverečních. 

Obvykle se zde nachází pohovka, vel-

ká LCD televize, laminátová podlaha, 

křeslo, dřevěná garnýž a záclona, která 

sahá do výšky topení. I když se to zdá 

nepochopitelné, v obýváku obvykle na-

jdeme také psací stůl s počítačem a pře-

kvapivě i vysavač. 

Abychom se vyhnuli stereotypu čes-

kých domácností a  vytvořili ze svého 

obývacího pokoje místnost, která nás 

bude těšit a  přitom nebude fungovat 

jako odkladiště věcí, pracovna a herna 

dohromady, je potřeba se někdy pora-

dit s odborníky. „Výhodou je, že máme 

přehled v tom, co trh nabízí. Současně 

se vyznáme v  trendech, dokážeme ur-

čit, kde co bude stát, aby to vyhovovalo 

životu v daném prostoru,“ upozorňuje 

interiérová designérka a majitelka stu-

dia Jaja Design Jana Skálová.

Podle ní se řada českých domácností do-

pouští chyb, které si vůbec neuvědomu-

je. „Lidé v obývacím pokoji často skláda-

jí nábytek vedle sebe tak, jak jej kupují. 

To nakonec vede k dojmu, že je místnost 

plná, špatně se kolem nábytku prochází 

a celkový dojem je stísněný. Dalším ne-

švarem je meruňková barva na zdech, 

špatně vybrané materiály nebo použi-

té dřevo. Někdy se stane, že je v domě 

nebo bytě velké množství různých typů 

dřeva. Správně bychom ale měli harmo-

nicky propojit jen asi dva nebo tři typy 

dřeva,“ objasňuje Skálová.

Nedávný průzkum také zjistil, že se Češi 

zbavují knih. Utrácejí za knihy v průmě-

ru 400 korun ročně. A to opravdu není 

mnoho, když si uvědomíme, že kolem 

čtyř set korun stojí jedna jediná kniha. 

„Je to zřejmě tím, že žijeme v uspěcha-

né době. Člověk přijde večer z  práce 

a už mu na čtení knihy nezbývá mnoho 

energie,“ zamýšlí se designérka Skálo-

vá. Ta se svými klienty na jednom z prv-

ních setkání vyplňuje dotazník, který se 

právě množství knih v domácnosti také 

dotýká. „V poslední době každý z kli-

entů zmiňuje, že má doma do třiceti 

kusů knih,“ doplňuje.

S nábytkem šetřit, na pohovce ne

Aktuální módní trendy hovoří jasně – 

nábytek by měl být jednoduchý a mo-

dulární. Masivní nábytkové stěny tak 

v  obývacím pokoji najdete jen těžko. 

Stejně tak skříňky plné porcelánu nebo 

křišťálu, který se směl používat jen ke 

štědrovečernímu stolu. Co je ale zásad-

ním kusem v  místnosti? Jednoznačně 

pohovka.

Aktuální módní 
trendy hovoří 

jasně – nábytek 
by měl být  
jednoduchý 

a modulární.
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Ať už bude pohovka u  vás doma ne-

přehlédnutelným solitérem uprostřed 

místnosti, nebo ji raději přesunete ke 

zdi, měla by na sebe strhávat pozornost 

více než televize nebo špičková přehrá-

vací souprava. Vždyť právě pohovka je 

místem, kde budou sedět vaši přátelé 

a kde budete relaxovat s rodinou.  Sou-

časní moderní sedací nábytek určují 

hladké linie a  propracované detaily 

respektující ergonomické požadavky. 

Výrobci se přitom zaměřují zejména na 

přírodní materiály, které ale na druhou 

stranu něco vydrží. 

Ideální parametry pohovky se odvíje-

jí jednak od toho, co od ní očekáváte 

a  jednak od toho, kdo na ní všechno 

bude sedět. Pohodlí si vždycky vy-

zkoušejte přímo v prodejně, jedině tak 

zjistíte, jestli vám daný kus nábytku 

opravdu „sedí“. Hrana pohovky by vás 

neměla tlačit do podkoleních jamek. 

Výška sedáku by měla být tak akorát. 

Vyšší sedák by vám byl nepříjemný 

v oblasti stehen, ten nižší by zase dobře 

nepůsobil na vše vnitřní orgány, které 

byste při sezení stlačovali. 

Až budete vybírat barvu své pohovky, 

buďte opatrní. Podle odborníků je vždy 

rozumné vycházet ze svých dlouhodo-

bých představ a nepodléhat aktuálním 

módním trendům. „V  současné době 

lidé vybírají především tlumené odstíny 

sedaček, které kombinují s výraznějšími 

doplňky. Z barev je nejoblíbenější šedá, 

hnědá, okrová, béžová nebo kávová,“ 

říká prodejce pohovek Patrik Šulc. 

Pokud tedy chcete, aby se vám pohov-

ka líbila i  za deset let, vyberte raději 

kvalitnější kus v  jemných odstínech 

a  doplňte ji barevnými polštáři nebo 

přehozem. Vyměnit doplňky je totiž 

vždy jednodušší než kupovat novou 

sedačku.

LOŽNICE JAKO OÁZA KLIDU
Máte v  ní relaxovat, spát a  nabírat 

energii. Nic víc, nic míň. České ložnice 

přitom často slouží jako prostor, ve kte-

rém nejen spíme, ale také jíme, pracu-

jeme a koukáme na televizi. A to všech-

no je špatně.  Zkuste z  ložnice udělat 

svůj světlý a vzdušný svatostánek, rych-

le pochopíte, že jedině tak se vám v ní 

zase bude dobře usínat.

Základem ložnice je postel a jak je zná-

mo, tu zase tvoří matrace. Přitom podle 

odborníků lidé kvalitu matrací stále ješ-

tě podceňují. „Kvalitní matraci si kupu-

jí většinou až starší lidé, které k tomu 

donutí zdravotní problémy. Jinak lidé 

šetří jinde a  spokojí se i  s  horšími vý-

robky. Matrace je přitom pro kvalitní 

spánek nesmírně důležitá,“ objasňuje 

interiérová designérka Lenka Zimmer-

mannová.

Matraci proto nekupujte ve velkých hy-

permarketech, ale poptejte se ve spe-

cializovaných prodejnách, kde je větši-

nou i vyškolený personál. Každý člověk 

potřebuje totiž jinak tvrdou matraci 

a  vždy se nákup odvíjí od stáří klien-

ta i  jeho zdravotních obtíží. Matraci si 

proto v  obchodě vždycky pořádně vy-

zkoušejte a  nestyďte se chvíli si na ni 

opravdu poležet. Jedině tak poznáte, 

že vám skutečně vyhovuje. Matrace by 

vás neměla nikde tlačit a  měla by se 

přizpůsobit vašemu tělu. Ležíte-li na 

zádech a vaše bedra se příliš propadají, 

je pro vás matrace měkká. Obecně vza-

to vždy vybírejte spíše tvrdší matrace, 

které jsou pro naši páteř lepší.

Nábytek v ložnici? 

Jen výjimečně

Pokud to prostor vašeho bytu nebo 

domu dovoluje, rozhodně se snažte 

z  ložnice odstranit veškerý přebytečný 

nábytek. „Oblečení a  spodní prádlo 

by mělo být ideálně v šatně. Pracovnu 

zkuste přemístit jinam, a  pokud máte 

v ložnici televizi, raději ji dejte do jiné 

místnosti. Ložnice může být klidně jen 

velmi malá místnost, kde budete mít 

opravdu jen postel. Tak by vás nelákalo 

zastavět prostor nábytkem,“ říká desig-

nérka Zimmermannová.

