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Za chvíli tu máme prázdniny, kte-
ré mají letos zvláštní příchuť. Děti se 
vlastně až tak moc netěší na volno, 
když jsou už od března doma, rodiče 
se rozhodně netěší, že stráví s dětmi 
další dva měsíce. Navíc mnohdy za 
situace, kdy dovolená je tak trochu 
zakázané slovo, když spousta firem 
doslova bojuje o přežití.   
Každopádně si myslím, že situace, 
kterou jsme zažili, tak trochu osvětlila 
rodinné vztahy. Ukázalo se, kdo má 
opravdovou starost o své prarodiče a 
namísto rizika pobytu v domově dů-
chodců si je rychle vzal zpět domů, 
kterou rodinu situace semkla a kte-
rou naopak rozdělila. Stejně tak ro-
diny s malými mnohdy zažily situace, 
na které nebyly připravené.  24 ho-
diny spolu, sedm dní v  týdnu – není 
divu, že někde se to na rodinných 
vztazích podepsalo. Někde si rodiny 
volno užívaly, jinde se lidé hroutili…
Situace bude jistě ještě chvíli výjimeč-
ná. Zkusme si z toho špatného vzít to 
nejlepší a užívat si sebe navzájem.
Vítejte v  novém světě… Který je ale 
vlastně v mnohém stejný, jako býval.

Editorial
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Koronavirus
v době těhotenství a po porodu

Nepochybně jste toho v posledních dnech na téma koronavirus slyšely 
už mnoho. Jak se však chránit v době, kdy čekáte miminko nebo jste ne-
dávno porodily? Řadí se těhotné ženy do rizikové skupiny a lze virus 

přenést i na plod? 
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Psychické zdraví 
maminky je ne-
smírně důležité 
i pro samotné 

miminko.

JE TĚHOTNÁ ŽENA 
RIZIKOVOU SKUPINOU?
Spousta těhotných žen se ptá, zda jsou 

i  ony rizikovou skupinou, do které 

mimo jiné patří senioři, osoby s  chro-

nickou nemocí a  oslabenou imunitou, 

např. onkologičtí pacienti. Odpověď je 

jednoduchá – nemusíte se obávat. U tě-

hotných žen zatím nebylo prokázáno 

vyšší riziko nákazy, a pokud jste zdravé 

a nemáte jiné obtíže, neřadíte se ani do 

skupiny s vyšším rizikem horšího průbě-

hu infekce.

Průběh je většinou velmi lehký a připo-

míná nachlazení, stejně jako u většiny 

populace. Panika tedy není na místě – 

i s ohledem na to, že stres není pro ma-

minku ani nenarozené děťátko zdravý. 

Důležité je, stejně jako u celé populace, 

dbát na důkladnou prevenci.

JAK SE CHRÁNIT
Pravidla pro prevenci nákazy korona-

virem v  těhotenství a  po porodu platí 

stejná jako u  “netěhotného” jedince. 

Tedy je zkrátka důležité mýt si pravi-

delně ruce, při kýchání si zakrývat ústa 

rukávem, nesahat si rukou do obličeje 

a používat jednorázové kapesníky. Dů-

ležité jsou pak doporučení, která úzce 

souvisí s  momentálním karanténním 

opatřením, jako je vyhýbání se místům 

s velkou koncentrací lidí nebo kontak-

tu s nemocnými. A pokud ven opravdu 

musíte, vždy noste roušku. Nezapomí-

nejte čistit a  dezinfikovat své domácí 

prostředí a používat úklidové prostřed-

ky, které kromě bakterií zneškodní 

i  viry. A  to nejdůležitější – starejte se 

o  sebe a  své zdraví. Pravidelně spěte, 

dbejte na pestrou stravu a pitný režim 

a  nezapomeňte na pravidelný pohyb, 

který bude vám i  miminku příjemný. 

Snažte se proto především zůstat v kli-

du a i přes náročné období nepodléhat 

panice a  zbytečně se nestresovat. Dů-

věřujte etablovaným zdrojům a vyhně-

te se poplašným mediálním titulkům. 

Psychické zdraví maminky je nesmírně 

důležité i pro samotné miminko.

RIZIKO PŘENOSU NA DÍTĚ
Nejčastější obavou spousty budoucích 

maminek je riziko přenosu na samot-

ný plod. Dosud však není znám případ, 

kdy by těhotná žena nakažená koro-

navirem přenesla virus na dítě nebo na 

novorozence během porodu. Průzku-

my ukazují, že virus nebyl nalezen ani 

v plodové vodě či v mateřském mléce. 

I proto mohou ženy COVID-19 pozitivní 

své dětátko, pokud si tak přejí a  mo-

hou, kojit. Před přiložením k  prsu při 

kojení je ale nutná přísná hygiena ru-

kou a  rouška na obličeji. Onemocnění 

matky by nemělo být důvodem separa-

ce, protože kontakt mezi matkou a no-

vorozencem je pro psychickou pohodu 

dítěte velmi důležitý. Jen je v  těchto 

případech nezbytné dodržovat pat-

řičná hygienická opatření (mimo jiné 

i dezinfikace povrchů, kterých se naka-

žená matka dotkla). 

MÁM PŘÍZNAKY, CO DÁL?
Pokud se stane, že na sobě v průběhu 

těhotenství začnete pozorovat přízna-

ky, jako je kašel, horečka či dušnost, 

zůstaňte doma a zavolejte svému prak-

tickému lékaři. Nezapomeňte uvést, 

že jste těhotná. Všechny těhotné ženy, 

včetně žen s prokázaným či s podezře-

ním na onemocnění COVID-19 mají 

právo na adekvátní zdravotní péči. 

V  případě, že vaše výsledky testů bu-

dou pozitivní, zavolejte vaší porodní 

asistentce nebo gynekologovi a  upo-

zorněte je, že jste nemocná. Požádejte 

je o radu, jak postupovat dál. 

VŠEM MAMINKÁM
Závěrem bychom chtěli všem budou-

cím maminkám popřát co možná nej-

klidnější prožití tohoto období – bez 

stresu a s vědomím, že i přes případná 

úskalí je čeká nezapomenutelná životní 

událost, která zůstane v paměti na celý 

život. Odpočívejte, obklopte se více po-

zitivními informacemi a nechte se ope-

čovávat.

Foto: Shutterstock.com
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Co maminky trápí…
V  průběhu těhotenství se řada žen potýká s  rozličnými problémy, 
z nichž některé, jako například velká chuť k jídlu s roztodivnými kom-
binacemi potravin, jsou terčem dobromyslných vtipů. Mezi ty mnohem 
nepříjemnější patří mimo běžných ranních nevolností i jedno téma stá-
le 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 při-
tom o tomto ožehavém, ale snadno řešitelném problému stydí hovořit 

dokonce i se svým gynekologem. 
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U čerstvých maminek se doporučuje především zvýšená 
hygiena a hlavně posilování svalů pánevního dna.

Možná to souvisí s tím, že už v dětském 

věku, od chvíle, kdy je malým před-

školákům 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 vlast-

ního těla pak vytváří kolem lidí postiže-

ných únikem moči neprostupnou zeď. 

I proto je dobré o inkontinenci veřejně 

hovořit, aby se co nejvíce takto posti-

žených žen zbavilo zbytečného stresu 

a našlo odpovídající řešení.

NEJSTE ŽÁDNÁ VÝJIMKA
Právě vysoký výskyt tohoto zdravotního 

problému poukazuje na to, že se ve sku-

tečnosti jedná o běžnou záležitost, kte-

rá 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 těhoten-

ství a zcela odeznívá tři a šest měsíců po 

porodu. 

Jedná se tedy zejména o takzvanou stre-

sovou inkontinenci, kdy k úniku malého 

množství moči dochází například při smí-

chu, kýchnutí, při kašli, zvednutí těžšího 

předmětu či zvýšené tělesné námaze. 

DŮVODY, PROČ „TO“ ŘEŠIT
Důvodů, proč by se žena neměla sna-

žit toto období „přežít“, ale měla by 

ho otevřeně řešit se svým gynekolo-

gem, je hned několik. Prvním z nich je 

samozřejmě fakt, že se tento intimní 

problém dá zvládnout či výrazně utlu-

mit a  tím omezit stres a  nepohodlí, 

které takto postižená budoucí ma-

minka prožívá v  každodenním běž-

ném životě. 

Dalším důvodem je nebezpečí zánětů 

a svědění, které mohou být vyvolány 

častým únikem moči, jenž dráždí cit-

livé poševní stěny. To může následně 

vést k rozličným ekzémům v intimních 

partiích, infekcím či přinejmenším po-

dráždění kůže. Výrazně se také zvyšu-

je riziko zánětu močového měchýře, 

neboť zvýšená vlhkost a neustálé mytí 

při inkontinenčních problémech „od-

plavuje“ zdravé bakterie, které jinak 

tělo chrání před infekcí.

Nemělo by se zapomínat ani na tu sku-

tečnost, 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 in-

kontinenci či jiným obtížím. 

CVIČENÍ A POMOC 
Z PŘÍRODY 
Podle gynekologa MUDr. Miroslava 

Smolíka závisí způsob léčby na dob-

rém zhodnocení stavu pacienta a zís-

kání dostatečného množství informa-

cí.  Právě proto je potřeba s  lékařem 

hovořit, neboť od kvalitní anamné-

zy se pak odvíjí léčba. Existují různé 

metody, od konzervativních behavi-

orálních (úprava životosprávy, váhy, 

cvičení) přes farmakologickou (léky 

a  doplňky stravy) až po chirurgickou 

(různé druhy operačních technik). Ně-

kdy přichází v úvahu hraniční alterna-

tivní léčba, jako je například reflexní 

(elektrostimulace). 

V  případě inkontinenčních problémů 

nastávajících u čerstvých maminek se 

doporučuje především zvýšená hygie-

na a hlavně posilování svalů pánevní-

ho dna cvičením (tzv. Kegelovy cviky), 

přičemž správný postup cvičení dopo-

ručí právě odborník.

„Vhodná je zejména v  poporodním 

období u  nelepšící se inkontinence 

i  pomoc nehormonálními přípravky, 

s  obsahem tělu vlastních nebo běž-

ně se v  přírodě vyskytujících součástí 

stravy - ale v  požadovaném optimál-

ním koncentrovaném stavu. Podle 

mě je ideálním začátkem terapie. Je 

snadno dostupná, cenově přijatelná, 

pacientku nezatěžuje vedlejšími ne-

žádoucími 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 úpra-

vou životosprávy a  cvičením, přinese 

v  mnoha případech pozitivní efekt 

a pacientovi se výrazně uleví od jeho 

obtíží,“ doplňuje informace o  mož-

nostech řešení problémů s  inkonti-

nencí MUDr. Smolík.  

Nejdůležitější je tedy opravdu překo-

nat zažitý stud a  otevřeně řešit veš-

keré 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 oče-

kávání a radosti. 

Foto: Shutterstock.com
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Citlivá dětská 

pokožka
Kůže novorozence a kojence je velmi citlivá, méně 
odolná vůči vlivům zevního prostředí. Proto 
správná péče o pokožku a minimalizace nepřízni-
vých vnějších vlivů jsou pro zdraví dítěte oprav-

du důležité.
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Dětská pokožka vyžaduje zvláštní ochranu před účinky 
slunečního záření.

Pro ošetřování dětské kůže platí určitá 

specifika. Hlavní zásadou je používání 

kosmetických přípravků speciálně urče-

ných pro dětský věk. Dále je vhodné mi-

nimalizovat kontakt dráždivých látek 

s kůží dítěte. To se týká jednak různých 

saponátů, laků, barev, chemických lá-

tek… Nesmíme ale zapomínat také na 

zbytky pracích prášků v oblečení. K pra-

ní dětského prádla by měly být použí-

vány speciální prací prášky pro citlivou 

pokožku a prádlo by mělo být důklad-

ně mácháno. Neméně důležité je vhod-

né oblékání dětí do volných vzdušných 

oděvů z  přírodních materiálů. Zvláštní 

péči vyžaduje plenková oblast, kterou 

je potřeba udržovat suchou a čistou. 

PŘEBALOVÁNÍ DÍTĚTE
Časté přebalování je důležité v ochraně 

citlivé dětské pokožky před agresivním 

působením moči a  stolice. Důsledná 

péče o plenkovou oblast je nejlepší pre-

vencí vzniku opruzenin a infekce kůže.  

Pleny se snímají vždy zepředu dozadu, 

aby se zabránilo kontaminaci močové 

trubice stolicí. Dále je nutné pečlivé 

očištění kůže od zbytků moči a stolice. 

Voda a  žínka v  tomto směru splní na-

prosto svůj účel. Lze také používat dět-

ské textilní ubrousky. Tyto jsou napuš-

těny dětským čistícím mlékem, které 

umožňuje odstranění nečistot i zbytků 

tuků ze stolice. Některé ubrousky na-

víc obsahují antibakteriálně působící 

látky či látky s  hydratačním účinkem. 

Při čištění genitálu pamatujeme na 

zásadu čistění zepředu dozadu, zejmé-

na u děvčátek, aby nedošlo k průniku 

choroboplodných zárodků do pochvy. 

Dbáme na pečlivé očištění a  vysušení 

nejenom genitálu, ale také všech kož-

ních záhybů (třísla, u  chlapečků záhy-

by pod šourkem a  penisem). Je vhod-

né ponechat dítě krátce rozbalené.  

Před zabalením ošetříme kůži preven-

tivně vhodnou mastí proti opruzeni-

nám, která vytváří ochrannou vrstvu 

a zabraňuje působení dráždivých látek 

na pokožku. K  ošetření zadečku pou-

žívejte prověřený produkt, který ob-

sahuje mimo masťového základu také 

účinnou látku, která podporuje hojení. 

Moč i stolice způsobují na pokožce mi-

kroskopické trhlinky, kterými se oteví-

rá cesta pro vznik opruzenin a infekcí. 

Proto je nutný obsah látky (nejlépe 

dexpanthenolu), jež přispívá k  rychlé-

mu hojení těchto trhlinek. Nanášíme 

vždy jen tenkou vrstvu masti. Dříve 

hojně používané dětské zásypy dnes 

ustupují do pozadí. Jejich nebezpeční 

tkví v riziku vdechnutí částic pudru při 

přímém pudrování. Proto vždy, pokud 

ho používáme, sypeme pudr na vlastní 

ruku a pak teprve jemně naneseme na 

kůži. Pudr nesmí být nikdy aplikován na 

mokvavou a olejem ošetřenou pokožku. 

Na závěr zabalíme dítě do čisté pleny. 

Věnujeme pozornost výběru vhodného 

typu plenky. Velikost plen by měla od-

povídat velikosti dítěte. Nevhodné jsou 

příliš těsné stejně jako příliš volné plen-

ky. Při výběru plenek se jistě vyplatí in-

vestovat do značkové plenky s efektem 

suchého povrchu. Čím méně je pokožka 

děťátka v kontaktu s vlhkostí, tím men-

ší je riziko vzniku infekce. Pleny by měly 

být označeny nálepkou, že neobsahují 

chlór, který má na kůži dráždivý vliv.

OPRUZENÍ A PLENKOVÁ DERMA-
TITIDA
Častým kožním problémem novoro-

zeneckého a  kojeneckého věku je 

vznik opruzenin. Jedná se o  zarudnu-

tí a  zvýšenou vlhkost kůže v  místech 

zvýšeného mechanického tření – tedy 

v  kožních záhybech, v  tříslech, pod 

zadečkem. Opruzeniny vznikají častě-

ji v  horkém počasí a  u  obézních dětí. 

Závažnějším problémem je vznik zánět-

livého postižení kůže – plenkové derma-

titidy. V místech postižení je kůže lesklá, 

zarudlá až připomínající popáleninu. 
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INZERCE

Plenkové kalhotky 
 *hypoalergenní  *O% choru *neparfémované *prodyšné *pružný pas *nebrání v pohybu

 

        
Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem Azulenu. 

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

svědivé nebo sluncem spálené pokožky.  

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

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

AVIRIL dětský olej s azulenem 50 ml

AVIRIL dětský krém 50 ml

www.alpa.cz

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

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé 
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.



Přítomny mohou být také červené pu-

pínky, otok a  šupinky. Průběh infekce 

je často kolísavý, s periodami zlepšování 

a  zhoršování. Maximum příznaků bývá 

v  místech největšího kontaktu pokož-

ky s plenou – na zadečku, na vnitřních 

plochách stehen, na stydké kosti, u chla-

pečků na šourku, u děvčátek na zevním 

genitálu. Méně častou variantou této 

vyrážky je zarudnutí při okrajích plen. 

Zde se kromě vlhka uplatňuje mechanic-

ké dráždění plastikového okraje pleny.  

Hlavními patogenetickými faktory, 

které se uplatňují při vzniku plenkové 

dermatitidy, jsou vlhko, zvýšené tření 

kůže oproti plenám a  špatné dýchání 

kůže pod plenkami. K  dalším nepříz-

nivě působícím faktorům patří přesu-

šení kůže při používání detergentních 

mýdel, dráždivý vliv amoniaku z moče, 

působení enzymů ze stolice a  další. To 

vše narušuje celistvost a  tím i  barié-

rovou funkci kůže. Odtud je již krů-

ček ke vzniku bakteriálního zánětu. 

Jiným druhem plenkové dermatitidy 

je kvasinková infekce. Disponující fak-

tory vzniku jsou shodné jako u  pros-

té plenkové dermatitidy. Významně 

se uplatňuje zejména vliv tepla, tře-

ní a  vlhka. Ohroženy jsou děti léčené 

širokospektrými antibiotiky. Obraz 

kvasinkové dermatitidy se liší od obra-

zu prosté plenkové dermatitidy. Celé 

plochy kůže jsou zarudlé s  pupínky 

a  puchýřky, které se snadno strháva-

jí. Plocha postižení může být rozsáhlá.  

Pokud již dojde k  rozvoji některého 

z  výše uvedených zánětů, je nutné vy-

hledat odbornou pomoc u ošetřujícího 

pediatra. Aby k tomu nedošlo, je nutné 

dodržovat již zmíněná preventivní opat-

ření. Ještě jednou si je krátce shrneme:

1. častá výměna plen – nejméně 7 x 

denně, u novorozenců ještě častěji

2. důsledná očista genitálu od zbytků 

moči a stolice textilními ubrousky, 

které odstraňují i tukové partikule 

ze stolice

3. používání ochranné masti urče-

né pod plenky, event. masti proti 

opruzeninám

4. používání kvalitních nedráždivých 

plen s efektem suchého povrchu

KOUPÁNÍ
Hlavním cílem koupání je celková očista. 

Většina dětí se z pobytu v příjemné teplé 

vodě raduje. Kůže novorozence je velmi 

tenká a málo odolná vůči vlivům zevní-

ho prostředí. Působením vody se snadno 

rozmočí. Koupel novorozence by pro-

to měla být pouze krátká, cca 5 minut. 

Před vlastním koupáním je důležité 

si vše v  klidu připravit. Teplota v  míst-

nosti by měla být alespoň 22oC, lépe 

24-25 oC. Do vaničky nalijeme 10-15 

cm vody o  teplotě 37-38 oC. Teplo-

tu vody je nutné ověřit teploměrem. 

Před koupáním očistíme genitál dí-

těte stejně jako při přebalování.  

Při nošení dítěte dbáme vždy na bez-

pečné držení – tzv. držení přes dva 

klouby. Jednou rukou ho držíme za 

vzdálenější rameno a  horní část paže, 

druhou ruku podsuneme pod zadeček 

a držíme jí vzdálenější stehno a kyčelní 

kloub. Ve vaničce držíme děťátko jed-

nou rukou za vzdálenější rameno a paži 

a  předloktím podpíráme jeho hlavičku 

a  krk. Druhou rukou dítě omýváme.  

Čistou žínkou namočenou pouze v tep-

lé vodě nejprve omyjeme obličej dítěte. 

Poté je možné do vody přidat dětskou 

koupel či použít dětské mýdlo. K  mytí 

nejsou v žádném případě vhodná běžná 

mýdla, která pokožku nadměrně vysušu-

jí. Pro novorozence je vhodné použít spe-

ciální dětské koupele bez obsahu mýdla, 

eventuelně s přídavkem oleje. Zabrání-

me tak nadměrnému vysušování kůže. 

Vlásky novorozence jsou krátké a  jem-

né, nevyžadují zvláštní šampóny. Omý-

váme je stejně jako tělíčko nedráždivým 

přípravkem dětské koupele. Při koupání 

kojenců a starších dětí lze použít dětská 

mýdla. Na rozdíl od běžných mýdel jsou 

tato nedráždivá a  obsahují hydratační 

složky (glycerin, oleje), které brání nad-

měrnému vysušování pokožky. K  mytí 

vlasů u  starších dětí používáme různé 

druhy šampónů. Dětské šampóny při 

náhodném zanesení do očí tolik nedráž-

dí. Vlásky stačí mýt zpravidla 1 x týdně.  

Při koupeli postupujeme vždy odshora 

dolů. Nejprve omyjeme vlasatou část 

hlavy, uši, krk, záda, hrudníček a  bříš-

ko. Následně omýváme ruce směrem 

od konečků prstů k  ramenům a  nohy, 

také směrem od konečků prstů k trupu. 

Poté omýváme genitál směrem zepře-

du dozadu a  zcela na závěr zadeček.  

Po koupeli dítě opatrně ale pevně ucho-

píme a přeneseme na připravenou osuš-

ku. Jemně ale důkladně ho osušíme, 

pokožku v  žádném případě netřeme. 

Zvýšenou pozornost věnujeme vysušení 

kožních záhybů, bráníme tak jejich za-

paření. Zevně otřeme uši a dle potřeby 

vyčistíme nos. 

OŠETŘENÍ POKOŽKY PO KOUPELI
Po koupeli je nutné kůži děťátka oše-

třit dětským olejíčkem nebo dětským 

pleťovým mlékem. 

Dětské oleje nanášíme v malém množ-

ství na pokožku celého těla. Na kůži 

se tak vytváří ochranná vrstva, která 

brání nadměrnému vysušování. Někte-

ré oleje obsahují navíc výtažky z bylin. 

Existují také olejové gely obdobného 

účinku. Z  celé řady výrobků na trhu 

je třeba vybrat pro každého individu-

álně vhodný preparát. Místo olejíčku 

po koupeli lze použít dětská pleťová 

mléka a krémy. Také ony pokožku hyd-

ratují a  chrání před vysušením. Apli-

kují se v  tenké vrstvě na celé tělíčko.  

OCHRANA KŮŽE PŘED 
SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
Negativní účinky UV složky sluneční-

ho záření jsou již dlouhou dobu dob-

ře známy. V  posledních letech jsme 

svědky nárůstu incidence zhoubných 

nádorů kůže. Účinná ochrana před 

slunečním zářením by měla být pro 

nás všechny samozřejmostí, dvoj-

násob to pak platí pro dětský věk.  

Dětská pokožka vyžaduje zvláštní 

ochranu před účinky slunečního záře-

ní. Děti do 1 roku by přímému sluneč-

nímu záření neměly být vystavovány 

vůbec. Jejich pokožku je třeba chrá-

nit vhodným oblečením a  pobytem 

ve stínu. Kojencům je dobré pone-

chat volné vzdušné oblečení s  dlou-

hými rukávy a  nohavicemi. Důleži-

tou součástí oblečení je také čepička.  

Pro děti starší 6 měsíců jsou vhodné 

dětské ochranné krémy. Jejich složení 

je odlišné od běžných opalovacích kré-

mů. Obsahují pevné partikule, které 

zůstávání na povrchu pokožky a odráží 

sluneční paprsky. Jedná se o tzv. fyzikál-

ní filtr proti slunečnímu záření. Běžné 

opalovací krémy obsahují chemické 

filtry a nejsou pro dětský věk vhodné. 

Ochranný krém je potřeba aplikovat 

opakovaně během dne. Dále je důleži-

té vyhýbat se pobytu na přímém slunci 

zejména v době mezi 10. a 15. hodinou. 

Zdroj: Pharma News, 

foto: Shutterstock.com
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Hledáte šperk, na jehož tvorbě se můžete sama podílet?

Chcete mít originální 
a jedinečný styl?

Náš sortiment vám 
to umožní

Nabízíme velmi oblíbené náramky, které si sesta-
vujete z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu- to si zamilujete! Naše na-
bídka je velmi rozmanitá- korálky z muránského 
skla a polodrahokamů, přívěsky ze stříbra- každá 
žena si u nás najde přesně to co hledá.  Uložte si 
své vzpomínky, zážitky, radosti do náramků, jsme 
rádi, že pomáháme psát i Váš příběh. Jsme Story 

in the Bead a jsme tu pro Vás!

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

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

storyinthebed.cz.indd   1storyinthebed.cz.indd   1 11.3.2020   16:58:1311.3.2020   16:58:13



18



19

Cestujeme s dětmi
Také jste měli tendenci odkládat dovolenou v Česku „na jindy“? „Vždyť 
tady to přeci znám,“ říkáte si, „a tady mi nic neuteče“. Letos vám ne-
zbyde nic jiného, než to zkusit jinak a objevovat 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.



Stačí naplánovat trasu, seřídit kolo, sbalit si pár nezbytností a můžete vyrazit 
za krásami šumavských hvozdů

KRKONOŠE – TURISTIKA, CYKLO-
TURISTIKA
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 bude-

te 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 procház-

ky, túry a výlety. Víte, na jaká zajímavá 

místa se podívat? 

Vydejte se po značených trasách k pra-

menu Labe, na Bucharovu cestu z Hor-

ních Míseček do Vrchlabí, romantickou 

Weberovu cestu údolím Bílého Labe, 

Šourkovu cestu Obřím dolem či Úp-

ským rašeliništěm na Výrovku. 

