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Editorial
Ve jménu dětí - tak by se dal nazvat měsíc
červen, který je skrz naskrz proložený
dětskými dny. Za tento den se schová
ledacos. Od akcí, které ne vesnici chystají
dobrovolníci po večerech týdny s jediným
cílem - rozzářit dětské oči až po takzvané
sponzorské párty, které vlastně s dětmi
nemají moc společného. Jedná se o prezentace firem, které přinesou pár drobností
do tomboly pro děti a za odměnu si postaví
svůj stánek, tak aby dobře vydělal na akci,
kterou projdou stovky lidí. Je jedno jestli
se jedná o stánek s palačinkami, buřty či
bublifuky. Zajímavá je podstata věci. Za
místo, za které by jinak zaplatil docela významnou cenu podnikatel nezaplatí a ještě
se mu tleská, že něco udělal pro děti. No,
schválně, kolik takových jste na letošních
akcích potkali?
Ale nekažme si hezký den a vybírejme tak,
aby si naše děti svůj svátek náležitě užily.
A pokud to nepůjde na dětském dnu, tak
třeba na výletě s námi, nebo třeba jen nad
zmrzkou v nejbližší cukrárně. Zaleží přece
jenom na nás, jestli náš společně strávený
čas bude svátkem…
Pár tipů, kde strávit s dětmi volný čas, ať
už se jedná o volné odpoledne či víkend
přináší i náš časopis. Poradíme vám, kam
vyrazit s dětmi o prázdninách, jakou si
vybrat dovolenou, případně, co dělat, když
na váš zaútočí hmyz, nebo naopak trochu
agresivní letní sluníčko. Chybět nebude
ani rozhovor, tentokrát s herečkou Irenou
Máchovou.

48 Očkování na cestu do
zahraničí

54 Hmyz opět útočí, chraňte se!
58 Syndrom suchého oka
KRÁSA

62 Tipy jak se v létě správně namazat

Titulní foto: Lenka Hatašová

Těhotenství

PLÁNUJETE MIMINKO?
Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to,
aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný vývoj očekávaného potomka.
Obecně platí několik základních zásad, které napoví, čeho je třeba se před a bě‑
hem těhotenství vyvarovat, a co je naopak pro správný vývoj miminka nejlepší.
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OČISTĚTE SVÉ TĚLO
Ačkoliv se objevují názory, že není potřeba své tělo na těhotenství připravovat zbytečně brzy, v případě užívání
toxických látek toto tvrzení rozhodně
neplatí. Pokud plánujete otěhotnět,
na kouření a alkohol nebo jiné drogy
rovnou zapomeňte. Odborné studie
potvrdily, že kouření podporuje rychlejší stárnutí vajíček a způsobuje tak
sníženou plodnost kuřaček v porovnání
s nekuřačkami až o 60 %. Lékaři proto
radí, aby ženy, které plánují otěhotnět,
přestaly kouřit alespoň 3 měsíce před
početím. Pokud matka kouří během
těhotenství, ohrožuje své dítě následujícím:
•
•
•
•
•
•
•

nízká porodní váha,
astma,
snížená plodnost v dospělosti,
diabetes,
genetická vada,
poporodní závislost na nikotinu,
zvýšená pravděpodobnost syndromu náhlého úmrtí novorozenců.

Pokud nestihnete s kouřením přestat
před otěhotněním, snažte se svého
neduhu zbavit co nejdříve poté, co
zjistíte, že čekáte miminko. Studie no-
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vozélandských vědců ukázala, že pokud ženy přestanou kouřit do 15. týdne
těhotenství mají šanci zmírnit dopady
na plod téměř na minimum.

ZDRAVOTNÍ STAV MĚJTE POD
KONTROLOU ODBORNÍKA
Ženy, které mají vážnější zdravotní problémy, nemusí mít nutně obavy o své
dítě. Je ale nutné, aby vše konzultovaly
s odborníky. „Žena, která trpí chronickým onemocněním - vysoký krevní tlak,
cukrovka, porucha štítné žlázy, astma
či jiné - by měla plánovat těhotenství
na dobu, kdy je tato nemoc stabilizovaná,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol
z kliniky Zámeček Malvazinky.

ZÁKLADEM JE SPRÁVNÁ VÝŽIVA
V těhotenství se nesmí zapomínat na
vyváženou stravu, která je nezbytná
pro správný vývoj plodu. Není potřeba se v jídelníčku příliš omezovat, ale
v množství platí zásada „všeho s mírou“. Strava by měla být bohatá na následující látky:
•
vitamíny (ovoce, zelenina),
•
bílkoviny (maso, mléčné výrobky),
•
esenciální mastné kyseliny (ořechy,
mořské plody),
•
železo (vejce, červené maso, játra),

•

jód (mořské plody, mléko).

Vyvarovat byste se naopak měly:
•
tepelně neupraveným masům
•
sýrům z nepasterizovaného mléka
(spíše zahraniční sýry).

VHODNÉ JSOU VITAMÍNOVÉ
DOPLŇKY
Nastávající maminky by to neměly zapomínat na vitamínové doplňky. Nedostatek vitamínů a bílkovin může
vést k nedostatečnému vývoji mozku
či vrozeným vývojovým vadám dítěte.

NEZAPOMEŇTE NA KYSELINU
LISTOVOU
Zvýšený příjem kyseliny listové je ženám
doporučován již v době plánování těhotenství. Jak uvádí MUDr. Richard Sabol:
„Je prokázáno, že užívání kyseliny listové snižuje riziko spontánního potratu
a některých typů vrozených vývojových vad. Pro naplnění těchto tvrzení je
optimální nebo spíše nutné, aby žena
začala s užíváním kyseliny listové již
několik týdnu před samotným početím,
tzn. v době přípravy na těhotenství,“
dodává. Kyselina listová je obsažena
například v listové zelenině, kvasnicích
a játrech.

To nejlepší pro maminky a miminka
Kyselina listová v přirozené formě 800 µg a vyvážená kombinace
23 vitamínů a minerálů obohacená o DHA a EPA.
• Světová zdravotnická organizace doporučuje kyselinu listovou

v přirozené formě.1
• DHA z těla matky přispívá k normálnímu vývoji očí a mozku plodu v těle
matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem.2
• DHA MMV Technology® zpracování kapslí nezanechává
typický rybí zápach a pachuť.
pro období plánování těhotenství
pro období těhotenství
pro období kojení

Vyvinuto ve spolupráci
s Ústavem pro péči
o matku a dítě v Praze
1
2

Prevention of neural tube defects. Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC). Department of Making Pregnancy Safer (MPS). WHO 2006.
Tohoto příznivého účinku se dosáhne denním příjmem 200 mg DHA navíc k doporučené denní dávce příjmu omega-3 mastných kyselin u dospělých, tj.: 250 mg DHA a EPA.
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PRVNÍ PŘÍZNAKY
TĚHOTENSTVÍ
Známé proměny chutí, touha po kyselém nebo sladkém, únava a nevolnost,
to vše značí, že se něco děje. Jedním ze
skutečně prvních příznaků gravidity je:
•
vynechání menstruačního
krvácení,
•
bolesti a napětí prsou,
•
přecitlivělost na určité pachy,
•
změna barvy kůže (jizvy, bradavky,
podbřišek, zevní genitál),
•
změna kvality vlasů,
•
bolesti v podbřišku,
•
někdy se objeví i fyziologický
poševní výtok typický v těhotenství

PRAVDA O MENSTRUACI
V TĚHOTENSTVÍ
Ženy se často spoléhají na to, že je vynechání menstruace včas na graviditu
upozorní. Tělo je však může ošálit. Krvácení se totiž klidně může objevit i po
početí. Nejedná se ale o klasickou menstruaci.
Nejčastější druhy krvácení i po početí
jsou dvojí:
1. tzv. Implantační krvácení
2. krvácení při nedostatečné produkci hormonů
„S implantačním krvácením se může
žena setkat kolem 4. - 6. týdne těhotenství. Jedná se převážně o slabé krvácení
či špinění způsobené implantací – vniknutím vyvíjejícího se embrya do stěny
děložní, přičemž může dojít k porušení cévy ve sliznici děložní s následným
krvácením,“ vysvětluje MUDr. Richard
Sabol. Pokud se takovéto krvácení objeví, nemusejí se ženy obávat. Jedná se
přirozený jev, který nevyžaduje léčbu.
„Další, relativně častá příčina krvácení
v prvním trimestru těhotenství je tzv.
hormonální insuficience (nedostatečná
produkce hormonů), kdy tělo ženy produkuje nedostatek hormonu, který má
podporující vliv na zdárný vývoj těhotenství. Tento hormon se nazývá progesteron a pomáhá udržet těhotenství do
vytvoření funkční placenty, přibližně do
12. – 13. týdne těhotenství,“ doplňuje
MUDr. Richard Sabol.

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE
– NIC NENÍ JISTÉ
Hormonální antikoncepce je v současné
době jedním z druhů antikoncepce, který v ČR užívá necelá polovina žen mezi
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15. a 49. rokem života. Tento typ antikoncepce brání uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci), díky čemuž je její účinek
vysoce efektivní. I přesto je při užívání
hormonální antikoncepce možné otěhotnět, byť je výskyt těchto případů
velmi ojedinělý. „Pokud dojde k početí
při užívání hormonální antikoncepce,
je to většinou způsobeno chybou v užívání – nejčastěji tablet. Dále k tomu
může přispět průjmové onemocnění či
zvracení v době po požití pilulky. Nicméně nikdy není možné se 100% jistotou vyloučit otěhotnění ženy ani při
poctivém užívání hormonální antikoncepce,“ vysvětluje MUDr. Richard Sabol.
Dle dostupných odborných informací
by užívání moderních přípravků hormonální antikoncepce nemělo mít negativní vliv na probíhající těhotenství.
V případě, že žena během jejího užívání otěhotní, je ovšem potřeba hormonální antikoncepci ihned vysadit.

KDY JE PO VYSAZENÍ ANTIKONCEPCE VHODNÁ DOBA PRO
POČETÍ?
Doba návratu plodnosti je u většiny
preparátů hormonální antikoncepce
velmi krátká. Dalo by se říct, že první
menstruační cyklus od vysazení hormonální antikoncepce, ve kterém u ženy
proběhne ovulace, je ten, ve kterém
může spontánně a bez rizika otěhotnět. „U některých typů hormonální antikoncepce – tzv. depotní injekční preparáty, které obsahují pouze gestageny
(jeden z typů pohlavních hormonů)
– může být nástup plodnosti opožděn
o 6 až 18 měsíců, ale toto neplatí pro

běžné preparáty (pilulky či nitroděložní
tělíska),“ říká MUDr. Richard Sabol.

PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM –
MUŽI VS. ŽENY
V dnešní době se má za to, že za
neplodnost mohou v 50 % případů muži a v 50 % případů ženy.
U mužů jasně dominuje porucha tvorby
spermií. U žen se pak jedná o především o hormonální příčiny. Mnoho žen
má poruchy ovulace (tzv. anovulační
menstruační cyklus). „Tento problém se
projevuje nejčastěji jako nepravidelný
menstruační cyklus, zpravidla delší než
je norma (28 – 35 dnů),“ uvádí MUDr.
Richard Sabol. Příčina může být ve štítné žláze, hypofýze nebo v nadprodukci
mužských pohlavních hormonů.
Tyto problémy, které brání otěhotnění,
se léčí dvěma způsoby:
•
•

léčba primárních příčin problému
léčba pomocí léků na stimulaci
ovulace

Další poměrně častou příčinou neplodnosti bývá poškození vejcovodů – po
prodělaných zánětech gynekologických orgánů, které jsou často způsobené chlamydiemi nebo podobnými
patogeny. „Zde je řešením odstranění
poškozeného vejcovodu. V případě, že
jsou postižené oba vejcovody, tak je
po jejich odstranění nutné podstoupit
metody umělého oplodnění,“ dodává
MUDr. Richard Sabol.
Foto: Schutterstock.com

Skoncujte
s únavou
Únavu mnozí z nás
považují za běžnou
součást období
těhotenství a kojení.

S ohledem na výrazné změny, které probíhají v našem těle i životě, je to pochopitelné. Nezapomínejte ale, že únava
je častým projevem nedostatku železa.
V období těhotenství i kojení má náš
organismus zvýšené nároky na množství železa.

„Řada žen však vstupuje do těhotenství jen s minimálními zásobami tohoto stopového prvku. Organismus pak
nároky na něj nestačí pokrýt, a tak až
60 % žen trpí v těhotenství tzv. anémií,
tedy chudokrevností,“ říká gynekolog
MUDr. Mário Bumbera. Některé formy anémie mohou souviset s nedostatkem železa.
Ke snížení pocitu únavy a vyčerpání
přispívá železo. K jeho doplnění je ideální tekutý přípravek Floradix® vyrobený
podle tradiční receptury.

Železo v číslech
3,5 až 5 g: tolik železa se nachází v těle dospělého člověka.
Cca 30 mg železa denně potřebují ženy v období těhotenství.
10–50 mg železa obsahuje potrava, kterou za den průměrně sníme.
Z tohoto množství se však do našeho těla vstřebá pouze 10–15 %.

Doplňte železo
Ke zmírnění únavy a vyčerpání
přispívá železo, které obsahuje
tekutý doplněk stravy Floradix®.
Železo v tomto přípravku je pro
tělo velmi dobře vstřebatelné
díky formě glukonátu železnatého, vitamínu C a výtažkům
z ovocných šťáv. Je vhodný i pro
těhotné a kojící ženy. K dostání
je v lékárnách, prodejnách dm
a v síti drogerií Teta za 319 Kč.

Doplněk stravy

Nezapomeňte na pestrou vyváženou
Doplněk stravy
stravu a zdravý životní styl.

Více na www.salushaus.cz

NOVINKA
✔ cenově výhodné balení
✔ praktické na cesty
+ kyselina listová

Těhotenství

CO MAMINKY

TRÁPÍ…
V průběhu těhotenství se řada žen potýká s rozličnými problémy, z nichž ně‑
které, jako například velká chuť k jídlu s roztodivnými kombinacemi potra‑
vin, jsou terčem dobromyslných vtipů. Mezi ty mnohem nepříjemnější patří
mimo běžných ranních nevolností i jedno téma stále tabuizované a přitom
velmi rozšířené. Jedná se o nedobrovolný únik moči neboli inkontinenci.
Některé zdroje uvádějí, že se týká až 76 % těhotných a až jedné třetiny žen
po porodu. Velká většina z nich se přitom o tomto ožehavém, ale snadno
řešitelném problému stydí hovořit dokonce i se svým gynekologem.

Těhotenství
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Možná to souvisí s tím, že už v dětském
věku, od chvíle, kdy je malým předškolákům odejmuta plínka, prožívají
traumata z toho, co se stane, když se
počůrají před ostatními. Tato obava ze
společenského znemožnění společně
s pocitem bezmoci a neovládání vlastního těla pak vytváří kolem lidí postižených únikem moči neprostupnou zeď.
I proto je dobré o inkontinenci veřejně
hovořit, aby se co nejvíce takto postižených žen zbavilo zbytečného stresu
a našlo odpovídající řešení.

NEJSTE ŽÁDNÁ VÝJIMKA
Právě vysoký výskyt tohoto zdravotního problému poukazuje na to, že se ve
skutečnosti jedná o běžnou záležitost,
která má konkrétní příčiny, vycházející jak z anatomických změn (rostoucí
děloha, tlak hlavičky plodu na močový
měchýř, oslabení svalů pánevního dna)
tak ze změn hormonálních. U naprosté
většiny takto postižených žen problém
nastává cca v posledních třech měsících
těhotenství a zcela odeznívá tři a šest
měsíců po porodu.
Jedná se tedy zejména o takzvanou
stresovou inkontinenci, kdy k úniku
malého množství moči dochází například při smíchu, kýchnutí, při kašli,
zvednutí těžšího předmětu či zvýšené
tělesné námaze.

DŮVODY, PROČ „TO“ ŘEŠIT
Důvodů, proč by se žena neměla snažit
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toto období „přežít“, ale měla by ho
otevřeně řešit se svým gynekologem,
je hned několik. Prvním z nich je samozřejmě fakt, že se tento intimní problém dá zvládnout či výrazně utlumit
a tím omezit stres a nepohodlí, které
takto postižená budoucí maminka prožívá v každodenním běžném životě.
Dalším důvodem je nebezpečí zánětů
a svědění, které mohou být vyvolány
častým únikem moči, jenž dráždí citlivé poševní stěny. To může následně
vést k rozličným ekzémům v intimních
partiích, infekcím či přinejmenším podráždění kůže. Výrazně se také zvyšuje
riziko zánětu močového měchýře, neboť zvýšená vlhkost a neustálé mytí při
inkontinenčních problémech „odplavuje“ zdravé bakterie, které jinak tělo
chrání před infekcí.
Nemělo by se zapomínat ani na tu skutečnost, že ačkoliv se většina maminek,
jak už bylo řečeno, vrátí nejpozději po
půl roce od porodu k normálnímu stavu a problémy odezní, proběhlé změny
v pánevní oblasti, způsobené porodem,
se mohou přihlásit znovu ve vyšším
věku a přispět k obnovené inkontinenci
či jiným obtížím.

CVIČENÍ A POMOC Z PŘÍRODY
Podle gynekologa MUDr. Miroslava
Smolíka závisí způsob léčby na dobrém zhodnocení stavu pacienta a získání dostatečného množství informací.
Právě proto je potřeba s lékařem ho-

vořit, neboť od kvalitní
anamnézy se pak odvíjí
léčba. Existují různé metody, od konzervativních
behaviorálních (úprava
životosprávy, váhy, cvičení) přes farmakologickou (léky a doplňky stravy) až po chirurgickou
(různé druhy operačních
technik). Někdy přichází
v úvahu hraniční alternativní léčba, jako je
například reflexní (elektrostimulace).
V případě inkontinenčních problémů nastávajících u čerstvých maminek se doporučuje
především zvýšená hygiena a hlavně posilování
svalů pánevního dna
cvičením (tzv. Kegelovy
cviky), přičemž správný postup cvičení
doporučí právě odborník.
„Vhodná je zejména v poporodním
období u nelepšící se inkontinence
i pomoc nehormonálními přípravky,
s obsahem tělu vlastních nebo běžně
se v přírodě vyskytujících součástí stravy - ale v požadovaném optimálním
koncentrovaném stavu. Podle mě je
ideálním začátkem terapie. Je snadno
dostupná, cenově přijatelná, pacientku nezatěžuje vedlejšími nežádoucími
účinky, a i pro samotného lékaře a pojišťovnu má výhodu v tom, že nijak nezatěžuje jejich rozpočet. Přitom efekt
takového přístupu, ve správné kombinaci s poctivou úpravou životosprávy
a cvičením, přinese v mnoha případech
pozitivní efekt a pacientovi se výrazně
uleví od jeho obtíží,“ doplňuje informace o možnostech řešení problémů
s inkontinencí MUDr. Smolík.
Nejdůležitější je tedy opravdu překonat zažitý stud a otevřeně řešit veškeré
tyto zdravotní nesnáze se svým lékařem. Díky tomu se těhotenství a období těsně po porodu nestane pro řadu
maminek nekonečnou denní i noční
můrou, ale zapíše se do paměti jako
období těch nejkrásnějších očekávání
a radosti.

Foto: Schutterstock.com

Svět nejmenších

DESET NEJČASTĚJŠÍCH
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ MIMINEK

Svět nejmenších

Příchodu malého děťátka se jistě všichni nemůžou dočkat. Pokojíček, kočárek,
oblečení i plenky ‑ vše nakoupeno a připraveno. Jenže s radostmi z malého
drobečka přichází i starosti nejčastěji vyjádřené dětským usedavým pláčem. Kéž
by tak miminka uměla říci, co je trápí! Víte, jaké jsou jeho nečastější příčiny?

INZERCE

Svět nejmenších

1. HOREČKA

4. VYRÁŽKA

8. REFLUX

Pokud tělesná teplota u dítěte mladšího půl roku stoupne nad 37,5° C měli
bychom být v pozoru. Horečka totiž
signalizuje boj těla s infekcí, které
rozhodně není radno brát na lehkou
váhu. Obzvláště, když se přidají bolesti,
křeče, letargie, vyrážka či zvracení, rozhodně neotálejte a vyhledejte lékaře.

Pokud se objeví nepříjemná vyrážka,
určitě stojí za zvážení začít používat
nedráždivá a hypoalegenní mýdla, začít prát v citlivějším pracím prostředku
a dbát na dostatečnou hydrataci pokožky miminka. Pokud vyrážka nezmizí, případně se přidají horečka a puchýře, je nejvyšší čas zajít k lékaři.

Jedná se o samovolný a opakovaný návrat obsahu žaludku, tzv. ublinkávání.
Pokud se jedná o výjimečnou situaci
a děťátko jinak prospívá, není důvod
k obavám. Problém nastává v případě,
když dítě zvrací proudem, je neklidné
a podrážděné. To už může signalizovat
nemoc, kterou není radno přehlížet.

2. BOLAVÉ BŘÍŠKO

5. BOLESTI ZOUBKŮ

9. OBTÍŽE S DÝCHÁNÍM

Bolest bříška, křeče či prdíky zná téměř
každá maminka. Jedná se o typický
příznak dětských kolik. Ty mohou být
způsobeny intolerancí laktózy, protože novorozenci nemají plně vyvinuté
trávení. Na pomoc tu mohou být například kapky, které dodají chybějící
enzym a vyřeší tak samotnou příčinu
vzniku koliky.

Obávané bolesti při prořezávání zoubků kolem půl roku děťátka jsou strašákem většiny rodičů. Poměrně často
jsou doprovázeny i zvýšenou teplotou
a průjmy. Bolesti se dají zmírnit zakoupením gumového kousacího kroužku
případně jemnou masáží dásní prstem
a bylinkovými čaji.

Na prvním místě je nutno říci, že dítě
dýchá rychleji než vy, což je zcela v pořádku. Nicméně pokud se rychlost
dýchání ještě zvýší, dýchání je trhavé a dochází až k lapání po dechu, je
nutné zpozornět. Může se totiž jednat
o záškrt, zápal plic či bronchitidu.