Jestliže šatnu nemáte a  nezbývá vám 

nic jiného, než oblečení uložit do skří-

ní v ložnici, rozhodně se poraďte s de-

signérem. Pomůže vám navrhnout 

takovou úpravu, aby na sebe nábytek 

v místnosti nestrhával pozornost a za-

chovala se tak vzdušnost, kterou pro 
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Pokud to prostor vašeho 
bytu nebo domu dovoluje, 
rozhodně se snažte z ložni-
ce odstranit veškerý pře-

bytečný nábytek.

zdravý spánek potřebu-

jeme. 

Barevný kompromis

V moderním designu pla-

tí heslo „všeho s  mírou“. 

V  barevném provedení 

ložnic pak dvojnásob. Prá-

vě tady se totiž snažíme 

uklidnit po náročném dni. 

Snažíme se nepřemýšlet, 

relaxovat a  soustředit se 

jen na sebe a své myšlen-

ky. A  z  tohoto rozjímání 

by nás nemělo nic vytrh-

nout. 

I z toho důvodu by v lož-

nici měly převažovat spíše 

decentní barvy. „Svým kli-

entům často doporučuji 

nadčasové zemité odstí-

ny, které se neomrzí. Po-

kud má někdo rád výraz-

nější a veselejší barvy, tak 

společně klidně vybereme 

odstín lila nebo zelenka-

vé, ale nikdy to nesmí být 

barva křiklavá,“ zdůraz-

ňuje Zimmermannová. 

Obecně platí, že chlad-

né barvy jsou pro spánek 

mnohem příjemnější. Po-

kud chcete ve své ložnici 

vytvořit příjemnou a  re-

laxační atmosféru, nepo-

užívejte více než čtyř růz-

né barvy, které se budou 

opakovat na stěnách, ná-

bytku i doplňcích. V opač-

ném případě by prostor 

působil chaoticky. 

Možná si říkáte, že jed-

noduché barvy oživíte 

rostlinami. Od těch ale 

designérka Zimmerma-

nnová odrazuje. „Rostli-

ny v  noci do ovzduší vy-

pouštějí oxid uhličitý, což 

rozhodně není pro náš 

spánek ideální. V posled-

ní době proto klientům 

doporučuji suché vazby. 

V  současnosti už existují 

kvalitní impregnace, díky 

kterým se na nich nedr-

ží prach. Navíc takovou 

suchou vazbu můžete 

snadno obměnit a vypadá 

stále dobře,“ dodává Zi-

mmermannová.

DVAKRÁT MĚŘ, 
JEDNOU ŘEŽ. U KU-
CHYNĚ  
OBZVLÁŠŤ
Krásná kuchyň je snem 

mnoha českých hospo-

dyněk. Ale dotáhnout 

své sny až do konce něco 

stojí. Mimo to, že nové 

a  moderní kuchyně se 

finančně mohou vyšpl-

hat až ke stům tisícům, 

vás přípravy a  realiza-

ce budou stát nemálo 

sil psychických. Možná 

i  proto je vhodné při-

zvat si k plánování nové 

kuchyně někoho, kdo 

tomu opravdu rozumí. 

Ušetříte peníze i nervy.

Než se do příprav pus-

títe, položte si základní 

otázky: Jak velkou ku-

chyni chci a  mohu mít 

vzhledem k  dispozici 

místnosti? Jaký se mi 

líbí styl? Jak často vařím 

a pro koho? Kolik se nás 

v  kuchyni bude pohy-

bovat? Jaký mám roz-

počet? Odpovědi vám 

pomohou zorientovat 

se ve vašich představách 

ještě předtím, než si 

dáte schůzku s designé-

rem. 

Kuchyň by v  prvé řadě 

měla sloužit tomu, 

k  čemu byla původně 

určená. Je to místo, kde 

se vaří, chystá a  připra-

vuje. Musí tedy vyhovo-

vat zejména tomu, kdo 

je u  sporáku nejčastěji. 

Důležité pro něj je, aby 

měl všechno potřebné 

po ruce, nemusel nic 

dlouho hledat a měl do-

statek pracovního pro-

storu. Všechny plochy by 

měly být navrženy tak, 

aby po práci nebolela 

záda nebo krk. 

V zásadě se vše odvíjí od 

tří pracovních zón. Jed-
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na slouží k vaření, druhá k umývání ná-

dobí a třetí k uchování potravin. Zóna 

vaření zahrnuje plochu sporáku a jeho 

bezprostřední okolí, umývání nádobí 

se týká dřezu a  myčky a  uchovávání 

potravin ledničky a mrazničky. V zóno-

vém uspořádání platí jednoduchá pra-

vidla. Pokud chceme, aby vše fungovalo 

v harmonii, neměly by být zóny od sebe 

ve větší vzdálenosti než osm metrů. 

Jistě, ne každý si může dovolit velkou 

kuchyni, kam vměstná bez problému 

všechny potřebné spotřebiče a nářadí. 

Máme pro vás ale dobrou zprávu. Zku-

šený interiérový designér vám i  v  ma-

lém prostoru navrhne takovou kuchyň-

skou linku, která bez větších problému 

pojme všechno důležité.

„Člověk si musí uvědomit, že rekon-

strukce kuchyně je často největší po-

ložka při renovaci interiéru. A také by 

vám podle toho měla sloužit. Problém 

je, že lidem se obvykle něco líbí a pak 

si to pořídí, aniž by tomu dali nějaký 

koncept,“ tvrdí interiérová designérka 

s mnohaletými zkušenostmi Jitka Kob-

zová. 

Podle ní lidé často kupují vybavení ne-

systematicky. „Jeden den zajedou do 

Ikea pro kuchyňskou linku, druhý den 

pro jídelní stůl do Sconta. Aniž by si co-

koliv dlouho promýšleli, mají najednou 

doma kusy nábytku, které spolu vlastně 

ani moc neladí,“ připomíná odbornice.

Jedinou cestou, jak neudělat při vý-

běru kuchyně chybu, je dát si na čas. 

„Nehoňte se, sedněte si a přemýšlejte. 

Představujte si svou kuchyň, malujte si. 

A až budete vědět, co chcete, zjistěte si 

bez spěchu, kde a za kolik můžete dané 

vybavení sehnat. Ukvapené nákupy se 

nevyplácejí. Projděte si obchody, udě-

lejte si fotky a  doma porovnávejte,“ 

doporučuje Kobzová.

Na míru nebo ze Švédska?

Kuchyně vás bude stát nemalé peníze, 

a  tak je jasné, že budete zřejmě pře-

mýšlet nad tím, u  jaké firmy nábytek 

vyberete. Pokud si nechcete objednat 

skříňky u truhláře, můžete samozřejmě 

využít široké nabídky obchodních ře-

tězců. Ani designéři je neodmítají. 

JITKA KOBZOVÁ: LIDÉ PLATIT 
ZA RADU STAGERA NECHTĚJÍ
Mnoho let žila v Kuvajtu i Dubaji, za-

skočila si do Londýna a  všude pilně 

studovala interiérový design. Když se 

v  roce 2009 Jitka Kobzová vrátila do 

České republiky, založila v Praze první 

Home Stagingové studio v  zemi. Ptá-

te se, co to je? Ve zkratce se dá home 

staging popsat jako profesionální pří-

prava bytu nebo domu k  jeho prodeji 

či pronájmu. Takové „vylepšení“ od 

profesionálního interiérového designé-

ra a stagera vám může pomoct prodat 

nemovitost rychleji nebo za vyšší cenu. 