ŠUMAVA – RÁJ CYKLISTŮ A BAJ-
KERŮ
Stačí naplánovat trasu, seřídit kolo, 

sbalit si pár nezbytností a  můžete vy-

razit 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 Šu-

mavou stezky po hřebenech a  svazích 

až do doliny. Můžete se zatoulat k pra-

menům Vltavy, po dřevěných chodníč-

cích dojít mezi rašelinové slati u  Bo-

rových Lad nebo shlédnout šumavská 

jezera. 

Rozlehlé šumavské pláně poznáte nej-

lépe právě na kole, ale samozřejmě 

i při pěších túrách. Oblíbeným místem 

turistů je nejhezčí šumavský hřeben 

tvořený vrcholy Pancíř (1214 m), Můs-

tek (1235 m) a Prenet (1071 m). Jedním 

z  nejlákavějších míst je údolí bystřiny 

Vydry a  Otavy, chráněné území s  hor-

skými 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 

s  tobogány a  sirnými lázněmi, nebo 

muzeum zvířat v Regenhuete.

DOVOLENÁ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
- TŘEBOŇSKO, ČESKÁ KANADA
Kraj Jižních Čech je vyhledávaným tu-

ristickým cílem nejen pro své přírodní 

krásy, ale též pro množství historických 

památek, lázně a dobré podmínky pro 

cyklistiku a vodní sporty, milujete-li vy-

jížďky 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 biosfé-

rických rezervací, a dodávají celé oblas-

ti tajemné, romantické kouzlo.

Pohádkové jižní Čechy se pyšní historic-

kými perlami, jako jsou zámek Červená 

Lhota, romantický Jindřichův Hradec 

nebo dům Emmy Destinové. Projížďka-

mi kolem rybníků v divoké přírodě, kde 

můžete narazit např. i  na losa, dosud 

opomíjenou Českou Kanadou, a samo-

zřejmě výtečným jídlem. Za návštěvu 

stojí i krásy Českého Krumlova, Třeboň 

nebo Tábor.

DOVOLENÁ NA VYSOČINĚ 
Vysočina je lákavá zejména panenskou 

přírodou, kterou ještě zcela nepozna-

menala lidská činnost. Dodnes se mů-

žete procházet celé hodiny lesy, aniž 

byste potkali jediného člověka. V části 

Vysočiny byla vytvořena Chráněná kra-

jinná 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 těch-

to míst znovu a znovu. Vy, kdo ještě vá-

háte, vězte, že kromě lahodného moku 

na vás čeká panenská a turisticky ještě 
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voděodolná, transparentní náplast ve spreji
po 3–4 dnech samovolně mizí

zastavuje drobná krvácení
obsahuje mořské a bylinné složky

ošetřuje drobné domácí popáleniny
I. a II. stupně 
a pokožku po nadměrném opalování
obsahuje kyselinu hyaluronovou, 
extrakt z aloe vera a měsíček lékařský

odstraňovač náplastísprej na popáleniny

stop sprej sprej

rychle, snadno a bezbolestně odstraní
všechny typy náplastí
velmi účinný – až na 200 aplikací

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

Objem 60 ml

Komplexní řešení
na Vaše cesty

extrakt z aloe vera a měsíček lékařskýextrakt z aloe vera a měsíček lékařský

unikátní praskající pěna s chladivým 
a zklidňujícím účinkem
po bodnutí či štípnutí hmyzem, 
na otoky kůže
6% extrakt z arniky horské

Bio repelent

odpuzuje komáry a klíšťata
účinnost až 10 hodin
vhodné pro děti od 1 roku

Chladivá pěna s Arnikou

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

CHRAŇ SE!



ne tak zaplavená příroda, utajené pa-

mátky i snadné cyklotrasy, které zvlád-

ne 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 je-

jich úpatí se nachází malebné vinařské 

vesničky, mezi nimi i Dolní Věstonice - 

naleziště světoznámé Věstonické Venu-

še, a  obtáčí je neméně proslulé vodní 

dílo Nové Mlýny, kde se dá v létě krás-

ně 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!

KAM S DĚTMI NA VÝLET?
Léto je dlouhé a kromě typu na dovo-

lenou 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? A kam s dětmi tedy vyrazit? Při-

nášíme pár tipů…

Aquapalace Čestlice v Praze

 je největším aquaparkem ve střední Ev-

ropě a  nabízí tři tématické části. Palác 

dobrodružství má šest tobogánů, strmé 

skluzavky nebo spacebowl a  dravou 

řeku, Palác pokladů s  rodinnou atmo-

sférou skýtá brouzdaliště, skluzavky 

i vrak pirátské lodi a umělé vlnobití. Klid 

potom najdete v  Paláci relaxu, kde se 

nachází plavecký bazén, vířivka a potá-

pěčský tubus. Aquapark je otevřen od 

10 do 22 hodin, v pátek a sobotu do 23 

hodin. 

Aqualand Moravia

je aquapark v obci Pasohlávky v okre-

se Brno-venkov. Jeho kapacita je 8000 

návštěvníků a vodní plocha měří přes 

3000 m².

Součástí aquaparku je 7 bazénů, 12 to-

bogánů, 24 typů saun, 4 vířivky, well-

ness zóna (kryozóna, římské a  sluneč-

ní lázně) a  restaurace pro 480 hostů. 

Aqualand Moravia byl slavnostně ote-

vřen 1. srpna 2013.

Pro termální bazén aquapark využí-

vá geotermální vrt Mušov s  teplotou 

46  °C, který má osvědčení přírodního 

léčivého zdroje.

Centrum Babylon v Liberci

Aquapark ve stylu antických lázní čítá 

tobogány, vodní jeskyně, whirpooly, 

i adrenalinový trychtýř, Zájemci mohou 

vyzkoušet také Aquazorbing, tedy chů-

zi v  kouli po vodní hladině. Wellness 

centrum zahrnuje  sauny, solné a  by-

linkové inhalace nebo solný důl. Kdo 

by byl unaven vodou, může zavítat do 

zrcadlového labyrintu nebo vyzkoušet 

četné hry a experimenty v science cent-

ru iQpark. Centrum je otevřeno denně 

od 10 do 22 hodin, v  pátek od 10 do 

23 hodin. 

Stezka korunami stromů Lipno

je unikátní projekt (první stezka svého 

druhu v ČR), který je citlivě umístěn do 

šumavské krajiny v  okolí Lipenského 

jezera. Během jejího zdolávání mohou 

návštěvníci vyzkoušet 11 adrenalino-

vých sekcí, interaktivní didaktické za-

stávky nebo jeden z nejdelších suchých 

tobogánů v České republice. Z vrcholu 

40metrové vyhlídkové věže je nepře-

konatelný rozhled nejen po Lipně, ale 

i  jižní Šumavě. Za dobré viditelnosti 

není problém zahlédnout i Alpy. K po-

zorování lze využít i  směrohled, který 

digitálně popisuje místa a  vrcholky 

v  dohledu. Součástí projektu je také 

tzv. ptačí stezka – každý návštěvník se 

na chvíli stává ornitologem a dozví se 

o  jednotlivých ptačích druzích všechny 

podrobnosti. Budky jsou totiž rozmís-

těné podél stezky. Součástí ptačí stezky 

jsou i speciální hodiny se zvuky ptáků. 

Novinkou letošní sezóny jsou makety 

šesti ptačích hnízd, které se nacházejí 

ve vyhlídkové věži. Celá Stezka koru-

nami stromů je bezbariérová, a  tudíž 

vhodná jak pro handicapované, tak 

i rodiny s malými dětmi ještě v kočárku. 

Rodinné lesní hřiště Království lesa je 

určeno hlavně pro děti. Desítky přírod-
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ních atrakcí a  herních prvků čekají na 

vyzkoušení, otestování odvahy nebo 

prověření znalostí. Obří královská 

trampolína, vesnička pro malé skřítky, 

veverčí překážková dráha nebo hrad 

statečných rytířů je jen malý výčet 

atrakcí, které čekají, až je děti otestují 

a pořádně vyzkouší. Nechybí ani malá 

lesní zoo, kde děti mohou krmit malé 

kozičky. Vše na dohled od Stezky koru-

nami stromů a  lipenského jezera v šu-

mavském lese. Své si najdou jak menší, 

tak i  větší děti. Nudit se nebudou ani 

rodiče, pro které je v  areálu dostatek 

místa pro klidný odpočinek ve stínu 

lesa. K dispozici mají dřevěná pohodlná 

lehátka. Děti si užívají, ale zároveň jsou 

pod dohledem. 

Stezka korunami stromů Krkonoše

Za první rok své existence se tato 

atrakce s  více jak 330 tisíci návštěvní-

ky zařadila mezi nejnavštěvovanější 

atrakce severních a  východních Čech. 

Její oblíbenost se projevila i  v podobě 

absolutního vítězství v soutěži Destina-

CZe 2018 o nejoblíbenější atrakci v Čes-

ké republice pořádanou agenturou 

CzechTourism. Stezka je unikátní svou 

podzemní jeskyní s  edukační expozicí 

o půdě a během procházky návštěvníci 

vystoupají z podzemí až do výšky téměř 

43 metrů, navíc je bezbariérová po celé 

své délce.

Šikland

je komplex zábavních areálů s největší 

nabídkou služeb a  zábavy v  České re-

publice. Největší z areálů - Šiklův mlýn, 

s  prvním  westernovým městečkem 

v ČR, leží na Vysočině, poblíž Zvole nad 

Pernštejnem. Ve stejném místě najdou 

příznivci motosportu a military offroa-

dový areál.

DinoPark

Je unikátní atrakcí, jejímž prostřednic-

tvím můžete nahlédnout do hluboké 

historie pravěku. Návštěvníci se zá-

bavnou a  atraktivní formou seznámí 

s informacemi o vývoji života na Zemi, 

jednotlivými druhy živočichů, děti si 

mohou zahrát na paleontology.

Jedná se o ojedinělý koncept tematic-

ky zaměřených zábavních parků v Čes-

ké republice, na  Slovensku, ve  Špa-

nělsku  a  od  srpna 2017 také  v  Rusku. 

Unikátní síť DinoParků představuje 

návštěvníkům záhadný svět dinosaurů 

v jejich reálných podobách a seznamu-

je návštěvníky s  prostředím druhohor. 

DinoPark nabízí nádherné  pohyblivé 

a  statické modely dávných vládců naší 

planety v životních velikostech, dětské 

atrakce, DinoKlub, kamarády Fina Dina 

a Dinu Minu a mnoho dalšího. Mottem 

DinoParku je přinášet malým i  velkým 

DinoFandům radost, poznání, zába-

vu a  zážitky, na které  se nezapomíná. 

Každý rok navštíví DinoParky více než 

jeden milion návštěvníků a  letošní rok 

je plný mláďat. Sezóna mláďat vás pře-

svědčí o tom, že dinosauří drobečci jsou 

krásná a roztomilá mláďátka. Čekají na 

vás malí T-Rexové, hraví Allosauři, ro-

dinka Triceratopsů a další drobotina.

Resort Dolní Morava

nabízí nejen Stezku v oblacích, na kte-

rou se můžete pohodlně nechat vy-

vézt letní lanovou dráhou, ale i nejdelší 

bobovou dráhu v Česku - Mamutí hor-

skou dráhu. Všem turistům a  návštěv-

níkům hor se tak díky lanové dráze 

přiblíží pěší turistické trasy na čerstvém 

horském vzduchu  v  nadmořské výšce 

více než 1.000 metrů.

JAKÉ OČKOVÁNÍ PŘED 
DOVOLENOU?
Pediatři se shodují, že na první dovole-

nou je lepší vyrazit jen po Čechách. Ob-

zvlášť, pokud miminko ještě není plně 

proočkované, v  tom případě doporu-

čují zůstat raději v  domácím prostředí 

a vůbec neriskovat exotické nebo zby-

tečně daleké země, které jsou pro nás 

letos stejně víceméně nedostupné..

I pokud děťátko základní očkování má, 

zvažte při výběru lokality, zda nepřidat 

i  některé další očkování, které by zvý-

šilo jeho bezpečnost. Pokud plánujete 

pobyt blízko lesa, určitě se vyplatí zvá-

žit očkování proto klíšťové encefalitidě, 

pokud není vaše dítě očkované, zvažte 

určitě i  očkování proti pneumokokovi, 

meningokokovi a rotavirovým infekcím.

Zdroj: Cestujsdetmi.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Kolik 
mravenců 
vydá za kostku
másla?

Poznejte les tak trochu jinak

Přijeďte se to k nám dozvědět!
Na trase o délce více jak 1500 metrů a ve výšce od 20 do 45 metrů 
prozkoumáte les od kořenů až do korun stromů. 
Prostudujete mikrosvět půdy, dozvíte se řadu zajímavostí o lese kolem  
a o zvířatech která v něm žijí. www.stezkakrkonose.cz
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Dárek za vysvědčení? 
A jaký vybrat?
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Jaký dárek vybrat dětem za pěkné vy-

svědčení? Mezi nejčastější odměny patří 

peníze, knížky, sladkosti a hračky. Jakou 

hračku ale dětem vybrat? Vkus rodičů 

a dětí se při výběru často rozchází. Od-

borníci doporučují nechat hlavní slovo 

při výběru hračky na dětech, rodiče totiž 

často vybírají hračky, na které dítě jed-

noduše ještě nestačí, nebo ty, které už 

nejsou mezi dětmi populární.

NÁROKY DĚTÍ NA HRAČKY ROS-
TOU
Děti při výběru hračky ovlivňuje hned 

několik faktorů, neomylně ale vědí, ja-

kou hračku by chtěly a naopak s  jakou 

si určitě hrát nebudou. „Velkou roli při 

rozhodování hraje reklama, ta má na 

děti daleko větší vliv než na dospělé. 

Značný vliv má i okolí, děti chtějí stejné 

hračky jako jejich kamarádi nebo spolu-

žáci. Dlouhodobě populární jsou sběra-

telské kolekce. Děti už ale o nálepky ze 

žvýkaček nebo hokejové kartičky dávno 

ztratily zájem. I u hraček ze sběratelské 

kategorie vyžadují, aby hračka něco 

uměla‘. 

DĚTI VE SVĚTĚ DOSPĚLÝCH
Čeští rodiče kupují první mobilní telefon 

dětem ve věku mezi devíti a  dvanácti 

lety. Děti se chtějí podobat dospělým 

v čím dál nižším věku a tomu svou na-

bídku přizpůsobují i  výrobci hraček. 

„V nabídce už jsou například tablety pro 

děti od tří let. Jedná se o výukovou hrač-

ku pro nejmenší děti, s níž se díky obráz-

kům a zvukovým efektům učí abecedu. 

Pro školáky je vhodný tablet Lexibook. 

Nechybějí v něm přednastavené výuko-

vé programy, fotoaparát, 50 nahraných 

knih pro děti, přehrávač hudby a videa 

nebo 33 zábavných her. Vše je samozřej-

mě v češtině. Výhodou dětského tabletu 

je, že stránky, které nejsou vhodné pro 

děti do dvanácti let, jsou automaticky 

zablokované, rodič tak může pohodlně 

kontrolovat, co jeho dítě sleduje, a při-

tom ho nijak neomezovat,“ vysvětluje 

odborník.

DÍVKY SI HRAJÍ JINAK NEŽ 
CHLAPCI
Úspěch mezi dětmi slaví i různé staveb-

nice. Při výběru je ale nutné myslet na 

to, jestli si se stavebnicí bude hrát dívka 

nebo chlapec. Dívky totiž mají ke sta-

vebnicím jiný přístup než chlapci. Dívky 

jsou při stavění kreativnější, kladou větší 

důraz na detaily, vymýšlejí si různé pří-

běhy, a dokonce si představují, že samy 

uvnitř svých staveb žijí. K nejoblíbeněj-

ším stavebnicím patří Lego. To začalo 

před třemi lety vyrábět speciální kolekce 

Lego Friends zaměřené na dívky. 

HRAČKY NA PRÁZDNINY
Podle průzkumů má většina českých dětí 

možnost hrát si venku. Na zahradě nebo 

dětském hřišti ale tráví jen čtyři pro-

centa času z celého dne. Během letních 

prázdnin však děti tráví venku mnohem 

víc času. U venkovních hraček není třeba 

příliš rozlišovat, zda hračku rodič poři-

zuje pro dívku nebo pro chlapce. Děti 

si totiž venku hrají prakticky se vším. 

K venkovním hrám také patří hračky do 

vody. Dětem udělá radost třeba jen na-

fukovací kruh a i s ním se umějí zabavit 

na celé hodiny. Důležité je, aby byl po-

tištěný nějakou oblíbenou postavičkou. 

Evergreenem jsou postavičky Disney. Hi-

tem letošního léta jsou Angry birds, kte-

ré lze pořídit i na nafukovacích kruzích, 

rukávcích a dalších doplňcích.

NEJLEPŠÍM DÁRKEM JE MAZLÍ-
ČEK
Pokud už vaše dítě dospělo do věku, 

kdy je schopné se postarat o domácího 

mazlíčka, možná přišla ta správná chvíle 

na to, mu nějakého pořídit. Začít může-

te například u akvarijních rybiček, které 

jsou na péči přece jen méně náročné. Po-

kud jim navíc pořídíte pěkné designové 

akvárium, získáte i zajímavý prvek, kte-

rý bude ozdobou každého bytu. Trochu 

náročnější na péči je akvárium mořské, 

ale pokud se zapojí i  tatínek, výsledný 

dojem jistě bude stát za to.

Dětem starším deseti let už je možné 

pořídit nějakého chlupatého mazlíčka. 

Volit můžeme možná nejprve méně 

náročnější chlupáče - morče či křečka. 

V  tomto případě bychom se ale vždy 

přimlouvali za volbu antialergenní po-

destýlky, která je vždy lepší volbou, než 

podestýlka klasická. 

Nejzodpovědnějším dětem lze poří-

dit kočičku, nebo pejska. Musíme mít 

ale vždy jistotu, že nejde o  přechodný 

zájem, ale že dítěti nadšení vydrží pár 

dlouhých let. Je nutné vždy i dobře vybí-

rat rasu, aby bylo zvířátko pro dětského 

chovatele vhodné. Počítat musíme sa-

mozřejmě i s nákupem doplňku, jak pe-

líšku, tak třeba misek, vodítka a obojku. 

Zapomenout nesmíme ani na kvalitní 

krmivo přiměřené věku, velikosti a rase 

zvířete.

VYBÍREJME HRAČKU PŘIMĚŘE-
NOU VĚKU
Na závěr si ještě pojďme něco říct o vhod-

nosti hračky pro jednotlivé věkové kate-

gorie. Protože právě v  tom nejčastěji 

chybujeme. Ať už se jedná o případ, kdy 

malému dítěti kupujeme hračky vhod-

né pro starší věkovou kategorii, nebo 

o  opačný případ, kdy dítě podarujeme 

hračkou, která naslouží k rozvoji a vlast-

ně ho už ani nemůže bavit…  

0 – 1 rok

V tomto období dochází hlavně k rozvoji 

motoriky (pohybu), sluchu a zraku. Dítě 

se učí koordinovat své pohyby, otáčí se za 

pohybem a  zvukem. Vybírejte barevné 

hračky, kojenci preferují modrou a zele-

nou, s vhodným materiálem. Rádi všech-

no žužlají, protože i chuť je jejich pozná-

vacím smyslem. Dejte pozor i  na malé 

součástky, které by dítě mohlo vdech-

nout či spolknout. Nejoblíbenější jsou: 

chrastítka, závěsné hračky na postýlku, 

hračky na kočárek nebo pískací hračky, 

nafukovací hračky, zvukové hračky.
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Letošní vysvědčení 
bude trochu zvláštní. 
Některé děti se mož-
ná zahlédnout po 
dlouhé době, plná tří-
da se nikde nesejde. 
Přesto bychom ne-
měli na nějaký hezký 
dárek zapomenout. 
I  když ta výuka ne-
probíhala mnohde 
ve školních lavicích, 
ale za psacím stolem 
v dětském pokojíčku.



www.LEGO.cz/DUPLO

Hra je pro batolata přirozený způsob, jak poznávat svět. 
I díky výběru správných hraček tak rodiče mohou ovlivnit 
budoucí úspěch svých dětí. Stavebnice LEGO® DUPLO®

rozvíjejí myšlení i emoce batolat a učí je tvořivosti, 
pozornosti, jemné motorice, vyprávění a nespočtu dalších 
dovedností. Při společném hraní s kostkami LEGO DUPLO 
se učí nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se o svých 
drobečcích dozví mnoho nového.

Jak představit budoucím spisovatelům a matematikům 
svět písmenek a čísel? Kromě oblíbené stavebnice 
LEGO DUPLO Vláček s čísly (10847) najdete nově 
mezi sety i LEGO DUPLO Náklaďák s abecedou 
(10915), který s sebou přiváží spoustu legrace. Děti si 
obě stavebnice zamilují! 

S písmenky se batolata hravě seznámí při nakládání 
a vykládání kostek v pastelových barvách na Náklaďák 
s abecedou. Mohou s nimi postavit i vysokou věž, 
protože stavebnice obsahuje hned 26 kostek s písmeny! 
Do krabice se vešly i dvě fi gurky dětí a malý lední medvídek, 
s nimiž je hra ještě zábavnější.

Vláček s čísly zase batolatům představí svět čísel. 
Užijí si spoustu legrace při stavění vláčku s 10 kostkami 
s číslicemi, ježdění po podlaze i hře s fi gurkami dětí 
a kočičky. S malou pomocí rodičů se děti naučí čísla 
i jednoduché počítání a ještě je to bude bavit. 

HERNÍHERNÍ
TIP:TIP:

Jak pomůžete svému dítěti rozeznat jednotlivá písmena?   
Vyložte všechny kostky s písmenky ze stavebnice 
Náklaďák s abecedou a nechte je dítě nakládat na přívěs 
tak, že řeknete, které písmeno má  z hromady vybrat 
a naložit zpět na náklaďák.  

Učení čísel Učení čísel 
a písmenek a písmenek 
může být velká může být velká 
zábava!zábava!

Učení čísel 
a písmenek
může být velká
zábava!
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1 – 3 roky

Kolem prvního roku se dítě zkouší postavit 

a samo chodit. Také začíná používat první 

slova. Stále rádo všechno ochutnává, pro-

to by plyšové hračky měly tvořit podstatně 

menší část hracího arzenálu. Nejraději má 

tzv. konstruktivní hry. Jednoduše jde o sta-

vění kostek s následnou destrukcí. Obecně 

batolata ráda ničí. Trhat papíry, shazovat 

kostky, bouchat do hrnce, to jsou věci, kte-

ré u nich vykouzlí smích.

Nejoblíbenější jsou: tahací hračky, 

figurky, nářadí pro nejmenší, odrá-

žedla, šlapací auta, hudební hračky, 

loutky, maňásci, počítadla, plyšáci 

do mikrovlnky, interaktivní hračky, 

hračky na písek, didaktické hračky, 

mluvící hračky, hopsadla, skládačky, 

kostky, zastrkávací kostky.

Co všechno hračka umí? Je třeba si uvě-

domit, že hračka neslouží pouze k  za-

bavení dítěte. Psychologové se hračka-

mi zabývají do té míry, že o nich píšou 

pěkně tlusté odborné knihy. Ve zkratce 

můžeme zmínit několik nejdůležitějších 

významů her a hraček:

• Rozvíjí jemnou motoriku, pohyby 

prstů a artikulaci. 

• Rozvíjí fantazii a představivost. 

• Rozvíjí osobnost dítěte. 

• Velký význam má v  psychoterapii, 

kdy hračka působí jako prostředník 

komunikace. 

• Aktivizuje pohybové, smyslové, ro-

zumové a citové dovednosti. 

• Hračka zprostředkovává a vysvětlu-

je svět dospělých. 

• Prostřednictvím hraček se dítě se-

znamuje s tvary, barvami a materi-

álem. 

• A hlavně má hračka funkci uvolně-

ní! Při hře si dítě odpočine a baví se.

3 – 6 let

Typický je v tomto období rozvoj fanta-

zie, myšlení, řeči a napodobování. Prá-

vě napodobování je impulsem k  hraní 

„na něco“, např. na obchod, na ško-

lu, na maminku a  tatínka, na kuchaře 

apod. K  tomu je nutná velká výbava, 

umělé jídlo, hrnce, vařečky, oblečení, 

lékařská vybavení, peníze a mnoho dal-

ších. V tomto věku děti také rády staví 

na pískovišti. V kolektivu se začíná učit 

společenské hry, hlavně ty pohybové, 

jako schovávaná, honičky, hry s míčem. 

Nejoblíbenější jsou: hračky na písek, ko-

loběžky, kola, obrázkové skládanky, mo-

zaiky, stavebnice, hračky do vany a  do 

vody, panenky s  doplňky, omalovánky, 

jednoduché hlavolamy, obrázkové kni-

hy, vystřihovánky, skákací balony, sta-

vebnice, dětské nářadí, tématické sady 

(kuchař, doktor, zahradník).

Mladší školní věk (6 - 11)

s  nástupem do školy se mění styl hry. 

Objevuje společenské hry, sportovní hry, 

sběratelství, chovatelství a vznikají první 

koníčky. Velký vliv mají kamarádi, kteří 

se navzájem ovlivňují. Kupujte deskové 

hry, společenské hry nebo třeba puzzle. 

