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Dětem by se nemělo lhát





„Tak nám pomalu končí zima,“ říkali včera 
ve zprávách. „Jaká zima,“ reagovala na 
to moje masérka. „Zimní boty jsme letos 
nevytáhla, sníh jsme v Praze neviděli, spíš 
bych řekla, že zima už skončila definitivně, 
že už prostě bude jenom léto a jaro“… 
Také jste letos měli pocit, že sníh a led bu-
dou děti za chvíli znát jen z  historických 
pohádek? Zimní boty už pomalu ani ne-
kupujeme, lyže a brusle se půjčují, proto-
že zamrzlý rybník je záležitostí maximálně 
jednoho týdne uprostřed zimy. Pomalu se 
blížíme do doby, kdy tu budeme mít léto 
a jaro.  A díky bohu za tu dávku jarního 
sluníčka  a pohody v  této nepříliš optimi-
stické době. Třeba nám sluníčko trochu 
pomůže v boji s viry, včetně toho, co nás 
trápí nejvíce a rozhodně v  boji s  depre-
sí, která na nás ze všech stran doléhá.  
A protože toho není mnoho, co se dá v 
této době dělat, snad najdete  více času 
na to, začíst se do některého z článečků. 
Tentokrát jsme pro vás připravili povídání 
na téma, jak v  létě bleskově uklidit, jak 
stimulovat imunitu při chřipce i jak vyhrát 
bitvu s rýmou. 

Popovídáme si i o tom, kam vyrazit na kole 
i jaké to ve skutečnosti je prožívat radosti 
mateřství… Takže krásné počtení a za 
měsíc zase na shledanou…

Editorial
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Jedno africké přísloví říká, že na 
zplození dítěte stačí dva lidé, ale 
na jeho výchovu potřebujete celou 

vesnici.

V  jakémsi americkém seriálu zazněla 

věta: „Péče o dítě je úplně jednoduchá, 

horní konec nakrmíš, dolní konec utřeš 

a oba konce udržuješ v teple”. Přebalo-

vání je v době papírových plen poměr-

ně bezproblémovou záležitostí. Udr-

žovat v  teple v  praxi znamená asi to, 

že miminku navléknete vždy o  jednu 

vrstvu oblečení více než máte vy sama. 

Prudké hormonální změny, adaptace 

na zcela novou životní roli, nedosta-

tek spánku a každodenní nejistota, zda 

dítě skutečně dostává vše, co potřebu-

je, jsou pro novopečenou matku zdro-

jem velkého napětí.

UNAVENÁ, OŠKLIVÁ 
A NEJISTÁ
Všichni kolem vás jsou šťastní, rozplý-

vají se nad miminkem a  vnucují vám, 

že vás potkalo to nejkrásnější, co může 

žena ve svém životě zažít. Vy se cítíte 

unavená, ošklivá a  především nejistá. 

Čtyřiadvacet hodin denně (noc z  toho 

samozřejmě nevyjímaje) věnujete veš-

kerou svou energii bezbrannému tvo-

rečkovi, který vám chvílemi nepřipadá 

ani krásný ani úžasný. Je prostě malinký 

a zcela závislý na vaší péči a lásce. Máte 

dojem, že všechny ostatní matky včet-

ně té vaší, zvládají péči o dítě mnohem 

lépe a s větší samozřejmostí než vy. Ve 

chvílích nejtěžších vás samotnou mož-

ná zaskočí myšlenka, že tohle jste snad 

vůbec nechtěla. Víte, že je správné, své 

dítě milovat. Vy se však občas nemůže-

te ubránit pocitu, že vás mimino připra-

vilo o veškerou svobodu, o vaše koníč-

ky a dokonce bojkotuje i uspokojování 

vašich nejzákladnějších potřeb, jakými 

jsou příjem potravy a spánek. Své dítě 

milujete, ale zároveň si připadáte být 

jako otrok. To není poporodní depre-

se, I  když příznaky mohou být totož-

né. Tomu se říká izolace na mateřské. 

Maminka v  tomto období potřebuje 

především nějaký čas pro sebe – zajít si 

s kamarádkami na kávu, jít si zaběhat či 

zaplavat, na masáž nebo na kurs břišní-

ho tance. A nezapomínejte na tatínky, 

kteří se občas mohou cítit odstaveni na 

druhé koleji, a to ne všichni dobře sná-

šejí. 

“MATEŘSKÁ ROZHODNĚ NENÍ 
DOVOLENÁ” 
“Izolovaná určitě jsem,” svěřila se mi 

svého času Eva Krpešová, maminka v té 

době osmiměsíčního Adama. “Stýskám 

se sice se svými kamarádkami, ale i tak 

to je ve srovnání s tím, jaký společenský 

život jsem žila před porodem, změna 

radikální. Ale beru to tak, že to k tomu 

zkrátka patří, a hlavně věřím, že se to 

zlepší. A co se našeho vztahu s manže-

lem týče, ten je stejný. On je založením 

flegmatik a hned tak ho nic nerozhází. 

Když malý v  noci brečí, tak si zkrátka 

dá hlavu na polštář, otočí se a spí dál,” 

směje se Eva. “Mně ani tak nevadí izola-

ce, jako spíš to, že se mi zužuje obzor,” 

posteskla se Nikol Škurková, maminka 

tříleté Violy a  dvouměsíční Natálky. 

“Člověk na mateřské sleduje pouze ur-

čité věci a na ty běžné nemá čas. Mož-

ná to je také tím, že nevyhledávám 

pracovní příležitosti, jak si přivydělat. 

U nás vydělává manžel, já se plně věnu-

ji dětem a občas zjišťují, že na sebe za-

pomínám. A už mi to začíná vadit. Ale 

protože jsme děti chtěli, tak to není tak 

strašné. A to patřím k maminkám, kte-

ré by měly i hlídání, ale já jsem raději,  

co nejvíc s nimi,” říká Nikol. “Mateřská 

rozhodně není  dovolená,” přidává se 

fotografka Sára Saudková. “Je to práce 
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Mateřství vás zcela pohltilo, 
středem vašeho vesmíru 
je jen vaše dítě, se kterým 
trávíte dny i noci, cítíte se 
izolovaná a mate pocit, že 
se vám okolní svět vzdaluje.  
Z vašeho někdejšího života, 
po kterém se vám občas 
zasteskne, vám zbyly jen 
vzpomínky a občas i oči 

pro pláč.
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Řada Multi-Mam Compresses byla speciálně vyvinutá, aby poskytovala intenzivní péči 
o bradavky pro kojící matky. Přípravky mají okamžitý utišujícín účinek, optimalizují stav 
pokožky, redukují otoky a zabraňují infekcím. Multi-Mam Lanolin je produkt určený 

k ochraně namáhaných a citlivých bradavek kojících matek. 
Multi-Mam Balm nahrazuje a dodává pokožce přirozené mazivo, které je kojením od-
straňováno. Nemají žádnou příchuť ani vůni, jedná se o přírodní produkty, které nemu-
sejí být předkojením odstraněny. VýrobkyMulti-Mam se můžou používat kdykoli během 

celého dne. Pro optimální využití aplikujte před kojením.

www.kojeni-bez-bolesti.cz

ÚLEVA PRO KOJÍCÍ MAMINKY
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jako každá jiná, v mnohém náročnější. 

A co se týká izolace, tak to záleží spíše 

na nátuře a na tom, jak si to žena zaří-

dí. Ta, která chce zhloupnout, zhloup-

ne i bez dětí. Když se ale chcete někam 

dostat, něco se dozvědět, tak to je jen 

na vás a mateřská vám v tom nezabrá-

ní. Práce, život a radost mi splývá, takže 

to nerozlišuji. Je jedno, zda jsem teď za 

maminku nebo za fotografku, obchod-

nici či zahradnici nebo hospodyňku. 

Jsem všechno. Je ale zvláštní, že když tu 

jsou všechny mé děti, tak toho udělám 

víc – ony si už vyhrají spolu a mě uve-

dou do rychlého chodu. S jedním cvrč-

kem ale spíš zpomalím. Čím víc práce 

mate, tím víc ji odvedete. Ale je pravda, 

že jsem se naučila odlišovat podstatné 

od nepodstatného.”  Na tom něco asi 

bude. Pamatuji si, když má Anička byla 

male miminko. Také jsem stíhala všech-

no. A ten rychlý chod – skutečnost byla 

taková, že jsem si dokázala i  dvě tři 

hodinky přivstat, abych si udělala svou 

práci. Ale myslím, že zde hraje velkou 

roli i  přístup rodiny. Když jsem měla 

opravdu hodně práce, dědeček vzal 

malou ven a já mohla v klidu pracovat, 

a to skutečně bylo k nezaplacení. 

JEDNO DÍTĚ DÁ VICE 
PRÁCE NEŽ DVĚ
Anebo, že bychom my současné ma-
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Péče o dítě je úplně 
jednoduchá, horní ko-
nec nakrmíš, dolní ko-
nec utřeš a oba konce 

udržuješ v teple.

„

„

minky byly moc zhýčkané? I to je mož-

né. “Když jsem měla první dítě, nestíha-

la jsem téměř nic a na nějakou izolaci 

nebylo ani pomyšlení. Praly se pleny, 

vyvářely i  žehlily. Kaše a  veškerá jíd-

la byla jen domácí,” přidává se Hana 

Kubicová, maminka osmnáctiletého 

Jakuba, šestnáctiletého Tomáše, čtrnác-

tiletého Martina a Pětiletého Honzíka. 

“Když se nám po roce a  půl narodil 

další cvrček, museli jsme si čas lépe zor-

ganizovat. Stejně ten starší potřeboval 

vice péče a toho malého stačilo jen na-

krmit a  přebalit. Když se nám narodil 

třetí syn, byli jsme už naprosto sehraná 

rodinka a zvládali jsme tolik věcí, o kte-

rých se nám před tím ani nesnilo. Na 

mateřské jsem zůstala bez přerušení 

9 let. Tehdy dlouhých, ale utekly jako 

voda. Připadala jsem si téměř jako ne-

gramotná a byla jsem přesvědčena, že 

už nemůžu nikde nastoupit do zaměst-

nání. Nakonec pomáhám a  radím ma-

minkám, jak kojit, co dělat v nemocnici 

a  jak opatrovat svoje mrňata. Vlastně 

i částečně těžím ze svých zkušeností, jen 

mám pocit, že dnešní novopečení ma-

minky jsou méně trpělivé a tím, že koli-

krát vstupují do mateřství později, bývá 

na nich vice znát únava a spoustu věcí 

se bojí řešit instinktem.” S názorem, že 

čím vice dětí, tím to je snazší, jsem se 

setkala už několikrát. Děti si spolu vy-

hrají, a pokud je jeden ze sourozenců 

o nějaký ten rok starší, tak ho i pohlí-

dá. Já mám pouze jedno dítě, takže 

ze mě nemluví moje osobní zkušenost, 

ale můj švagr, na své dvě holčičky pěje 

samou chválu. Jedno dítě prý dá mno-

hem více práce než dvě. Ok, souhlasím. 

Ale jsou rodiče a  já jsem třeba jedním 

z  nich, kteří zkrátka chtějí jen jedno 

dítě, a to z mnoha důvodů Co pak po-

radit jim? Co udělat pro to, abychom 

výše zmíněné problémy když ne zcela 

eliminovali, tak alespoň redukovali na 

minimum? Návodem na to, jak se z ma-

teřství nezbláznit je, když své mateřství 

přijmeme se vším, co s tím souvisí. Pěk-

ně to popisuje příspěvek S. Saudkové. 

Utíkáním a neschopností dozrát se nic 

neřeší – produkuje to jen nespokojené 

děti,“ upozorňuje psycholožka Simona 

Hoskovcová a pokračuje užitečnými ra-

dami, jak nejenže z mateřství nezešílet, 

ale především si ho užít:  

NEBOJTE SE ŘÍCT O POMOC
Jedno africké přísloví říká, že na zplo-

zení dítěte stačí dva lidé, ale na jeho vý-

chovu potřebujete celou vesnici. Výzku-

my ukazují, že nejvíce v  pohodě jsou 

matky i děti, kteří fungují v širším spo-

lečenství. Nebojte se požádat o pomoc 

svou maminku, sestru nebo kohokoliv 

jiného. Jedné mamince bude vyhovo-

vat, když jí někdo uvaří, aby si mohla 

pohrát se svým drobečkem, jiné zas, 

když dítko někdo vyveze na procház-

ku a ona se na chvilku natáhne nebo si 

právě v klidu uvaří.“

UDRŽUJTE KONTAKTY A NAVA-
ZUJTE NOVÉ
„Mít dítě znamená příležitost ke změ-

ně. Máte možnost porozumět si nově 

s  kamarádkami, které už dítě měly 

před vámi a jejichž svět byl pro vás do-

sud jako UFO.  Máte možnost objevo-

vat nové druhy zábavy a jiné prostředí 
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– diskotéku vyměníte za nekuřáckou 

kavárnu, objevíte park či les, navštívíte 

místní bazar s  dětským oblečením. Na 

pískovišti nebo výtvarné dílně pro děti 

v NG potkáte nové lidi. Pokud vám staří 

(zpravidla bezdětní) známí už nerozu-

mí, netrapte se tím, budou stejní i  za 

deset let, kdy vaše děti povyrostou a na 

staré přátelství navážete – tedy budete-

-li o to stát. Je to také příležitost občer-

stvit vztahy se svými rodiči.“ 

SAMA SI VÍTE NEJLÉPE RADY 
„Všichni najednou vědí, jak dítě krmit, 

přebalovat, oblékat, i  ho učit chodit. 

Tetičky, babičky, sousedky, lékárnice. 

A  v  ničem se neshodnou - nemluvě 

o kupě odborné literatury, kterou píší 

často bezdětné psycholožky. Nepodlé-

hejte panice a  vyberte si jeden zdroj 

informací a  rad, jimiž se budete řídit. 

Ten nejlepší zdroj máte v  sobě – je to 

vaše mateřská intuice. No a otci dítěte 

věřte také, ten má zase tátovskou in-

tuici. I když se může projevovat jinak, 

než ta vaše.“

A CO MANŽEL?
„Ten taky dlouho nevydrží na druhé 

koleji. Vy a vaše dítě tvoříte kompaktní 

jednotku. Dejte si ale pozor, váš manžel 

si brzy může začít myslet, že si vystačí-

te i bez něj. Zapojte ho do péče o dítě, 

povzbuzujte v  roli otce a  radujte se 

z  jejich společného dovádění, i  když 

třeba vnitřně trnete hrůzou. Také je 

na místě si vzpomenout, že jste spolu 

kdysi měli i  jiný vztah než rodičovský. 

Nezapomeňte se před jeho návratem 

z práce učesat a převléknout si od mi-

mina poslintané tričko – udělejte to jak 

pro něj, tak pro svůj dobrý pocit.  Až 

po nějaké době budete mít hlídání, 

uvidíte, jak vrcholné může být oddalo-

vání slasti. Vášnivý sex tam, kde vás to 

zrovna popadne, je pro bezdětný pár 

po nějaké době už nuda. Když ale 

máte za sebou půl roku kradmého 

intimna, aby se dítko neprobudi-

lo (což se často stane v nejméně 

vhodný okamžik), tak je společný 

volný večer úplně jiná káva.“ 

UŽÍVEJTE SI A RADUJ-
TE SE Z VYMOŽE-

NOSTÍ MODER-
NÍ DOBY
„Kdykoliv bu-

dete unavená 

a  vyčerpaná, 

v  depresi 

a  vůbec, tak 

se zeptejte 

nějaké pa-

mětnice nebo 

vylovte vzpo-

mínky z  dět-

ství, jaké to 

bylo, mít dítě 

před třeba jen před 40 lety. Já si v tako-

vou chvíli vzpomenu na svou babičku, 

která se dvěma malými dětmi a třetím 

miminem za války cestovala vlakem za 

svým mužem. Mimino mělo jen látko-

vé plínky. Cesta trvala několik dní a tak 

babička večer někde vystoupila, muse-

la u nějakých hodných lidí najít nocleh 

a možnost vyprat ty plíny. Plíny a celý 

ostatní cirkus zas ráno sbalila a jelo se 

dál. Velebte každý večer svou tiše vrní-

cí myčku nádobí, jemně šumící pračku 

a  jásejte nad vynálezem internetu, ra-

dujte se z  papírových plen, dětského 

jídla ve skleničce, polotovarů, hýčkejte 

mikrovlnku i  kočárek z  ultralehkého 

materiálu.“

PŘIJMĚTE SVÉ MATEŘSTVÍ
„Nejjednodušší věc, kterou můžete 

udělat, abyste se nezbláznila, je, když 

přijmete své mateřství. Jste matkou 

a je to příležitost posunout se v životě 

zas někam dál. Ono to bolí, protože 

je k  tomu potřeba zbavit se sobectví, 

rozvinout sebedůvěru a vykašlat se na 

všechny ty tlaky „moderní“ doby. Být 

mámou je příležitost zastavit se v neu-

stálém běhu za nějakým cílem a žít pří-

tomným okamžikem. Ušetříte za medi-

tační kurz na Srí Lance, když si budete 

užívat se svým dítkem pomalou pro-

cházku, kdy si uděláte čas na sledování 

brouků, šlapání v loužích, zazpíváte si. 

Pojměte třeba vaření ne jako cíl, kdy 

jde o uvařené jídlo, ale jako dobrodruž-

ství poznávání světa, kdy se dítě sezná-

mí se strukturou cibule, užije si ňahňání 

těsta, rozvíjí jemnou motoriku při nalé-

vání vody. Přijde vám to jako bláznivé 

tlachání? A není stejně bláznivé dřepět 

14 hodin v  klimatizované kanceláři, 

odvézt se autem před dveře fitcentra 

a  tam šlapat s  dvaceti upocenými lid-

mi na rotopedu, znát thajská letoviska 

a nepoznat třeba Český ráj? Jakou si tu 

rodičovskou uděláme, takovou ji bude-

me mít,“ konstatuje na závěr Simona 

Hoskovcová.

Foto: Shutterstock.com
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Co by 
mělo mít 

na talíři?
Mlíčko už není hlavním 
zdrojem potravy a  vaše 
miminko už dávno odrost-
lo dupačkám. Z  batolete 
se pomalu stává předško-
láček a  začínají diskuse 
o tom, co by si tak dneska 

dal k obědu dobrého.



Výživa kojenců a částečně 
i batolat je v popředí vě-

deckého zájmu.

S

J

Musíme si především uvědomit, že 

batole (dítě ve věku od jednoho až 

do tří let) ve srovnání s kojencem ros-

te pomaleji. Dochází však ke změnám 

v  jeho tělesném vývoji. Končetiny se 

prodlužují, ubývá tělesný tuk a začíná 

se vytvářet více svaloviny. Dítě začíná 

chodit, zvyšují se nároky na pevnost 

struktury kostí. Tyto změny v  růstu 

a  vývoji podmiňují i  potřeby výživy. 

Energetická potřeba batolete je nižší 

než u kojence na jednotku hmotnosti 

(kg). Vzhledem k vyšší tvorbě svaloviny 

se zvyšuje potřeba bílkovin. Především 

těch, které jsou vysoce biologicky hod-

notné – bílkovin živočišného původu. 

Pevnost kostí podmiňuje jejich dosta-

tečná mineralizace, k tomu je potřeba 

dostatečného přívodu vápníku a fosfo-

ru. Postupné zvětšování objemu krve 

vyžaduje vyšší přívod železa. 

Zdravé dítě předškolního věku 

(od tří do šesti let) roste přimě-

řeně podle genetického kódu, 

který získalo od svých rodičů. 

Potřeba přívodu energie pro 

předškolní dítě se dále zvyšuje, 

s jednotkou hmotnosti (kg) se 

však oproti předchozímu ob-

dobí života (batolete) snižuje. 

Například energetická potře-

ba pětiletého dítěte (v  tomto 

věku nezávisle na jeho pohla-

ví) je z 50 % určena k zajištění 

bazálního metabolismu (tedy 

udržení základních životních 

procesů organismu v době kli-

du), kolem 26 % energie dítě 

potřebuje ke své pohybové ak-

tivitě a 12 % energie potřebu-

je organismus dítěte k  tomu, 

aby byl zajištěn jeho přimě-

řený růst. Zbývající energie se 

ztrácí při metabolických proce-

sech spojených se zpracováním 

výživy či vyloučením jejich pro-

duktů z organismu. 

Kromě dostatečného přívodu 

energie potřebuje dítě před-

školního věku ke svému růstu 

a  vývoji i  dostatečný příjem 

kvalitních bílkovin, které se 

nalézají v  mléku, mase, sýru 

a vajíčku. Je nutné dostatečně 

saturovat i  potřeby vápníku 

a železa, obdobně jako v bato-

lecím věku. Rovněž je zvýšená 

potřeba vitamínů, zvláště vita-

minu A a vitaminu C, které se nalézají 

v ovoci a zelenině. 

STRAVOVACÍ NÁVYKY 
Dítě je po narození pasivním příjemcem 

výživy. Je tomu tak v kojeneckém, bato-

lecím, předškolním a částečně i pozděj-

ším dětském věku. Výživa kojenců a čás-

tečně i batolat je v popředí vědeckého 

zájmu. Zásady výživy pro tato období 

jsou dobře propracovány. Výběr výži-

vových přípravků pro nejmenší děti je 

sice méně pestrý, ale doporučované po-

traviny jsou bohaté na vše, co organis-

mus malého dítěte potřebuje. S věkem 

ubývá specifických doporučení a výživa 

dítěte je stále více podmiňována výži-

vovými zvyklostmi rodiny. Tyto zvyk-

losti dítě postupně přijímá do svého 

podvědomí a vytváří si základ vlastních 

stravovacích návyků a zvyklostí pro ob-

dobí dospělosti a další výchovy. Aktivní 

přístup výběru potravin dítětem je zpo-

čátku ovlivněn libostí či nelibostí chuti, 

psychickými momenty či jinými faktory. 

Je dobře známo, že dítě preferuje slad-

kou chuť potravy a vybírá si potraviny, 

které ji obsahují. Přílišné přilepšování 

v  tomto směru však může mít za ná-

sledek nedostatek příjmu jiných složek 

potravy a  může se tak nepříznivě od-

rážet ve vývoji dítěte. Již v kojeneckém 

věku, například při přechodu z mléčné 

na nemléčnou výživu, často dítě odmí-

tá zeleninovou polévku. Řešením bývá 

přislazení zeleninové polévky nebo 

propojení zeleninové a  mléčné chuti 

(na kterou je dítě zatím zvyklé) nebo 

pauza v podání. Násilné nucení některé 

potraviny může vyvolat obrácenou re-

akci ve vědomí dítěte a trvalé odmítání 

příslušné potraviny od dětského až do 

dospělého věku. 

U  předškolních dětí se 

postupně formuje vztah 

k  jednotlivým potravi-

novým produktům. Děti 

tohoto věku většinou 

dobře přijímají ovoce. 

Zeleninu s  ostrou chutí 

(cibule, kapusta či jiné) 

však děti často odmítají, 

preferují spíše křehkou 

a  syrovou zeleninu. Mlé-

ko děti většinou pijí, mí-

chaná či vařená vajíčka 

mají rády, mohou se jich 

dotýkat prsty. Maso musí 

být měkké, musí se dát 

dobře krájet a  žvýkat. 

Děti přijímají obiloviny 

v  různých formách a  ty 

také tvoří většinu jejich 

energetického příjmu. 

V  předškolním věku se 

děti učí stravovacím zvyk-

lostem dospělých, své ro-

diny. Otázkou však je zda 

získané stravovací zvyk-

losti jsou vždy optimální. 

JÍDELNÍČEK 
BATOLAT 
Denní jídelníček batolat 

tvoří čtyři až pět porcí. 

Ke snídani je podáváno 

mléko, krajíček chleba 

či pečivo s  máslem nebo 

zavařeninou či medem. 
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Správný výběr ná-
pojů svých dětí by 
měli rodiče znát 
a případně nená-
silně korigovat.J

N

Svačina je podobná snídani, připojuje 

se kousek ovoce nebo sýra, tvarohu, 

jogurtu či jiného mléčného výrobku. 

Oběd by měl obsahovat maso, u  dětí 

ve věku do 18 měsíců 2 polévkové lžíce 

(asi 25 g) u  dětí do 3 let 3 polévkové 

lžíce (asi 40 g). Maso lze nahradit vajíč-

kem, polovinou pro děti do 18 měsíců, 

jedním vejcem pro děti starší. Přílohou 

k masu mohou být brambory nebo mi-

xovaná zelenina s brambory. Dále dítěti 

podáme ovoce případně ovocný dezert 

nebo mléčný výrobek. K  večeři může 

dítě dostat těstoviny nebo rýži či bram-

bory případně smíchané se zeleninou či 

v  jiné úpravě. Jídlo je vhodné doplnit 

mlékem či mléčným výrobkem. 

Batolatům nikdy nepodáváme oříš-

ky. Dítě je ještě nemůže dobře kousat 

a hrozí riziko jejich vdechnutí. 

JÍDELNÍČEK 
PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE 
Dítě předškolního věku by mělo dostá-

vat mléko nebo mléčný výrobek v kaž-

dém z denních jídel. Denně by mělo do-

stat půl litru mléka nebo by mělo sníst 

čtyři porce mléčných výrobků. Mléko 

a  mléčné výrobky jsou cenným doda-

vatelem vápníku, bílkovin a  vitaminů. 