„Pamatujte, že nikdy nedostanete dru-

hou šanci, abyste udělali první dojem,“ 

říká Kobzová, která dnes patří mezi 

špičky ve svém oboru. 

Home staging je v České republice 

pořád méně známá služba. Jaký je 

o něj zájem?

U nás se mu věnujeme posledního dva 

a půl roku a jsme zatím stále jediní, kdo 

skutečně dělá home staging. Máme 

bohatou praxi, která je v tomto směru 

k  nezaplacení. Bohužel se tato služba 

na českém realitním trhu ještě stále 

podceňuje. Realitky jsou plné makléřů, 

kteří se ve svém oboru nechtějí vzdělá-

vat a home staging je nezajímá. Chtějí 

vydělávat, ne se zdokonalovat. První 

rok jsem se snažila realitní agentury 

oslovovat a nabízet jim školení zdarma, 

abych jim vysvětlila, v  čem síla stagin-

gu je. Jen málo z  nich o  to stálo. Od 

té doby tomu nechávám volný průběh 

a věnuji své síly těm, kteří mají zájem. 

Dneska tedy máme několik agentur, 

se kterými spolupracujeme, a občas se 

s námi spojí přímo lidé, kteří chtějí svůj 

dům nebo byt prodat.

Pokud se rozhodnu, že si vaše služ-

by objednám, co bude následovat?

Lidé nám obvykle nejprve pošlou fotky 

bytu a napíšou, jaké mají úmysly. Kde 

se jejich byt nachází, za kolik jej chtě-

jí prodat, zda v  něm stále žijí a  kolik 

členů jejich rodina má. To jsou první 

informace, se kterými pracuji. Přemýš-

lím nad cílovou skupinou, pro které 

je jejich nemovitost určena. Do bytu 

nebo domu se pak samozřejmě jdeme 

podívat. Mnoho lidí si myslí, že home 

staging je o tom, že natřeme stěny na 

bílo a dáme na stůl vázu s kytkami. To 

je omyl. Často prodáváme byty, ve kte-

rých rodina stále žije. Stager je proto 

člověk, který s vámi musí jednat, musí 

znát limity, kam až zajít. V podstatě se 

snaží vylepšit váš domov, což je osobní 

a  chce to citlivý přístup. Musíme po-

znat, kam až v úpravách můžeme zajít 

a snažíme se s prodávajícími najít tako-

vý kompromis, aby se mu v bytě dobře 

žilo do doby, než jej prodá.  Vždy ale 

pracujeme s  nábytkem a  vybavením, 

které v bytě je. 

Co považujete za největší problém 

v českých bytech, které lidé nabíze-

jí k prodeji nebo pronájmu?

Fascinuje mne, že si lidé v tom bytě ani 

neuklidí. Pozvou si do toho špinavého 

a chaotického prostředí zájemce o kou-

pi a tváří se arogantně. To je pro mne 

naprosto nepochopitelné. 

V čem home staging může pomoct?

Když to objasním na příkladu: zájemce 

chce třípokojový byt za dva a půl mili-

onu v určité lokalitě. Když tato kritéria 

zadá do vyhledávače realitky, vyjede 

mu mnoho nabídek. Home staging je 

tu od toho, aby ho vaše nemovitost 

uchvátila. Aby na zájemce zapůsobila 

natolik, že bude chtít okamžitě na pro-

hlídku. U nás jde tedy v podstatě o to, 

aby se nemovitost rychle prodala. Třeba 

v USA, kde je tato služba plně profesi-

onální a  velmi uznávaná, může home 

staging zvýšit i  cenu nemovitosti. Na 

druhou stranu je ale třeba říct, že tam 

se za tuto službu platí opravdu mno-

hem více.

Dá se využít homestaging také 

v případě pronájmu nemovitosti?

Určitě ano a velmi se nám to osvědču-

je. Vlastníkovi bytu například řeknu, že 

když do zvelebování dáme dva měsíční 

nájmy, bude mít okamžitě mnoho zá-

jemců, což se také obvykle děje. Na-

konec je to pronajímatel, kdo si může 

vybírat.

Proč si myslíte, že lidé v České re-

publice home staging nevyužívají 

ve velkém?

Nechtějí platit za radu designéra. A já 

se jim osobně nedivím, protože kvalit-

ní designéři v našem prostředí nejsou. 

Designér, který nabízí ve svém studiu 

tři čtyři značky nábytku, není designér. 

To je obyčejný prodavač. Designérem je 

ten, kdo prodává své know-how.

foto: Shutterstock.com
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dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu   
 Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodný pro použití doma i na zahradě - 
 nesavý materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem 
 při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečných 
 pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné 
 vlhkým hadrem• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

Multi Mat
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SENSORYSENSORY

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnu-

tím a svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

LUXUSNÍ TĚLOVÝ BALZÁM ONCLÉ 
S KMENOVÝMI BUŇKAMI
Hloubková obnova. Na tělo i obličej.
+ AKOSKY® APIUM

+ 3D kyselina Hyaluronová

+ INCA INCHI, SQUALAN a BIO šípkový olej

- aktivní regenerace a remodelace kůže

- hloubková výživa pleti

- dlouhodobá hydratace

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

 bez známek poškození

- rychlé vstřebávání, pohodlná aplikace

- nový český výrobek

- 200ml

www.oncle.cz

Viditelně zlepšuje stav STRIÍ, CELULITIDY, JIZEV, VRÁSEK a zvyšuje ELASTICITU KŮŽE.

NAŠLI JSME ŘEŠENÍ PRO NEDOSTATEK MÍSTA U VÁS DOMA
Pozvedněte úložné prostory na vyšší úroveň díky elegantním sedacím  

boxům. Rozměry 40x40x40 centimetrů. Velký úložný prostor o objemu  

až 50 litrů, nosnost až 100 Kg.

Pro rozložení lehce uložíte pod sedačku či do skříně.

Ve dvou barevných variantách – tmavě šedá nebo světle 

béžová.

Cena: 399 Kč 

+ doprava zdarma.

Koupíte na

www.astoreo.cz

ČTETE RÁDI KNIHU?
Nyní máte možnost mít speciální čajovou knihu, která Vám po otevření 

dá možnost uvařit si svůj oblíbený čaj, ještě předtím, než vezmete do ruky 

svou oblíbenou knihu

Ženy již po celá staletí vědí, že sku-

tečná krása vychází z přírody, ale 

až dnes mají možnost sdílet svou 

moudrost a zkušenosti s ostatními 

ženami z celého světa. Nové řady 

Dove Nourishing Secret s názvem 

Dove Nurturing Ritual a Dove  

Revitalising

Ritual představují evropským ženám 

rituály, které pečují o krásu afrických 

a korejských žen. Sprchové gely nové 

řady přinášejí krémové a vyživující 

složení bez příměsi sulfátů, takže si 

můžete být jistá, že vaší pokožce do-

přáváte tu nejlepší možnou péči.
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Vaše denní 
dávka Života

Pro Vás 
a Vaše dítě.www.biopron.cz

Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
Rybí olej 357 mg
(Omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny 
– 18 % EPA, 
– 12 % DHA) 
Monakolin K 5 mg

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

Inovativní formát pro 
dvojí účinek: optimálně 
vstřebatelné mikrogranulky 
Monakolinu K z červené 
fermentované rýže pro
normální hladinu cholesterolu
v kombinaci s rybím olejem, 
bohatým na omega-3 mastné 
kyseliny pro zdravé srdce.

