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Za chvíli tu máme prázdniny, které budeme pro-
žívat v podobném duchu jako ty loňské.  Děti se 
vlastně až tak moc netěší na volno, když jsou už 
prakticky rok doma a teď teprve mají možnost 
prožít nějaký čas se svými vrstevníky, vyhrát pár 
fotbalových zápasů a pomalu se vrátit do něja-
kého normálu. Rodiče by rádi vyrazili někam za 
teplem a pohodou, ale ve stínu covidu pořád 
ještě tak úplně není kam. Navíc, přibývá firem, 
kde dovolená je tak trochu zakázané slovo, pro-
tože bojují o přežití.
Každopádně si myslím, že letošní léto je přece 
jen o trochu optimističtější, než to loňské. Mini-
málně proto, že kdo se chce chránit vakcínou, 
tak může. Že existuje řešení. Pro mnohé rodiny 
pozdě, více než 30 000 mrtvých znamená de-
setitisíce rodin, které už nikdy nebudou žít tako 
jako dřív.  Pro mnohé naštěstí včas. Pokud pa-
tříte do této šťastné skupiny, možná lépe chá-
pete, že být zdravý a šťastný není samozřejmost. 
Situace bude jistě ještě chvíli výjimečná. Zkus-
me 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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Těhotenství je pro každou ženu specifickým obdobím, při kterém svůj 
každodenní život podřizuje optimálnímu vývoji nenarozeného dítěte. 
U nastávajících maminek jsou běžné obavy, na co si dát v těhotenství 
pozor. Mezi lidmi ovšem koluje řada mýtů a polopravd. Odborníci 
vám poradí, jak je to tedy s barvením vlasů, úpravou jídla či nebezpečím 

hrozícím od domácích mazlíčků… 

Jaké jsou největší mýty v těhotenství 
a čemu se opravdu vyhnout?



REÁLNÉ HROZBY A NEJ-
ČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ
Na začátek je třeba zopakovat, že 

v  těhotenství platí zákaz pití alkoho-

lu a  užívání drog. Jejich konzumací 

nastává riziko, že se dítě narodí před-

časně či s  tzv. fatálním alkoholovým 

syndromem (FAS), což u mnohých vede 

k mentální či fyzické retardaci. Čím dál 

častěji se lze setkat s názorem, že malé 

množství alkoholu neškodí. Dosavad-

ní studie tento jev ovšem nepotvrdily, 

proto většina odborníků stále doporu-

čuje v těhotenství úplnou abstinenci. 

Dále by se těhotná měla vyvarovat 

kontaktu s pesticidy a herbicidy, které 

mohou obsahovat bakterii Listeria mo-

nocytogenes způsobující onemocnění 

listeriózu. Tyto bakterie jsou častým 

původcem infekcí stádových zvířat, 

u mnohých patří k normální střevní fló-

ře. Člověk se nejčastěji nakazí konta-

minovanými potravinami, např. nepas-

terizovaným mlékem, nedostatečně 

tepelně upraveným masem, zrajícími 

sýry či špatně omytou zeleninou zne-

čištěnou hnojivem. Nákaza těhotné 

ženy může vést k  potratu, předčasné-

mu porodu, vážnému poškození nervo-

vého systému dítěte či jeho úmrtí. 

Často zmiňovanou nemocí v  souvis-

losti s  těhotenstvím je také toxoplaz-

móza, jejímž přenašečem jsou kočky. 

„Jedná se o onemocnění vyvolané pa-

razitickým prvokem Toxoplasma gon-

dii. Nebezpečná je jeho kongenitální 

(vrozená) forma. Teoreticky se může 

žena nakazit pouze v  první trimestru. 

Pokud se s  prvokem setkala již před 

otěhotněním, je chráněna paměťovými 

protilátkami a onemocnění jí tudíž ne-

hrozí,“ vysvětlil primář MUDr. Jan La-

cheta.  Nákaza od koček je málo prav-

děpodobná, i přesto není vhodné, aby 

vám doma pobíhaly po jídelním stole. 

Těhotné ženy by rovněž neměly mani-

pulovat s kočičím trusem.

ČEMU SE RADĚJI
VYHNOUT
Lékaři svým pacientkám často dopo-

ručují si během těhotenství nebarvit 

vlasy, při kterém proniká malá část bar-

vy kůží do organismu. Podle výsledků 

výzkumu, který se zabýval vlivem vla-

sových barev na vývoj plodu, existuje 

spojitost mezi barvením vlasů a vyšším 

rizikem vzniku neuroblastomu (nádor 

mozku) v dětství. Ne všichni vědci se ale 

s tímto výsledkem ztotožňují. 

A  co koupání a  sauna? Delší pobyt 

v  horké vodě vede ke zvýšení tělesné 

teploty, dochází ke zvýšenému pro-

krvení a  k  vzestupu krevního tlaku, 

což není v  těhotenství ideální. Existují 

dokonce studie, které referují o  tom, 

že pobyt v  horké vodě v  prvních šesti    

týdnech těhotenství může zvyšovat ri-

ziko vzniku defektu neurální trubice 

plodu - rozštěpy páteře. „Lepší je pro 

těhotnou sprchování nebo krátká kou-

pel v teplé nikoliv horké vodě. Vířivky 

a sauny je lépe vynechat úplně. Pokud 

má těhotná bolesti břicha nebo hrozí 

předčasný porod, je koupel rovněž ne-

vhodná,“ doporučil MUDr. Jan Lacheta.

POUHÉ MÝTY
Často se lze setkat s  názorem, že tě-

hotná ženy by měla hlavně odpočívat 

a moc se nehýbat. Opak je pravdou. 