Cenným zdrojem bílkovin, ale i  žele-

za je dále maso, drůbež, vejce či ryba 

(podáváme ji bez kostí). Dítě ve věku 3 

až 4 roky potřebuje denně asi 40–50 g 

těchto složek potravy. Dítě 4 až 6leté 

má denní potřebu asi 60–80 g. Porce 

50 gramů masa odpovídá asi jednomu 

vejci. Ovoce a zelenina dodává organi-

smu dítěte vitaminy, minerály a vlákni-

nu. Vláknina významně ovlivňuje trávicí 

procesy v  organismu, má význam pro 

prevenci některých civilizačních one-

mocnění až do dospělosti (zácpa, ná-

dorové postižení konečníku a tlustého 

střeva, ateroskleróza, cukrovka, obezi-

ta a  další). V  předškolním až školním 

věku by měl být denní příjem vlákniny 

5–10 g. Stravovací návyky s  dostateč-

ným příjmem vlákniny v  předškolním 

věku mají význam i v  tom, že přetrvá-

vají i  pro další období života. Dítě by 

mělo mít nejméně 2x denně ve svém 

jídelníčku ovoce nebo zeleninu v  čers-

tvé formě, případně podle chuti dítěte 

v  podobě kuchyňsky upravené. Cereá-

lie (chléb, těstoviny a další ) jsou přede-

vším zdrojem glycidů, vitaminů skupiny 

B, ale i bílkovin. Z tuků je nejvhodnější 

používat oleje, které jsou bohaté na 

nenasycené mastné kyseliny a  vitamin 

E, dále čerstvé máslo případně i  sme-

tanu bohaté na vitamin A. Sladké pro-

dukty zařazujeme do jídelníčku dítěte 

umírněně většinou jako součást jednot-

livé porce výživy. 

NAŠE DÍTĚ ŠPATNĚ A MÁLO JÍ! 
CO S TÍM? 
To je častá otázka, se kterou se rodiče 

obracejí na dětského lékaře. Lékař musí 

posoudit, zda to není projev nějakého 

onemocnění. Často však žádné nena-

jde. Všechny děti nejsou stejné, rodiče 

či prarodiče mají na děti různé náro-

ky. Dobrým ukazatelem toho, zda má 

dítě dostatek výživy, je sledování jeho 

váhy a výšky či jejich změn v určeném 

časovém intervalu. Tyto údaje je nutné 

posoudit ve vztahu k  údajům ostatní 

populace. Slouží k  tomu křivky růstu 
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a vývoje dětí dané populace. Má-li dítě 

opravdu nedostatek výživy, projeví se 

to v opožďování jeho vývoje a měli by-

chom se poradit s lékařem. 

JAK SE VYHNOUT POTÍŽÍM PŘI 
JÍDLE
• Předkládejte dítěti rozmanitou 

stravu a dejte mu alespoň částečně 

příležitost, aby si samo vybralo, co 

bude jíst. 

• Netrestejte je, když určité jídlo ne-

chce, ale ani neodměňujte, že jiné 

jídlo sní bez protestů („Sněz tu 

mrkvičku a pak si můžeš jezdit na 

tříkolce.“) 

• Nevěnujte příliš mnoho času pří-

pravě jídla zvlášť pro dítě – pak je 

to pro vás mnohem horší, když jíd-

lo nechce jíst. 

• Jestliže se dítě loudá s  jídlem, ne-

spěchejte na ně. Je normální, že jí 

pomaleji než dospělí. 

• Nenuťte dítě, aby snědlo víc, než 

samo chce. Jestliže normálně ros-

te, je zřejmé, že jí dost. 

CO SI DÁME DOBRÉHO K PITÍ?
Zatím jsme si povídali o  jídle,  

neméně důležitý je ale pitný režim.

Pocit žízně nemusí být u  dětí staršího 

věku v některých případech dostatečně 

silný na to, aby dítě cíleně vyhledávalo 
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tekutiny. Výsledkem je pak nedostateč-

ný příjem tekutin, který může být příči-

nou neklidu, bolestí hlavy, jemných po-

ruch koncentrace či paměti. Potřebný 

příjem tekutin je u dětí závislý přede-

vším na jejich hmotnosti a  aktivitách, 

které vyvíjejí. Je důležité, aby pitný re-

žim zahájily po probuzení a pokračova-

ly v něm v průběhu celého dne.

Množství potřebných tekutin

Potřeba tekutin pro děti je uváděna 

v  závislosti na  hmotnosti dítěte nebo 

později dospělého člověka. 

• Například dítě s  hmotností 20 kg 

potřebuje v denním příjmu asi 1,5 

l tekutin. 

• Dítě, které váží asi 30 kg, potřebu-

je denně asi 1,7 l tekutin. 

• Dítě s hmotností kolem 45 kg po-

třebuje asi 2 l. 

• S  přírůstkem váhy a  věku se po-

třeba denního příjmu tekutin dále 

zvyšuje. Dospělý člověk potřebuje 

2,5 až 3 l tekutin denně. 

Samozřejmě je nutné si uvědomit, že 

v  některých případech se potřeba te-

kutin mění. Z běžných situací můžeme 

například uvést větší sportovní zátěž 

u  školních dětí. Například intenzivní 

cvičení v chladném prostředí může vést 

ke ztrátě až 2 či 3 litrů tekutin za ho-

dinu. Současně se ztrátou tekutin do-

chází i  ke ztrátám solí, zvláště sodíku 

a chlóru, ale částečně i draslíku a hořčí-

ku. Také tyto ztráty je potřeba doplnit 

vhodným nápojem, protože intenzivní 

ztráty tekutin a solí nemusí být prová-

zeny pouze pocitem žízně. Při větších 

ztrátách se objeví zvýšení srdeční čin-

nosti, pocity na zvracení a podobně. 

JAK NA SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM
Významnou otázkou při zajišťování 

pitného režimu je nejen množství, ale 

i charakter přijímaných nápojů. 

1. Významnou součástí výživy dětí 

je, jak již jsme si výše řekli, mlé-

ko, které dodává organismu ne-

jen kvalitní bílkovinu, ale zvláště 

vápník, který je velmi potřebný při 

vytváření kostní hmoty rychle ros-

toucího dětského organismu. 

2. Mezi další vhodné nápoje určené 

pro školní děti patří pak  přede-

vším kojenecké vody nebo nesy-

cené a  jemně sycené minerálky 

s  nižším a  vyváženým obsahem 

minerálních látek, jako má napří-

klad Korunní. Svůj význam ve slo-

žení minerálek má správný poměr 

hořčíku a vápníku 1 : 2, který za-

ručuje dobré vstřebávání vápníku, 

a  dále  poměr sodíku a  draslíku 3 

: 1.

Správný výběr nápojů svých dětí by 

měli rodiče znát a případně nenásilně 

korigovat. Je dobře známo, že napří-

klad děti s nadváhou si vybírají přede-

vším sladké a kaloricky bohaté nápoje, 

což u těchto dětí není zrovna nejvhod-

nější. A  protože jsou nápoje slazené 

různými náhradními sladidly, které 

vždy nejsou pro děti vhodné, je třeba 

sladkým nápojům věnovat zvýšenou 

pozornost. Pokud se děti bez sladkého 

nápoje neobejdou, je dobré volit raději 

ty méně slazené. Přítomnost malého, 

ale úměrného množství cukru zvyšuje 

vstřebávání minerálních látek, a je pro-

to výhodné zvláště pro děti vystavené 

fyzické námaze. Vhodná je například 

ochucená Korunní, která obsahuje in-

vertovaný cukr a  nemá jiné chemické 

přísady v podobě náhradních sladidel či 

konzervantů, a  nezatěžuje tak dětský 

organismus.

Prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., 

foto: Shutterstock.com
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INZERCE

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 sesta-
vujete z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu- to si zamilujete! Naše na-
bídka 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!

www.storyinthebead.cz
Pro čtenáře tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 10% s kódem 

ŠTĚSTÍ. Kód platí na celý sortiment do 25.srpna.2020

storyinthebed.cz.indd   1storyinthebed.cz.indd   1 11.3.2020   16:58:1311.3.2020   16:58:13
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Boj s jarní únavou
Jak ji přelstít?

Jarní probuzení ze zimního spánku vyžaduje víc než jen pár sluneč-
ních paprsků. Obzvlášť, když se zpod mraků objeví jen občas a na 
chvíli. Vyhrát boj s jarní únavou ale není nic nemožného. Naopak! 
Stačí pár jednoduchých návyků, které dodají spoustu energie. Podle 

odborníků se člověk musí zamyslet zejména nad životosprávou.
 Přinášíme spolu s nimi několik jednoduchých rad a tipů. 
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Den začněte šálkem 
teplé vody s pár 

kapkami citronu.

5
R

Pokud to budete kupříkladu přehánět 

s kávou, dostaví se naopak úplně opač-

ný efekt a budete nervózní, schopnosti 

se soustředit budou omezené. Inspiruj-

te se našimi zdravými tipy.

RECEPT PROTI JARNÍ ÚNAVĚ:
• Dopřejte si dostatečný spánek 

a odpočinek.

• Choďte na pravidelné procházky, 

třeba se psem či přítelkyní, soused-

kou, přáteli, rodinou či dětmi.

• Jezte více ovoce a zeleniny (zkuste 

na jaro sezónní jako jsou například 

ředkvičky či polníček. Případně ce-

loročně cibuli, česnek, mrkev, ce-

ler, zelí, pórek, brambory a  další. 

V  měsících  květnu a  červnu jsou 

ideální saláty, špenát, brokolice, 

rajčata, hrášek či cuketa a okurky).  

• Doplňte si vitamín C, který se hoj-

ně vyskytuje například v zelí, citru-

sech, paprikách či rajčatech.

Dále můžete vyzkoušet aloe vera, kte-

rá botanicky patří mezi sukulenty, lze 

ji pěstovat i při pokojové teplotě a má 

blahodárné účinky na zdraví. Proč? Má 

se za to, že posiluje imunitu, detoxikuje 

a regeneruje tělo. 

Nezapomeňte ani na mladý ječmen, 

zelenou potravinu či takzvanou super-

potravinu, která je nabitá vitamíny, 

minerálními a  stopovými prvky. Účin-

ky jsou známé již od starověku. Zelený 

ječmen (sušený prášek) chrání lidské 

tkáně před karcinogeny. Tělo celkově 

povzbudí vitamíny a minerály z přírod-

ního zdroje a je antioxidantem chrání-

cím lidské buňky před volnými radikály. 

Navíc napomáhá normální funkci jater 

a žlučníku.

5 TIPŮ, JAK ZÍSKAT ENERGII PRO-
STŘEDNICTVÍM PŘÍRODY
1. Zapomeňte na energy drinky na 

bázi kofeinu, vsaďte raději na 

chutný zelený čaj. Káva je návyko-

vá a mnohdy věříte, že bez ní den 

nezvládnete. Sice vám rychle dodá 

energii, ale stejně tak rychle i  její 

účinky vymizí. 

2. Jezte pravidelně a nezapomínejte 

na ovocné svačiny, které vám do-

dají energii. Ušetříte si tak nad-

bytečné kalorie, které o  sobě dají 

vědět nárůstem hmotnosti. Snažte 

se vyhnout čokoládovým tyčinkám, 

jídlům z  fast foodu a  jiným hří-

chům dnešní společnosti. 

3. „Jíst byste měli každé 3 hodiny, 

proto snídejte, svačte, obědvejte, 

svačte a večeřte. Díky pravidelnosti 

nebudete mít hlad. Nezapomínej-

te ani na pitný režim. Ideální je vy-

pít minimálně 1,5 l čerstvé neperli-

vé vody,“ radí výživová poradkyně 

Věra Burešová.

4. Zásobárnou energie a zdravým ml-

sáním jsou například oblíbené chia 

semínka nebo skořápkové plody. 

5. Cítíte, že potřebujete oddech? 

Dejte si na chvíli „dvacet“ a  uvi-

díte, že se vám vrátí koncentrace 

a s ní připluje i lepší nálada.

CITRONOVÁ VODA, LÉTY PROVĚ-
ŘENÝ TIP
Den začněte šálkem teplé vody s  pár 

kapkami citronu. Je to ten nejčastěj-

ší tip na detox a  zdravý životní styl, 

ale zároveň je to to nejmenší, co pro 

sebe můžete udělat. Nastartujete tak 

očistné procesy těla a povzbudíte me-

tabolismus. Posílíte imunitní systém, 

díky povzbuzení metabolismu podpo-

říte hubnutí. Voda s citronem pomůže 

zaktivovat trávení a  prospěje i  pleti, 

kterou prozáří vitamín C.  Svůj důvod 

má i  zmíněná teplota vody. „Studená 

voda by probuzenému tělu způsobila 

šok. Obecně se doporučuje pít vodu 

pokojové teploty či teploty těla. Orga-

nismu tak nemusí vydávat energii na 
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OZP přispívá na preventivní testování 
na přítomnost koronaviru

Oborová zdravotní pojišťovna nově přispívá svým klientům na úhradu testů na přítomnost koro-
naviru v lékařem neindikovaných případech, kdy si test hradí pojištěnec jako samoplátce. Příspě-
vek se vztahuje na testy provedené laboratořemi, které k tomu schválí ministerstvo zdravotnictví. 
S  dotazy souvisejícími s  nemocí se klienti pojišťovny mohou obracet na jejího Asistenta zdraví 
zejména na telefonu 844 111 000. OZP také přidává dezinfekční prostředky zakoupené výhradně 

v lékárně mezi produkty, na které přispívá v rámci svých dalších preventivních programů.

Test na přítomnost koronaviru by měl v prvé řadě indikovat lékař či hygienik na základě 
klinických příznaků. Ty jsou podobné chřipce a patří mezi ně horečka, dušnost, kašel, 
bolesti svalů či únava. „Zavedením příspěvku reagujeme na postoj ministerstva zdravot-
nictví, které umožnilo testování na přítomnost nemoci COVID-19 i lidem, kteří nemají 
žádné klinické potíže, tedy nemají horečku, dušnost či obdobné příznaky, a nejsou tak 
indikováni pro vyšetření od ošetřujícího lékaře nebo hygienika a test tedy podstupovat 
nemusejí, ale přesto o něj mají zájem,“ dodává Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

Příspěvek má buď pevně stanovenou výši 500 Kč, nebo je jeho výše proměnlivá na zá-
kladě kreditů, které pojišťovna klientům připisuje zčásti automaticky a zčásti za jejich 
zdravé aktivity jako jsou pravidelné preventivní návštěvy u lékaře, darování krve nebo 
například lehké sportování v akci Každý krok pomáhá.

V obou případech je možné příspěvek uplatnit prostřednictvím aplikace VITAKARTA, 
kdy stačí pouze čitelně vyfotit doklad o zaplacení testu. Doklad k proplacení bude OZP 
akceptovat s datem vydání od 13. 3. 2020. Pevně stanovený příspěvek 500 Kč lze čerpat 
využitím stávajícího kuponu na zdravé produkty a aktivity v hodnotě 500 Kč; variabilní 
příspěvek lze získat po výběru příslušného počtu kreditů ve VITAKARTĚ. 

Odběrovou laboratoř je nutné kontaktovat nejprve telefonicky a ověřit si, zda a kdy 
může test provést i samoplátci. Test se provádí ze vzorku odebrané krve. Pokud má 
člověk klinické příznaky podobné chřipce, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého 
registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu.

Žádosti o tento příspěvek bude možné zasílat také poštou a zcela výjimečně pouze pro 
tento příspěvek také emailem na ozp@ozp.cz.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: 

www.chcidoozp.cz

Komerční prezentace

ozp.indd   1ozp.indd   1 13.3.2020   17:40:1313.3.2020   17:40:13



Dopřejte si pravi-
delnou dávku  

detoxikace v podobě 
šťavnatého ovoce či 

zeleniny.

O
J

její zahřátí. Bývá uváděno, že právě 

studenou vodou a  zapíjením teplých 

jídel se může metabolismus zpomalit,“ 

upozorňuje Věra Burešová. Zároveň ale 

vodu s citronem neberte jako všelék, či 

zaručený detoxikační rituál. Jen sama 

o sobě postrádá význam, vždy záleží na 

celkových stravovacích návycích a  ži-

votním stylu.

ODPOLEDNÍ ÚNAVU OVLIVNÍ 
OBĚD
S  čím se určitě každý z  nás setkal, je 

únava odpolední. Ta nás nejčastěji za-

stihne mezi 14. a  16. hodinou. Je to 

přirozený jev našeho denního bioryt-

mu, ale sami máme možnost ovlivnit, 

v jaké míře nás únava přepadne. Zkus-

te přemýšlet nad skladbou vašeho obě-

da. Ten by neměl být příliš těžký, tučný 

nebo s větším obsahem jednoduchých 

cukrů. Bohužel klasická česká kuchyně 

taková převážně je. 

Takové jídlo se dlouho tráví, krev se 

přesouvá do trávicího ústrojí, místo aby 

se nám dostatečně okysličoval mozek 

a  zmíněná únava je na světě. Zkusit 

proto můžete raw obědy.  

JARO JE OBDOBÍ DETOXU 
Dopřejte si pravidelnou dávku detoxi-

kace v podobě šťavnatého ovoce či ze-

leniny. „Zaručeně se budete cítit lépe 

a budete mít více energie. Ovoce i ze-

leninu můžete konzumovat jak vcelku, 

tak ve formě šťáv či lahodných pyré,“ 

říká Věra Burešová.

Vaše tělo pročistí například celer, cuke-

ta, řeřicha, artyčok, celozrnné obilovi-

ny, chřest, pórek, celozrnné obiloviny, 

cibule, štěrbák nebo úplně obyčejné 

jablko či hruška. Antioxidační účinky 

pak mají například olivový a  řepkový 

olej, granátové jablko, brokolice, kiwi, 

mandarinka, pomeranč, citron, mrkev 

či rajče.

„Pokud se stravujete nezdravě a jeden 

týden v roce budete jíst jen syrové ovo-

ce a zeleninu, nemůžete čekat zázraky. 

Pokud je vaše životospráva opravdu 

bídná, můžete tímto šokem vašemu 

tělu přivodit třeba i nemalé zdravotní 

komplikace. Raději pozvolna a  dlou-

hodobě. Zkuste si dát denně i  kdyby 

o  jen o  pár kousků ovoce či zeleniny 

víc. Tento návyk má šanci udržet se ve 

vašem jídelníčku podstatně déle,“ říká 

Marta Svačinová, odbornice na zdravý 

životní styl s tím, že jarní detox a deto-

xikační kúry by měly sloužit spíše jako 

restart vašeho jídelníčku, ideálně i pří-

stupu k pohybu, a vy byste i po jejich 

ukončení měli ve zdravém stravování 

pokračovat. Jen tehdy pro vás mohou 

mít skutečně přínos.

Foto: Shutterstock.com
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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.
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Chřipku a nachlazení 

Z TĚLA VEN
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Protože chřipka i běžné nachlazení jsou 

onemocnění dýchacích cest, bývá někdy 

nesnadné určit, co vás právě potkalo. 

Nachlazení se obvykle vyvíjí postupně, 

kdežto chřipka udeří náhle. Ráno ještě 

máte pocit plného zdraví a odpoledne 

se již cítíte velice špatně. Klasické pří-

znaky nachlazení: ucpaný nos, bolesti 

v krku, chrapot a kýchání nebývají tak 

závažné jako příznaky chřipky, k nimž 

patří horečka, nesmírná únava, bolesti 

hlavy a kloubů. Také uzdravování je při 

těchto infekcích různé: nachlazení trvá 

obvykle týden, ale máte-li v  pořádku 

imunitní systém, mohou vás příznaky 

obtěžovat jen tři čtyři dny. Zato chřipka 

může trvat i deset dní, ale únava, která 

ji doprovází, může přetrvávat i několik 

týdnů. Po nachlazení se zřídka objevu-

jí závažnější komplikace, chřipka však 

může způsobit těžký zánět průdušek 

i zápal plic.

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ – PŘÍ-
ZNAKY
•  pocit napětí v hlavě a na plicích

• kýchání a kašel

• bolesti v krku

• vodnatá sekrece z nosu

• bolesti svalů

• horečka a zimnice

• bolesti hlavy

• únava

Kdy vyhledat lékaře

• Máte-li teplotu nad 38 stupňů Cel-

sia nad tři dny nebo stoupne-li nad 

39 stupňů a výše.

• Máte-li bolesti v  krku a  teplotu 

nad 38 stupňů 24 hodiny, mohla by 

to být také streptokoková angína 

vyžadující léčení antibiotiky.

• Změní-li se hlenový sekret v  zele-

ný, žlutý nebo nahnědlý, bývá to 

příznak bakteriální infekce ve ve-

dlejších nosních dutinách nebo na 

plicích.

• Máte-li bolesti na prsou a dušnost 

– můžete mít zánět plic, zvláště tr-

vá-li horečka. 

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ – PŘÍČI-
NY
Nachlazení a  chřipku vyvolávají viry, 

které se uchytí na sliznici nosu nebo 

krku, rozšíří se v  horních  cestách dý-

chacích a někdy přejdou až do plic. Od-

povědí imunitního systému je zaplave-

ní postižených oblastí bílými krvinkami  

bojujícími s infekcí. Příznaky nachlazení 

a chřipky  nejsou způsobenými samot-

nými viry. Jsou výsledkem pokusů or-

ganismu odvrátit infekci. Chřipka i na-

chlazení se častěji objevují v zimě, když 

topení snižuje v  bytech vlhkost vzdu-

chu. Jeho nedostatek vysušuje nosní 

sliznici a vytváří tak dokonalou základ-

nu k množení virů.

JAK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ 
MOHOU POMÁHAT POTRAVINO-
VÉ DOPLŇKY?
vitamin C

dávkování: 1000 mg třikrát denně, do-

kud se příznaky nezlepší, bude-li nutné 

užívání delší než tři dny, snižte dávku 

na 500 mg třikrát denně. 

doporučení: objeví-li se průjem, snižte 

dávku

echinacea (třepatka)

dávkování: 200 mg výtažku pětkrát 

denně

doporučení: preventivně užívejte 200 

mg denně po dobu tří týdnů, a to stří-

davě s Kozincem (400 mg denně)

zinkové tablety

dávkování: jedna pastilka třikrát denně 

nebo podle návodu

Protože chřipka i běžné nachlazení 
jsou onemocnění dýchacích cest, bývá 
někdy nesnadné určit, co vás právě 

potkalo.
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Stres a uspěchaná 
doba 21. století si vybírá 
stále větší a větší daň. 
Většinu nemocí nevy-
ležíme, s horečkami 
cestujeme dopravními 
prostředky, to, že pře-
jdeme chřipku, je u nás 
naprosto samozřejmé. 
A to všechno tělo osla-
buje. A když se k tomu 
přidá stres, podráždě-
nost a přepracovanost, 
schopnost odolávat 
zevním agresorům se 
dramaticky snižuje.





Pokud chceme posílit 

imunitu, měli bychom 

upravit svoji výživu, 

být fyzicky přiměřeně 

aktivní, omezovat stre-

sové situace a vhodným 

způsobem otužovat 

svůj organizmus.

doporučení: neužívejte déle než pět 

dnů

česnek

dávkování: 400 až 600 mg koncentrátu 

čtyřikrát denně při jídle

doporučení: tableta má dodat 4000 

mcg allicinového potenciálu

třezalka

dávkování: 300 mg výtažku třikrát denně

doporučení: výtažek standardizovaný 

na obsah 0,3 procenta hypercinu

MULTIVITAMINOVÉ A MULTIMI-
NERÁLNÍ DOPLŇKY
Multivitaminové a  multiminerální 

doplňky, které užíváte během zimy, 

podporují imunitní systém a pomáhají 

odvrátit infekci nejen chřipky a nachla-

zení. Tyto doplňky v boji proti chřipce 

a nachlazení vašemu organismu bezpo-

chyby pomohou. Nepotlačují sice pří-

znaky nemoci, proto se po jejich užití 

nebudete cítit bezprostředně lépe, ale 

velmi pravděpodobně se rychleji zota-

víte. V některých případech může oka-

mžitá léčba zabránit plnému rozvinutí 

choroby. S  potravinovými doplňky za-

čněte hned jak se objeví první příznaky 

choroby, a pokračujte, dokud onemoc-

nění neodezní. Proti všeobecnému pře-

svědčení vitamin C nezabrání vzniku na-

chlazení, ale může pomoci zkrátit jeho 

trvání nebo minimalizovat příznaky. 

Echinacea povzbuzuje imunitní systém 

k zahájení útoku proti virům. Zinkové 

tablety mohou rovněž pomoci zastavit 

nachlazení pravděpodobně tím, že pří-

mo ničí viry. Několik kapek eukalypto-

vého oleje do horkého vodu k inhalaci 

je výtečným prostředkem k  splasknutí 

sliznic. Nálev z bezinkového květu pů-

sobí protizánětlivě a  posiluje činnost 

dýchacího ústrojí. Odstraňovat toxiny 

pomáhají čaje z  řebříčku a  lipového 

květu. Vyvine-li se po nachlazení  bak-

teriální superinfekce, jako je sinusitida 

a bronchitida, přidejte při prvních pří-

znacích česnek. Obsahuje totiž složky, 

které mohou zabránit pronikání bak-

teriím do tkání. Chcete-li hodně posílit 

imunitní systém, zkombinujte při léčení 

třezalku s echinaceou, v prevenci však 

již nemají takový význam. 