Rozdíl můžeme sledovat i mezi pohlaví-

mi. Chlapci upřednostňují konstruktiv-

ní hry, stavebnice, mechanické hračky, 

hračky na elektrický pohon. Dívky na-

opak vyhledávají kreativní a  výtvarné 

činnosti a hry spojené s rolí matky. Nej-

častěji si hrají s panenkami, oblečením, 

korálky, malují a kreslí, hrají si s plyšáky. 

Hračky pro kluky: stavebnice, modely 

na dálkové ovládání, autodráhy, figur-

ky z filmů (Star Wars, Toy Story, Spider-

man), do sbírek např. hračky Ninjago 

a Transformers. Hračky pro holky: plyšá-

ci, Hello Kitty, Little Pet Shop zvířátka, 

panenky, kočárek pro panenky, Zhu Zhu 

zvířátka, dětská kuchyňka, navlékací 

sady korálků, kabelka na vybarvení.

Krásný m dárkem pro tuto věkovou 

skupinu je sportovní dres se jménem 

oblíbeného hráče, nebo třeba jménem 

vlastním.

Starší školní věk (11 a více)

I když by se mohlo zdát, že vybrat hrač-

ku pro puberťáka je těžké, ve skuteč-

nosti tomu tak není. Jednoduše hračky 

nekupujte! Jsou už velcí a s hračkami si 

nehrají nebo to alespoň hračkami ne-

nazývají. Kluci i holky mají své koníčky, 

něčemu se věnují nebo sbírají. Popře-

mýšlejte, čím se doma baví? Něco vyrá-

bí? Poslouchá hudbu? Sbírá něco nebo 

hraje hry? Čte? V tomto období už ne-

kupujete hračky kvůli jejich rozvoji, ale 

hledáte pro něj vhodný dárek. V tomto 

věku teenageři nepohrdnou ani obleče-

ním, zvláště tím dražším a značkovým.

RODIČE DĚTI ČASTO ZAPLAVUJÍ 
ŠPATNÝMI HRAČKAMI, NECHÁ-
POU DOBŘE JEJICH VÝZNAM
Každé dítě má svého oblíbeného ply-

šáka, autíčko nebo panenku. Hračky 

jsou neoddělitelnou součástí dětského 

světa, řada rodičů si však dostatečně 

neuvědomuje jejich význam. Své děti 

pak zásobují špatně vybranými a ne-

kvalitními hračkami, které mohou děti 

nejen frustrovat, ale mohou pro ně být 

i nebezpečné..

Pro děti je hračka základní pomůckou 

k  poznávání světa kolem sebe. Hračky 

reprezentují objekty, které děti ve sku-

tečnosti potkávají, jen ve zmenšené ver-

zi. „Hračka pro dítě znamená mnohem 

více, než si uvědomujeme. Dítě se iden-

tifikuje s jejím příběhem, buduje si k ní 

hluboký vztah. Není to pro ně způsob, 

jak zabít čas,“ říká Jana Víchová, psy-

choložka na Klinice dětské hematologie 

a onkologie Motolské nemocnice.

Rodiče často tímto způsobem neuvažují. 

„Hračka je pro ně prostě předmět. Ne-

řeší, proč by dítě mělo chtít zrovna tuto 

nebo jak by měla dítě rozvíjet. Hračka 

má v dítěti podporovat fantazii a krea-

tivitu, spolu s  dovednostmi, které jsou 

pro něj aktuální,“ vysvětluje Kristýna 

Křížová, která spouští soutěž Dobrá 

hračka. Tyto dovednosti pak mohou 

představovat u  menších dětí například 

jemnou motoriku či trpělivost, u větších 

pak počítání, poznávání barev nebo vol-

bu strategie. 

Při výběru hračky je také třeba mít na 

paměti, co pro dítě symbolizuje. „Hrač-

kou říkáme dítěti, že ho známe a víme, 

co má rádo. Pokud o tom rodič neuvažu-

je a vybírá jen, aby dítě zabavil a měl od 

něj pokoj, dítě to velmi dobře pozná,“ 

vysvětluje Jana Víchová. V takovém pří-

padě se pak dítě snadno může cítit od-

mítnuté, což se může negativně promít-

nout do jeho psychiky a vztahu s rodiči.

Důležitým faktorem je též kvalita sa-

motné hračky, použitý materiál a  pro-

vedení. „Ta dobře vyrobená s  dítětem 

stárne a  proměňuje se její role podle 

vývojových potřeb,“ vysvětluje Křížová. 

Ztráta milované hračky rovněž může 

dítě poměrně hluboce zasáhnout. „Po-

kud se rozbije oblíbená hračka, je to 

mnohdy pro dítě pocit, jako by umřel 

domácí mazlíček nebo člen rodiny. Proto 

je od výrobců přímo nefér, když hračku 

vyrábějí vědomě nekvalitně,“ dodává 

Jana Víchová.

Zdroj: mabyt.cz, 

Foto: Shutterstock.com

30



INZERCE

dresy & trička

www.FOTBAL-DRESY.cz

pro fanoušky i hráče

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

JMÉNO

99

99
JMÉNO

TIP NA DÁREK: fotbalové dresy s vlastním jménem.

inz-210x148_brezen_2020spad.indd   1 09.03.2020   21:34:42



3232



3333

NA VLNÁCH POHODY
Jak prožít život s úsměvem na tváři? 

Skeptici říkají, že život končí prohrou. Co když ale může skončit  
vítězstvím? Co když si na konci života řeknete: žil/a jsem spokojený 
život. Zastavte se právě teď a zamyslete se nad tím, jestli životem 
můžete proplout na vlnách pohody a s  úsměvem na tváři. Štěstí je 
přechodné, ale zkuste otevřít dveře dobrým pocitům v každodennosti. 

Ukážeme vám, jak na to.



Občas se zastavit, spočinout a  popře-

mýšlet nad tím, jestli žijete tak, jak bys-

te chtěli, se v  dnešní uspěchané době 

příliš nenosí. A  když už, většinou jde 

o  instantní rady zabalené do hezkého 

balíčku nazvaného například 10 věcí, 

které dělat jinak, abyste žili šťastný 

život. Pro někoho ale znamená štěstí 

a  spokojenost neustálé cestování, pro 

jiného je to pověstný rodinný krb, ve 

kterém neuhasne nikdy oheň. Abyste 

mohli najít cestu ke spokojenosti, mu-

síte se ze všeho nejdříve poznat. Pocho-

pit, kdo jste a kam jdete. 

NEJVÍCE LITUJEME PRÁCE
Ačkoli je toto cvičení na první pohled 

smutné, představte si sami sebe na smr-

telné posteli a zamyslete se nad tím, co 

byste dělali jinak. Možná vám napoví 

příběhy zkušenějších. Pravděpodobně 

jste už slyšeli o Bronnie Wareové, aus-

tralské zdravotní sestře, která několik 

let poskytovala umírajícím lidem palia-

tivní péči. Zaznamenala jejich myšlenky 

a později napsala knihu „Pět nejčastěj-

ších věcí, kterých litují umírající.“ 

Víte, co bylo na prvním místě? Zejména 

muži si přáli, aby tak tvrdě nepracovali. 

K dalším četným přáním patřila „odva-

ha žít skutečně podle sebe, nikoli podle 

očekávání druhých“. Zamyslete se – jak 

často plníte přání druhých? Vycházíte 

jim vstříc, přestože si přejete něco jiné-

ho? I to je jedna z věcí, která způsobují 

v životě nepohodu, nehledě na narůs-

tající počet nesplněných snů. 

Lidé si také přáli, aby našli odvahu vy-

jádřit své pocity. V rodinách i mezi přá-

teli si málo říkáme, jak se máme rádi, 

málo se objímáme. Přitom objetí dokáže 

mnohdy více než slova – umí vyjádřit 

radost i  lítost, soucit i  sounáležitost. 

Zamykání citů v srdci může mít za ná-

sledek nespokojený život nebo hořkost. 

Nehledě na psychosomatická onemoc-

nění. I lékaři se nyní přiklánějí k tomu, 

že řada nemocí souvisí se zahořklostí 

nebo resentimentem. U  vztahů ještě 

zůstaneme. Řada lidí si před smrtí pře-

je, aby byli více v  kontaktu se svými 

přáteli. Často až v  posledních dnech 

svého života si uvědomí, jak je důleži-

té mít blízké přátele. Každé přátelství 

potřebuje péči. V  hektickém životním 

stylu bývají přátelé odsouváni na další 

a další kolej až možná jednoho dne do-

cela zmizí.

Smutné také je, že lidé si na smrtelné 

posteli přáli, aby byli v životě šťastnější. 

Do poslední chvíle si neuvědomili, že 

štěstí je volba. Pokud v  životě zůsta-

neme připoutáni starými vzorci a  zvy-

ky, pokud nenajdeme odvahu vykročit 

za svým snem a  udělat odvážný krok 

k „maličkostem“ jako je říkat „mám tě 

rád“, tak se nám štěstí může vyhýbat. 

Vykročit za hranice komfortní zóny 

nejde bez odvahy a úsilí, ale když si ve 

chvíli, kdy se o vás pokouší strach před-

stavíte, že jednoho dne už další šanci 

nedostanete, možná vás tento pocit 

postrčí. Nenechte obavu ze změny, aby 

vás vedla k předstírání spokojenosti. Je 

to přece váš život, který žijete. 

Teď, když jste se inspirovali pěti nejčas-

tějšími lítostmi na sklonku života, na-

pište si seznam věcí – a stačí pro začátek 

třeba tři, čeho byste litovali, kdyby byl 

toto váš poslední den na zemi. Seznam 

si pečlivě schovejte anebo si ho vystav-

te na místo, kam se často během dne 

zatoulají vaše oči. Berte ho nikoli jako 

morbidní připomínku vlastní smrtelnos-

ti, ale jako pohon k pozitivním změnám 

na cestě za pohodou, úsměvy a radostí. 

JAKO POD JIŽNÍM 
SLUNCEM 
Termíny. Honí nás všude. Růžově zvý-

razněné svítí z  kalendáře. Nebo drnčí 

jako upomínka v mobilu. Pracovní po-

vinnosti a  honba za mamonem může 

působit jako černá páska přes oči. Nevi-

díme nic jiného – slunce, stromy, modré 

nebe. Zapomínáme se scházet s přáteli 

a s rodinou. Dobré sociální vztahy jsou 

přitom podle vědců jednou z podmínek 

dlouhého a spokojeného života. 

Podle studie Global Health Index, kte-

rou zpracovala společnost Bloomberg 

před dvěma lety patří k nezdravějším li-

dem Italové (byť se nám to v této chvíli 

boje s pandemií ani nechce věřit), a to 

přesto, že v zemi je poměrně vysoká ne-

zaměstnanost. Vědci měli dlouho za to, 

že za dlouhověkost Italů může hlavně 

zdravá strava. Čerstvé ovoce, zelenina, 

ryby, olivový olej a další dobré suroviny, 

které jsou základem italského jídelníč-

ku, mají bezpochyby svůj vliv. Plusem 

Italů je ale i přístup k jídlu. Pravidelně si 

vaří doma, u stolu se scházejí celé velké 

rodiny, jí se pomalu a  dlouho. Důleži-

tým aspektem italské dlouhověkosti, 

jak si poslední dobou všímají vědci, je 

rodina, společnost, přátelé. Sociální 

vazby jsou pro Italy velmi důležité. Ani 

lidé ve vyšším věku nezůstávají sedět 

doma. Vycházejí ven, setkávají se v ka-
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várnách, hrají karty nebo jiné společen-

ské hry. Pravidelnost a kontakt s přáteli 

dělají divy. 

Vzorem je v  tomto ohledu Sardinie. 

Spokojeně zde žije nejvyšší počet lidí 

nad sto let. Slavná sardinská dlouho-

věkost se zrcadlí i  v  tradičním pozdra-

vu v tamním nářečí „Akentannos“, což 

doslova znamená „ať se dožiješ sta let“. 

Podle lékař Gianni Pesa může za dlou-

hověkost místních obyvatel jídelníček 

a  rodinné vztahy. Úzké rodinné vazby 

totiž znamenají, že o starší lidi se jejich 

nejbližší s láskou starají a respektují je, 

což podle vědců může prodloužit život 

až o šest let. Na Sardinii – a to platí i pro 

většinu Itálie – panuje kolem starých 

lidí něco jako kult. „Bylo dokázáno, že 

náklonnost a péče, které se jim dostává 

od blízkých, je chrání před chorobami 

spojenými se stářím. Lidé, kteří žijí po 

osmdesátce sami, mají mnohem kratší 

předpokládanou délku života než ti, 

kdo se těší vřelým rodinným vztahům,“ 

dodává Gianni Pes. 

Převzít sardinský životní styl se vám asi 

nepodaří doslova, ale můžete se o  to 

alespoň pokusit. Zkuste do svého života 

pozvat více italské pohody, kterou jste 

nasáli například na dovolené. Co třeba 

jednou za měsíc uspořádat velkou ro-

dinnou večeři, aniž byste museli slavit 

něčí narozeniny nebo výročí? Uvařte 

plný hrnec těstovin s rajčatovou omáč-

kou, naservírujte pestrý zeleninový 

salát, otevřete si láhev italského vína. 

Starosti a  rodinné neshody nechte za 

prahem. Soustřeďte se jen na to pěk-

né, co vás spojuje. Třeba večer budete 

usínat spokojenější než po rychlé večeři 

před televizní obrazovkou nebo počíta-

čem. 

SKANDINÁVSKÉ HYGGE
Inspirovat se k pohodovému životnímu 

stylu můžete i u  skandinávských náro-

dů. Ti sice nemají tolik slunečních dnů, 

ale přesto si umí života užívat. Chladné 

podnebí, krátké dny a deštivo přimělo 

Seveřany k tomu, aby se soustředili na 

pohodlí. Koncept hygge, který vznikl 
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v  Dánsku a  odtud se rozšířil do všech 

koutů světa, znamená, že ze svého ži-

vota odstraníte vše, co vám způsobuje 

nepohodu. Na fyzické úrovni to je tře-

ba zima (a že na severu Evropy umí po-

řádně mrznout). Na duševní úrovni jsou 

to veškeré stresy, strachy a další pocity, 

které nám umí znepříjemnit den. 

Jak jdou na to Dánové? V  každé do-

mácnosti najdete koutek, který je do-

slova hygge. Je to například křeslo 

s  pohodlném plédem a  polštářky, jež 

vás doslova zve k  posezení s  hrnkem 

čaje. U křesla nechybí lampička, abyste 

si mohli číst knihu nebo listovat oblí-

beným časopisem. Sociální sítě si v  tu 

dobu vypněte. Buďte jen sami se sebou 

a se svou pohodou. Pokud máte krbová 

kamna, vytvořte si svůj koutek u nich. 

Zapálit si můžete také voňavou svíčku, 

třeba s aroma, jež připomíná borovico-

vý les. Večery tak můžete trávit klidně 

sami, ale v pohodlí. 

Z prostoru, ve kterém vám má být dob-

ře (a  klidně to může být jen koutek 

v bytě), odstraňte vše, co by vás rušilo. 

Počítač zavřete. Mobil ztište, proto tu 

funkci má. Ukliďte nepořádek, který 

vás rozčiluje – věci třeba jen schovejte 

do krabice a vytvořte prostor pro nové, 

hezčí, lepší a pohodovější. Na poličkách 

se například nemusí prášit na staré su-

venýry z cest nebo na sošky, které si vy-

stavujete jen proto, že nechcete urazit 

člověka, který vám je dal. Nebude vám 

příjemnější, když se budete dívat na 

věci, které vás skutečně vystihují? 

Dánské hygge ale není jen o fyzickém 

prostoru. Uvnitř sebe samých by vám 

mělo být dobře. Pokud pozorujete, že 

vás vyčerpávají sociální sítě, s nimiž jste 

si zvykli trávit večery, tak je vypněte. 

Místo toho zkuste pozvat přátele na 

horkou čokoládu a dobrý film. Nebo si 

nalijte sklenku vína a otevřete si dob-

rou knihu, jejíž příběh vás natolik pohl-

tí, že zapomenete na čas. 

JÓGA, KAVÁRNA A LES
Sokolové věděli, že ve zdravém těle je 

zdravý duch. Aby vám bylo dobře uvnitř, 

musí vám být dobře i fyzicky. Proto ve 

své každodennosti myslete na trochu 

pohybu na čerstvém vzduchu. Venčení 

pejska nemusí být povinností, ale příle-

žitostí pro svižnou chůzi v parku. Zadí-
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vejte se na koruny stromů, 

pozorujte listy, jak v ročním 

období mění barvu. Všímej-

te si při procházce detailů. 

Alespoň jednou týdně si vy-

jděte na delší procházku do 

lesa. Dýchejte voňavý vzdu-

chu, dotýkejte se hebkého 

mechu, pozorujte přírodu 

a  myslete jen na přítomný 

okamžik. 

Nechte se zlákat ke cviče-

ní jógy. Zkušení lektoři vás 

naučí dechová cvičení, kte-

rá vás zklidní, rozeženou 

stresy i únavu. Jednou týd-

ně si pořádně protáhněte 

tělo. Jóga vypadá jedno-

duše, ale pozice vás posílí. 

Budete chodit vzpřímeněji, 

zbavíte se bolavých zad, 

najdete stabilitu v  životě, 

což je paralela ke stabilitě 

v jednotlivých jógových po-

zicích. Pokud budete cvičit 

už jen deset minut denně, 

ucítíte zlepšení. S  jógou 

souvisí i  meditace, která 

pročistí mysl a přinese nové 

perspektivy. Třeba se po 

hodně jógy na svět zase 

usmějete a  zapomenete 

na ošklivou hádku se šé-

fem nebo ji alespoň uvidíte 

v novém světle.

Klidně se při tom všem roz-

mazlujte. Když se vám jed-

nou za čas na jógu nebo do 

lesa nebude chtít a  zatou-

žíte po kavárně nebo kině, 

vyjděte si vstříc. Pamatujte, 

že důležitá je hlavně vaše 

pohoda. Nechte se zlákat 

nádherně vyhlížejícím dor-

tem za vitrínou cukrárny 

a užijte si svůj čas sami se se-

bou. Nebo si jen tak sedně-

te s knihou do kavárny, čtě-

te si, pozorujte svět kolem 

sebe a žijte podle svého. 

CESTUJTE, TŘEBA 
DO SOUSEDNÍHO 
MĚSTA
Když se vydáte na cestu, 

je to doslova symbolické. 

Možná, že nemáte zrovna 

peníze na dovolenou na 

druhé straně světa, situace 

vám možná přemíru ces-

tování ani neumožní, ale 

cítíte nutkání změnit pro-

středí. Sedněte na nejbližší 

vlak a  vydejte se do sou-

sedního města, ve kterém 

jste už dlouho nebyli. Jen 

tak se toulejte ulicemi. Dí-

vejte se do výloh. Pozoruj-

te lidi a  svět kolem sebe. 

Sbírejte zážitky. Nebojte 

se ve vlaku nebo v kavárně 

oslovit lidi. Často čekají jen 

na to, až začnete vy. 

Cesty přináší nové pozná-

ní a  umožňují nám vidět 

sebe sama z  jiného úhlu. 

Když nejsme obklopeni 

všedností a  každodennos-

tí, můžeme je zahlédnout 

novým pohledem. Až se 

vrátíte domů z výletu, bu-

dete osvěžení a  s  chutí se 

zavrtáte do svého hygge 

koutku, abyste si jen tak 

četli. 

DENÍK 
SPOKOJENOSTI 
Jsou to malé krůčky. Ma-

ličkosti, které mohou zlep-

šit váš každodenní život 

a  přinést pocity pohody 

a pohodlí. Až vás zase bu-

dou bolet záda, protože 

už pracujete dlouho, do-

přejte si protažení nebo si 

uvařte kávu a  místo před 

obrazovkou počítače ji 

vypijte u okna, za nímž se 

odehrává jiná scenérie. 

Zapisujte si drobné pokro-

ky do hezkého poznám-

kového bloku. Nazvěte 

ho třeba deníkem spoko-

jenosti. Jednou za čas si 

jím zalistujte. Vkládejte do 

něho své drobné zážitky 

a radosti. Až si ho budete 

po letech prohlížet, bu-

dete vděční, že jste se na 

cestu ke spokojenějšímu 

životu vydali. 

Text: Jana Poncarová, 

foto: Shutterstock.com-

cích dokonce zvýšil zhruba 

o třetin

38



Novinky z Meandru

Všechny novinky i kompletní knižní produkci 
najdete na www.meander.cz nebo v knihkupectví 
Meander Vratislavova 7, Praha 2. Recenzní 
výtisky žádejte na marketa@meander.cz.

Čtyři nová leporela pro 
nejmenší od slavných českých 
básníků a výtvarníků:

První série novozákonních 
příběhů naší biblické edice.

ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
MARIE 
Katka Kozáková
NAROZENÍ JEŽÍŠE
Tereza Šiklová
DÍTĚ JEŽÍŠ
Jana Vobořilová
JAN KŘTITEL
David Dolenský
POKUŠENÍ NA POUŠTI
Martin Atanasov

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY
Katarina Kratochvílová
VYVOLENÍ DVANÁCTI
APOŠTOLŮ 
Marie Novotná
KÁZÁNÍ NA HOŘE 
Jakub Mikuláštík 
UKŘIŽOVÁNÍ 
Tereza Marianová 

ZUZANA ŠPŮROVÁ
O VELIKONOČNÍM ZAJÍČKOVI,
JŮLINCE A MĚSÍČKU ZA NEHTEM
Ilustrace Andrea Tachezy, graf. 
úprava Štěpán Marko,
64 str., DPC vč. DPH 298 Kč

RADEK MALÝ
POČÍTANÍ OVEČEK
Ilustrace Anna Neborová

FRANTIŠEK PETRÁK
LIDOVÁ ŘIKADLA

TEREZA MARIANOVÁ
JAK SE KONÍK ZTRATIL
(A ZASE NAŠEL)

PETR BORKOVEC
VĚCI, KTERÉ ZTRÁCÍME
Ilustrace Petra Josefína 
Stibitzová

BOHUMÍRA PEYCHLOVÁ
LESNÍ SOUD
Ilustrace Petra Josefína 
Stibitzová, graf. úprava 
Marcela Schneiberková,
92 str., DPC vč. DPH 298 Kč

Speciální příběh Petra 
Stančíka o tom, jak s 
koronavirem bojují zvířátka 
v lese Habřinci,
v komiksovém zpracování 
Lucie Dvořákové. Do konce 
května máte možnost přispět 
na vydání této knihy v 
rámci kampaně na Hithitu.

JAROSLAV KOVANDA 
LILLY, LETÍ ROGALO!
(HOVORY SE PSEM JMÉNEM  
LILLY MARLÉN, FENKOU  
NEZNÁMÉHO PŮVODU)
Ilustrace Nikola Hoření,
graf. úprava Lukáš Müller,
56 str., DPC vč. DPH 298 Kč

18 str.,
DPC vč. DPH 198 Kč 27 str., V8

DPC vč. DPH 98 Kč

www.meander.cz

JAN NEJEDLÝ
MISTR SPORTU SKÁČE Z DORTU/ 
MALÝ HUMORISTA
Ilustrace Jaromír Plachý

PETR STANČÍK
JEZEVEC CHRUJDA VYHÁNÍ 
KORONAVIRUS
Ilustrace a graf. úprava Lucie 
Dvořáková, lettering Mariana 
Dvořáková,
24 str., DPC vč. DPH 158 Kč

Po
čí

tá
ní

 o
ve

če
k

Ilustrovala Anna Neborová

Počítání 
oveček

Radek Malý

Německá verze našeho Halí, belí – tak by 
se asi dala označit dětská píseň, která stojí 
na počátku leporela s ovečkami. Tamním 
batolatům ji maminky už odedávna 
prozpěvují u postýlek. Česky ji kdysi svým 
dětem přebásnil a dovymyslel spisovatel  
Radek Malý a novými obrázky ji opatřila 
Anna Neborová.

Počítání oveček

Veškerá práva vyhrazena  
© Ivana Pecháčková – Meander, 2020  
(jako svou 310. publikaci a 10. svazek  
edice REPOLELO) 

© Radek Malý, 2020
Illustrations © Anna Neborová, 2020
Grafická úprava Marcela Schneiberková
Vytiskla tiskárna Grafkarton, sp. z o.o. (Polsko)

ISBN 978-80-7558-132-7
www.meander.cz, 198 Kč

Naše knihy kupujte v našem e-shopu  
(www.meander.cz) a v knihkupectví Meander 
(Vratislavova 7, Praha 2) a sledujte nás  
na sociálních sítích 
 
facebook: nakladatelstvi.meander
instagram: meander_publishing  

repolero_ovecky_obalka.indd   All Pages 01/05/2020   10:25

LIDOVÁ ŘÍKADLA
Omalovánky

Ilustrace František Petrák

Ed
ic
e 
Mo
dr
ý 
sl
on

E
d
i
c
e
 
p
r
o
 
e
m
u

E
d
i
c
e
 R
e
p
o
l
e
l
o

E
d
i
c
e
 
m
a
n
a
m
a
n
a

D
o
t
i
s
k
y

   „Prosím tě, jak je tohle možný? Jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera 
šála – a teď sluchátka! Na co myslíš?“ Leporelo o věcech, které často ztrácíme. Které 
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už neshledáme. Někdy jo, já vím. A vůbec: co dělá zapomenutý deštník? Najde ho někdo? 
Jak se daří ztracenému mobilu? Peněžence? Vraťte mi ji, prosím! A ty báječné rukavice, 
které všichni obdivovali? Kdo je teď nosí? A poslyšte, je možné v kině zapomenout košík 
s jahodami? Je možné najít voliéru s papouškem?