„Pravidelným cvičením v těhotenství 

by se budoucí maminky měly udržo-

vat v co nejlepší kondici a posilovat 

svalové skupiny důležité pro po-

rod,“ potvrdil MUDr. Daniel Strup-

pl. Vhodné je například cvičení tzv. 

Kegelových cviků, které pomáhají 

posílit pánevní dno. Mezi ideální 

sporty v graviditě pak patří chůze, běh, 

plavání, tanec či těhotenská jóga. Jako 

naprosto nevhodné je třeba uvést po-

tápění, míčové hry, silové sporty a další 

sporty, u kterých hrozí pády či vyžadují 

namáhavé vytrvalostní výkony.

Další mýtus se, spíše než samotného 

těhotenství, týká problémů s početím. 

Většina společnosti se domnívá, že pro-

blémy s otěhotněním jsou čistě ženskou 

záležitostí. Pravda je ale jiná. Statistiky 

ukazují, že za neplodnost mohou obě 

pohlaví, může se dokonce stát, že jsou 

neplodní oba partneři najednou. Na-

štěstí se díky moderním technologiím 

daří i těmto párům k dítěti pomoci. 

Některé mýty jsou až úsměvné, jako 

například to, že pletení jehlicemi může 

způsobit zamotání pupeční šňůry. Mož-

ná jste se setkali i s informací, že je ne-

zdravé věšet prádlo na šňůru a obecně 

vykonávat činnosti, při kterých je nutné 

zvedat ruce nad hlavu. Takovým bá-

chorkám by ovšem nastávající maminky 

neměly věnovat zvýšenou pozornost.

Foto: Shutterstock.com
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Jak zabavit děti o prádzninách? To bývá otázka, kterou 
si už v předstihu pokládá hodně rodičů. Pojďme na ní 

společně hledat odpověď. 

Kam s dětmi o prázdninách?
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ŠIKLŮV MLÝN, VYSOČINA
Trefou do černého by mohl být výlet do 

největšího přírodního zábavního areá-

lu v České republice navíc zasazeného 

do překrásné přírody v  srdci Vysočiny. 

Na děti, ale i jejich rodiče tu čeká aktiv-

ní zábava i odpočinek v jednom. Pokud 

chcete na vlastní kůži zažít atmosféru 

z filmu Tenkrát na západě, zamiřte do 

westernového městečka. Nejstarší část 

Šiklova mlýna, jak již název napoví-

dá, dokonale evokuje městečka z dob 

osídlování amerického západu z konce 

19. století. A proč si v jedenadvacátém 

století nezahrát na kovboje? Součástí 

městečka je i amfiteátr, který pojme až 

2500 osob nabízející bohatý divadelní 

program jak jinak než s  westernovou 

tématikou. Malí návštěvníci určitě oce-

ní návětěvu zooparku s králíčky, kozič-

kami, paví rodinkou, dikobrazem a dal-

šími zvářátky.  Čekají na ně ale i skákací 

hrady, trampolíny,  zrcadlový labyrint, 

vláček, vyzkoušet si budou moci střelbu 

z luku, rýžování zlata, či jízdu na koni. 

A  zchladit se celá rodinka bude moci 

v přírodní aquaparku s divokou řekou. 

Jako rodinná zábava přímo ideální. 

Hlavní sezóna začíná 1. července a ote-

vřeno bude nonstop! 

AREÁL DOLNÍ MORAVA
Nejenom tváří v tvář obřímu mamutu se 

vaše ratolesti ocitnou v horském areálu 

na Dolní Moravě. Měří 13 metrů, má dvě 

patra, skrývá zajímavosti i  hrací prales 

a nejrychlejší cesta ven vede tobogánem 

ukrytým v chobotu. Nová nepřehlédnu-

telná atrakce určená všem dětem skrývá 

obří zážitky. Z prvního patra věnované-

ho hravě ztvárněným zajímavostem ze 

života mamutů se děti dostanou několi-

ka dobrodružnými cestami do druhého 

podlaží s  tunely, liánami nebo jeskyní, 

z níž se ozývá nepřeslechnutelný mamu-

tí řev. Nejrychlejší cesta zpět měří 24 me-

trů dlouhým tobogánem ústícím v cho-

botu. Mamut ale na Dolní Moravě není 

jediným dětským lákadlem. Těmi jsou i    

důmyslné interaktivní parky, mezi nimiž 

prehistorický kolos vyrostl. Mamutíkův 

vodní park představuje vodní díla, kte-

rá mohou návštěvníci sami regulovat 

a  vyzkoušet si jejich fungování. Lesní 

zážitkový park pak provede děti několi-

ka pohádkovými domečky na stromech 

a  malým průzkumníkům otevírá dveře 

do speciální chýše, kde si vyzkouší stůl 

s nářadím i kuchyňku. Součástí parku je 

samozřejmě originální hřiště, závěsné 

chodníky, pařezové cesty nebo systém 

létajících liján. Malí archeologové se 

určitě vyřádí v  Pískovém světě, kde na 

něj čeká rýžování zlata, vykopávky nebo 

třeba pískový vlak. A  komu by ani ta-

hle zábava nestačila, může se vydat do 

Dětského parku Amálka s trampolínou, 

kolotočem nebo prolézačkami, jehož 

součástí jsou od loňska také 3 tubingové 

dráhy dlouhé až 40 metrů.