PREVENCE – POSILUJTE IMUNITU
Ideální prevencí je samozřejmě posílení 

imunitního systému. Jak toho nejlépe 

dosáhnout?

Pokud chceme posílit imunitu, měli by-

chom upravit svoji výživu, být fyzicky 

přiměřeně aktivní, omezovat stresové 

situace a vhodným způsobem otužovat 

svůj organizmus. Především v situacích, 

kdy máme sníženou obranyschopnost, 

jako je tomu teď na podzim, mají své 

nezastupitelné místo vitamíny, pro-

biotika a  enzymy. Probiotika příznivě 

ovlivňují střevní mikroflóru. Přijímat je 

můžeme jak ve formě potravinových 

doplňků. Tak i  ve kvalitních mléčných 

výrobcích.

Vitamíny, které organizmus nevyrábí, 

a proto musíme dbát na jejich pravidel-

ný přísun, se stávají v našem těle důleži-

tou složkou enzymů. A bez enzymů by 

nemohly probíhat žádné biochemické 

procesy, bez nich by neexistoval život.

 

Některé enzymy v našem těle modulují 

a  řídí správné fungování imunity. Do-

káží ji nastartovat a zvýšit její obrany-

schopnost a  ve správný okamžik zase 

dovedou její aktivitu utlumit. Udržují 

tak imunitní systém ve zdravé rovnová-
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ze. Jestliže je ale naše imunita oslabe-

na, podpoříme činnost enzymů, které 

řídí imunitní pochody v našem těle, do-

dáním obdobných enzymů zvenčí.

Podobným způsobem musíme dopl-

ňovat i  vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož 

podíl na fungování imunity je lví, jsou 

podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin 

A, D a E. Rozhodně však nesahejte po 

těch nejlevnějších, šumivých a s obráz-

kem, které prodávají v  supermarketu. 

Raději se o těch správných poraďte v lé-

kárně. 

NEZAPOMEŇTE NA 
BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglu-

kany, čistě přírodní látky, které pod-

porují imunitní systém, snižují hladinu 

cholesterolu a zvyšují vitalitu.

Dostatečná preventivní denní dávka 

pro dospělou osobu by měla být 100-

200 mg/den standardizovaného množ-

ství betaglukanu. Při nachlazení a  ji-

ných onemocnění samozřejmě i  více.  

Velmi důležitá a  opomíjená je čistota 

nabízeného betaglukanu. Za kvalitní 

se považuje betaglukan od 70% čistoty 

a výše. 

Na zdroji samotném moc nezáleží, pro-

tože když je betaglukan dostatečně 

vyčištěn a v dostatečném množství, má 

relativně stejné účinky. Je tedy jedno, 

zda je

získán z  hub, kvasinek, mořských řas 

nebo z  obilí. Nám Evropanům je ale 

geneticky a  historicky biologicky nej-

blíže betaglukan z kvasinek, protože se 

tu s pomocí kvasnic peče chleba a pije 

pivo tisíce let.
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„

Velmi důležité tedy je vybrat správný 

betaglukan. Seriózní firma uvádí klinic-

ké zkoušky nebo publikace popisující 

experimenty na zdroj svého betagluka-

nu. Naopak varující je text, který si na-

vzájem výrobci opisují bez konzultace 

s odborníky. A také text, ve kterém je 

nesmyslný sáhodlouhý seznam účinků 

betaglukanu. Betaglukany jsou účinné, 

ale nejsou zázrakem na všechny nemo-

ci světa.  

Čistota a obsah samotného betagluka-

nu jsou nejdůležitějšími informacemi 

pro spotřebitele!

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o ta-

juplné bylině severoamerických indiánů 

echinacea s poetickým českým názvem 

třapatka. Dnes je jí všude plno a  ne 

nadarmo. Stimuluje totiž buňky imu-

nitního systé-

mu, které jsou 

klíčové v  boji 

s infekcemi. 

Koupit si ji mů-

žete v  různých 

formách. Dopo-

ručuje se brát ji 

denně jako prevenci a při prvních pří-

znacích příjem zvýšit. Umí totiž i urych-

lit vypořádání se s nemocí už propuknu-

tou. Mezi účinné hity se řadí i rakytník 

řešetlákový, který má 10x více vitaminu 

C než pomeranč a jejž užívali dokonce 

ruští kosmonauti!

NEZAPOMEŇTE NA OTUŽOVÁNÍ 
A PLAVÁNÍ
Jedná se o jeden z nejbezpečněj-

ších sportů vůbec a plavat tedy 

může opravdu každý – děti, senio-

ři, těhotné ženy nebo lidé s nad-

váhou či pohybovým omezením.. 

 

Plaváním se přirozeně posilují všech-

ny hlavní svalové partie jako jsou sva-

ly zad, prsou, břicha, hýždí a dolních 

končetin. Krom toho tlak vody na 

hrudní koš vede k posilování také dý-

chacích svalů jako bránice či meziže-

berních svalů, zvyšuje se vitální kapa-

cita plic a díky tomu, že voda plavce 

nadnáší, nejsou zatěžovány klouby. 

 

Plavání také napomáhá otužování or-

ganismu a působí na termoregulační 

systém jako takový, výsledkem pak je 

lepší odolnost vůči infekcím nebo tep-

lotním změnám. Zásadní je i přínos pro 

duši – prokázané je například zlepšení 

depresí či nespavosti.

DESATERO - JAK CO 
NEJRYCHLEJI PROJÍT 
CHŘIPKOU A NACHLA-
ZENÍM

A na závěr takové krátké shrnutí, jak 

s onemocnění , co nejlépe zatočit. jak 

je případně zvládnout co nejlépe a nej-

rychleji.

Prevence - hlavně vitamíny! Hlav-

ním bojovníkem proti virům je vitamin 

C, který sám o  sobě chřipku nevyléčí, 

ale působí preventivně. Hlavním zdro-

jem vitamínu C jsou u nás k dostání ci-

trusy (nejlépe citróny), dále pak syrové 

kysané zelí. Výborný k rychlé podpoře 

imunity je také zázvor.

Očkování? Vhodným způsobem pre-

vence chřipky podle některých lékařů 

je také očkování. Ideální doba na očko-

vání je od září do prosince, ale i později 

Vám může očkování pomoci. Ochrana 

před chřipkou začíná 2 týdny po očko-

vání a přetrvává přibližně 6 měsíců až 

1 rok.

Hygiena! Chřipkové viry se přenáší 

kapénkovou infekcí vzduchem nebo 

kontaktem s  potřísněnými předměty, 

proto je důležité mýt si často a  dů-

kladně ruce  mýdlem pod teplou 

vodou a co nejméně si sahat na 

obličej.

Antibiotika – určitě NEBRAT! Anti-

biotika jsou určena pro léčbu infekcí vy-

volaných baktériemi. Chřipku způsobu-

jí viry, antibiotika na ně nejsou účinná.

Domácí lékárnička. Vyplatí se mít 

v domácí lékárničce vždy léky, které tlu-

mí některé nepříjemné příznaky chřip-

ky, jako jsou horečky, bolest hlavy nebo 

kašel (paracetamol, ibuprofen, kapky či 

sirup proti kašli), abyste se při nástupu 

nemoci nemuseli vydávat do lékárny.

Dostatek tekutin, vyvážená strava. 

Snažte se vypít ideálně 2 až 3 litry teku-

tin denně, nejlépe neslazené čaje, mi-

nerální vody, ředěné ovocné šťávy. Jezte 

lehká, snadno stravitelná jídla s dostat-

kem energie a živin. V případě nechu-

tenství nebo velkých bolestí v  krku se 

doporučuje dodávat tělu potřebné ži-

viny specializo-

vanou tekutou 

výživou.

2 dny pod pe-

řinou, odpo-

činek. Pokud 

alespoň trochu 

můžete, dopře-

jte si první dva dny klid od veškeré prá-

ce a zůstaňte v posteli. Pokud práce ne-

počká, snažte se alespoň více odpočívat 

a dopřejte si co nejvíce spánku.

Nechte se opečovávat. Nechte si uva-

řit vaše oblíbené jídlo, když jste nemoc-

ní. Dovolte svým blízkým podat vám 

výživný pokrm či nápoj.

Kdy jít k  lékaři? V  případě, že jste 

chronicky dlouhodobě nemocní a máte 

sníženou imunitu, nebo pokud vám po 

dvou dnech neklesne teplota pod 38 

°C, máte silné bolesti hlavy a  obtížně 

dýcháte.

Infekčnost. Nemocný člověk je infekč-

ní jeden den před prvními příznaky 

onemocnění a  v  prvních dnech. Poté 

schopnost někoho nakazit postupně 

klesá. Po pěti dnech dospělý už oko-

lí nákazou neohrožuje. Děti po sedmi 

dnech.

Foto: Shuttestock.com

Některé enzymy v našem těle modulují 
a řídí správné fungování imunity. „
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Když dítě nespí...
Máte doma malé dítě, které ničí nočním děsy? Jste zoufalí a nevíte, jak mu pomoci? 
Možná by se vyplatilo vyzkoušet Somavedic, který dokáže mnohé a občas i zázraky...

Když si koupíte televizi, poznáte hned, jestli funguje. U přístroje, který neutralizuje elektrosmog, geopatogenní zóny a har-
monizuje vodu, to okamžitě poznají jen vnímavější jedinci. Mezi ty děti ale rozhodně patří. Takže zatímco dospělým trvá 
někdy až měsíc, než jejich tělo na vibrace Somavedicu zareaguje, děti často pociťují úlevu již po první noci. 
Ale i dospělí začnou brzy pociťovat změny.  V první fázi se určitě zlepší kvalita spánku, tak po týdnu. V další fázi se začne tělo 
zbavovat parazitů a energetických bloků, zprůchodňuje se lymfatický systém – v této fázi může člověk prodělat něco jako 
chřipku, to už je ovšem na nejlepší cestě k uzdravení. Brzy totiž začne pociťovat příliv energie, je celkově klidnější, dostane 
se do větší harmonie a naladí se na jiné frekvence. „Každý Somavedic je v podstatě originál a  na každého působí trochu 
jinak. Souvisí to i s jeho osudovou cestou,“ vysvětluje Ivan Rybjanský.
Velmi důležitou vlastností přístroje je to, že odstraní volné radikály, které způsobují oxidační stres a mnoho civilizačních 
onemocnění jako je Parkinsonova choroba , Aizhamer, ale i třeba onkologická onemocnění. Volné radikály jde jednoduše 
zjistit testem z moči a stejně jednoduše lze zjisti, že přes noc dokáže Somavedic radikály z moči odbourat. Což je samozřejmě 
důkaz i pro nevěřící Tomáše – jednoduše můžete zjisti, z testu před použitím přístroje a po něm, jak na tom jste a  zda vám 
nějak pomohl.

O co se vlastně jedná?
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do 
okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato 
energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití 
jednotlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na principu 
řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společ-
né korelaci, dokážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní 
zóny či jiné vlivy, jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů 
a  těchto poznatků výrobce využívá pro optimální funkci Somavedicu.  

Jak přístroj pracuje?
Jakým způsobem přístroj pracuje a jak může i malým dětem zajistit nerušený spánek krásně vysvětluje i známá léčitelka Teal 
Swann, která několikrát navštívila i Česko. „Země, která je ve své podstatě živoucí organismus, není vždy a všude jen v sou-
ladu. Jako každý organismus má i ona své oblasti ,nemoci´ a ,zdraví´. Těm disharmonickým oblastem říkáme geopatogenní 
zóny. Když se organismy, které žijí na Zemi, dostanou do těchto oblastí, celková energie těchto míst v nesouladu ovlivní tyto 
organismy tak, že budou rovněž v nesouladu. Nejvíce ze všeho ovlivňují imunitní systém. Tento stav nesouladu způsobuje 
kolísání magnetického pole Země a  jejích meridiánů, což způsobí nemoc nebo jiné symptomy, které organismu v tomto 
místě neumožňují být v pořádku. V některých místech je tato energie proudící ze středu Země mnohem blíž jejímu povrchu, 
a to vytváří geopatogenní zónu,“ vysvětluje Teal Swan, která je díky svému rozvinutému mimosmyslovému vnímání velmi 
citlivá na všechny možné vibrace.
Právě proto jí tolik učaroval český Somavedic. „Všimla jsem si, že Somavedic pracuje nejlépe uvnitř budov. Budovy jsou ovliv-
něné geopatogenními zónami, ale také čímkoliv, co se v té budově stalo a způsobem, kterým byly navrženy. Přístroj v těchto 
budovách vytváří zdravé prostředí. Zabraňuje stagnování energie. Když se v domě stane něco jako sebevražda nebo jiná 
tragédie, frekvence extrémní energie této události se k tomu domu “přilepí“. Energetický vzorec, který je zde otištěn, lidi 
výrazně ovlivňuje. Somavedic ale tyto energetické vzorce neutralizuje. Neodstraní je, ale neumožní tomuto energetickému 
vzorci, aby se dostal k lidem, kteří jsou v prostoru, kde je umístěn. Je jako štít,“ vysvětluje rodačka ze Santa Fe a dodává: 
„Když je řeč o štítu, lidé jsou velice ovlivněni elektronikou v domě a Wi-Fi. Moje osobní nejoblíbenější využití tohoto zařízení 
je právě pro elektromagnetický smog. Osobně jsem pozorovala, jak Somavedic tvoří ochranný štít před zářením z elektro-
nických zařízení a restrukturalizuje vzorce, které z nich proudí, takže zbytek místnosti a lidé v té místnosti nejsou těmito 
potencionálně škodlivými proudy zasaženi. Kdybych to měla shrnout, Somavedic zkrátka harmonizuje energetické vzorce.“

Flinstounovskej počítač
„Já tomu s nadsázkou říkám Flinstounovskej počítač. Jeden kámen dělá paměť, jiný vysílač, některý je procesor, další jsou 
baterky. Každý minerál má svou přesnou funkci a určitou věc ve svém okolí tou frekvencí dokáže napravovat, rovnat či od-
straňovat bloky, ať už to nazveme jakkoliv. Dnes je v Somavedicích řádově přes dva a půl miliónu frekvencí, které neustále 
kolují a skenují prostor a lidi okolo sebe, flóru i faunu a snaží se v podstatě odstraňovat ty energetické bloky, které brání 
správnému fungování organismu,“ říká o svém vynálezu šéf společnosti Somavedic Technologies Ivan Rybjanský.

www.somavedic.cz  info@somavedic.cz  731 173 591

Komerční prezentace
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Alergie je onemocnění, které nás může zaskočit prakticky 
kdykoliv. U někoho se projeví v raném dětství, u dalšího až 
třeba po čtyřicátém roce. Pokud patříte do skupiny těch, 
které tohle onemocnění trápí, nikdy není pozdě začít s cho-

robou bojovat.

Vyhrajte boj
s alergií!



Boj bude probíhat na dvou frontách. 

Jednak je zapotřebí nalézt účinnou 

léčbu, jednak zanalyzovat prostředí, 

ve kterém žijete a zjistit, co je pro vás 

nebezpečné.

V  první řadě bude zřej-

mě nezbytné přistoupit 

k  preventivním opatře-

ním – odstranit alergen 

– např. koberce, záclony, 

závěsy, kožešiny a  jiné 

zdroje prachu.

Používejte jen výrob-

ky určené pro alergiky, 

čističky vzduchu, dosta-

tečně větrejte a  ačkoliv 

je to těžké, nechovejte 

domácí zvířata se srstí.  

Čističky vzduchu roz-

hodně nejsou žádným 

přepychem, pomohou 

nám k  okamžitému 

zlepšení kvality vzduchu 

v místnosti, což je vzhle-

dem k tomu, že se v prů-

běhu dne nadechneme 

až 20  000, velmi důleži-

té. Pokud se nám podaří 

odstranit cizorodé části-

ce ze vzduchu, bude  náš 

boj s  alergií rozhodně 

úspěšnější. 

Samozřejmě je velmi 

důležité i  dodržování 

správné životosprávy, 

dospělí by se měli vyva-

rovat kouření, děti by 

se měly vyhýbat pobytu 

v  zakouřených prosto-

rách.

VYHLASTE BOJ ROZ-
TOČŮM!
Pro každého alergika jsou zhoubou 

roztoče, které bohužel najdeme v kaž-

dém prostředí. Co udělat s tím, aby jich 

bylo, co nejméně? Nejprve se s  nimi 

dobře seznámit...

Roztoči jsou nezvaní hosté v každé do-

mácnosti. Živí se šupinkami kůže, které 

z  nás opadávají během spánku každý 

den (1,5 g kůže denně a cca 0,3 - 0,45 

kg ročně). Daří se jim ve vlhkém a tep-

lém prostředí jako jsou naše postele, 

matrace, lůžkoviny, čalouněný nábytek 

a koberce. V přírodě jsou roztoči hube-

ní jejich přirozenými nepřáteli, a  také 

je ničí sluneční paprsky, bohužel tomu 

tak není v  domácnosti. Roztoči přeží-

vají a reprodukují se lépe právě v ma-

tracích a  lůžkovinách, neboť vlhkost 

a teplo lidského těla zde přetrvává až 

několik hodin. Výkaly roztočů obsa-

hují silný alergen, který může vyvolat 

závažná onemocnění, jako jsou právě 

astma, alergie a různé druhy ekzémů.

Roztoči se živí především drobnými od-

lupky naší kůže. Nejlepší podmínky pro 

růst roztočů nabízí prostředí s teplotou 

22 - 26 °C a  vlhčím vzduchem, nejpří-

znivější pro roztoče je relativní vlhkost 

vzduchu v  rozmezí 70 - 80%, naopak 

vlhkost pod 50% je pro ně až na výjim-

ky vysoce nepříznivá.

Tyto skutečnosti poměrně jasně vysvět-

lují, proč představuje pohodlné lůžko 

se svým specifickým mikroklimatem té-

měř ideální inkubátor roztočů, a  proč 

je při realizaci protiroztočových opat-

ření nutné zaměřit pozornost v  první 

řadě na něj. Z lůžka se roztočové aler-

geny a  částečně i  roztoči dostávají do 

prachu v  ložnici a  odtud 

se šíří i do ostatních míst-

ností a předmětů v bytě. 

Roztoče naštěstí zničí 

praní ve vodě nad 60°C 

po dobu jedné hodiny 

a  skvělými pomocníky 

v boji proti nim jsou anti-

bakteriální vysavače. 

Prevence a  vytvoření co 

nejčistšího prostředí jsou 

nemírně důležité.  Nicmé-

ně i tak nesmíme zapomí-

nat na správnou léčbu.

JAK LÉČIT ALERGII...
Antihistamika

Používají se jako léky 

první linie. První generace 

těchto léků způsobovala 

celou řadu vedlejších účin-

ků jako je ospalost či ma-

látnost. Tento problém je 

prakticky odstraněn u nej-

novější generace léků. 

Nové léky ulehčují pacien-

tovi život a začleňují ho do 

normálního chodu života 

bez nepříjemných pocitů. 

Kromě obtěžujících pří-

znaků léčí také alergický 

zánět a  tím předcházejí 

vzniku astmatu. Odbor-

níci, kteří se věnují léčení 

alergií, upozorňují přede-

vším na důležitost konti-

nuální,

celoroční léčby alergií. 

Proč? Zánětový proces, odborně na-

zývaný „minimální perzistující zánět“ 

probíhá i ve dnech, kdy pacient nemá 

příznaky. Na sliznici, která je překrve-

ná, se snadno usadí bakterie či virus.

Hlavně když trpíte nesezónní alergií, se 

díky kontinuální léčbě můžete vyhnout 

příznakům při kontaktu s  alergenem. 

Proto je důležité nevšímat si jen „svého 

pylového období“, ale je nezbytné léčit 

alergii celoročně.

Alergie může postihnout i lidi po čtyři-

cátém roce života. Proto buďte stále ve 

střehu a kontrolujte i své blízké. Neza-

pomínejte na prevenci, systematičnost 

a pravidelnost.

V první řadě bude zřejmě  
nezbytné přistoupit k preven-
tivním opatřením – odstranit 

alergen – např. koberce,  
záclony, závěsy, kožešiny  

a jiné zdroje prachu.
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Sáhněte po lécích, které vám pomohou, 

a v konečném důsledku se těšte z plno-

hodnotného života, ve kterém alergie 

nehraje hlavní úlohu.

Atopický ekzém

Zcela specifickou formou alergie je 

atopický ekzém, zánětlivé a  svědivé 

kožní onemocnění, které postihuje pře-

devším děti krátce po narození nebo 

v prvním roce života, může se ale ob-

jevit i u dospělých. Dispozice jsou dány 

zčásti geneticky, propuknutí AD však 

zásadně ovlivňuje péče o pokožku dítě-

te v prvních měsících života. 

„Výzkumy z posledních 5 let prokázaly, 

že 15 až 25% dětí trpí ekzémem. Neby-

ly to dětské geny, které prošly takovou 

změnou, změnilo se naše prostředí. Do-

chází tak k narušování ochranné kožní 

bariery, čímž se zvýšily předpoklady pro 

vznik a  rozvoj atopického ekzému,“ 

upozornil přední britský dermatolog 

Prof. Michael J. Cork, vedoucí výzku-

mu katedry dermatologie University of 

Sheffield, na Kongresu primární péče 

konaném vloni v Praze.

Kůže malých dětí je mnohem tenčí než 

u dospělého, přesto má zásadní ochran-

nou funkci. Přítomnost vody v kožních 

buňkách posiluje funkci bariéry, při vy-

sychání kůže dochází k jejímu narušení, 

ztrátě vody a  tím ke snazšímu pronik-

nutí alergenů z vnějšího prostředí. 

LÉKY PŘI LÉČBĚ EKZÉMU
Tím se pomalu dostáváme k tomu, jak 

atopický ekzém léčit…

Úlevovými léky - Přinášejí úlevu v po-

době snížení svědění, silného zarudnu-

tí. Preventivní s  protizánětlivým účin-

kem - tyto léky brání rozvoji alergické 

reakce, o jejich užitečnosti a vhodnosti 

rozhoduje vždy lékař – alergolog s kož-

ním odborníkem.

Promašťovacími krémy - Péče o suchou 

kůži je nejdůležitější. Pravidelným pro-

mašťováním kůže zlepšíme její funkce. 

Podaří-li se stav kůže zlepšit pomocí 

tzv. promašťovacích krémů a  mastí, 

obyčejně se podstatně zlepší i  ekzém. 

Spotřeba promašťovacích krémů a mas-

tí při správné léčbě je poměrně velká. 

Promašťovací krémy vtíráme několikrát 

denně do zdravé i postižené kůže, ale 

vždy jen tolik, kolik se vstřebá. Na kůži 

nesmějí výrazně zůstat přebytečné ná-

nosy. Pod silnou vrstvou krému nebo 

masti se kůže přehřívá, špatně dýchá 

a stupňuje se svědění. Důležitá zásada 

je: čím méně krému a  čím častěji, tím 

lépe.

Zevními hormonální léky - tzv. lokální-

mi kortikoidy - Využíváme jejich rychlý 

protizánětlivý a  protisvědivý účinek. 

Neléčí onemocnění, ale pouze ho zklid-

ňují a  to jen po dobu, kdy je pacient 

používá. Používáme je jen v době nej-

většího zhoršení  ekzému  a  k  překo-

nání kritických obtíží. Jakmile se  ek-

zém  zlepší, ihned hormonální lék 

vysazujeme a vracíme se k osvědčeným 

udržovacím lékům a zvláčňujícím mas-

tem. Této léčbě říkáme intervalová, pro-

tože hormonální léčbu vždy na několik 

dnů přerušujeme a  používáme jiný, 

nekortikoidní lék. Pauza v hormonální 

léčbě by měla být nejméně tak dlouhá, 

jak dlouho jsme hormonální lék použí-

vali. Jsme mnohem raději, když je dvoj-

násobná. Je vhodné si přesně značit do 

kalendáře, kdy používáte kortikoidní 

krém nebo mast. V  praxi to například 

znamená, že 3 dny použiji hormonální 

lék a  6 dnů ošetřuji jiným způsobem. 

Kortikoidní preparát aplikujeme 1-2x 

denně, přesně jen na místa akutního 

zánětu, která jsou zarudlá a  zduřelá. 

Ošetřujeme především na noc, ale až 

po vstřebání zvláčňujícího krému (asi 

za půl hodiny po promaštění). Volbu 

konkrétního léku je nutné ponechat 

na kožním lékaři, který při doporučení 

musí vzít v úvahu věk pacienta, rozsah 

a lokalitu ošetřované plochy, typ a stá-

dium  ekzému, eventuální druhotnou 

infekci a typ kůže pacienta.

Zdroj:oalergii.cz 

foto: Shutterstock.com

Kůže malých dětí je mnohem 
tenčí než u dospělého, přesto 

má zásadní ochrannou funkci.
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Přestože můžeme označit rýmu za banální onemocnění, rozhodně není příjemným společníkem. Navíc rýma s se-
bou občas přinese komplikace třeba v podobě zánětu vedlejších nosních dutin nebo středního ucha a to už zase 
taková banalita není. 
V případě onemocnění rýmou má dnes pacient k dispozici celou řadu přípravků, které by mu měly od nepříjem-
ných příznaků ulevit, nejčastěji se jedná o kapky či spreje do nosu. Ty nejpoužívanější lze v zásadě rozdělit do 
dvou skupin: 

1přípravky, které obsahují tzv. vazokonstrikční účinnou látku. Ta stahuje cévky působením na jejich receptory. 
Nevýhodou těchto přípravků je jejich prokázaná návykovost při dlouhodobějším užívání a v poslední době 
další diskutované negativní efekty jako je vysychání nosní sliznice nebo omezení přísunu bílých krvinek do 

infi kovaného místa, což je opakem toho, co naše tělo při infekci potřebuje.