Dávkování: 1-2 tobolky denně

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
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Pro milovníky dokonalé očisty 
těla,doporučujeme výrobky 
fi rmy ADONIS
Pokud máte tuto severskou aktivitu 
v oblibě, rozhodně byste neměli 
přehlédnout sadu od fi rmy Adonis. Jde 
o sisalový kartáč, jehož štětiny v horku 
a vlhku neměknou, postarají se o dokonalý peeling, otevření 
a pročištění všech pórů. Navíc se takto podpoří i samotný 
efekt pocení. Druhou část sady pak tvoří olivový olej, kterým 
dokonale ošetříte pokožku nejen po  saunování – jeho bohatý 
obsah vitaminů a antioxidantů zaručí, že se budete cítit jako 
znovuzrozeni!

Dámské vložky Depend 
Active-Fit – ultra tenké vložky 
s křidélky pro lehký únik moči.

Dokonalá ochrana nejen 
při běžných činnostech, 
ale i při náročnějších 
sportovních aktivitách.

Dostupné v savostech 
Ultra Mini, Mini a Normal.

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.czwww.biopron.cz
Během a po užívání

antibiotik.

Pro všechny, kteří se už těší, 
až budou zase žít život naplno.

D
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Ultra Mini, Mini a Normal.

Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.  

Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vyso-

kou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta 

ke zdraví začíná ve vaší koupelně. 

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ 

BANÁNU
Sorbecta s účinnou látkou 

diosmectite s přírodní banánovou 

příchutí je určena k rychlé a účinné

léčbě průjmu u dětí (0+), těhot-

ných i dospělých.

Zdravotnický prostředek, čtěte 

příbalový leták. 

K dostání v lékárně. 

www.sorbecta.eu

CHUTNÉ ODČERVENÍ 
PRO PSY VE FORMĚ 
MASOVÉ KOSTIČKY
• Ověřená kvalita společnosti 

Bayer.

• Doporučujeme odčervovat 

každé 3 měsíce!

• Zakoupíte v lékárně a u veterináře.

Veterinární léčivý přípravek

HOGOFOGOTRIPPLE POMERANČ
Řada HogoFogotripple se v letošním roce rozroste o dvě unikátní 

příchutě.  První z nich je prémiová pomerančová zmrzlina s troji-

tou polevou a pomerančovým toppingem 

uprostřed. 

HogoFogotripple 

čokoláda

Hogofogo už nemůže 

být čokoládovější. Jde 

o prémiovou zmrzlinu 

s  trojitou čokoládovou 

polevou a čokoládovým-

toppingem uprostřed.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění 

na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok 

v lahvičce s kapátkem je vhodný k  léčbě 

plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky 

snadné aplikaci je ideální především pro 

postižené nehty, neboť se dobře nanáší na 

nehtovou ploténku a její okolí. Toto anti-

mykotikum má protizánětlivý a antibak-

teriální účinek. Obsahuje látku naftifi n, 

kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu 

a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný 

jak pro děti, takdospělé. 

K dostání ve všech lékárnách.

Více informací na www.exoderil.cz.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění 

na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok 

v lahvičce s kapátkem je vhodný k  léčbě 

plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky 

snadné aplikaci je ideální především pro 

postižené nehty, neboť se dobře nanáší na 

nehtovou ploténku a její okolí. Toto anti-

mykotikum má protizánětlivý a antibak-

teriální účinek. Obsahuje látku naftifi n, 

kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu 

a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný 

Volně prodejný lék k vnějšímu 

použití s  účinnou látkou nafti-

fi nhydrochlorid. Čtěte pozorně 

příbalový leták.

Milujete vůni čerstvě vypraného prádla?

S  novinkou Silan Perfume Pearls Clean 

Fresh se můžete radovat z  intenzivní 

a dlouhotrvající vůně, která vydrží až po 

dobu 20 týdnů. Tato novinka navíc jako 

první kombinuje neodolatelnou vůni 

technologií Malodor-Control, která pa-

chy účinně neutralizuje. Vložte parfémo-

vané perličky jednoduše do bubnu pračky 

společně s vaším oblečením a užívejte si 

nekonečný pocit vůně a svěžesti.

Milujete vůni čerstvě vypraného prádla?

S  novinkou Silan Perfume Pearls Clean 

Fresh se můžete radovat z  intenzivní 

a dlouhotrvající vůně, která vydrží až po 

dobu 20 týdnů. Tato novinka navíc jako 

první kombinuje neodolatelnou vůni 

technologií Malodor-Control, která pa-

chy účinně neutralizuje. Vložte parfémo-

vané perličky jednoduše do bubnu pračky 

společně s vaším oblečením a užívejte si 

nekonečný pocit vůně a svěžesti.

PEXESO NEJEN PRO UŠI
První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte 

hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte 

barvy a jednoduché počítání. Ši, ši, 

čak, čak... skutečně poznáte stejný 

zvuk? Není to tak snadné. Obsahuje 

i verzi s hrací deskou pro variantu 

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ – 
DISKRÉTNÍ, HYDROKOLOIDNÍ 
NÁPLAST 5 KS
• Podporuje hojení

• Umožňuje ráně dýchat

• Speciálně navržené pro ženy

 Hydrokoloidní náplasti na ošet-

ření puchýřů. Díky diskrétnímu 

provedení vhodné zejména pro 

ženy do společenské obuvi.

Zdravotnický prostředek
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Seznamte se s jedinečnými španělskými melouny BOUQUET. 

Tyto výtečné melouny v sobě neskrývají žádná černá, těžko rozkousatelná 

 semínka. Bezpeckové melouny BOUQUET chutnají pokaždé skvěle! 

Více na www.nejlepsimelouny.cz 

nebo na facebooku www.facebook.com/BOUQUETovoce.

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
Rybí olej 357 mg
(Omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny 
– 18 % EPA, 
– 12 % DHA) 
Monakolin K 5 mg

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

Inovativní formát pro 
dvojí účinek: optimálně 
vstřebatelné mikrogranulky 
Monakolinu K z červené 
fermentované rýže pro
normální hladinu cholesterolu
v kombinaci s rybím olejem, 
bohatým na omega-3 mastné 
kyseliny pro zdravé srdce.

Dávkování: 1-2 tobolky denně

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
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Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.  

Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vyso-

kou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta 

ke zdraví začíná ve vaší koupelně. 

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ 

BANÁNU
Sorbecta s účinnou látkou 

diosmectite s přírodní banánovou 

příchutí je určena k rychlé a účinné

léčbě průjmu u dětí (0+), těhot-

ných i dospělých.

Zdravotnický prostředek, čtěte 

příbalový leták. 

K dostání v lékárně. 

www.sorbecta.eu

CHUTNÉ ODČERVENÍ 
PRO PSY VE FORMĚ 
MASOVÉ KOSTIČKY
• Ověřená kvalita společnosti 

Bayer.

• Doporučujeme odčervovat 

každé 3 měsíce!

• Zakoupíte v lékárně a u veterináře.

Veterinární léčivý přípravek

HOGOFOGOTRIPPLE POMERANČ
Řada HogoFogotripple se v letošním roce rozroste o dvě unikátní 

příchutě.  První z nich je prémiová pomerančová zmrzlina s troji-

tou polevou a pomerančovým toppingem 

uprostřed. 

HogoFogotripple 

čokoláda

Hogofogo už nemůže 

být čokoládovější. Jde 

o prémiovou zmrzlinu 

s  trojitou čokoládovou 

polevou a čokoládovým-

toppingem uprostřed.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění 

na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok 

v lahvičce s kapátkem je vhodný k  léčbě 

plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky 

snadné aplikaci je ideální především pro 

postižené nehty, neboť se dobře nanáší na 

nehtovou ploténku a její okolí. Toto anti-

mykotikum má protizánětlivý a antibak-

teriální účinek. Obsahuje látku naftifi n, 

kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu 

a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný 

jak pro děti, takdospělé. 