„Ty jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera šála – a teď sluchátka!
Na co prosím tě myslíš?“ 

Leporelo o věcech, které často ztrácíme. 

Které zapomínáme ve vlaku, ve škole, na plotě, v obchodě nebo kdovíkde. 

O věcech, s nimiž se už neshledáme... Někdy ale jo, a to je pak krása! 

A vůbec: co dělá zapomenutý deštník? Najde ho někdo? Jak se mu daří? 
A ztracenému mobilu? Peněžence? Vraťte mi ji, prosím! A ty báječné rukavice, 
které všichni obdivovali? Kdo je teď nosí? A myslíte, že je možné v kině 
zapomenout košík s jahodami? Je možné najít klec s papouškem?
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Barevný komiks plný hravých básniček.



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

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 

bych samozřejmě 
ani tomu, že se 

ze dne na 
den může 

z a s t a v i t 
t é m ě ř 

c e l ý 
s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.

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

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 

bych samozřejmě 
ani tomu, že se 

ze dne na 
den může 

z a s t a v i t 
t é m ě ř 

c e l ý 
s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák

731 173 591
INFO@SOMAVEDIC.CZ 

WWW.SOMAVEDIC.CZ

Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.

(NE)JASNÁ ZPRÁVA
O KONCI SVĚTA

Komerční prezentaceKomerční prezentace
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Řekněte času 
STOP!

Čas běží a přibývající roky není možné zastavit. Trápí nás přibývající 
vrásky a o vlivu zemské přitažlivosti na naše tělo není třeba hovořit. 
Naštěstí žijeme v době, kdy je možné proces stárnutí prostřednictvím 
plastické chirurgie a nejnovějších neinvazivních metod výrazně zpo-
malit. Každý, komu záleží na tom, jak vypadá, najde řešení, které mu 

navrátí svěží vzhled a z toho pramenící dobrý pocit.



V  letním období je velká 

poptávka zejména po nein-

vazivních zákrocích, které 

člověka nijak zásadně neli-

mitují. Ke slovu tak přichá-

zejí nejrůznější omlazující 

ošetření, která nevyžadují 

zdlouhavou rekonvalescen-

ci a  přináší jen minimum 

omezení. Na druhé straně 

některé ženy volí právě léto 

pro radikálnější zákroky, 

jako je například liposukce 

či plastika prsou. Nemusí 

tak nikomu vysvětlovat delší 

nepřítomnost v  pracovním 

procesu a  proměnu, kte-

rou zákrok přináší, mohou 

bez mrknutí oka připsat na 

vrub odpočinku a sladkému 

nicnedělání během zaslou-

žených dnů volna. Přijměte 

pozvání do světa proměn 

a nechejte se inspirovat.

OMLÁDNĚTE BEZ PLAS-
TICKÉ OPERACE METO-
DOU  THERMAGE CPT
Mezi neinvazivními způso-

by omlazení má své výsad-

ní místo metoda Thermage 

CPT. Žádoucích účinků do-

sahuje po jediném ošetření 

a  její výsledek je srovnatel-

ný s  plastickým zákrokem, 

avšak bez jakékoliv zátěže 

pro organismus a  nutnosti 

rekonvalescence. Thermage 

CPT funguje na principu 

tepelné energie cílené do 

hlubokých vrstev kůže, kde 

působí na buňky produku-

jící kolagen. Tepelnou sti-

mulací dochází k  aktivaci 

kolagenových buněk, jejich 

regeneraci a  opětovné po-

stupné schopnosti vytvá-

řet velké množství nového 

kolagenu, nezbytného pro 

zpevnění a elasticitu pokož-

ky. Tvorba nového kolagenu 

probíhá po dobu až 12 mě-

síců a  efekt omlazení pře-

trvává po dobu sedmi i více 

let. Úžasné je, že liftingový 

efekt je viditelný bezpro-

středně po ošetření. Kůže 

je vypnutá, získává ztracený 

tonus, je jemnější a  zá-

roveň pevnější na dotek. 

Protože nedochází k na-

rušení svrchních vrstev 

kůže, není třeba po ošet-

ření žádného omezení. 

Thermage CPT je meto-

da vhodná pro všechny 

typy pleti a není věkově 

omezena. Doba zákroku 

závisí na velikosti ošetřo-

vané oblasti a  většinou 

trvá do 60 minut. Jedi-

nou malou nepříjemnos-

tí je u  citlivějších osob 

možnost vnímání lehké 

bolesti, připomínající ští-

pání.  

VITAL INJECTOR 
2TM, ANEB OMLA-
ZENÍ NOVĚ BEZ JEH-
LY A BEZ BOLESTI
Trendem současné este-

tické medicíny je kyseli-

na hyaluronová, která, 

ne náhodou, bývá nazý-

vaná koktejlem, či elixí-

rem mládí. Jde o  přiro-

zenou součást lidského 

těla, která nekompro-

misně postupem času 

ubývá. Pleť začíná ztrá-

cet svou pružnost, do-

chází k viditelným proje-

vům stárnutí, povadlosti 

pokožky a vzniku vrásek. 

Kyselinu hyaluronovou 

lze ale snadno doplnit 

a  odstranit tak vrásky, 

omladit pleť a  zpevnit 

kontury obličeje. Běžně 

je aplikována pomocí in-

jekční jehly, avšak nově 

si můžete ošetření do-

přát i  sofistikovanějším 

způsobem, pomocí spe-

ciálního přístroje nové 

generace Vital Injector 

2TM, řízeného integro-

vaným počítačem. Tento 

přístroj pracuje s  injek-

torem osazeným pěti 

jehličkami tenoučkými 

jako vlas a  umožňuje 

zcela rovnoměrnou ploš-

nou aplikaci kyseliny 

hyaluronové do předem 
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Čas sice není 
možné 

zastavit, ale 
existuje celá 

řada 
možností, jak 

ho obelstít

stanovené hloubky kůže a  v  přesně 

definovaném množství.  Bolestivost zá-

kroku je naprosto minimální a výsledek 

je viditelný bezprostředně po aplikaci. 

Můžete se z něho těšit přibližně jeden 

rok. V případě hlubších vrásek a výraz-

nějších známek stárnutí kůže jej lze asi 

za 6 – 8 týdnů zopakovat. Ošetření se 

provádí celoročně, neboť vás nikterak 

nelimituje a to ani v letních měsících. 

HYALURONOVÁ TERAPIE 
4 V 1
Dopřát si můžete také hyaluronovou 

terapii, která zahrnuje čtyři zákroky 

v jednom. Jedná se o chemický peeling, 

mezoterapii, vitamínovo-minerálový 

zábal a  mikromasáž koncentrovaným 

retinolem. Nejprve je pleť pomocí che-

mického peelingu zbavena svrchní 

odumřelé vrstvy kožních buněk a zpří-

stupní ji působení dalších preparátů. 

Poté je plošně aplikována kyselina hy-

aluronová, která dodá pleti potřebné 

látky a  obnovuje dermální struktury. 

Následný obličejový zábal poskytne ple-

ti vitamíny a minerály, mezi nimi např. 

kolagen a  křemík. Zábal slouží také 

ke zklidnění po předchozích zákrocích 

zmírnění případných otoků. Závěrečná 

mikromasáž a  péče koncentrovaným 

retinolem se postará o „zapečetí“ všech 

výživných látek. Tyto čtyři metody jsou 

ideální kombinací prověřených metod 

a  jejich výsledkem je žádoucí omlaze-

ní pleti.  Výsledky jsou patrné již po 

prvním ošetření a vrásky jsou znatelně 

vyhlazené. Doporučuje se tento zákrok 

v rozmezí 3 – 4 měsíců opakovat, neboť 

pak je efekt výraznější a dlouhodobější. 

Procedura může být mírně nepříjemná, 

což lze minimalizovat použitím ane-

stetického krému. Jelikož mohou být 

stopy tohoto ošetření viditelné až 48 

hodin po aplikaci, je třeba s tím počítat 

a přizpůsobit termín ošetření tak, aby 

vám nekolidoval například s  účastí na 

společenské akci, při veřejném vystou-

pení apod. Ošetření je vhodné zejména 

pro střední a zralejší věk.

3D NENÍ JEN KINO
Ano, 3D není jen kino, kde na sledová-

ní filmu potřebujete speciální brýle, ale 

jsou to rovněž liftující nitě. Slouží k vy-

pnutí kůže, obnovení kontur obličeje 

a krku a přináší skutečně vynikající vý-

sledky. U někoho dříve, u jiného pozdě-

ji, ale zpravidla kolem 45. roku věku si 

čas začíná vybírat svou daň, projevující 

se poklesem kontur obličeje a  ztrátou 

jeho pevnosti. Na radikální řešení v po-

době chirurgického liftingu bývá ještě 

brzo, ale smířit se s  tím není nutné. 

Řešením jsou právě 3D nitě, vyrobené 

z  polydioxanonu nebo kyseliny poly-

mléčné. Obě tyto látky se za asi 8 – 12 

měsíců vstřebají, avšak mezi tím vytvoří 

kolagenovou kostru, která slouží pleti 

jako opora. 3D nitě se aplikují pomo-

cí kanyly. Po celém svém obvodu mají 

háčky, které je zafixují v podkoží. Nitě 

pozvednou obličej, oblast podbradku 

a  zvládnou i  lehce povytáhnout krk. 

Aplikace je prováděna s lokálním znecit-

livěním a nezabere více jak hodinu. Vý-

sledek je překvapivý a  těch maximálně 

60 minut vám ubere hned několik let.

ZATOČTE S TUKEM 
POMOCÍ LIPOSUKCE 
Potrápit nás dovedou nejen známky 

stárnutí, ale také nechtěné tukové pol-

štářky, mnohdy až polštáře. Kdysi tak 

ceněné barokní tvary ženské postavy 

již nejsou v módě a nechtěně zaoblené 

partie trápí ženy každého věku. Může 

za to genetická výbava, hormonální 

změny, ale i zcela obyčejný nezdravý ži-

votní styl. Když žena zjistí, že nedopne 

sukni a nad kalhotami se tvoří nepěkný 

záhyb, obvykle hledá osvědčené rady 

a diety, jak s nadbytečným tukem zato-

čit. Jenže někdy ať dělá, co dělá, tuk se 
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jí drží věrně jako pes. A tak bere za kli-

ku kliniky estetické chirurgie a nachází 

zde řešení v  podobě liposukce, řadící 

se dnes mezi nejvyhledávanější zákro-

ky estetické medicíny, které žádoucím 

způsobem korigují potřebné tělesné 

partie. Redukce tuku se provádí buď 

klasickým způsobem, nebo jemnější 

vibrační liposukcí. Ne každý zákrok je 

vhodný pro každého a tak o volbě me-

tody rozhoduje lékař. 

Liposukční klasika 

Tumescentní liposukce ve výsledku 

přináší radikální proměnu proporcí 

těla. Může být prováděna ambulantně 

s místním znecitlivěním, jen při větším 

rozsahu ošetření probíhá v  celkové 

narkóze a  vyžaduje krátkodobou hos-

pitalizaci. Nejprve je na tělo pacienta 

lékařem zakreslena oblast s  nežádou-

cí tukovou vrstvou. Poté se do tohoto 

místa zavede tenká jehla a napustí jej 

speciálním tumescentním roztokem 

s  lokálním anestetikem, které zajistí 

znecitlivění. Poté je provedeno několik 

drobných řezů dlouhých asi 3 až 6 mi-

limetrů a těmito otvory jsou zavedeny 

kanyly, napojené na přístroj vyvíjející 

potřebný podtlak. Tuková tkáň je roz-

rušována a  odsávána. Po odstranění 

všeho nežádoucího tuku jsou kanyly vy-

jmuty, rány se zašijí a pacientka dostane 

speciální kompresivní prádlo a nastává 

proces hojení. Jakmile dojde ke ztenče-

ní tukové vrstvy, během hojení se kůže 

ošetřeného místa smršťuje a  přináší 

požadovanou změnu. Pokud je zákrok 

prováděn ambulantně, pacientka je 

zcela při vědomí, avšak nepociťuje žád-

nou bolest, pouze může vnímat mírný 

tlak. Negativní stránkou je pravděpo-

dobný vznik hematomů a poté, co pře-

stane působit lokální anestezie, rovněž 

jistá bolest. Hematomy však záhy vymi-

zí a bolest se dá potlačit podáním anal-

getik. Je to jen malá daň ve srovnání 

s tím, jaká změna vás ve výsledku čeká. 

Vibrační liposukce

Vedle klasické tumescentní liposukce 

lze pro redukci tuku využít i další způ-

sob, vibrační liposukci. Zatímco první 

varianta klade převážnou část námahy 
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na ruce lékaře, k  destrukci tukových 

buněk je v tomto případě využíván spe-

ciální přístroj. Další rozdíl spočívá ve ve-

likosti vstupů do kožní řasy, které jsou 

díky subtilním kanylám menší a pohy-

bují se v  podkožní tukové vrstvě jem-

něji a šetrnější. S tím souvisí snížení po-

operační bolesti i hematomů a otoků. 

Prádlo značky „Antierotika“

Každá žena by si po zákroku nejraději 

oblékla rafinované prádlo, ve kterém 

by její postava, která právě absolvovala 

proměnu, hezky vynikla. Ovšem na to je 

zapotřebí si ještě nějakou dobu počkat. 

Ať podstoupíte klasickou nebo vibrační 

liposukci, vždy s tím souvisí v době re-

konvalescence bezpodmínečná nutnost 

nošení speciálního elastického prádla. 

Nepatří do kategorie sexy negližé, ale 

po dobu několika týdnů je nezbytnos-

tí. Neuposlechnutí doporučení lékaře 

v  tomto případě může znamenat ne-

žádoucí estetický výsledek. V rámci po-

operačních zásad je třeba také omezit 

fyzicky náročné aktivity a vyvarovat se 

sportu. 

LIPOSONIX, liposukce bez bolesti

Ne každá žena však chce, nebo může, 

podstoupit klasickou invazivní lipo-

sukci. Velice se tak osvědčila metoda 

Liposonix, jejíž výsledky jsou zjevné po 

jediném ošetření. Kromě redukce tuků 

má ošetření pozitivní vliv i na celulitidu, 

která nejčastěji postihuje zadní stranu 

stehen, boky a  zadeček. Liposonix vy-

užívá k  ošetření frakční mikro-fokuso-

vaný ultrazvuk, který cíleně prochází 

přes horní vrstvy kůže tkání do tukové 

vrstvy a  narušuje podkožní tuk, který 

je následně přirozeně metabolizován.  

S  úspěchem redukuje tuk a  zlepšuje 

vzhled vybraných tělesných partií. Pou-

žívá se na ošetření stehen, lýtek, hýž-

dí, zad, oblasti břicha a boků, ale také 

na kolena, ramena, ruce a  dokonce 

i podbradek. Komplexnost ošetření činí 

z této metody spolehlivého pomocníka, 

přinášejícího trvalé výsledky. Ošetření 

trvá 1 – 2 hodiny, podle toho, na kolik 

oblastí je zacílen. Z prvních viditelných 

výsledků se můžete těšit za dva týdny, 

maxima s  konečným efektem je dosa-

ženo v horizontu osmi až dvanácti týd-

nů. To je také maximální doba, kdy tělo 

přirozeně metabolizuje narušenou tu-

kovou tkáň. Ošetření nevyžaduje žádný 

mimořádný speciální režim, s výjimkou 

dne, kdy zákrok absolvujete. V  tento 

den vynechejte aktivity, při kterých bys-

te se mohli zapotit a  rovněž koupání, 

saunu. Po dvanácti hodinách se pokož-

ka stabilizuje a můžete se opět věnovat 

svým oblíbeným činnostem. Po dobu 

šesti týdnů je dobrá mírně zvýšená tě-

lesná aktivita. Ošetření Liposonix není 

vhodné pro těhotné ženy, pacienty 

s  nádorovými onemocněními, vážnou 

cukrovkou, epilepsií, akutním zánětem, 

infekčními chorobami a  ty, kteří mají 

voperované zařízení vysílající pulsy. 

PRSA, O JAKÝCH SNÍTE 
Ňadra jsou symbolem ženy, ale ne ke 

každé byla příroda štědrá. A  pokud 

ano, nemusí to být dar daný navždy. 

V  důsledku těhotenství, velkých váho-

vých úbytků či prostě a  jen díky zem-

ské gravitaci se původně pěkná prsa 

mohou změnit téměř k  nepoznání. 

Jednou z  nejvyhledávanějších plas-

tických operací současnosti je proto 

augmentace - zvětšení nebo vylepšení 

tvaru prsou pomocí implantátů. S  tím 

úzce souvisí i pozitivní vliv na ženskou 

psychiku. Při operaci je možné zvětšit 

prsa najednou až o  několik velikostí, 

ale je důležité, aby implantáty odpo-

vídaly nejen vašim představám, nýbrž 

také celkové konstituci vašeho těla.  

Výrazná nebo přirozená?

Každé operaci předchází individuál-

ní konzultace s  plastickým chirurgem, 

který na základě vašich představ a po-

souzení tělesných proporcí vybere 

implantát optimální velikosti, tvaru 

a  zvolí místo a  způsob jeho uložení. 

V nabídce jsou implantáty kulaté, které 

jsou vhodné pro ženy upřednostňující 

razantní změnu a  výrazná prsa, a  im-

plantáty oválné anatomické, vhodnější 

pro ty, které si přejí co nejpřirozenější 

tvar poprsí. Kromě tvaru se implan-

táty rozlišují podle profilu na nízké, 

střední, vysoké a  extra vysoké, a  dále 

podle velikosti, která je podmíněna 

velikostí náplně uváděné v  mililitrech. 

Tři cesty 

Implantáty se do těla vkládají třemi 

způsoby. První možností je řez v dolní 

části prsního dvorce na hranici s  kůží. 

Tím, že se vzniklá jizva nalézá na roz-

hraní dvou typů kůže, je po zhojení 

velice nenápadná. Druhou variantou 

je řez v podprsní rýze, který bývá dlou-

hý přibližně 4 – 6 cm. Po zhojení jizva 

vybledne, ale musíte počítat s  tím, že 

zůstává viditelná. Poslední možností je 

vložení implantátu řezem podpaží, což 

je nejnáročnější výkon, avšak vzhledem 

k lokalitě je jizva prakticky neviditelná. 

Implantát se vkládá dvojím způsobem 

– pod, nebo na povrch velkého prsní-

ho svalu. Vložení pod sval je vhodnější 

pro štíhlé ženy s malými prsy, které díky 

implantátu získávají v horní části lepší 

tvar. Vložení na povrch velkého prsního 

svalu prsy lépe vyplní a dodá jim poža-

dovaný tvar a objem. Operace probíhá 

v celkové narkóze a pacientka zůstává 

24 hodin v  péči lékařů. Po propuštění 

domů je zapotřebí dodržet přibližně 

týden klidu na lůžku. Rekonvalescence 

probíhá asi další dva týdny, ovšem plná 

zátěž je možná až minimálně měsíc po 

operaci. Důležité je nošení speciální 

elastické podprsenky, která drží im-

plantát ve správné pozici a minimalizu-

je riziko vytvoření tuhého vazivového 

pouzdra, kterým může organismus za-

reagovat na cizí těleso. Po operaci bu-

dete muset na nějaký čas zapomenout 

na cvičení, běh a některé další aktivity, 

které vám sice dělají radost, ale mohou 

přinášet riziko případných zdravotních 

komplikací a  zhatit výsledek operace. 

Plná pevná prsa však jistě za trochu 

odříkání stojí. Jak dodává jedna žena, 

která touto proměnou prošla: Lékaři mi 

zvedli nejen prsa, ale i sebevědomí. 

Pomoci může i  vlastní tuk 

Pro ty z vás, které říkají, že to zní sice 

hezky, ale obavy z  operace jsou pří-

liš velké, anebo ji zkrátka z  nějakého 

důvodu podstoupit nemohou, existuje 

možnost výplně prsou vlastním tukem. 

Při tomto zákroku však musíte počítat 

s tím, že prsa lze zvětšit o zhruba jednu 

velikost a pro další zvětšení je třeba jej 

opakovat. 

Čas sice není možné zastavit, ale exis-

tuje celá řada možností, jak ho obelstít. 

Záleží jen na vás, kterého pomocníka si 

k tomu přizvete.

Text: Eva Brabcová, 

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

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

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

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

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

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

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

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

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ
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Když tělo stávkuje
Možná také patříte do skupiny lidí, kteří si nemohou dopřát úpl-
ně všechno, na co by měli chuť. Nesnášenlivost nějaké potraviny není 
ničím neobvyklým, naštěstí v dnešní době už existuje tolik vhodných 

potravin, že intolerance není až takovým problémem.
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Příznaky nesnášen-
livosti laktózy se 

objevují obvykle do 
2 hodin po požití 
mléčných výrobků

Asi nejznámějšími bude nesnášenlivost 

laktózy a lepku.

BEZ MLÉKA?
Nesnášenlivost laktózy (mléčného cuk-

ru) je méně známou poruchou - ve 

střední Evropě jí trpí maximálně 10-20 

% obyvatel, přičemž mnoho případů 

zůstává neodhaleno. Snížená schop-

nost trávit laktózu je způsobena sníže-

nou tvorbou enzymu zvaného laktáza 

v  tenkém střevě. Problém se týká ze-

jména dospělých lidí, u malých dětí je 

vzácný.

Pokud tělo neumí trávit laktózu, může 

se to projevovat průjmy, nadýmáním 

a nevolností. Jak tyto potíže řešit?

Chronický průjem způsobený nesnášen-

livostí laktózy vzniká na základě násle-

dujícího mechanismu: Laktáza, enzym 

štěpící v tenkém střevě cukr z mléčných 

výrobků (laktózu), může být za určitých 

okolností zastoupena v těle v příliš ma-

lém množství. Nerozštěpený cukr je pak 

ve střevě nadbytečný a přispívá ke kvas-

ným procesům. Střevo se nevstřebanou 

laktózu pokouší naředit, čímž  vzniká 

průjem. Ten může mít různou intenzitu 

v závislosti na množství laktázy, kterou 

tělo vyprodukuje. Doprovázet ho mo-

hou křeče, bolesti břicha a nadýmání.

PROČ TĚLO 
NESPOLUPRACUJE 
Příliš nízkou hladinu trávicího enzymu 

zvaného laktáza mohou způsobovat 

tyto faktory:

• genetika (mutace genu, který brá-

ní tělu vytvářet laktázu),

• předčasný porod (v organismu ne-

donošených dětí se zpočátku ne-

vytváří dostatek enzymu, ale s vě-

kem se situace může zlepšovat),

• poškození sliznice střeva  (napří-

klad vlivem nemocí či užívání léků),

• chronická onemocnění (celiakie, 

syndrom dráždivého střeva, cystic-

ká fibróza, Crohnova nemoc).

HLEDEJTE VINÍKA
Příznaky nesnášenlivosti laktózy se 

objevují obvykle do 2 hodin po poži-

tí mléčných výrobků. Ne vždy se však 

vyskytnou ve stejné míře. Různé dru-

hy a  množství produktů vyrobených 

z mléka mohou působit na organismus 

odlišně. Zkuste proto vypozorovat, kte-

ré konkrétní výrobky  jsou příčinou va-

šich potíží a těm se pak vyhýbejte.

Mléko a  mléčné produkty, například 

jogurty, měkké sýry, tvaroh či zmrzlina, 

jsou hlavním zdrojem laktózy. Méně ná-

padná je ovšem laktóza, která se může 

skrývat v  některých druzích pečiva, 

instantních polévkách, koktejlech, su-

šenkách či salátových zálivkách. Pokud 

tedy trpíte průjmy, které souvisejí s ne-

snášenlivostí laktózy, věnujte čas čtení 

etiket na zboží. Sledujte složení výrob-

ků či jídel, která konzumujete. Naštěstí 

již je na trhu poměrně dost bezlaktózo-

vých výrobků, můžete si tedy dopřát jak 

třeba bezlaktózové mléko, tak i jogurt.

ABY NECHYBĚLO „DÉČKO“
Nesnášenlivost laktózy lze řešit různě.

• Konzumujte  mléčné výrobky bez 

obsahu laktózy (například sójové 

mléko, rýžové mléko, sýry a  další 

produkty vyrobené ze sóji).

• Kombinujte  mléčné produk-

ty s dalším jídlem.

• Užívejte  trávicí enzym laktázu ve 

formě doplňků stravy.

Omezením nebo vyloučením mléčných 

výrobků se automaticky snižuje příjem 

vápníku a vitaminu D. Je tedy důležité 

zařadit do jídelníčku dostatek potra-

vin, které tyto látky obsahují. Jedná se 

mimo jiné o  brokolici, špenát, fazole, 

ryby, zeleninu či pomeranče. Pomoci 

mohou i vhodné doplňky stravy s obsa-

hem vápníku a vitaminu D.

Alergie na bílkovinu kravského 

mléka (ABKM)

Pokud hovoříme o  laktózové intole-

ranci, měli bychom zmínit i o alergii na 

bílkovinu kravského mléka, která pat-

ří mezi nejčastější potravinové alergie 

v kojeneckém věku. Tato alergie posti-

huje 2 až 5 % kojenců.  Prakticky veš-

kerá ABKM vzniká ještě v prvním roce 

života - hovoří se o 95 % všech ABKM 

bez ohledu na poctivé kojení. Většinou 

ustupuje do cca 3 let věku (až u 90 % 

dětí) a  děti poté tolerují kravské mlé-

ko bez obtíží. U  některých kojenců 

s ABKM se může projevit při zavádění 

nemléčných příkrmů alergie i  na další 

potraviny.