IQ LANDIA, LIBEREC
Nejenom chytré hlavičky jsou vítány 

v  tomto moderním vědeckém centru 

s  planetáriem a  stovkou originálních 

interaktivních exponátů. V  Iq Landii 

v Liberci si vaši potomci rozhodně roz-

šíří vědomosti a  obzory. A  vy se k  nim 

budete moci přidat a  trošku si oprášit 

školní znalosti. Je také možné, že se zde 

z vašeho dítka probude vědec. Zábava, 

kterou nabízejí v IQ Landii, je v každém 

případě chytrá a  vašeho potomka be-

zesporu obohatí. Seznámí se například 

s vůbec prvním humanoidním robotem 

v  ČR, zažije skutečný kosmonautický 

výcvik, ohnivou bouři a  tanec blesků, 

zjistí, jak funguje lidské tělo, ale i  svět 

kolem něj. V přidruženém Iq parku pak 

najde novou expozici Vodní svět, tedy 

fontány, Archimédův šroub, mlýnky, 

stříkačky, turbíny, ale i dvě plavební ko-

mory, kterými loďky překonávají různé 

úrovně hladiny. A po návštěvě vodního 

světa hurá do vesmíru. Tamní planetári-

um nabízí celou řadu programů jak pro 

ty nejmenší, tak pro velké návštěvníky. 

Ti tak budou moci procestovat mléčnou 

dráhu, prozkoumat Sluneční soustavu, 

ale třeba nahlédnout do míst z  filmu 

Marťan s  Mattem Damonem. Velmi 

vzrušující, nemyslíte?  
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Více informací a registrace na
www.ceskypesky.cz

Společný projekt České podnikatelské pojišťovny
a Klubu českých turistů má za cíl rozpohybovat veřejnost.

Vydejte se s námi na 15 pochodů po České republice
a hrajte o skvělé ceny!



Vyslechněte si dětské 
nápady a i když vám 
z nich budou v duchu 

hrůzou vstávat vlasy na 
hlavě, zapřete se a pro-
jevte zájem a dokonce 

spokojenost

TECHMANIA, PRAHA, 
PLZEŇ, LIBEREC
Experimentovat a  poznávat, jak fun-

guje svět, a to kombinací všech vjemů, 

můžete i  v Techmanii.  Například pro-

střednictvím unikátních interaktivních 

expozic. Ty totiž nejsou pouhými oby-

čejnými  hračkami, ale poutavým způ-

sobem vysvětlují přírodní jevy a zákoni-

tosti. Zjistíte tak například, že i  fyzika 

může být dobrodružstvím, nebo že film 

je zase vědou. Skvělé zážitky jako pří-

mo z vesmírné lodě pak na návštěvníky 

čekají v 3D Planetáriu nabízejícím dvoj 

i  trojrozměrné projekce na kulovou 

plochu. Samotná projekce přitom má 

jedno z  nejjemnějších 3D rozlišení ve 

3D světě, které je zárukou, že zážitek 

bude maximálně autentický. Vesmír nás 

snad všechny přitahuje svou mysticitou 

možná právě proto, že není zcela dosa-

žitelný. V 3D Planetáriu jej ale budete 

mít přímo na dosah! Během promítání 

navštívíte až 140 000 hvězd! Spatříte 

věrný model naší galaxie, desítky ml-

hovin i  samotnou strukturu vesmíru. 

Velmi přínosný druh zábavy, který by 

každé dítko mělo zažít.  

AQUAPARK ČESTLICE
A  poté, co se zabaví mozek a  smysly, 

bychom náležitou relaxaci měli poskyt-

nout i  tělu. A  tu v  největší aquapark 

v Česku a  střední Evropě nabízí přímo 

v  koňských dávkách. Na atrakcích ve 

vodním světě se vyřádí všechny věkové 

katagie. Čekají na ně tobogány, sklu-

zavky, umělé vlnobití, vířivky, relaxační 

terasy, či divoká řeka. Po stopách vod-

ních příšer a  pirátů v  Paláci pokladů 

se zřejmě vydají nejmenší návštěvníci. 

V bazénu s umělým vlnobitím se budou 

cítit jako v moři. Jako zatočený had pak 

vypadá SPD Palác dobrodružství. Řeč 

je o  12 toboganech s  různou délkou 

i  stupněm náročnosti a  rychlosti. Užít 

si tak můžete jízdu ve tmě, v  tunelu, 

se světelnými i  zvukovými efekty, na 

pneumatikách, či jízdu Divokou řekou. 

Odpočinek pak naleznete v  Coca cola 

palác relaxu, kde můžete třeba klidně 

zaplavat v  19 metrů dlouhém bazénu 

s modrou hladinou nebo se nechat hýč-

kat ve vířivce, natáhnout na masážní 

lavici či na relaxační terase. A naprosto 

jedinečný je i tamní Saunový svět s bo-

hatou nabídkou finských saun a  řím-

ských lázní. Vybrat si můžete třeba jed-

nu z  pěti finských saun s  teplotou od 

60 do 110 stupňů. Ideálním způsobem 

relaxace je i  ten v  římských lázních. 

Tamní voda v  bazénu má příjemných 

30 stupnů a je ionizované, což ocení ti, 

kteří nesnášejí chlor.  

MIRÁKULUM, MILOVICE 
NAD LABEM
A  co takhle výlet do fantazie ve sty-

lu filmu Nekonečný příběh? Do země 

plné her, zábavy, stromů, zvířat a dět-

ské fantazie. Najdete ji v  Milovicích 

nad Labem. Pohádková země zábavy 

a  poznání myslí na děti od nejútlejší-

ho věku. Připraveny pro ně jsou ak-

tivní i  odpočinkové zóny. Kouzelný 

hrad s  katakombami, obří pískoviště, 

či přírodní bludiště, to je jen zlomek 

atrakcí, které se postarají o  dokonalé 

rozptýlení i podnícení dětské fantazie. 