10. PRŮJEM
6. ZÁCPA

3. KAŠEL
U kašle je důležité sledovat celkový
zdravotní stav. Štěkavý kašel může
totiž znamenat zánět hrtanu, spolu
s nachlazením může předznamenávat
nachlazení či chřipku, v případě pocitu
nedostatku vzduchu a lapání po dechu
může znamenat i černý kašel. Pro zmírnění používejte zvlhčovače vzduchu
a dbejte na dostatek tekutin. Po poradě s lékařem nasaďte léky proti kašli.
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Frekvence vyprazdňování u miminek
je velmi různá, proto o zácpě mluvíme
v případě, že je stolice tvrdá s bolestivým průchodem. Doporučováno je přidání více tekutin a vlákniny, případně
masáž bříška, která napomůže mechanickému rozpohybování střev.

7. UCPANÝ NOS
Ucpaný nos je častým projevem při
rýmě. Jak si tedy poradit v tomto případě? Ideální je použít zvlhčovač vzduchu a odsávačku hlenů, která uleví.

Průjem je jedním z nejčastějších dětských onemocnění. Většinou se jedná
o následek alergie na některou z potravin, které snědla maminka před
kojením. V takovém případě je nutné
držet dítě v klidu a hlavně dbát na pravidelný a dostatečný přísun tekutin,
aby se předešlo dehydrataci. Pokud se
potíže do 24 hodin nezlepší a přidá se
horečka či zvracení, zajděte ke svému
pediatrovi, aby vám nasadil léky na
průjem.
Foto: Schutterstock.com
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CO POTRÁPÍ POKOŽKU NAŠICH

NEJMENŠÍCH NEJČASTĚJI?
Jak pečovat o pokožku našich nejmenších, aby byla jemná a hebká, a aby bylo
miminko spokojené? Řekněme si, jaké jsou zkušenosti maminek a co trápí
pokožku našich nejmenších nejčastěji.

Svět nejmenších
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Lipidy (tuky) jsou vylučovány kožními
buňkami, vytvářejí ochrannou vrstvu,
která brání ztrátám vody a proniknutí
mikrobů. Dětskou pokožku tvoří zejména lipidy, hydrolipidová vrstva však
má jinou strukturu než u dospělých.
V čem se ještě dětská pokožka liší od té
“dospělácké”?
•
•
•
•

je 5x tenčí
je citlivější oproti vnějšímu prostředí
není dostatečně odolná vůči infekcím
nemá dostatečnou schopnost udržovat stálou teplotu, má sklony
k přehřívání nebo k podchlazení

Z průzkumu, který realizovala jedna z kosmetických firem vyplývá, že
maminky dávají jednoznačně přednost jednorázovým plenám a v péči
o citlivou dětskou pokožku preferují
krém proti opruzeninám. Kosmetiku
si maminky vybírají značkovou a spíše
zahraniční, jsou opatrné a dávají přednost tradičním přípravkům s ověřenou
historií před nejnovějšími trendy.
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A S JAKÝMI POTÍŽEMI SE
MAMINKY NEJČASTĚJI POTÝKAJÍ?
Opruzeniny – vyskytují se zejména
v místech, kde se pokožka dotýká plenek a v kožních záhybech.
Co s tím: Pokud objevíte opruzeniny
v jejich počátcích, můžete je zahnat
pomocí obkladů z heřmánkového odvaru. Při přebalování nechejte miminko několik minut “vyvětrat” na čerstvém vzduchu, aby pokožka mohla
proschnout. Pokud se v oblasti vytvoří
červené tečky, vydejte se pro jistotu
k lékaři, může se jednat o kvasinkovou
infekci. Jako prevence je vhodná pravidelná (nikoliv nadměrná) hygiena,
časté přebalování, v rámci kterého je
vhodné použít zásyp s éterickým olejem heřmánku - azulenem.
Novorozenecké akné – může se objevit již po porodu - nejčastěji v oblasti
obličeje nebo v místě zapářky a v místech, kde se oblečení otírá o kůži.
Co s tím: Novorozenecké akné mizí
samo poměrně brzy (zhruba do 8. měsíce) a jeho léčba není většinou nutná.

Potničky – jsou drobné červené pupínky nebo puchýřky, které vznikají při
přehřátí.
Co s tím: Je vhodné místo omývat
vlažným roztokem heřmánku a vetřít
avirilový zásyp. Potničkám můžete částečně předejít volbou vzdušného oblečení nejlépe z bavlny.
Seborhoická dermatitida – vyskytuje se nejčastěji ve věku do tří měsíců
v podobě bílých až nažloutlých šupinek
v oblasti vlasové části hlavy.
Co s nimi: Nevystavujte miminko horkému a vlhkému prostředí. Jako léčba
se používají obklady a následné vyčesávání z vlasové části. Postižená místa je
možné promazávat sádlem nebo máslem. U kojenců se dermatitida obvykle
hojí do několika týdnů až měsíců.
Jestliže je dětská pokožka velmi suchá
nebo se kožních potíží nemůžete dlouhodobě zbavit, poraďte se ohledně používání kosmetiky s dermatologem.
Foto: Schutterstock.com

TannoHermal

®

Syntetické třísloviny/zinek

Léčba kojenecké kůže
podrážděné plenami nebo opruzením

• Vysuší
• Zklidní

Lotio
Syntetická tříslovina
zinek, talek

Krém

suchá

• Vysušováním zánětlivých a mokvajících oblastí kůže a s ním spojeným vytvářením strupů se odebírá živná půda bakteriím a plísním.
Působí se tak proti dalšímu šíření
kožní infekce.
• Dalším efektem vysušování je citelné zmírnění svědění a zmírnění dráždivosti na postižených oblastech kůže díky vytvořenému
ochrannému filmu.

mokrá

• Používejte Tanno-Hermal k vysoušení sekretu z ran způsobeného zánětlivými změnami,
mokváním a svěděním při onemocněních povrchové vrstvy kůže
např. při planých neštovicích, oparu (herpes labialis).
4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o
Ve Studeném 8A
147 00 Praha 4

• Tanno-Hermal je vhodný zejména k aplikaci do kožních záhybů
(podpaží, oblast genitálií a oblast
kolem konečníku, pod prsy, mezi
stehny, mezi prsty), jako pomocný
prostředek při ošetření plenkové
dermatitidy, jakož i k lokální léčbě
svědivé nebo mokvavé vyrážky.
• Tanno-Hermal je možné použít
také při nadměrné potivosti (hyperhidróze).
• Tanno-Hermal je možné používat
v každém věku.

Dávkování:
Tanno-Hermal se nanáší podle potřeby několikrát za den tence na postižená místa na kůži.
Kontraindikace:
Tanno-Hermal se nesmí používat
při známé přecitlivělostí na syntetickou tříslovinu, parahydroxybenzoáty a jejich estery (parabeny; E214
- E219) nebo ostatní složky Tanno-Hermal se nesmí aplikovat do očí.
Před použitím přípravku se seznamte s příbalovou informací, případné nežádoucí účinky konzultujte
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce:
Almirall Hermal GmbH,
D 214 65 Reinbek,
Německo

Tanno_CZ-05_2016

zdravotnický prostředek

1% tříslovina

Svět nejmenších

DOVOLENÁ
S MALÝMI DĚTMI

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

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

BALÍME, ALE KAM S TÍM?
Oblečení, hračky, plenky, dětská kosmetika, kočárek, postýlka, vanička….
Kam to všechno dát a do čeho zabalit?
Oblečky na malé děti nezaberou příliš
místa, navíc se mohou během dovolené
snadno přeprat, horší je to s kočárkem,
postýlkou nebo například vaničkou.
Především u větších věcí je lepší si vše
dopředu promyslet, a pokud to jde, vzít
s sebou lehčí kočárek, postýlku je lepší
buď nebrat vůbec, nebo zvolit cestovní
model, vaničku doporučujeme nahradit například nafukovacím bazénkem.
Snadno se transportuje, dobře poslouží
svému účelu a pro miminko to bude zajímavá změna.
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NA CO NEZAPOMENOUT!
Rozhodně nesmíte zapomenout na
dětskou lékárničku. Od té dospělácké,
se na první pohled liší hlavně obsahem
a nesmí v ní chybět dětské léky na průjem, zácpu, bolest, horečku, ale také
různé gely na štípance od hmyzu, u větších dětí je potřeba myslet i na náplasti
a desinfekci.
K lékárničce rozhodně rovnou přibalte
i dětský krém nebo olej na opalování
s vysokým ochranným faktorem. Plánujete-li však cestu k moři, je vhodné dětem pořídit navíc speciální plavky, které
je ochrání před palčivými slunečními
paprsky a škodlivým UV zářením.
U dětí, které ještě nosí plenky, nezapomeňte na účinný krém na opruzeniny,
přestože budou většinu dne nejspíš bez
plen, stačí poměrně krátká chvíle na to,
aby se vlivem horka vytvořila bolestná
opruzená místa.

BĚHEM CESTY SE BUDE HODIT
K ruce si na cestu do auta připravte tašku s jídlem a pitím pro malého spolucestujícího. Pozor, některé děti a miminka
krmení během cesty špatně snáší. Proto

je lepší nechat je najíst v dostatečném
časovém předstihu před cestou a případně jim včas podat léky proti zvracení. Kromě hraček, zeleniny, ovoce
a různých křupek či nezbytného mléka,
nezapomeňte ani na vlhčené ubrousky.
Hodí se na utírání upatlaných ručiček,
pusinky, ale také na otírání potahů od
rozteklé čokolády a jiných dobrot.

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

Zdroj: bupi.cz,
foto: Schutterstock.com

NEJZÁBAVNĚJŠÍ KNIHY PRO DĚTI ZA VYSVĚDČENÍ!
Pavla Horáková
Tajemství Hrobaříků

David Walliams
Dědečkův velký útěk
288 Kč

Edward Carey
Kronika rodu Iremongerů
Smetištejn
298 Kč

298 Kč

Dětská detektivka
Tajemství Hrobaříků je zasazená do
tajuplného prostředí rozlehlých
Olšanských hřbitovů v Praze. Právě tady se seznámí pětice kluků
a holek ze sousední čtvrti. Členové
party Hrobaříků:
Vojta, Klára, Evžen,
Šimon a Alžběta
netuší, že je spojuje jedno prastaré tajemství,
které se hřbitovy souvisí. Během školního roku
na Olšanech pronásledují padouchy, řeší záhady
a dozvídají se leccos o slavných lidech, kteří jsou
zde pochovaní. Hrobaříci postupně zjišťují, jak
moc tu spolu souvisejí minulost a přítomnost,
a když přijdou na stopu zločinu, smysl pro spravedlnost jim nedovolí zůstat stát se založenýma
rukama.

Jackův děda je už starý a zmatený. Stále ale věří,

že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje
proti Němcům v slavné bitvě o Anglii. Tak tomu
před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho
chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi
rodiče umístí dědu do podivného a nehostinného domova pro staré lidi, se Jack rozhodne,
že dědečka zachrání. Vydají se společně na
velkou dobrodružnou cestu, dokonce opravdu
vzlétnou do oblak.
Nový román Davida
Walliamse je úžasnou směsicí smutných momentů, detektivních motivů
i typicky walliamsovského humoru. Řeší
se v něm problém
Alzheimerovy nemoci, vztahy v rodině a čtenáři se navíc
dozví i něco z historie. Knihu opět ilustroval Tony Ross.

Hlavní hrdina knihy
Klod patří do bohaté, vlivné rodiny Iremongerů, která své
jmění vybudovala
doslova z odpadků.
Uprostřed Velkého
smetiště stojí jejich
ohromné sídlo přezdívané Smetištejn,
které se však podobá spíše živoucímu
bludišti plnému tajných chodeb a schodišť. Rozvětvená rodina Iremongerů je více než zvláštní,
každý její člen při narození dostane do vínku tzv.
rodný předmět, který musí neustále nosit u sebe.
Klod například vlastní zátku do vany. Divné, že?
A ještě divnější je, že Klod slyší, jak všechny tyto
předměty mluví. Poslední dobou věci začínají
šeptat a špitat čím dál víc. Jako by se schylovalo
k něčemu neblahému. Jednoho dne narazí Klod
ve Smetištejně na odvážnou a zvídavou služebnou, osiřelou Lucy, s jejíž pomocí začne odhalovat temné tajemství své nevyzpytatelné rodiny...

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
INZERCE
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Slovo „alergie” se stalo součástí každodenního slov‑
níku mnoha z nás. Předpokládá se, že v České republice
žije v populaci 25 % alergiků (2,5 milionu obyvatel),
16 % lidí trpí alergickou rýmou (1,6 milionu oby‑
vatel), ekzematiků je v populaci 10 % a astmati‑
ků 8 %, přičemž u některých osob se uvedená
onemocnění mohou vyskytovat současně. U dítě‑
te, jehož oba rodiče trpí alergií, je riziko vzniku
tohoto onemocnění až 60 procent. Život s alergií
je protkán množstvím drobných, ale i větších obtí‑
ží a problémů. Mezi ty podstatné patří zařizování
dětského pokoje a jeho následný úklid. Jak by měl
vypadat dětský pokoj malého alergika?

Svět nejmenších

MÁTE DOMA MALÉHO
ALERGIKA? JAK ZAŘÍDIT

JEHO DĚTSKÝ POKOJ?

INZERCE
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NEJHORŠÍ JE SITUACE U DĚTÍ
Alergická onemocnění jsou momentálně jednou z největších epidemií v Evropě. Více než 150 milionů Evropanů.
MUDr. Eva Kovaříková z pražské alergologie Třeboňská to konkrétně doplňuje: „V České republice trpí nějakým
typem alergie přibližně 35 % dětské
populace, přičemž nejčastěji je zastoupen atopický ekzém a alergická rýma,
s tím, že ekzém je častější v nižších věkových skupinách - u kojenců a batolat.
Asthma bronchiale má až 15 % dětské
populace. Trend je přitom stále vzrůstající. Během posledních dvou dekád
se vzrůst odhaduje až o 20 %. Projevy
alergie nejsou již omezeny na specifickou sezonu např. jarních pylů nebo
určité prostředí. Čím dál více způsobují
problémy celoročně působící alergeny.
Je patrný vliv výživy, celkové změny
životního stylu, špatná kvalita venkovního ovzduší ve velkých městských
aglomeracích. Jednoznačně byl prokázán vztah alergických onemocnění
s expozicí alergenů vnitřního prostředí, tj. zplodin hoření, dále vliv roztočů
a plísní, vliv domácích zvířat a tabákový
kouř. Negativně se rovněž podílejí změny klimatu - oteplení a tím prodloužení
jarní pylové sezony.“
Při zařizování dětského pokoje musíte
brát ohled na vašeho malého alergika. Podle doktorky Kovaříkové by měl
být zařízen tak, aby se v něm dítě cítilo
dobře, aby mělo své oblíbené hračky
a aby se mu dobře usínalo v pohodlné
postýlce. Současně ale by měl být upraven tak, aby měl omyvatelné povrchy,
byl dobře provětratelný, aby měl lůžkoviny, které se dají dobře prát, matraci,
která se dá vyluxovat, hračky, které se
dají omýt nebo vyprat. To platí i pro
nábytek - měl by být s omyvatelnými
povrchy, nejlépe dřevěný, bez přísad
agresivních chemických látek a lepidel
(formaldehyd),

POZOR NA TEXTILIE!
Textilie, které nechybí v žádné domácnosti, jsou velkým pohlcovačem prachu.
Prach je však rájem pro roztoče, jejichž
výměšky bývají nepříjemným spouštěčem alergických reakcí. Mnoho dětí je
dnes alergických právě na prach a roztoče, které v něm přebývají. Roztočům
se daří zejména v kobercích, záclonách,
závěsech, polštářích a peřinách. Proto
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je vždy nutné mít dobrý antibakteriální
vysavač, kterým budeme textílie pravidelně vysávat.

(NE) ŽÁDOUCÍ ZÁVĚSY
Rodiče by si měli velmi dobře promyslet
umístění záclon nebo závěsů do dětského pokoje. Na záclonách a závěsech se
kromě prachu a roztočů usazují pyly,
které při větrání pronikají dovnitř. Lepší alternativou jsou žaluzie. V případě,
že nechcete záclony z dětského pokoje
odstranit úplně, perte je alespoň jednou za 2 měsíce na vyšší teplotu, doporučuje se 60 stupňů. Pokud si vyberete
žaluzie, nezapomínejte je pravidelně
otírat, aby se na nich netvořila vrstva
prachu. Jak dodává doktorka Kovaříková: „Pořiďte si buď omyvatelné žaluzie,
nebo raději nic.“

KOBEREC VERSUS JINÝ DRUH
PODLAHOVÉ KRYTINY
Toto dilema zažívají při zařizování dětského pokoje všichni rodiče. „Hlavní
zásadou je nemít celoplošný koberec,
množství dekoračních textilií, ve kterých se drží prach a tím roztočové alergeny,“ říká nekompromisně doktorka
Kovaříková. Ačkoli koberce chrání děti
před prochladnutím od nohou, v případě, že máte doma alergika, si vyberte
raději jiný druh podlahové krytiny. Koberce jsou totiž živnou půdou pro prach
a roztoče, které mohou spustit nepříjemnou alergickou reakci. Podlaha
dětského pokoje musí být komfortní,
příjemně teplá a snadno omyvatelná.
Dobrou variantou je měkké linoleum
nebo korek. Oba materiály jsou ideální
pro malé děti a dobře poslouží i při prvních krůčcích vašeho zlatíčka.

JAK SI USTELEŠ, TAK BUDEŠ SPÁT
Velkou pozornost by měli rodiče věnovat i dětské postýlce. Matrace a ložní
prádlo se rychle stávají královstvím roztočů. Chcete-li ochránit svou ratolest,
hledejte matrace pokryté ochrannou
vrstvou nebo potahem. Polštáře a přikrývky by měly být antialergické nebo
z dutého vlákna. „Postel by měla mít
nohy, aby se pod ní dalo vytírat a matrace by měly být s povlakem z netkané
textilie, která brání průniku roztočů.
Lůžkoviny pak z umělé střiže, kterou
bude možné prát při teplotě nad 60°C,“
upřesňuje alergoložka Eva Kovaříková.

Ložní prádlo nezapomeňte vyměňovat
jednou za 7 až 10 dní, přičemž i přikrývka a polštář by se měly vyprat alespoň
jednou za tři měsíce. V pokoji malého
alergika bychom měli vždy uvažovat
o čističce vzduchu.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE HRAČEK
Hračky jsou neodmyslitelnou součástí
každého dětského pokoje. Pro malého
alergika mohou být ale zdrojem problémů, protože v některých typech hraček se hromadí prach a roztoče. Týká se
to zejména plyšových a textilních hraček. Pokud je vám líto vyhodit oblíbené
hračky vašeho dítěte, stačí o ně správně
pečovat. Ty, se kterými se vaše dítě nehraje pravidelně, odložte do uzavíratelné nádoby, skříně nebo zásuvky na
hračky, aby se ně neprášilo. Hračky, se
kterými si hraje rádo, musíte pravidelně prát při vysoké teplotě. Pokud má
vaše dítě zálibu v gumových hračkách
a plastových hračkách, omývejte je
v nádobě s vodou s kvalitním desinfekčním přípravkem.

TŘI ZÁSADY NA KONEC
Výše uvedené podmínky jsou podle
paní doktorky Evy Kovaříkové výrazem
ideálního stavu. V praxi to samozřejmě
tak nebývá. „Pro běžný život s malými
i velkými alergiky v domácnosti je dobré mít na paměti tři zásady: omyvatelné
plochy, dobrý vysavač a nekuřácké prostředí,“ říká závěrem MUDr. Kovaříková.
Text: Schuttersock.com

Aktuální akce:
SLEVA 22 %
na vestavěnou skříň

SLEVA 10 %

na kuchyňskou sestavu

Nábytek na míru umíme!
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CESTUJEME

S DĚTMI

Svět nejmenších

Také máte tendenci odkládat dovolenou v Česku „na jindy“? „Vždyť tady to pře‑
ci znám,“ říkáte si, „a tady mi nic neuteče“. Zkuste to letos jinak a objevte kouzla
naší země. Možná přijdete na to, že jsou i místa, kde jste ještě nebyli, krásy, které
jste ještě neviděli, a že i naše krajina se mění. Poznejte letos Česko. A kdyby vám
to přece jen bylo málo, odskočte si na chvilku k sousedům – do Německa či na
Slovensko…

Svět nejmenších

KRKONOŠE – TURISTIKA,
CYKLOTURISTIKA
Prošlapte si místa, která znáte jen pod
sněhem, a objevte letní tvář Krkonoš.
Vyrazit můžete pěšky i na kole. Letní
Krkonoše jsou oproti zimě oázou klidu
a pravé přírody. Uvidíte, jak sami budete překvapení jejich jinou tváří, a kolik
nových podob snadno objevíte.
Nádherná krajina se stopami činnosti ledovců tvoří Krkonošský
národní park s rozlohou 38.500
ha a láká na procházky, túry a výlety. Víte, na jaká zajímavá místa
se podívat?
Vydejte se po značených trasách
k pramenu Labe, na Bucharovu
cestu z Horních Míseček do Vrchlabí, romantickou Weberovu cestu údolím Bílého Labe, Šourkovu
cestu Obřím dolem či Úpským rašeliništěm na Výrovku.