2druhou skupinu tvoří přípravky na bázi mořské vody. Ať už 
hypertonické nebo isotonické. Mimochodem, příznivý vliv 
mořské vody na sliznici nosu a prevenci rýmy si dal do sou-

vislosti jako první jistý Francouz, jehož koníčkem bylo vodní lyžo-
vání. Při provozování tohoto sportu si uvědomil, že pokud tráví 
větší množství času v moři, netrpí rýmou. Od tohoto poznání již 
nebylo daleko k prvnímu nosnímu spreji s mořskou vodou.
Tímto poznatkem jsme se nechali inspirovat i my při vývoji nosního 
spreje NeoRhin. Jedná se o přírodní přípravek určený k léčbě rýmy 
a ucpaného nosu. Hlavní složkou je hypertonický roztok mořské 
soli, který pomáhá na základě osmotického efektu k oplasknutí 
zduřelé sliznice, díky čemuž následně dochází ke  zprůchodnění 
nosu. 

Osmotický efekt lze jednoduše vysvětlit třeba na příkladu posole-
né okurky. Jistě znáte z vlastní zkušenosti, co se stane, když poso-
líte nakrájenou okurku - začne se „potit“. Z okurky se začne vylu-
čovat tekutina v místě, které bylo posoleno. Tento jev se odborně 
nazývá osmotický efekt a totéž se děje v ucpaném nose, pokud do 
něj stříkneme přípravek obsahující mořskou vodu. Z oteklé nosní 
sliznice, která je příčinou ucpaného nosu, se přesouvá tekutina 
směrem k slanějšímu prostředí, čímž sliznice oplaskne. Tento efekt 
sice nemá tak rychlý nástup účinku jako přípravky obsahující vazo-
konstrikční látku, ale je k našemu tělu šetrnější.

Kromě roztoku mořské vody dále obsahuje sprej NeoRhin euka-
lyptovou silici, která vykazuje antibakteriální, antivirální, proti-
zánětlivé účinky. Podobný efekt má badyánová silice, která je 
další důležitou složkou NeoRhinu. Až budete připravovat těsto 
na vánočku, do kterého badyán rozhodně patří, vzpomeňte si, že 
toto koření nejen krásně voní, ale vykazuje také antimikrobiální 
účinky.
Skladba a množství silic obsažených v NeoRhinu je pečlivě zvolena 
tak, aby přípravek při použití nepálil. Sprej je možné bez obav ze 
vzniku návyku nebo snižování účinnosti používat i dlouhodobě, 
po konzultaci s lékařem je vhodný i pro těhotné a kojící.

Podrobnější informace o produktu najdete na www.phyteneo.cz

Přípravky pro léčbu rýmy a její efekty,

NeoRhin jako přírodní volba
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POTRAVINY 

nepřátelé člověka?
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Pokud včas vypozorujeme 
citlivost na lepek, můžeme 

se podle toho zachovat.

JE LEPEK NÁŠ NEPŘÍTEL?
Je pro naše tělo vhodnější stravovat 

se produkty bez lepku i  v  případě, že 

nejsme přecitlivělí na lepek? Pojďme si 

objasnit, o jaký druh stravování vlastně 

jde, kdy je tento styl vhodný a kdy ni-

koliv.

Mnozí z nás si nedokáží představit sní-

dani bez müsli, oběd bez těstovin s ke-

čupem a večeři bez rohlíku se šunkou. 

Pokud jste zdravý jedinec, klidně si tyto 

zvyklosti dopřávejte dál. Jen dejte po-

zor na množství. Lepek vám v přiměře-

né míře neuškodí. 

Nic se ale nemá přehánět. Čím více 

budete tyto produkty konzumovat, 

tím větší úsilí musí váš zažívací trakt 

vynaložit, aby je zpracoval. Obsahu-

jí totiž hůře stravitelné bílkoviny. Dá 

se tedy říci, že samotný lepek pro lid-

stvo nebezpečný není. Nebezpečné je 

množství, které zkonzumujeme. Proto 

doporučujeme zařadit do jídelníčku 

i přirozeně bezlepkové potraviny, které 

odlehčí stravování.

Nesnášenlivost lepku

Může se projevit kdykoliv během živo-

ta. A když se jednou ukáže, už neustou-

pí. Celiakie. Autoimunitní onemocnění, 

kdy dochází k nesnášenlivosti lepku. Ve 

střevech začnou vznikat obranné látky 

proti lepku, které poškozují sliznici ten-

kého střeva a  dochází k  chronickému 

zánětu a následné poruše trávení.

Imunitní systém se v tuto chvíli začíná 

bránit. Chce se zbavit škůdce. Typickým 

projevem jsou bolesti břicha a pocit na-

dmutí. Přechází v postupné nechuten-

ství a  vytrvalé průjmy či nepříjemnou 

zácpu. Může končit velkým úbytkem 

váhy, případně i  silnými psychickými 

problémy. 

Pokud včas vypozorujeme citlivost na 

lepek, můžeme se podle toho zacho-

vat. Jídlo, které nesneseme, snadno na-

hradíme za vhodnější, které naše tělo 

přijme lépe. Dnes to již není problém. 

Bezlepkové potraviny jsou nám maxi-

málně dostupné. A  to v  různých for-

mách a bez kompromisu s chutí. 

Pozor na značení

Občas jsme překvapení, kde všude 

se lepek objeví. V pšeničné a  jiné bílé 

mouce či ve směsích s  ním počítáme. 

S tím souvisí výskyt lepku ve výrobcích 

z mouky. Tedy v běžně dostupném pe-

čivu, těstovinách či snídaňových vloč-

kách. Ale čekali byste lepek v  uzeni-

nách, jogurtu, pudinkovém dezertu, 

kečupu či majonéze? Právě v  těchto 

produktech může být lepek použitý 

jako složka zahušťovadel.

Pokud jste citliví na lepek, doporuču-

jeme pozorně pročíst složení potravin, 

které se chystáte zkonzumovat. A dejte 

si pozor na terminologii, která může 

být matoucí.

• Bez lepku

Obsah lepku v potravině, jež je prodá-

vána konečnému spotřebiteli, nedosa-

huje vyšších hodnot než 20 mg lepku 

na 1 kg suroviny. Primárně jde o potra-

viny, které neobsahují pšenici, ječmen, 

žito, oves nebo jejich křížence. Místo 

nich jsou zastoupené jiné složky, tzn. 

přirozeně bezlepkové potraviny.

• Velmi nízký obsah lepku

Obsah lepku v potravině, jež je prodá-

vána konečnému spotřebiteli, nedosa-
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Dnešní společnost je sil-
ně ovlivňována trendy 
moderní doby – pře-
devším potom tren-
dy ve stravování. Těch 
je mnoho a  nejeden 
z nás se v nich pomalu 
začíná ztrácet. O  čem 
se nyní hodně mluví, je 
bezlepková a  bezlak-

tózová strava. 
Opravdu je pro naše 
tělo lepší, pokud ho ne-
zanášíme lepkem a lak-
tózou? Pojďme se na to 
společně podívat a za-

čněme tedy u lepku.
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Laktóza neboli 
mléčný cukr je při-
rozenou součástí 

všech druhů mléka

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Všechny 
inzulíny

bez 
doplatku 

v LÉKÁRNÁCH ipc.
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huje vyšších hodnot než 100 mg lep-

ku na 1 kg suroviny. Toto označení je 

vyhrazeno pro potraviny ze speciálně 

upravených složek vyrobených z pšeni-

ce, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kří-

ženců, u kterých byl obsah lepku zpra-

vidla snížen technologickou úpravou.

Bezlepkové potraviny

Co tedy jíst, z  čeho péct, čím zahuš-

ťovat, když nemůžeme lepek? Žádný 

strach, existují potraviny, u  kterých se 

nemusíte lepku obávat. Navíc jsou lépe 

stravitelné a zdravější pro náš organis-

mus. Jde hlavně o potraviny, které jsou 

kukuřičného, rýžového či pohankové-

ho původu. Takže mouky tohoto typu 

můžete ve své bezlepkové kuchyni dle 

libosti používat. 

Spousta úžasných potravin nemá s lep-

kem nic společného, jde o  tzv. přiro-

zeně bezlepkové potraviny, a  tak si je 

můžete užívat s  radostí a  bez omeze-

ní. Maso, ovoce, zelenina, brambory, 

mléko, máslo, vejce, marmelády, med. 

A  mnoho dalších surovin obohatí váš 

jídelníček i s bezlepkovým handicapem.

A CO ŘÍKÁTE NA LAKTÓZU?
Na laktózu reaguje každý jinak, ale 

pokud se u  vás projevují nepříjemné 

pocity jako je nadýmání, průjem, pále-

ní žáhy nebo zvracení, může i vy patřit 

mezi lidi, kteří laktózu nesnášejí. V sou-

časné době se s laktózovou intolerancí 

se v různé míře potýká 10-15 % popula-

ce. Někteří o své intoleranci ani nemusí 

vědět a své potíže po konzumaci mléka 

přičítají jiným skutečnostem.  

Laktóza neboli mléčný cukr je přiroze-

nou součástí všech druhů mléka. Jedná 

se o  dvojitý cukr (disacharid), který je 

díky enzymu laktázy štěpen na jedno-

dušší cukry, a stává se tak lehce stravi-

telným. Pokud se však enzym laktáza 

netvoří v dostatečné míře, nerozložená 

laktóza zůstává ve střevech, kde vyvo-

lává nepříjemné zdravotní potíže (tedy 

intolerance laktózy).

Nejjednodušší způsobem, jak problém 

vyřešit je vyřazení potravin s  vysokým 

obsahem laktózy (typicky mléčné pro-

dukty) a jejich nahrazení alternativními 

mléčnými výrobky, jako je např. bezlak-

tózové mléko. Na trhu je v  současné 

době naštěstí široká nabídka mléčných 

výrobků pro tento typ intolerance, tak-

že i s tímto problémem rozhodně strá-

dat nebudete….

Aby nás průjem nezaskočil

Každý, kdo má nějakou zkušenost s po-

travinovou alergií ví, že při sebelepší 

péči se někdy nedokáže zabránit prů-

jmu, či jiným střevním problémům.  Na-

štěstí v moderní medicíně existují

enterosorbenty,  což jsou léčebné pří-

pravky, které do sebe ve střevě nevrat-

ně vstřebávají toxické látky, zabraňu-

jí nebo zmírňují podráždění střevní 

sliznice a  zabraňují průniku toxických 

látek do krevního oběhu, a  tím snižu-

jí celkovou koncentraci těchto látek 

v  organismu. Intenzita vstřebávání 

toxických látek, a tím i jejich hladi-

na v organismu, je přímo závislá 

na funkčním stavu střevní sliz-

nice. Úspěch léčby  enterosor-

benty je vždy závislý na schop-

nosti  enterosorbentů  obnovit 

ochranné bariérové funkce 

střevní sliznice.

Historie používání  enterosor-

bentů pro léčebné účely sahá 

až do starověku. Dokon-

ce i  léčitelé starého 

Egypta, Indie 

a  Řecka 

p o -

užívali uhlí, jíl, rozetřenou sopečnou 

horninu, nebo popel z parohů pro léč-

bu otrav, úplavice, žloutenky a urémie. 

Léčitelé starého Ruska používali pro 

tento účel uhlí z břízy. Na farmaceutic-

kém trhu existují různé skupiny ente-

rosorbentů, jako rostlinné uhlí, lignin, 

microcelulóza, glukany, smekta, pro-

středky na principu oxidu křemičitého 

a jiné. Obzvláště prostředky z poslední 

zmíněné skupiny – fungující na princi-

pu oxidu křemičitého jsou pro organis-

mu celiaků a nejen jejich velmi vhodné 

a šetrné -  procházejí trávící soustavou, 

absorbují (shromažďují) a  odstraňují 

toxiny, alergeny, mikroorganismy a dal-

ší látky odpovědné za vznik různých 

onemocnění. Nevstřebávají se do krve, 

nemají žádný škodlivý účinek na sliznici 

trávicího traktu, téměř žádné kontra-

indikace k  použití, a  mohou je užívat 

i děti od prvních dnů života, starší paci-

enti, těhotné a kojící ženy.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

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

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

sádrokarton či kámen.

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

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

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Všechny 
inzulíny

bez 
doplatku 

v LÉKÁRNÁCH ipc.
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Jeden z páru 
chce držet dietu 

a druhý ne. 
JAK TO VYŘEŠIT?

Ve vztahu se běžně podporu-
jeme, pomáháme si a  sdílíme 
dobré i špatné. Když se ale jeden 
z  partnerů rozhodne, že chce 
nebo dokonce musí držet dietu, 
častokrát to představuje kom-
plikaci, jejíž řešení se může zdát 
náročné. Dieta jednoho má to-
tiž vždy vliv na oba partnery. Po-
dívejme se, jak je možné se při 
změně životního stylu navzájem 

podpořit.
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Nemá cenu se rozčilovat nad lidmi kolem vás, kteří mají to štěstí, že 
mohou sníst takřka cokoliv a přitom nepřibrat. Sebelítost ke zhub-

nutí nepomáhá

7

Odhodlání a plán držet dietu, když se 

do ní partner nechce také pustit, ne-

stačí. Abyste získali podporu své snahy 

od své druhé polovičky a zajistili, že 

všechno bude fungovat, měli byste mít 

aspoň částečně podobný životní styl. 

Dieta jednoho má totiž vliv na oba. 

Po vašem rozhodnutí držet dietu si váš 

protějšek může pomyslet: „O to ne-

stojím, s  tím jsem nepočítal.“ „Nejspíš 

spolu nakupujete, vaříte, chodíte do re-

staurací či na večírky s přáteli. Namístě 

jsou tedy obavy partnera, čeho všeho 

se bude muset vzdát. Je důležité po-

chopit, že vaše dieta se netýká jenom 

vás, ve vztahu nutně zasahuje i toho 

druhého,“ vysvětluje expertka na výži-

vu Susan Bowermanová.

SEDM TIPŮ NA SPOLEČNÉ 
ZVLÁDNUTÍ DIETY
Nevnímejte ji jako „dietu“

Dietu si obvykle plánujeme na určitý čas, 

počítáme s tím, že někdy skončí. Namís-

to toho o ní přemýšlejte coby o dlouho-

dobém zlepšení životního stylu, kterého 

docílíte díky výběru zdravějšího jídla. 

Jakákoliv náhlá a drastická změna jídel-

níčku není dlouhodobě udržitelná a ne-

měli byste od svého partnera očekávat, 

že vás podpoří nebo se dokonce připojí. 

Naopak postupné zavádění zdravějšího 

jídelníčku je dobré pro oba.

Naučte se říct si o podporu

Podpora ze strany partnera není to 

samé jako jeho přímé zapojení. Váš pro-

tějšek by měl respektovat vaši snahu a 

přiměřeně vám pomáhat. Druhé polo-

vičky většinou chtějí být i nápomocné, 

ale neví jak přesně. Neváhejte si tedy 

o konkrétní pomoc říct. Plánujete zajít 

párkrát týdně do posilovny? Požádejte 

partnera o přípravu jídla nebo hlídání 

dětí. Mívá doma vaše druhá polovička 

vždy po ruce různé dobroty? Požádejte, 

aby je schovala a nepokoušela vás jejich 

nabízením. 

Domluvte se dopředu

„Není dobré zničehonic říct, že se hned 

teď všechno změní, a zavést radikální 

opatření. To ničemu neprospívá. Do-

mluvte se s předstihem a v klidu. Bude 

tak jednodušší najít kompromis, který 

bude vyhovovat vám oběma. Vaše dieta 

vám možná neumožní chodit na večeře 

do restaurací. Řešením ale není zakazo-

vat je i svému protějšku. Zjistěte, jaké 

restaurace nabízejí jídla, která jsou pro 

vás vhodná, nebo se s  partnerem do-

mluvte, jestli se s vámi třeba nepodělí 

o předkrm,“ radí Susan Bowermanová.

Nedělejte si z partnera hlídače

Vaše strava je vaše zodpovědnost a není 

fér toto břemeno předávat komukoliv 

jinému. Natožpak vyčítat partnerovi, že 

vás neohlídal, když dietu porušíte. Z ta-

kovéhoto přístupu nevzejde nic dobré-

ho, snažte se ho vyvarovat. 

Mějte rozumné požadavky

Respektujte životní styl svého protějšku 

a přemýšlejte o tom, jak do něj mohou 

vaše požadavky zasáhnout. Například 

pokud ráno rád běhá, tak ho pravdě-

podobně nepřesvědčíte, aby s  vámi 

pravidelně chodil večer předtím do po-

silovny. 

Nebuďte frustrovaní

Nemá cenu se rozčilovat nad lidmi ko-

lem vás, kteří mají to štěstí, že mohou 

sníst takřka cokoliv a přitom nepřibrat. 

Sebelítost ke zhubnutí nepomáhá.

Zaměřte se na něco jiného než na 

jídlo

Hezký večer, který si s  partnerem uži-

jete, nemusí nutně obsahovat těžkou, 

vysoce kalorickou večeři.  Soustřeďte 

se i s partnerem na zážitky a společně 

strávený čas, ne na jídlo. Sdílíte spolu 

přeci mnohem víc, tak se na to zaměřte 

a mlsání v tu chvíli ztratí na důležitosti. 

Foto: Shutterstock.com
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Více informací: 00421 33 775 9966
www.ensanahotels.com/cz

Piešt’any
Health Spa Hotels

Zdraví v Piešťanech (3 -7 nocí)
Cena od 210 €/ os./ 4 noci (cca 5.350,- Kč)

TO NEJLEPŠÍ Z BALÍČKU:
• ubytování s polopenzí
• 1 x konzultace s lékařem
• 4 - 15 procedur - dle délky pobytu
   (včetně „Zrkadliska“ = minerální bazén, bahenního zábalu
   klasické masáže, hydroterapie, aquabike ...)

Nabídka je platná pro všechny hotely do 31.5.2020.

Vzhledem k globální situaci COVID-19 vás chceme ujistit, že Vaše zdraví je pro nás prioritou,
v rámci čeho jsme zavedli rozsáhlá preventivní opatření ve všech provozovnách. 

1 NOC
GRÁTIS
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Správná relaxace je polovinou 
úspěchu k rovnováze těla a mysli
Každý se někdy potřebuje oprostit od každodenních povinností, 
nabrat nové síly a celkově se zregenerovat. Tehdy přichází na 
řadu relaxace a wellness. Pokud byste si pod  těmito pojmy před-
stavovali jen momentální úlevu bez dlouhodobějšího efektu, mý-
lili byste se. Vhodně zvolená forma relaxace totiž dokáže uvolnit 
svalové i  psychické napětí, navrátit tělesnou svěžest a  nastolit 

celkovou fyzickou a psychickou rovnováhu.



Nabídka wellness center zahrnuje širo-

ké spektrum nejrůznějších relaxačních 

možností. Můžete si vybrat z  jednotli-

vých procedur a terapií, welness balíčků 

ale i wellness pobytů, které jsou zamě-

řené na harmonické vyvážení života ve 

všech jeho oblastech.

DOTEK, JENŽ PŘINÁŠÍ ÚLEVU 
Nejznámější relaxační technikou, starou 

jako lidstvo samo, představují masá-

že. Ulevují namoženým, jednostranně 

zatíženým i  přepínaným svalům, zlep-

šují jejich tonus a výrazně mírní bolest. 

Stimulují také krevní oběh, zklidňu-

jí nervovou soustavu, posilují vitalitu 

a  rovněž mají pozitivní vliv na kloubní 

pohyblivost. Jejich blahodárně účinky 

dokážou pozitivně ovlivňovat všechny 

aspekty našeho života. Možná nevíte, že 

masáže se rozdělují do podle kategorií. 

Terapeutické zahrnují například masáže 

fyzioterapeutické, lymfatické či masáže 

pro těhotné i pro maminky po porodu. 

Relaxační nabízí masáže thajské, me-

dové detoxikační, aroma energetické, 

uvolňující za pomoci horkých lávových 

kamenů, ale také oblíbené indické an-

tistresové masáže hlavy a šíje a mnohé 

další.Speciální kategorií jsou wellness 

beauty masáže – celotělové peelingové, 

ale také třeba relativní nováček na tom-

to poli – manuální lifting obličeje.

PRYČ SE ŠKODLIVINAMI
Specifickým druhem jsou masáže lym-

fatické. Známá fyzioterapeutka Věra 

Špálová, doporučuje jejich zařazení do 

celkového rehabilitačního programu 

a  vysvětluje, v  čem spočívá jejich vý-

znam: 

„V  souvislosti s  tím, jak vstřebáváme 

do těla škodliviny, ať je to ze špatného 

životního prostředí, nezdravých potra-

vin, léků, alkoholu či cigaret, dochází 

k jeho postupnému zanášení zplodina-

mi a  toxickými látkami. Pakliže lymfa-

tický systém správně nefunguje, lymfa, 

čili tekutina kolující v lymfatickém sys-

tému těla, jejímž úkolem je mimo jiné 

odvádět z něho právě škodlivé a nepo-

třebné látky, se v organismu hromadí. 

Zanesené lymfatické cesty se pak mo-

hou projevovat různě. Viditelně napří-

klad v podobě otoků, nebo estetických 

změn projevujících se zejména nepěk-

nými hrbolky a  nerovnostmi na kůži 

a známými pod názvem celulitida. Tu je 

možné definovat jako poruchu mikro-

cirkulace krve a lymfy, díky níž dochází 

k  nárůstu tukových buněk v  podkoží 

s  následnými změnami podkožního 

vaziva. Příznaky se však projevují také 

ošemetněji - skrytě. Patří mezi ně těles-

ná únava včetně únavy nohou, pocity 

malátnosti a  vyčerpanosti. Lymfatická 

masáž celkově pomáhá zmírnit až od-

stranit všechny tyto negativní jevy. Tím, 

že dojde k uvolnění a urychlení odtoku 

lymfy, napomůže odtoku přebytečné 

vody a  toxických látek z  těla. Podpo-

ruje detoxikaci těla, zvyšuje obranys-

chopnost organismu, má regenerační 

účinky, díky kterým se zkracuje období 

rekonvalescence, například po opera-

cích či úrazech a zlomeninách. Drenáž-

ní účinky lymfatické masáže odvádějí 

přebytečnou vodu z  těla, minimalizují 

jeho nežádoucí zavodnění, odstraňují 

otoky. Lymfatická masáž také účinně 

pozvedá imunitu. Je využívána i v me-

dicíně, kde napomáhá řešení poúrazo-

vých a pooperačních stavů, k urychlení 

hojení ran a  odstranění pooperačních 

otoků.“

DVA V JEDNOM – 
ODPOČINEK A KRÁSA
I tak by se dal nazvat manuální lifting 

obličeje, metoda, která má příznivý vliv 

na stav pokožky a  přináší zároveň vý-

razný pozitivní vliv na psychiku. Ač s vý-

razem „lifting“ si spojujeme spíše radi-

kální chirurgické praktiky, těžko věřit, 

že v tomto případě vypovídá navíc o re-

laxační metodě. Lze říci, že tento lifting 

tak trochu „klame tělem“. Tato kůra 

vyhladí vaše vrásky, navrátí pružnost 

pokožce a navíc si při ní příjemně od-

počinete a nabudete psychické pohody.

„Jedná se o poměrně novou manuální 

metodu vyhlazování obličeje, která má 

prakticky ihned viditelný účinek. Zamě-

řujeme se při ní na mimické svaly ob-

ličeje, s  hloubkovými a  detoxikačními 

účinky. Tato technika přispívá k lepšímu 

vyživování pokožky i  samotných svalů, 

přispívá k regeneraci vazivových a elas-

tických struktur, čímž působí na příčinu 

vrásek. Dokáže nejen vypnout pokož-

ku, ale také navodit pocit pohody. Její 

pozitivní vliv podporuje regeneraci po-

kožky a její pružnost, snižuje zásadním 

způsobem napětí v obličeji a zpomalu-

je tvorbu dalších vrásek. Aby efekt byl 

co nejlepší je ideální tuto kúru 4x až 

8x zopakovat. Rozhodujícím faktorem 

četnosti opakování je v  prvé řadě věk 

a dále pak stav pokožky,“ říká fyziote-

rapeutka Věra Špálová. 

DOTEK, VŮNĚ, POHODA
Aroma energetické masáže představují 

relaxační techniku spojenou s  léčivým 

účinkem éterických olejů. Přinášejí cel-

kové uvolnění, ulevují při zátěži a stre-

su, posilují imunitu a výrazně harmoni-

zují tělo i psychiku člověka. Je třeba, aby 

zvolené aroma korespondovalo s  vaši-

mi pocity a tím, jaká vůně je vám sku-

tečně příjemná. Víte, jaké vůně vedou? 