Spojením dvou částí nadzemních prolé-

začek vzniklo lanové centrum, které je 

v Ervopě unikátní svou přes 200 metry 

dlouhou délkou. Atrakci doplňují dva 

tobogany, které jim umožňují nahléd-
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nout téměř do podzemí z  výšky bez-

mála pěti metrů. Dominantou parku 

je ale dřevěný hrad v podobě hradního 

komplexu osmi věží plných průlezů, vi-

sutých mostků, skluzavek a rozhleden, 

kde děti překonávají až desetimetrové 

rozdíly. 

MUZEUM LEGA, TÁBOR
Patrně byste jen těžko hledali dítko, 

které si někdy nehrálo s  legem. Tato 

stavebnice je opravdu velmi populární 

a co pak její muzeum? Nachází se v his-

torickém jádru města tábor se na ploše 

200 m2. Expozice je tematicky rozděle-

na na Lego Architecture, Technic nebo 

Ideas. K  vidění zde jsou stovky origi-

nálních modelů z  celého světa a  nové 

kousky stále přibývají. Expozice totiž 

patří mezi nejenom evropské, ale i svě-

tové rarity. Při vlastní prohlídce máte 

možnost shlédnout i příběh o celé his-

torii a vzniku slavné lego kostičky. Mezi 

exponáty můžete shlédnout i  Sochu 

Svobody, Tower Bridge,  Eiffelovu věž či 

indický Taj Mahal, vše samozřejmě po-

stavené z  ikonických kostiček, kterých 

je v  celém muzeu neuvěřitelných 1,5 

milionu! Pro milovníky této jedinečné 

stavebnice skvělý výlet.

POHÁDKOVÁ KOVÁRNA, 
SELIBOV
Rádi byste výlet do pohádky? Doslova 

a  půli cesty mezi Pískem a  Protivínem 

do ní můžete  vstoupit. V malebné ves-

ničce uprostřed návsi si tu dávají dosta-

veníčko čerti, hastrmani a víly z nedale-

kého Tálinského rybníka. V  tajuplném 
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Cestovní lékárnička
Před jakoukoliv cestou je vždy moudré 

zabalit si pár léků na cestu, jistě se budou 

hodit náplasti, nějaká dezinfekce, léky 

na podrážděný žaludek a především léky 

na kinetózu.

Nevolnost při cestování, tzv. letadlová či 

mořská nemoc neboli kinetóza postihuje 

asi 5 % cestovatelů při přepravě doprav-

ními prostředky (loď, letadlo, auto, auto-

bus). Kromě nevolnosti, nucení na zvra-

cení, zvracení se může objevit i  závrať, 

vyčerpanost, bledost, nadměrná tvorba 

slin, studený pot a  ospalost. Nejčastě-

ji se objevuje u dětí ve věku 2 – 12 let, 

u žen v období menstruace či těhotenství 

a u osob trpících migrénami.  Pokud víte, 

že vás toto onemocnění trápí, je vždy 

dobré před cestou užít léky potlačující 

zvracení a závrať.
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lese narazíte na červenou Karkulku 

s vlkem, Jeníčka s Mařenkou, skřítka Šu-

mavouse či Hejkala. V  čertovské kom-

natě bude pak kovář okopávat čertům 

kopyta, v kreativní dílně si budete moci 

namalovat či vymodelovat svou pohád-

kovou postavičku, s  dvanácti měsíčky 

ochutnat nefalšovanou pohádkovou 

jahůdku a  v  jabloňovém chrámu zase 

najdete zlatá jablka. A  při odchodu si 

nezapomeňte zazvonit na zvoneček 

štěstí. Zkrátka pohádka jako z knížky.   

TEPFAKTOR, CHOTILSKO
Máte rádi kvízy a rádi soutěžíte? Sledu-

jete soutěž Pevnost Boyard a tak jste si 

pomysleli, že byste se rádi zúčastnili? 

Máme pro vás českou verzi. A nebojte, 

při plnění úkolů nebudete filmováni. 

Trpělivost, obratnost, zručnost, logic-

ké uvažování, smysl pro týmovou spo-

lupráci, to vše si můžete ověřit v  TEP 

faktoru. Zároveň zažijtete dobrodruž-

ství a  tajemno při zdolávání překážek 

a luštění šifer. Připraveno pro vás bude 

25 herních úkolů s pohyblivými překáž-

kami. V týmu dvou až pěti osob budete 

plnit čtyři kategorie úkolů zaměřených 

na fyzičku, trpělivost, přemýšlení a  ši-

kovnost. Po každém úspěšném sdolání 

úkolu získáte indicie, které vám poho-

hou otevřít čtyři bonusové komnaty. 

A  na vítěze čeká truhlice s  pokladem. 

Na zdolání každé překážky máte pře-

dem stanovený limit, vše je řízeno elek-

tronicky. Zkrátka česká pevnost Boyard.

LESOVÝ PARK TARZANIE, 
TROJANOVICE
Nebo byste se a  pár okamžiků chtěli 

vžít do filmového Tarzana, který svého 

času nenechal chladný snad žádného 

kluka, a  prověřit si tak svou fyzickou 

i  psychickou zdatnost? Tak honem do 

lesového parku v Trojanovicích. Na vý-

běr budete mít zněkolika tras lanových 

překážek s různým stupněm obtížnosti. 

Překážky jsou zavěšeny v  lese na stro-

mech ve výšce 3 až 14 metrů! Čekají vás 

ale i dlouhé přejezdy nad řekou. 