ŠUMAVA – RÁJ CYKLISTŮ
A BAJKERŮ
Stačí naplánovat trasu, seřídit kolo,
sbalit si pár nezbytností a můžete vyrazit za krásami šumavských hvozdů.
A proč kolo? Na kole stihnete za den
mnohem víc než pěšky a dostanete se
i do 1. zóny Národního parku, kam je
zakázaný vjezd autem. Neváhejte a už
pumpujte!
Z hustě zalesněných oblastí vedou Šumavou stezky po hřebenech a svazích
až do doliny. Můžete se zatoulat k pramenům Vltavy, po dřevěných chodníčcích dojít mezi rašelinové slati u Borových Lad nebo shlédnout šumavská
jezera.
Rozlehlé šumavské pláně poznáte nejlépe právě na kole, ale samozřejmě
i při pěších túrách. Oblíbeným místem
turistů je nejhezčí šumavský hřeben
tvořený vrcholy Pancíř (1214 m), Můstek (1235 m) a Prenet (1071 m). Jedním
z nejlákavějších míst je údolí bystřiny
Vydry a Otavy, chráněné území s horskými dědinkami Srní, Antígl, Kvilda,
a historická Sušice.
Na Šumavě najdete okolo 500 km
značených cyklotras, procházejících
terénem různé obtížnosti. Jsou zde
podmínky k horolezectví, jízdě na
koni, koupání a k provozování mnoha
dalších letních sportů. K návštěvě láká
i sousední Německo - bazén v Bavorské
Rudě či Aquapark ve Waldmunchenu
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s tobogány a sirnými lázněmi, nebo
muzeum zvířat v Regenhuete.

DOVOLENÁ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
– TŘEBOŇSKO, ČESKÁ KANADA
Kraj Jižních Čech je vyhledávaným turistickým cílem nejen pro své přírodní
krásy, ale též pro množství historických

památek, lázně a dobré podmínky pro
cyklistiku a vodní sporty, milujete-li vyjížďky na koních, neměl by tento kraj
na vašem výletním seznamu chybět.
Značnou část území pokrývají lesy
a rybníky, které jsou často součástí
chráněných přírodních území a biosférických rezervací, a dodávají celé oblasti tajemné, romantické kouzlo.
Pohádkové jižní Čechy se pyšní historickými perlami, jako jsou zámek Červená
Lhota, romantický Jindřichův Hradec
nebo dům Emmy Destinové. Projížďkami kolem rybníků v divoké přírodě, kde
můžete narazit např. i na losa, dosud
opomíjenou Českou Kanadou, a samozřejmě výtečným jídlem. Za návštěvu
stojí i krásy Českého Krumlova, Třeboň
nebo Tábor.

DOVOLENÁ NA VYSOČINĚ
Vysočina je lákavá zejména panenskou
přírodou, kterou ještě zcela nepoznamenala lidská činnost. Dodnes se můžete procházet celé hodiny lesy, aniž
byste potkali jediného člověka. V části
Vysočiny byla vytvořena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (500 m n.m.),
která poskytuje ideální podmínky pro
všechny druhy sportu, zejména pak pro
turistiku a cykloturistiku.

JIŽNÍ MORAVA – PÁLAVA
Kdo jednou okusil lahodná pálavská

vína v místním sklepě, vrací se do těchto míst znovu a znovu. Vy, kdo ještě váháte, vězte, že kromě lahodného moku
na vás čeká panenská a turisticky ještě
ne tak zaplavená příroda, utajené památky i snadné cyklotrasy, které zvládne každý bez ohledu na kondici či věk.
Poznejte krásy a historické památky jižní Moravy. Pavlovské vrchy se táhnou severovýchodním směrem od
Mikulova a vrcholy kopců zvýrazňují zříceniny středověkých hradů
(Děvičky a Sirotčí hrádek). Věděli
jste na příklad, že jsou biosférickou rezervací UNESCO? Na jejich
úpatí se nachází malebné vinařské
vesničky, mezi nimi i Dolní Věstonice - naleziště světoznámé Věstonické Venuše, a obtáčí je neméně
proslulé vodní dílo Nové Mlýny,
kde se dá v létě krásně vykoupat.
Při vašich toulkách byste neměli
vynechat ani známý Lednicko-Valtický areál, který je rovněž zapsaný
v UNESCO, a Svatý kopeček v Mikulově.
Okuste letos v létě slunce jižní Moravy!

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – LÁZNĚ
A NÁDHERNÁ PŘÍRODA PLNÁ
LESŮ A PRAMENŮ
Mariánské Lázně proslavily vynikající účinky čtyřiceti léčivých pramenů,
křehké kouzlo architektury i romantika rozlehlých parků. Při vašem pobytu
oceníte také kouzlo nedotčené přírody
Slavkovského lesa plného slatí a rašelinišť, která je městu blízko natolik, že na
své výpravy můžete vyrazit hned od hotelu, aniž byste museli popojet autem.
Neodmyslitelnou součástí každého lázeňského města je kulturní život včetně
koncertů na kolonádě, divadel, módních přehlídek i zábavných pořadů. Nevšední zážitek v Mariánkách představuje Zpívající fontána, jejíž podmanivé
tóny rozeznívají okolí kolonády každou
lichou hodinu, a nesmíme zapomenout
ani na oblíbené golfové turnaje.
Mariánské Lázně nabízejí romantické,
wellness i léčebné pobyty pro všechny
věkové kategorie, své si zde najdou bezesporu i senioři.
Při svém pobytu pak nezapomeňte navštívit i blízké okolí: Karlovy Vary, Františkovy Lázně, klášter v Teplé, historické centrum v Plané, Lázně Kynžvart či
městečko s gotickým hradem a barokním zámkem ze 14. století Bečov nad

Léto s dětmi
ve WELNESS HOTELU BABYLON
v Liberci

Prázdniny a léto s dětmi – ZÁBAVA, RELAX a POHODA
- výhodné PRÁZDNINOVÉ POBYTOVÉ balíčky
ve WELLNESS HOTELU BABYLON
- iQLANDIA a iQPARK
- indoor AQUAPARK - 4 tobogany, laser show
a mnohem více. Za každého počasí.

- WELLNESS CENTRUM s více než 20 procedurami
- LUNAPARK s atrakcemi a Staročeskou střelnicí
- INDOOR ADVENTURE GOLF, BOWLING, LASER GAME,
4D KINO, …

Ke každé platící dospělé osobě ve WELLNESS HOTELU BABYLON pobyt pro dítě mladší 12 let ZDARMA!
WELLNESS HOTEL BABYLON, Nitranská 1, 460 07 LIBEREC | rezervace@hotelbabylon.cz

| www.HotelBabylon.cz
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Teplou, kde se nachází i unikátní Relikviář sv. Maura.
Pro rodiny s dětmi doporučujeme
v této lokalitě pobyt v baby friendly
OREA Hotel Monty**** s lesoparkem,
dětským koutkem a nejlepšími zákusky
ve městě. Ostatně i ve všech ostatních
lokalitách se můžete nechat hýčkat
v síti těchto hotelů.
Kam s dětmi na výlet?
Léto je dlouhé a kromě typu na dovolenou se vám jistě bude hodit i typ na víkend, či jen víkendový den. Ostatně nemusí být od věci i spojit pobytový týden
s nějakým pěkným zážitkem, co říkáte?
Máte rádi aquaparky?
Aquapalace Čestlice v Praze je největším aquaparkem ve střední Evropě
a nabízí tři tématické části. Palác dobrodružství má šest tobogánů, strmé skluzavky nebo spacebowl a dravou řeku,
Palác pokladů s rodinnou atmosférou
skýtá brouzdaliště, skluzavky i vrak pirátské lodi a umělé vlnobití. Klid potom
najdete v Paláci relaxu, kde se nachází
plavecký bazén, vířivka a potápěčský
tubus. Aquapark je otevřen od 10 do
22 hodin, v pátek a sobotu do 23 hodin.
Aqualand Moravia je aquapark v obci
Pasohlávky v okrese Brno-venkov. Jeho
kapacita je 8000 návštěvníků a vodní plocha měří přes 3000 m². Součástí
aquaparku je 7 bazénů, 12 tobogánů,
24 typů saun, 4 vířivky, wellness zóna
(kryozóna, římské a sluneční lázně)
a restaurace pro 480 hostů. Aqualand
Moravia byl slavnostně otevřen 1. srpna
2013.
Pro termální bazén aquapark využívá geotermální vrt Mušov s teplotou

46 °C, který má osvědčení přírodního
léčivého zdroje.
Termální lázně Slovensko Veľký
Meder
Když už budete u hranic, se se vypravit
k našim Slovenským sousedům a užít si
krásný relax.
Termální lázně Slovensko Veľký Meder (Thermal Corvinus) v krásném prostředí lesoparku Velký Meder poskytuje možnost romantických procházek
či joggingu na udržovaných lesních
cestách. Celoroční provoz vnitřních bazénů, krytého bazénu s propojením na
bazén vnější, solárium, masáže, tobogány, venkovní bazény, pláž, dětské a beachvolejbalové hřiště jistě oceníty vy i vaše děti..
Bohatou nabídkou se chlubí i Centrum Babylon v Liberci. Aquapark ve
stylu antických lázní čítá tobogány,
vodní jeskyně, whirpooly, i adrenalinový trychtýř, Zájemci mohou vyzkoušet
také Aquazorbing, tedy chůzi v kouli
po vodní hladině. Wellness centrum
zahrnuje sauny, solné a bylinkové inhalace nebo solný důl. Kdo by byl unaven
vodou, může zavítat do zrcadlového
labyrintu nebo vyzkoušet četné hry
a experimenty v science centru iQpark.
Centrum je otevřeno denně od 10 do
22 hodin, v pátek od 10 do 23 hodin.
Tím se dostáváme k další možnosti, nechce-li se nám formovat tělo, pojďme
formovat mysl…

CO ŘÍKÁTE NA SCIENCEPARKY?
iQLANDIA v Liberci
Supermoderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti expozicích – to
je nové science centrum iQLANDIA v Li-

berci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků,
na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí
lidé při zemětřesení či vichřici, absolvujete pravý kosmonautický výcvik, dozvíte se, jak fungují věci, které denně
používáme. Velkým lákadlem je 3D planetárium humanoidní robot Thespian,
který je jediný u nás. Navíc vás tu čekají
ukázky nejrůznějších pokusů a další
program.
Techmania v Plzni
Ve dvou nově zrekonstruovaných starých továrních halách čekají na návštěvníky stovky interaktivních a hravých
exponátů, špičkově vybavené laboratoře a dílny, 3D planetárium a vědecké
show. To vše zve na výlet do světa fyziky, biologie, astronomie či filmu.
VIDA! science centrum
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se
hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub
záhadě Bermudského trojúhelníku, to
vše můžete zažít v zábavním vědeckém
parku VIDA!
Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká
přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do
čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná
část Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle
vědy si pak můžete užít pravidelná
představení plná zábavných pokusů.

Zdroj: Cestujsdetmi.cz,
foto: Schutterstock.com

ÚRAZY DĚTÍ - POJIŠTĚNÍ
Můj syn pojede v létě na vodácký tábor. Je mu 10 let. Na táboře budou děti sjíždět řeku na raftech.
Synovi platím životní pojištění. Mám mu také sjednat nějaké speciální pojištění na případný úraz?
Jitka – 40 let, Tábor
Pokud synovi platíte životní pojištění, podívejte se, jestli zahrnuje pojištění úrazu a/nebo pojištění hospitalizace – měla byste to mít napsané v pojistce. Dobré je vědět, že když platíte dítěti životní pojištění se sjednaným
pojištěním úrazu, nemusíte pro podobné akce synovi nic speciálního sjednávat. Některé pojišťovny však vyžadují připojištění rizikových aktivit, se kterými se mohou děti na táboře setkat. Ale například naše FLEXI životní
pojištění platí po celém světě a u dětského pojištění nezařazujeme děti do rizikových skupin, takže pokud
si dítě rekreačně vyzkouší adrenalinové zážitky nebo začne aktivně dělat nějaký rizikový sport, nezvyšuje se
cena pojištění, které u nás platí až do jeho 25 let věku. Není ani potřeba aktivovat nějaké další připojištění.
TIP: v rámci FLEXI životního pojištění u pojištění úrazu si i dospělí mohou zdarma pojistit rizikové rekreační
sporty, a to až na 30 dní v roce. Stačí, když dvě hodiny před aktivitou pošlou aktivační SMS. Pojištěni jsou tak
pro aktivity, jako je například horolezectví, bungee jumping, potápění s dýchacím přístrojem nebo rafting,
a to kdekoliv na světě.
Petr Procházka
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

POZNÁVAT
NÁS BAVÍ!

KOSMO
nová expozice
TOP 5
Planetárium UltraHD |Humanoidní robot | Mars Rover
Ohnivé tornádo | Kosmonautický trenažér
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·
·
·
·
·

Titanic
Hasičská stanice
Vodní svět
Hudební pódium
Fakírovo lože
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ZÁBAVNĚ–NAUČNÝ PARK MIRAKULUM
Čím vás okouzlíme
v nové sezoně?

Desítkami originálních herních
prvků pro děti i dospělé

Parní mašinkou vedoucí na sousední
Tankodrom a jízdou na vojenských vozech

Lesními hřišti a Vodním světem,
který nemá v ČR obdobu

Skvělou domácí kuchyní s perfektním
a dostatečným zázemím

Kontaktní zoo, naučnou stezkou
a programem třídění odpadu

Dostatkem parkovacích míst v okolí
parku zdarma

PARK MIRAKULUM – Topolová 629, Milovice ve středních Čechách
Hlavní partner parku:

Programový partner:

Hlavní mediální partner:

Produktoví partneři:

Provozní doba v roce 2016
Park je otevřen od dubna
do října. Aktuální provozní
dobu, všechny další užitečné
informace a živý program
najdete na webových
stránkách.

www.mirakulum.cz
Partneři:

Mediální partneři:

Sunárek kašička s cereáliemi – První kašička
v kapsičkovém balení
Sunárek, přichází s další unikátní novinkou v kapsičce. Novinkou Sunárek kašička
s cereáliemi lze nahradit oběd nebo večeři. Je vhodná již pro děti od ukončeného
6. měsíce věku a je prvním produktem svého druhu v segmentu dětských kaší.
K dostání v pěti chuťových variantách: banán a jahoda, jablko a broskev, hruška
a meruňka, jablko a borůvka a mix ovoce.

Vždy čisté ruce!
Mytí rukou je jednoduchý a účinný způsob prevence před bakteriemi na rukou. Zejména u dětí je potřeba tento návyk vytvářet co nejdříve. Je to běh
na dlouhou trať, povolejte proto na pomoc říkanky, písničky či jahodového pomocníka Carex, díky
kterým děti hravou formou přimějte k mytí rukou.
Jedinečná „příchuť“ Carex – Strawberry Candy voní jako
jahodové bonbóny a okouzlí tak každé dítě. Díky obsahu
jemné a přirozené antibakteriální složky kyseliny mléčné,
které mají hydratační a protizánětlivé účinky, zklidňují
podráždění a současně potlačují množení bakterií.
Více informací na www.carex-cz.cz

Co s vysloužilým telefonem či žehličkou? Řešením
jsou červené kontejnery!
Staré mobilní telefony, klávesnice, fény, žehličky, přehrávače mp3 a další malé elek‑
trospotřebiče doma najde téměř každý. Kam však s nimi, když doslouží a doma už
na ně není místo? Rozhodně ne do obyčejného kontejneru! Elektronická zařízení
totiž obsahují nebezpečné látky, které se na skládce postupně uvolňují a nená‑
vratně poškozují životní prostředí.
Nezisková organizace ASEKOL
proto rozmisťuje po České repub‑
lice červené kontejnery na baterie
a drobné elektrozařízení. Celkem
jich je nyní 2 404. Odpad z těchto
kontejnerů se ve zpracovatelském
závodu bezpečně rozebere a z vel‑
ké části znovu recykluje.

The RITUAL of Sakura...
To jsou třešňové květy. Díky očistnému a pečují‑
címu rituálu s přípravky The Ritual of Sakura tak
můžete každý den považovat za malý nový začátek.
Teď mají všechny zbrusu nový obal, ale nebojte se,
oblíbené složení zůstává stejné. Řada obsahuje směs
třešňových květů s vyživujícím rýžovým mlékem.
Pokud se vám Rituals líbí, navštivte
stránky www.rituals.cz

Úroda z vaší zahrádky bez chemie?
Pomůže Biogarden
Zahrádkáři si oblíbili pěstování ovoce a zeleniny na
vlastních záhoncích a zahradách. Často se však musejí vypořádat se škůdci. Český biologický fungicidní
přípravek Polyversum Biogarden proti plísňovým
chorobám rostlin bojuje s houbovitými parazity zcela bez chemie. Polyversum Biogarden je založen na
čistě přírodním mikroskopickém houbovém organismu
Pythium oligandrum, který se ve velmi nízkých koncent‑
racích přirozeně nachází v půdě a chová se jako predátor
- tělo cizí plísně rozkládá pomocí enzymů a čerpá tak
z něj živiny. Jakmile dravá houba pozře svého hostitele,
postupně začne odumírat, jelikož už se nemá čím živit.
Více na www.biopreparaty.eu.

Novinka od Hamánka
Přemýšlíte, jak svým dětem
obohatit pitný režim? Nabíd‑
něte jim jeden z řady nových
ovocných nápojů od Hamánka.
Všechny druhy jsou v praktic‑
kém balení vhodném nejenom
na cesty. Navíc nápoje Hamá‑
nek jsou bez přidaného cukru,
obohacené vitamínem C či mi‑
nerálními látkami. Ochutnejte
spolu s dětmi například lahod‑
ný nápoj s borůvkami a brusin‑
kami, kde je celých 330 g ovoce
(500 ml)
www.hamanek.cz

VYHRAJTE BALÍČEK OD SUNARU A OCHUTNEJTE NOVINKU SUNÁREK KAŠIČKA
Sunárek, přichází s další unikátní novinkou v kapsičce. Novinkou Sunárek kašička s cereáliemi lze doplnit oběd nebo večeři. Je vhodná již pro
děti od ukončeného 6. měsíce věku a je prvním produktem svého druhu v segmentu dětských kaší. K dostání v pěti chuťových variantách.
Vyhrajte balíček od značky Sunar a ochutnejte novinku Sunáre kašička právě nyní. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Pro jak velké dítě je
Sunárek kašička určená?
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
A. Od ukončení 5. měsíce
B. Od ukončení 6. měsíce
C. Od ukončení 7. Měsíce
Nápovědu najdete na webových
stránkách www.sunar.cz.
Odpoveď posílejte na
soutez@mojerodinaaja.cz

Chcete vařit v Chefparade?
Víte jaký je výborný způsob, jak strávit se svými dětmi aktivně společné
chvíle? Zkuste společně vařit v Chefparade. Odměnou vám bude nejen
dobrý pocit, ale hlavně radost v očích vašich dětí. Můžete si vybrat z mezi
klasickým kurzem pro děti od 4 nebo od 10 let či speciálními akcemi jako
jsou dětské párty nebo
akce na Mikuláše či
Halloween, které jsou
velice oblíbené a vedou
je zkušení lektoři, kteří
děti i výborně zabaví.

V létě krásná…
Máte vysušenou pokožku? Trápí
vás jizvy či strie? Vyzkoušejte Bi‑Oil
- speciální olej pečující o pokožku,
který pomáhá vylepšit vzhled jizev,
strií a nestejného odstínu pokožky.
Je rovněž vysoce efektivní pro stár‑
noucí a dehydrovanou pokožku.
Bi‑Oil získal 284 ocenění v oblasti
péče o pokožku a od svého celo‑
světového uvedení v roce 2002 se
stal nejprodávanějším produktem
na jizvy a strie ve 20 zemích.

Panenka BABY born® slaví
25. narozeniny!
Na trhu je již 25 let. Co na ní malé maminky tak
baví? Je zkrátka panenkou, kterou každá holčič‑
ka touží mít. Klíčem k úspěchu panenky BABY
born® je realistický vzhled. Má přátelské oči,
tvář modelovanou podle skutečných miminkov‑
ských rysů, který i v nejzatvrzelejších holčičkách
vzbuzuje ochranitelské sklony a touhu být tou
nejlepší chůvičkou. Což je skvělá zpráva, proto‑
že hra postavená na výše uvedených základech
v dětech vzbuzuje ochranitelské sklony a rozvíjí
emoční inteligenci.
Pořiďte ji také své dcerce a užijte si spolu hru,
kterou malé slečny tolik milují.

Zdravé mlsání ve Fruitisimu!
Vyhrajte voucher do ovocných barů Fruitisimo a zajděte si na čerstvé zeleni‑
nové a ovocné koktejly, ručně připravenou zmrzlinu, s láskou pečené dorty
a další vždy s úsměvem připravené dobroty.
Soutěžní otázka:
Ve Fruitisimu ke každému nákupu dostanete:
A.
Kopeček limitované 		
edice zmrzliny zdarma
B.
Úsměv zdarma
C.
Voucher na příští nákup

Při obtížích s trávením
Doplněk stravy ORENZYM PLUS obsahuje enzym a-amylázu a extrakt zázvoru,
který napomáhá dobrému trávení. Produkt je vyráběn ve formě enterosol‑
vetních tablet, což zajišťuje šetrnou „přepravu“ enzymu až do místa určení
- tenkého střeva. www.noventis.cz

Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz
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KDYŽ LÉTO BOLÍ
Letní měsíce nepřinášejí jen sluníčko a pohodu, ale mnohdy i nepříjemná trápení.
Letní alergie, bolestivé štípance či nepříjemné gynekologické záněty, to všechno
nás v létě může pěkně potrápit.

Alergie se může objevit kdykoliv během
života. Během léta je v ovzduší velké
množství pylových alergenů, není proto
divu, že se první projevy alergie přihlásí
často právě v létě. Zda se bude jednat
pouze o přechodné sezonní obtíže anebo o celoroční problém, to ukáže jen
čas. Při prvních projevech je většinou
doporučeno potíže, pokud nejsou závažné, během pylové sezony sledovat
a zaznamenávat. Pokud se stejné obtíže
opakují v následující sezoně, je vhodné
alergolické vyšetření, které pomůže objasnit jejich příčinu a následně doporučí
vhodnou léčbu.