Jedním z  nejžádanějších je citrusové 

aroma, dále eukalyptus a levandule. Do 

povědomí začíná vstupovat i prozatím 

méně známá brusinka. Vybrané aroma 

je často kombinováno s  mořskou solí, 

která má výrazné peelingové schopnos-

ti a dokáže účinně odstraňovat staré se-

schlé šupinky kůže, otevřít kožní póry 

a pokožku celkově prokrvit. Pomyslnou 

královnou je luxusní čokoládová masáž, 

při níž peeling probíhá za pomoci pas-

ty obsahující slupky kakaových bobů. 

Ty jsou bohaté na teobromin, jenž má 

podobný, ale slabší účinek jako kofein, 

a  na polyfenol, který napomáhá zpo-

malování procesu přirozeného stárnutí 

a chrání buňky našeho těla před půso-

bením volných radikálů.

Plavu si, ani nevím jak

Můžete se vypravit zaplavat si do bazé-

nu a využít jeho klidnou hladinu, nebo 

se třeba v  areálu aqua parku s  chutí 

ponořit do výřivky, ve které vaše tělo 

budou rozmazlovat tisíce bublinek. 

Můžete ale vyzkoušet také něco zce-

la jiného. Beztížné plavání na hladině 

„mořské vody“ lázeňské teploty, Floa-

ting. Voda ve floatingové vaně či  chce-

te-li tanku, svým složením a  hustotou 

nahrazuje koupel ve vodách Mrtvého 

moře. Díky svým prokazatelným léčeb-

ným účinkům byla tato metoda zařaze-

na mezi prostředky zdravotnické tech-

niky. Je vhodná jak pro stavy hluboké 

relaxace, tak také pro lidi, kteří trpí 

některým ze zdravotních problémů. 

Pobyt ve floatingové vaně stabilizuje 

krevní tlak, urychluje odplavování od-

padních látek, voda z masážních trysek 

napomáhá k  prokrvení pokožky a  do-

konale masíruje svaly. Floating ulevuje 

od problémů s  kožními onemocněními 

jakými je lupenka a atopický edém, má 
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INZERCE

DOVOLENÁ
S DĚTMI

www.hotelbabylon.cz

ï luxusní ubytování v pokoji Superior
ï polopenzi formou bufetu

ï 1x masáž zad a šíje pro dospělou osobu
ï 1x pedikúra pro druhou dospělou osobu 

(služba platí do 30. 4. 2020, od 1. 5. nová služba: 
1x uvolňující ošetření nohou pro druhou osobu)

ï 3x lístek do 4D KINA pro děti 
(mohou využít i rodiče)

ï balíček zábavy (neomezené vstupy do: 
ZOO Liberec, Aquaparku, Lunaparku, Labyrintu, 

iQLANDIE a iQPARKU)

Speciální nabídka 
tematického balíčku zahrnuje:

www. hotelbabylon.cz

DÍTĚUBYTOVÁNÍZDARMA

WELLNESS HOTEL BABYLON
Nitranská 415/1, 460 07 Liberec

ADJUSTAČNÍ 
PONOŽKY®

ZRELAXUJÍ VAŠE NOHY

www.pro-nozky.cz,  tel. +420 774 162 512, info@pro-nozky.cz

SLEVOVÝ KÓD 

PRO E-SHOP: 

zdravenohy15

15% SLEVA

INZERCE

DÁRKOVÝ POUKAZ 
NA VÝKLAD KARET, ROVNÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ENERGIÍ

KARTÁŘKA JANA SMOLOVÁ, TEL.: +420 725 718 708



Aroma energetické  
masáže představují  
relaxační techniku 
spojenou s léčivým 
účinkem éterických 

olejů

pozitivní vliv na poškozený pohybový 

aparát, blahodárně pomáhá lidem ve 

stresu, s  neurózami, únavovým syn-

dromem i  depresemi. Je ovšem také 

vynikajícím prostředkem k  absolutní 

relaxaci, která je v  dnešní zrychlené 

době tolik potřebná. Ve floatingové 

vaně můžete být díky víku zcela oddě-

leni od starostí všedních dnů, ale pokud 

by vám to z  nějakého důvodu nebylo 

příjemné, není uzavření víkem samo-

zřejmě podmínkou. Funkce floatingu je 

nicméně optimální při zavřeném víku, 

neboť umožňuje udržovat stabilní tep-

lotu vody i vzduchu a navíc se tak zcela 

ocitnete v  jiném světě. Jste nadnášeni 

bez rizika, že se potopíte pod hladinu 

a  můžete si užívat navíc třeba perlá-

toru, hudby a máte možnost i ovládat 

světlo uvnitř vany. Kontraindikaci před-

stavují plísňová onemocnění, otevřené 

rány a ačkoliv jak již bylo zmíněno, byť 

má floating příznivý vliv na onemocně-

ní lupenkou a ekzémy, ve stadiu výsevu 

jsou tato onemocnění kontraindikací.

TERAPIE CHLADEM? SCI FI NEBO 
SKUTEČNOST?
Možná, že jste se již při pouhém pře-

čtení těchto slov otřásli chladem. Avšak 

kryoterapie, neboli terapie chladem, 

skutečně existuje. Představuje velmi 

účinnou metodu léčení, rehabilitace, 

ale také regenerace lidského organis-

mu. Nebude zřejmě tím, čeho si budete 

náruživě užívat, neboť člověk je během 

ní krátkodobě, na dvě až tři minuty, 

vystaven velmi nízkým teplotám o mí-

nus sto až mínus stošedesáti stupních 

celsia, s následnou mírnou aerobní ak-

tivitou. Má ale pozitivní vliv na zdraví 

a  to je důležité. Velmi nízké teploty 

s následným ohřátím povrchu těla mají 

za následek intenzivní prokrvení kůže, 

podkoží a svalového aparátu. Současně 

v  organismu dochází k  tvorbě zdraví 

prospěšných látek, které působí proti 

zánětům a  bolestivosti. Aby efekt byl 

výrazný, nestačí jedna návštěva, ale je 

třeba absolvovat sérii 12 – 15 kryotera-

pií. Pokud vás trápí například některé 

z civilizačních chorob, potýkáte se s bo-

lestí kloubů a páteře v důsledku jejich 

akutního či chronického onemocnění, 

čelíte depresím, poruchám imunity, 

ohrožuje vás osteoporóza či jiný skry-

tý nepřítel vyhlásil vašemu organismu 

boj, kryoterapie vám může pomoci. 

Je tu ale ještě jedna dobrá zpráva pro 

všechny, pro něž se lůžko změnilo z mi-

lostného kolbiště v místo vyhasínajících 

vášní: kryoterapie je vhodná také pro 

posílení sexuální apetence. 

TEPLO, KTERÉ NEPÁLÍ
Pokud vás ani výčet pozitiv terapie chla-

dem nenalákal, zatímco na stoupající 

rtuť teploměru hledíte se zalíbením, za-

miřte do sauny. Saunování skýtá naše-

mu zdraví celé široké spektrum pozitiv: 

přináší celkové uvolnění pohybového 

aparátu, má příznivý vliv na kardiovas-

kulární systém, stimuluje krevní oběh, 

pomáhá při zatuhlosti zad, šíje i  kon-

četin. Indikuje se při degenerativních 

kloubních onemocněních, artróze, ale 

také například při chronických katarech 

dýchacích cest a  je vhodné rovněž pro 

posílení imunity. Saunování vyplavuje 

z těla škodlivé látky a revitalizuje tělo. 
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Asi nejznámější metodou je finská 

sauna, novinku u  nás pak představují 

procedury v Ruské banje, neboli ruské 

sauně. Tento netypický a  dosud ne-

příliš známý způsob saunování přináší 

oproti klasické finské sauně  nižší tep-

loty, avšak výrazně vyšší vlhkost vzdu-

chu. V  saunových kamnech se spaluje 

přírodní dřevo, pára vzniká poléváním 

rozžhavených kamenů vodou.Při pro-

ceduře se dočkáte nejen intenzivního 

hloubkového prohřátí organismu, ale 

také intenzivního metličkování za po-

moci snopů dubových větviček s listím, 

máčených ve výluhu.Součástí je i solný 

peeling. Vzhledem k  vysokým teplo-

tám, které představují vysokou zátěž 

pro organismus se klasické saunování 

nedoporučuje lidem, kteří trpí choro-

bami srdce, krevního oběhu či porucha-

mi tlaku. Mnozí z nich si jej však přesto 

nemusí odpírat, pokud zvolí mladší ses-

tru klasické sauny– infrasaunu. Je vhod-

ná navíc i pro ty, kteří z různých důvodů 

klasickou saunu špatně snáší, nebo si ji 

právě ze zdravotních důvodů nemo-

hou dovolit. Jejího příjemného tepla 

si mohou dopřát i  lidé trpící například 

hypertenzí. Infrasauna funguje na prin-

cipu prohřívání pokožky, svalů a vnitř-

ních orgánů infračervenými paprsky. 

Oproti klasické sauně spočívá rozdíl 

také v tom, že teplo infrasauny proniká 
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nejen do povrchu těla, ale také do jeho 

tkání, přičemž dochází k  rychlejšímu 

prohřátí požadovaných partií. Pokud 

chcete dosáhnout účinné regenerace 

organismu, zbavit se stresu a únavy, je 

pobyt v  infrasauně rozhodně dobrou 

volbou. Infrasauna dnes je dnes běžně 

v nabídce řady wellness center a může-

te si v ní užívat zdravé a do-

konce příjemné pocení při 

teplotách od 30 do 70 °C. 

3 V 1 PRO ZDRAVÍ = 
POHYB, DOBRÁ FYZIC-
KÁ KONDICE A DOBRÁ 
NÁLADA
Pohyb je nedílnou součástí 

zdravého životního stylu. 

Abyste se při něm nenudili, 

můžete vyzkoušet některou 

z  novinek, například pilo-

xing, cvičení které v  sobě 

kombinuje koordinaci, 

ohebnost a  rovnováhu pi-

lates, s  rychlostí a  hbitostí 

boxu a  je navíc doplněno 

o  taneční pohyby. Zvyšuje 

vytrvalost, zpevňuje svalstvo 

a navíc velice účinně spaluje 

tuky.

SMSYSTÉM, CVIČENÍ 
KTERÉ UČÍ SVALY RELA-
XOVAT
Ovšem není cvičení, jako 

cvičení…Na vývoji metody 

cvičení SMSystémem, který 

založil MUDr. Smíšek, měli 

velký vliv Prof. MUDr. Karel 

Lewit DrSc. a  terapeutka 

Ludmila Mojžíšová. Cvičení, 

které se dnes touto meto-

dou provádí, přináší proka-

zatelné výsledky. Až by se dalo říci: Laik 

žasne, odborník se diví.

„Vzhledem k  tomu, že stále více času 

trávíme v klidu statického zatížení, na-

příklad u počítačů, televize nebo v au-

tech, chybí nám přirozený pohyb, ne-

boť stabilizace těla je vertikální a svaly 

ztrácí svou harmonii. Paradoxem se 

může zdát to, že podobnými potížemi 

trpívají i sportovci, ale vysvětlení je pro-

sté. Jedná se totiž především o sportov-

ce s  jednostranným zatížením, čili ty, 

kteří hrají golf, tenis, hokej, nebo třeba 

squash. Cvičení SMSystémem význam-

ně posiluje oslabené svaly a  ty, které 

jsou nadměrně jednostranně zatěžo-

vány, dokáže protáhnout a relaxovat,“ 

říká fyzioterapeutka Věra Špálová.

Cvičení obnovuje také kloubní pohyb-

livost a významnou měrou se podílí na 

stabilizaci těla jak v době klidu, tak při 

pohybu, kdy optimalizuje jeho řízení. 

Pokud vás trápí bolesti zad, SMSystém 

je metodou, která vám opět umožní 

uvolněný a  rozsáhlý pohyb bez boles-

ti. Cvičit můžete v  některém z  center, 

které se na tuto metodu specializují, 

ale jak říká fyzioterapeutka, můžete 

se také jednotlivé cviky pod vedením 

odborníka naučit a  pokračovat v  cvi-

čení v klidu svého domova. SMSystém 

je velmi často tím nejlepším řešení při 

bolestech zad a  pokud dokážete být 

důslední a cvičit pravidelně, můžete si 

ušetřit polykání prášků, které zatěžují 

váš žaludek. Navíc se při něm důkladně 

zrelaxujete. 

ZÁBAVNÉ POPRUHY

Nedávnou novinkou je metoda TRX. 

Jedná se o  cvičení, které může být 

i  zábavou. Za použití jednoduché ori-

ginální pomůcky složené ze dvou pev-

ných popruhů s  nastavitelnou délkou 

a madel pro úchyt končetin, je při cvi-

čení využívána hmotnost cvičícího člo-

věka tak, že představuje dominantní 

faktor pro zátěž. Při cvičení 

se systémem TRX se zapo-

juje tělesné jádro, čili záda, 

břišní krajina, hrudník a pá-

nev. Je tak účinně budová-

na a posilována svalová síla, 

podporována rovnováha 

a po celou dobu cvičení se 

aktivuje stabilizační sval-

stvo. Cvičení s  TRX systé-

mem je určeno pro zájemce 

od začátečníků až po profe-

sionální sportovce. Pro do-

sažení požadovaného efek-

tu je vždy důležité naučit se 

cvičit pod dohledem zkuše-

ných trenérů, teprve pak je 

vhodné začít se samostat-

ným cvičením. Nesprávný 

způsob cvičení může mít to-

tiž negativní dopad na vaše 

zdraví. Od oděrek paží, 

způsobených popruhy jsou-

-li ruce příliš nízko a paže se 

dotýkají TRX popruhů, až 

po možnost závažnějšího 

poranění, především zádo-

vých svalů, pakliže cvičení 

neprobíhá plynule. To bývá 

častou chybou začáteční-

ků. Vedle pozitivního vlivu 

na svalstvo a  na psychiku 

představuje cvičení s  TRX 

systémem navíc bonus pro 

zlepšení funkce kardiovas-

kulárního systému. 

Pakliže hledáte možnost osvěžení, re-

laxace a příjemného uvolnění, může jí 

být některá z uvedených možností, ale 

také řada nejrůznějších koupelí, pla-

vání v bazénech s protiproudem i bez 

něho, inhalace bylinných směsí a třeba 

i meditace, vedoucí k naprostému uvol-

nění. Pokud však zároveň chcete řešit 

i vzniklý zdravotní problémů, je na mís-

tě konzultace s  odborníkem a  pomoc 

z jeho rukou. 

Foto: Shutterstock.com
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•   Výzkum, který provádí specialista na reprodukční medicímu, ukazuje vice než 30-ti pro-
centní úspěšnost léčby neplodnosti  s využitím speciálního bahna.
•   Dr. Vasilescu George pracuje pro společnost Ensana, která se soustředí na poskytování 
lázeňských služeb založených na kombinaci medicíny a využití lokálních přírodních zdrojů, 
jakými jsou termální vody a bahna.
•   Kompletně přírodní metoda využívá léčivou vodu a bahno z jezera Ursu (Medvědího je-
zera), které je největším heliotermickým jezerem na světě a jediným v Evropě. Často se mu 
přezdívá “Transylvánské Mrtvé moře”. 
•    Léčba zahrnuje vnější i vnitřní léčebné metody využívající vodu a bahno z jezera. 
•    Voda v jezeře Ursu obsahuje přírodní hormony podobné lidskému Estrogenu a Progeste-
ronu, vysoký obsah solí, minerálů a organických částic. 
•    Jezero je známé pro své léčebné účinky neplodnosti již téměř sto let, nyní je to ale poprvé, 
kdy tuto skutečnost potvrzuje výzkum. 

Podle výzkumu, který provedl tým lékařů v lázeňském hotelu Sovata Ensana Health Spa Hotel, léčba 
s pomocí minerální vody a bahna z teplovodního jezera v Transylvánii v Rumunsku, může pomoci až 
každé třetí klientce otěhotět. Dr. Vasilescu George, který se dříve zabýval léčbou neplodnosti s pomocí 
IVF technik, prováděl průzkum v období od května 2013 do listopadu 2019, kdy pro neplodnost léčil 
celkem 1904 pacientek. Na základě léčby otěhotnělo 508 (30,9 %) z nich.  Průměrný věk pacientek 
byl 39 let. “Léčebné vlastnosti jezera Ursu jsou známé již desítky let, ale až do současné doby je nikdo 
nebyl schopný vědecky prokázat. Jsme pouze na začátku našeho výzkumu, ale jsme velmi pozitivně 
překvapeni částečnými výsledky, které zatím máme. Věříme, že naše léčba má reálné výsledky, je cenově 
dostupná a nabízí ženám přírodní alternative léčby neplodnosti,” řekl Dr. Vasilescu George. 
Dr Vasilescu studoval ve Franci a v USA a soustředí se na jedinečnou kombinaci svých lékařských zkuše-
ností s unikátními a přírodními vlastnostmi rumunského jezera. 
V roce 2011 ukázal rozbor bahna a vody z jezera Ursu, že obsahují přírodní hormony podobné lidského 
Estrogenu a Progesteronu. Oba hormony jsou zásadní pro otěhotnění, protože ovlivňují ženský repro-
dukční system. Krevní testy u pacientek, které prošly léčbou s pomocí bahna a vody z jezera, ukázaly 
vyšší hodnoty Estrogenu a  Progesteronu, ale také hodnoty hormonu FSH, který je zásadní pro růst 
folikulů ve vaječníku. Léčba má také protizánětlivé účinky, což je důležité při potížích otěhotnět, které 
jsou způsobeny hlubokým pánevním zánětem. 
Testy rovněž potvrdily, že vysoký obsah soli ve vodě z jezera má také protizánětlivé vlastnosti a způso-
buje rozšíření vejcovodů a pomáhá odstranit srůsty – oboje bylo potvrzeno ultrazvukem. 
Všechny pacientky, které do lázeňského hotelu Sovata Ensana Health Spa Hotel přijedou mají nejdříve 
konzultaci s lékařem, na jejímž základě je určena léčba. Ideální doba pobytu je 10 dní, kdy pacientky 
podstoupí různé druhy léčby využívající bahno a vodu z jezera (koupele, masáže, obklady apod). V léč-
bě jsou obzvláště důležité “bahenní tampony”, které obsahují sterilní krém vyrobený ze zahřátého 
bahna z jezera. Léčba i s ubytováním na 10 dní vyjde klientky asi na 20 000 Kč. 
Medvědí jezero (Lacul Ursu) získalo svůj název podle tvaru, který opravdu připomíná medvěda, bylo vytvořeno v 19. století. Před miliony let 
zde byla laguna ze slanou mořskou vodou. Jezero má vrstvy lsané vody, která absorbuje sluneční záření a udržuje vodu teplou. Na povrchu je 
teplota vody mezi 20 a 25 stupni, zatímco ve dvou metrech hloubky je to 35 – 40 stupňů. Jezeru se také přezdívá Transylvánské Mrtvé moře. 

PŘÍRODNÍ METODA

léčby neplodnosti
pomáhá otěhotnět

stovkám žen každý rok

www.ensanahotels.com
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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

Komerční prezentace
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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

Komerční prezentace
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Dobrá hospodyně (i hospodář!) ví, že základem pro pohodo-
vý úklid je mít pořádný systém. Začněte ložnicí a skončete 
koupelnou a záchodem. Přece nechcete do vyleštěné toalety 
následně vylévat špinavou vodu po vytírání podlahy. Podí-

vejte se na 10 tipů, jak si ušetřit čas i nervy.

10
tipů na bleskový 

jarní úklid



1 
UDĚLEJTE SI  
SEZNAM
Jarní úklid se může zdát na 

první pohled děsivý, ale tak 

je to se vším, dokud si to 

nesepíšeme hezky v bodech a nezjistí-

me, že jde vlastně jen o  pár položek. 

Prostě se s tužkou a papírem projděte 

po domě a zapište si vše, co podle vás 

potřebuje dát do pořádku.

2 
NAJDĚTE MÍSTA, KTE-
RÁ VĚTŠINOU PŘEHLÍ-
ŽÍTE
Prach se může hromadit 

v  podstatě kdekoliv – ře-

šením je uklidit prostě všechno, nejen 

to, co uklízíme běžně při sobotních 

průběžných gruntovačkách. Nejčastěji 

opomíjíme větrací otvory klimatizace 

či topení, koupelnové větráky, kniž-

ní poličky (a  knížky jakbysmet…), kli-

ky, vypínače, elektroniku, odpadkové 

koše, prostor za troubou, lednicí a pod 

dřezem, ale také škvíry v  čalouněném 

nábytku. Prostě posuňte z  místa vše, 

co posunout jde, ukliďte, a zase vraťte 

zpět.

3 
OKNA MYJTE, KDYŽ JE 
OBLAČNO
Proč je takové počasí pro 

mytí oken nejlepší? Jedno-

duše proto, že je těžké roz-

poznat na okenních sklech všechny ne-

čistoty, když je slunečno. Navíc slunce 

způsobuje mnohem rychlejší vysychání 

čistícího prostředku z povrchu skla, než 

bychom potřebovali. Nejprve odstraňte 

hrubé nečistoty, potom vlhkou stěrkou 

vše stáhněte od shora dolů. Pak osuš-

te parapety čistým hadříkem. Nezapo-

meňte však také na žaluzie. „V případě 

horizontálních i  vertikálních žaluzií je 

třeba provádět čištění oboustranně. 

Nepoužívejte vysokotlaké vodní čisti-

če, mohou poškodit žaluzie a zejména 

elektrický pohon, pokud je jím žaluzie 

vybavena. Pokud si pořídíte rukavice 

či speciální kartáče, kterými umyje-

te několik lamel najednou, můžete 

obyčejný hadr zahodit. Práci značně 

zrychlíte, aniž by utrpěla kvalita práce. 

Cena  těchto výrobků se pohybuje ko-

lem padesátikoruny a používat se dají 

jak nasucho, tak namokro s  využitím 

čisticích prostředků,“ radí specialista  

Jan Žižlavský

4 
OČISTĚTE STĚNY  
A SKŘÍŇKY
Může se to zdát neuvěřitel-

né, ale prach se kumuluje 

i  na vertikálních plochách 

velmi úspěšně. Skříňky kuchyňské linky 

jsou na tom nejhůř, protože kromě cá-

kanců od jídla jsou také pokryté tenkou 

vrstvou mastnoty a  vlhkosti z  kuchyň-

ských výparů, které na prach působí 

jako mucholapka. Vezměte dva kbelíky 

– jeden na roztok čistícího přípravku 

a jeden na čistou vodu, a pusťte se do 

drhnutí. Na obzvláště odolné nánosy 

zkuste použít roztok prostředku do 

myčky nádobí. Všechny stěny místností 

jemně očistěte čistým suchým hadříkem 

– budete překvapeni jejich skutečnou 

bělostí!

5 
VYČISTĚTE KOBERCE, 
PŘEDLOŽKY  
A ČALOUNĚNÍ
Obecně se doporučuje luxo-

vat všechny frekventované 

části domácnosti jednou denně. To ale 

musí připadat každému aktivnímu člo-

věku jako vtip – kdo má čas na každo-

denní vysávání? Kdo není nucený alergií 

nebo přítomností psa či kočky, najde si 

většinou čas jednou týdně. Proč ne, ale 

nutno přiznat, že prach má pak čas se 

pořádně usadit. Aspoň tedy teď na jaře 

své koberce vyčistěte suchou pěnou 

a pak se pusťte také do čalounění. Před-

tím je ale dobré vše zbavit prachu dob-

rým vysavačem, a právě jarní úklid může 

být impulsem k dlouho odkládané kou-

pi nového stroje. Pokud vyberete dobře, 

může pro vás být i luxování zábavou. 

Prach se může 
hromadit v podstatě 

kdekoliv
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2020

• Třásňový rotační mop pro efektivní úklid podlahy.
• Dva druhy vláken si poradí s mastnotou i zaschlými nečistotami.
• Díky pedálu není potřeba námahy při ždímání a dokonale

vyždímaný mop zanechá podlahu rychle suchou.

• Set plochého mopu a kýblu se šlapacím pedálem.
• Mikrovlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy, 

abrazivní část účinně odstraňuje i velmi zaschlé 
nečistoty.

• Vhodný na všechny typy podlah.

  VILEDA



6 
PŘEROV-
NEJTE 
VNITŘEK 
SKŘÍNĚK  
A ŠPAJZU 

Je to skvělý, a asi jediný 

způsob, jak se koneč-

ně zbavit všeho, co ne-

potřebujete. Vytřiďte 

oblečení, které můžete 

darovat charitě, vyhoďte 

prošlé potraviny a  pak 

urovnejte vše, co zůsta-

lo. Nejdřív ale všechny 

skříňky zcela vyprázdně-

te a  vytřete je nejprve 

vlhkým a  pak suchým 

hadříkem. Mezi oblečení 

můžete také vložit kostku 

svého oblíbeného mýdla, 

jak to dělaly naše babičky 

– nejen, že voní, ale také 

odhání moly.

7 
NEZAPO-
MEŇTE NA 
ZÁRUBNĚ, 
PRAHY 
A PODLA-

HOVÉ LIŠTY
Přiznejme si – zapomínáme na ně zce-

la běžně. Když se podíváme z  blízka, 

uvidíme, že všechny skulinky jsou zapl-

něné nečistotami. Nejprve vše přejeď-

te prachovkou a zbavte se tak prachu, 

který ještě není ulpělý. Pak použijte 

hadřík navlhčený v mýdlové vodě, ale 

pozor: na dřevo se hodí jen přípravky 

pro něj určené.