Za pomocí kladky přejedete ze stromu 

na strom jako tarzan na liáně.  Zkrátka 

na vás čeká skutečný adrenalin. Obávat 

se nemusí ani děti. Nová „dětská trasa“ 

se speciálním samojistícím systémem 

umožňuje bezpečné lezení i  malým 

dětem od 4 let. Trasa obsahuje 18 pře-

kážek zavěšených na stromech ve výšce  

2 až 4 metrů. Zkrátka ale nepřijdou 

ani dospělí. Ten skutečný adrenalin na-

leznou na atrakci Powerfun. Jedná se 

o skok z 13 metrů. Dvě třetiny letu po-

letíte volným pádem, který ale v závěru 

bude ztlumen speciálním systémem. 

Možná se vám při skoku promítne celý 

život, ale po doskoku zažijete nepo-

psatelný pocit radosti. A o ten přeci jde 

především, ne?

Tak si ty výlety užijte!

Foto: Shutterstock.com
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I při dodržování všech zdravotních opatření, pravi-
delném mytí rukou a  zakrývání úst při kýchání ka-
pesníkem bohužel nejsme zcela imunní vůči virům 
z  okolí. V  současné situaci je proto zásadní posilo-
vat 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 sys-
tém oslabuje a naše tělo je vystaveno většímu riziku  
nákazy. Podpořit přirozené prostředí v našich střevech 

dokáží velmi účinně probiotika.

Imunitu 
posílí 

probiotika
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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 doporučují 

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 anti-

biotickou léčbou. V  posledních dese-

tiletích bylo prokázáno, že některá 

probiotika pomáhají zabránit vzniku 

bakteriální či virové infekce. Studie též 

ukazují, že pravidelné užívání probio-

tik redukuje četnost užívání antibiotik 

u kojenců a dětí, protože přispívají ke 

snížení rizika běžných akutních respi-

račních infekcí. Prospěšná jsou probio-

tika i  pro těhotné ženy, protože mo-

hou pomoc nejen udržet bakteriální 

rovnováhu u maminek, ale i pozitivně 

ovlivnit imunitní reakce ještě nenaro-

zených 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 

houby, šťáva z kysaného zelí

• obohacené potraviny – dětské 

výživy, 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 probiotika  

18

Základem je pestrá 
strava, minimální 
stres, pravidelná 
fyzická aktivita 

a dostatek kvalit-
ního spánku „

„



Probiotika BioGaia® s vitaminem D

B
G
/P

T/
12
/2

0
20

Pro podporu imunity 
celé rodiny

Víte, že až 80 % buněk 
imunitního systému se nachází ve střevě?
Unikátní kombinace probiotického kmene L. reuteri Protectis® a vitaminu D

přispívá k rovnováze 
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pomáhají udržovat potřebnou rov-

nováhu 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 přispí-

vají k  celkovému zvýšení odolnosti or-

ganismu a jejich pravidelná konzumace 

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 mož-

ností, jak tělu tento vitamín dodat, je 

strava, například kvasnice, ryby a moř-

ské plody, vejce nebo houby. Ze studií 

nicméně vyplývá, že dostatek vitamínu 

D má ze stravy jen jedno procento po-

pulace.

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 uni-

verzitě v  Kodani popsaly způsob, jak 

pomáhá: vitamín D aktivuje imunitní 

systém tím, že „vyzbrojí“ T buňky k boji 

proti infekci. Výzkum zjistil, že bez vi-

tamínu D je imunitní systém T buněk 

neaktivní a  poskytuje nedostatečnou 

nebo žádnou ochranu proti napadení 

mikroorganismy a viry. S  vitamínem D 

v krvi se tyto buňky „ozbrojí“ a začnou 

vyhledávat vetřelce, které zničí a vylou-

čí 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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MIMI 
citlivá péče o dětskou pokožku

kvalitní a šetrná kosmetika pro každodenní používání

zejména při projevech kožních problémů a onemocnění

CutisHelp = 15 let pomoci kůži

– tradice účinné dermatologické péče
  na bázi výzkumu konopného oleje
  s přirozeným obsahem CBD

– vytvořeno lékaři a farmaceuty        

Unikátní produkty od značky CutisHelp

Více info na: www.KONOPNA LEKARNA.cz     

V PRODEJI V LÉKÁRNÁCH   

Více info na: www.
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Dětská kůže je jemná a citlivá. Jak poznáte, zda už má vaše dítě problém 
s atopickou dermatitidou? Třeba, když vytrvale pláče kvůli úporně svě-
dící pokožce i několik nocí po sobě. Kůže atopika může mokvat a praskat 
až do krve a toto štípání budí dotčeného i z hlubokého spánku. Lze souboj 
s touto chorobou vyhrát? Jak předcházet rozvoji jednotlivých ložisek na 

těle?

Atopický ekzém 
nebo jen citlivá pokožka? 
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Odpověď není jednoduchá, je nutná 

hned celá řada změn v domácnosti. Ty 

se týkají několika oblastí současně (di-

eta, prací prostředky, péče o  pokožku 

a  koupání, oblečení a  výběr úklidové 

chemie, psychohygiena, ad.). Léčba 

atopického ekzému je dlouhodobá.

PRVNÍ LOŽISKA
Někdy mezi třetím a  šestým měsícem 

můžete najít první malé ložisko ekzé-

mu (vyseté kolem kloubů, na zádech, 

na obličeji, případně na krku). Je dobře, 

když se bez odkladu poučíte o  stravě 

s nízkým obsahem histaminu (HIT dieta, 

bezhistaminová strava) a  zvážíte vyřa-

zení dětského oblečení a  ložního z  ji-

ných než přírodních materiálů. Pokud 

kojíte, je možné, že lékař zmíní elimi-

nační dietu i pro vás. Ta se může leckdy 

zdát jako velice přísná nebo stresující. 

Nebojte se proto poradit s  rodiči dal-

ších atopiků. V  závěru článku najdete 

doporučení, kam se pro tyto informace 

obrátit.