PREVENCE A HYGIENA...
Každému alergikovi je nutné zdůrazňovat, aby si nezapomněl vzít včas své léky
na alergii, protože než začnou působit,
chvíli to potrvá. Výběr správných léků je
důležitý. K nejzákladnějším lékům patří
antihistaminika. Pomohou při svědění, kýchání a rýmě, ale většinou nepomohou při ucpaném nosu. Přechodný
účinek při tomto problému mají nosní
dekongescencia (látky zmírňující otok
sliznice). Tyto léky ale nejsou určeny pro
dlouhodobé použití. Pak už je opravdu
nutné navštívit specialistu, aby provedl
podrobné vyšetření a doporučil další
léčbu.

CO S ALERGIÍ V LÉTĚ?
V první řadě se doporučuje nepobývat
venku během dopoledne, kdy jsou koncentrace pylových zrn v ovzduší nejvyšší.
Určitou ochranu zaručuje pobyt v místnostech s klimatizací. Důležité je také
neotvírat během dopoledne okna, aby
pyl nemohl nalétat do našich domovů.
Pokud se člověk pohybuje venku po delší dobu během dne, pak se má po návratu domů osprchovat a hlavně si umýt
hlavu. Vlasy mohou být přímo magnetem pro pylová zrna, která si potom
přinese až do ložnice a na polštář. Při
nutnosti kosit trávu nebo pracovat na
zahradě je případné používat ochrannou masku na ústa a nos.

ACH, TEN OTRAVNÝ HMYZ
I ten k létu bohužel patří. A takové
štípance komplikují život nejen alergikům. Proč nás hmyz vlastně štípe? Protože se buď živí krví, anebo se jednoduše brání, protože jej vylekáme nebo
rozdráždíme. Kdyby nás hmyz pouze
bodl nebo nám vysál trochu krve, patrně bychom nic moc necítili. Jenže při
štípnutí hmyz do našeho těla vylučuje různé látky – například obranný
jed a látky proti srážlivosti krve.
A právě ty způsobují alergické reakce a nepříjemné
projevy. Díky cizím sloučeninám, které hmyz
do našeho těla vylu-
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čuje, nám toto místo bezprostředně zarudne, svědí, bolí nebo se objeví otok,
případně vyrážka.
Kdy je bodnutí nebezpečné?
Většina štípnutí a bodnutí hmyzem se
obejde bez lékařského ošetření. Pokud

je však napadena včelou, vosou či sršněm osoba na jejich jed alergická, měli
byste lékaře navštívit. A to především
tehdy, objeví-li se po bodnutí u dotyčného dušnost, slabost, nevolnost,
mdloba, závrať, úzkost, zmatenost,
otok rtů nebo dutiny ústní. Dále pak
tehdy, došlo-li k bodnutí na krku, v ústech a v okolí hrtanu. Pokud se nejedná
o bodnutí včelou, vosou nebo sršněm,
měla byste navštívit lékaře i tehdy, nemizí-li kolem vpichu zarudnutí nebo
otok ani po 2 až 3 dnech. Je potřeba vyloučit infekci, případně ji léčit. Kdybyste v takovém případě péči zanedbala,
mohlo by dojít třeba až k otravě krve.
Vyzkoušejte cibuli
Napadené místo si chlaďte pod tekoucí
studenou vodou, což jednak pomáhá
snižovat otok a jednak brání bakteriím, aby se usadily v ráně. Následně
pak snižujte otok jeho ochlazováním
ledovým obkladem. Zabalte do ručníku
či do kousku látky kus ledu, případně
použijte něco zmraženého (balení zeleniny, masa apod.). Pokud máte cibuli,
můžete zkusit cibulový obklad. Plátky
by se měly přikládat na postižené místo
alespoň na čtvrt hodiny. Šťáva z cibule,
která proniká na podrážděnou kůži,
pomáhá snižovat otok a svědění. Některým se také osvědčil obklad z čistého alkoholu. Nezáleží na tom, zda se
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jedná o lékárenský zředěný líh nebo
čistý destilát, který vytáhnete z baru.
Nakapejte jej na kapesník či žínku a přiložte na půl hodiny na otok. Alkohol jej
z tkáně vytahuje. Máte-li ve své domácnosti olej z čajovníku, můžete jej jako
první pomoc rovněž použít. Má protizánětlivé účinky, dezinfikuje a snižuje otoky. Stačí
nanést několik kapek
tam, kde došlo k bodnutí
hmyzem. A v neposlední
řadě můžete sáhnout po
osvědčených
prostředcích z lékárny. Patrně nejsilnějším přírodním antiseptikem je Tea Tree Oil.
Ničí bakterie a viry a tím
zabraňuje vzniku anebo
šíření infekcí. Má silnou
schopnost pronikat do
poškozených tkání a jeho
účinnost se zvyšuje v přítomnosti krve a v zanícených ranách. Velmi účinné jsou i chladící
gely, které mají dobré uplatnění v léčbě
reakcí z přecitlivělosti.

ACH, TY MYKÓZY
I ty k létu bohužel patří a dokáží pěkně
potrápit nejednu ženu. Gynekologické
problémy jsou všeobecně velmi nepříjemné a choulostivé. Málokterá z nás
ale ví, že pokud se správně neléčí, mohou přivodit velmi vážné komplikace.
Nejčastěji navštěvujeme gynekologa
kvůli kvasinkovým infekcím, které prodělá během života téměř každá třetí
žena v ČR. Vážnějším problémem jsou
pak chlamydiové infekce, které mohou
způsobit záněty dělohy, vejcovodů a vaječníků.
Mykózy jsou způsobovány především
kvasinkami rodu Candida albicans.
Samy o sobě ještě nemusejí být příčinou onemocnění. Až jejich přemnožení
a následné narušení rovnováhy poševní mikroflóry vyvolává obávaný zánět.
Všechny dobře víme, že nechráněný
pohlavní styk, nedostatečná hygiena,
špatné stravování a stres mohou kvasinkové rejdění rozpoutat jedna dvě.
Ale jsou věci, do kterých bychom vůbec
neřekly, že mohou mít také negativní
vliv. Jsou jimi například naše oblíbené
těsné džíny. Nošení těsných džín totiž
narušuje vaginální prostředí. V těsných
kalhotách dochází nejen k přehřívání,

ale i k zamezení přísunu kyslíku k intimním partiím, což pak tvoří ideální prostředí pro kvasinky. Další oblíbená část
našeho šatníku, tanga kalhotky, také
nejsou z gynekologického hlediska úplně vhodné. Sice vypadají sexy a většina
z nás na ně hlavně v létě nedá dopustit, ale při jejich každodenním nošení se
snáze rozšiřují bakterie, které následně
mohou způsobit hodně nepříjemností.
Rizikové koupání
Koupání, nejlepší letní aktivita, také
není úplně bez rizika. Z hlediska přenášení infekcí jsou překvapivě mnohem nebezpečnější bazény. Chlorovaná
voda totiž snižuje přirozené pH pochvy.
Stejně tak působí i mokré plavky, které
navíc přispívají k zapařování a pocení
a vytváří pro kvasinky skvělé prostředí.
Je tedy lepší mít plavky dvoje. Jedny na
koupání a druhé na slunění. Dále bychom to také neměly přehánět se sladkostmi, protože cukr kvasinky přímo
zbožňují.
Jak z toho ven?
Mykózy se obvykle léčí běžně dostupnými antimykotiky. Vyrábí se v mnoha
variantách; čípky, masti či tablety. Jsou
rychlé a účinné a většině žen pomohou
po několika dnech. Problémem u mykóz ale je, že se rády vracejí. Jedním
z důvodu může být porucha především
lokální imunity. Právě proto by měla
být léčba komplexní. Při opakovaných
mykózách odborníci často doporučují
pacientkám podpůrnou léčbu pomocí
enzymových léků (např. Wobenzym),
které stabilizují imunitu v celém těle.
Nejvhodnějším prostředkem k léčbě
bakteriálních zánětů dělohy, vejcovodů
či vaječníků jsou antibiotika. Ovšem ani
ta nemusí být vždy účinná. Někdy bývají
gynekologické záněty – zejména chlamydiové infekce – chronické, opakují se
a ne vždy antibiotika hned při první léčbě pomohou. Je nezbytné dobrat celou
dávku až do konce a vždy dbát na rady
lékaře, který určí další postup. Také zde
mohou léky s obsahem enzymů zlepšit
účinek antibiotické léčby a lépe bránit
návratu onemocnění anebo jeho přechodu do chronického stavu.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: Ulekare.cz, zenax.cz

Komerční prezentace

MEDICINÁLNÍ HOUBY

zázrak z přírody

Medicinální houby jsou univerzálním a všestranným pomocníkem při předcházení mnoha nemocem, podporují a urychlují proces uzdravování a rekonvalescence. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří např. Agaricus, Auricularia, Cordyceps, Enoki, Chaga, Hericium, Hlíva, Maitake, Polyporus, Reishi, Shiitake. Díky svému unikátnímu složení od vitamínů a minerálů po různé druhy
betaglukanů, terpenoidů aj. jsou houby intenzivně zkoumány a testovány a dostávají se i do klinických studií s nemocnými. Je prokázané, že medicinální houby jsou úspěšné při modulaci imunitního
systému. Zvyšují počty imunitních buněk, jejich aktivitu, a tím i sílu čelit a vypořádat se s infekcemi,
ale také rakovinnými buňkami. Medicinální houby však dokážou imunitní systém i zklidňovat, což
je potřebné v případě zvýšené reaktivity, s jakou se setkáváme u alergií a autoimunitních nemocí. Zde však účinky medicinálních hub zdaleka nekončí. Poradí si totiž s mnoha typy rakovinných
buněk, které se v přítomnosti houbových extraktů přestávají množit a umírají. Stejný ničivý efekt
mají houby např. i na viry, bakterie a jiné druhy patogenních hub. Jejich regulační schopnosti se
též uplatňují v prevenci a zpomalování průběhu civilizačních chorob, kam patří i cukrovka typu II,
zvýšená hladina tuků, degenerativní pochody. Medicinální houby totiž snižují hladinu cukrů v krvi,
stejně tak i tuků, tím napomáhají předcházet rozvoji aterosklerózy a srdečně-cévních nemocí. Navíc
vychytávají a neutralizují volné radikály, které mají karcinogenní a mutagenní účinky a urychlují
stárnutí. Ochranně též působí na mnohé orgány, typickým příkladem je Hericium a nervový systém,
Polyporus a močové cesty, houby též regenerují játra a celé trávicí ústrojí. Medicinální houby nás
podpoří nejen ve fyzické nemoci, ale pomohou též s psychickými obtížemi a celkovou kondicí. Jsou
silně energizující, zvyšují výkonnost, regeneraci po zátěži, zlepšují odolnost vůči stresu, paměť, odstraňují nespavost, deprese i úzkosti.
Neuděláme tedy chybu, pokud se rozhodneme medicinální houby užívat. Chybou však může být zakoupení výrobku, který není dostatečně kvalitní a neuchovává sílu medicinálních hub. Terapeuticky
nejúčinnější jsou produkty obsahující houbové extrakty s 30% podílem polysacharidů. Vyšší podíl
polysacharidů bývá na úkor ostatních účinných látek a extrakt svým účinkem již neodpovídá účinku
surové houby. Nižší podíl polysacharidů snižuje účinnost extraktu. Nesmíme ani opomenout kvalitu
zdrojové suroviny. Houby do sebe dokáží natáhnout člověku škodlivé látky – pesticidy, těžké kovy,
radioaktivitu... Proto je důležité kupovat od kvalitních výrobců s dlouhou tradicí, kteří své výrobky
210x95.pdf 1 21.3.2016 21:37:37
pravidelně testují.
Mudr. Drahomíra Holmannová - autor článku

Zdraví

Zdraví

LÉKÁRNIČKA

NA CESTU

Chystáte se na dovolenou? Jistě již máte nakoupeny nové plavky, opalovací
kosmetiku a i to krásné průhledné lehátko jste si dopřáli. Máte ale sbalenou
INZERCE
i lékárničku? Nebo jste přesvědčeni,
že právě vám se nemůže nic stát?

Zdraví

Víte, co by v lékárničce určitě nemělo
chybět?

ALERGIE A POŠTÍPÁNÍ HMYZEM,
POŽAHÁNÍ

VAŠE LÉKY PRO PRAVIDELNÉ
UŽÍVÁNÍ

Gel s obsahem antihistaminika proti
svědivým vyrážkám. Pro celkovou aplikaci poté některý z léků proti alergii
v tabletách.

Uložte do příručního zavazadla pro
snadnou dostupnost v letadle. Zbytek
lékárničky může zůstat v zavazadlovém
prostoru.

ANTIMALARIKA
(Pokud tedy jedete do oblastí, kde by
byli zapotřebí.)

NA SNÍŽENÍ TEPLOTY

Obvazový materiál - hydrofilní obinadlo pletené, obinadlo elastické, škrtící
z pryže, sterilní gáza – čtverce různé
velikosti, náplasti, trojcípý šátek. Dezinfekci pro ošetření drobných poranění.
Mast na rány. Nůžky, pinzeta, teploměr,
jednorázové injekční jehly a stříkačky
pro delší pobyt.

BOLESTI SVALŮ A KLOUBŮ
Nejlépe pomůže některý z gelů, který
nanesete na postižené místo.
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Oční kapky a masti

ONEMOCNĚNÍ VYVOLANÁ
PLÍSNĚMI A HOUBAMI
Některý z krémů nebo zásypů k tomu
určených.

PROTI BOLESTI
(Často postačí i léky, které s sebou vezete na snížení horečky, přesto je lépe
jeden lék přímo proti bolesti přibalit.)

PRO 1. POMOC

OŠETŘENÍ OČÍ

Pokud s vámi cestují i děti, nezapomeňte přibalit léky proti teplotě v sirupu čí
čípku.

PRŮJEM A ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE
Vždy byste měli mít léky na oba typy
obtíží, obzvláště v zahraničí vás postihnou téměř ze stoprocentní jistotou.

ANTIBIOTIKA
Pro delší pobyt v zahraničí s nedostupnou zdravotní péčí je vhodné mít k dispozici antibiotikum. Ještě lépe je konzultovat podání po poradě s místním
lékařem.

NA OPARY RTŮ
Existují již velmi účinné masti, takže je
zbytečné, aby vám opar znepříjemnil
dovolenou.

REPELENTNÍ PROSTŘEDKY
K ODPUZOVÁNÍ HMYZU
Prostředky s vysokým obsahem DEETu
( N,N-diethyl-m-toluamid) jsou nejúčinnější do rizikových oblastí. Přípravky se
nanášejí na kůži nebo oděv.

OCHRANA KŮŽE PŘED SLUNCEM
Přípravky s UV filtrem k ochraně kůže
před sluncem, na citlivou kůži obličeje
zvolit krémy s vyššími faktory.

Foto: Shutterstock.com,
zdroj: Domuvezdravi.cz

INZERCE

Zdraví

OČKOVÁNÍ NA CESTU

DO ZAHRANIČÍ

Zdraví

INZERCE

Chystáte se na dovolenou? Tak to je určitě dobře. Jen by asi nebylo nejpříjemnější,
kdybyste si spolu s hezkým opálením přivezli i nějak ošklivou nemoc.

Zdraví

Nejprve je nutné si říci, že ne každý výjezd do zahraničí znamená nutnost očkování. Očkování není nutné pro oblast
Středomoří a Severní Evropy. Pro naše
občany je povinné pouze očkování proti žluté zimnici, která se vyskytuje hlavně v Africe a Jižní Americe.

DALŠÍ OČKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ NA POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA
V URČITÉ OBLASTI, KTERÁ ZÁVISÍ
NA:
•
•
•
•
•

ročním období
délce pobytu
hygienických podmínkách země
zdravotním stavu člověka
na epidemiologické situaci v zemi

PODLE AKTUÁLNÍCH ÚDAJŮ
O VÝSKYTU NEMOCI MŮŽE
LÉKAŘ DOPORUČIT OČKOVÁNÍ
PROTI:
•
•

•
•
•
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žluté zimnici
malárii (výskyt v tropické Africe,
Jižní a Střední Americe, Asii a v Turecku), přenáší ji komáři a může
být i smrtelná, prevence se provádí
formou tablet
břišnímu tyfu
choleře (výskyt Čína a Japonsko)
zánětu mozkových blan

•
hepatitidě a a b
•
záškrtu (výskyt Rusko a Ukrajina)
•
dětské obrně
•
vzteklině
•
tetanu
Nic nezkazíte ani tím, pokud přidáte
i očkování proti klíšťové encefalitide
a infekční žloutence.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Chystáme-li se spát v přírodě, měli bychom nechat sebe i naše děti naočkovat proti klíšťové encefalitidě, zánětu
mozkových blan přenášenému klíšťaty,
která jsou rozšířena na severu a ve středu Evropy. Inkriminovanými místy jsou
zejména okolí řek a vodních nádrží.
Obvykle v zimních měsících se aplikují
první 2 dávky v rozmezí 1-3 měsíců. Třetí injekce má být aplikována 9-12 měsíců po druhé dávce. K získání imunity je
třeba očkování opakovat každé 3 roky.
V tomto období je možné použít zrychlené schéma očkování.

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA
Další druh očkování, který spolehlivě je
očkování proti infekční žloutence. Měli
pamatovat především na očkování dětí.
Virus žloutenky způsobuje infekční zánět jater, který může skončit i trvalým

poškozením tohoto orgánu s celoživotními následky. Virus typu A způsobuje tkz. žloutenku infekční typu
A, přenášenou z nakaženého jedince
přímým kontaktem, případně infikovanou vodou, potravinami, mlékem. Virus infekční žloutenky typu A vstupuje
do organismu ústy. Druhým typem je
žloutenka sérová, jejíž původce, virus
typu B, je přenášen krví při transfůzích, operačních výkonech, odběrech
krve a kontaktu s nemocnými. Velmi
často onemocní žloutenkou narkomani, kteří používají hromadně jednu injekční jehlu na aplikaci drogy. Dnes je
známo, že přenos obou typů žloutenky
může být kombinovaný a cesty nákazy
nelze striktně oddělovat. Vakcinace je
důležitá hlavně proto, že hygienické
možnosti na našich cestách jsou často
omezené a úroveň hygieny v zemi, kam
cestujeme různá. Očkování se doporučuje do všech zemí Afriky, Severní i Jižní Ameriky, některých zemí Austrálie
a také pro Evropské země. Je možné
se nechat očkovat jak proti hepatitidě
typu A (2 dávky v rozmezí 6-18 měsíců),
tak hepatitidě typu B (3 dávky), případně jednou vakcínou proti typům A i B
(3 dávky).

Malého vzteklouna srovná homeopatie
Ještě před chvílí jste si užívali pěkné dopoledne na pískovišti. Nikde ani mráček,
s pýchou sledujete svého potomka a jeho dokonalé bábovičky. Jen pocukrovat! Stačila ale drobnost a z vaší chlouby se stal „malý škopek zla“. Řev z plných plic, negování, rozmetané hračky i pekařské výrobky. S pocitem, že na vás hledí tisíc párů pobavených i odsuzujících očí, paciﬁkujete zmítající se dítě a prcháte pryč…
Záchvaty vzteku a agrese se u dětí objevují
poprvé v roce a půl, kolem tří let obvykle pomalu
mizí. Výchovou lze agresivitu stejně dobře rozvinout, jako potlačit. Pro vývoj dítěte je však důležitá
a určitá míra agresivity je pro život dokonce nezbytná. Intenzita je u každého dítěte jiná, většinou jde
ale o období velice náročné pro rodiče. Naštěstí,
homeopatie má vynikající výsledky. Je možné rozlišit tři základní druhy agrese a vzteku. Podle toho,
jak se dítě při svém „vystoupení“ chová, určíme
jeho konstituční typ a zvolíme správný lék, díky kterému se i ten největší postrach pískovišť může stát
opět mírumilovným zlatíčkem.
Bella-donna AKH mírní zlost dětí, které vynikají
činorodostí. Jsou horkokrevné, impulzivní a rychlé.
Milují pozornost, kterou hravě získávají svou bystrostí a inteligencí. Jakmile není po jejich, zrudnou,
rozšíří se jim zorničky a už to lítá. Svůj vztek si vybíjí
na věcech, a dojde-li k útoku, tak vždy na slabšího.
Když se rodiče nedívají, bratrovi rozbije sbírku autíček, babičku zatahá za vlasy a v nestřežené chvíli
kopne do jejího pejska. Pokud svůj vztek potlačí,
trápívají je bolesti hlavy, angíny, vysoké horečky,
pomočování a noční děsy.
Věčně podrážděným dětem s tendencí všechno
si vybrečet a vydupat pomáhá lék Chamomilla
recutita AKH. Děti tohoto typu jsou v jádru energické, rychlé, živé a sebevědomé. Pokud nejsou
středem vesmíru, sehrají hlasité divadlo. Charakteristické je zrudnutí pravé nebo levé poloviny tváře,

teplé na dotek. Reakce jsou velmi reﬂexivní, nedokáže je ovládat jako dítě Bella-donna. Dítě něco
moc chce, když to získá, už to nechce a chce něco
jiného. Nic ho neuspokojí, neví si se svou zlostí rady
a začne kousat, kopat a válet se po zemi. Pokud své
emoce drží na uzdě, trápí ho bolesti hlavy a bříška,
které mohou vyústit až v zánět apendixu.
Vzteklounům, kteří celí zrudnou, křičí a třískají do
věcí kolem sebe, pomáhá přípravek Sulfur AKH.
Děti plné síly a energie, poněkud neobratné. Je
jim jedno, že jsou občas špinavé. S chutí vám poví
i něco neslušného a mají radost, když jste v šoku.
Jsou stále hladové a žíznivé. Neuspokojení těchto
potřeb vede často právě k výbuchu zlosti. Jejich
ničení a útoky však nejsou strategické, plánované. Vybijí se a uklidní. Nedají-li rozčílení průchod,
nastoupí většinou dermatitidy a jiná ekzematická
onemocnění.
Malým pacientům doporučuji užívat 3krát denně
1 tabletu léku Bella-donna AKH, Chamomilla
recutita AKH a Sulfur AKH. V akutních stavech
rozpusťte 10 tablet ve vodě a podávejte po lžičkách, co 10 min, popř. co půl hodiny.
MUDr. Alexandr Fesik, lékař a homeopat

ČESKÁ HOMEOPATIE PRO CELOU RODINU
JAKÉ JSOU VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE?
• homeopatika nemají nežádoucí účinky,
• vyrobeno z českých bylin a místních surovin,
• tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony,
• tablety můžete rozpustit v pití nebo přidat do jídla,
• účinek nesnižuje kofein, mentol ani dotek.
596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Zdraví

ŽLUTÁ ZIMNICE
Jedná se o akutní infekční onemocnění, projevující se těžkou žloutenkou
a krvácením. Původcem je virus, který
je přenášen komáry. Očkování je povinné pro řadu zemí Afriky, Střední a Jižní
Ameriky, které vyžadují Mezinárodní
očkovací průkaz. Řada států očkování
vyžaduje, i když se u nich žlutá zimnice
nevyskytuje, ale cestovatel přijíždí ze
země, kde se s ní mohl setkat. Zejména nemá-li potvrzení o tom, že cestoval mezinárodní leteckou dopravou. Je
dobré se informovat na nutnost očkování, pokud směřujete do rovníkových
oblastí výše zmíněných kontinentů. Očkování je třeba si zajistit v předstihu.