K dostání ve všech lékárnách.

Více informací na www.exoderil.cz.
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PEXESO NEJEN PRO UŠI
První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte 

hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte 

barvy a jednoduché počítání. Ši, ši, 

čak, čak... skutečně poznáte stejný 
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• Podporuje hojení

• Umožňuje ráně dýchat
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ženy do společenské obuvi.

Zdravotnický prostředek

rodina_kveten_2019.indd   81 10.5.2019   16:53:31

PROSTENAL® 
CONTROL
ve vylepšeném 
složení pro 
zdravou prostaru 
se Saw palmetto 
a kotvičníkem pro 
podporu potence. 
Doplňěk stravy.

REVITAL Super beta-karoten se pyšní složením se 7 aktivními lát-

kami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je 

důležitý pro ochranu očí i  pokožky 

při letním slunění, podporuje opálení 

a  prodlužuje stálost zabarvení kůže. 

REVITAL Super beta-karoten kromě něj 

obsahuje i  přírodní výtažky z  měsíčku 

a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s bio-

tinem, selenem, vitaminy C a E vytváří 

vysoce účinný komplex, který má nejen 

příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale 

současně podporuje celkovou odolnost 

a vitalitu organizmu.

Koupíte v lékárnách 

a na www.nasevitaminy.cz

PODPOŘTE SVOU VITALITU „KOŘENEM ŽIVOTA“
Pomocníkem pro účinné odstranění bakterií, virů, plísní a roztočů

je atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop navržený 

japonským lékařem.

Používejte Raycop pravidelně na veškeré lůžkoviny, polštáře, 

peřiny, matrace a čalouněný nábytek. Bezchemicky se zbavíte 

nebezpečných alergenů a váš domov bude opravdu čistý.

Více na www.raycop.cz, cena 6990,- Kč

PERSIL PŘINÁŠÍ NOVÝ ROZMĚR ČISTOTY PRO VAŠE 
PRÁDLO
Vyzkoušejte i vy Persil Deep Clean a přesvědčte se, že:

1. pronikne hluboko do vláken, aby odstranil i ty nejodolnější 

skvrny,

2. rozzáří vaše oblečení a zabrání šedivění 

dokonce i po několika vypráních,

3. poskytuje příjemnou dlouho-

trvající svěžest pro vaše oblečení,

4. je účinnýproti skvrnám, ale 

šetrný ke tka-

ninám.

dokonce i po několika vypráních,

ZRAK – NEJCENNĚJŠÍ SMYSL ČLOVĚKA
Ostrovidky Neo je doplněk stravy obsahující směs vitaminů, mine-

rálů, karotenoidů a extraktů z borůvek a světlíku lékařského, které 

příznivě ovlivňují stav 

zraku. Jeho užívání je 

vhodné pro všechny 

osoby, které svůj zrak 

nadměrně zatěžují 

(práce na počítači, ři-

diči) i pro ty, kteří si 

chtějí zachovat dobrý 

zrak až do pozdního 

věku. 

www.NOVENTIS.cz

Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým 

antiperspirantem Dove Go Fresh Apple 

a White Tea, který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

roll-on i v tuhé variantě 

stick.
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AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný fi lm 

a  tím ji chrání před zarudnu-

tím a  svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY LINTEO
Vyrobené z jemného a zároveň pevného materiálu, který je rozlo-

žitelný a splachovatelný.

– s  KYSELINOU MLÉČNOU, 60ks - obsahuje panthenol, který 

zklidňuje a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvá-

žené pH v intimních oblastech a aloe vera přispívá k péči o citlivou 

pokožku. 

– s EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 60ks - je obohacen extraktem 

z  heřmánku a  dubové 

kůry. Pečuje o  pokožku 

se sklonem k zevním he-

meroidům, má zklidňu-

jící a hydratační účinky. 

www.linteo.cz
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VESELÉ VELIKONOCE I S MODELÍNOU!
přináší radost dětem a ubírá starosti maminkám
Sluníčko už nezadržitelně vystrkuje růžky - tedy svoje paprsky. Za 

dveřmi je jaro a Velikonoce, tak se můžete ponořit do tvořivé jar-

ní atmosféry s dětmi od 3 do 8 let? 

Udělejte si krásné chvilky s  lehouč-

kou, nešpinivou modelínou PLAY-

FOAM®. Veselí zajiíč-

ci, roztomilá kuřátka 

a malovaná vajíčka se 

mohou stát součástí 

i vašich Velikonoc!

Různá balení  od 99,- 

do 239,-Kč

www.playfoam.cz



DISNEY - POHÁDKY NA DOBROU NOC
Nové vydání kultovní knihy pohádek od Disneyho

S  Disneyho hrdiny vyrůstá už několikátá generace. 

Milované pohádky na dobrou noc se nyní opět vracejí, 

aby na cestě do říše snů doprovodily ty nejmenší děti 

a  jejich rodičům připomněly dětství. Pohádky a  hravé 

básničky doprovázené  půvabnými ilustracemi zvou 

do kouzelného světa Mickeyho, Minnie a  jejich přátel 

z časů, kdy byli malými, roztomilými batolaty.  

LOKOMOTIVA TOMÁŠ - TELEVIZNÍ PŘÍBĚHY
Nové příběhy ze světa mašinek!

Ahóóój! Mašinka Tomáš za vámi přijíždí s novými příběhy. 

Přečtěte si, co všechno zažil Tomáš na cestách v Austrálii, 

Indii a Číně, nebo o příhodách jeho sodorských kamarádů 

Ducka, Edwarda, Phillipa a  Jamese. Tomu se nejprve 

vůbec nelíbilo, že by se měl nechat přetřít z  červené 

barvy na modrou, ale nakonec sám uznal, že barva není 

důležitá, hlavně když může být stejně užitečný jako 

ostatní mašinky.

MY LITTLE PONY - TELEVIZNÍ PŘÍBĚHY
Spousta nových příběhů!

Vydejte se do magického světa Equestrie s novými příběhy 

z televizního seriálu! Čekají na vás nejen staří známí, ale 

i postavy z dávné minulosti nebo noví kamarádi. A opět 

se přesvědčíte, že přátelství je magické!

STÍNADLA SE BOUŘÍ
Dobrodružství Rychlých šípů pokračuje! Druhý díl 

stínadelské trilogie.

Po několika měsících klidu jsou Stínadla opět v pohybu. 

Nečekaná zpráva o znovunalezeném ježkovi v kleci spustí 

smršť nových událostí, vontské hnutí ožije a schyluje se k 

volbě Velkého Vonta. Pro všechny z okolních čtvrtí tak 

začíná být ve Stínadlech opět nebezpečno. To nemůžou 

Rychlé šípy nechat bez povšimnutí a samy se pouštějí 

do pátrání po hlavolamu. Chtěly by totiž získat plánek 

létajícího kola, který je v něm ukrytý...

VAJÍČKOVÁ KUCHAŘKA
80 receptů! České i zahraniční, tradiční i autorské, 

obyčejné i opravdu luxusní – vždy však vaječné!