JAK ATOPICKÝ EKZÉM 
VYPADÁ? 
Atopický ekzém je neinfekční zánět 

kůže charakteristický střídáním období 

klidu a  zhoršení. Jaro a  podzim býva-

jí pro lidi s  touto chorobou náročnější 

hned z více důvodů, komplikace přináší 

zejména aktuální stav pylu v  ovzduší. 

V zimě je zase kůže přesušována vytá-

pěním a  střídáním teplot při přecho-

dech ze zimy do tepla a naopak. Úlevy 

se atopici dočkají obvykle v létě, sluneč-

ní paprsky a  málo vrstev oblečení jim 

prospívají. U  velmi malých dětí může 

první flíček vypadat jako opruzenina 

(na zvláštním místě). Místo může být 

zarudlé nebo s výsevem pupínků, které 

připomínají potničky. Ložisko bývá zna-

telně ohraničené a může být šupinaté. 

Ve starším věku může zesvětlat, ale 

kůže v daném místě může připomínat 

struhadlo. 

KOUPAT NEBO NEKOUPAT? 
Neradíme vám vaše děťátko nekoupat 

vůbec, ale budete se muset naučit dítě 

vykoupat za kratší dobu (a méně často 

než dítě, které takový ekzém nemá). 

Ekzematická pokožka bývá nedostateč-

ně hydratovaná zevnitř. Silně chloro-

vaná voda jí nedělá dobře. Do koupe-

le přidávejte jen osvědčené přípravky 

z lékáren nebo ty předepsané od léka-

ře. Zůstaňte věrni tomu, co se osvědčí. 

Není totiž úplně snadné najít vhodnou 

kombinaci, která by vyhovovala kaž-

dému člověku s  atopickým ekzémem. 

Podpořte regeneraci pokožky vhodnou 

tělovou péčí. Používejte měkké ručníky 

vyprané v  nedráždivých pracích pro-

středcích, kůži při utírání moc nedrhně-

te. Někteří atopici se bez zinkové masti 

nikam nevydávají… 

ZÁZRAČNÉ KRÉMY
A MASTIČKY
U  malých dětí se může atopický ek-

zém zhoršovat při běžných infekcích, 

po očkování i  při růstu zubů. Máte-li 

podezření na infekci kůže, proberte 

se svým lékařem možnost stěrů z  in-

kriminovaných ložisek ekzému. Když 

u malého ekzematika propukne herpes 

virus, impetigo nebo je-li rána infiková-

na bakteriálně, je nutné zažehnat tuto 

komplikaci bezodkladně a účinně. Sou-

částí takové léčby je také harmonizace 

vnitřního prostředí těla a  doplňování 

minerálů a vitamínů, které mohou chy-

bět tím spíše, čím striktnější jídelníček 

dítě má. U větších dětí se mohou zjišťo-

vat další informace o zdravotním stavu 

také díky krevním testům a testům na 

potravinové alergie. Samotné krémy, 

mastičky a  tinktury vaše dítě zázračně 

nespasí. Mohou ale ulevit v kombinaci 

s dalšími opatřeními. Lokální léčbu kor-

tikoidy nechejte pro závažné stavy. 

VÍTE, V ČEM PERETE? 
Prádlo atopika musí být dobře vymá-

chané a  odstředěné. Pračku pravidel-

ně čistěte a po použití nechejte dvířka 

otevřená, aby buben doschl. Pravidelně 

čistěte manžetu, buben i  zásobník na 

prací prostředky. Zkuste odložit aviváž 

a běžné prací prostředky. Aviváž může-

te nahradit lžící octa. Je možné, že vám 

nebude úplně vonět. Zkuste mýdlové 

ořechy nebo přírodní tekutý prací gel 

z mýdlových ořechů. Používáte-li sušič-

ku, dbejte také na její údržbu a čistotu. 

Pro výběr pracích prostředků platí opět 

totéž – co atopik, to jiná snášenlivost… 

Čím méně chemie, tím lépe. 

JAK POKRAČOVAT S KOJENÍM 
U ATOPICKÉHO EKZÉMU? 
Pokud kojíte, zbavte se definitivně jed-

noduchých cukrů, uzenin, kořeněných 

jídel a jídel, u kterých máte podezření, 

že zhoršují stav pokožky vašeho dítěte. 

Sledujte, po jakých potravinách se ek-

zém zhoršuje, zapisujte si to a své po-

známky konzultujte s  vaším imunolo-

gem, pediatrem nebo dermatologem. 

Rozhodnutí, co konzumovat nebo vy-

loučit, bude důležité pro období prv-

ních příkrmů. Doplňujte zinek, vitamín 

D a znalosti o jídelníčku vhodném pro 

vaše dítě. 

POTRAVINY PROBLEMATICKÉ 
PRO MAMINKY ATOPIKŮ
Pozor si dejte na ořechy (zejména ara-

šídy, pekanové ořechy, vlašské ořechy) 

a  semínka, kakao a  med. Dále na ci-

trusové a  exotické ovoce, nakládanou 

a  kysanou zeleninu, dochucovadla 

(hořčici, kečup), mléko a  jogurty, moř-

ské plody a  salámy. Berte ohled na 

sebe i na dítě a pokud zjistíte, že dítěti 

vadí i např. banány, jablka nebo mrkev, 

zkuste se zbavit předsudků, že vše, co je 

zdravé, je vhodné i pro vaše dítě. Každý 

atopik má individuální kombinaci po-

travin, které toleruje. Zejména si dejte 

pozor na potraviny, na které má vaše 

dítě již potvrzenou alergii (nebo, kte-

ré jdou tzv. do kříže s určitými dalšími 

alergeny). 