BEZ CHLEBA?
Dnešní medicína má léky na nejrůznější 

druhy nemocí, ale lék na celiakii stále 

nalezen nebyl. Bezlepková dieta je tak 

jediná cesta ke snášenlivosti celiakie. 

Diagnóza této nemoci s  sebou přináší 

celou řadu omezení. Z  počátku není 

vůbec jednoduché přejít k „čisté“ bez-

lepkové dietě, ale díky podpoře rodiny 

i  společnosti je dnes jednodušší toto 

počáteční období zvládnout.

Jak poznám, že jsem celiak?

Kromě klasické formy celiakie, která 

postihuje asi jen desetinu pacientů, 

jsou i  další formy s  odlišným průbě-

hem. Je opravdu těžké některé z nich 

rozeznat. Mezi projevy klasické celia-

kie patří např. průjem, nadýmání, ztrá-

ta hmotnosti, bolesti břicha, zvracení 

a nevolnost. U dětí dochází také k roz-

mrzelosti, únavě a svalové slabosti.

„Při určitých příznacích bych volila ná-

vštěvu lékaře a zažádala si o důkladné 

vyšetření“, radí výživová poradkyně 

Jana Servátková. Často dochází i  ke 

kombinaci několika druhů vyšetření, 

aby byla stanovena správná diagnóza. 

Celiakie se dá zjistit jednak z vyšetření 

krve, dále biopsií tenkého střeva a tes-

tem stolice.

Jak začít s bezlepkovou dietou?

1Vnímejte tuto změnu pozitivně

- bezlepková dieta je zkouškou 

silné vůle. V  dnešní době ji volí nejen 

nemocní lidé, ale i  lidé, kteří chtějí žít 

zdravějším životním stylem a upravit si 

jídelníček. V první řadě je třeba si uvě-

domit, že jde především o vaše zdraví. 

Bezlepkovou dietu nemusíte chápat 

jako nutné zlo, ale třeba jako pozitivní 

změnu životního stylu, která se stává 

moderní záležitostí.

2 Dál jezte svá oblíbená jídla 

– bojíte se, že přijdete o  většinu 

svých oblíbených pochoutek? Výrobci 

potravin však na celiaky již pamatují 
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a  snaží se vyrábět své pro-

dukty i  v  bezlepkové vari-

antě a to při zachování stej-

né chuti .

3 Odstraňte lákadla - 

Není jednoduché držet 

dietu, když všude kolem 

vás je spousta lákadel. Pro 

snadnější zvykání na nový 

režim si zakoupené bezlep-

kové potraviny uložte do 

vyhrazené skříňky či šuplí-

ku. Snáze tak odoláte po-

kušení.

4 Zapojte celou rodinu - 

Požádejte rodinu o spo-

lupráci a zamezte tak dvo-

jímu vaření. Příkladem je 

zahušťování omáček či po-

lévek pouze bezlepkovou 

moukou. Rodině takováto 

nepatrná změna také velmi 

prospěje.

5 Upřednostňujte přírodu 

- Nakupujte potraviny 

v  přírodním stavu, použí-

vejte v kuchyni častěji přiro-

zené bezlepkové potraviny, 

jako jsou kukuřice, pohan-

ka, rýže, jáhly, sója, luště-

niny, brambory či výrobky 

z nich. 

6 Pozorně čtete etikety - 

Dávejte přednost bale-

nému zboží, kde musí být 

vždy uvedeno přesné slože-

ní.  Zdroje lepku se 

přidávají do potravin jako 

separační a  zahušťovací 

prostředek. Bezlepkové vý-

robky naleznete označené 

speciálním symbolem pře-

škrtnutého klásku. 

7 Snídaně je základ! - 

V  posledních desetile-

tích se v  Česku významně 

změnil styl snídaně. Lidé 

začali dávat přednost ce-

reáliím. Vyslyšeli tak slova 

lékařů. Zvýšili přísun vlákni-

ny a  podpořili správnou 

činnost zažívacího systému. 

Cereálie si mlže samozřej-

mě dopřát i jako celiak.

NEBOJTE 
SE CELIAKIE
 „Po diagnostikování celi-

akie čeká nejen na jedince 

i  na jeho rodinu spousta 

změn,“ přiznává výživová 

poradkyně Jana Servátko-

vá, která má s  klienty celi-

aky dlouholeté zkušenosti. 

„Osvěta kolem bezlepkové 

diety se dnes již významně 

zlepšila. Bezlepkové potra-

viny a  výrobky nenabízí již 

jen prodejny se zdravou 

výživou, ale i řada obchod-

ních řetězců. Navíc ve vět-

šině restaurací se dnes mů-

žete setkat jak s  ochotou 

uvařit bezlepkové jídlo, tak 

i  se znalostí co bezlepková 

dieta obnáší a na co si dát 

pozor,“ doplňuje Servátko-

vá. 

Velkou roli na stoupajícím 

trendu sehrála směrnice 

číslo 1169/2011 EU nařizu-

jící restauracím označování 

potravin z hlediska obsahu 

alergenů. Díky tomu máme 

od 13. 12. 2014 přehled 

o  všech alergenech v  nabí-

zeném jídle. „I když se bez-

lepková jídla stala součástí 

běžné nabídky některých 

restaurací, tak bych chtě-

la apelovat na celiaky, aby 

vždy upozornili personál 

restaurace na svoji dietu, 

a  tím tak zabránili i  mini-

mální kontaminaci s  běž-

ným jídlem“, dodává Jana 

Servátková. 

Restaurační zařízení musí 

mnohem více dohlížet na 

to, aby byly bezlepkové po-

traviny skladovány mimo 

dosah potravin s  lepkem. 

Tím nedojde ke vzájemné 

kontaminaci. Bezlepko-

vé potraviny musí mít svůj 

vymezený prostor a  již na 

první pohled musí být roz-

poznatelné, že se jedná 

o  speciální produkty. Díky 

tomu si celiak může dát ve 

většině restaurací už také 

něco dobrého.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

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

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

sádrokarton či kámen.

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

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

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.
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Jak povzbudit 

imunitu?
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Co takhle třeba změnu ži-

votního stylu a  stravova-

cích návyků? 

ZDRAVÉ DESATERO

1Správný jídelníček musí 

rozhodně obsahovat více 

vitamínů a minerálů, než ham-

burgerů a hotdogů.

2Cvičení po ránu není ne-

smysl, ale nutnost.

3Snídaně by měla být určitě 

vydatnější, než večeře.

4Pět menších jídel je lepších, 

než jedno velké

5I  dvacetiminutová pro-

cházka na čerstvém vzduch 

stojí za to.

6Den nemá 24 hodin proto, 

aby dvacet patřilo práci - 

dlouhodobé přetížení žádný 

organismus neunese.

7Dobrý spánek je také umě-

ní. Nesnažte se přehlížet 

to, že vás trápí nespavost. Je to 

dokonalá propustka k nemoci. 

8Vztahy jsou důležitější, než 

peníze a pohoda prospěje 

zdravému životu víc, než lu-

xusní dovolená na Kanárech.

9Většina věcí se dá vyřešit 

i  bez stresu, který vyřadí 

imunitní systém z provozu spo-

lehlivě.

10Radost a  úsměv mnohdy zmo-

hou víc, než krabička multivita-

mínů.

Připadá vám naše desatero poněkud 

úsměvné? A vidíte, pokud se jím bude-

te řídit, projdete životem zdraví a v po-

hodě. Abyste ale neřekli, že vám dlu-

žíme nějakou opravdu odbornou radu. 

Samozřejmě vám ukážeme i nějaké dal-

ší cesty k posílení imunity.

Pokud chceme posílit imunitu, měli by-

chom upravit svoji výživu, být fyzicky 

přiměřeně aktivní, omezovat stresové 

situace a vhodným způsobem otužovat 

svůj organizmus. Především v situacích, 

kdy máme sníženou obranyschopnost, 

jako je tomu teď na podzim, mají své 

nezastupitelné místo vitamíny, pro-

biotika a  enzymy. Probiotika 

příznivě ovlivňují střevní mik-

roflóru. Přijímat je můžeme jak 

ve formě potravinových doplň-

ků. Tak i ve kvalitních mléčných 

výrobcích.

Vitamíny, které organizmus 

nevyrábí, a proto musíme dbát 

na jejich pravidelný přísun, se 

stávají v  našem těle důležitou 

složkou enzymů. A  bez enzy-

mů by nemohly probíhat žádné 

biochemické procesy, bez nich 

by neexistoval život.

 

Některé enzymy v  našem těle 

modulují a řídí správné fungo-

vání imunity. Dokáží ji nastar-

tovat a zvýšit její obranyschop-

nost a ve správný okamžik zase 

dovedou její aktivitu utlumit. 

Udržují tak imunitní systém 

ve zdravé rovnováze. Jestliže 

je ale naše imunita oslabena, 

podpoříme činnost enzymů, 

které řídí imunitní pochody 

v našem těle, dodáním obdob-

ných enzymů zvenčí.

„
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Imunitní systém je tou 

nejmocnější zbraní, kte-

rou naše tělo každý den 

bojuje s  nebezpečnými 

vetřelci (bakteriemi, viry, 

rakovinou), a  pomáhá 

nám tak neonemoc-

nět. I jemu ale občas 

dojdou síly. Stane 

se tak to, o  co nej-

méně stojíme. Ne-

moc nás dostane. 

Dříve než dojde 

k nějaké ošklivé pří-

hodě, měli bychom 

sami pro sebe něco 

udělat.

Správný jídel-
níček musí roz-

hodně obsahovat 
více vitamínů 

a minerálů, než 
hamburgerů 
a hotdogů.

„





CO ZPŮSOBUJE STRES
Naše tělo je od přírody nastaveno na obranu před vněj-
ším prostředím. Cítí-li se vědomě nebo podvědomě 
ohroženo, vydává všechnu energii na akci uteč/udeř. 
Bývá tomu ve chvíli velké stresové zátěže. Když proží-
váme dlouhodobý nesoulad v práci nebo doma. V té 
chvíli se vyloučí stresové hormony, odpojí se přední mo-
zek. Tělo přestane vytvářet obranné krvinky T-lymfocity 
a protože se soustřeďuje na vnější obranu, nedostává 
se mu energie na obranu proti vnitřnímu napadení viry 
a bakteriemi. Jste často nemocní, unavení, bez nálady. 
Vaše tělo nestačí odbourávat toxiny, které samo vytváří 

a začínají vypovídat službu i oslabenější orgány

Podobným způsobem musíme dopl-

ňovat i vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož 

podíl na fungování imunity je lví, jsou 

podstatné i vitaminy skupiny B, vitamin 

A, D a E. Rozhodně však nesahejte po 

těch nejlevnějších, šumivých a s obráz-

kem, které prodávají v  supermarketu. 

Raději se o těch správných poraďte v lé-

kárně. 

NEZAPOMEŇTE 
NA BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglu-

kany, čistě přírodní látky, které pod-

porují imunitní systém, snižují hladinu 

cholesterolu a zvyšují vitalitu. 

Dostatečná preventivní denní dávka 

pro dospělou osobu by měla být 100-

200 mg/den standardizovaného množ-

ství betaglukanu. Při nachlazení a  ji-

ných onemocnění samozřejmě i  více.  

Velmi důležitá a  opomíjená je čistota 

nabízeného betaglukanu. Za kvalitní 

se považuje betaglukan od 70% čistoty 

a výše. 

Na zdroji samotném moc nezáleží, pro-

tože když je betaglukan dostatečně 

vyčištěn a v dostatečném množství, má 

relativně stejné účinky. Je tedy jedno, 

zda je získán z hub, kvasinek, mořských 

řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale 

geneticky a historicky biologicky nejblí-

že betaglukan z kvasinek, protože se tu 

s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo 

tisíce let.

Velmi důležité tedy je vybrat správný 

betaglukan. Seriózní firma uvádí klinic-

ké zkoušky nebo publikace popisující 

experimenty na zdroj svého betagluka-

nu. Naopak varující je text, který si na-

vzájem výrobci opisují bez konzultace 

s odborníky. A také text, ve kterém je 

nesmyslný sáhodlouhý seznam účinků 

betaglukanu. Betaglukany jsou účinné, 

ale nejsou zázrakem na všechny nemoci 

světa.  

Čistota a obsah samotného betagluka-

nu jsou nejdůležitějšími informacemi 

pro spotřebitele!

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

juplné bylině severoamerických indiánů 

echinacea s poetickým českým názvem 

třapatka. Dnes je jí všude plno a ne na-

darmo. Stimuluje totiž buňky imunit-

ního systému, které jsou klíčové v boji 

s infekcemi. 

Koupit si ji můžete v různých formách. 

Doporučuje se brát ji denně jako pre-

venci a  při prvních příznacích příjem 

zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se 

s nemocí už propuknutou. Mezi účinné 

hity se řadí i rakytník řešetlákový, který 

má 10x více vitaminu C než pomeranč 

a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti! 
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BYLINKY PLATÍ STÁLE...
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte 

dobře, čaj je totiž skvělý způsob, 

jak zabít více much jednou ra-

nou. 

Zaprvé do sebe dostanete spous-

tu zdraví svědčících látek vcelku 

příjemnou formou, zadruhé tím 

paralelně odškrtáváte políčka 

v  denním pitném režimu a  za-

třetí vás příjemně zahřeje. Vy-

zkoušejte českou klasiku, jako je 

šípkový nebo kopřivový čaj. Ale 

můžete se i  porozhlédnout po 

světě - Egypt vás může inspiro-

vat svým čajem karkade (ibišek), 

Indie zázvorem, Čína svým čajem 

zeleným a Inkové lapachem. 

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I  když můžete mít pochybnosti 

o  optimálním obsahu vitaminů 

a minerálů v ovoci a zelenině v na-

šich obchodech, stejně zůstává 

správná a  vyvážená strava jedním 

ze zásadních pilířů dobrého fungo-

vání našeho imunitního systému. 

Zásady zdravého stravování znají 

skoro všichni, ale zdaleka se jimi 

neřídí. Tak jen základní pravidla: 

hodně ovoce a  zeleniny, pokud 

možno lokálního původu, méně 

masa a více luštěnin, z mléčných 

výrobků ty kvašené, obilniny ra-

ději celozrnné, kvalitní rostlinné 

a živočišné tuky, mnohem méně 

cukru. Nehladovět, jíst častěji, 

ale menší porce. A  máte tady 

dva v jednom: nejenom že tento 

systém blahodárně povzbudí vaši 

obranyschopnost, ale zároveň při 

jeho dodržování zhubnete. Za 

vyzkoušení to stojí. 

POMOCI MŮŽE I KVĚTOVÁ 
TERAPIE DOKTORA BACHA
Jde o velmi jemnou přírodní me-

todu, která pomáhá při řešení 

obtížných situací, harmonizuje 

povahové vlastnosti a  obnovuje 

duševní rovnováhu. Pomáhá řešit 

psychické problémy vzniklé na-

příklad ztrátou blízké osoby. Tím, 

že posílíme svého ducha, posílí-

me i celý imunitní systém. Kapek 

dr. Bacha je 38 druhů a najednou 

jich lze užívat až šest.

CO TAKHLE 
AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním 

přírodním ošetřením, které vyu-

žívá vlastnosti přírodních éteric-

kých olejů a  harmonizuje těles-

né a  duševní pochody. Docílíme 

bezprostřední úlevy, posílíme 

imunitu organismu a  předejde-

me některým komplikacím nebo 

preventivně zamezíme vzniku 

některých onemocnění. Počát-

ky využívání aromatických rost-

lin můžeme nalézt už v  Egyptě. 

Hojně je využívali jak faraoni, 

tak velekněží. Později se rozší-

řily na prostý lid a rostliny našly 

uplatnění při léčení fyzických 

i  duševních poruch. Z  Egypta se 

rozšířilo umění aromaterapie 

do Řecka a  dalších zemí. Éteric-

ké oleje stimulují nervové buň-

ky, mají vliv na náladu i  paměť. 

Mohou působit proti bolesti, 

vysokému či nízkému tlaku, ale 

posilují nás i  v  začátcích našich 

životních etap. Důležitý je vý-

běr vhodného éterického ole-

je. U  toho by se měl každý řídit 

svým nosem. Správného účinku 

dosáhneme pouze tehdy, pokud 

v nás olej vyvolá pozitivní reakci. 

Aromalampy a inhalace

- Na duševní problémy použije-

me 1–5 kapek na 100 ml vody.

- Při tělesných obtížích dávkuje-

me 5–8 kapek na 100 ml vody.

- Při inhalaci nakapeme do 600 

ml vařící vody 2–3 kapky oleje.

Použití vonných a  esenciál-

ních olejů

Astma – hřebíček, smrk, šalvěj.

Bolesti hlavy – citrónová tráva, 

levandule, máta, rozmarýna, le-

vandulové dřevo, šalvěj, zázvor.

Bolesti zubů – heřmánek, hřebí-

ček, máta.

Celulitida – citron, cypřiš, feny-

kl, jalovec, pačuli, pomeranč, roz-

marýna, zázvor.

Cukrovka – eukalyptus, skořice.

Deprese – bergamot, heřmánek, 

jalovec, jasmín, levandule, man-

darinka, mateřídouška, meduň-

ka, růže, tymián, vanilka, vavřín, 

verbena.

Horečka – citron, heřmánek, 
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hřebíček, máta, zázvor.

Bodnutí hmyzem – citron, čajovník, 

eukalyptus, pačuli, rozmarýna.

Chuť k  jídlu – bergamot, fenykl, zá-

zvor.

Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heř-

mánek, levandule, máta, meduňka, 

šalvěj.

OČISTNÁ DIETA
Nevhodná strava spolu s  uspěchaným 

životním stylem zatěžuje organismus 

množstvím škodlivých látek. Tělu je tře-

ba pomoci tím, že zvýšíme vylučování 

těchto látek, což dosáhneme omeze-

ním příjmu stravy. Můžeme zvolit ně-

kolik způsobů a vybrat si očistnou dietu 

přímo na míru.

KRÁTKODOBÉ HLADOVĚNÍ
Hladovka spočívá ve snížení příjmu 

energie v průběhu jednoho, maximálně 

dvou dní. Pijí se pouze neslazené nápoje 

a čerstvé zeleninové nebo ovocné šťávy.  

Příprava šťávy: Vezmeme mrkev, červe-

nou řepu, kořenovou pe-

tržel, hlávkové zelí, jablka 

a  citron. Vše odšťavíme, 

necháme odstát a  přefil-

trujeme. Koncentrovaná 

šťáva se zředí pitnou vo-

dou až na dvojnásobek.  

Důležitá rada: Krátko-

dobá hladovka má cenu 

pouze tehdy, když po 

jejím skončení začneme 

s menšími porcemi. 

TÝDENNÍ OČISTA 
TĚLA
Tuto dietu bychom měli držet týden. 

K snídani je dovolena strouhaná mrkev 

či netučný jogurt. V poledne se zasytí-

me ananasem, salátem z  čerstvé zele-

niny nebo ovocným salátem. Odpoled-

ne si můžeme dopřát misku kysaného 

zelí, jogurt. K večeři si dáme brambory 

s  kouskem Ramy, brambory ve slupce, 

rajčata. Po týdenní dietě se budeme 

cítit opět fit a vymaníme se tak z blud-

ného kruhu, do něhož se dostáváme 

v důsledku přejídání.

Aby ovšem všechny tyto rady byly účin-

né, je důležité změnit svůj pohled na 

svět. Přestat se stresovat a  trápit zby-

tečnostmi. Jenom tak nemoci nedosta-

nou šanci.

Foto: Shutterstock.com

„
Správný jídelníček musí rozhodně obsahovat více vitamí-

nů a minerálů, než hamburgerů a hotdogů.

„
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Pomoci mohou probiotika

I při dodržování všech zdravotních opatření, pravidelném mytí rukou 
a zakrývání úst při kýchání kapesníkem bohužel nejsme zcela imunní 
vůči virům z  okolí. V současné situaci je proto zásadní posilovat 
imunitní systém správnou stravou a dostatkem potřebných vitamínů. 
Naši imunitu pomáhají držet v  chodu přátelské bakterie sídlící ve 
střevech. Při narušení rovnováhy tohoto prostředí imunitní systém 
oslabuje a naše tělo je vystaveno většímu riziku nákazy. Podpořit 
přirozené prostředí v našich střevech dokáží velmi účinně probiotika.
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Základem je pestrá strava, minimální stres, pravidelná 
fyzická aktivita a dostatek kvalitního spánku

Chřipka i  jiná respirační onemocnění, 

jako je například Covid-19, se přenáší 

kapénkově, nejčastěji při kýchání, kaš-

lání nebo i  pouhém dýchání. Virus se 

navíc může dostat do těla například 

přes neumyté ruce, pokud se jimi dotý-

káme obličeje. Proto jsou nemoci šíře-

né kapénkami velmi snadno přenosné 

z člověka na člověka.

Nejlepším způsobem, jak se nákaze vy-

hnout, je posílit imunitní systém, kte-

rý naše tělo brání před infekcí. Zákla-

dem je pestrá strava, minimální stres, 

pravidelná fyzická aktivita a  dostatek 

kvalitního spánku. Kromě důležitých 

vitamínů C, B nebo D, dostatku železa 

a zinku, se k posílení imunity doporu-

čují probiotika.

BAKTERIE, KTERÉ 
POMÁHAJÍ
V  lidském těle, zejména ve střevech, 

žijí miliardy prospěšných bakterií, které 

nám pomáhají s trávením, eliminací to-

xinů, produkují biologicky aktivní látky 

a  učí náš imunitní systém chránit nás 

před škodlivými mikroorganismy. Sou-

hrnně bývají označovány jako střevní 

mikrobiota. Je bez pochyb, že její ne-

rovnováha se negativně projevuje na 

našem zdraví. I  proto jsou probiotika 

často doporučována po léčbě antibio-

tiky, která právě střevní mikrobiotu 

narušují. Probiotika mají schopnost 

podpořit mikroorganizmy ve střevech, 

a  tím ve výsledku posílit imunitní sys-

tém našeho těla. 

Užití probiotických přípravků však ne-

musí být nutně spojené pouze s antibio-

tickou léčbou. V posledních desetiletích 

bylo prokázáno, že některá probiotika 

pomáhají zabránit vzniku bakteriální 

či virové infekce. Studie též ukazují, že 

pravidelné užívání probiotik reduku-

je četnost užívání antibiotik u  kojen-

ců a  dětí, protože přispívají ke snížení 

rizika běžných akutních respiračních 

infekcí. Prospěšná jsou probiotika i pro 

těhotné ženy, protože mohou pomoc 

nejen udržet bakteriální rovnováhu 

u maminek, ale i pozitivně ovlivnit imu-

nitní reakce ještě nenarozených dětí.

„Je důležité udržovat rovnováhu střev-

ní mikrobioty, a to zejména u dětí a se-

niorů. Kombinací zdravé a  vyvážené 

stravy společně s  užíváním probiotik, 

prebiotik a vitamínů lze přispět k posí-

lení imunitního systému, a to nejen bě-

hem pandemie COVID-19,“ říká MUDr. 

Jan Boženský, primář dětského odděle-

ní Vítkovické nemocnice.

Zdroje probiotik můžeme rozdělit 

do 4 skupin: 

• mléčné výrobky – zakysané mléčné 

výrobky, jogurty (zejména jogurty 

obohacené o   bifidobakterie), jo-

gurtové nápoje, vysokodohřívané 

tvrdé sýry (ementál) 

• kvašená zelenina   – kysané zelí, 

rychlokvašené okurky, kysané hou-

by, šťáva z kysaného zelí 
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Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
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Dalším důležitým prvkem pro 
posílení imunity je vitamín D.

• obohacené potraviny – dětské vý-

živy, oplatky, trvanlivé masné vý-

robky 

• doplňky stravy 

Co se týká konzumace probiotik, řada 

studií přináší pozitivní výsledky. Jedná 

se především o   úpravu střevní mik-

roflóry, kdy probiotika potlačují růst 

škodlivých patogenů. Neboli probio-

tika pomáhají udržovat potřebnou 

rovnováhu střevních mikroorganismů, 

podporovat střevní imunitu a   bránit 

nadměrnému pomnožení patogenních 

bakterií, které mohou působit žalu-

deční a střevní potíže i průjmová one-

mocnění. Podávání probiotik příznivě 

působí na obtíže trávicího traktu jako 

jsou zácpa, průjem, zánětlivá střevní 

onemocnění (Cronova choroba, Ulce-

rózní kolitida) či syndrom dráždivého 

tračníku. Napomáhají i  lidem trpícím 

laktózovou intolerancí. Další klinické 

zkoušky potvrdily, že probiotika při-

spívají k   celkovému zvýšení odolnosti 

organismu. Např. bylo prokázáno, že 

pravidelná konzumace L. acidophilus 

výrazně napomáhá zlepšení imunitních 

funkcí. Spolu s  ostatními prospěšnými 

bakteriemi tlustého střeva slouží k  pre-

venci karcinomu tlustého střeva  (snižu-

jí mutagenní aktivitu některých karci-

nogenů). Kromě toho jsou probiotika v  

současnosti jediným prostředkem, jak 

předcházet atopii, a  v  časném dětství 

mohou dokonce ovlivnit její projevy 

(například mohou předcházet či zmír-

nit atopický ekzém u dětí). 