Díky této knize vykouzlíte hromadu báječných jídel 

z vajíček, od snídaně až po večeři, včetně polévek 

i dezertů, a ještě navíc využijete zdravé nutriční 

vlastnosti této superpotraviny. Recepty známé české 

foodblogerky reBarbora´s kitchen čerpají z české tradice, 

ale i ze zahraničních zdrojů, některé vymyslela sama 

autorka, jiné převzala od světových kuchařů. V každém 

případě si na jídle připravené podle těchto receptů 

opravdu pochutnáte!
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MED V HLAVĚ, MARMELÁDA V SRDCI
Tilda žije s manželem Philippem, úspěšným právníkem, 

a  dvěma dětmi v  Hamburku. Vede docela spokojený 

život, jen někdy se jí zmocní pocit prázdnoty; jako by 

v  jejím životě něco chybělo, jako by v  něm byla velká 

černá díra, a  ptá se sama sebe, co jí vlastně brání být 

doopravdy šťastná. Tyhle myšlenky však vždycky rychle 

odežene. Život běží dál ve vyjetých kolejích, dokud si 

jednoho dne neuvědomí, že její otec Niko v  poslední 

době nápadně často zapomíná.

ZNÁM TĚ ZE SVÝCH SNŮ
Od nešťastné nehody před pěti měsíci je Elsa v kómatu. 

Doktoři jí nedávají naději a  její rodina musí čelit 

devastujícímu rozhodnutí, zda ji odpojit od přístrojů… 

Nikdo z  nich nemůže tušit, že Elsa za posledních pár 

týdnů nabyla částečného vědomí – ví, že je v nemocnici, 

a slyší své okolí, ale nedokáže reagovat.

BÁJEČNÝ ČAS ŽIVOTA
Šestadvacetiletá Erin má všechno, o čem kdy snila 

– skvělou práci, milujícího snoubence a nejlepší 

kamarádku, na kterou se může vždy spolehnout. Nebo si 

to aspoň myslela, než snoubence a kamarádku přistihla 

spolu v posteli. Její život je v troskách a ona se rozhoduje 

od něj odstřihnout a přestěhovat se jinam.

DEN, KDY JSME SE POTKALI
Stephanie a Jamie se poznají na uměleckém kurzu a od 

prvního setkání je zřejmé, že jsou jako stvořeni jeden pro 

druhého. Jenomže jsou zadaní a svědomí jim nedovoluje 

způsobit bolest jejich nejbližším. Rozhodnou se své 

zamilovanosti vzdorovat a lásce nepodlehnout. Vrátí se 

ke svým protějškům a následujících deset spolu prožívají 

každý rok pouze jeden den jako přátelé
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STYKY S EMOU
Deník jednoho náročného období.

Ema je holka kolem třicítky, která žije v prima bytě se 

spoustou kytek a dvěma kočkami a která se po téměř 

dvouleté nešťastné neopětované lásce rozhodne vzít 

osud do vlastních rukou a začne randit – opravdu 

AKTIVNĚ randit. Rozhodne se totiž každý týden 

podniknout alespoň jedno rande. Stane se aktivní 

na Tinderu, všech možných seznamkách a minimálně 

jednou za týden si vybere „jednoho šťastlivce“ – jsou ale 

týdny, kdy stihne schůzek i dvanáct.



PŘÍBĚH STUDIA PIXAR
Animované filmy Příběh hraček, Hledá se Nemo, 

Úžasňákovi nebo Auta znají nejen děti, ale i  jejich 

rodiče po celém světě. Za všemi stojí studio Pixar, 

jehož majitelem byl dlouhá léta legendární Steve Jobs. 

O  obrovský úspěch Pixaru se zasloužil i  jeho někdejší 

finanční ředitel Lawrence Levy. Ve své knize podrobně 

popisuje jak vznik legendárních filmů, tak nelehké 

začátky celé společnosti.

DESET LET SE SÉGROU
Lucie a  Nicole odjakživa dělají všechno spolu. Jsou to 

ségry a  nejlepší kámošky. Jejich blog A  Cup of Style 

nedávno oslavil deset let, a u té příležitosti nám o něm 

povyprávějí. Jak je vlastně napadlo blog založit? Jaké 

byly začátky? Co se po cestě pokazilo a co naopak vyšlo? 

Příběhy vyprávěné s  upřímností, lehkostí a  humorem 

čtenáře nejen rozesmějí, ale i  dodají odvahu jít za 

vlastními sny. Blogerky připomínají, že není nad to 

přijmout pořádnou výzvu a nebát se se do všeho pustit 

po hlavě. Knihu doprovázejí půvabné ilustrace výtvarnice 

Barbory Svrčinové.

MOJE PRVNÍ KNIHA O LIDSKÉM TĚLE 
(MONTESSORI: SVĚT ÚSPĚCHŮ)
V knize se vydáš na dobrodružnou cestu za tajemstvím 

lidského těla. Prozkoumáš jeho jednotlivé části, dozvíš 

se, jak fungují třeba naše oči, jaké různé druhy očí 

můžeme vidět u zvířat, jak vypadá srdce nebo kostra 

člověka... Tvým průvodcem knihou bude Kamilka. Čekají 

tě důležité úkoly doplnit jí pomocí samolepek chybějící 

části těla a obléct ji. 

MOJE PRVNÍ KNIHA O ROČNÍCH OBDOBÍCH 
(MONTESSORI: SVĚT ÚSPĚCHŮ)
Pomocí různých zajímavých úkolů a her si uvědomíš, jak 

se roční období za sebou střídají a jak se od sebe liší. Na 

jaře budeš třeba probouzet zvířata ze zimního spánku 

nebo pomáhat hmyzu opylovat květiny. V létě můžeš 

poznávat obyvatele moře a do siluet lepit samolepky 

správného živočicha. Na podzim je užitečné sbírat 

barevné listy a učit se je poznávat podle tvaru a barev. 

Zima je období, kdy pomáháme ptáčkům přežít mrazy 

a nedostatek potravy – vybarvíš jim budku a nakreslíš 

semínka, aby neměla hlad.

MOJE PRVNÍ KNIHA O DOMOVĚ (MONTESSORI: 
SVĚT ÚSPĚCHŮ)
Sešit o tvém domově, místě, kde bydlíš, ti poradí spoustu 

věcí, které se ti budou hodit a uděláš s nimi radost 

rodičům nebo babičce či dědovi. Jsou to každodenní 

dovednosti a jejich zvládnutím se z tebe stane šikovný 

pomocník v domácnosti. Umíš třeba správně prostřít stůl 

pro celou rodinu? Dokážeš vypěstovat na balkoně za 

pomoci dospěláka nějaké rostlinky? Povede se ti roztřídit 

hračky do správných krabic? 

FOUKNEŠ DO PĚNY
Nebude to lehké, ale bude to jízda

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, 

křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte 

se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.

VZPOMEŇ SI NA LÁSKU
Když se láska, kterou už jste dávno oplakali, znovu 

objeví a převrátí vám život na ruby

U  romantické večere se snoubencem Ryanem si Kailey 

uvědomí, jaké má štěstí. Má skvělou práci, dokonalého 

partnera a  za chvíli svatbu. Při odchodu spatří před 

vchodem do restaurace zarostlého bezdomovce. Když 

se muži podívá do očí, pozná svoji životní lásku, Cadea 

McAllistera. Před deseti lety bez vysvětlení zmizel a teď 

žije na ulici a  na nic si nepamatuje. Kailey se musí 

rozhodnout, co a koho vlastně chce.