PRVNÍ PŘÍKRMY
Najít vhodný jídelníček pro malé ato-

piky, je alchymie, zejména pokud se 

potvrdí i  potravinové alergie, intole-

rance lepku, vejce nebo histaminová 

intolerance. Obrňte se proti necitlivým 

komentářům okolí a  příbuzným dejte 

přesné instrukce toho, co dítě může jíst, 

a co ne. Atopie je vyšší citlivost imunit-

ního systému vůči podnětům, na které 

by další dítě nereagovalo. Pokud víte, 

že návštěvy vozí nevhodné pamlsky, 

zkuste se předem domluvit na náhrad-

ní maličkosti. Při zavádění prvních jídel 

postupujte u  atopiků velice pomalu. 

Lze sice usuzovat, že by pšenice, krav-

ské mléko nebo vejce mohly zhoršovat 

stav kůže, ale zrovna tak to může být 

také banán, mrkev nebo malina. Dě-

lejte si poznámky, které později bude-

te moci projít s vaším pediatrem nebo 

imunologem. 

PÉČE O DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
Prach a  roztoči nejsou vítanými hosty 

v žádné domácnosti. U atopiků už vů-
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bec. Proto je dobré si najít nový systém 

efektivnějšího úklidu, koupit vysavač 

s  dobrou filtrací a  častěji převlékat 

ložní prádlo. Koberce v domácnostech 

s batolaty jsou diskutabilní, ale když už 

je máte, tepujte je. Častěji perte také 

polštáře v  obývacím pokoji, společně 

s dekami a záclonami. Zvířecí srst v bytě 

znamená samozřejmě větší ráj pro roz-

toče. Ale jelikož je duševní pohoda 

součástí léčby, zvažte druh domácího 

mazlíčka, který bude dobrým společní-

kem rodiny (a  před jeho pořízením si 

to ještě raději několikrát promyslete). 

Jestliže domácí zvíře už máte, omezte 

jeho pobyt v posteli dítěte. 

PSYCHOHYGIENA PŘI 
EKZÉMU
Malé dítě nebere svědící kůži jako hen-

dikep, ale dospívajícímu bude šupina-

té obočí proti srsti. Miminku můžeme 

nasadit rukavičky z  plátýnka, aby si 

ekzém neškrabalo, ale úplně nejlepší je 

spolu s dalšími změnami doma, naučit 

dítě s problematickou situací zacházet 

a omezovat nesnesitelné svědění, die-

tě navzdory, např. antihistaminiky dle 

doporučení lékaře. Dítě s  ekzémem 

by mělo mít doma, kromě dobré stra-

vy, pohodu a klid. Mělo by pravidelně 

dostatečně spát, neboť kvalita spánku 

může být při krizových stavech ekzému 

velice dotčena. Pohyb s  popraskanou 

kůží nemusí být dítěti vždy příjemný, 

proto je vhodné krýt exponovaná mís-

ta lehkou a prodyšnou vrstvou tkaniny. 

V  létě nakupujte šetrné opalovací pří-

pravky (bez konzervačních a  dráždi-

vých látek). 

VÝVOJ EKZÉMU BĚHEM 
ŽIVOTA
U některých dětí atopický ekzém ustu-

puje kolem třetího roku, u  dalších 

v  pubertě, u  části populace přetrvá 

do dospělosti (proto je lépe, když je 

stav kůže většinu času pod kontrolou). 

Stres, špatný spánek a nekvalitní strava 

přispívají k rozvoji ekzému, ke kterému 

se mohou přidružovat další zdravotní 

problémy (třeba infekce rozškrábaných 

ložisek ekzému).  Období prudkých 

hormonálních změn může spustit celé 

kolečko trápení atopika nanovo. Dbej-

te vždy na to, abyste svoje dítě naučili, 

jak se vyrovnávat s krizovými obdobími, 

kdy se ekzém prudce zhorší. 

MALÝ ATOPIK A ŠKOLKA
Při výběru mateřské školy pro dítě 

s atopickým ekzémem (a případně po-

travinovými alergiemi), je nutné vzít 

do úvahy to, zda je možné se s pracov-

níky školky individuálně domlouvat 

na potřebách dítěte (nošení vlastního 

povlečení, jídla, dohlédnutí na obléká-

ní – atopici se nesmí se zapařit). Otáz-

ka tedy nezní, jaký výukový program 

vybrat, ale zda se vám podaří najít 

pedagogy s  volnou kapacitou pro na-

plnění potřeb vašeho dítěte. Někdy je 

totiž nutné dát dítěti nedráždivé mýdlo 

(jiné, než mají ostatní), dezinfekci, kte-

rá ekzém nezhoršuje nebo si jako rodič 

umět obhájit sennou rýmu, která nemá 

chronicky nemocné dítě diskvalifikovat 

z  aktivit s  jeho vrstevníky, dokud váš 

pediatr nestanoví jinak. Děti s  atopic-

kým ekzémem se mohou také podrobit 

v doprovodu jednoho z rodičů lázeňské 

léčbě v lázních specializovaných na toto 

onemocnění. 

KDE NAJÍT DALŠÍ 
INFORMACE?
Třeba v knize Atopický ekzém, alergie, 

astma od MUDr. Judity Hofhanzlové 

nebo v  knize Jany Ligurské – Atopic-

ký ekzém a potravinové alergie očima 

mámy. Dále ve facebookové skupině 

pod názvem Atopický ekzém nebo Ne-

topte se v atopii. Dříve velmi populární 

internetové stránky o  bezhistaminové 

stravě pod názvem Bezhistaminová Ka-

šulka, po přejmenování vyhledáte jako 

„A  spoon of histamin“ (na internetu 

i  Facebooku). Hodit by se vám mohly 

také rady týkající se omezení chemie 

používané v  domácnosti – ve skupině 

Svět non toxic. 