Prebiotika 

Střevní mikroflóra vyžaduje přítomnost 

nutričních substrátů (prebiotik), tj. růz-

ných druhů vlákniny (pektiny, xylany, 

celulóza) a oligosacharidů (fruktooligo-

sacharidy – inulin). Tato nestravitelná 

složka potravy slouží jako potrava zdra-

votně prospěšným mikroorganismům 

ve střevě. Prebiotika nemají žádné to-

xické nebo rakovinotvorné vlastnosti 

a  v některých potravinách se vyskytují 

i   přirozeně, například inulin najdeme 

v cibuli, česneku, pórku a obilovinách. 

Jak již bylo výše zmíněno, prebiotika 

podporují růst prospěšné mikroflóry 

střev a naopak snižují výskyt patogenní 

mikroflóry. K  tomu přispívá již konzu-

mace 6 – 8 g fruktooligosacharidů (FOS) 

denně. Kde prebiotika nejdeme? 

• přirozené zdroje (ovoce, zelenina) 

• průmyslové výrobky, kde jsou pre-

biotika přidaná: sladkosti, trvanli-

vé výrobky, bonbony, pečivo 

• doplňky stravy

VITAMÍN D 
JAKO AKTIVÁTOR IMUNITY
Dalším důležitým prvkem pro posílení 

imunity je vitamín D. Naše tělo ho při-

jímá ze slunečních paprsků, kterých je 

ale ve střední Evropě nedostatek i  za 

normálních okolností, situace je navíc 

momentálně znesnadněna částečně 

omezeným vycházením. Další možnos-

tí, jak tělu tento vitamín dodat, je stra-

va, například kvasnice, ryby a  mořské 

plody, vejce nebo houby. Ze studií nic-

méně vyplývá, že dostatek vitamínu D 

má ze stravy jen jedno procento popu-

lace Vitamín D hraje zásadní roli v tom, 

jak silný je náš imunitní systém, který 

brání tělo před nákazou. Funguje jako 

jakýsi aktivátor. Výzkumy provedené 

na univerzitě v Kodani popsaly způsob, 

jak pomáhá: vitamín D aktivuje imu-

nitní systém tím, že „vyzbrojí“ T buň-

ky k  boji proti infekci. Výzkum zjistil, 

že bez vitamínu D je imunitní systém 

T buněk neaktivní a  poskytuje nedo-

statečnou nebo žádnou ochranu proti 

napadení mikroorganismy a viry. S vita-

mínem D v krvi se tyto buňky „ozbrojí“ 

a začnou vyhledávat vetřelce, které zni-

čí a vyloučí z těla. 

Za vhodnou strategii pro všeobecnou 

podporu imunitního systému lze tedy 

považovat také kombinaci probiotik 

a  vitamínů. S  ohledem na skutečnost, 

že existuje více probiotických kmenů, 

je třeba při výběru vhodných probiotik 

dávat pozor na informace na obalu, 

případně se poradit se svým lékařem 

nebo lékárníkem.

Foto: Shutterstock.com
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Trpíte častými migrénami, chronickými záněty, únavou, poruchami pozornosti či spánku, akné, ekzémy 
nebo trávicími problémy? Anebo se snažíte dodržovat zdravý životní styl a konzumujete pouze zdravé 
potraviny, ale i přesto nadále bojujete se zmíněnými symptomy? Pokud Vám opakované návštěvy 
u lékaře a množství různých vyšetření nepomohlo diagnostikovat příčinu Vašich zdravotních potíží, 
problém může spočívat v samotné potravině nebo ve více potravinách v rámci Vašeho jídelníčku.

CIŤTE SE LÉPE DÍKY SPRÁVNÝM POTRAVINÁM
Potravinová intolerance nemusí být pro člověka nebezpečná, avšak dokáže velmi znepříjemnit a negativně 
ovlivnit Váš každodenní život, proto by se neměla podceňovat. Nepříjemných symptomů potravinové 
intolerance, jejichž reakce se mohou projevit později, se zbavíte nejsnáze tehdy, jestliže správně identifikujete 
problémové potraviny a nahradíte je vhodnými alternativami.

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak je možné zjistit intoleranci na potraviny, je prostřednictvím 
testu na potravinovou intoleranci.

JEDNODUCHÝ A EFEKTIVNÍ TEST NA POTRAVINOVOU INTOLERANCI
Test na intoleranci potravin vyvinutý společností Cambridge Nutritional Sciences je opravdu velmi jednoduchý 
a zvládnete ho bez problémů z pohodlí domova. Proces testování spočívá v odebrání vzorku krve z prstu, která 
je analyzována nejpřesnějším zařízením s využitím technologie microarray v našem centru ihned poté, co vzorek 
odešlete. Za 3 až 14 dní, v závislosti na druhu testu, od nás obdržíte komplexní a přehledný report s výsledky 
a identifikovanými problémovými potravinami zároveň s přesným postupem dodržování eliminační diety 
a vhodnými alternativními potravinami.

K dispozici je několik testů na intoleranci v různé škále druhů potravin.

TEST FOOD DETECTIVE
Představuje nejjednodušší a nejdostupnější test potravinové intolerance na 59 potravin. Tento test je zároveň 
bezpečný, rychlý a především přesný. Postup při odběru vzorku je stejný a výsledky jsou Vám zaslány na Váš 
e-mail již do 3 pracovních dnů od přijetí vzorku.

TEST FOOD PRINT 120+, FOOD PRINT 200+, FOOD PRINT VEGETARIAN
Testy Food Print 120+ a 200+ patří mezi vysoce přesné laboratorní testy uznávané odborníky, které detekují 
specifické IgG protilátky a zkoumají Vaše reakce na více než 220 potravin. Díky hloubkové analýze a komplexním 
výsledkům tak můžete Váš stravovací plán jednoduchým způsobem optimalizovat a nahradit problémové 
potraviny bezproblémovými alternativními produkty.

Zbavte se nepříjemných 
symptomů potravinové 

intolerance na celý život

FoodDetectiveTM

FoodDetectiveTM

FoodDetectiveTM

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
info@food-detective.cz

+420 723 169 029
www.food-detective.cz

potraviny bezproblémovými alternativními produkty.
výsledkům tak můžete Váš stravovací plán jednoduchým způsobem optimalizovat a nahradit problémové 

FoodDetectiveTM

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
info@food-detective.cz

+420 723 169 029
www.food-detective.cz

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
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Když je žena sexy…
Neurolog MUDr. Martin Jan Stránský trefně říká: „Zamilovat se 
člověk může v každém věku. Láska je složitá, ale o tolik více zajímavá 
kombinace reflexů a emocí, která může vzniknout v kterémkoliv věku.“
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Tak jako  
potřebujeme 

 k životu 
jídlo a pití, 
potřebujeme 

lásku

Zbláznit se láskou jako hrom, který při-

jde z  čistého nebe, může kdokoli. To 

čemu říkáme láska totiž není nic jiné-

ho než změť hormonálních a   neuro-

chemických mechanismů,“ tvrdí MUDr. 

Martin Jan Stránský. 

Je pravdou, že zamilovanost přece jen 

korigujeme lépe ve třiceti, než v  šest-

nácti. Umíme být na základě předcho-

zích zkušeností malinko opatrnější. Po-

hlédneme-li na lásku z této stránky, lze 

konstatovat, že je „rozumnější“. V žád-

ném případě to však neznamená, že je 

menší či chladnější. I   v  pokročilejším 

věku je možné psát sto sms denně ně-

komu, koho milujeme, ale neumíráme, 

když toho druhého nevidíme celý den. 

CO JE TO LÁSKA?
„Pokud mám odpovědět jako neuro-

log, pak láska je spíše všeobecný ter-

mín, které souvisí se subjektivními po-

city a  myšlenkami,“ konstatuje MUDr. 

Martin J. Stránský. „Pro každého to ale 

může být něco zcdla jiného – hodně  

závisí na tom, jak je mozek jednotlivce 

sestaven (a  připraven) jak tyto pocity 

a  myšlenky dokáže propojovat.  Dal-

ším významným faktorem je předchozí 

životní zkušenost a  hlavně sebejistota 

– je pozoruhodné, že lidé mnohokrát 

hledají lásku, aby nahradil určitý pocit 

nedostatků, což samozřejmě není opti-

mální. Poté, co láska nastane, její po-

čáteční  rozsáhlá dynamika se  na neu-

rologické úrovni těžko udržuje. Ono to 

vlastně tak má být. To je důvod, proč 

vášnivost lásky postupně v závislosti na 

její délce slábne. Původní pocity se na-

hradí  jinými.“

Může se stát, že po předchozí špatné 

zkušenosti zvolíme podruhé někoho, 

kdo je naprostým opakem předchozího 

partnera. Jenže pro mozek jsou důle-

žitější vzory zasunuté v  pomyslných 

šuplíkách, než to co chceme. 

JE MOŽNÉ I DO DLOUHODOBÉ-
HO VZTAHU VRÁTIT JISKŘENÍ? 
„Vášeň a  romantika může ve vztahu 

vydržet i  desítky let. Znamená to ale 

o vztah pečovat. Jedním z impusů může 

být zkusit si spolu zažít malý románek. 

Ano – zkusit se k sobě  chovat zase tak, 

jako by všechno teprve začínalo, dá va-

šemu vztahu novou energii. Patří sem 

svádění, flirtování, líbání, dotyky, smy-

slné esemsky, ale třeba i trocha experi-

mentování v ložnici. Udělejte si na sebe 

čas, překvapujte se,” říká Mgr. Klára 

Gajdušková, psycholožka z  Polikliniky 

na Národní. Důležité je nebát se přijít 

s něčím novým. Ať už je to erotické prá-

dlo, nebo třeba některá ze sexuálních 

pomůcek. Možná budete i  po letech 

překvapeni, jaká vášeň se v  partnerovi 

skrývá a  jaký rozměr vaše milování na-

jednou získá. V sexu není tabu nic, co je 

příjemné oběma. A pokud už ze vztahu 

tak trochu vyprchal erotický náboj, mož-

ná je nejvyšší čas zase ho tam vrátit…
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Od polibku už 
je jen krůček 

k sexu.

OD POLIBKU K MILOVÁNÍ
K  lásce samozřejmě patří i  milování. 

O tom si budeme chvíli povídat. Začně-

me ale úplně od začátku a to u polib-

ku. Při  seznámení i samotném výběru 

partnera, nelze podcenit roli  polibku. 

„Oblasti rtů a  jazyka jsou bohaté na 

nervová zakončení, a  tudíž jsou velmi 

citlivou erotogenní zónou. Při líbá-

ní nezapojujeme jen hmat, ale i  čich 

a  chuť. A  kombinace všech tří smyslů 

stimuluje v mozku děje, jejichž výsled-

kem je informace, zda toho druhého 

chceme nebo ne,“ vysvětluje 

MUDr. Stránský. Při polibku 

se v  mozku začínají uvolňo-

vat endorfiny, které zlepšují 

náladu a  snižují negativní 

účinky stresu. Zatímco or-

ganismus žen takto reaguje 

zpravidla jen na protějšky, 

do nichž jsou zamilovány, 

mužům stačí, jde-li o  pro 

ně přitažlivou ženu. „Pro-

to také celá řada žen, které 

usoudí, že jejich nový muž 

špatně líbá, vztah ukončí. 

A to i přesto, že se jim jinak 

možná partner líbí. Pro muže 

je důležitější než polibek vi-

zuální vjem,“ podotýká neu-

rolog, a  pokračuje: „Přitom 

posuzují nejen celkový do-

jem, ale i jednotlivé partie – 

zvlášť tedy hodnotí zadeček, 

prsa i  obličej. Vše pomyslně 

oznámkují a  rozhodnou se. 

Žena se převážně dívá muži 

do očí a  snaží se co nejlépe 

odhadnout jeho charakter. 

Pátrá v  paměti a  porovnává 

jej s  jinými muži. Tak zapo-

juje více částí mozku v obou 

hemisférách na rozdíl od 

mužů, kteří jsou dle stereoty-

pu méně přemýšlivý,“ dodává 

MUDr Stránský.

Od polibku už je samozřejmě jen krů-

ček k  sexu. O  tom, že je zdraví pro-

spěšný asi netřeba polemizovat. Pokud 

funguje, žena je šťastná a  spokojená, 

vizařuje z  ní vnitřní světlo, které lze 

jen těžko přehlédnout. Život je najed-

nou jednodušší. S pozitivně naladěnou 

psychickou pohodou jde ruku v  ruce 

samozřejmě i  pohoda fyzická – vždyť 

naše zdraví jednoznačně souvisís tím, 

jak jsme spokojení a šťastní. 

PROČ JE DŮLEŽITÝ SEX...
Hladina hormonů, krevní oběh, sval-

stvo, nervy – ani jeden z hlavních sys-

témů, které ovládají chod našeho těla, 

nezůstává lhostejný k  sexu. Důkazem 

toho jsou chemické a fyziologické změ-

ny, které nastávají v těle ženy před po-

hlavním stykem, v  jeho průběhu i  po 

něm. 

Pojďme se na pár z nich podívat…

O  tom, že si pravidelnými sexuálními 

hrátkami zlepšujeme fyzičku, asi ne-

musíme polemizovat. Když se milu-

jeme často nebo dlouho, necháváme 

pracovat břišní svaly, za což je zodpo-

vědná bránice uložená mezi břišní du-

tinou a plícemi a v důsledku zrychlené-

ho dýchání se smršťuje a dráždí břišní 

svalstvo. Navíc každé milování je tak 

trochu cvičením, protože zapojujeme 

různé svalové skupiny. Stahování břiš-

ních svalů během soulože je navíc sku-

tečnou masáží od povrchu až do nitra 

těla, které pak mnohem lépe tráví.

Euforie po sexu je následkem činnos-

tí dvou neuropřenašečů – serotoninu 

a dopaminu, které pod vlivem rozkoše 

vylučuje hypofýza. Dopují tak mozek 

a krev, čímž způsobují dobrou náladu. 

Rozkoš při sexu je navíc dokonalým se-

dativem. Asi všichni víme, že milování 

působí léčivě na úzkosti i stresy a uklid-

ňuje. Původcem toho jsou opět endorfi-

ny. A jako všechny ostatní tělesné akti-

vity i fyzická láska pomáhá odstraňovat 

svalové, nervové a  psychické napětí. 

Nadledvinky, malé žlázy s vnitř-

ním vyměšováním umístěné 

nad ledvinami, vylučují stresové 

hormony, které jsou vylučovány 

hypofýzou. První z nich, adrena-

lin, bystří naše smysly v případě 

ohrožení. Méně známý kortizon 

nám umožňuje bránit se proti 

depresím, androgeny zase pod-

porují sexuální touhu.

Při vzrušení se frekvence dýchá-

ní zvyšuje z obvyklých 15 klido-

vých vdechů a výdechů za minu-

tu až na 40. Díky tomu je tělo 

lépe prokrvováno a  okysličová-

no. Vylučuje zbytky kysličníku 

uhličitého a krev regeneruje asi 

jako při joggingu.

Rozkoš zvyšuje vylučování es-

trogenu, pokožka je lépe pro-

krvována, je pružnější, hladší 

a obsahuje více kolagenu.

Hlavní součást hormonálního 

systému, hypotalamus, je záro-

veň sídlem center paměti a uče-

ní, proto například masturbace 

během zkouškového období čiv 

době, kdy potřebujeme dostat 

do mozku mnoho informací, 

má příznivý vliv na koncentraci. 

Uvolnění energie při orgasmu 

stimuluje navíc přání něčeho 

dosáhnout.

V neposlední řadě sexuální rozkoš po-

sunuje práh bolestivosti. V  okamžiku 

orgasmu se odolnost proti bolesti zvýší 

až o 70 %. 

Tak jako potřebujeme k  životu jíd-

lo a  pití, potřebujeme lásku. A  v  ruku 

v ruce k ní patří i  pravidelný sex. Bez něj 

by byl náš život chudší o jeden rozměr...

Zdroj: jenzeny.cz, 

foto: Shutterstock.com
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L’AVIVAGE
a v i v á ž n í  k o n d i c i o n é r y

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. 
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken
prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení. 

Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“. 

Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis.

Bez přidaných barviv.

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz

(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE
NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI

A INTENZITĚ VŮNĚ

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO
I CELOU DOMÁCNOST

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE

NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ 

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE 

SUŠIČKA

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM 

K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM 
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE 

SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu svěžest a vůni. 

2020
2019

2018
2017

2016
2015

A INTENZITĚ VŮNĚ

Více na WWW.DEDRA.CZBěhem posledního máchání PARFUMAGE pronikneposledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla

EKOLOGIE

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ

RECEPTURA

 a dodá mu svěžest a vůni



76

Desatero 
správné 

lékárničky
Základem každé cesty ať už do zahraničí nebo 
za krásami české krajiny je proto dobře na-
chystaná lékárnička. Podle MUDr. Jiřího 
Bartoše ze Sdružení praktických lékařů byste 
měli lékárničku kontrolovat před každou 
větší cestou, minimálně však jednou do roka. 
Připravte si léky včas, a předejděte tak zby-

tečným komplikacím.
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Pokud užíváte některé 
léky pravidelně, 

zabalte je jako první

CO NESMÍ V LÉKÁRNIČCE CHY-
BĚT 
Každý si na dovolenou zabalí jiné léky. 

Jinak si lékárničku vybaví turista jedou-

cí do hor a jinak rodina s 

malými dětmi, která míří k 

moři. Některé medikamen-

ty si ale před cestou stojí za 

to pořídit v  lékárně vždy. 

Podle MUDr. Bartoše by 

součástí každé lékárničky 

měl být chladicí gel, prášky 

na bolest, průjem a zácpu. 

Opomenout byste neměli 

ani kapky do nosu, náplast, 

pastilky proti bolesti v krku 

či antihistaminika na aler-

gickou reakci. Cestovate-

lé, kterým se dělá při jízdě 

v autě nebo autobuse špat-

ně, by si s sebou měli přiba-

lit i lék proti nevolnosti.

PRAVIDELNÉ LÉKY
Pokud užíváte některé léky 

pravidelně, zabalte je jako 

první. Většina lidí má totiž 

své stálé léky mimo lékár-

ničku, například v ložnici 

nebo v kuchyni. Stává se 

proto, že na letišti zjistí-

te, že vaše pilulky zůsta-

ly na nočním stolku. To 

představuje pro cestova-

tele pořádnou kompli-

kaci, jelikož jejich léky 

mohou být na lékařský 

předpis a v zahraniční je 

neseženou.

KONZULTUJTE S LÉKAŘEM
Existují léky, které se hodí na každé 

dovolené a měly by tvořit základ vaší 

lékárničky. Pokud plánujete zahraniční 

dovolenou, před odletem se ale poraď-

te se svým praktickým lékařem, který 

vám doporučí, co je vhodné pro typ 

dovolené i zemi, do které zrovna ces-

tujete. Předejdete tak například riziku 

vysokohorských nemocí nebo infekcím 

způsobeným hmyzem. 

ANTIBIOTIKA S SEBOU? 
Podle lékařů si pacienti v posledních 

letech zvykli s sebou do kufru přibalit 

také antibiotika. Ne vždy je to ale dob-

rý nápad. „Ohledně antibiotik bych byl 

opatrný. Záleží především na tom, jak 

se lidé domluví s lékařem a do jaké de-

stinace jedou. Každopádně bych před 

nasazením antibiotik doporučil kon-

zultaci s lékařem. Dnes se lze jednodu-

še spojit například přes e-mail, skype 

nebo sociální sítě,“ radí MUDr. Bartoš 

POZOR NA PROŠLÉ LÉKY
Před každou cestou je nutné lékárničku 

zkontrolovat a ujistit se, že léky nepře-

kročily svou trvanlivou lhůtu. Prošlé léky 

totiž mohou místo úlevy přivodit kom-

plikace. „Především u léků, které uží-

váme vnitřně, může dojít k zbytečným 

zažívacím potížím nebo alergickým re-

akcím,“ zmiňuje MUDr. Bartoš. Veškeré 

propadlé léčivo by se mělo odnést do 

lékárny, kde ho lékárníci zlikvidují. 

SPRÁVNÉ 
SKLADOVÁNÍ 
Zapomínat by se nemělo ani na správ-

né skladování lékárničky. Léky by měly 

být vždy v suchu a mimo přímé sluneč-

ní světlo. Roztoky je zase lepší nechat 

v lednici. Před cestou si medikamenty 

můžete zabalit do kosmetické taštičky, 

kufru nebo do příruční kabelky, abyste 

je měli vždy při sobě. 

DEZINFEKCE
Ošetření odřenin, krvavých 

šrámů nebo drobných zranění 

se neobejde bez dezinfekce, 

která je základním faktorem 

každé správné lékárničky. Ide-

ální je také s sebou přibalit 

bezoplachový dezinfekční gel, 

který budete mít vždy po ruce. 

Na cestě vás tak nezaskočí ani 

nevzhledná toaleta a absen-

ce mýdla. Navíc předcházíte 

dalším nepříjemnostem, jako 

jsou zažívací potíže či boles-

tivé afty v ústech.  Samozřej-

mostí je kvalitní náplast.

CESTA LETADLEM
Zbystřit byste měli, pokud ces-

tujete letadlem. Ztráta kufru i 

s léky bývá po přistání velkou 

nepříjemností. Přípravky na 

bolest spolu s  léky, které uží-

váte pravidelně, je proto dob-

ré vždy vzít s sebou na palubu 

letadla. Pozor ale na roztoky, 

jejichž objem nesmí přesáh-

nout 100 mililitrů. 

HOREČKA POTRÁPÍ 
I U MOŘE
V letadlech i hotelech je stan-

dardním vybavením klimatizace, která 

vás sice vyprostí ze spárů 40stupňových 

veder, ale na druhou stranu nám může 

přivodit ucpaný nos, bolest v krku či do-

konce zvýšenou teplotou. Proto určitě 

nezapomeňte na sprej do nosu, cucavé 

tablety na bolest v krku a léky obsahu-

jící ibuprofen na snížení teploty.

PÁLÍ, PÁLÍ
Spálená ramena nebo dokonce celé 

tělo – všichni jsme si tím prošli a vždy 

si říkáme, jak se do příště polepšíme. 

Spálit se můžeme nejen na pláži, ale 

i při procházce městem nebo při pro-

jížďce na kole. Nezapomeňte s  sebou 

proto přibalit opalovací krém, nejlépe s 

ochranným faktorem 30 a více. Při prv-

ním opalování použijte na obličej ideál-

ně přípravek s SPF faktorem 50. 
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Ani perfektně vybavená lékárnička ale 
mnohdy nestačí.

Na cestách vás může potkat tolik mož-

ných situací, že není ve vašich silách 

připravit se na vše. Snažte se myslet 

alespoň na to základní – léky na aler-

gii, na střevní potíže i na bolest. Také 

si přibalte nezbytnosti, jako je pinzeta 

nebo teploměr. 

ZA EXOTIKOU 
Výlety do exotických zemích jsou stá-

le populárnější. Uzpůsobit byste tomu 

měli i vaši lékárničku. „Opět platí, že 

před cestou je dobré se poradit s prak-

tickým lékařem. Praktik může přede-

psat například léky proti silným cesto-

vatelským průjmům, na něž by volně 

dostupné pilulky nemusely stačit,“ při-

bližuje MUDr. Bartoš. Lékař vám také 

může doporučit vhodná probiotika, 

pomocí nichž střevním potížím přede-

jdete. Samozřejmostí je s  sebou vzít 

opalovací krém i léčivý přípravek na 

popálenou kůži s obsahem panthenolu. 

Přibalte také repelent proti komárům, 

který se při pobytu venku bude hodit. 

OČKOVÁNÍ S PŘEDSTIHEM 
Ani perfektně vybavená lékárnička ale 

mnohdy nestačí. Pokud se vydáte do 

třeba Afriky, měli byste se nechat očko-

vat. Hrozí vám například tyfus nebo žlu-

tá zimnice. Očkování doporučuje MUDr. 

Bartoš i při cestování po Česku a Sloven-

sku. „Česká republika patří mezi země s 

nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy, 

proto bych doporučil proti této nemo-

ci zavčas očkovat, stejně tak jako proti 

žloutenkám,“ radí. Na vakcinaci ale mu-

síte myslet s předstihem a nenechávat ji 

na poslední chvíli. Některá očkování se 

totiž skládají z více dávek.

Pokud užíváte některé léky pravidelně, 

zabalte je jako první

Foto: Shutterstock.com
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Traumeel® mast se užívá ke zmírnění 
bolesti při lehkých a středně těžkých 

poraněních pohybového aparátu.
Vhodný pro děti i dospělé.
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Jakmile nás první teplé paprsky začnou připravovat na to, že už se 
léto blíží, začneme utíkat z domu ven do zahrady, s kávou usedáme 
na terasu a přejeme si, co nejvíce provázat bydlení s pobytem venku.

láká k odpočinku



Stále víc toužíme relaxovat v  otevře-

ném prostoru pod modrou oblohou 

a  slunečními paprsky nebo za svitu 

hvězd. Proto se současná architektura 

snaží vybudovat v  novostavbách tera-

sy, kde to jen jde. Samozřejmostí jsou 

terasy u rodinných domů se zahradou, 

ale nabízejí je i  nové bytové domy, a to 

nejen v přízemí, ale i ve vyšších patrech. 

Novým trendem se stávají také terasy 

na rovných částech střech. Terasa tedy 

už dávno není jen pravoúhlý prostor 

před francouzskými dveřmi. Ale třeba 

zálivem organického tvaru, který do-

vnitř přivádí zahradu, nebo koutem 

u domu, nabízejícím pohled jak z roz-

hledny. 