MALÁRIE
Nejznámější cestovatelská choroba,
o jejíž vymýcení se zatím marně snaží
Světová zdravotnická organizace. Je
to parazitální onemocnění, původcem
je prvok (plasmodium) a přenašečem
komár rodu Anopheles. Projevuje se
opakujícími se záchvaty horečky, třasavky, zimnice, bolestí a blouzněním.
V důsledku rozpadu červených krvinek
dochází ke chudokrevnosti. Hrozí v oblastech tropické Afriky - jižně od Sahary, dále v Iráku, Iránu, Jemenu, Ománu,
Saudské Arábii a Turecku, z asijských
zemí můžeme jmenovat Čínu, Malajsii,
Indonésii, Kambodžu, Laos a Vietnam,
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a tropy a subtropy Jižní Ameriky. Největším nebezpečím pro turistu jsou samozřejmě močály plné komárů, avšak
pozor, spolehlivé očkování proti malárii neexistuje! Jedinou ochrannou je
prevence - dostatek insekticidů proti
komárům, repelentů, vyhýbání se místům, kdy by se mohli nakažení komáři
vyskytovat, používání moskytiér, zakrývání co největšího povrchu těla oděvem
a preventivní užívání antimalarik.

TYFUS
Tyfus je prudké infekční střevní onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Můžeme se nakazit v zemích,
kde jsou problémy s hygienou. Týká
se to obecně Asie, Jižní Ameriky, Afriky a východní Evropy. Zdrojem nákazy
je bacilonosič, který vylučuje bakterie
stolicí a močí. Kontaminací vody a potravin, případně i osobním kontaktem
(podáním ruky) se bakterie přenesou
na zdravého jedince. Proti tyfu lze očkovat a očkování se vřele doporučuje.

CHOLERA
Vyskytuje se v Asii (zejména Indie v údolí řeky Gangy), Jižní Americe a Africe,
ale můžeme se nakazit i v některých zemích bývalého Sovětského svazu, takže
očkování by mělo být před vycestováním do této ciziny samozřejmostí. Bakteriální původce způsobuje velmi prud-

ké vodnaté průjmy, podobné rýžové
vodě, někdy se přidává i zvracení. Také
cholera se přenáší vodou, potravinami
a špinavýma rukama.

MENINGOKOKOVÁ
ENCEFALITIDA
Původcem je bakterie meningokok (Neisseria meningitis), přenos nákazy se
děje kapénkami nebo přímým kontaktem s nemocným. Onemocnění začíná
jako zánět nosohltanu a spojivek, ale
může skončit jako hnisavý zánět mozkových blan. Celoročně se vyskytuje po
celém světě, ale v zemích tkz. meningokokového pásu je zvlášť častý od prosince po květen. Jedná se o země severní
a střední Afriky, Saudskou Arábii, Indii
a Nepál. Pokud se tam chystáte v tuto
dobu, je dobré se nechat očkovat.

JAPONSKÁ ENCEFALITIDA
TYPU B
Onemocněním přenášené komárem,
původcem je virus. V důsledku nákazy
probíhá akutní zánět centrální nervové soustavy, smrtelnost je poměrně
vysoká. Vyskytuje se v Japonsku, přímořských oblastech zemí bývalého
Sovětského svazu, Číně, Koreji, Indii
a Indonésii. Také proti japonské encefalitidě existuje očkovací látka.
Foto: Schutterstock.com,
zdroj: Okružní-plavby.cz, ordinace.cz
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šitým na míru našim mozkům, nás učí tvůrčím způsobem
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www.anag.cz
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Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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Ohradní 10, Praha 4
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

pro fanoušky i hráče
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

Zdraví

HMYZ OPĚT ÚTOČÍ,

CHRAŇTE SE!

Léto je nejoblíbenějším ročním obdobím většiny z nás. Bohužel teplé počasí ne‑
smírně vyhovuje také nejrůznějšímu hmyzu, který nám s radostí znepříjemňuje
letní radovánky. Právě díky otravnému hmyzu si většina z nás horké letní dny ne‑
spojuje jen s příjemnými zážitky, ale také s nemalými starostmi. Příslušníci hmyzí
říše nám totiž jen tak nedovolí naplno si vychutnat grilování, venkovní posezení
u kávy či spaní při otevřeném okně.

Zdraví

INZERCE

Zdraví

Různé druhy hmyzu mají společné především to, že se zpravidla jedná o poměrně malé tvory, kteří nám dokáží
způsobit velké starosti. Asi každý z nás
zná ten nepříjemný pocit, kdy se snaží
usnout a nad hlavou mu krouží bzučící
komár či obrovská moucha. Nejen v takových situacích se vyplatí vědět, jak se
účinně chránit a kde se který hmyz nejčastěji vyskytuje.

PIJÍ NÁM KREV A JSOU
NEBEZPEČNÍ!
Komárům se daří zejména v období
střídání deštivých a následně teplých až
horkých dnů. Takové počasí totiž vytváří
ideální podmínky pro jejich přemnožení.
Tento druh hmyzu se vyskytuje nejvíce
v povodí řek a větších potoků, v blízkosti
vodních nádrží a také v oblastech, kde se
rozprostírají mokřady a lužní lesy.
Možná vás to překvapí, ale komáři mohou svým štípnutím přivodit i nepříjemné zdravotní následky. Způsobit je
může už samotné poštípání. Většinu
z nás „štípanec“ jen trošku svědí, ale
jsou mezi námi i tací, kteří mohou trpět
silnou alergickou reakcí. V těchto případech vznikají větší otoky na postižených
místech a zpravidla se přidávají i dýchací
potíže.
Komáři jsou navíc i potenciálním přenašečem různých nákaz. Důsledkem
štípnutí mohou být vysoké horečky, stavy podobné chřipce, ale i zánět mozku
nebo mozkových blan. Někdy je komár
dokonce nositelem parazita, který způsobuje záchvaty žluté zimnice a horečky.
Malárii můžete po štípnutí komárem získat především v zemích Středomoří, na
severu Afriky, v jihovýchodní Asii, Malajsii či Indonésii.
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Jak se chránit? V obytných místnostech
je ideální používat elektrické odpařovače, které slouží k účinnému odpuzování
a hubení komárů. Ve volné přírodě je
pak nejvhodnější používat repelentní
spreje, které hmyz odpuzují.

KLÍŠŤATA MOHOU BÝT TÉMĚŘ
VŠUDE!
Klíšťata řadíme mezi roztoče, kteří se
vyskytují ve všech zemích světa. Klíšťata
na rozdíl od komárů nedokáží svou oběť
aktivně vyhledávat, místo toho na ni trpělivě čekají. Většina z nás se mylně
domnívá, že se klíšťata objevují pouze
v oblastech, kde se nacházejí listnaté
stromy. Díky této dezinformaci hodně
lidí necítí potřebu speciálně se chránit
v oblastech, kde se vyskytují jen jehličnany. To je ale velká chyba! Klíšťata totiž
milují především vysokou trávu a mohou
se tedy vyskytovat téměř kdekoliv. Běžně
jsou třeba i v městských parcích.
Pravděpodobně nejznámější onemocnění, které přenáší klíště je klíšťová encefalitida. Zánětlivé onemocnění mozku
a mozkových blan má dvoufázový průběh. První fáze připomíná spíše chřipku
a po ní se obvykle dostaví relativně bezpříznakové období. Druhou fázi doprovázejí vysoké horečky, silné bolesti hlavy,
závratě, nevolnost, světloplachost, poruchy koncentrace, poruchy řeči, poruchy
paměti, paralýza a může při ní nastat
dokonce i smrt. Dalším nebezpečným
onemocnění je pak lymská borelióza.
Pokud se tato nemoc nezačne brzy léčit,
přechází do druhého a třetího stadia,
kdy postihuje klouby, svalstvo a nervový
systém.
Jak se chránit? Snažte se vždy volit
vhodné oblečení, ideální jsou dlouhé rukávy i nohavice a samozřejmě i pokrývka
hlavy. Oblečení ale samo o sobě nestačí.
Důležité je nastříkat na pokožku, oděv
i obuv repelentní sprej, který poskytuje
až pěti hodinovou ochranu před klíšťaty,
komáry a muchničkami.

UBLÍŽIT VÁM MŮŽE I MOUCHA!
Mouchy jsou jedním z nejčastějších druhů
hmyzu, který se vyskytuje v bezprostřední blízkosti člověka. Přesto ale málokdo
ví, že i mouchy mohou přenášet i velmi
nakažlivé choroby a různé mikroorganismy. Nejvyšší pravděpodobnost nakažení
je v případech, kdy je přenašečem mou-

cha navštěvující potraviny a zároveň místa jako latríny, hnůj, odpadky atd.
Některé druhy much mohou ohrozit lidské zdraví také tím, že jejich larvy napadají živé lidské tkáně. Toto onemocnění
se jmenuje mykáte, název je odvozen
z řeckého výrazu „myia“, jenž znamená
moucha. Nejčastěji se jedná o žaludeční
mykáte, které vzniká jako následek pozření potravy napadené mušími larvami.
Podstatně závažnější je pak mykáte oční,
nosní či urogenitální. Tyto druhy způsobuje samička některého z masožravých
druhů much, která naklade svá vajíčka
na sliznice lidského těla, kde se vylíhnou
larvy živící se lidskou tkání.
Jak se chránit? Nejběžnějším způsobem obrany v boji s mouchami je použití
insekticidů. Ty se aplikují především na
líhniště much a na místa, kde se sluní či
nocují. V uzavřených prostorách je nejvhodnější používat sprej proti létajícímu
hmyzu. Účinný je také postřik spodních
částí rámů oken.

NEJLEPŠÍ OCHRANA
JE PREVENCE
Je tedy patrné, že důvod, proč se před
komáry, klíšťaty a jiným hmyzem chránit,
není jen nepříjemný kontakt s nimi, ale
i hrozba vážného ohrožení zdraví. Pokud
si chcete užívat příjemné letní dny a noci
beze strachu, myslete vždy na prevenci. „Mezi nejúčinnější a nejpoužívanější
přípravky patří insekticidní spreje speciálně navržené pro likvidaci létajícího či
lezoucího hmyzu. Ty, díky aerosolovému
rozprašovači, stačí v místnostech či na terasách okupovaných hmyzem nastříkat
a nechat alespoň půl hodinu působit.
Některé insekticidní spreje dokáží působit i preventivně po dobu až 8 hodin.
Vždy je ale samozřejmě důležité postupovat dle návodu k použití uvedeném na
každém přípravku“, říká Barbora Uhrová, technická specialistka.
Při pobytu v přírodě je pak třeba chránit se především proti klíšťatům, která
mohou přenášet nebezpečné nemoci.
„Nejběžnější způsob prevence je použití různých repelentních přípravků, které
odpuzují klíšťata. Ty stačí jednoduše nastříkat dle návodu k použití na oblečení
a obuv, případně i na pokožku těla pokud to povaha přípravku dovoluje“, doplňuje Barbora Uhrová.
Foto: Schutterstock.com

ALPA
REPELENTNÍ
PŘÍPRAVKY
Repelentní sprej Forte
Odpuzuje komáry, ovády, klíšťata a další druhy
bodavého hmyzu. Obsahuje 28 % účinné repelentní
látky – Diethyltoluamidu, což jej řadí mezi nejúčinnější
repelenty na trhu.

Gel po bodnutí hmyzem
Přípravek k lokálnímu ošetření pokožky příjemně chladí.
Má znecitlivující účinky. Snižuje pocit pálení a svědění
po bodnutí. Lze jej použít také k uklidnění pokožky
například po spálení kopřivami.

Zakoupíte v síti prodejen
Teta drogerie, Makro, Penny market, Albert,
Globus, Rossmann,
ann, Billa a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
INZERCE
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Jodisol

®

www.jodisol.cz

Účinná dezinfekce

Ošetření:
●

ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)

●

ošetření při zánětu ústní sliznice a oparů

●

ošetření po bodnutí hmyzem

Humánní léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.
Složení ve 100 g: léčivá látka:
Povidonum iodinatum 3,85 g;
pomocná látka: Ethanol 95 %.

Jodisol roztok

Jodisol spray
s mechanickým rozprašovačem

Jodisol pero 3,6 g

Jodisol spray 7 g, 13 g, 75 g

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

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

Zdraví

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

PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU
SUCHÉHO OKA
Příčin vzniku syndromu suchého oka
může být značné množství. Je to snížená výkonnost žláz nebo jejich zánik
v důsledku onemocnění (například autoimunitních onemocnění). Na kvalitu
slzného filmu mají vliv taky hormonál-
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ní změny, nebo užívání některých léků
(například některé antialergiká). Často
se toto onemocnění vyskytuje u žen po
menopauze.
Problémy se suchým okem začínají nenápadně, ale postupem času se zhoršují.

PROJEVY SSO:
•
•
•
•
•
•
•

pocit suchých očí
pálení
škrábání
někteří pacienti mají „pocit cizího
tělesa v oku“
zarudlé oči
v pokročilejších stádiích bolest
a výrazná světloplachost
Pokud je poškozena jenom jedna
vrstva, potom si pacienti paradoxně můžou stěžovat na zvýšenou
intenzitu slzení, což je možné vysvětlit tím, že dochází ke zvýšení
produkce vodní vrstvy při nedostatečné produkci dalších dvou
složek.

Velmi málo příčin suchých očí je možné
odstranit a tím onemocnění vyléčit. Zá-

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

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz

MÝDLA – SŮL – BAHNO

TIPY
Krása

JAK SE V LÉTĚ SPRÁVNĚ NAMAZAT

Krása

SPF jsou tři písmena, se kterými se běžně setkáváme u letní kosmetiky a automaticky
předpokládáme, že čím je číslo při zkratce vyšší, tím je ochrana před sluncem
účinnější. Kdyby to bylo tak jednoduché, nevídali bychom na pláži tolik spálených
krků a ramen.

INZERCE

Krása

Vysoké číslo SPF samo o sobě nezaručuje spolehlivost ochrany před sluncem.
Z padesátky se velmi snadno může stát
dvacítka, pokud se přípravek nenatře
v optimálním množství. Klíčem k „neprůstřelné“ ochraně před UV paprsky
je ozřejmit si, co přesně se skrývá pod
zkratkou SPF a jaká násobilka náleží
k číslům na obalech fotoprotektivní
kosmetiky.

POZNEJTE SVŮJ SLUNEČNÍ BUDÍK
Každá pokožka má individuálně nastaven sluneční budík. Když zazvoní, je
třeba zpozornět, kůže v tom momentě
přestává být přirozeně chráněna a potřebuje pomoc zvenčí. Řeč je o čase,
během kterého dokáže naše tělo odolávat UV paprskům, aniž by došlo k poškození kůže. Tento čas, známý jako
minimální erytémová dávka, je určen
fototypem. „Fototyp lze jednoduše určit podle barvy očí, barvy vlasů a barvy
kůže. Například fototyp I má práh zčervenání přibližně 10 minut. Vyšší fototypy než fototyp III se v české populaci
příliš nevyskytují” uvádí Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického oddělení FN Motol.
Číslo SPF (sun protection factor – faktor
sluneční ochrany) vyjadřuje násobek
minimální erytémové dávky nebo ještě
jednodušeji - udává, o jaký čas dokážeme vyčerpání minimální erytémové
dávky oddálit. Není to žádná těžká
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matematika, když celý systém počítání aplikujeme na konkrétní příklad.
Máte blond vlasy, modré oči, světlou
pleť a opalujete se u moře? Po zhruba
deseti minutách zaznamenáte, že kůže
červená a cítíte, že štípe. Svou minimální erytémovou dávku jste si vyčerpali.
Pokud byste použili krém s SPF 50+,
prodloužili byste čas ochrany pokožky
z deseti minut padesátinásobně, tedy
na pět set minut – a máte po starostech. Ale…

statečném množství. Pro dospělou osobu se průměrná spotřeba na celé tělo
pohybuje okolo 35 ml, to představuje
přibližně 7 čajových lžiček,“ upřesňuje
odborník Matěj Majba. Výbornou pomůckou jsou proto přípravky na opalování s praktickým dávkovačem a dávkovací tabulkou na etiketě. Praktický
„tahák“ ocení hlavně rodiče dětí dbající o to, aby byly jejich ratolesti chráněny na sto procent.
A co na to říká odborník s letitou praxí
MUDr. Kateřina Macháčková?

OPRAVDU AŽ PĚT SET MINUT?
Skutečně se stačí natřít jen ráno a celý
den si užívat na pláži či na horách? Ne
zcela. Zmíněných pět set minut se totiž
vztahuje na ideální podmínky, které se
v realitě sotva daří naplnit. V průběhu
dne se můžeme například sprchovat,
a pokud při tom použijeme tekuté
mýdlo, ochranná látka z opalovacího
krému se z velké části smyje. Ochranný
faktor také snižuje výrazné pocení při
plážovém sportování a tření osuškou.
Nic proto nezkazíme, pokud natření
několikrát denně zopakujeme.
Důraz je třeba klást i na samotné natírání. Zahraniční průzkumy naznačují, že až dvě třetiny z nás si nanesou
méně opalovacího krému, než je jeho
doporučené množství, čímž nevědomky snižujeme SPF faktor. „Na dosažení
deklarovaného ochranného faktoru je
potřeba nanést přípravek na kůži v do-

1. OPALOVÁNÍ A PÉČE O KŮŽI
JE KAŽDOROČNÍ EVERGREEN,
JE SKUTEČNĚ NUTNÉ POUŽÍVAT
KRÉMY, I KDYŽ MÁ NĚKDO
TMAVŠÍ KŮŽI A NEMÁ TENDENCI
SE SPÁLIT?
Ano, i snědá kůže se může spálit a následky opakovaného spálení pokožky
zejména v dětském věku mohou být
v dospělosti tragické. Snědá kůže má
výhodu pouze v tom, že je oproti světlé
pokožce odolnější, spálí se za delší časový interval, než kůže světlá, rozhodně to však neznamená, že by se nemusela ošetřovat krémy s UV filtry.

2. ŘÍKÁ SE, ŽE SLUNCE A MOŘE
JE VŠELÉK, JE TO SKUTEČNĚ
TAK?
Je - i není, říká se také, že „ všeho moc
škodí”. Pozitivní efekt slunečního záře-

svěží a bezchybnou pleť

Sledujte, jak se linky a vrásky
stávají méně viditelnými.
S péčí o pleť bojující
se známkami stárnutí.
TimeWise® Zázračná sada

PÉČE O PLEŤ | DEKORATIVNÍ KOSMETIKA | VŮNĚ | PÉČE O TĚLO

Více informací u vaší nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay nebo na www.marykay.cz

Krása

krému s pobytem ve stínu a u citlivých
osob nezapomínáme také na sluneční
brýle. Vhodné jsou u citlivých osob také
oděvy, jejichž vlákna obsahují UV filtr.

6. JAKÁ JE NEJLEPŠÍ PRVNÍ POMOC NA SPÁLENOU KŮŽI?
V případě spálení je třeba postiženého
okamžitě odstranit z dosahu slunečního záření, zajistit dostatečný přísun
chladných tekutin, chladivé obklady,
reparační krémy např. s panthenolem
či aloe vera, dále jsou vhodné aplikace minerálních vod ve spreji. Pokud se
vytvoří puchýře, je třeba neprodleně
navštívit kožního lékaře, zánětlivou reakci bude pravděpodobně třeba ošetřit
speciálními protizánětlivými krémy.

7. JE TŘEBA MÍT JINÝ KRÉM NA
OBLIČEJ A NA TĚLO? JAKÝ E
V NICH POPŘ. ROZDÍL?
V současné době máme takový výběr
fotoprotektivních přípravků na obličej,
speciálně upravených např. pro aknosní
pleť, pro kůži s atopickým ekzémem či
alergiemi, některé krémy jsou barevně
tónovány jako make-up, že by byla škoda této nabídky nevyužít a používat na
obličej stejný krém jako na tělo.

8. JE NUTNÉ NATÍRAT POKOŽKU
PO KAŽDÉM KOUPÁNÍ?
Ano, je to vhodné. Při opakovaném
a dlouhodobém pobytu ve vodě se
osvědčí přípravky označené jako water
proof. Doporučuje se obnovovat aplikaci vždy po 2 hodinách.
ní je nesporný. Velmi dobrý je efekt pobytu u moře u některých chronických
kožních onemocnění - např. lupénka,
atopický ekzém. Avšak spálení kůže
a nekontrolované slunění má neblahé
následky ať se odehrává u moře či ve
vnitrozemí.

3. JAK VELKÝ ROZDÍL JE PRO
EVROPANY MEZI SLUNÍČKEM
V EVROPĚ A NAPŘ. V JIŽNÍ AMERICE, ASII?
Intenzita slunečního záření je v tropických a subtropických oblastech
mnohem vyšší než v Evropě, navíc na
ni člověk trvale žijící např. v oblastech
východní či severní Evropy není adaptován, je tedy nutné se chránit.
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4. JAKÝ FAKTOR JE VHODNÝ
PRO DĚTI V EVROPĚ A JAKÝ
U MOŘE?