PŘEJU SI... TEBE!
Láska nechodí po internetových seznamkách

Plastické chirurgyni Evelyn Rhoadesové se nepodařilo 

utajit narozeniny. Je jí 35 a  celé městečko Bell Harbor 

se domnívá, že nutně potřebuje manžela. A  aby 

toho nebylo málo, má jít za družičku na svatbu svých 

rozvedených rodičů, kteří se opět dali dohromady. Na 

internetových stránkách pro nezadané toho pravého 

rozhodně nenajde. Mohl by jím být opilý výtržník 

Tyler Connelly, který se jí v den narozenin nabourá do 

života? Na to je podle Evelyn příliš mladý, nezodpovědný 

a neperspektivní…

OBCHŮDEK NA ROHU
Záhadné dědictví vám může zkomplikovat život 

i přinést lásku, o jaké jste snili.

Rosa Larkinová jednoho dne s překvapením zjistí, že jí 

někdo odkázal malý obchod na venkově. V Londýně ji nic 

nedrží, tak se vydává do neznáma. Vloží všechno, co má, 

do nového podnikání a před očima maloměsta se snaží 

uspět. Máme tu pohledného ragbistu, sexy instalatéra, 

šťouravého novináře a  další svérázné figurky. A  Rosa 

řeší i několik záhad: Kdo ujel od dopravní nehody, kam 

se ztratil vzácný náhrdelník a  kdo se skrývá za jejím 

tajemným dědictvím.

M
O

T
T

O

SL
O

V
A

R
T

DUBNOVÉ SLUNCE
Štěstí je nevyzpytatelné jako aprílové počasí.

Dvě nerozlučné kamarádky, dva rozdílné světy. Ela 

vyrůstá bezstarostně jako jedináček, Dita naopak 

v početné rodině, neustále zatížena péčí o sourozence. 

Po letech se ale jejich situace obrátí. Ela po ztroskotání 

své první lásky potkává muže se dvěma dětmi a musí se 

uskromnit. Ditin život se změní poté, co opustí rodinu 

a rozhodne se žít sama. Ustojí jejich přátelství další otřes, 

když se v  jejich životech objeví muž, do kterého byly 

kdysi obě zamilované?

X
Y

Z



92

Rozhovor

ZODPOVĚDNOST

ZA SVŮJ ŽIVOT MÁM JEN JÁ



93

Je maminkou dvou dětí - Lojzíka a Andělky a stejně jako vět-
šina národa i ona je teď spíše maminkou na plný úvazek, než 

herečkou. To se snad již brzy ale změní...



Škola je doma...
Situace, se kterou se potkáváme je 

pro všechny z  nás velkou premiérou. 

Byli jsme zvyklí na určitý řád a možná 

i spěch a stres… Život jako by se náhle 

trochu zastavil a je na nás, jak na to do-

kážeme zareagovat…

Co jste se díky dětem naučila?
Děti mě učí otevřenosti a  tomu, že je 

potřeba měnit zažité vzorce. Učí mě 

být tady a  teď a  vnímat tak všechno, 

co se kolem mě děje, ale i  to, že není 

pozdě na změnu.  Když si myslíte, že 

jste něco zkazila, že se vám něco nepo-

vedlo, omluvíte se, začnete znovu. Učí 

mě jinému vidění světa.  

Většina z nás je teď ve stresu, 
reagujeme vůči dětem mnohdy 
neadekvátně… Když si svou chy-
bu uvědomíte, dokážete se pak 
omluvit?
Dokážu a  vědomě se v  tom trénuju. 

A omlouvám se i dětem. Vyrostla jsem 

v  generaci, kde rodiče neměli úplně 

ve zvyku se dětem omlouvat. Alespoň 

jsem vysledovala, že podobnou zkuše-

nost má vícero mých vrstevníků. Rodiče 

měli dřív vůči dětem dominantnější po-

zici. Přitom uznat svou chybu je straš-

ně důležité, člověk se tolikrát denně 

zmýlí, protože řešíme tolik věcí, tolik 

lidí nás naštve a vystresuje a není neob-

vyklé, že si pak vylejeme vztek na něko-

ho, kdo za nic nemůže. Proto je dobré 

říct: Promiň, nemám dobrý den, jsem 

ve stresu, zvýšila jsem hlas, omlouvám 

se. Je to důležité pojmenovat, i zpětně. 

Jste tedy přísný rodič, nebo spíš 
benevolentní?
Přísný, a hlavně důsledný, protože jsem 

zjistila, že děti neustále zkoušejí, kde 

jsou hranice. Něco jim řeknu, ony se 

chvíli tváří, že to pochopily, ale za chvíli 

to zase zkouší. Jakmile povolíte, hned 

to pole obsadí.

Chodí vaše děti do běžných škol, 
nebo jste příznivec těch alterna-
tivních?
Ne, jsem příznivcem školy, která má 

řád. Respektuju domácí výuku, wal-

dorfské školy, ale děti chodí do běžné 

školy blízko našeho domova.

Mluvila jste o dominanci rodičů. 
Myslíte, že se na vás nějak pode-
psala?
Já jsem byla velmi milované a dotýka-

né dítě, určitě jsem neměla tak zvaně 

studený odchov. Ale byly na mě klade-

ny vysoké nároky. Možná to se na mně 

trochu podepsalo a  občas mě trochu 

traumatizovalo, protože jsem cítila 

potřebu uspět a  jsem někdy perfekci-

onistka. Jinak u  nás doma se vždycky 

hodně zpívalo, tančilo, rodiče mě hod-

ně objímali, rodinu jsem vnímala jako 

bezpečnou zónu. Ale protože jsem už 

od dětství hrála divadlo, podmínkou 

bylo, že musím mít výborný prospěch. 

Až ve čtvrťáku jsem na jazykovém gym-

náziu, které jsem studovala dálkově, 

měla trojku z matematiky. Vzpomínám 

si, jak jsme ve třeťáku s divadlem jeli na 

zájezd do Norska, všichni jeli na výlet 

na fjord, jenom já jsem se učila pro-

kariotickou buňku, protože jsem pak 

dělala zkoušku z  biologie. Byla jsem 

a  pořád jsem hodně zodpovědná. Ně-
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kdy si říkám, že lidem, kteří mají leccos 

tak zvaně na háku, se žije snadněji. Na 

druhou stranu, jak stárnu, dozrála jsem 

do věku, kdy si říkám: Už jenom vnímej 

a užívej si.  Co se může stát? Pokud máš 

kolem sebe svou smečku a  jste všichni 

zdraví, tak se nestresuj, všechno ostatní 

se vyřeší.

Osamění ve dvou
Současná realita je zvláštní v  tom, že 

můžeme být víc pospolu. Někdy to umí-

me, někdy méně, někdy se to pracně 

učíme…

Hrajete nejen v divadlech a ve 
filmech, ale i v seriálech. Máte 
čas nějaký taky sledovat?

Obvykle nemám na sledování seriálů 

moc času, ale ty, které se mi líbí, sle-

duju ráda. Třeba Pustinu a těší mě, že 

jsem si v  ní mohla i  zahrát. Nebo Da-

bing Street, který považuju za hodně 

povedený. Mojí srdeční záležitostí je 

třeba Teorie velkého třesku, ke které 

se ráda vracím, zrovna nedávno jsme se 

s mužem s chutí zase podívali na všech 

třináct sérií. Líbí se mi i seriály jako jsou 

třeba Sherlock Holmes nebo True De-

tectiv. Hru o trůny nestíhám, to už bych 

vůbec neuvařila, protože mám potřebu 

odkoukat co nejvíc dílů najednou. Rádi 

se s mužem díváme na i filmy na DVD, 

která si pravidelně kupujeme a  pak si 

doma uděláme naše vlastní domácí 

kino. Máme oblíbený třeba Hollywood 

Ending, našeho oblíbeného Woodyho 

Allena a  máme připravených spoustu 

dalších filmů, které čekají, až na ně při-

jde řada. 