OCHRANA SOUKROMÍ
Pokud máte terasu situovanou tak, že 

nejste chráněni před zvědavými a  zá-

vistnými pohledy sousedů, pomohou 

vám optické zástěny. Dříve se užívaly 

stěny z  dřevěných latěk, ale můžete 

používat i  tvarované mříže ze dře-

va či kovu. Popínavé rostliny můžete 

zvolit jako oporu. Další variantou jsou 

bambusové, rákosové, vřesové nebo 

různé jiné rohože, které se jednoduše 

drátkem či provázkem přichytí k  plo-

tu, sloupku nebo zábradlí. Soukromí 

vám zajistí i  zajistí i  živý plot, aspoň 

v místech, kudy je na vaši terasu vidět. 

K  mání jsou i  květinové truhlíky růz-

ných rozměrů se zabudovanými para-

vány. Každopádně byste se při pořizo-

vání jakékoli zástěny měli řídit jedním 

základním pravidlem. Výška zástěny te-

rasy by měla být v případě terasy ideál-

ně 1,6 až 1,8 metru, což odpovídá výšce 

dospělé osoby. 

KTERÁ PODLAHA JE 
NEJLEPŠÍ?
Materiál na podlahu byste měli vybírat 

určitě podle vašeho rozpočtu a  podle 

způsobu využívání terasy. Teprve po-

tom je čas vybírat vhodný materiál. Je 

důležité, aby podlaha na vaší venkov-

ní terase byla kvalitní. To znamená, že 

by měla být odolná vůči venkovním 

vlivům. Dalšími požadavky jsou např. 

estetická stránka podlahy a  její bez-

pečnost nebo její snadná údržba.  Ob-

líbený je kámen, dlaždice i dřevo. Vše 

má ale i své stinné stránky. Pokud máte 

děti nebo domácí mazlíčky, mohou se 

na kamenné či dlaždicové podlaze zra-

nit, obzvláště když jsou zvyklé na tera-

se pobíhat. Rozhodnete-li se pro dřevo, 

musíte vybírat opravu důkladně a  vy-

platí se investovat nejen do materiálu, 

ale také do údržby. Pokud budou prkna 

nekvalitní, hrozí zadření třísky. Vyzna-

vači high tech designu možná zatouží 

po betonu, který je odolný proti po-

škrábání. Musíte však počítat s tím, že 

se v létě bude od podlahy odrážet silné 

sluneční záření a teplota u ní může do-

sáhnout až 60 stupňů Celsia. Pokud te-

rasu máte částečně krytou a využíváte 

ji téměř po celý rok, tak zvolte dlažbu 

protiskluznou a mrazuvzdornou. Vybí-

rat můžete z dlaždic betonových nebo 

keramických, ze zámkové dlažby nebo 

přírodního kamene, který může na vaší 

terase vytvořit hezké vzory. V  součas-

nosti si stále větší popularitu získává 

dřevoplast.  Kvalitní dřevoplastová 

prkna by měla obsahovat 60% dřeva 

a  40% polymeru HDPE (high-density 

polyethylen). 

Pojďme se ale zastavit u  dřeva. Před 

pár lety jako by dřevo z teras vymizelo 

a všude se pokládala dlažba. Dnes se ale 

dřevěné materiály znovu vracejí. Kera-

mické a kamenné podlahy na terasách 

mají totiž jednu nevýhodu – pokud je 

terasa vystavena slunečním paprskům, 

podlaha se rozpálí tak, že na ni ani 

nemůžete stoupnout. Zastíněné úzké 

lodžie tímto problémem zpravidla ne-

trpí, takže tam je dlažba určitě na mís-

tě, u velkých střešních nebo zahradních 

teras je ale tento faktor velmi důležitý.

Dřevěné terasy  tvoří nejpřirozenější 

přechod mezi interiérem a  exteriérem 

domu. Opticky rozšiřují obytný prostor 

až do venkovní zeleně. Toto spojená 

v každém vyvolá příjemné pocity rela-

xace a  spojení s  přírodou.  Podlahy na 

terasy ze dřeva jsou navíc velmi příjem-

né na bosé nohy, a to jak v horkých let-

ních dnech, tak i v chladnějším počasí. 

Dřevěné terasy přenáší vždy takové 

množství tepla, které potřebujeme pro 

dobrý pocit a dokonalý komfort. 

Přírodní dřevo je krásné, ale musí se 

pravidelně napouštět proti hnilobě, 

plísním a  houbám, pokud nechceme, 

aby podlaha zešedla střídáním deště 

a slunce, je třeba ji pravidelně lakovat. 

Tohle všechno můžete zapomenout 

díky moderním terasovým podlahám 

WPC. Jde o  prkna nebo dílce lisované 

ze směsi přírodního materiálu (dřeva 

nebo bambusu) a polyetylenu. Výsled-

kem je zcela bezúdržbový materiál vy-

ráběný ve velké škále designů, takže při 

jeho použití snadno můžete přizpůso-

bit vzhled terasy vzhledu domu.

ZASTŘEŠIT NEBO NE?
Ideální terasa by měla být situována 

v závětří. Většinou se také řeší otázka, 

zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné překrytí 

terasy má samozřejmě své výhody, ale 

na druhé straně brání působení slunce.  

Konstrukce zastřešení stavbu samozřej-

mě prodraží, ale dá terase širší možnos-

ti využití, třeba i v podzimních měsících. 

Zastřešení je ale nutné plánovat s ohle-
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Paní Lenka z  Mnichova Hradiště vy-

chovává své dva syny sama. Patnácti-

letý Erik studuje první ročník střední 

školy a  mladší Davídek, který v  říjnu 

oslavil osmé narozeniny, je nejraději 

s  maminkou doma nebo ve speciální 

škole. Od narození se potýká s vážnou 

metabolickou poruchou, po jejíž příči-

ně lékaři stále pátrají. Jeho problémy 

jsou různé: „Davídek má snížené sva-

lové napětí, můžete si jej představit 

jako hadrovou panenku. Po celý život 

ho provází epileptické záchvaty, které 

zmírňuje pravidelné užívání léků. Má 

také problém s příjmem potravy a čas-

tým zvracením,“ popisuje maminka 

Lenka. „Nejhorší byly první měsíce Da-

vídkova života, většinu času jsme trávili 

v nemocnici. Erik v té době navštěvoval 

druhou třídu základní školy a s péčí po-

máhali babička s dědou. Pro všechny to 

bylo náročné období. Erik se zhoršil ve 

škole, vzájemné odloučení jsme těžce 

nesli,“ dodává.

Davídka trápí i pokročilá skolióza. Ka-

ždý den s  ním proto maminka cvičí, 

pravidelně navštěvuje rehabilitace, 

muzikoterapii, hipoterapii (rehabilitaci 

na koni) a pro účely senzorické stimu-

lace relaxační místnost snoezelen. Ta 

je vybavená barevnými světýlky, které 

mají na Davídka v kombinaci s pohodl-

ným ležením a  relaxační hudbou bla-

hodárné účinky. „Musím říct, že nejvíce 

Davídkovi pomáhá delfinoterapie, na 

kterou dojíždíme do zahraničí. Davídek 

plave v bazénku se speciálně vycvičený-

mi delfíny, kteří pro vážně nemocné 

děti fungují jako terapeuti. Děti pozo-

rují triky a kousky delfínů a vzájemně 

spolu komunikují. Je to neuvěřitelné, 

ale delfíni dokážou rozeznat nemocné-

ho člověka od zdravého. Nemocnému 

projeví mnohem více pozornosti, jako-

by sami chápali, že právě on jejich po-

moc potřebuje. Po poslední takové te-

rapii začal hláskovat. Je úžasné, že po 

tolika letech najednou od syna slyšíte 

něco víc než jen zvuky,“ vysvětluje ma-

minka Lenka. Takový výlet však rodinu 

stojí několik desítek tisíc korun. S úhra-

dou částečně pomáhají Dobří andělé 

prostřednictvím nadace Dobrý anděl, 

ale i další neziskové organizace. „Dob-

ří andělé nám pomáhají především 

s těmi pravidelnými náklady. Například 

s  vyváženou stravou, kterou Davídek 

potřebuje, kupujeme mu třeba nu-

tridrinky a  nutripudinky. Z  příspěvku 

hradíme různé terapie, a  pokud něco 

zbyde, dáme částku stranou na delfino-

terapii. Nyní máme další sen, vyzkoušet 

soukromou rehabilitační kliniku v Pra-

ze. Uvidíme, zda na ni našetříme, je to 

nad rámec zdravotního pojištění. Dě-

kujeme Dobrým andělům, ale i rodině 

a  dalším lidem, kteří nám pomáhají. 

Bez nich bychom nemohli Davídkovi 

dopřát takovou péči,“ říká s vděčností 

paní Lenka.

Nadace Dobrý anděl měsíčně přijme 

přes 107 nových rodin, které zasáhla 

vážná nemoc. Veškeré příspěvky, kte-

ré se každý měsíc od dárců vyberou, se 

na začátku následujícího měsíce rov-

noměrně rozdělí mezi rodiny, kterým 

Dobří andělé pomáhají. Do pomoci se 

můžete zapojit i vy. Stačí se zaregistro-

vat na www.dobryandel.cz/registrace, 

zvolit libovolnou výši příspěvku a zadat 

trvalý příkaz. 

Snažíme se žít jako normální rodina, 
i když je syn vážně nemocný
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dem na to, jak moc „ubere“ světla, kte-

ré jde skrze okna do interiéru. Řešením 

je střecha z materiálu, který propouští 

světlo (polykarbonát, drátosklo) a  lát-

kové či rákosové podhledy. Zastřešení 

lehkou hliníkovou konstrukcí se skleně-

nou nebo polykarbonátovou výplní vy-

žaduje pro připevnění jen jednu stěnu, 

a její variabilita umožňuje otvírání jed-

notlivých dílů. Výhodou stropních hliní-

kových lamel je jejich náklon až o 160 

stupňů, kterým lze regulovat přístup 

světla. Při dosednutí na sebe vytvoří 

lamely celistvou nepropustnou plochu, 

některé modely lze shrnovat i do stran 

nebo je osadit led pásky. Výhodou hli-

níkové střechy je i její nosnost až 130kg/

m2, což oceníme především v  zimním 

období, kdy se nemusíme obávat kaž-

dého centimetru nového sněhu.

TERASA S ATIKOU
Současným horkým trendem je zastře-

šení teras s  obvodovým pohledovým 

atikovým pásem. Beze zbytku splňuje 

požadavky moderní architektury na-

začlenění vzdušné terasy do obytné 

plochy současných novostaveb. Celý 

koncept zastřešení, čisté linie, barevné 

sladění a celková maximální příslušnost 

ke stávajícímu objektu je prvořadým 

určujícím parametrem. Atikový pás op-

ticky skrývá nevhodné technické pod-

mínky. Minimální nutný sklon střechy 

včetně příslušenství pro odvod dešťové 

vody, případně stínící techniku, podo-

ba a  materiál atikového pásu by měl 

být odvozený a sladěný s charakterem 

původní stavby. Materiálem může být 

dřevo, hliníkové lamely nebo nečleně-

ná barevná hliníková plocha.

CHYTRÉ MARKÝZY
Spolehlivější ochranou před sluncem 

jsou markýzy, i když patří samozřejmě 

k  dražším řešením. Kazetová markýza 

se při stažení celá schová do kazety 

(pouzdra) a je tak chráněna před vněj-

šími vlivy. Textilie markýzy by měla být 

kvalitní, delší životnost zaručuje textilie 

s  příměsí nanovláken, která je odolná 

proti dešti, mrazu, plísním i UV záření. 

Osvědčily se markýzy se zabudovanými 

světelnými panely pro večerní poseze-

ní a  otřesovými a  slunečními senzory, 

které reagují automaticky na změnu 

počasí. Při silném větru se automaticky 

zatáhnou a vytáhnou při ostrém slunci. 

Markýzu lze ovládat klikou, elektromo-

torem nebo dálkově. Na dobré funkci 

markýzy či slunečníku se podílí i  bar-

va plátna. Tmavé barvy pohlcují více 
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Ideální terasa 
by měla být 
situována 
v závětří.

slunečních paprsků a  sálají pak teplo 

i  do stíněného prostoru, světlé barvy 

slunce odrážejí. Teplé barvy (červená, 

oranžová) navozují pocit většího horka, 

namodralé či nazelenalé tóny vzbuzují 

dojem svěžesti.

PERGOLA S POSUVNOU STŘE-
CHOU
Velmi žádané jsou v současné době per-

goly s  pevnou konstrukcí a  posuvným 

potahem. Jde o jakousi   zlatou střední 

cestu mezi výsuvnými markýzami a pev-

ným zastřešením. Tyto moderní pergoly 

kombinují výhody obou typů. Jsou flexi-

bilní jako výsuvné markýzy – v případě 

potřeby je můžete zatáhnout, protože 

jejich střecha je pohyblivá, a jsou stabilní 

jako pevné zastřešení – díky pevné kon-

strukci odolají i silnému větru. Navíc lze 

přední část pergoly a boky zastínit scree-

novými roletami a vytvořit tak z pergoly 

jedinečný altán. Některé pergoly mají 

ve stropní části slunolam složený z hliní-

kových lamel 210 mm, které se plynule 

naklápějí. Umožňují částečné přistínění 

a zároveň vpuštění světla pod pergolu. 

A když slunolam uzavřete, pergola po-

slouží i  jako přístřešek , který částečně 

chrání i před deštěm.

POHODLNÝ POLSTROVANÝ 
NÁBYTEK 
U  čeho budeme sedět, napadne kaž-

dého, kdo si pořizuje terasu. Nábytek 

může být dřevěný (z  čehož nejtrvan-

livější je teakový), kovový (nerezový, 

hliníkový, ocelový, z drátěných sítí) vy-

plétaný (ratanový, nebo třeba z  pal-

mového listí) a nakonec nový plastový 

nábytek, často v podobě designérských 

lahůdek. Mezi něj zařadíme nejen kom-

paktní plastové výlisky, ale například 

i  syntetický ratan. Třešinkou na dortu 

- u jakéhokoliv nábytku - je pak lehké, 

hezké a  příjemné polstrování. Různý 

design sedáků a  polštářů dokáže to, 

že terasa s nábytkem vypadá pokaždé 

jinak. Jemná kostka navozuje domácký 

vzhled, zatímco okrovo-černé a  žlutě 

oranžové odstíny v  typických vzorech 

inspirovaných Afrikou přinášejí pocit 

exotiky. Jasně identifikovatelné jsou 

středomořské barvy a  motivy. Od ble-

děmodré řecké až po vzory a  kombi-

nace hráškové, růžové a modré typické 

pro Provence. Co se týká trvanlivosti, 

voděodolnosti a nešpinavosti, moderní 

„venkovní“ látky jsou ošetřeny vodood-

pudivou úpravou, kdy se kapky vody do 

polštářů nevsakují, ale stékají po nich. 

Jiné úpravy textilu mají žáruvzdornou 

úpravu, potah je více chráněn před 

propálením cigaretou. Při vytrvalých 

deštích a  přes zimu je pak nezbytné 

všechny polštáře uložit v suchu doma.

POHODLÍ JAKO 
V OBÝVÁKU
Není nad to si po dobrém jídle dát re-

lax na čerstvém vzduchu ve vodorovné 

poloze. K  tomu vám skvěle poslouží 

zahradní lehátka, postele, pohovky, le-

hátka či houpací sítě. Na úzké terasy se 

hodí lehká polohovací křesílka, skládací 

lehátka a menší pohovky. Větší plocha 

snese i velké pohovky, lehátka pro dva 

nebo houpací sítě s  podstavcem. Vel-

kým hitem jsou v posledních letech mo-

dulární sedací soupravy, které si můžete 

sestavit na míru, přesně podle prostoru, 

který máte k dispozici. Vytvoříte tak za 

pár minut jak pohodlnou sedačku, tak 

třeba postel nebo lehátka. Tyto varia-

bilní sestavy vytvoří z  terasy skutečný 

venkovní obývák.

SVĚTLO NA VEČERY
Možná se vám už letité klasické svět-

lo instalované na stěně nebo u stropu 

domu okoukalo. I pro vás, co si terasu 

teprve budujete, máme tip: populární 

zápustná světla, která vytvoří zajímavý 

a příjemný pocit. Tato dekorativní svět-

la jsou k  zakoupení v  sestavě, kterou 

zvládne připojit každý. Zapojení ne-

trvá déle než  5 min. Na tato světla si 

můžete osadit různá barevná stínítka, 

která vytvoří téměř magický pohled na 

terasu. K orientačnímu osvětlení terasy 

jsou nejvhodnější nenápadná zápust-

ná svítidla, která se instalují do dlažby 

či podlahy. Nikdy o  ně nezakopnete 

a  v noci vás mohou ochránit před pá-

dem. Stále žádanějšími jsou LED světla, 

a to z důvodu nízké spotřeby a dlouhé 

životnosti. Výrobce udává záruku 5 let 

a  životnost až 50 000 hodin. A  co je 

strašně důležité, tato světla se nezahří-

vají a jsou tudíž bezpečná pro vaše bosé 

nohy.

POSVIŤTE SI SLUNCEM
Velkým hitem je podlahové solární 

světlo, napájené ze zdroje umístěného 

uvnitř tělesa světla. Zdroj světla je do-

bíjen pomocí několika mikro solárních 

panelů, které jsou součástí světla. Tak-

že nemusíte řešit vůbec přívod elektric-

ké energie, což je v mnoha případech 

problém, pokud se jedná o  dodateč-

nou montáž v již hotové terase. Světla 

jsou vyráběna z  různých, povětšinou 

odolných materiálů, včetně nerezavě-

jící oceli, nebo s  různou povrchovou 

úpravou. Samozřejmostí je odolnost 

vůči vodě a  klimatickým podmínkám 

všeobecně. Světla jsou osazena aku-

mulátory, které vydrží bezproblémově 

napájet světla až 12 hodin v kuse. Ven-

kovní podlahové solární osvětlení bývá 

standardně osazeno čidlem setmění, 

které zapíná světlo po setmění a s ran-

ním rozbřeskem ho opět vypne. Kromě 

toho lze světlo vypínat a zapínat vesta-

věným vypínačem.
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V zahradách se 
stále intenzivněji 
hlásí o slovo exo-

tické rostliny.

TEPLO PRO CHLADNÉ DNY
K  vytvoření pohody na terase dopo-

mohou rovněž venkovní plynová či 

elektrická halogenová topidla, která 

zaženou chlad při večerních poseze-

ních. Manipulace i  instalace se zářiči 

je jednoduchá, hlavní je jejich stabilní 

umístění na rovné zpevněné ploše, při-

čemž je zářič dostatečně vzdálen od 

ohřívaných předmětů – minimálně 1 m. 

Topidla jsou vybavena bezpečnostním 

ventilem, který v případě pádu topidla 

automaticky uzavře přívod plynu, tak-

že se nemusíte bát zbytečného úniku či 

dokonce vznícení. Na terasách oceníte 

praktická halogenová topidla přímo 

do zásuvky s připojením na 230 V. Tím 

odpadne starost táhnout těžkou plyno-

vou bombu např. do patra. Výkon těch-

to topidel se pohybuje kolem 2100W. 

Topidla mají plynulou regulaci výkonu 

ve třech stupních výkonu. Bývají vysoká 

2,10 m a váží kolem 15 kg.  Plynová to-

pidla mají regulovatelný výkon kolem 

5-13 kW a  jsou vhodná pro použití na 

venkovních terasách, kde je zaručeno 

dobré odvětrání plynových spalin. Vy-

žadují samozřejmě bezpečné připojení 

plynové bomby.

VÝZDOBA TERASY
Různé drobné dekorativní předměty 

se u venkovního posezení budou spíše 

častěji střídat než zde mít pevné místo. 

Základem výzdoby terasy jsou ovšem 

rostliny. Je tu ideální místo pro venčení 

pokojovek, musíme ale dbát na to, aby 

je nespálilo přímé slunce nebo neohro-

zil prudký déšť. Všechny naše oblíbené 

fíkusy, monstery, ibišky, banánovníky 

a pokojové palmy léto na terase uvítají 

stejně jako my sami. Jarní měsíce jsou 

navíc u  většiny z  nich dobou přesazo-

vání do větších květináčů a čerstvé ze-

miny, což se nám na terase bude dělat 

určitě lépe než v bytě.

Pro letnění můžeme květináče s  po-

kojovkami usadit do pěkných obalů. 

Šikovné jsou samozavlažovací truhlíky, 

ale pozor – většina rostlin přemokření 

od kořenů nesnáší, takže hladinu vody 

je třeba hlídat, aby nedosáhla ke koře-

nům, ale jen s pomocí knotu zavlažova-

la květiny shora.

Efektně vypadají i  květiny usazené 

do různých jiných nádob – dřevěných 

džberů, pozinkovaných nebo smaltova-

ných hrnců, kbelíků nebo betonových či 

keramických korýtek.

Truhlíkové letničky pak terasu oživí 

pestrostí květů. Mohou to být tradiční 

muškáty a petunie, ale i celá řada dal-

ších květin, kterým se v truhlíkách dob-

ře daří, nabídka zahradnictví je velmi 

široká. Truhlíky můžeme zavěsit na zá-

bradlí, postavit na parapety oken nebo 

prostě jen rozmístit na podlahu.

Na malých teráskách a  lodžiích může-

me využít trik vertikálního pěstování 

rostlin. Stačí na stěnu pevně přichytit 

drátěnou síť a  na ni zavěsit květináč-

ky, nebo pod ni umístit úzký truhlík 

s  několika bujně se rozrůstajícími po-

pínavkami – docela obyčejné fazole 

se rozrostou do velké výšky i do šířky, 

půvabně kvetou a na závěr se vám od-

mění i bohatou úrodou lusků. Hojně se 

rozroste do výšky také hrachor vonný, 

jehož pestrobarevné květy můžeme 

také stříhat do váziček, protože v nich 

dlouho vydrží.

STÁLEKVETOUCÍ ZAHRADA
Samozřejmostí je, že na rozkvetlou te-

rasu bude navazovat i rozkvetlá zahra-

da. Kdo miluje květiny, barvy a  vůně, 

může si vytvořit zahradu, kde stále 

něco kvete. Letní květiny jsou úchvat-

né, ale přece jen to trvá, než vyraší 

a vykvetou. Vyplatí se tedy do výsadby 

přimíchat i něco z jarních cibulovin. Ty 

nejprve zaujmou květem a pak ještě je-

jich listy před zatažením ozelení plochu 

do té doby, než se začnou prosazovat 

letní druhy. Mimochodem, víte, že když  

po odkvětu seříznete chrpy, ostrožky, 

vlčí boby a  rané kopretiny, vykvetou 

v průběhu léta znovu? A odstříháváním 

uschlých květů macešek, aksamitníků 

a  dalších okrasných květin, ze kterých 

neplánujeme sběr semínek, výrazně 

prodloužíte dobu kvetení.  Ve výsadbě 

bychom měli použít také rostliny, které 

vykvétají později, nebo které zdobí i po 

odkvětu. Černuchami, janebami nebo 

ozdobnými travinami nic nezkazíte. Už 

v  létě myslete na to, že podzimní zá-

hony nemusí být vždy smutné. Ale na-

opak kvetoucí a pěkné na pohled až do 

začátku zimy. Stačí pouze při výsadbě 

záhonu použít trvalky, které vykvétají 

koncem léta nebo na začátku podzimu. 

Nádherné jsou astry, japonské sasanky, 

vřesy a  široký sortiment vysokých roz-

chodníků, které kvetou až do prvních 

mrazíků.

Foto: Shutterstock.com
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SPÍCÍ BEATRICE
Moderní pojetí pohádky o Šípkové Růžence od 

vítězky soutěže CooBoo hledá talent

Světem se šíří neznámý virus. Nelze určit, kde zasáhne 

příště a kdo další se v bezvědomí svalí k zemi. Protože 

počet obětí každým dnem neúprosně roste, vědci se 

rozhodnou přistoupit k nebezpečným pokusům na 

lidech. Jako dobrovolnice se přihlásí i osmnáctiletá 

Beatrice. Co ji ve výzkumném středisku čeká? Je nějaká 

naděje, že společně se synem jednoho z výzkumníků 

objeví lék? Přežije Bea a dokáže zachránit své blízké – 

včetně toho, kterého miluje?

ZASLÍBENÁ
První díl série od autorky světového bestselleru 

Selekce

Lady Hollis Briteová je nadšená – a v šoku. Král Jameson jí 

totiž veřejně vyjevil své city, o čemž odjakživa snila. Jako 

jediná ze šlechtických dcer upoutala jeho pozornost! Ale 

Hollis si brzy uvědomí, že stát se královnou možná není 

ten šťastný konec, který si představovala. A když se setká 

s cizincem, který má  schopnost nahlédnout přímo do 

jejího srdce, pochopí, že ve skutečnosti touží po úplně 

jiné budoucnosti.

STAROSTI Z RADOSTI
Volné pokračování humoristického románu Slzy od 

smíchu.

Anežčina bláznivá jízda pokračuje! Ze života na mateřské 

už jí začíná jít hlava kolem, a tak nutně potřebuje změnu. 

Bude kýženým rozptýlením práce s  malými špunty ve 

školce nebo návrat k její dětské lásce – ke koním? Jisté 

je, že jedno i  druhé jí přinese perné i  veselé chvilky, 

a taky důležité poznání. Těžkosti a trapasy k životu patří 

a koření ho stejně dobře jako humor, štěstí a láska. Stačí 

jen uhlídat ten správný poměr a zůstat optimistou!

NEŽ PRAVDA VYJDE NAJEVO
Vítejte znovu v kavárně umožňující cestování  

v čase! Pokračování románu Než vystydne káva.