9. CO JE VLASTNĚ OCHRANNÝM
FAKTOREM V KRÉMU? JAK SE
TAKOVÉ KRÉMY VYRÁBĚJÍ?

Pro pobyt u moře zejména v letních
měsících volíme u dětí nejvyšší ochranné faktory, v oblastech suchozemských
s nižší intenzitou slunečního osvitu můžeme volit UV filtry nižší. Obecně platí,
že děti do 6 měsíců věku by se přímému
slunečnímu záření neměly vystavovat
vůbec. Pro ochranu dětské kůže volíme
zejména fyzikální sunscreeny.

Rozlišujeme minerální/ organické/ UV
filtry, které rozptylují a odrážejí UV
záření např. oxid titaničitý, zinečnatý a dále chemické UV filtry chemické
např. kyselina 4-aminobenzoová.

5. OCHRÁNÍ ÚPLNĚ BÍLOU
KŮŽI SE SKLONEM KE SPÁLENÍ
OCHRANNÝ KRÉM, NEBO JE
NUTNÉ SE DRŽET VE STÍNU?
V takovém případě je třeba kombinovat vysoký stupeň UV ochrany v podobě

10. KDY BYLY OCHRANNÉ
KRÉMY VYNALEZENY?
Pravděpodobně prvním, kdo se zabýval
významem a výzkumem slunečních filtrů, byl Hammer, a to již v roce 1891.
Negativní vliv UV záření na kůži poprvé
popsal Willan v roce 1799!

Foto: Schutterstock.com

FOKUS optik slaví 25. narozeniny:
dvojnásobná sleva a výhry až 10 000 Kč
nebo kontaktní čočky na rok zdarma.
Řada dárků, hned dvojitá sleva na dioptrické brýle, slevy na veškerý sortiment a speciální akce - největší česká optika,
společnost FOKUS optik, slaví 25 let na trhu a dárky rozdává svým zákazníkům.
„Čtvrt století na trhu, to už je opravdu důvod k oslavě. Proto jsme pro zákazníky připravili hned dvojnásobnou slevu na dioptrické
brýle,“ vysvětluje provozní ředitel FOKUS optik Jan Slavík. Dvojnásobná sleva se opravdu vyplatí – zájemci o dioptrické brýle
zpravidla dostávají v různých akcích slevu buď na obruby, nebo dioptrická skla. „Ve FOKUS optik nyní dáváme zákazníkům slevu
rovnou na obojí – 25 % na jakákoliv dioptrická skla a 25 % na jakékoliv obruby,“ popisuje Jan Slavík. A slevu 25 % dostanete ve
FOKUS optik na veškerý další sortiment, například na nejnovější modely slunečních brýlí světových značek nebo na veškeré
kontaktní čočky.
Kromě atraktivních slev spustil FOKUS optik speciální webové stránky www.dvojnasobnasleva.cz, kde je možné získat další výhry
– například 10 000 Kč na nákup zboží z nabídky FOKUS optik nebo kontaktní čočky na celý rok zdarma. Ve všech provozovnách
FOKUS optik jsou navíc pro zákazníky připraveny losy, na něž lze získat hodnotné ceny nebo nákup v hodnotě až 2 500 Kč.

www.dvojnasobnasleva.cz

Jedny brýle,
dvojnásobná
sleva!

Již 25 let
pečujeme
o vaše oči!

A na veškeré
sluneční brýle
a další zboží
získáte slevu
25%!

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

VELKÁ LETNÍ

SOUTĚŽ
Prožijte krásné léto s některou z desítek cen, které si odvezete na prázdniny. Stačí
odpovědět na pár otázek, vyplnit anketní lístek a poslat ho do 25. 6. 2016 na
adresu Moje rodina a já, Boleslavská 139, 250 01 Brandýs nad Labem.
1. Která hra vydavatelství MINDOK byla
nominována na nejprestižnější světové herní
ocenění – cenu Spiel des Jahres – hra roku
v Německu?
A. Goblíci jedlíci
B. Krycí jména
C. Slovopád

2. V jaké barevné variantě Little Tikes Svítící
rybku nenajdete:
A. Zelená
B. Modrá
C. Fialová
Nápovědu najdete na:
www.youtube.com/zapfcreationcz

3. Kolikáté narozeniny letos slaví panenka BABY
born®?

4. Chefparade pořádá i kurzy pro děti. Od kolika
let se jich mohou účastnit?
A. Od 4 let
B. Od 5 let
C. Od 6 let

A.
B.
C.

15
25
35
Nápovědu najdete na: www.mojebabyborn.cz

5. Maskotem značky Hamánek je:
A. Modrý medvěd
B. Zelený drak
C. Oranžový pes

7. Studený nápoj vydrží v inteligentní termosce
A. 8 hodin
B. 12 hodin
C. 24 hodin

6. Které moře omývá břeh Itálie?
A. Egejské moře
B. Středozemní moře
C. Černé moře

8. Jaká je současná cena mopu Easy Wring
Ultramat od Viledy na oficiálním eshopu www.
shop.vileda.cz ?
A. 1299 Kč
B. 999 Kč
C. 1499 Kč

1. Vyhrajte 9 krásných her
Mindok, soutěžíme o 4 hry
CAVERNA a 5 her AGRICOLA.

2. Soutěžte o 10 rybiček. Jakmile rybku dáte do
vody, rozsvítí se a začne plavat jako opravdová!
Při plavání legračně hýbe ocasem.

3. Vyhrajte panenky BABY
born®. Panenka ve velikosti 43
cm s mechanickými funkcemi,
které fungují bez použití
baterií! Panenka roní slzy, pije
vodu z lahvičky, jí speciální
kašičku, kaká, zavírá oči, má
pohyblivé klouby. V balení
najdete panenku, nočník, misku
se lžičkou, lahvičku, dudlík,
plenku a náramek pro holčičku
i panenku.

4. Chcete získat některý z voucheru do
Chefparade a uvařit si něco dobrého se
zkušenými lektory?

5. Soutěžte o 10 balíčků mix
produktů od Hamé. Česká
potravinářská společnost Hamé
vyrábí širokou škálu produktů,
které se vyváží i do dalších zemí.
Pod známou značkou Hamánek
nabízí společnost výrobky
určené dětem. Sortiment
je neustále rozšiřován, na
trhu jsou k dostání ovocné
nápoje, ovocné, zeleninové
a masozeleninové příkrmy.

6. Dobrá kniha, lehká svačinka, cestovní fén, lak
či stylingová pasta na vlasy a mnoho dalšího na
vás čeká v letním balíčku. Pokud chcete některý
vyhrát, stačí se zapojit do soutěže.

7. Víte jak uchovat potraviny a nápoje v létě?
Možná vám pomůže některá z našich výher.
Ať už je to inteligentní termoska s pítkem
nebo termokonvice, která udrží nápoj chladný
po dlouhé hodiny, termonádoba na uchování
teplých a studených potravin nebo chladící
taška v úžasných designech.
Více na www.inteligentni-termoska.cz.

8. Easy Wring Ultramat
Plochý mop Easy Wring Ultramat od Viledy
je vybaven praktickým pedálem, který mop
vyždímá do poslední kapky. Optimální savost
mopu zaručují 100% mikrovlákna, chytrý tvar
ždímače zabraňuje nechtěnému vyšplouchnutí
vody mimo kýbl. Unikátní „XXL power zóna“
je ideální na hloubkové čištění podlah,
protože zvyšuje tlak na podlahu a tak
odstraní veškerou špínu.

VELKÁ LETNÍ

SOUTĚŽ
9. Až kolik metrů čtverečních zvládne vysavač
na okna Windomatic od Viledy uklidit na jedno
nabití (informace hledejte na oficiálním Vileda
eshopu www.shop.vileda.cz ?
A. 60 m2
B. 100 m2
C. 120 m2

10. V typech na aplikaci vám prozradíme, jak
je nejlepší Mary Kay® Opalovací krém s SPF
30 používat, ptáme se tedy, kdy aplikovat náš
přípravek?
A. Večer před pobytem na slunci
B. nejméně 15 minut před pobytem na slunci
C. Večer po pobytu na slunci

10. Vyhrajte kosmetické balíčky Mary Kay®
Balíček obsahuje opalovací krém s SPF 30
a Mary Kay® a regenerační gel po opalování.
Mary Kay® opalovací krém s SPF 30 se rychle
vstřebává, a přitom zanechává
pleť hebkou a hydratovanou a je
vodě a potu odolný až po dobu 80
minut. Mary Kay® regenerační gel
po opalování poskytuje chladivý
pocit a nelepí. Více na www.
marykay.cz. (Jediný autorizovaný
prodejce kosmetiky Mary Kay.)

9. Windomatic vysavač na okna
Windomatic je vysavač na okna od Viledy,
který odsaje všechnu špinavou vodu
z oken do integrované vodní nádržky.
S Windomaticom získáte opravdu
všestranného pomocníka na každodenní
úklid. Díky flexibilnímu krku dosáhnete
i do dolních záhybů oken a do rohů.
Jednoduchá manipulace, rychlý a skvělý
výsledek, to je Vileda Windomatic –
elektrický vysavač na okna!

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE

Zde uveďte své jméno a adresu:

1.)

A)

B)

C)

6.)

A)

B)

C)

2.)

A)

B)

C)

7.)

A)

B)

C)

3.)

A)

B)

C)

8.)

A)

B)

C)

4.)

A)

B)

C)

9.)

A)

B)

C)

5.)

A)

B)

C)

10.)

A)

B)

C)

Dietní klub

PLAVKOVÉ DESATERO
ZHUBNĚTE DO BIKIN SPRÁVNOU VÝŽIVOU!
Vzhledem k tomu, že se čas dovolených blíží, začínáme řešit i otázku nejožehavější.
Jak budeme vypadat v plavkách? Pečlivě si naplánujme plavkový harmonogram.
Desatero pro vás připravila výživová odbornice Ing. Zita Viková.

Dietní klub

INZERCE

Dietní klub

1) Sezónní nebo nesezónní kila?
Nejdříve si musíme ujasnit, zda jsou
naše přebytečná kila přírůstek pouze
za jednu zimu či za delší období. Pokud
jsou nežádoucí kilogramy dlouhodobé,
má zdravé a správné hubnutí do plavek
svoje meze a je lepší nasadit dlouhodobější a komplexnější úpravu životního
stylu a jídelníčku.

Energii přijímáme ze třech základních živin: sacharidů, tuků a
bílkovin. Nejvíce energie za den
bychom měli získat ze sacharidů,
a to i v hubnoucím režimu. Proto
jsou ke snídani ideální snídaňové
cereálie, které obsahují komplexní sacharidy. Právě ty dodávají
tělu energii postupně.

2) Určete si cíl a motivaci – Nic nejde jen tak mimochodem a o hubnutí
to platí dvojnásob. Musíme se nejprve zamyslet nad tím, jaký je náš cíl, co
skutečně chceme a jestli máme dostatečnou motivaci. Jednoduše, jestli jsme
schopni udělat jednotlivé konkrétní
kroky, které k našemu cíli povedou. Pokud ano, můžeme se posunout dál!

6) Kouzlo bazálního metabolismu – Rozhodně neplatí čím
méně, tím lépe. I v redukčním
režimu musíme dát organismu
nezbytnou energii na pokrytí základních životních funkcí. I když
hubneme, musíme jíst dané minimum, abychom se vyhnuli hladovění a energetickému stresu.
Při hladovění začne organismus
cíleně zpomalovat metabolismus,
ale my potřebujeme pravý opak.
Proto musíme tělu dát tzv. bazální metabolický příjem, aby naopak pracovalo
na plné obrátky. Tento princip lze velmi výhodně podpořit přiměřeným pohybem, například tancem samby s cereáliemi Nestlé Fitness. Denní bazální
metabolický příjem se odvíjí od pohlaví, věku i míry tělesné aktivity. V praxi
to znamená, že drobná starší žena má
nižší bazální metabolickou potřebu
než vysoký svalnatý mladý muž. Žádný
univerzální stravovací plán pro všechny
jednoduše neexistuje.

3) Důležité je načasování – Zdravé
hubnutí má svoje limity, a proto musíme počítat s rozumným váhovým
úbytkem v časovém období před dovolenou. Abychom získali nad hubnutím
kontrolu, nezbývá nám nic jiného, než
si nejprve v klidu sednout a vytvořit si
plán.
„Při přípravě musíme myslet na to, jestli
dokážeme změny dodržovat dlouhodobě každý den. Pokud jsme schopni se v
prvních dnech hubnutí vybičovat k maximu, ale v dalších týdnech tyto kroky
nezvládneme dodržet, sami se demotivujeme a hubnutí nemá žádný efekt.
Mnohem lepší jsou menší změny, které
zvládneme dodržet každý den,“ vysvětluje Zita Viková.
4) Změňte přístupu sama k sobě
- Při hubnutí se musíme podívat komplexně na náš životní styl, který zahrnuje nejen stravování, ale také pohyb,
práci se stresem, dostatek spánku a
pozitivním přístup k životu. Když budeme brát hubnutí opravdu vážně, není
to jen o „dietě“, ale o změně přístupu
k sobě samé.
5) Dodržujte 3P – Porce, poměr a pravidelnost - Při redukci váhy se musíme
se podrobně podívat na množství a složení naší stravy, pitný režim a také pravidelnost a rozložení jednotlivých jídel
během dne. „Není důležité jen to, kolik
energie za den do organismu dodáme,
ale také jaký je poměr příjmu energie
z jednotlivých živin,“ říká Zita Viková.

74

7) Snídaně je základ – V bdělém stavu bychom měli jíst každé 2,5 - 3 hodiny. Náš stravovací denní režim tak
můžeme rozdělit do 5 a někdy i 6 jídel.
Den bychom měli začít snídaní, což je
nejdůležitější jídlo dne. Mnozí z nás po
ránu nemají čas a ani chuť na jídlo, což
je průvodním jevem současného rychlého životního tempa. Po nočním hladovění ale tělo potřebuje snídani, která správně nastartuje metabolismus.
Jako rychlou moderní snídani doporučuji snídaňové cereálie, které tělu dodají energii uvolňující se postupně do
našeho organismu díky obsahu komplexních sacharidů. Velmi oblíbené a
praktické jsou v kombinaci s mléčným
výrobkem a sezónním ovocem.
8) Svačinový fígl – Na svačinu můžeme zvolit například kousek celozrnného chleba či knackebrot s plátkem kva-

litní šunky nebo tvrdého sýra do 30%
tuku v sušině. Vhodné jsou i tvarohové
pomazánky spolu s porcí zeleniny či
ovoce. Odpolední svačina by měla být
zhruba stejně velká jako dopolední,
pouze je lepší jíst místo ovoce zeleninu, a to kvůli nižšímu obsahu jednoduchých cukrů.
9) Užijte si pořádný oběd – Po dopolední svačině následuje oběd, který je
největším jídlem dne a tvoří asi 30 - 35
% z celodenního energetického příjmu. K obědu bychom měli volit nepříliš
tučné jídlo s bílkovinou ve formě drůbežího masa či ryb. K tomu je vhodné
sníst přiměřené množství přílohy, jako
jsou brambory, celozrnné těstoviny, neloupaná rýže či luštěniny. Mnoho žen
má tendenci přílohy omezovat, ale nesmíme zapomínat na to, že komplexní
sacharidy z příloh tvoří základ našeho
jídelníčku. Pokud se ochudíme při obědě, hlad nás dožene později.
10) Večeře jako odměna – Večeře je
ze třech hlavních jídel dne energeticky nejnižší. Měla by být o něco menší
než snídaně a měla by obsahovat méně
sacharidů. Ideální večeře zahrnuje
hodnotné bílkoviny a zeleninu. Samozřejmě bychom měli vybírat co nejkvalitnější a nejčerstvější potraviny a jídlo
připravovat pestré, nápadité a s láskou.
Chuťový zážitek je velmi důležitý a měli
bychom se jím po celém dni odměnit.
Foto: Schutterstock.com
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Výživa

Podpora správné výživy a udržování zdravého životního stylu by měla být
založena na pravidelném dodržování konzumace pěti porcí ovoce a zeleniny
denně. Výživoví odborníci ze Světové zdravotnické organizace doporučují sníst
denně alespoň 200 g ovoce a 400 g zeleniny. Nezapomínejte však na to, že jíst
ovoce a zeleninu byste měli v pravidelných intervalech a můžete ji kombinovat
i s ovocnými a zeleninovými šťávami.

NEZAPOMÍNEJTE NA

OVOCE A ZELENINU

Výživa
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Nezávislé vědecké testování poukázalo
na fakt, že konzumace pěti porcí ovoce a zeleniny denně pomáhá udržet si
optimální tělesnou váhu, zabraňuje
mnoha nemocem, omlazuje nás, udržuje naši mysl v pohodě a navíc nám
dodává svěží energii. A to v jakékoli věkové skupině a bez rozdílu pohlaví. Je
poměrně mnoho důvodů k tomu, aby
ovoce a zelenina zabíraly dominantní
prostor v našem jídelníčku.
Jednou z nejvýznamnějších složek ovoce a zeleniny je vláknina. Výhodou je
obsah vlákniny jak nerozpustné, tak
i rozpustné.
Hlavní přínosy vlákniny:
•
Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a tím riziko aterosklerózy,
tedy IM, ischemické choroby srdce
•
Snižuje glykemický index stravy,
tedy snižuje hladinu glykemie.
Má význam především u diabetiků
a osob s nadváhou
•
Zvyšuje objem stravy, tím zvyšuje
pocit nasycení, to má opět význam
hlavně u osob redukující váhu
•
Urychluje peristaltiku střev a upravuje objem stolice, tím pomáhá
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jak při průjmech, tak u zácpy, ale
v prvé řadě pomáhá v prevenci karcinomu tlustého střeva, ale
i hemeroidů
•
Snižuje množství žlučových kyselin,
tím pomáhá i v prevenci žlučových
kamenů
Optimální množství vlákniny je u dospělé populace 20 - 30 g.

JEDNA VELKÁ PORCE JE PROSTĚ
ŠPATNĚ
Pokud myslíte na to, že jíst pětkrát
denně ovoce a zeleninu není potřeba
a stačí si dát k obědu či večeři zeleninový salát, smýšlíte špatně! „Zvláště
u vitamínů rozpustných ve vodě, jako je
například vitamín C nebo vitamíny skupiny B, dojde při nadbytku k vyloučení
těla bez užitku.
Například u vitamínu C z přirozených
zdrojů, jako je ovoce a zelenina, umí
naše tělo vstřebat přibližně 50-70 mg
vitamínu C, zbytek naše tělo vyloučí. Právě u těchto vitamínů má pro
nás mnohem větší význam přijímat je
v menších dávkách rovnoměrně rozdělených do celého dne“ vysvětluje

výživová specialistka společnosti STOB
Nikola Hanyšová. Chcete-li tedy dbát
na vyváženou hladinu příjmu vitaminů,
minerálních látek apod., musíte tělu zajistit celodenní optimální příjem jejich
dodávání. Tedy konzumovat spíše menší porce, zato víckrát denně.
Jednoduchá rada, jak toto pravidlo začít dodržovat, je nad jídlem přemýšlet.
Protože právě zdravá a vyvážená konzumace potravin ovlivňuje naše zdraví
a fungování. Věnujte každý večer chvíli
tomu, jak si poskládáte jednotlivé ovocné a zeleninové komponenty na den
následující. „Nezapomínejte, že denní
porce můžete také obohacovat ovocnými a zeleninovými šťávami, které jsou
pohodlnou a rychlou náhradou“ dodává Nikola Hanyšová.

OVOCNÉ A ZELENINOVÉ
ŠŤÁVY JAKO SOUČÁST
ZDRAVÉHO JÍDELNÍČKU
Kvalitní zeleninové a ovocné šťávy
(džusy) si dopřávejte s označením 100
%. Ty jsou totiž vylisovány nebo stlačeny z kvalitního ovoce a zeleniny nebo
jsou vyrobeny z koncentrované ovocné

Výživa

šťávy či zeleninového pyré (podíl vody
je obnoven po jeho předchozím odpaření). Pokud tedy zrovna nemáte po
ruce ovoce a zeleninu, je ovocná šťáva
vhodnou formou k doplnění potřebných látek. Jedna 200 ml sklenice zeleninové šťávy nebo džusu plnohodnotně
pokryje jednu z pěti denních doporučených porcí ovoce a zeleniny.
Při sestavování jídelníčku dbejte na
pestrý výběr ovoce a zeleniny a dbejte
na vyvážený příjem vitamínů a minerálních látek.
Nejčastější stavy, které zvyšují přísun
některých vitamínů a je potřeba je pravidelně doplňovat:
– Období růstu u dětí
– Těhotenství a kojení
– Stáří, kde je často nedostatečná výživa
– Těžká fyzická či psychická námaha
– Kuřáci, nadměrná konzumace alkoholu
– Nachlazení, nemoc, rekonvalescence
(pooperační období)

10 TIPŮ, JAK PRAVIDELNĚ JÍST
OVOCE A ZELENINU BĚHEM DNE
Pamatujte tedy na to, že jíst ovoce a zeleninu v menších porcích, zato víckrát
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denně je pro tělo mnohem přínosnější. A pokud vás trápí obavy, že na pět
zmiňovaných porcí prostě zapomenete,
máme pro vás pár tipů, jak si s touto
konzumací poradit.
1. Oblibte si číslo 5, napište si je na
kus papíru a vystavte si je někam
na oči
2. Nezaměřujte se pouze na syrovou
zeleninu a ovoce – kombinujte je
s ovocnými a zeleninovými šťávami. Využijte pestrou škálu výběru
zeleniny a ovoce, čímž si zajistíte
větší spektrum nejen vitamínů, antioxidantů a minerálních látek, ale
také chutí, díky kterým si určitě najdete Vaši oblíbenou dávku ovoce
či zeleniny
3. Vybírejte si zeleninu a ovoce podle
barev oblečení, aby se vám hodila
k outfitu a považujte ji za doplňky
(existuje totiž opravdu pestrá škála
barev ovoce a zeleniny)
4. Na pracovní porady, školení nebo
třeba procházky se vybavte ovocem, zeleninovou či ovocnou šťávou.
5. Svačte – dopřávejte si mezi hlavní-

mi jídly porce ovoce a zeleniny
Každé hlavní jídlo doprovázejte
zeleninou a to bez ohledu na to,
v jakém je stavu – tedy syrovou,
dušenou či vařenou
7. Doma nebo na pracovním stole
mějte vždy ovoce a zeleninu na
očích, abyste měli možnost, kdykoli vás přepadne chuť na něco dobrého, ovoce a zeleninu po ruce
8. Inspirujte se novými recepty,
v nichž jsou složkou ovoce a zelenina, případně hledejte recepty, ve
kterých je hlavní složkou zeleninová šťáva
9. Vyměňte čokoládové tyčinky za zeleninové a ovocné šťávy v praktických uzavíratelných obalech, které
můžete dát do pracovní kabelky či
aktovky
10. Buďte ráno fresh – začněte den
snídaní doplněnou o ovoce či zeleninu, případně si dejte 150 – 200
ml sklenici ovocné nebo zeleninové šťávy, začnete totiž den s větší
svěžestí
Zdroj:vimcovybrat.cz,
foto: Shutterstock.com
6.