8 
POSTUPUJTE OD SHO-
RA DOLŮ
Při běžné úklidu máme ten-

denci věnovat pozornost 

jen tomu, co je v úrovni na-

šich očí a  níž. Takže pak vynecháváme 

svítidla a žárovky, stropní větráky, vikýře 

a rohy u stropu. To jsou všechno místa 

perfektní pro ukládání pavučin, prachu 

a  také mrtvého hmyzu. Použijte tedy 

štafle nebo schůdky, nejprve se zbavte 

prachu luxem s  vhodným nástavcem 

a  pak vše očistěte houbičkou navlhče-

nou roztokem univerzálního mycího 

prostředku. Svítidla a vikýře si nakonec 

zaslouží hezky vyleštit – budete překva-

peni, kolik světla navíc tím získáte.

9 
PODLAHY 
SI  
NECHEJ-
TE AŽ NA 
KONEC

Když jste uklidili vše 

ostatní, jsou na řadě pod-

lahy. Že až jako poslední, 

je zcela logické, proto-

že při úklidu všeho nad 

nimi nutně padají nečis-

toty dolů. Jarní úklid je 

nejlepší příležitostí pro 

voskování a  leštění dře-

věných podlah. Budou 

nejen hezčí, ale také 

ochráněné před vylitým 

pitím apod., navíc se pak 

mnohem lépe uklízejí. 

Koupelnové obklady vy-

čistíte nejlépe kartáčkem 

a  vhodným přípravkem, 

prostě k  tomu zaklekně-

te a  věnujte čištění dost 

času, se zaměřením na 

spáry. Ověřeným domá-

cím trikem je prášek do 

pečiva rozmíchaný ve 

vodě.

10 
NAKONEC 
OTEVŘETE 
OKNA!
Nejen, že díky 

tomu lépe 

oschnou po mytí, ale také vyvětráte 

rozmanité pachy všech přípravků, které 

jste během úklidu použili. Nezapomeň-

te vyvětrat i  sebe! Po úklidu vyrazte 

ven za tím, co vás baví – vrátíte se do 

čistého domova a  pak teprve oceníte 

všechnu práci, kterou jste si s tím dali.

Foto: Shutterstock.com

Vytřiďte oblečení, které můžete 
darovat charitě, vyhoďte prošlé 
potraviny a pak urovnejte vše, 

co zůstalo.
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Kolo
stroj, který překonal vzdálenosti 

a zachránil lidstvo
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Jízda na kole je oblíbenou pohybovou aktivitou 
mnoha dětí i dospělých. Bohužel má však i svou 

temnou stránku a tou jsou úrazy. Nejčastější jsou 
odřeniny a tržné rány. Ty je zapotřebí vyčistit, vyde-

zinfikovat a vymazat hojivou mastí 

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Traumeel® mast se užívá ke zmírnění 
bolesti při lehkých a středně těžkých 
poraněních pohybového aparátu.
Vhodný pro děti i dospělé.

®

Dr. Peithner Prag s.r.o., Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Podvrtnutí a vykloubení
Natažené šlachy a vazy
Otoky měkkých tkání

ÚRAZY?
BOLESTI?
MODŘINY?

www.traumeel.cz

inzerce2020kluci_210x140.indd   1inzerce2020kluci_210x140.indd   1 11.03.20   11:3611.03.20   11:36
INZERCE

VYNÁLEZ, KTERÝ NEJEN ZMEN-
ŠIL VZDÁLENOSTI
První stroj, který opravdu splnil funkci 

dopravního prostředku, vznikl až v roce 

1817. Představil ho německý vynálezce 

Karel Drais v Mannheimu, odkud také 

podnikl první veřejnou jízdu do Schwei-

tzingenu. Sen mnoha vynálezců se stal 

skutečností. Jeho běhací stroj, jeden 

z nejvýznamnějších vynálezů v lidských 

dějinách, tzv. draisna, byl na světě. Jíz-

da na něm však vyžadovala větší úsilí, 

než je tomu dnes. Těžkopádná draisna 

neměla šlapky, a proto se jezdec musel 

odrážet nohama od země. Na kova-

ných dřevěných obručích to rozhodně 

nebyla projížďka růžovým sadem. Kola 

nepružila a o pohodlí se nedalo mluvit.  

Verze pro malé děti vznikla na přelo-

mu 19. a  20. století na předměstí vel-

kých měst, kdy bylo třeba levně zabavit 

ratolesti továrenských dělníků. Tak se 

objevily první, podomácku vyrobené 

prototypy koloběžek, které ale na roz-

díl od bicyklu sloužily primárně pro zá-

bavu a legraci. 

Bez dotyku nohou se zemí se jezdci 

mohli projíždět od 60. letech 19. stol., 

kdy se na světlo světa dostává velocipéd 

Pierra Michauxe s  pedály na předním 

kole. Díky pedálům a většímu průměru 

předního kola byl velocipéd rychlejší 

než draisna. Obtížnější však bylo udržet 

vysoko nad zemí rovnováhu. Ale i to se 

brzy vyřešilo. Na konci 19. stol byla šla-

padla přemístěna do středu rámu a po-

mocí řetězů přenesla váhu nad zadní 

kolo. Tvrdým obručím také odzvonilo 

a byly nahrazeny pneumatikami napuš-

těnými vzduchem, které dodaly jízdě 

na pružnosti. Začátkem 20.  století je 

kolo už praktickou samozřejmostí na 

cesty do práce či na sváteční vyjížďky. 

JÍZDNÍ KOLO ZAČALO 
DOBÝVAT SVĚT
 Od přepravního prostředku se tak kolo 

stává vyhledávanou sportovní aktivi-

tou. Jízda na něm byla totiž velmi návy-

ková a vzrušující. K uspořádání prvního 

klání tak už nic nepřekáželo. Konalo 

se v roce 1868 v pařížském parku Saint 

Claud na trati dlouhé 1200 metrů. Ne-

trvalo dlouho a počet závodů se s roz-

víjející popularitou kola rozrostl na 

další stovky. Ten nejdelší a nejslavnější 

na světě, Tour de France, byl založen 

v roce 1903. 

Ne každý ovšem chce na kole závodit,  

většina lidí ale bere kolo jako součást  

svého života. Dokonce i  mnohé cele-

brity udávají nové moderní trendy tzv. 

retro stylem na kole. Skládací a  měst-

ská kola jsou po celém světě využívána 

převážně ve městech. Nejinak je tomu 

u  klasické sportovní cyklistiky, kdy se 

oblékáte do dresu, berete helmu a vy-

rážíte na silnici či do terénu. Ať už dá-

váte přednost tomu či onomu, stáváte 

se součástí určité skupiny lidí, pro niž se 

kolo stalo životním stylem.

ZA KOLIK?
Pokud chceme, aby nám kolo dělalo 

hlavně radost, optimální cena v  sou-

časnosti začíná na hranici kolem deseti 

tisíc korun. V ceně patnácti až pětadva-

ceti tisíc  dostanete stroje  vhodné pro 

sportovně založené jezdce, kteří žádají 

určitou kvalitu. V  této relaci nabízejí 

výrobci velmi podobné sestavy rámů 

a  různých komponentů. V  kategorii 

zhruba od třiceti tisíc si už můžeme vy-

bírat podle sympatií k  jednotlivým vý-

robcům kol a komponentů a cizelovat 

sestavu. V  cenové kategorii okolo čty-

řiceti tisíc začíná cena stoupat v souvis-

losti se snižováním hmotnosti a funkč-

nost kola je už na takové výši, že při 

postupu o  další kvalitativní schůdek 

musíme přidávat po desetitisících.

JAKÝ DRUH SI VYBRAT?
Cyklistika je velmi oblíbený a  rozšíře-

ný sport, ale ve své obecné podobě se 

řadí mezi sporty vytrvalostní. Proto se 

dá očekávat, že se svým kolem strávíte 

více času než s činkami, které vám leží 

pod postelí. Na co si tedy dát při výběru 

pozor a co vše je třeba zvážit ještě před 

samotným nákupem nového kola? Za-

čneme pravděpodobně tím nejdůleži-

tějším – účelem použití kola. První otáz-

ka tedy zní: V jakém terénu a na jakém 

povrchu budu kolo využívat? Krosová 

kola jsou vyhledávána pro použitelnost 

v různých podmínkách. Určena jsou do 

lehčího terénu, ale nenadřete se na 

nich ani na asfaltu a  zvládnete s  nimi 

i kratší výlety do těžšího terénu. Pro vy-

znavače asfaltu jsou určena kola silnič-

ní, pro milovníky terénu pak kola hor-

ská. Městské asfaltové cyklostezky jsou 

domovem trekkingových kol. V  přípa-
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Snaha vynálezců objevit 
rychlý dopravní prostře-
dek poháněný lidskou silou 
sahá hluboko do historie. 
První impulzy se objevují 
dokonce už v dobách an-
tiky a po dlouhé pauze při-
chází menší záchvěvy v re-
nesanci. Avšak opravdový 
předchůdce kola, jak ho 
známe dnes, vznikl až na 
začátku 19. stol. Přestože 
šlo o  nemotorné odráže-
dlo, lidé si ho rychle oblíbili. 
Nabídlo totiž něco víc než 
jen novou možnost přepra-
vy do té doby nepřeko-
natelné vzdálenosti. Díky 
dobrému pocitu, radosti ze 
samotné jízdy a  příznivým 
účinkům na lidské zdraví si 
kolo získalo srdce každého, 
kdo na něj jednou nasedl. 
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dě, že s cyklistikou začínáte, je poměrně 

složité dopředu zjistit, které formě cyk-

listiky dáte přednost a jaké kolo pro vás 

bude nejlepší. Proto vás možná v blízké 

budoucnosti čeká výměna nebo nákup 

dalšího kola do sbírky…

Druhá otázka: Jak často budu jezdit 

a jaké vybavení zvolit? Jestliže je jízdní 

kolo vašim každodenním dopravním 

prostředkem do zaměstnání nebo školy, 

budete mít jistě jiné nároky na výbavu 

než aktivně sportující cyklista, který na 

kolo sedá ve svém volnu, aby zlepšil svoji 

kondici. Kolo do práce představuje nižší 

pořizovací cenu a decentní, spíše nená-

padný vzhled, aby nepoutalo pozornost 

zlodějů. Cyklisté obvykle po pořízení no-

vého kola své původní přeřadí do role 

tzv. zimáka, který se stává „kolem na 

špinavou práci“. Pro účely cestování do 

práce dobře poslouží i zachovalý baza-

rový stroj.  Kolo pro radost má úroveň 

výbavy sportovního náčiní, které nám 

pomáhá vyplnit volný čas a vylepšit kon-

dici. Koupě závisí na našich finančních 

možnostech a také intenzitě používání. 

Jiné kolo potřebuje rodinný víkendový 

jezdec, jiné náruživý cykloturista nebo 

amatérský cyklomaratonec. 

Třetí otázka: Pro koho je kolo určeno? 

Bude na kole jezdit žena nebo muž? 

Dámská kola jsou dnes více uzpůso-

bena potřebám žen. Vzhledem k nižší 

váze cyklistek jsou na kola montovány 

citlivější odpružené vidlice, rámy mají 

kratší geometrii a  obvyklé jsou také 

kratší představce. Důležitou roli hraje 

také design, který je hlavně u  dám-

ských modelů dotažen do posledních 

detailů. 

Čtvrtá otázka: Jakou velikost zvolit? 

Při výběru kola vždy vybíráme velikost 

rámu, ostatní komponenty jsou až na 

výjimky totožné. Nejvhodnější je samo-

zřejmě kolo osobně vyzkoušet. Každé 

lidské tělo je originál a kromě výšky po-

stavy také hraje roli délka rukou a no-

hou. Důležitým ukazatelem u  rámu je 

kromě jeho velikosti také délka horní 

rámové trubky, která rozhoduje o typu 

posedu na kole. Delší horní rámová 

trubka znamená nataženější posed. 

V  dnešní modelové nabídce již skoro 

nenajdete modely bez odpružené vi-

dlice. To platí u  horských i  krosových 

kol, kde je často i odpružená sedlovka. 

V  kategorii horských kol se prosazují 

celoodpružené modely. Obecně lze říct, 

že u  levných modelů je odpružení spí-

še na obtíž, protože tyto komponenty 

nevykazují vysokou funkčnost, zato 

mají vysokou hmotnost a  omezenou 

životnost. Proto při výběru odpružení 

postupujte obezřetně. Lákavá cenová 

nabídka není vždy ta nejlepší. Odpru-

žení u  kol vyšší cenové kategorie při-

náší při jízdě znatelný komfort, zvyšuje 

jistotu vedení kola a  váha celku tolik 

nenarůstá.

Pátá otázka: Sériový model, nebo  stav-

ba kola na míru? První volba je vhodná, 

pokud nemáte přesnou představu, jaké 

kolo vlastně chcete nebo vám sériové 

vybavení natolik vyhovuje, že byste nic 

neměnili. Svou roli také hraje cena, kte-

rá je u kola na míru většinou vyšší. Kolo 

skládané z  jednotlivých komponentů 

lze přesně přizpůsobit potřebám bu-

doucího majitele a také pravděpodob-

ně půjde o originál. 

KOLO NA BATERKU...
Stále více populární elektrokolo  -  do-

plněné o motor, baterii a ovládací prv-

ky, které pomáhají při jízdě. Funkce 

motoru je aktivována rotačním pohy-

bem pedálů (šlapáním) nebo sepnutím 
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Cyklistika je velmi 
oblíbený a rozšířený 

sport, ale ve své obecné 
podobě se řadí mezi 
sporty vytrvalostní.

ovládacího tlačítka či akcelerátoru (pří-

mý pohon motoru z  klidového stavu). 

Funkci přídavného pohonu lze kdykoliv 

vyřadit vypínačem. Potom se elektroko-

lo chová stejně jako klasické jízdní kolo.

Nelze bohužel říci, že by ceny elektro-

kol na českém trhu byly oproti vyspě-

lejšímu zahraničí nižší, spíše naopak. 

Nové elektrokolo u nás pořídíte za 20 

- 30 000 Kč. Výrazný vliv na cenu má 

typ baterie-akumulátoru; nejlevnější 

(a  v  Česku stále běžné) jsou klasické 

olověné, jejichž velkou nevýhodou je 

vysoká hmotnost a  omezená možnost 

recyklace. Preferují se lehčí, dražší ba-

terie niklové (NiMH) nebo lithiové (Li 

Ion, Li Pol), u nichž lze říci, že s cenou 

stoupá životnost, takže celkové nákla-

dy jsou ve výsledku srovnatelné.

Elektrokola jsou perspektivní alterna-

tivou, která v  sobě spojuje ekologické 

a  tělocvičné výhody cyklistiky s  mo-

derními energetickými technologiemi 

a mohla by při větším rozšíření znatel-

ně ulevit zejména městskému provozu. 

Relativně vysoké pořizovací náklady 

jsou vyvažovány užitnou hodnotou 

a minimálními provozními náklady.

SPECIÁLNÍ CYKLISTICKÉ OBLEČENÍ 
V  obyčejných šortkách a  bavlněném 

tričku si na kole můžeme sjet třeba pro 

noviny, ale na delší jízdy tohle obleče-

ní asi nebude to pravé ořechové. Vývoj 

v této oblasti šel za poslední roky rychle 

kupředu a  trh dnes nabízí oblečení, 

které je lehké, vzdušné, a přitom dobře 

saje pot. A navíc, hlavně co se žen týče, 

splňuje i poslední módní trendy. Spor-

tovní tílko pro dámy mívá všitou vyztu-

ženou podprsenku.

Cyklistické šortky s vložkou se vždy ob-

lékají na tělo, tedy „naostro”. Spodní 

prádlo – trenýrky, slipy a zejména tan-

ga – se zásadně nedoporučuje, protože 

může způsobit velmi nepříjemné od-

řeniny. Pokud jezdíte častěji ve větším 

chladu, vyplatí se pořídit si i dlouhé cyk-

listické kalhoty.

Za poslední roky velmi pokročila pře-

devším ženská móda. K  dispozici jsou 

vypasované dresy jen s  ramínky nebo 

bez rukávů. Z  barev letí růžová, bílá 

a různé kombinace s černou, tyrkysová, 

modrá. Pro muže by měl být dres poho-

dlnější a ne tak upnutý, jako jsou dresy 

závodní. Vždy se hodí otevřená nebo 

ještě lépe zapínací kapsička na zádech. 

Když je venku kolem 20 stupňů, vyplatí 

se lehké síťované prádlo, které odvádí 

pot. Pokud je proměnlivé počasí, do-

poručuje se vzít si s sebou na výlet leh-

kou cyklistickou vestičku, která vpředu 

tolik neprofoukne, má krytá ramena 

a  perforovaná záda. Úplně jednoduše 

ji složíte do maličkého balíčku, který se 

zastrčí do zadní kapsy na dresu. Proti 

chladu vás ochrání různě silné cyklistic-

ké větrovky s dlouhými rukávy. 

NEZAPOMEŇTE 
NA DOPLŇKY
Kdo by chtěl mít otlačené dlaně a mo-

zoly od řidítek? Ochranu vám zajistí 

cyklistické rukavice, které jsou navíc 

zpracované tak, aby co nejlépe větra-

ly a  udržely vaše ruce v  suchu. Červe-

ná blikačka pod sedlem, bílé světlo na 

řidítkách jsou také nezbytné. Může se 

stát, že se zdržíte na večeři a mezitím 

se setmí. Musíte být vidět! Měli byste 

mít na sobě co nejvíc reflexních prv-

ků. Skvělým pomocníkem je takzvaný 

cyklocomputer, který vám spolehlivě 

prozradí nejen počet najetých kilome-

trů, ale i vaši průměrnou rychlost nebo 

vzdálenost mezi jednotlivými cíli. Sva-

činu, náhradní oblečení, duše, lepení, 

pumpičku, mobil i  peníze můžete za-

balit do cyklobatohu s pevnými a vět-

racími popruhy. Při šlapání je důležité 

doplňovat tekutiny, aby tělo nebylo 

dehydrované. Lahev  z  recyklovaných 

plastů by měla být měkčí, aby umožňo-

vala pohodlnou manipulaci v držáku. 

NEJSTARŠÍ CYKLOSTEZKA
Speciální trasy pro bikery rostou jak 

houby po dešti. Víte, která je v  Evro-

pě nejstarší? Cyklostezka podél Duna-

je, jejíž kořeny sahají dál než vynález 

bicyklu. Základem této cesty je totiž 

hrázní silnice vybudovaná Římany jako 

součást „Limes”, tedy severní hranice 

římské říše, kterou v místech dnešního 

Bavorska a Rakouska tvořil Dunaj. Tato 

cesta byla opatřená palisádami a stráž-

ními věžemi a  vedla z  Řezna neboli 

Regensburgu až do Semlinu (srbsky Ze-

munu, dnes čtvrti Bělehradu u soutoku 

Dunaje a  Sávy). Římané podél Dunaje 

vybudovali tábory i civilní města: Lentla 

(dnes Linec), Lauriacum (Enns), Namara 

(Melk), Favianae (Mautern), Comage-

nae (Tulln) a Vindobona (Vídeň).
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1930 kilometrů Jantarové stezky

Kdysi významná obchodní trasa spojují-

cí pobřeží Baltu a Středozemního moře, 

jež nese jméno podle významné ob-

chodní komodity jantaru, žije dodnes. 

Přestože nejintenzivnější „provoz“ na 

stezce je datován do doby římské, tedy 

první čtyři století našeho letopočtu, 

velký pohyb zaznamenává trasa i nyní. 

Patří totiž do systému celkem čtrnácti 

cyklotras EuroVelo ,v  němž nese číslo 

devět. Česká republika má na trase Jan-

tarové stezky výhodnou pozici. Vydat 

se odtud můžete na kole jak k Severní-

mu moři, tak opačným směrem na Jad-

ran. Odvážnějším cyklistům tak stezka 

nabízí dostupné východisko pro cesty 

po krásách celé střední Evropy. Lokální 

úseky Jantarové stezky využívají s  ob-

libou místní cyklisté, ale na své si při-

jdou i dálkoví jezdci. Pro ty je po trase 

připraveno určité zázemí, které se však 

liší zemi od země. Zobrazit si jednotli-

vé úseky a nastudovat si itinerář cesty 

můžete na internetu (www.eurovelo.

org), a to vždy včetně krátkého popisu 

daného úseku trasy. Výhodou Jantaro-

vé stezky je, že ať už po ní zamíříte na 

sever nebo jih Evropy v  sedle jízdního 

kola, nazpátek se můžete vždy dostat 

s  využitím cyklobusů nebo cyklovlaků. 

Navíc podél ní narazíte na celou řadu 

ubytovacích a  stravovacích zařízení. 

Určitou známkou kvality by pro vás 

na českém území mohla být certifika-

ce „Cyklisté vítáni“, kterou dostanou 

zařízení připravená poskytnout služby 

milovníkům cykloturistiky.

ROZMACH CYKLOSTEZEK
S  tím, jak se u  nás rozvíjí cykloturisti-

ka, zvětšuje se i  nabídka tuzemských 

cyklostezek, i když v tomto směru stále 

zaostáváme za vyspělejšími zeměni. Ale 

kdo chce, jistě si svou cestu pro jízdu na 

kole najde. Ať už v okolí svého bydliště, 

nebo si kolo připevní na auto a doveze 

se tam, kde už na něj nasedne. Mezi ne-

kvalitnější trasy pro zážitkovou jízdu na 

kole patří cyklostezka na Lipně, bike re-

zort Valašsko, singltrek ve frýdlantském 

výběžku, Královská hřebenovka v  Or-

lických horách, cyklotrasy podél řeky 

Bečvy, u brněnské přehrady, u Bukové 

hory na Parbubicku nebo greenway po-

dél řeky Jizery.  Ale i pro Pražáky máme 

skvělý tip: dvacetikilometrovou rovina-

tou trasu, která vás dovede do trojské 

ZOO a k Trojskému zámku. Stačí najet 

na jednu z páteřních cyklostezek, která 

vede ze Zbraslavi do centra, u  Národ-

ního divadla pak přejet na druhý břeh 

a po nábřeží, Letenské plání a Stromov-

kou dojedete až k zoologické zahradě.

CYKLOTURISTIKA
V NĚMECKU
Německo je bezesporu cyklistickým rá-

jem. To dokazuje především hustá síť 

cyklostezek, jejíž celková délka činí více 

než 70 tisíc kilometrů. Pro představu to 

je téměř jako objet Zemi dvakrát do-

kola podél rovníku. Více než dvě stov-

ky dálkových cyklotras dávají turistům 

příležitost k  seznámení se s  fascinující 

přírodou i  památkami našeho souse-

da. Aby se člověk v  této nepřeberné 

nabídce mohl lépe zorientovat, vyplatí 

se podívat na cyklostezky oceněné cyk-

loklubem ADFC. V  Německu mají cyk-

listé lepší nabídku služeb, nabízí se jim 

spousta doprovodných aktivit. Rozdíl 

mezi německými a  českými cyklostez-

kami  dokumentuje i fakt, že cyklistům 

vadí špatná bezpečnost – když cyklo-

stezka vede po silnici či lemuje silnici. 

Zatímco například na německé části 

Labské cyklostezky vede 90 procent 

stezky po cestách oddělených od auto-

mobilové dopravy, na české straně vede 

po silnicích třetina celé trasy.

FOSFORESKUJÍCÍ ZÁŽITEK
I Poláci nabízejí báječné cklistické zážit-

ky.  Například cyklostezka u města Lid-

zbark Warmiński je součástí sítě Green 

Velo, která vede přes pět polských voj-

vodství a je dlouhá celkem dva tisíce ki-

lometrů. Spojuje turistické zajímavosti 

a  významná polská města. Část cyklo-

trasy u  města Lidzbark Warmiński na 

severu země dokonce září díky fosforu 

ve speciálním povrchu, který je modrý 

i během dne. Polští inženýři se přitom 

inspirovali podobnou cyklostezkou 

v  Nizozemsku, která svítí podle barev 

Van Goghova obrazu.

POHODOVÁ DOVOLENÁ  
V RAKOUSKU
Rakouské cyklostezky jsou ideální pří-

ležitostí, jak naplnit svoji dovolenou 

aktivním pohybem na kole a přitom si 

užít cyklotrasy z kopce i po rovině. Cy-

klostezky jsou vedeny nejčastěji kolem 

řek a  jezer v nádherné horské scenérii 

okolních Alp. Takové Tyrolsko je rájem 

pro zkušené cyklisty. Nabízí například 

nejvýše položenou rakouskou silnici 

přes horský průsmyk Timmelsjoch, ledo-

vec Rettenbach v Söldenu, tedy nejvyšší 

bod, ke kterému lze dojet na silničním 

kole, nebo nejstrmější horský vrchol 

Alp Kitzbüheler Horn - všechny z nich 

jsou pro bikery velkou výzvou. Na své 

si ale přijdou v Rakousku i méně zdatní 

cyklisté. Například v  regionu Nezider-

ské jezero vám skvělou zábavu na ko-

lech slibuje téměř 40 cyklostezek, které 

zahrnují i známou trasu B10. V oblasti 

Rosalia vás místní cyklostezka zavede 

k  širokým jahodovým polím, v  mírné 

krajině Sonnenland Mittelburgenland 

vede krásnou přírodou rodinná trasa 

Draisinentour a jižní Burgenland s tra-

sou Paradiesroute je vyhlášený ráj pro 

elektrokola.

VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KOL
Pokud se vám nechce jezdit po Evropě 

s  kolem na autě, nabízí se i  jiné řeše-

ní – veřejné půjčovny kol, označované 

jako„bike sharing systems”. Se stanovi-

šti na veřejných prostranstvích jsou do-

stupné 24 hodin denně a  slouží nejen 

obyvatelům evropských měst, ale také 

turistům a  návštěvníkům mnoha ev-

ropských měst. Kromě předplacených 

karet pro časté uživatele obvykle nabí-

zejí i možnost jednorázového zapůjčení 

na několik hodin, na prohlídku města 

nebo dopravu z nádraží do hotelu. Po-

dle závěrů výzkumného projektu OBIS, 

který studoval půjčovny kol v deseti ev-

ropských zemích, je nejhustší síť v  Itá-

lii (celkem 157) a Španělsku (74), tedy 

v  zemích, které nepatří mezi tradiční 

„cyklistické velmoci”, silnou tradici mají 

půjčovny ale také v  Rakousku (84 sys-

témů).

CHYTRÉ MAPY
Najít si trasu podle své chuti kdekoliv 

v Evropě už není žádný problém. Stačí 

mít správnou aplikaci v  mobilu, která 

nabízí mapu Evropy v  takovém měřít-

ku, že v ní najdete všechny cyklostezky 

a cyklotrasy od Portugalska až po Rus-

ko. Pak už se jen stačí rozhodnout, zda 

svého bicyklového parťáka naložíte do 

auta, do cyklobusu nebo cyklovlaku, 

a  vydáte se do místa, kde začne vaše 

dovolená na kole.

Foto: Shutterstock.com
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po celý rok

Pro rychlou regeneraci 
suché, ztvrdlé a rozpraskané pokožky na patách

Rozdíl pocítíte za 3 dny!
Držitel patentu a ochranné známky: Pearsceuticals AG, Hostattweg 2, Hergiswil, NW, Switzerland. 
Výrobce/Výrobca/ Distributor v ČR/Dovozca do SR: NextForce a.s., Fibichova 41, 537 01 Chrudim 4, Česká republika

www.uxitol.com

ODSTRANĚNÍ 
ZHRUBLÉ 
POKOŽKY

ZMĚKČENÍ 
HYDRATACE 

REPARACE 
OCHRANA UREA 

25%

unikátní 
Centipeda cunninghamii 

extrakt

FLOGISEN
a ARTROPHIT
přírodní doplňky italské fi rmy 
AVD Reform s 30-letou zkušeností, 
založené na bázi Boswellia, kurkumy, 
zázvoru a mušle Slávky zelenoústé

PŘI PRAVIDELNÉM UŽÍVÁNÍ 
JSOU MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÉ PŘI LÉČBĚ:
Bolestí kloubů • Revmatoidní artritidy • 
Osteoartrózy • Kožních zánětů (ekzémy, lupénka)

Objednávejte na našem e-shopu www.purebionatura.cz

Reklama-pulstrana-210x148mm-navrh1.indd   1 13.02.2020   14:40:12
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Exotické Thajsko, čistý Nový Zéland, 
Japonsko, Řecko, ostrovy jižního Paci-
fiku. Všechna tato místa se mi jakse-

patří zapsala do srdce.

Cestování



Thajsko, to samozřejmě ale není jen Bangkok.

Cestuji od svých 17. narozenin (je mi 

42). Mou první zemí, kterou jsem sama 

navštívila, byly Kanárské ostrovy. Ten-

krát to byla Gran Canaria. Bylo pár let 

po revoluci a  na cesty jsem se vydala 

sama. Byla jsem přímo v sedmém nebi, 

nadšená téměř ze všeho. Vždyť jsem 

poprvé seděla v  letadle. Až zpětně si 

uvědomuji, jak si člověk více užívá věcí, 

které mu jsou odepřeny. Ptám se tak, 

co vůbec těší lidi, kteří žijí v naprostém 

blahobytu a mohou si dopřát naprosto 

všechno? Mohou vůbec pociťovat ra-

dost? Ale zpět k cestování.  Od té doby 

jsem se na ostrovy severního Atlantiku 

několikrát vrátila a  ke Gran Canarii 

připojila ještě Fuerteventuru. A  těmto 

dvěma jsem zůstala věrná. Druhým ro-

kem, to mi bylo 18, jsem navštívila Thaj-

sko. To byla má vůbec první zaoceánská 

cesta, která mé cestování povznesla na 

zcela jinou úroveň. Opět jsem byla nad-

šená. A opět naprosto ze všeho a bez 

výjimky. Užívala jsem si i bangkokského 

smogu, vlhkosti a  tamních dopravních 

zácp. Pak následovaly další cesty do 

Mexika, Guatemaly, Japonska, Evropu 

mám projetou snad celou a  nakonec 

mě osud zavedl do Austrálie a na Nový 

Zéland. A  tam jsem dokonce založila 

rodinu. Vybavuji si tak slova jedné ci-

kánky (pardon Romky), která mi na uli-

ci za malý poplatek četla z dlaně. Řekla 

mi, že tam vidí časté cesty na dlouhé 

vzdálenosti. Je pravda, že na Nový Zé-

land jsem se brzy začala pravidelně vra-

cet. A do této daleké ostrovní země se 

vracím dodnes. Dalo by se tedy říci, že 

jsem otřelou cestovatelkou. Cestování 

jsem vždy milovala a miluji. Brala jsem 

ho jako únik z reality a ten nejlepší způ-

sob, jak dobíjet baterky. Proto jsem se 

rozhodla téma cestování pojmout troš-

ku jinak. Představím vám země, které 

si mi nějakým způsobem zapsaly do 

paměti, země, které jsou mou srdcovou 

záležitostí.

THAJSKO
Thajsku se říká země úsměvů. Ale i pro-

tikladů. Já osobně zemi navštívila před 

dvaceti lety a  co se mi dnes vybaví? 

Samí usměvaví lidé. 

Země, která leží v  jihovýchodní části 

Asie a je obklopená Myanmarem a La-

osem na severu, Kambodžou na výcho-

du a Malajsií na jihu, je stále oblíbeným 

a zároveň i dostupným cílem i českých 

dovolenkářů. Své si zde ale nacházejí 

i dobrodružné povahy. Thajsko je totiž 

romantické s  puncem orientu. I  v  mo-

derních velkoměstech se tu setkáte 

se silnou buddhistickou tradicí, která 

je pro mnoho Evropanů tak exotická. 

Duše si zkrátka v  Thajsku přijdou na 

své.  

Svobodný Bangkok

Thajsko je samozřejmě i  zemi exotic-

kou. Bílé pláže, hory, ale i čajovníkové 

plantáže, to vše uspokojí většinu ces-

tovatelů. Problémy a  starosti zde mizí 

jako mávnutím kouzelného proutku, 

popřípadě se ztratí v lidské megadžun-

gli Bangkoku. V  dobách minulých se 

hlavnímu městu Thajska říkalo Siam, 

což v  překladu doslova „svobodný“. 

A dalo by se říci, že takový Bangkok zů-

stal dodnes. Svoboda sexuální tu zachá-

zí až do extrémů, ale opatrnosti je na 

místě v souvislosti se svobodou „drogo-

vou“. Za pouhé držení omamných látek 

se můžete dostat do thajského vězení, 

které rozhodně nepatří k těm s nejlepší 

pověstí. A už vůbec se drogy do země 

nesnažte pašovat. 

Pulsující metropole

Vyjma drog je ale Bangok vskutku pul-

sující metropolí. Ovšem zasasenou do 

smogového hávu. Bangkok je až ukáz-

kovým příkladem tzv. skleníkového 

efektu. Zdraví nepřidají ani vysoké tep-

lotní skoky z  klimatizovaných prostor 

s  teplotami kolem šestnácti stupňů do 

venkovního smogového vedra přesahu-

jícího pětatřicet stupňů. Pokud tímto 

způsobem zahájíte svou dovolenou, 

hrozí vám, že ji strávíte s angínou. Na 

organismus zkrátka Bangkok může být 

zápřahem, proto doporučujeme obe-

zřetnost – přinejmenším se vyhýbejte 

klimatizovaným místnostem. Pokud to 

jde, což většinou nejde. V  hotelovém 

pokoji ji rozhodně nenastavujte na níz-

ké teploty. 

Thajsko, to samozřejmě ale není jen 
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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



Novozélandská gastronomie zkrátka patří mezi nej.

Bangkok. Když už jste v Thajsku, ujít by 

vaší pozornosti neměly místa jako Pata-

ya, Čiang Mai, ostrovy Phuket, Ko Čang 

a provincie Krabi. 

NOVÝ ZÉLAND
Nový Zéland, neboli země dlouhého 

bílého mraku, je mou vůbec největší 

srdeční záležitostí. A  už téměř 14 let 

mým druhým domovem, do kterého 

rok co rok prcháme přečkat českou 

zimu. A během té doby se mi jaksepat-

ří zaryl pod kůži. Už jsem si zvykla na 

tamní vynikající víno, a to nejenom pro-

to, že pobýváme ve vyhlášené vinařské 

oblasti. Nový Zéland se spolu s přírodou 

a divokým oceánem, kterým je ze všech 

stran omývaný, vyznačuje i, nebojím se 

toho označení, nejkvalitnějšími potra-

vinami na světě. Ne, nepřeháním. Jed-

nou jsem se v letadle dala do řeči s jed-

nou Britkou, která se mi svěřila, že na 

Zéland pravidelně létá především kvůli 

gastronomii a  kvalitním potravinám. 

A  je to pravda. Během našeho každo-

ročního dvouměsíčního pobytu se po 

gastronomické stránce tak rozmazlím, 

že po návratu nevím, co doma konzu-

movat. Především Zéland vyniká pro-

dukcí hovězího, jehněčího ryb a mléč-

ných výrobků.  Ale i  ovoce a  zeleniny 

všeho druhu. A v čem je tamní produk-

ce výjimečná? Kvalitu hovězího a mléč-
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ných produktů osobně přičítám přede-

vším tím, že na Zélandu nejsou kravíny, 

všechny krávy se pasou na loukách a to 

se podepisuje jak na kvalitě masa, tak 

i  mléčných produktů. Ryby zase žijí 

v čistých vodách a ovoce a zelenina se 

zase pěstuje ve vybraných lokalitách 

bez používání pestidiců. Novozéland-

ská gastronomie zkrátka patří mezi nej. 

Novozélandské národní parky

Ale není to asi jen jídlo, co by turistu 

až na opačný konec světa vylákalo. 

Tím největším artiklem je samozřejmě 

příroda. Můžete tu chodit po horách 

či se toulat v  bushi. Milovníci přírody 

zajásají i nad počtem národních parků, 

kterých je 14 a  zaujímají třetinu cel-

kové rozlohy Nového Zélandu. Systém 

novozélandských národních parků je 

přímo dokonalý. Jejich cílem je udržet 

je v původní podobě, což se zatím daří. 

Novozélanďanům se podařilo navrátit 

do volné přírody spoustu ohrožených 

druhů ptáků. Novozélandské národní 

parky navíc zahrnují téměř všechny kra-

jinné typy. Mangrovníkové břehy, les-

naté plochy, kamenité vulkanické plo-

šiny, ale i sněhem pokryté štíty Jižníách 

Alp či ledovcem vyryté fjordy. Táboření, 

pěší turistika, rybolov, pro romantické 

a dobrodružné duše přímo ráj na zemi.

Ostrovy jižního Pacifiku

Z Nového Zílandu to je coby kamenem 

dohodil na ostrovy jižního Pacifiku, 

což je další mé srdcové místo. Cookovy 

ostrovy, Tonga, Fidži, Samoa a  stovky 

dalších ostrůvků s  překrásnými píseč-

nými plážemi, džunglemi a  tropickou 

florou a faunou se vším, co k ní patří. 

Na těchto ostrovech zapomenete, že 

existuje nějaký svět mimo ně. Lidé si tu 

žijí v krabičce své vlastní mysli a mimo 

občasných tajfunů a cyklonů je nic ne-

trápí. Připadají mi šťastní. Co mi vyho-

vuje je i tamní vlhké klima. Vždy na ně 

totiž přicestujeme v  době monzunů, 

což v proaci znamená, že v noci na nich 

hodně prší a přes den vás atakuje velmi 

vysoká vlhkost. Ta mi ale maximálně vy-

hovuje. Sice z vás stékají krůpěje potu, 

ale ta bujná vegetace. Jakobyste zelené 

a  vůbec všem barvám přidali na satu-

raci. Dále ma na těchto ostrovech ládá 

to množství tropického ovoce, mnohdy 

druhů, které se do Evropy nemají šanci 

dostat. A pokud se dostanou, tak u nás 

chutnají jinak. Zralý ananas utržený ze 
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Já osobně na Řecko nedám dopustit 
pro tamní středomořskou kuchyni.

stromu chutná mnohem lépe, než ten, 

který byl utržen zelený a putoval k nám 

přes půlku planety. To samé platí na ko-

kosové ořechy, melouny, banány atd.  

ŘECKO
Další mou srdeční záležitostí je Řecko. 

Když zkrátka nejsme na Zélandu nebo 

v Čechách, najdete nás zřejmě v Řecku. 

Každý rok samozřejmě volíme jiné mís-

to, respektive jiný ostrov. Ve svém port-

foliu tak máme Santoriny, Rhodos, Sa-

mos, Chalkidiky, Krétu. Jen loni jsme se 

nechali zlákat Itálií, konkrétně Kalábrií. 

A letos se vrátíme znovu do Řecka. 

Úchvatná středomořská kuchyně 

Já osobně na Řecko nedám doputit pro 

tamní středomořskou kuchyni.  Úžasná 

rajčata, tzatziky, dolmades, skvělý olivový 

olej, řecký jogurt, med. I do Řecka jezdí-

me na takové gastronomické prázdniny. 

Milujeme řecké taverny. Ty obyčejné, ve 

kterých stolujete pod olivovníky na papí-

rovém ubruse. Milujeme řecké rybárny, 

kde vám naservírují ty nejčerstvější ugri-

lované sardinky. Milujeme historii staro-

věkého Řecka, která tu na vás dýchá na 

každém kroku. Prostě milujeme Řecko 

jako takové a už se nemůžeme dočkat, 

až znovu staneme na tamní půdě. Ješ-

tě nevím, kam to bude, ideálně někde 

mimo davy turistů v  all inclusive rezor-

tech. Nějaký malý hotýlek na nějakém 

pěkném místě... Už se nemůžu dočkat.

JAPONSKO
Japonsku se pro změnu říká „země vy-

cházejícího slunce“. Po Japonsku jsem 

zhruba dva měsíce cestovala, když mi 

bylo dvacet let. Jak bych ho s  odstu-

pem času popsala? Tak moc jiné a tak 

moc lákavé. Zcela jistě naprosto jiné od 

všech zemí, které jsem kdy navštívila 

a země nejzvláštnější. Tak ráda na něj 

vzpomínám. 

Anglicky se téměř nedomluvíte

Přitom si také vybavuji, jak ráda jsem se 

vracela domů. Japonsko je totiž jiné, Ja-

ponci jsou jiní a po určité době si v tam-

ních davech připadáte strašně sami. 

Když se v úzkých a třeba se ztratíte, což 

se mi také jednou stalo, tak se s nikým 

nedomluvíte. Mimo Tokio se anglicky 

téměř nemluví. Tamní ulice jsou jinak 

značené, domy nebývají číslované, jízd-

ní řady včetně číslic psané pouze japon-

skou abecedou. Latinkou málokdy. Nic 

si tedy nepřečtete. Pro samotnou dívku 

to byly docela překážky. Ale zvládla 

jsem to. A vzpomínky nevyprchaly ani 

po dvaceti letech. 

Sakury a sushi

Dominují v nich sakury, komiksy man-

ga a  anime, sushi, rychlovlaky a  všu-

dypřítomné davy. Takové je Tokio. 

Kjóto je pak místem, kde se stýká sta-

ré s  novém. Stále tu na ulici můžete 

potkat tradiční Gejši.  Vedle posvát-

ných chrámů tu stojí moderní mra-

kodrapy s  zářícími neónovými rekla-

mami. Starodávná božstva a  tradice 

tu koexistují vedle supermoderních 

výdobytků 21. Století. A  jaká místa 

při návštěvě Japonska nevynechat? 

Jednoznačně Tokio, pak již zmíněné 

Kjótó, já navštívila i  Horošimu a  lá-

zeňské městečko Hakone. Zážitkem je 

i návštěva tradičních lázní ónsen. Dále 

si samozřejmě nesmíte nechat ujít ná-

vštěvu tradičního sushi baru. Ovšem 

nenechejte se zaskočit zvláštními po-

krmy. Já třeba v tradiční polévce Miso 

našla i tři rybí hlavičky s očičkama. 

Text: Jana Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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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
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Češi jsou přeborníci v  domácích 

mazlíčcích. V našich domech a by-

tech si lebedí asi dva miliony psů, 

milion a půl koček, 170 tisíc malých 

savců, 70 tisíc ptáků a nepočítaně 

rybiček. Alespoň jednoho mazlíka 

najdete skoro v  60 % českých do-

mácností, z čehož logicky vyplývá, 

že mezi námi chodí spousta lidí, 

kteří v práci trpí syndromem odlou-

čení od svých chlupatých, opeře-

ných či šupinatých kamarádů.

Dog 
friendly
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Přinést si s sebou do kanceláře hada sice ještě není úplně 
běžné, ale psů po pracovištích pobíhá dost

Dobrou zprávou pro tyto nešťastníky 

je, že čím dál tím větší počet firem pří-

tomnost zvířat v práci toleruje. Přinést 

si s sebou do kanceláře hada sice ještě 

není úplně běžné, ale psů po pracoviš-

tích pobíhá dost. Zajímavé je, že zvířata 

v práci nejsou žádným výkřikem hipster 

kultury. I tak slovutná instituce, jako je 

Kongres USA, má už od 19. století ve 

svých pravidlech 

ustanovení, že si 

zákonodárci mo-

hou do práce vodit 

psy. Jediné prostory, 

kam hafani nemo-

hou, jsou samotné 

sály sněmoven. 

Omezení  údajně 

platí od roku 1811, kdy si zákono-

dárci stěžovali na hrůzu budící smeč-

ku loveckých psů kongresmana Johna 

Randolpha.

I  když pomineme extrémy, kterých se 

dopouštěl pan Randolph, zůstává stá-

le otázka, jestli jsou psi pro pracovní 

prostředí přínosem, nebo jsou „pet fri-

endly“ pracoviště jen ústupkem praště-

ným pejskařům, jak se občas můžeme 

dočíst v internetových diskusích. Věřte 

či ne, vlivem psů na pracovní prostře-

dí se zabývalo několik velmi seriózních 

vědeckých prací. Ačkoliv každá z  nich 

upozorňuje, že pro udržení pohody ve 

firmě je zásadní ohleduplnost ze strany 

pejskařů a celkové vnitřní nastavení ko-

lektivu, samotní psi vychází z výzkumů 

velmi kladně. 

CHLUPATÝ ANTISTRES
Jedna z  nejčerstvějších studií byla pu-

blikována v  časopise International 

Journal of Environmental 

Research and Public Health. Dočtete 

se v ní, že zvířata na pracovišti pomá-

hají vytváření sociálních vazeb, pod-

porují interakce mezi kolegy a fungují 

jako účinný rozpouštěč stresu. Kladné 

účinky byly zaznamenány hlavně u za-

městnanců, kteří by zvířátko museli 

nechávat doma (a trpět osm a půl ho-

diny představou, že jejich pejsan drásá 

z  nudy další křeslo). Nepejskaři jsou 

potom podle výzkumníků rozděleni na 

tři tábory. Většině, asi 60 % z nich, jsou 

zvířata na pracovišti šumák. Zbytek 

dotazovaných se pak dělí na dva stej-

ně velké tábory. Jeden si myslí, že psi 

v  kanceláři jsou fajn, stejné množství 

oponuje, že zvířata do práce nepatří. 

Jsou to jen plané námitky, nebo na je-

jich stížnostech něco je?

Mezi nejčastější námitky odpůrců „pet 

friendly“ pracovišť patří stížnosti na 

alergie, na to, že je přítomnost zvířat 

ruší, že jim vadí nečistoty a  nebo se 

psů prostě bojí. Na alergiky samozřej-

mě firma musí brát ohled, nějakou 

formou alergie u  nás trpí asi pětina 

dospělých a skoro každé třetí dítě. Asi 

třetina všech alergiků potom vykazuje 

nějakou formu reakce na zvířecí srst. 

Pokud firma hodlá 

vyjít pejskařům vstříc, 

musí brát na jejich odpůrce 

minimálně stejný ohled. Praxe 

naštěstí ukazuje, že většina obav 

pramení z prosté nezkušenosti a že 

i  zavilí nepřátelé brzy zjistí, že psi bě-

hem pracovní doby nevyjí na bílý měsíc, 

ale chrápou páníčkovi pod stolem. 

ČTYŘNOHÁČ NA ZKOUŠKU
Dobrým řešením na začátek je vymezit 

jeden den, kdy si zaměstnanci mohou 

do práce zvíře přivést, a  jejich kolego-

vé si tak koexistenci mohou vyzkoušet 
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I Karel
 Čapek

 měl s
vou Dášenku

krátkodobě v  praxi. Ideálním dnem je 

poslední červnový pátek, který je už od 

roku 1999 znám jako „Take Your Dog 

To Work Day“. 

Jestli potřebujete své „pet unfriendly“ 

kolegy motivovat ke změně názorů, 

zkuste jim povykládat o  slavných li-

dech, kteří by se bez svých mazlíků 

v práci vůbec neobešli. Karel Čapek měl 

svou Dášeňku. Ernest Hemingway se 

o svých knihách radil zásadně pouze se 

smečkou svých šestiprstých koček, kte-

rá dodnes žije v jeho vile na floridském 

Key West. Salvador Dalí nedal ani ránu 

bez svého ocelota jménem Babou…

Aby v zimě netrpěli…
Ať už se ale rozhodnete vzít s sebou pej-

ska do práce, nebo  zůstane doma,  měli 

byste dodržet tři základní pravidla:

Kvalitní strava je základ všeho
Zimní období je pro pejsky náročné, 

proto jste si jistě všimli, že  před pří-

chodem zimy jste mohli u psů sledovat 

zvýšený apetit. Začali totiž s přípravou 

na chladnější období, a proto se snažili 

přijmout dostatečné množství energie 

a živin, aby měli z čeho čerpat. Nezna-

mená to ovšem, že bychom měli zvy-

šovat krmnou dávku. Psa je potřeba 

lehce „zakulatit“, ale maximálně o 1 až 

2 kila. Dlouhodobá vyšší krmná dávka 

by mohla vést k obezitě, která pro psa 

není dobrá a mohla by mu uškodit. Pes 

potřebuje k zasycení přijímat více živo-

čišných bílkovin a  tuků. Jeho organis-

mus je pro takovou potravu přizpůso-

ben a živočišnou bílkovinu lehce stráví 

a beze zbytku zužitkuje. Tuky mu po-

skytnou dostatečnou energii pro všech-

ny zimní radovánky.

Zdravý kožíšek nejlépe zahřeje
Zdravá srst je dalším klíčovým fakto-

rem, který rozhoduje o  dobré kondici 

psů, a  to především v zimním období. 

Péče o srst závisí na jejím typu. Někte-

ré rasy nevyžadují zvláštní péči, jiným 

je potřeba srst pravidelně vyčesávat, 

a tím i prokrvovat pokožku. „Pro krás-

nou, lesklou a  kvalitní srst doporučuji 

psům do krmiva přidávat lososový olej. 

Ten je zdrojem živočišných tuků, které 

poskytují dostatek energie. Vedle toho 

olej obsahuje i  velmi významné ome-

ga 3 a  6 mastné kyseliny, které slouží 

k posílení imunitního systému. V přípa-

dě přidávání oleje do krmiva dávejte 

pozor, abyste jej nepřidávali ve velkém 

množství, které by psovi mohlo spíše 

ublížit než pomoci,“ radí odbornice 

Adéla Palacká.

Posílená imunita je půl zdraví
Zimní období klade zvýšené nároky na 

imunitu, a  to nejenom naši, ale také 

našich domácích mazlíčků. Sychravé 

počasí, nižší teploty, kratší dny nebo 

vyšší koncentrace škodlivých mikroor-

ganismů nás nutí hledat odpověď na 

otázku, jak podpořit imunitu psa. Zdra-

vá výživa, vitaminy, minerály nebo ami-

nokyseliny jsou nezbytné pro fungová-

ní vnitřních orgánů, pro všechny vnitřní 

procesy, tedy i  imunitní. „V první řadě 

je potřeba ohlídat, že pes dostává ve 

stravě vše potřebné. Proto v náročném 

období můžeme běžnou stravu oboha-

tit o různé výživové doplňky,“ říká Adé-

la Palacká.