Japonská kavárna Funiculi funicula už umožnila cestovat 

v čase mnoha lidem. Tentokrát se pro návrat do minulosti 

rozhodnou čtyři muži, kteří by udělali cokoli, aby se ještě 

jednou setkali se svými blízkými. Teď, když pochopili, že 

život může vychladnout stejně rychle jako káva, musí 

svým milovaným naposled něco sdělit. Jen tak najdou 

sílu změnit svůj pohled na život a pokusí se v něm znovu 

najít štěstí.

NAUČTE SE TANČIT V DEŠTI
Varování: Tato kniha vám může zásadně změnit 

život… k lepšímu

Vysněná práce moderátorky v rádiu se v případě Emmy 

proměnila v  ubíjející rutinu bez špetky uznání, kvůli 

které šel její osobní život stranou a  nálada ke dnu. 

Setkání s  úspěšným spisovatelem ji přiměje přestat 

přežívat a začít konečně žít. K tomu ji navede originální 

experiment, který ji naučí vnímat svět kolem sebe jiným 

pohledem. Je jen na ní, jak bude její život nakonec 

vypadat. A  stejně tak na čtenářích, kteří můžou díky 

několika motivačním cvičením dosáhnout stejného 

pokroku jako Emma.
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PROČ JE MÁMĚ VŠECHNO U ***!
Děti jsou radost! Tak určitě.

Mámina sladká děťátka dospěla do klátících se teenagerů 

a  místo dohadů, kdo by vyhrál v  souboji mezi dračím 

jezevcem a  ninja koněm, tráví noci na Snapchatu 

a  dorozumívají se výhradně posunky a  vrčením. Kolik 

„období“ ještě přijde, než se z nich stanou funkční členové 

společnosti? Nejdřív to byly celonoční symfonie řevu, pak 

zvykání na nočník a teď neschopnost vstát před polednem 

bez kopance do zadku. Jak to má ale máma přežít? A kdy 

už to skončí? KDY?

OBCHŮDEK NA ROHU
Záhadné dědictví vám může zkomplikovat život 

i přinést lásku, o jaké jste snili.

Rosa Larkinová jednoho dne s překvapením zjistí, že jí 

někdo odkázal malý obchod na venkově. V Londýně ji nic 

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

do nového podnikání a před očima maloměsta se snaží 

uspět. Máme tu pohledného ragbistu, sexy instalatéra, 

šťouravého novináře a  další svérázné figurky. A  Rosa 

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

se ztratil vzácný náhrdelník a  kdo se skrývá za jejím 

tajemným dědictvím.

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

Plastické chirurgyni Evelyn Rhoadesové se nepodařilo 

utajit narozeniny. Je jí 35 a  celé městečko Bell Harbor 

se domnívá, že nutně potřebuje manžela. A  aby 

toho nebylo málo, má jít za družičku na svatbu svých 

rozvedených rodičů, kteří se opět dali dohromady. Na 

internetových stránkách pro nezadané toho pravého 

rozhodně nenajde. Mohl by jím být opilý výtržník 

Tyler Connelly, který se jí v den narozenin nabourá do 

života? Na to je podle Evelyn příliš mladý, nezodpovědný 

a neperspektivní…

FOUKNEŠ DO PĚNY
Nebude to lehké, ale bude to jízda

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

křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte 

se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.
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VZPOMEŇ SI NA LÁSKU
Když se láska, kterou už jste dávno oplakali, znovu 

objeví a převrátí vám život na ruby

U  romantické večere se snoubencem Ryanem si Kailey 

uvědomí, jaké má štěstí. Má skvělou práci, dokonalého 

partnera a  za chvíli svatbu. Při odchodu spatří před 

vchodem do restaurace zarostlého bezdomovce. Když 

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

McAllistera. Před deseti lety bez vysvětlení zmizel a teď 

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

rozhodnout, co a koho vlastně chce.
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STAVBA S VĚŽOVÝM JEŘÁBEM
Vyrazte s  těmi nejmenšími na staveniště a užijte si dlouhé 

hodiny zábavy. Stavba s věžovým jeřábem (10933) od LEGO® 

DUPLO® přináší rušný den na sta-

veništi do pokojíku vašich 

dětí – parádní stroje, úžasné 

činnosti a  pestrá škála po-

stav inspirují k  přehrávání 

zajímavých příběhů a  rozví-

jení dovedností. Stavebnice 

má navíc funkci Push & Go 

a  také kostky, co svítí a  vy-

dávají zvuky! Stavte až do 

nebe! od 2 let, Doporučená cena: 3299,-

Značka Dove nabízí širokou řadu sprchových gelů, které se skvěle 

přizpůsobí jedinečným potřebám a zajistí perfektní péči o pokožku 

celého těla. Od receptur pro suchou kůži až po složení přizpůsobené 

citlivé pokožce, to vše a mnohem více nabízí sprchové gely Dove.

Všimli jste si, že naše lahve jsou nyní vyrobené ze 100% 

recyklovaného plastu?

Hledáte pastu, která je účinná, 

obsahuje přírodní ingredience, 

a ještě navíc šetří životní prostředí? 

Značka Signal představuje novou 

řadu White Now Detox v částečně 

recyklovatelné tubě bez papírové 

krabičky. Nová řada přináší 

složení z  přírodních ingrediencí 

a  poskytuje celodenní kompletní 

péči o vaše zuby. Jednou z hlavních 

složek je jíl využívaný v kosmetice 

zejména pro své detoxikační 

a bělicí účinky.

WELLNESS
DOKONALÝ PEELING
JEDNODUCHÁ MASÁŽ

V POHODLÍ DOMOVA

WWW.ADONIS.CZ

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

dle originální receptury v Německu již více 

než 140 let.

Minerální látky vhodné 

pro celou rodinu.
Magnesium phosphoricum DHU D5 – D30 je 

homeopatický lék k vnitřnímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více na 
www.schussler-original.cz

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnu-

tím a svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.



V  mrazivém dopoledni v  parku, 

na horách, při celodenním řádění 

v deštivém počasí, ale i ve vedrech 

u vody. Všude tam oceníte kvalitní 

termosku. V zimě udrží nápoje hor-

ké, v  létě chladné. A když je navíc 

k dispozici i ve variantě na jídlo a je-

jím výrobcem je známá australská 

značka b.box, je jasné, že nemůže 

chybět v žádném batohu či tašce.

www.mimmo.cz, 
www.facebook.com/mimmo.cz

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

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

antibiotik.

Pro všechny, kteří se už těší, 
až budou zase žít život naplno.
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LUXUSNÍ TĚLOVÝ BALZÁM ONCLÉ 
S KMENOVÝMI BUŇKAMI
Hloubková obnova. Na tělo i obličej.
+ AKOSKY® APIUM

+ 3D kyselina Hyaluronová

+ INCA INCHI, SQUALAN a BIO šípkový olej

- aktivní regenerace a remodelace kůže

- hloubková výživa pleti

- dlouhodobá hydratace

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

 bez známek poškození

- rychlé vstřebávání, pohodlná aplikace

- nový český výrobek

- 200ml

www.oncle.cz

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

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

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

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

Dávkování: 1-2 tobolky denně

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
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REVITAL Super beta-karoten se pyšní složením se 7 aktivními lát-

kami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je 

důležitý pro ochranu očí i  pokožky 

při letním slunění, podporuje opálení 

a  prodlužuje stálost zabarvení kůže. 

REVITAL Super beta-karoten kromě něj 

obsahuje i  přírodní výtažky z  měsíčku 

a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s bio-

tinem, selenem, vitaminy C a E vytváří 

vysoce účinný komplex, který má nejen 

příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale 

současně podporuje celkovou odolnost 

a vitalitu organizmu.

Koupíte v lékárnách 

a na www.nasevitaminy.cz

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

je atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop navržený 

japonským lékařem.

Používejte Raycop pravidelně na veškeré lůžkoviny, polštáře, 

peřiny, matrace a čalouněný nábytek. Bezchemicky se zbavíte 

nebezpečných alergenů a váš domov bude opravdu čistý.

Více na www.raycop.cz, cena 6990,- Kč

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

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

skvrny,

2. rozzáří vaše oblečení a zabrání šedivění 

dokonce i po několika vypráních,

3. poskytuje příjemnou dlouho-

trvající svěžest pro vaše oblečení,

4. je účinnýproti skvrnám, ale 

šetrný ke tka-

ninám.

dokonce i po několika vypráních,

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

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

příznivě ovlivňují stav 

zraku. Jeho užívání je 

vhodné pro všechny 

osoby, které svůj zrak 

nadměrně zatěžují 

(práce na počítači, ři-

diči) i pro ty, kteří si 

chtějí zachovat dobrý 

zrak až do pozdního 

věku. 

www.NOVENTIS.cz

Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým 

antiperspirantem Dove Go Fresh Apple 

a White Tea, který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

roll-on i v tuhé variantě 

stick.

Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým 

Dove Go Fresh Apple Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva- který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva-

roll-on i v tuhé variantě 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný fi lm 

a  tím ji chrání před zarudnu-

tím a  svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

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

žitelný a splachovatelný.

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

zklidňuje a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvá-

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

pokožku. 

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

z  heřmánku a  dubové 

kůry. Pečuje o  pokožku 

se sklonem k zevním he-

meroidům, má zklidňu-

jící a hydratační účinky. 

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

Seznamte se s jedinečnými španělskými melouny BOUQUET. 

Tyto výtečné melouny v sobě neskrývají žádná černá, těžko rozkousatelná 

 semínka. Bezpeckové melouny BOUQUET chutnají pokaždé skvěle! 

Více na www.nejlepsimelouny.cz 

nebo na facebooku www.facebook.com/BOUQUETovoce.

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

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

ní atmosféry s dětmi od 3 do 8 let? 

Udělejte si krásné chvilky s  lehouč-

kou, nešpinivou modelínou PLAY-

FOAM®. Veselí zajiíč-

ci, roztomilá kuřátka 

a malovaná vajíčka se 

mohou stát součástí 

i vašich Velikonoc!

Různá balení  od 99,- 

do 239,-Kč

www.playfoam.cz
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Rozhovor

S  herečkou Terezou Kostkovou (43) jsme tento rozhovor při-
pravovali během koronavirové karantény. Dostali jsme se tak 
k mnoha aktuálním tématům, jimiž je například domácí samo-
studium školáků, nutnost dodržování nastolených opatření, ale 
také divadlo, které zažívá nečekanou pauzu. Už nyní se he-
rečka totiž těší, až bude moci divákům spolu s kolegy odehrát 
novou komedii TIK TIK v Komorním divadle Kalich, jejíž premiéru 

pandemie znemožnila.

NÁVRAT SAMI K SOBĚ
JSME POTŘEBOVALI JAKO SŮL
Komorní divadlo Kalich 
a Tv Prima
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Tereza často natáčí pro Primu. Nyní se reprízují seriály Temný Kraj a Vinaři.



Jak jste prožívala poslední dny 

v souvislosti s koronavirem? 

V  této pro všechny nečekané situaci, 

která bezesporu zaskočila a  nabou-

rala všechny naše zaběhlé „trasy“, se 

i  stejně nečekaně mile potvrdila jistá 

má vlastnost. Tedy, že neřeším věci, 

které nemohu změnit, a  naopak se 

velmi adaptabilně a  aktivně obracím 

k věcem, které udělat mohu a mám. Ty 

pak řeším, jako by byly mou dosavadní 

každodenností a nebyly ničím výjimeč-

ným. Mám příležitost zastavit se a do-

dělat soustu věcí, na které nebyl čas. 

A vnímat, co se děje. Úhlů pohledu se 

skýtá několik. 

Povídejte…

Vzato empaticky: s hlubokým ohledem 

na všechny, kterých se nový virus – stej-

ně jako každá jiná nemoc – dotkl osob-

ně a  fátálně. Obdivně: k  doktorům, 

zdravotníkům, sestřičkám, hasičům, 

policistům, kteří bez ohledu na nedo-

statek ochranného materiálu pomáhali 

každému, komu bylo třeba. Hrdě: na 

všechny šikovné jedince i  týmy, které 

popadly, co měly, a vrhly se na výboru 

toho či onoho potřebného. Filozoficky: 

že máme společné téma na celé zemi, 

že musíme najít společnou řeč, že si 

můžeme opravdu prověřit hodnoty, 

o  kterých tak rádi vykládáme v  teple 

při víně a  s  plným bříškem. Že se mů-

žeme zastavit a  zbavit uměle civilizací 

vytvořeného stresu, do kterého zabře-

dl i  ten, kdo nechtěl, a že se můžeme 

na konkrétním a  viditelném obrazu 

zamyslet, jestli se jako živočišný druh 

zvaný člověk nechováme někdy k sobě, 

okolí a celé zemi jako virus… Sociálně: 

zda jako celek i  jedinci jednáme do-
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statečně správně, nezištně, zda jsme 

byli dostatečně připraveni, zda jsme 

něco nemohli udělat lépe, zda nejsme 

jako lidstvo lépe a detailněji připraveni 

k útoku jeden na druhého více než na 

záchranu vlastních životů i  sil… Je tu 

spousta otázek, postřehů, reakcí… Je 

to takový audit. Ještě probíhá, na hod-

nocení je brzy, ale plně se ho vnitřně 

i zvenku účastním.

Jak vysvětlujete synovi Toníkovi 

vše, co se nyní děje?

Vůbec nemusím vysvětlovat. Sleduje 

zprávy, čte, vše ho zajímá a myslím, že 

se v tom výrazně dobře orientuje. Bude 

mu třináct, a  děti dnes mají obrovský 

přehled, pokud chtějí. Je to kluk, zají-

mají ho fakta. A doma nás slyší povídat 

si, vyjadřovat se k tomu… Dělá si jistě 

nějaký svůj obrázek.

Zvládá nošení roušky? 

No jistě. Chápe to. Řekla bych, že ne-

čekané a  neznámé situace jsou pro 

děti něčím i  velmi vzrušující a  tím 

i  přitažlivé. Jen včera na procházce 

s pejskem mě prosil, zda si nemůže na 

minutku odhalit nos, aby cítil tu krás-

nou jarní vůni.

Pro lidi jde o úplně novou situaci. 

Jak se s  omezeními vyrovnáváte 

a kterými nejvíce „trpíte“?

Netrpím vůbec ničím. Pokládala bych 

za nevhodné toto slovo použít v  situ-

aci, kdy jiné lidi něco bolí, ať srdce či 

tělo, nebo jsou nasazeni v  plné polní. 

Tím, že chápu nutnost situace i  co je 

podstatné, tak si nijak nezoufám, že 

nemohu do divadla, protože priorita je 

jasná. Jistěže je to nové, nečekané, chy-

bí mi má milovaná profese, pocítíme to 

finančně všichni, ale pro přírodu a život 

to není nic neobvyklého. Sopky, povod-

ně, hurikány, zemětřesení, viry, to je 

něco, s čím příroda prostě tam a onde 

přichází. To jen my lidé máme pocit, že 

se má a musí zachovávat námi utvořená 

jistota. Především tedy ta pro nás kom-

fortní a pohodlná, ale to tak není. Náš 

klidný luxus, který máme jako civilizace 

už dlouho nastolený a to ne, že ne, je 

bonus pro větší část planety nedostup-

ný. Je jistě pěkné, že člověk dokázal 

drsnost životních podmínek tak uhladit 

a zmírnit, ale také to začal brát jako sa-

mozřejmost, a dokonce jako důvod ná-

silí, namísto vděku, štědrosti a ochrany. 

Ta omezení stále ještě nejsou tragická, 

ani trvalá a stále ještě nám na většinu 

našich výhod dlouhodobě nesahají. 

Uskromnění, schopnost snížení osob-

ních potřeb, návrat k  sobě a  ke vzta-

hům jsme potřebovali jako sůl. Každý. 

Protože teď je to ve větším měřítku, tak 

ten dopad poznání a vzpamatování se 

má větší naději se udržet. Cítím velmi 

hojně, že se spousta lidí významněji 

a  opravdověji vnímá, vzájemně jeden 

druhého i přírodu i každou vteřinu, cí-

tím zpřítomnění a vlastně daleko větší 

živoucnost. Řekla bych, že to může být 

i tím, že je to vskutku globální a týká se 

nás něco po dlouhé době tak zblízka. 

Uvidíme, co to přinese dál a zda to do-

kážeme přetavit v dobrém i do vývoje 

naší civilizace…

Jak u vás momentálně vypadá do-

mácí výuka? 

Tonda si vždycky přál „home school“. 

Že prý by mu to vyhovovalo víc, no 

a ejhle, co tu nemáme?! Museli jsme se 

zaběhnout, rozkoukat v novém, to jis-

tě, bez toho to nejde, ale našli jsme už 
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systém a naštěstí naše škola s námi pra-

cuje přehledně, aktivně a zvladatelně. 

Necítím přetížení, spíš vstřícnou koope-

raci. Snažím se držet režim. Samozřej-

mě se smí hezky vyspat bez cloumání 

a  bez budíku, ale zase žádné přeta-

hování. Má připraveno, co v daný den 

udělat, ale může si určit pořadí a může 

si to rozložit dle svých sil do celého 

dne. Zatím to vlastně plyne lépe než ve 

škole, ta lehká volnost a prostředí do-

mova Tondovi vyhovuje. Co se hůř na-

hrazuje, to jsou kamarádi – vrstevníci, 

ale bereme to tak, že teď máme šanci 

se užít a  vnímat každodenně a  rodin-

ně, což je velký dar. Kamarádi a lítaní, 

to zase přijde. Navíc máme malé ště-

ňátko, tak jsme si z toho udělali takové 

„šestinedělí“. (usmívá se)

 

Jaké předměty jsou Toníkovou  

doménou a s jakými nejvíc bojuje?

Dlouho byla neporazitelným nepříte-

lem matematika, ale začínají se přátelit 

a už ji zvládá víc a víc. Dokonce ho za-

čala bavit. Člověk se nesmí vzdát. Ó jak 

všeplatné právě teď…

Jaké má koníčky?

Píše scénáře a  točí filmy se svými bra-

tranci a se spolužáky. Zpívá a hraje na 

klavír, a to už také teď zvládáme pro-

vozovat přes skype díky skvělým paním 

lektorkám.

 

Chodí s vámi rád do společnosti? 

Čemu říkáte do společnosti? Na večírky 

nechodím, nebo bych ho ani nebrala. 

A asi by ho to ani nebavilo. Odmala se 

mnou ale rád jezdí na natáčení, když je 

potřeba a dodnes velmi rád do divadla. 

Teď už i pomáhá sem tam malinko se 

světlem nebo zvukem, nebo zazvoní na 

přestávku a podobně. Klasické divadel-

ní dítě. Nebyla jsem jiná. 

Je po vás múzicky nadaný? 

Tak těch genů se tam skládá ze všech 

možných stran z umělecké branže ně-

kolik… Ano, ale jak je v tom namočený, 

tak se zajímá víc i o ty technické strán-

ky, jako je kamera, foťák. Ještě bych 

z toho nic nevyvozovala. Jsem ráda, že 

ho věci prostě baví, to stačí. Ostatní se 

vyvrbí.

Co vás momentálně nejvíc zaměst-

nává a co chystáte?

Zaměstnává mě, aby kluci měli vyprá-

no, vyžehleno, uklizeno, uvařeno a je-

den z  nich i  vyvenčeno. Aby ve světě, 

který nás bezprostředně obklopuje, 

bylo hezky. A zůstal mi rozhlas. 4x týd-

ně se tam těším jako malá, ale to se ni-

jak neliší od doby před karanténou… 

Je tam prázdněji, je zvláštní sedět ve 

studiu sama a  mít Blízké setkání na 

dálku. Je však úžasné vidět, jak to jde, 

jak je blízkost nezlomná. Těším se, až 

se vrátí možnost divadla a  měla bych 

od konce května začít točit seriál… Ale 

nepředbíhejme.

Na jaké setkání ve vašem rozhlaso-

vém pořadu Blízká setkání rozhod-

ně nezapomenete?

Těch je nekonečná řada. Jen opravdu 

namátkou: Alfred Strejček, Václav Cí-

lek, Vladimír Beneš, Josef Dvořák, Pav-

lína Filipovská, Stanislav Motl, Vláďa Ja-

vorský, Daniel Stach, Esterka Ledecká, 

Eva Jiřičná… Každý z té více jak stovky 

lidí mě oslovil, obohatil. Možná se spíš 

ptejte, kdo nezapomene na Blízké se-

tkání a já vám i odpovím. Režisér Julius 

Ševčík. Nevím, kolik lidí ho uvedlo jako 

Fučíka, ale mně se to povedlo.

V Komorním divadle Kalich vás čeká 

premiéra komedie TIK TIK, která 

byla z důvodů pandemie odložena. 

Na co se mohou čtenáři těšit? 

Hlavně na to, že to snad nezapome-

neme. A  pak na zvláštní setkání šesti 

pacientů v čekárně lékaře, který… No, 

jestli přijde, na to si musí divák zajít do 

divadla. Nemohu a nechci prozrazovat 

víc, hra je prostě kouzelná, humorná 

s přesahem a během zkoušení se stáva-

la stále více aktuální, jak situace kolem 
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houstla. Potřeba společenství, sounále-

žitosti a lidství je tam silná a ukazuje se 

to hmatatelně i  v  naší realitě. Musím 

říct, že není den, abychom si nenapsali 

s celou partou ve společné skupině. Tě-

šíme se, až se k nám budou moci přidat 

diváci… a my k nim.

Úspěšná je i další komedie, kterou 

v  Komorním Kalichu hrajete, a  to 

Můj nejlepší kamarád. Komu vo-

láte jako prvnímu vy, když je prů-

švih?

Manželovi (manželem Terezy je režisér 

Jakub Nvota, pozn. redakce). Nejčastěji 

je to „Kuboooo, pavooouk“! (směje se)

Zmíněné komedie režíroval váš 

manžel Jakub Nvota. Je na vás při 

zkoušení přísný?

To jsou takové zaběhlé stereotypy, že 

je režisér hercův nadřízený, nebo že 

musí být přísný. Asi takové praktiky ně-

kteří mají, ale já se s  tím vlastně moc 

nesetkala. Hledáme a  tvoříme společ-

ně. Diskutujeme. Přemýšlíme. A Jakub 

patří mezi režiséry velmi klidné a trpě-

livé povahy s jasnou představou, kterou 

ovšem dávkuje postupně, podle naše-

ho hereckého vývoje. Je na té cestě dál, 

ale chápe, že my trasu, kterou on má za 

sebou, musíme teprve projít. Laskavě, 

ovšem pevně nás vede. Je to jistě i tím, 

že je sám autorem mnoha her i zkuše-

ným hercem.

Jezdíte se dívat na jeho premiéry, 

například na ostravské inscenace 

do Divadla Petra Bezruče? 

Ano, viděla jsem skoro všechno, co je 

momentálně na repertoáru, nebo v ne-

dávné minulosti bylo z doby, kdy jsme se 

poznali. Právě Bezruče miluju a  viděla 

jsem tam všechny jeho věci. Tedy drama-

tizaci Zapomenutého světla i obě režie, 

Spalovače mrtvol se skvostným Bertíkem 

Lichým i nedávnou novinku Dvorní šaš-

ci. Dramatizace silného Fischlova romá-

nu byla velmi náročná a  jsem opravdu 

šťastná, jakou cestu Kuba zvolil. Před-

stavení je nádherné a opět potvrzuje vý-

jimečnost ostravského souboru. Kdo má 

rád v divadle husí kůži a mocný zážitek, 

nechť neváhá do Ostravy zavítat. Až to 

půjde. Je to takové nezapomenutelné 

světlo. (usmívá se)

Čtenáři by nám jistě neodpustili, 

kdybychom se nezmínili o komedii 

Ženy v běhu. Jaký největší zážitek 

máte s tímto natáčením spojený?

Předně jsem ráda, že by nám to neod-

pustili. Jsem dodnes pohnuta, jak moc-

ně a  vstřícně naši komedii lidé přijali. 

Pro mě je to víc než zdolat maraton. 

A zážitek je právě to. To přijetí diváky 

napříč celým rokem a  celou zemí. Ba-

vilo mě to od A  do Z. Normálně jsem 

měla na krajíčku, když padla poslední 

klapka. A zážitek je celý Ondra Vetchý. 

I to, že tam se mnou hrál i můj syn.

Kolik kilometrů jste dneska schop-

na uběhnout? 

Nevím, nezkouším to. Běhávala jsem 

tak sedm kilometrů i  4x týdně, teď se 

naběhám spíš po schodech, na zahradě, 

na jevišti a s pejskem. (usmívá se)

Jiří Landa
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Úspěšný začátek mateřství

SENSORYSENSORY



Dostupné také v savostech Super a Maximum. 

Natahovací kalhotky jsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Více informací na www.depend.cz

  Obvod boků Savost Počet ks 
  (cm) (ml) v bal.

5010555 Depend® Normal S/M pro ženy 70-105 995 10

5010556 Depend® Normal L pro ženy 95-130 995 9

5010557 Depend® Normal S/M pro muže 70-105 995 10

5010558 Depend® Normal L/XL pro muže 95-150 995 9

SÚKL kód Název výrobku

SPOLEHLIVÉ
A DISKRÉTNÍ ŘEŠENÍ
INKONTINENCE
PRO KAŽDÝ DEN

Celobarevné
natahovací kalhotky
Depend® Normal
� Anatomicky tvarované pro ženy i pro muže

� Vysoce savé jádro rychle uzavírá tekutiny

� Oblékají se jako běžné spodní prádlo

� Neutralizace nežádoucího zápachu

� Jemný a prodyšný materiál