Výživa

MLÉČNÉ VÝROBKY

VE STRAVĚ DĚTÍ

Není mnoho odvětví ve výživě člověka, kde se názory na složení jídelníčku liší
tolik, jako v oblasti výživy dětí. Přesto však existují určité pevné základy, na jejichž
zpochybňování si troufnou jen „zázrační“ léčitelé, šarlatáni a jim podobní. Mezi
tyto základy patří role mléka a mléčných výrobků ve stravě dětí.

Výživa
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Čím dál častěji jsou slyšet mylné názory,
že mléko není pro člověka přirozenou
potravinou, že zahleňuje, způsobuje
alergie apod. Většina z nich jsou bohužel polopravdivé dezinformace vedoucí
k matení lidí, kteří netuší, komu, čemu
a proč věřit, takže se mléku raději vyhýbají.
Mláďata všech savců, včetně člověka,
produkují v trávicím traktu
enzym laktázu, který štěpí
mléčný cukr - laktózu. Postupem věku, když se mláďata
odstavují a přechází na jinou
stravu, tento enzym přestává být vytvářen a mléko není
tráveno. Ve střevech kvasí nerozštěpená laktóza, vytváří
plyny, dráždí trávicí trakt, který se jí snaží rychle zbavit. To
způsobuje bolesti, nadýmání,
průjmy.

získávat z jiných potravin. Ne ze všech
se však využívají tak dobře, jako právě
z mléka. Maminky mnohých dětí často
podléhají módním trendům a ve snaze
pro své potomky udělat jen to nejlepší,
pak nevědomě a zbytečně upírají dětem některé potraviny. Ovšem nároky
dětského organismu na přísun živin
jsou poněkud jiné, než nároky dospělých. Například tuk tvoří větší procento energetického příjmu. Rozhodně je

Pokud chybí ve stravě vápník,
kosti naopak křehnou, což se
neprojeví většinou v dětském
věku, ale později v dospělosti
osteoporózou - vyšší lámavostí kostí. Schopnost kostí
mineralizovat se a ukládat do
svých buněk vápník, které je
činí pevnými, není celý život
stejná. Nejvyšší je právě v dětském věku. Proto je konzumace mléka v dětství naprosto
nenahraditelným prostředkem v prevenci osteoporózy
v pozdějším věku. Ukládání
vápníku ve zvýšené míře trvá
asi do 25 – 30 let věku člověka. Později se pak vápník sice
využije také, zdaleka však již
není možné „dohánět“ resty
z dětství.

MLÉKO K ŽIVOTU
POTŘEBUJEME…
Evropská populace však mléko konzumuje tisíce let a je
na něj natolik adaptovaná, že
jej dokáže bez problémů trávit a využívat jeho jednotlivé
složky. Trávicí trakt lidí totiž
nepřestává v dětském věku
produkovat enzymy trávící
mléko a může ho proto dokonale využívat i v dospělosti.
Není tomu tak u některých
lidských ras, které se na mléko neadaptovaly. Například
většina asijské populace, část
africké a některé další. Odborně se nesnášenlivosti mléka říká laktózová intolerance
a ta provází i některé choroby
trávicího traktu lidí, kteří jsou jinak na
mléko plně adaptováni. Může být však
dočasná, proto není na místě vyřazovat
navždy mléko z jídelníčku například po
prodělaném zánětlivém onemocnění
střev, ale počkat, až se schopnost trávit
jej obnoví.
Lidé a zvláště pak děti, které mléko
a mléčné výrobky tráví bez problémů,
by ho rozhodně vyřazovat z jídelníčku
neměli, pokud jim to nedoporučí lékař.
Připravují se totiž o mnoho zdraví prospěšných látek a živin, které jinak musí
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mléka. Vápník, pokud je konzumován
v dostatečném množství, ale není využíván kvůli nedostatku vitamínu D, pak
odchází z organismu nevyužit, nebo,
v horších případech, může způsobit
vznik ledvinových kamenů, protože se
vyplavuje močí, ve které se může při
vyšší koncentraci vysrážet. Dalším následkem je měknutí kostí - osteomalácie. Kosti dětí se deformují, vyskytuje se
častěji skolióza.

důležité vybírat zdroje tuků a využívat
rostlinné oleje, rybí tuk.

NEBOJTE SE ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ
Živočišné tuky mají však své místo v jídelníčku také, není možné snažit se je
z něj zcela vylučovat. Konkrétně mléčný tuk je zdrojem mastných kyselin se
středně dlouhým řetězcem a je velmi
dobře tráven a vstřebáván. Navíc je přirozeným zdrojem vitamínu D, který je
v něm rozpuštěn a ve vysoké míře využíván. Vitamín D je zcela nezbytnou látkou pro utilizaci vápníku, další součásti

Co tedy lze udělat pro dostatečný příjem vápníku a vitamínu D u dětí? Zajistit by
jej měl pestrý jídelníček s dostatkem zeleniny, ryb, masa
a mléka nikoli nízkotučného. Tučnější mléčné výrobky,
například tvarohové krémy,
mají výbornou chuť a děti je
konzumují velmi ochotně.
Je možné je zařazovat do jídelníčku
v různých kombinacích například s ovocem. Samozřejmě není možné opomenout jejich vyšší energetickou hodnotu
a konzumovat je tak, aby dítě energii
přijatou také vydalo. Ideálně tedy v dopoledních hodinách. Důležité je počítat
i s příjmem tuku a v dalších pokrmech
využívat více zeleniny, ovoce a tuků
rostlinných. Takto sestavený jídelníček
by pak při optimální energetické bilanci neměl vést k obezitě dětí.
Foto: Shutterstock.com
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Cestování

BALÍME ZAVAZADLO

PRO PSA A KOČKU

Konečně přišel ten čas! Dovolena nahlášená, schválená, počítač v práci vypnutý
a vy už stojíte jen před prázdným kufrem, který čeká na zaplnění. Už jen na nic
nezapomenout. Nezapomeňte proto důsledně zabalit vše potřebné i pro vašeho
psa nebo kočku, kteří na správné dovolené nesmí chybět. Připravili jsme pro vás
praktický seznam věcí, které rozhodně nenechte doma. Teď už stačí jen odškrtat
jednotlivé body ze seznamu a s klidnou hlavou vyrazit za dovolenou!

Cestování
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DOKLADY A DALŠÍ POVINNOSTI
NUTNÉ K VÝJEZDU DO
ZAHRANIČÍ
1.

2.

3.

4.

Očkovací průkaz – je důležitým dokladem a tedy i nezbytnou součástí výbavy na zahraniční dovolenou.
Včas se také ujistěte o platnosti
všech očkování. Zejména očkování
proti vzteklině je zcela nezbytné.
Některé země požadují, aby očkování bylo provedeno 30 dní před
příjezdem do vaší cílové destinace.
Doklad o dalším speciálním očkování – některé země také vyžadují
specifická očkování.
Pas zvířete v zájmovém chovu –
pas pro vašeho psa a kočku vám
vydá váš veterinář, který je oprávněn k jejich vydávání. Bez pasu neodjíždějte!
Označení zvířete – vašeho zvířecího cestovatele nechte také před
odjezdem označit u veterináře
mikročipem. Pokud jste před 3.
7. 2011 označili zvíře tetováním,
i s ním je možné vycestovat. Některé země však akceptují pouze mikročip (např. Chorvatsko).

ZDRAVÍ – LÉKY ATD.
1.
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Léky – Užívá-li váš pes nebo kočka

2.

3.

pravidelně léky, rozhodně je přibalte s sebou.
Odčervit pejska i kočku – pravidelné odčervování psa a kočky je nezbytnou podmínkou jejich dobrého zdravotního stavu. Díky němu
je zbavíte nevítaných vnitřních parazitů (nejčastěji tasemnice a škrkavky). Rozhodně se před odjezdem ujistěte, že jste na odčervení
nezapomněli ani před dovolenou.
Některé země odčervení vyžadují,
přičemž s některými destinacemi
je dokonce spojeno větší ohrožení
těmito parazity.
Antiparazitární přípravek – součástí nezbytné preventivní péče je
také ochrana před vnějšími parazity, nejčastěji se jedná o klíšťata,
blechy a komáry. Zejména v tropických a subtropických zemích
je vyšší riziko bodnutí komárem,
s nímž je spojeno také riziko nakažení srdečními či podkožními
červy. Nepříjemnosti mohou způsobit i všenky a bodavé mouchy.
Pětinásobnou ochranu před klíšťaty, blechami, komáry, všenkami
i bodavými mouchami poskytnou
psovi pipety, které je třeba aplikovat každé 4 týdny. Spolehlivou

4.

ochranu před klíšťaty a blechami
zajistíte psovi i kočce nasazením
antiparazitárního obojku, který
disponuje repelentním účinkem
proti vybraným druhů parazitů.
Zamezí přisátí klíštěte do jejich
kůže a tedy i přenosu některého
z nebezpečných onemocnění.
Bezpečnost v autě – nezapomeňte
také na bezpečnostní kšíry či převozní klec, které zajistí bezpečnost
vašeho domácího mazlíčka při cestování v autě.

POHODLÍ A SPOKOJENOST
1.

2.

3.

Krmivo – přibalte svému domácímu mazlíčkovi stravu, na kterou je
zvyklý, dovolenou si tak lépe užije
a vy nebudete mít starosti se sháněním potravy.
Dostatek vody na cestu – nepodceňujte rozhodně pitný režim, a to
i během cesty. Zejména v jižních
státech je dehydratace velkým rizikem.
Pro pohodlí – aby se váš domácí
mazlíček cítil spokojeně, přibalte
mu hračku, pelíšek, misku. Ocení
vaši pečlivost a dovolenou si vychutná s vámi.
Foto: Schutterstock.com
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AUTO
MOTO

SHOW LEGENDY
Auta a motorky nejsou oblíbené jen u dospělých, ale jak je známo, toto téma baví již děti od útlého věku
a nejedná se pouze o hračky. Vezměte je na auto moto show Legendy a užijte si s nimi aktivní víkend plný
zážitků. Letošní ročník se uskuteční 11. a 12. června 2016 v parku Psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice.
Legendy jsou největší českou motoristickou show, která spojuje autosalon, motosalon a exhibiční jízdy, umělecké a fotografické výstavy, prezentace klubů, prodejní stánky a přehlídky motorsportu pro děti a mládež spolu s bezpečností silničního
provozu. Rodiče si budou moci užít kompletně celou výstavu a díky bohaté dětské zóně o velikosti fotbalového hřiště si
skvělé zážitky odnesou i jejich malé ratolesti.
Hlavními tématy letošního ročníku jsou kabriolety – čeká vás výběr 25 nejzajímavějších vozů tohoto typu včetně prvního
SUV kabrioletu, novinky Range Rover Evoque Cabrio, dále závodní automobily značky Škoda – největší sbírka legendárního
modelu 130RS, jichž bude ke zhlédnutí až 15 originálních kousků, anglické vozy a přehlídka těch nejzajímavějších značek
(Lotus, Bentley, Jaguar, Rolls Royce či Aston Martin) a v neposlední řadě tematická prezentace s názvem 30 let Dakaru pod
záštitou společnosti Tatra Trucks. Letos se během celého víkendu očekává až
45 000 návštěvníků.
Na letošní motoristické slavnosti uvidíte i vozy královny motorsportu, formule 1.
Vedle monopostu od Mercedes-Benz se objeví rovněž F1 Ferrari, kterou přiveze
firma Shell. To vše a ještě více o víkendu 11. a 12. června v areálu pražské bohnické psychiatrické nemocnice.
V sobotu si navíc na stánku automobilové značky Lexus můžete užít autogramiádu kuchaře Zdeňka Pohlreicha a v neděli na stánku Toyoty autogramiádu
snowboardistky Evy Samkové.
Více detailních informací a fotografií naleznete na www.legendy.cz.

ČTRNÁCTÝ HŘÍCH

Leona se po sestřině smrti rozhodla zůstat se švagrem
Andym. Jemu pomůže s výchovou dětí a sama se vyhne
nevítané péči svého svatouškovského bratra. Když však
Andy skončí na několik týdnů v nemocnici, neví Leona,
co řešit dřív. Bratr jí opět hází klacky pod nohy a Yates,
záhadný cizinec, který jí nezištně pomáhal, představuje
úplně jinou hrozbu.

ALPRESS

KNIŽNÍ NOVINKY

ÚSVIT LÁSKY

Detektivka Lindsay Boxerová a její kamarádky se
vzpamatovávají z událostí, které pro ně byly málem
osudné. Lindsay je šťastná, že jsou v plném počtu. Ulice San
Franciska však opět zachvátí hrůza. Město terorizuje gang
převlečený za policisty, za sebou nechává řadu mrtvol.
Lindsay musí rychle zjistit, zda vrazi nejsou skuteční
policisté, dokonce i někteří z jejích známých.

UNIVERZITA VÝJIMEČNÝCH – ZKOUŠKA
Televizní producentka Darcy připravuje film o lidech, kteří
si dávají schůzky pomocí inzerátů. Přemluví kamarádku
Erin, aby na několik z nich odpověděla. To se však stane
Erin osudným. Na jedné ze schůzek je zavražděna a Darcy,
kterou bolestně pronásleduje pocit viny, se rozhodne
po vrahovi pátrat sama. Rozhodí po internetu několik
inzerátů a čeká…

Jsi výjimečná! Slova, která potěší, ale zároveň dokážou
změnit život. Pro Ciu znamenají možnost dostat se
do celostátního programu pro nejnadanější studenty
a studovat na univerzitě v Tosu. Musí však dokázat, že
na to má. Čekají ji tvrdé zkoušky, ve kterých nepůjde
jen o znalosti, ale i o to, dobře se rozhodovat a správně
odhadnout lidi. Radost z úspěchu vystřídají strach
a nejistota. Svět, který znala, se mění. Je hrozivější
a nebezpečnější. Může vůbec někomu věřit? A vrátí se
ještě někdy domů?

CIZÍ TVÁŘ

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

Lizette se jednoho rána probudí a u zrcadla s hrůzou zjistí,
že hledí do cizí tváře. Vůbec na nic si nevzpomíná. Brzy
zjistí, že je sledována. Tajemný a obávaný Xavier, který
dohlíží na Lizettiny sledovatele, nedovolí, aby se jí něco
stalo. Ale možnost, že si Lizette vzpomene, co se před lety
stalo, je hrozbou i pro něho samotného.

Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí chodit do školy, poslouchat taťuldu, a dokonce nemůže ani do kina na
svého oblíbeného fi lmového hrdinu. Má toho dost! Přeje
si být dospělý. Jeho přání mu může splnit jen kouzelný fl
ašinetář. Bude ale Hurvínek v dospělém těle šťastný tak,
jak očekával?

MÁ RÁD HUDBU, RÁD TANČÍ

V TAJNÝCH SLUŽBÁCH: PROTŘEPAT, NELÍBAT
MOSTY OSUDU

Cammie je výjimečná dívka. Umí čtrnáct jazyků a nepřítele
sprovodí ze světa třeba jen pomocí neuvařené špagety.
Je totiž studentkou Akademie Gillian Gallagherové pro
budoucí špionky. Je mistryní ve splývání s davem, když
nechce, na misích ji nikdo nevidí. Proto ji překvapí, že si
jí na jedné akci všimne úplně obyčejný týpek. Je potřeba
ho pořádně proklepnout! Jenže Cammie narazí na
problém: do Joshe se zamiluje. Může vůbec špionka randit
s obyčejným klukem? A bude ji mít rád, i když zjistí, kdo
opravdu je?

Justine Nolanové se dostal do rukou tajemný dopis bez
zpáteční adresy. Ten obsahuje šokující odhalení týkající se
její babičky, která je už deset let mrtvá. Jedinou stopou
zůstává razítko na obálce – Istanbul. Justine se vydá do
Turecka, avšak pátrání po tragické minulosti její rodiny
nevede nikam. Pak zasáhne nejen šťastná náhoda, ale i
osudový muž…

KRABÁCI – TOTÁLNĚ TRAPNÁ LOVESTORY

Meg vinou otce, který rodinu opustil, zanevřela
na všechny muže. Čirou náhodou je objeveno v jedné
jeskyni mužské tělo se zabodnutým cepínem v hrudi.
Detektiv Nat, který Meg miluje, jí musí sdělit, že její
otec byl zavražděn. Pohled jeho očí proniká Meg pod
kůži a probouzí city, uložené kdesi velmi hluboko. Pak
následuje další vražda – a vše najednou dostane jiný
směr…

FRAGMENT

KRAJINA SVĚTLA

Prázdniny – ideální čas pro to najít si toho pravého nebo
tu pravou. Přesně to mají v plánu i Sam a Hannah. V partě
svých kamar ádů jsou totiž poslední, kteří „to“ ještě
nemají za sebou, a hodlají s tím něco udělat. Díky vlastní
nezkušenosti a také kamarádům, kteří to s nimi myslí
dobře, a do všeho se strašně pletou, je místo romantických
chvilek čeká jeden trapas za druhým. Ale osud je v tom
nenechá. Jen je v tom pořádně vykoupe a na jejich účet se
skvěle pobaví. A vy se bavte s ním!

PŘÍSLIB NADĚJE

P. S. STÁLE TĚ MILUJU

Dědictví po tetě, kterou Fleur nikdy nepoznala, nemohlo
přijít ve vhodnější chvíli. Právě se jí zhroutil vztah, a
navíc se ocitá uprostřed vážné rodinné pře. V australské
pustině díky tetiným deníkům poznává, co její život
ovlivnilo tak drtivým způsobem. Postupně Fleur rozplete
složitá pokrevní pouta plná rivality a pochopí, že ničeho
– ani lásky – se nesmí vzdát bez boje.

Láska přijde, když to nejmíň čekáš… No jo, ale proč se
to muselo stát zrovna mně? Když jsme s Peterem naše
chození jen předstírali, bylo to v pohodě. Jenže já jsem
se do něj opravdu zamilovala! Co teď? A aby toho nebylo
málo, tak se tu navíc objevil ON. Vypadá to, že k němu
stále něco cítím. Můžu milovat oba dva? Nebo si musím
vybrat? Já vážně nevím jak dál…

Patnáctiletá
Izzie
se
musí
přestěhovat
do
rodiny bohatého strýce. Jejich rozmazlená dcera Mira
tráví čas nakupováním drahého oblečení, opalováním
u bazénu a večírky. Samozřejmě že nepřijme dívku
z chudých poměrů, která je navíc přímá a nosí oblečení za
pár dolarů. Izzie se však nedá zdolat snadno – a královna
školy Mira je v šoku: není zvyklá, aby se jí někdo postavil.

DCERA

COOBOO

ALPRESS

KRÁSKY
Princezna Eadlyn od malička poslouchala stále dokola
o tom, jak se potkali její rodiče. Ona ovšem ani náhodou
netouží opakovat romantický příběh svých rodičů! O svém
životě však nerozhoduje sama. Její protesty jsou naprosto
zbytečné, i ona si musí manžela vybrat v Selekci.

V SRDCI JE SPOUSTA MÍSTA

VAŘÍME PRO KOJENCE A BATOLATA

ANAG

Alla má dva téměř dospělé syny, úspěšného manžela
a krásnou vilu. Pracuje doma jako překladatelka a stará
se o matku, která žije v penzionu pro seniory. Nic jí
nechybí, dokud… Bláznivě a proti své vůli ztratí hlavu
pro muže o deset let mladšího. Když kvůli němu opustí
rodinu, otočí se k ní zády nejen rodinní přátelé, ale
i její nejlepší kamarádky a synové. Dokáže zvládnout
osamělost, nepřátelství partnerovy dcery, odtažitost
vlastních synů i naschvály manžela a vybojovat si novou
lásku i své místo v životě?

Moderní a ucelená příručka pro moderní maminku – kuchařka,
ve které autorka představuje recepty na výživné a chutné
pokrmy pro miminka a batolata, vyšla poprvé v roce 1991. Od
té doby se z ní stal vzor pro všechny maminky na celém světě.
V přepracovaném vydání naleznete mimo jiné 29 nových
receptů a rovněž nejnovější odborné informace týkající se
dětské výživy. Bestseller mezi kuchařkami pro děti je nyní ještě
lepší než předtím.

SESTRY HURIKÁNU
ERNEST CLINE – READY PLAYER ONE

KNIŽNÍ KLUB

Babička Maisie, matka Liz a dcera Ashley. Každá z nich
skrývá svá tajemství a prožívá i vypráví vlastní příběh.
A protože drží při sobě, jejich životy se navzájem
prolínají. V dobrém i ve zlém… Osmdesátiletá Maisie
se zdá být nad věcí, Liz prochází manželskou krizí
a umělecky nadaná Ashley se rozhodla vydat vlastní
cestou a splnit si svůj sen o studiu malířství v Paříži.
Když se seznámí se ctižádostivým politikem, události
naberou rychlý spád a na povrch vyplave dávno
pohřbené rodinné tajemství.