Foto: Shutterstock.com
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KUCHYŇSKÁ ZAHRÁDKA BEZ ODPADU
Zužitkujte zbytky zeleniny, pecky, semínka  

a spoustu dalšího

Už nemusíte vyhazovat vršky mrkví, snítky koriandru, 

spodní část salátu a zelí a pecky z avokáda. V této knize 

se totiž dozvíte, jak se dají znovu zužitkovat, zasadit 

a  rozmnožit zbytky ovoce, zeleniny a  bylinek z  vaší 

kuchyně. Přitom se naučíte zahradničit a  nebudete 

zbytečně vyhazovat jídlo. Pochutnáte si na čerstvých 

výhoncích a bylinkách, kdykoliv budete chtít a ušetříte čas 

a peníze. Navíc se můžete s dětmi pustit do zajímavých 

experimentů v pěstování.

BUĎ JAKO JEDNOROŽEC
Ber život z té lepší stránky

Udělejte si s  Jednorožcem výlet do země pozitivního 

myšlení a žijte život plný slunce, duhy a radosti. Hygge? 

V  tom byl doma. Mindfulness? Žije přítomností. Úklid? 

Nepotřebuje věci, co ho táhnou k  zemi. I  když má 

rozcuchanou hřívu, ví, že uvnitř je krásný. Švihnutím 

ocasu odežene smutek, a tak je každý den zalitý sluncem.

FORTNITE CHAPTER 2: PŘÍRUČKA PRO HRÁČE
Všichni fanoušci Fortnite, pozor! V  této knize se 

dozvíte, jak ovládnout nový ostrov Chapter 2. V  knize 

najdete profi bojové triky, informace o nových lokacích, 

zajímavosti a  ukryté poklady, nejlepší emoty, skiny 

a zbraně a mnoho dalšího! Příručka pro hráče je ideálním 

společníkem ke zvládnutí nejhranější hry posledních let.

M JAKO MÁMA
Irská rodina Augusttových je malinko komplikovaná. 

Mají se sice rádi, ale každý své city vyjadřuje úplně jinak. 

Po nešťastné události se musí naučit jeden druhému 

rozumět zcela novým způsobem. A to pro ně bude tvrdý 

oříšek. Situaci ještě zkomplikuje přistěhování babičky 

Mae-Anne, která je jako neřízená střela. Zavádí nové 

pořádky a na cavyky není vůbec stavěná. Nakonec je 

to ale právě ona, kdo se musí pokusit udržet rodinu 

pohromadě.

ZDRAVOU STRAVOU PROTI ÚNAVĚ
Jste unavení, vyprahlí, žízníte po skutečném životě? 

Vstanete z postele jen s vidinou šálku kávy? Konzumujete 

desítky léků, které si s sebou nesou nepříjemné vedlejší 

účinky? Jste obézní, těžkopádní, nemocní a vyčerpaní? 

Přemýšlíte, jak se vymanit z bludného kruhu únavy?

Na vině může být nevhodně seskládaná strava, kvůli níž 

energie během dne stagnuje. 
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ŽÍT A NECHAT ŽÍT (AUDIOKNIHA)
Artur si svůj život představoval úplně jinak. Místo výletů 

do dalekých krajů tráví hodiny v dopravní zácpě. Fádní 

bezdětné manželství a domek v zástavbě ho také příliš 

netěší. Zlatým hřebem týdne jsou pro něj proto páteční 

odpoledne, která tráví na golfovém hřišti. Když jednoho 

dne dostane výpověď a s ní pořádné odstupné, naskytne 

se mu jedinečná příležitost začít úplně nový život. 

Zbavit se všeho, co by rád nechal za sebou, nebude ale 

jednoduché.

KŘIŽOVATKA ŽIVOTA
Abbie MacIntyreová má všechno. Milujícího a úspěšného 

manžela, skvělého syna, krásný dům, oddaného psa 

a lékařskou kariéru. Jedné osudové noci se její dokonalý 

život převrátí naruby. Při návratu domů ji ze silnice 

smete opilý řidič – ten řidič je její manžel Alan... Abbie 

z nehody vyvázne, Alan však nepřežije. Tragický okamžik 

přináší spoustu bolestných otázek a  ještě bolestnějších 

odpovědí. Není štěstí jenom iluze?

TAK DALEKO, TAK BLÍZKO
Třicátnice Tereza si píše deník ve Španělsku, její matka 

Hana v Praze. Dělí je od sebe půlka Evropy a spousta 

nevyřčených slov. Rozdělily se proto, aby k sobě jednou 

opět našly cestu? Ani svatba s cizincem a mateřství 

Tereze sen o novém životě nesplní. Byla by šťastnější, 

kdyby zůstala doma? Možná stačilo správně vnímat 

muže, který tvrdil, že ji bude nenávidět stejně tak, jako 

ji miluje. Roztříštěné vztahy se ale nedají poskládat 

dohromady jako mozaiky zdobící Barcelonu.

MLČÍCÍ PACIENTKA
Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické 

manželství. A pak jednoho dne svého muže zastřelila. 

Do záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože 

Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její 

mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro 

kterého se na první pohled nelogická vražda stane 

posedlostí. Řešení se možná skrývá v jednom z Aliciiných 

obrazů. Je však Theo připraven zjistit pravdu?

TVÉ STARÉ JÁ
Lynn se vzdala nejen milované práce, aby se mohla 

provdat za Eda, a  stálo to za každý rok z  jejich 

společného šťastného života. Po deseti letech ale Edovi 

diagnostikovali první stadium demence a  začaly se 

dít divné věci – mnohem temnější a  zrádnější než jen 

obvykle zapomenuté klíče a  slova. Některé vzpomínky 

mizí, jiné dlouho pohřbené naopak vyplouvají na 

povrch… a Lynnin šťastný svět se začíná drolit.
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• Set plochého mopu a kýblu se šlapacím pedálem.
• Mikrovlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy,

abrazivní část účinně odstraňuje i velmi zaschlé nečistoty.
• Vhodný na všechny typy podlah.

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.

Vypravte se na pár minut do Anglie a dopřejte si typický ostrovní zážitek. 

Nebojte se, není třeba si začít balit a shánět letenku. Do Londýna vás hravě 

přenese tradiční čaj o páté. Tradici, které vznikla z obyčejného hladu, si 

každý den užívá i královna Alžběta. O důvod víc se k ní připojit. Pokud se 

chcete opravdu cítit jako v Buckinhamském paláci, nezapomeňte si svůj 

šálek čaje zjemnit kapkou mléka.

www.cajova-zahrada.cz
www.kava-arabica.cz

PUMA A ZNAČKA HAN KJØBENHAVN PŘINÁŠÍ 

RETRO SPORTOVNÍ KOLEKCI
HERZOGENAURACH, Německo (16. dubna, 2019) – PUMA s dán-

skou luxusní značkou HAN Kjøbenhavn společně navazují na před-

chozí úspěšné spolupráce a představují novou kolekci pro sezónu 

jaro-léto 2019. Kolekce focená analogem obsahuje několik desig-

nových kousků spojujících sport, street-

style módu i retro styl.

V České republice budou vybrané pro-

dukty z kolekce dostupné koncem dub-

na u prodejců: Footshop, Queens, Fresh 

Labels, Espace Sport, Shooos, Trendsetter 

a Vemzu.

www.puma.com

Každý den je naše pokožka vystavena 

nepříznivým a dráždivým látkám. 

Nejen z toho důvodu je ji potřeba 

neustále chránit a pečovat o ni. Nyní 

na český trh přichází skandinávská 

značka Neutral, jejíž produkty jsou 

speciálně vyvinuté pro citlivou po-

kožku tak, aby se minimalizovalo 

podráždění. Díky tomu slouží jako 

perfektní volba v péči o intimní 

partie žen. Intimní emulze Neutral 

je v prodeji od března 2020.

Centrum Babylon Liberec

Unikátní Aquapark s výzdobou ve stylu steampunku s jedinečnou 

Laser show 3x denně!

Více informací: www.centrumbabylon.cz

ORIGINÁLNÍ SOLI DR. SCHÜSSLERA
Jedná se o 12 tkáňových solí, vyráběných 

dle originální receptury v Německu již více 

než 140 let.

Minerální látky vhodné 

pro celou rodinu.
Magnesium phosphoricum DHU D5 – D30 je 

homeopatický lék k vnitřnímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více na 
www.schussler-original.cz



Doplněk stravy

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
op
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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

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce  

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou

Učení může být velká zábava
Stavebnice LEGO DUPLO jsou skvělou hračkou pro děti již od 18 měsíců až 

do 5 let a vždy korespondují se schopnostmi dětí. Jejich prostřednictvím se 

děti učí poznávat barvy, učí se počítat, či se seznamují s písmenky. Duplo 

kostičky jsou navrženy speciálně pro malou ručičku. 

Duplo přichází se skvělou novinkou, 

kterou je Duplo náklaďák s abecedou

Duplo náklaďák s abecedou pro změnu 

přináší 26 písmen, se kterými si děti 

mohou skládat jednoduchá slova.

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.playfaom.cz

Barny´s OSTŘÍŽ
Pro Váš ostřejší zrak!
Doplněk stravy Barny´s  OSTŘÍŽ obsa-

huje LuteinForce - jedinečnou kombi-

naci karotenoidů luteinu a  zeaxanthi-

nu v  kombinaci s  vitaminy A  a  E, pro 

udržení dobrého stavu zraku, sliznic 

a  k  ochraně buněk před oxidativním 

stresem. 

Komfortní řešení pro udržení zdravého 

zraku.

K dostání v lékárnách a na 

www.barnys.cz
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Zpěvačka Bára Basiková na sebe poprvé upozornila 
v druhé polovině 80. let minulého století, kdy spolupra-
covala s kapelami Precedens a Stromboli. Během své 
kariéry natočila několik sólových alb a zpívala v mnoha 
muzikálech. Při velkém pracovním nasazení navíc 
stihla vychovat tři děti. Proto jsme si tentokrát povídali 

především o nich.

DĚTEM 
BY SE NEMĚLO LHÁT
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Máte přehled, co právě teď děla-
jí vaše děti?
Samozřejmě. Přestože je dcerám Anič-

ce a Marušce už 28 let a  jsou dospělé 

ženy, které mají svoje partnery, domác-

nosti a práci, vím, co zhruba asi dělají, 

protože jsme v  neustálém kontaktu. 

A u  syna Theodora, kterému bude za 

pár dní jedenáct a chodí do čtvrté tří-

dy, mám přehled, dalo by se říci, téměř 

stoprocentní.

Jak často si s dcerami telefonu-
jete?
Tak obden. Sdílíme spolu všechno, co 

je aktuální. O  všech novinkách ode 

mne vědí jako první a naopak i  já od 

nich. Jsme na sebe hodně napojené, 

často se scházíme. S našimi společnými 

kamarádkami pořádáme i různé večír-

ky a  akce, čas od času si vyjdeme na 

koncert, hodně také cestujeme. Napo-

sledy jsme byly na pár dní v Amsterda-

mu. Jsme opravdu v úzkém spojení.

Popsala byste mi, jak vypadají 
vaše společné výlety do světo-
vých metropolí?
Teď nás například čeká Lisabon, na 

který se už moc těším. Vždycky chce-

me poznat hlavně místní kolorit. Jde-

me do nějakého muzea nebo galerie 

a  navštívíme památky, které nás zají-

mají. V  Amsterdamu jsme byly samo-

zřejmě v  muzeu Vincenta van Gogha 

a v domě Anny Frankové. Podle mě ale 

stejně nasajete nejvíc atmosféru tím, 

když chodíte městem, díváte se jen tak 

kolem sebe, nebo si sednete do kavár-

ny a  pozorujete život. To je nejnád-

hernější! Tak totiž poznáte, jak se lidé 

chovají, jak vypadají, jak se oblékají, 

jak tráví volný čas. Snažíme se také 

ochutnat místní kuchyni a  před odle-

tem si většinou koupíme něco hezké-

ho, aby se celý výlet příjemně završil. 

(usmívá se) Cestování miluji, holky 

také, a když můžeme být navíc všech-

ny tři spolu, je to pro mě nejideálněji 

strávený čas. Se synem ale podnikáme 

též spoustu výletů.

Kam nejčastěji jezdíte?
Odmalička s ním hodně cestuju, hlavně 

po Čechách, aby poznal naši zemi. Ješ-

tě než jsem si udělala řidičák, tak jsme 

si většinou sedli do vláčku a  jeli jsme 

se podívat buď na nějaký hrad, zámek, 

nebo jsem někde pronajala hotel a pár 

dní jsme zůstali v nějakém městě, od-

kud jsme vyjížděli na výlety. Za pár dní 

nás čeká například Kutná Hora, kde 

mají krásnou retrospektivní výstavu 

Jiřího Trnky. Pořád pro Thea vymýšlím 

nějaký program. Už mu bude jedenáct 

let, a tak je mi jasné, že možná za rok 

dva už se mnou nebude chtít moc být, 

což je v tomto věku logické.

Jak jste kdysi prožívala pubertál-
ní odliv zájmu vašich dcer?
Představte si, my to tak nikdy nemě-

ly, vlastně se mě holky nepustily ani 

v pubertě. Možná to zní neuvěřitelně, 

ale je to tak. Sice se v dospělosti samo-

zřejmě odstěhovaly, protože si chtěly 

založit svoje vlastní domácnosti, na-

víc už měly kluky, nikdy jsme se však 

neodcizily. Odešly krátce po maturitě, 

maturovaly až ve dvaceti. Šly totiž do 

školy o rok později a navíc chodily do 

devítky. 

Kdy jste si udělala řidičák?
Předloni. Na stará kolena v pětapade-

sáti. (směje se) A  je to skvělé! Jezdím 

teď pořád, všude a stále. Moc mě říze-

ní baví. Se synem kolikrát nasedneme 

do auta a jen tak si někam vyjedeme. 

Řidičák jsem si dělala vyloženě z nou-

ze. Před pár lety jsme se totiž rozvedli 

s mým mužem (Petrem Polákem, pozn. 

redakce) a  ihned vyvstala první prak-

tická otázka, jak budeme jezdit na 
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V současné době můžeme Báru vidět pouze v muzikálu Jesus Christ Superstar v Hudebním divadle Karlín

chalupu, kam není moc ideální spoje-

ní. Takže jsem si řekla, že to dám.

Prozraďte, jak probíhala vaše 
první jízda?
S  pocitem strachu, velkého nesebe-

vědomí a nejistoty. Měla jsem ale tak 

skvělého a  trpělivého pana učitele, 

že mě všechno hezky naučil a  možná 

i  proto mě řízení začalo hned bavit.  

Takže v den, kdy jsem dostala řidičák, 

jsem sedla do auta a  vyjela na chalu-

pu. Od té doby jezdím stále, někdy 

dokonce i na koncerty. Auto je obrov-

ská svoboda. Když mám chuť, jen tak 

si někam vyjedu i sama. Nedávno jsem 

si zajela například do Regensburgu na 

výstavu. Prostě super.

Do jakých kroužků Theo chodí?
Priorita jsou bicí, kterým se věnuje už 

několik let. A během posledního roku 

to u něj nabralo velmi intenzivní spád. 

Přijali ho do hudební školy, kde má 

několik renomovaných učitelů bube-

níků. Talentovaný je, takže ho s man-

želem maximálně podporujeme. Do 

toho chodí na výtvarku, na tanec, dělá 

němčinu, ale bicí jednoznačně vedou. 

Díky tomu, že máme úžasné sousedy, 

tak zatím může cvičit doma. Žijeme 

v baráčku, kde jsme jen dvě rodiny, což 

je ideální. Samozřejmě jsme se ale se 

sousedy domluvily na určitých časo-

vých pásmech, kdy může cvičit, aby jim 

nebubnoval třeba k obědu nebo k ve-

čeři. Vypadá to, že je múzicky chycený.

A co holky?
Třeba Maruška, která vystudovala ho-

telnictví a  v  oboru pracuje, měla od-

malička velký hudební talent. Fakt 

krásně zpívá. Párkrát jsme si zazpíva-

ly dokonce i spolu a lidé byli nadšení, 

jak jí to šlo. Jenže ona se tomu nikdy 

nechtěla věnovat. Svět show byznysu 

není pro ni. Druhá dcera Anička je zase 

literárně nadaná. Vystudovala žurna-

listiku a publicistiku. Dělá redaktorku 

v jednom prestižním lifestylovém časo-

pise a ještě šéfredaktorku jiného časo-

pisu. Její písemný projev je moc pěkný, 

píše i fejetony a cestopisy.

Baví Thea škola?
Co vám budu vyprávět, asi jako každé-

ho jedenáctiletého kluka… (směje se) 

Je to pro něj nutné zlo, zatím se chová 

jako největší nepřítel vzdělání. Nejvíc 

bojuje s češtinou a němčinou, to však 

jenom proto, že se mu nechce. Není 

hloupý, ale nebaví ho to. Raději než 

učení se věnuje sportu a bicím.

Zmínila jste se o rozvodu. Jak 
jste Thea připravovali na fakt, že 
už nebudete s jeho tátou spolu?
Po zkušenostech s rozvodem z prvního 

manželství, kdy jsem tuhle situaci ře-

šila s dcerami, si myslím, že je nejlepší 

s dětmi mluvit otevřeně o všem, samo-

zřejmě adekvátně jejich věku. Dětem 

se nemá lhát, protože se vám to může 

lehce vymstít. Podle mě je nejlepší jim 

říci narovinu: s  tatínkem si nerozumí-

me, takže se rozejdeme, ale pro vás 

se nic nemění. Vždycky budeme vaši 

táta a máma, jen už nebudeme bydlet 

společně. S otcem Thea máme týden-

ní střídavou péči, na kterou je syn už 

zvyklý a  zvládá ji velice dobře. Ano, 

existují názory, které střídavou péči 

velice striktně odmítají, ale my naštěstí 

bydlíme blízko sebe, a tak Tedík chodí 

do stejné školy. Navíc s bývalým man-

želem velmi dobře komunikujeme, 

není tam žádná nevraživost nebo pro-

blémy. Snažíme se dělat vše hlavně pro 

Thea. Udělali jsme myslím maximum 

pro to, aby byl spokojený.
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V Divadle Kalich si zahrála 
například titulní roli v mu-

zikálu Johanka z Arku.

Jak rozvod prožívaly holky?
S jejich otcem jsme se rozešli, když jim 

bylo pět let. Napětí v ovzduší bylo ale 

cítit v  náznacích už daleko dříve. Já 

tehdy naplno pracovala, tatínek byl 

v  domácnosti, a  tak jsme trávili málo 

společného času. Dcery tak byly buď 

s  ním, nebo se mnou. Nepociťovaly 

pak tedy po našem rozvodu takový 

rozdíl. Na nic jsme si ale nehráli, vše 

jsme jim říkali popravdě. Holky záro-

veň věděly, že kdykoli můžou za tatín-

kem jít, dali jsme tomu volnost. Měla 

jsem to štěstí, že jsme se k sobě v obou 

případech s  partnery chovali slušně 

jako lidi. V těchto chvílích prostě mu-

síte v první řadě myslet na dítě, které 

si tenhle život, rodiče, ani danou situ-

aci nevybralo. Tahanice, soudy, únosy, 

přenášená nenávist, kupování si dětí 

nebo pomlouvání druhého rodiče je 

neskutečný prohřešek vůči dětem. 

Jsou to šílená zvěrstva, zrůdnost a zlo-

čin. Na to by se měl brát u soudu také 

zřetel. Tohle je daleko horší než něja-

ká střídavá péče.

Jsou si holky jako dvojčata hod-
ně podobné?
Od prvního momentu, kdy přišly na 

svět, mají jiné povahy, talenty, dispo-

zice. To bych musela podrobně popsat 

a charakterizovat, jenže ony nechtějí, 

abych o  nich moc mluvila. V  tomhle 

jsou velice skromné a zdrženlivé. Když 

byly malé, kdy si to zase až tolik ne-

mohly samy rozhodnout, občas jsem 

je někam vzala s  sebou. Později však 

vůči mému světu show byznysu troš-

ku pojaly averzi a  téměř se nikde ne-

medializují. To cítí obě úplně stejně. 

Odjakživa na sebe nerady upoutávaly 

pozornost. Nikdy ani nezneužily moje 

jméno, naopak ho spíš tají.

V čem se liší výchova v 90. letech 
a nyní?
Jednoznačně v existenci sociálních sítí. 

To je katastrofa, mor a  zloba, stejně 

jako mobilní telefony, počítače a inter-

net. Když byly holky malé, jednou za 

čas se podívaly na pohádku v  televizi 

nebo na večerníček. Raději jsme četly 

knížky, chodily do divadélka nebo na 

výstavy. Až někdy na střední škole měly 

první počítače, ale i ty používaly v ro-

zumném měřítku. Dnes už jsou samo-

zřejmě také na sociálních sítích a mají 

chytré telefony, přistupují k  nim však 

střídmě. Kdežto Theodorova generace 

je, co se týče těchto věcí, dovolím si říci 

to slovo, velký průser. Existuje oprav-

du velké nebezpečí, že to děti hodně 

ovlivní a že kvůli těmto technologiím 

přijdou o normální svět. Stále jsou to-

tiž jednou nohou ve virtuální realitě. 

Valí se na ně neskutečné množství in-

formací, které jsou z 90 % úplně zby-

tečné, a to nemluvím o té spoustě her 

a dalších lákadel. S bývalým mužem se 

to proto snažíme maximálně krotit, 

ale někdy je to velký boj.

Jak se k tomuto problému staví 
ve škole?
Naštěstí škola, kam syn chodí, neumož-

ňuje dětem využívat mobily v průběhu 

vyučování, a to ani o přestávkách, ani 

v družině. Rodiče dětí, se kterými Theo 

chodí do třídy, jsou rozumní a všichni 

jsme v tomto směru zajedno. Bohužel 

tomu tak není všude… Když vidím tří-

leté dítě s tabletem v ruce, považuji to 

za fakt velký malér… I my s  tím dnes 

a  denně bojujeme, vedeme na toto 

téma aspoň jednou za den hovor, stojí 

mě to hodiny domlouvání, vysvětlo-

vání, přemlouvání a  dohadování se. 

Třeba to nastupující generaci přinese 

za dvacet třicet let hodně dobrého, 

možná jde o logický vývoj, kterému se 

musíme přizpůsobit, ale nesmíme to 

96

Rozhovor



přehnat… Šílené je i to, že jsou dneš-

ní jedenáctileté děti díky tomu všemu 

dál, než jsme my dospělí, což je podle 

mě zvrácenost. Dříve se děti učily od 

rodičů a prarodičů, kteří už měli něco 

odžito a mohli jim předat zkušenosti. 

Dneska jsme se dostali do fáze, kdy je 

to naopak. Dítě je díky technice úplně 

jinde než třeba moje jednadevadesá-

tiletá babička, která vůbec nechápe, 

co se kolem ní děje. Nedochází tak ke 

generačnímu propojení a  pochopení. 

To mě moc mrzí. Aby bylo jasno, ne-

bráním se technice, ale nesmí to být 

prostředek ke všemu. Mozek se přece 

musí zaměstnávat, děti by se měly učit 

chápat souvislosti. Proto je nutné je 

neustále aktivovat, číst si s  nimi, roz-

víjet jejich slovní zásobu a  fantazii. 

Řeknu vám, nezávidím svým dcerám, 

až jednou budou mít děti. Podle mě to 

bude v tomto ohledu ještě horší.

Už jste připravená na babičkov-
skou roli?
Nejen připravená, ale těším se na ni! 

Ale zatím se to myslím nechystá. Do 

takových věcí holkám nemůžu mluvit.

Byla jste si už u syna také pro 
radu, co se týče telefonu?
Já ještě používám tlačítkový telefon, 

maily si pročtu jednou za dva tři dny, 

takže tohle v  klidu zvládnu. (usmívá 

se) Sociální sítě nepoužívám, nepotře-

buji vědět, kdo měl, co k obědu. Ne-

chci tím být obtěžovaná. Theo se mi 

občas posmívá a stydí se za mě. Dnes 

jsme měli cestou do školy vážnou dis-

kuzi o tom, že kvalita lidí a spolužáků 

se nepozná podle toho, kdo má jaký 

mobil, ale podle toho, jaký je to člo-

věk, jak se chová. On se mě však sna-

žil přesvědčit, že je to hodně důležité, 

protože se děti vzájemně klasifikují 

právě podle značky mobilu. Nechápu, 

jak někdo může jedenáctiletému dítě-

ti dát k Vánocům poslední model něja-

kého iphonu za 35 tisíc. Chápete to?! 

To je přece špatně pro všechny, jak pro 

dítě, rodiče, tak i  spolužáky a vlastně 

pro celé okolí.

Říkáte, že syn hodně cítí muziku. 
Zajímalo by mě, jestli už byl na 
nějakém vašem koncertu?

Mockrát. Má tohle prostředí rád. Na 

koncertech si také vždy nějak víc uvě-

domuje, jakou mám profesi, a v  šatně 

mi pak dává najevo, že je na mě pyš-

ný. Mívá radost, když stojím na jevišti 

a  lidé mi tleskají. Hudbou žije odma-

lička, a  čím je straší, tím ji má radě-

ji. A  teď, jak hraje na bubny, jezdí se 

mnou, jak jen může, prý ze studijních 

důvodů. A představte si, když ho slyším 

zkoušet, tak si občas do sluchátek pustí 

i nějakou moji věc. A to pak rozhodně 

není nepříjemný pocit… (usmívá se)

Text: Jiří Landa

Kredit: Richard Kocourek a Hudební 

divadlo Karlín 

Foto: Tomáš Nosil
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