Máte co se sledování filmů týče 
s vaším mužem stejný vkus?
Ne, on by nejraději sledoval hlavně sci-

-fi. Já zase říkám, že potřebuju vidět 

filmy s vráskami, kde nehrají vyžehlené 

herečky, ale lidi jako Jean Reno, Robert 

Downey jr., prostě lidi, kteří už mají 

něco za sebou. 

A co romantické komedie?
Nesmí být zas moc romantické. Jakmi-

le je v  nich hodně záběrů zapadající-

ho slunce a měkké žluté světlo se od-

95



ráží od tváří hlavních hrdinů... To ne. 

(smích).  Z romantických komedií mám 

ráda Lásku nebeskou, protože je jiná 

a protože mám moc ráda Hugh Granta. 

Když ji asi přede dvěma lety na Vánoce 

na žádném televizním kanálu nedáva-

li, tak jsem šla koupit DVD a byla lehce 

hysterická, když ho nikde neměli. Ten-

hle film opravdu zbožňuju a potřebuju 

ho vidět tak dvakrát za rok. 

Pojďme k jednomu z vašich po-
sledních filmů, který se jmenuje 
Pepa a vy v něm hrajete manželku, 
z níž jde chvílemi až strach.
Moje postava Zdena je v  životě straš-

ně nespokojená a tyhle pocity přenáší 

na svého muže Pepu. Ale ona je zřej-

mě typ ženy, která nikdy nebude spo-

kojená. Snaží se ze svého muže udělat 

někoho úplně jiného, než kým on je. 

Věděla, koho si bere, že Pepa není žád-

ný bijec nebo kariérista, ale obyčejný, 

průměrný a hodný chlapík s průměrný-

mi nároky a sny. Které jí už ale nesta-

čí, proto si na něm hojí svou frustraci. 

Žijí sice spolu, ale vlastně každý zvlášť. 

Řekla bych, že po světě chodí bohu-

žel spousta podobných párů. Každý si 

někdy na druhém člověku vybije zlost 

nebo frustraci, nikdo nejsme dokona-

lý, ale je dobré si to uvědomit, vyříkat 

si důvody a  hlavně se jeden druhému 

omluvit, nějak se z toho poučit a jít dál. 

Osamění ve dvou. Zažila jste 
někdy podobný pocit?
Nevybavuju si, jestli osamění ve dvou, 

ale pocit osamělosti uprostřed kamará-

dů jsem mívala docela dost. Byli jsme 

tak strašně moc v partnerském vztahu 

nebo v divadle v pospolitosti, že mi na-

jednou přišla jako velká iluze, měla jsem 

pocit, že si všechno jenom namlouvám. 

Ale mám ráda, když se z  některých 

pracovních vztahů vyvinou přátelské. 

Účinkuju taky v  Divadle Verze spolu 

s  Lindou Rybovou, Davidem Pracha-

řem, Janou Janěkovou mladší a Igorem 

Chmelou. Tyhle dva páry znám dlouho, 

každého trochu jinak, s  každým jsem 

pracovala i předtím, než Jana divadelní 

společnost založila a jsme všichni přáte-

lé. Ale protože se tak intenzivně potká-

váme při práci, nemáme čas setkávat se 

mimo ni. Navíc všichni máme ještě malé 

děti, tak není moc času na večírky jako 

dřív, ale pojedeme spolu na prázdniny. 

Oni jsou další moje smečka, ve které se 

cítím bezpečně.

Co myslíte, z jaké role si vás diváci 
nejvíc zafixovali? 
Asi z filmu Smradi a Jako nikdy, ze dvou 

filmů Zdeňka Tyce, kterému jsem zřej-

mě jako herečka přirostla k srdci, proto 

jsem od něj dostala dvě tak skvělé role. 

Ve filmu Na krátko hrajete ženu, 
která taky není spokojená s reali-
tou. Tak si ji trochu upraví.
Hraju tu matku, která nechce říct své-

mu synovi pravdu o jeho otci, tak si vy-

myslí pohádku o  tom, že je námořník 

a  plaví se někde na oceánu. Jenomže 

pravda vyjde najevo a matka zjistí, že 

se všechno jenom zkomplikovalo......
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Někdy je těžké rozhodnout se 
správně. Za kým jdete, když se 
potřebujete poradit? Čí názor je 
pro vás zásadní?

Mám množinu asi pěti lidí. Někteří 

jsou příbuzní, jiní kamarádi. Kdybych 

hodně nevěděla, co se sebou, zda něco 

přijmout, odmítnout, kdybych se neo-

rientovala v politické situaci nebo po-

třebovala s čímkoliv poradit, za někým 

z nich půjdu a vyslechnu je. Časy, kdy 

jsme seděli u stolu a horečně probírali 

život a  dobu, jsou díky malým dětem 

už za námi. Ale kdybych potřebovala, 

určitě se někoho z nich zeptám.

Kdy naposledy jste tu možnost 
využila?
Naposledy jsem se ptala svého muže, 

který je jedním z  členů této množiny, 

co si mám vzít na sebe, když mám ráno 

filmovou projekci, pak jdu do rádia 

a  večer mám představení a  potřebuju 

nějak vypadat a  zároveň nemít pocit, 

že mi v botách na podpatku upadnou 

nohy. Zeptám se, ale pak se stejně 

rozhodnu sama, protože jsem jednak 

svéhlavá, jednak zodpovědnost za svůj 

život mám jenom já. Jinak si nevzpomí-

nám na nic zásadního, co bych s někým 

z nich za poslední dva roky rozebírala. 

Asi jsem se naučila být samostatná a už 

jsem našla odpovědi na otázky, které 

jsem dřív pokládala. S  mužem samo-

zřejmě probíráme své pracovní nabíd-

ky. Musíme naprosto pragmaticky zko-

ordinovat péči o  dvě děti a  psa. Když 

nad nějakou rolí váhám, rozhoduju se 

podle momentálních důvodů. Buď je 

pro mě nabídka výzva, nebo budu pra-

covat s  lidmi, které mám ráda, nebo 

zvažuju finanční stránku, protože už 

se neohlížím jen sama na sebe, ale už 

jsme čtyři. Taky musím zvážit, kolik času 

mi práce zabere, jestli nenastane situ-

ace, kdy budu mít úžasnou práci, ale 

budu pracovat tak moc, že vydělané 

peníze utratím za hlídání a promeškám 

čas, který bych mohla a  chtěla strávit 

s rodinou. Zkrátka talířů, které létají ve 

vzduchu a vy je chytáte, je hodně. 

Na práci jsem byla hodně 
fixovaná
Život se naštěstí už začíná trochu roz-

jíždět, mnohým z nás práce, kterou má 

rád, chybí. Snad se v  dohledné době 

dočkáme i otevřených divadel… 

Léta jste byla zavedená přede-
vším jako divadelní herečka. 
Mohla byste být bez jeviště?
Teď už ano. Ale musela jsme k  tomu 

dospět až časem. Na práci jsem byla 

hodně fixovaná, potřebovala jsem se 

asi vyhrát úplně z podoby, projít si urči-

tými zkušenostmi, aby mi tak přirozená 

věc došla. Asi to nastalo s věkem, s tím, 

že je člověk ukotvený, ví, co od života 

chce a co ne. Máte nejenom v práci, ale 

hlavně doma kolem sebe svou smečku, 

v níž se cítíte v bezpečí. 

© Česká televize - foto: Michaela Buch-

tová, Zuzana Pachová, film Václav, 

Na krátko 
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