ZLATOKOPKA

DENÍKY ONDŘEJE SEKORY 1944–1945

PLUS

V klenotnictví prodávala diamantové šperky – nejčastěji
„zlatokopkám“, které přicházely v doprovodu svých
bohatých mužů. Časem se stala jednou z nich a unikla
z průměrného života v obyčejné rodině. Svého o hlavu
menšího partnera s pleší a bříškem nazvala Broučkem,
on jí za to koupil „trojky“ a svěřil svoji kreditku. Musela
však něco obětovat. S rodiči se nestýká, o skutečné
lásce jen sní a hlavně musí dbát na to, aby se pořád
líbila. Jinak by se rázem ocitla na ulici. Jak dlouho se dá
takový život vydržet?

V depresivní budoucnosti se svět ocitá v hluboké krizi.
Jedinou záchranou před bezútěšnou realitou se pro miliony
lidí stalo OASIS, bezplatná on-line videohra, ve které si každý
může vytvořit novou identitu a vést virtuální život, často na
hony vzdálený tomu opravdovému: studovat, cestovat, mít
přátele, zamilovat se... A nalézt velikonoční vejce, poklad,
který tam někde před svou smrtí zanechal James Halliday,
výstřední tvůrce OASIS, společně s miliardovým dědictvím.

Ondřej Sekora, nezaměnitelný spisovatel a ilustrátor knih pro
děti i dospělé, jeden ze zakladatelů českého komiksu, byl nucen na základě nacistických zákonů nastoupit na konci války
do pracovního tábora v Německu. Během pobytu v pracovních lágrech v letech 1944 a 1945 zaznamenával své zážitky
slovem a obrazem do dvou různých deníků, které tato publikace citlivě propojuje. Vzniklo tak naprosto jedinečné svědectví, jež ukazuje Ondřeje Sekoru nejen jako výtečného umělce,
ale i jako statečného muže.

SEDMILHÁŘKY
Evě a Jimovi je devatenáct, studují v Cambridge a jejich
cesty se poprvé zkříží v roce 1958. Jim jde po ulici a na
kole k němu přijíždí Eva, když tu jí do cesty vběhne malý
pejsek. To, co se stane dál, navždy předurčí běh jejich
životů. Autorka nás nechává sledovat tři verze jejich
budoucnosti, kdy jsou nebo nejsou spolu, a po různých
peripetiích všechny směřují k závěru v současnosti.

Sedmilhářky jsou dvě a mají jasná pravidla!
Marika je systematická, zodpovědná, pracovitá, dochvilná
a její život se ubírá správným směrem. Berenika je chaotická,
roztěkaná, nedochvilná, líná a její život se každý den změní
tak o sto osmdesát stupňů. Přičemž si tyto své vlastnosti mohou kdykoliv vyměnit. Velmi často a rády to také dělají.
Sedmilhářky mluví nahlas, zlobí, hodně milují, pijí spoustu
kafe a taky docela dost vína.
Mají stejné oči, stejné kluky (a to doslova!), stejné krémy,
stejnou školu, stejné sny, stejnou tchyni a stejnou chalupu.
Vychovávají celkem tři nevlastní a jedno vlastní dítě. Zatím…

ŠTĚSTÍ JE ZADARMO

MĚL JSEM MOTOCYKL RÁD

Kamila rozpoutala válku se svými příšernými sousedy.
Táňa už se nemůže dívat, jak si její máma ničí život.
Aneta se asi zamilovala – jenže do nesprávného
muže. A Jiří se ze všech sil snaží, aby ho dcera měla
aspoň trochu raději… Hlavní postavy povídek mají
společný cíl: být alespoň trochu šťastnější. Na štěstí má
přece právo každý, ne? V jejich příbězích o důležitých
náhodách a životních prozřeních potom sehrají roli
kočičí (a někdy i psí) hrdinové…

Jen výjimečně se při psaní o historii motorismu sejde tolik
šťastných okolností: téma - zde zavedení prodeje motocyklů
BSA u nás, písemné paměti aktéra Augustina Šulce, bohatý
fotografický archiv a nadšený autor, vlastně autorka, která
vedle A. Šulce prožila dlouhá léta. Svého tchána za jeho
života vyzpovídala, sepsala a shromáždila jeho paměti.
Výsledkem je publikace s více než dvě stě dobovými
dokumenty, katalogy a fotografiemi jak motocyklů, tak
i snímků z dílen, kanceláří a jízd.

MOTTO

A CO KDYBY TO BYLO JINAK?

TMA
POHÁDKOVÉ USPÁVANKY

GRADA

Rozhlasová moderátorka Christine objeví na Štědrý
den v poštovní schránce dopis od ženy, která se chystá
spáchat sebevraždu. Druhý den zavolá do rádia muž
a obviní ji z toho, že nic nepodnikla. Hrozby a urážky
se brzy znásobí, jako by se někdo snažil převzít kontrolu
nad jejím životem. Co když jsou naši blízcí jiní, než
se zdá? Poté, co Major Servaz obdrží obálku s kartou
od hotelového pokoje, v němž před rokem spáchala
sebevraždu jakási umělkyně, je jasné, že si někdo přeje,
aby se vrátil zpátky do práce.

Dnes pojem, dřív sen každého kluka! Emil Zátopek
změnil svět sportu, stal se legendou, ale byl více než to.
Jeho život nebyla jenom atletika a rekordy, ale i doba,
ve které žil. Nelítostná surová léta s rozsudky smrti na
denním pořádku, mučení vězňů, hromadné emigrace.
Jeho slávu a úspěchy doprovázela druhá světová válka,
komunistická totalita a normalizace či všudypřítomná
nesvoboda. Stejně jako většina občanů neměl ani on
snadný život a naděje vkládal do pražského jara…
A o tom všem je tato kniha!

MIRAM´S FAMILY – PRVNÍ KNIHA S TITULKY
NOWATRON PUBLISHING

X. Y. Z.

ZATRACENEJ ZÁTOPEK

Komu by se chtělo do postýlky, když svět je plný zajímavých
věcí a zážitků? Spát se ale musí a usínání může být také
báječné dobrodružství. Kdy jindy se potkat s pohádkou než
chvilku před usnutím?
Než se zavrtáte pod peřinu, přečtěte si zbrusu nové
pohádky, které zklidní i ty největší neposedy a spolehlivě
přivolají krásné a možná i trochu dobrodružné sny.

Kniha Miram´s Family nás prostřednictvím rozverné vypravěčky – malé Alice zavede do všedních i nevšedních příběhů pětičlenné rodiny Miramů. Dvojjazyčná knížka je vlastně první
knihou s titulky. Česká verze je totiž psaná na průsvitných
(pauzovacích) papírech a čtenáři si tak sami mohou zvolit,
zda chtějí překlad vidět, či zda si rovnou troufnou na anglickou verzi. Díky více smyslové formě, kdy se pracuje s barvami,
textem, obrázky i hravými doplňky se do výuky nenásilně zapojuje levá i pravá mozková hemisféra a snáze se pak dané
obraty pamatují.

SE DVĚMA DĚTMI

VLASTNĚ ODPOČÍVÁM

Tak trochu jsem čekala rozlítanou maminku dvou malých dětí, která neví, kde jí
hlava stojí. „Už jsem za rohem. Černá vdova“, poslala mi herečka Irena Máchová
smskou indicii těsně předtím, než dorazila na schůzku. A popis nezklamal. Přišla
elegantní žena, do níž by nikdo neřekl, že ještě před chvílí naháněla děti na
pískovišti, aby šly domů.

Vy jste prý jako dítě nějaký čas žila
v Íránu a Indonésii. Pamatujete si
na to období?
Na Indonésii si pamatuju bohužel málo.
Táta tam dělal obchodního radu, byl
vyslaný ministerstvem zahraničí. Odjeli
jsme, když mi byly tři měsíce a zůstali
pět let. Pak jsme se na dva roky vrátili do České republiky a znovu vycestovali, tentokrát do Íránu, odkud jsme
se vrátili až po revoluci. Z Indonésie
si pamatuju pár okamžiků, z Íránu to,
že jsme hodně jezdili do hor. Vybavuju
si hlavně zvláštní směsici vůní tamních
měst a ulic. V dnešní době, kdy se svět
potýká s terorismem a většina lidí má
z muslimů a vůbec celého arabského
světa strach a nadává na něj, já to tak
nemůžu vnímat. Prožila jsem tam pár
let, měli jsme mezi muslimy spoustu
přátel. Vnímala jsem je jako normální
lidi, jen jiného vyznání. Jasně, že i tam
byli fanatici. Ale nemůžu všechny házet
do jednoho pytle. Kdysi dávno tahle
země vzkvétala, ale po pádu šáha se
moci chopili fanatici a její letitou kulturu úplně zlikvidovali. Někde uvnitř mě
je ale pořád láska k těm lidem, protože
vím, jak dokázali být pohostinní, jak
milovali děti, jak dokázali prožít den.
Byla jste se v těchto dvou zemích
ještě někdy znovu podívat?
Bohužel ne. Do Íránu bych teď samozřejmě nejela, ale Indonésie mě láká.
Snad se mi jednou podaří se tam vrátit
a podívat se na místa, která jsem znala,
do Jakarty i dalších měst, stejně jako na
Bali, kam jsme jezdívali. Ale do Íránu se
svým způsobem vracím prostřednictvím
filmů, vždycky jsme s mámou měly rády
film Bez dcerky neodejdu, který se odehrává v Teheránu. A mám ráda druhý
díl filmu Sex ve městě, který se částečně
odehrává v Abú Dhabí, jsou tam scény
z tržiště a z města, které mi připomínají
některá místa právě v Íránu.
Myslíte si, že vás pobyt v těchto zemích nějak ovlivnil?
Kromě toho, co jsem říkala, asi jinak ne.
Složila jsem vám poklonu, jak dobře vypadáte...
To je můj typický „pískový look“. Vlasy
stáhnout do culíku, štětcem se zbytky
líčidel z divadla rychle přejet tvář, lesk,
řasenka. Vstávala jsem v 5.30 a z pyža-
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ma se převlékala až ve 13.30. S dětmi
je zkrátka někdy honička a člověk nic
nestíhá. Když jdu ale ven, nemusím přece vypadat jako vystresovaná matka,
i když třeba ten den zrovna jsem. To,
že se upravím a vezmu si na sebe něco
lepšího, než děravé legíny od dětských
křupek, mi pomůže cítit se líp a i tak
vystupovat. Je to stejné, jako když nemocní ležíte v posteli. Stačí, že vymění-

te pyžamo za tepláky a hned je člověku
lépe.
Děti se vám narodily brzo po sobě.
Které období pro vás bylo nejtěžší?
Teď už mám pocit, že všechno zvládám,
Teodorkovi je rok, Toničce dva. Složitější období bylo loni na podzim, kdy
se Teodor začal posazovat a Tonička na
všechno říkala NE a pořád kňourala.

Nejhorší byla výprava ven. Než jsem je
nasoukala do botiček, bund a čepiček,
byla jsem na mrtvici a navíc totálně
zpocená. Občas jsem zoufale volala své
mamince, abych se jí vypovídala. Pak
děti usnuly, já se zregenerovala a měla
pocit, že už to bude dobré, že všechno
zvládnu, protože mi stejně nic jiného
nezbývá. A druhý den začal kolotoč
nanovo. Můj partner Štěpán mi hodně

pomáhá, ale pracuje v produkci seriálu Ohnivý kuře, je hodně vytížený. Byl
třeba měsíc, kdy jsem byla na všechno
opravdu sama. Jeho pomoc je pro mě
milá, ale nic po něm nežádám, má toho
sám dost, vím, že kdyby měl čas, pomáhal by mi víc. Já se vlastně divím, že
po tom ročním extrémním pracovním
zápřahu ještě žije. Upnula jsem se k říjnu, kdy bude pauza v natáčení. Takže

se uklidňuju hláškou: V pohodě, do té
doby všechno počká.
Vy jste do práce naskočila brzy po
porodu. Hrajete v divadle, v seriálu.
Role v seriálu Ohnivý kuře je malá,
hraju jednu ze snobských kamarádek
snachy majitele hotelu. V Divadle Radka Brzobohatého mám teď těsně před
premiérou bláznivé komedie Marca Ca-
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neřeší některé věci, které i já považuju
za zbytečné, nebo malicherné, byl mladej, svěží, hned když jsme se seznámili,
tak jsme si skvěle pokecali a hodně se
nasmáli. Zamilovanost z každého vztahu jednou vyprchá, a co zbyde pak? Tohle je důležité.
Čím vás dokáže naštvat?
Já moc nefandím dnešní přetechnizované době. Jela jsem nedávno metrem
a uvědomila si, jak málo lidí má v ruce
knížku, že každý kouká do mobilu, i lidi
starší generace. Komunikujeme spolu
přes sociální sítě, díváme se na videa
a ubíráme si tím skutečnost, která je
právě teď. Svět se přelil do virtuální reality. Vsadím se, že kdyby se lidi, kteří si
chatují ve virtuálních místnostech, posadili spolu do kavárny, nemají si co říct.
Já mám taky chytrý telefon, ale stačil by
mi i obyčejný tlačítkový, na facebook
chodím jen z recese a občas. Štěpán je
od rána do večera v práci, přijde domů,
zapne si televizi, vezme do ruky mobil.
Mentálně si neodpočine. Tím mě trochu zlobí. Asi by mělo větší smysl jen
tak sedět a koukat do zeleně. Nechci
znít jako nějaká bláznivá přírodní žena,
ale pro mě je největší relax, když uložím děti, naleju si střik, sednu na balkon a jen tak sedím a koukám a chvíli
nic nedělám.

molettiho Tři letušky v Paříži. Ta hra je
neskutečně těžká, autor ji napsal v 60.
letech minulého století. Divácký vkus se
ale za posledních deset let hodně změnil, je zahlcený konzumem a komercí,
takže se divákovi musela trochu přizpůsobit, aby se do divadla rád vracel. Udělali jsme v ní hodně škrtů a dost změn.
Ale věřím, že se bude líbit. Hlavní roli
v ní hraje Míra Nosek a je skvělý, kéž
bych měla talent jako on.
Je pro vás někdy problém přepnout
se z modu děti a domov na práci?
Nemám s tím problém, jsem dobře vycvičená z minulých let. Jako svobodná
a bezdětná jsem běžně natáčela seriál,
dabovala, pracovala v produkci a do
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toho jsem hrála večer divadlo. Střídala jsem tyhle různé profese a z permanentního přepínání byla hodně
unavená. Během mateřství jsem to ale
perfektně zúročila. Říkám, že oproti
tomu, jak jsem žila dřív, teď se dvěma
dětmi vlastně odpočívám. Když jsme se
poznali se Štěpánem, byla jsem tak týden od kolapsu.
Čím to, že právě vy dva jste se do
sebe zakoukali?
To byste se musela zeptat jeho, samotnou by mě to zajímalo. (smích). Potkali
jsme se při jednom projektu pro Novu
a dali se dohromady během natáčení
Ordinace v růžové zahradě. Mě Štěpán
zaujal svým humorem. Líbilo se mi, že

Některým ženám se stává, že kvůli péči o děti načas úplně vytěsní
partnerský vztah.
Na to jsem si vždycky dávala zatracený
pozor. Navíc spolu nejsme tak dlouho,
abych říkala, že už jsme se jeden druhého užili a že se chci zaměřit jen na
děti. Ale přiznávám, že jsem si "vyrodila půlku mozku". Občas mám pocit, že
jsem totálně zblbla. Neustále něco zapomínám, věčně doma hledám telefon,
klíče. Některé záležitosti jsem úplně
vytěsnila. Nestíhám vůbec sledovat politické dění ve světě. Ale chytré ženy prý
nikdo nemá rád, tak jsem se možná dostala do stavu, kdy budu sympatičtější.
(smích). Mé zblbnutí by ale mohlo být
ještě větší. Mám štěstí, že nejsem s dětmi zavřená doma, ale průběžně pracuju. Proto nemám tu zoufalou potřebu
občas od dětí utéct, jet třeba na víkend
pryč. Nebyl by to problém, kromě babiček máme hlídací tetu, kterou děti
milují. Ale mně by přišlo divné, že bych

měla děti ke komukoliv odložit a jít se
bavit. Když musím odjet kvůli práci, je
to něco jiného. A obloukem se vrátím
k vaší otázce, první víkend o samotě od
dětí bude samozřejmě se Štěpánem,
bavit se budu bez výčitek a už se na to
moc těším.
Vy jste začínala jako modelka, fotila jste v zahraničí.
Ano, bylo mi sedmnáct, bydlela jsem
s Karolínou Kurkovou, můžu říkat, že je
to moje stará známá. Fotila jsem v Miláně, Paříž jsem vzala útokem. A nic
z toho. (smích).
Prý si vás občas pletou s Andreou
Verešovou?
Ano, párkrát se to stalo. Jednou něco
bulvár napsal o ní a o Jaromíru Jágrovi.
Seděla jsem v kavárně, kde na mě lidi
pořád koukali a něco si špitali. Nevěděla jsem, o co jde, až když jsem viděla
v trafice ten časopis. A příště mi to řekli
policajti, když mě zastavili v autě. Když
zjistili, že nejsem Verešová, pokutě
jsem se nevyhnula.
Co uděláte, až za vámi dcerka
přijde, že by chtěla jít ve vašich
stopách?
Než jí bude patnáct, nepojede nikam.
A taky záleží, jaká bude situace ve světě. Moji rodiče viděli, jak funguju, že
jsem samostatná, soběstačná, ovládám
jeden světový jazyk. Nebáli se o mě.
Navíc oba dva byli do světa, tak mi nechtěli tuhle zkušenost upřít. My jsme si
doma vždycky věřili a já jsem je nikdy
neklamala. Ale jak říkám, uvidím, jaká
Tonička bude.
Máte nějakou kamarádku z branže,
která má podobně staré děti a s níž
občas řešíte maminkovské starosti?
Na natáčení Ohnivýho kuřete jsem se
potkala s Evou Decastelo. Ona má sice
o něco starší děti, ale taky je měla hodně rychle po sobě. Kdysi jsme hrály ve
filmu Panic je nanic, tam jsme se prvně
zaznamenaly, ale dlouho se neviděly.
Až teď. Okamžitě jsme si na sebe vzpomněly a myslím, že jsme se skamarádily.
Eva je úžasná bytost a jako člověka ji
mám moc ráda. Nesmím zapomenout
na Míšu Zemánkovou, se kterou jsme
kdysi na Public TV uváděly pořad Top
Art. Ona je taky moje spřízněná duše

a patří k lidem, s nimiž hned navážu na
minulost, ať je pauza, kdy jsme se neviděly, jakkoliv dlouhá. Jinak největší mé
stálice a přítelkyně mám ze základní
školy a gymnázia, to jsou vazby na věky
věků.
Jak plánujete, že budete trávit
léto?
Asi budeme různě pendlovat mezi Prahou a Plzní, kousek za ní má máma
domeček. Bude to podobně strávené
léto už třetí rok. Ráda bych sice vyrazila k moři, kdybych mohla, strávila
bych u něj klidně i tři týdny. Ze zdravotních důvodů, ale i proto, že mě nabíjí
energií. Možná proto, že jsem vyrostla
v tropech. Ale Teodor je ještě moc malý
a Štěpán se neutrhne z práce, tak si
počkáme. Třeba za rok. Nemá smysl,
abych jela s dětmi sama. Než bych vyhrabala Tonču z písku, Teodor by mi
utekl do vody. Zbláznila bych se z toho.
Jsou děti povahově hodně odlišné?
Jsou. Tonička je někdy hodně vzteklá,
když jí není dobře nebo není po jejím,
tak pláče. Myslela jsem, že má jen takové období, ale když ji porovnávám
s Teodorem, on je mnohem pohodovější (tedy zatím..). A to podotýkám,
že jsou oba hodné děti. Zatímco ona
kňourá kvůli všemu možnému, jemu
rostou zuby a kdyby neslintal, ani
o tom nevím. On je přetažený, zívá,
mne si očička, ale ještě si řekne o nášup
jídla. Nedávno byli poprvé týden od
sebe, a jakmile se k sobě vrátili, Tonička

ho pořád objímala a pusinkovala a byla
naprosto zlatá. Ale někdy mě stojí velké úsilí být trpělivá a nevyletět, když
Tonča kňourá a nemá svůj den. Teodorovi stačí sebemenší hloupost a hned
se směje. Má strašně velkou radost ze
života. Tím, že byl neplánovaný, jakoby
nám něco vracel. Těhotenství tak brzo
po porodu bylo dost krušné a vysálo ze
mě všechnu energii, ale Teodor byl od
prvního okamžiku, co se narodil, naprosto úžasný. Chodí se s námi pořád
mazlit, to Tonička moc nedělá. Jeho
jméno znamená v překladu „boží dar“.
Říkáme mu Pan Božínek. Jakoby nám
svou dobrou náladou děkoval za to, že
jsme ho nechali přijít na tenhle svět.
Nejstarší vzpomínka na dětství:
Vybaví se mi hejno sarančat na mé ponožce. Když jsme žili v Indonésii, jednou jsem na sobě měla ponožky s beruškama a vykračovala si zahradou.
Najednou se na mě ty obrovské kobylky slétly a já jsem začala ječet: Mamí…
mamí… Máma nevěděla, co se děje,
protože chytala bráchu, který jezdil na
kole. Tak ke mně přiběhla a setřásla je
ze mě. Odhaduju, že mi bylo tak asi
dva a půl. A druhá vzpomínka, když mě
tamtéž brácha nechal sáhnout na výfuk
motorky, která právě přijela. To jsem
byla o něco málo starší, a ten puchýř
stál vážně za to!
Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Líčila a česala Monika Navrátilová
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