Text: Hana Moualla, 

foto: Shutterstock.com
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www.mediderm.help
Poptávejte ve své lékárně a na e-shopech:
www.benu.cz, www.biotika.net, www.drmax.cz

Sada vzorků ZDARMA 
Pište na mediderm@variopharma.czmedidermhelp

medidermhelp

Komplexní terapie při lupénce, ekzému, atopické dermatitidě. 

Pro pokožku celého těla, včetně hlavy.

Neobsahuje SLS, parabeny, parfémy ani barviva.

KRÉM 1kg, 500g, 100g KONCENTRÁT DO KOUPELE 275ml
EMULZE DO SPRCHY 250g ŠAMPON 200g

Výrobky Mediderm jsou zdravotnické prostředky, které slouží jako podpůrná 
léčba lupénky, ekzému a atopické dermatitidy. Před jejich použitím se 

důkladně seznamte s informacemi na obalu daného výrobku.

21_0109_Variopharma_inzerce_mediderm_zdravi_zivotni_styl_210x248.indd   1 28.05.21   13:32

®

KVALITNÍ DĚTSKÉ PLENKY
 VYROBENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

S tímto kódem získáte ZDARMA 
až dvě vzorková balení plen dle Vašeho výběru.

Platnost kódu do 1. 9. 2021

6MR–21B

Kód zadejte v košíku při odesílání objednávky
na našem e–shopu. Na jednu osobu je možno uplatnit

pouze jeden kód.

Moje rodina a ja 210x148mm.indd   1 10.06.21   0:25
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Jak se bránit alergiím?
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S příchodem jara se kromě příjemného počasí a probouzející se přírody můžeme setkat i s nepříjemnými 
jevy, jako jsou například alergie na pyl, které nám dokáží znepříjemnit život. Alergie je přehnaná re-
akce imunitního systému na vnější látky, které se kolem nás běžně vyskytují a na které zdravý jedinec 
nereaguje. Mezi její nejčastější projevy patří vodnatá rýma, ucpaný nos, kýchání, pálení v nose, zarudlé 
oči, pálení v očích, bolest hlavy, ekzém, vyrážka či celková únava. Projevit se může kdykoli během 
života a pokud ji neléčíme, může se rozšiřovat na dříve neproblematické alergeny a jejich křížení. 

Pokud vás uvedené příznaky začnou trápit, je důležité začít je řešit. 



Kam nemůže 
slunce, tam cho-
dí lékař – říká 
se. Avšak aler-
gie na slunce je 

další kapitolou, 
kterou nesmíme 

opomenout.

POSILTE SI IMUNITU 
A JÁTRA
Pokud vám alergie nedá spát, je třeba 

s ní bojovat. Důležité je budovat si imu-

nitu a starat se především o játra, která 

jsou důležitým detoxikačním orgánem. 

„Imunitní systém je ve své podstatě 

něco jako bojová jednotka, která se 

stará o  naše zdraví. Funguje naprosto 

bez našeho vědomí a pracuje na tom, 

abychom se vyhnuli různým onemoc-

něním,“ vysvětluje PharmDr. Ivana Lá-

nová a dodává: „Imunitní systém musí 

být v rovnováze. Pokud dojde k jejímu 

narušení, mohou nastat dva stavy – sní-

žení funkce imunitního systému (tzv. 

imunodeficience), kdy je organismus 

náchylnější k onemocněním, nebo nad-

měrná reakce imunitního systému, kam 

patří alergie  a autoimunitní onemoc-

nění. V případě alergií se jedná o nad-

měrnou imunitní reakci, kdy naše tělo 

reaguje na běžné látky, které se kolem 

nás nacházejí a na které zdravý jedinec 

nereaguje. Může to být například pyl, 

prach, peří, srst zvířat, některé potra-

viny a  léky. V  případě autoimunitních 

onemocnění se imunitní systém dokon-

ce obrací proti vlastním orgánům a tká-

ním,“ doplňuje PharmDr. Ivana Lánová. 

JAK ALERGIKOVI ULEHČIT 
„SEZÓNU“
Alergik by se měl co nejvíce vyhýbat 

prostředí, které mu způsobuje alergické 

problémy a pokusit se alergen izolovat. 

V  případě všudypřítomného pylu je to 

nicméně těžké, protože se drobná zrnka 

dostanou oknem až k nám domů. Tomu 

je třeba přizpůsobit i  větrání domác-

nosti. „V období „našeho“ alergenu je 

vhodné nespat v místnosti s otevřeným 

oknem a vnitřní prostory větrat zejmé-

na brzy ráno, anebo po dešti. Nejhorší 

volba pro větrání či pobyt venku je su-

ché a  větrné počasí,“ vysvětluje Ivana 

Lánová. „Pyl si často přinášíme domů na 

oblečení. Po příchodu domů by se měl 

alergik ihned osprchovat, umýt si vlasy 

a převléct se do čistého oblečení. Oble-

čení, ve kterém byl venku, by neměl ne-

chávat v místnosti, ve které spí.“

Pokud se s  alergií setkáváte poprvé, 

můžete být zaskočeni i  jejími „vedlej-

šími projevy“. „V  době kvetení trav 

a stromů se alergik trpící sennou rýmou 

může setkat i  s  projevy tzv. zkřížené 

alergie. Zkřížená alergie vzniká na zá-

kladě podobnosti alergenů. Nejčastější 

zkřížená alergie je mezi potravinami 

a pylem, kterou trpí ve střední Evropě 

až 50 % alergiků na pyl. Například aler-

gie na pyl břízy a lísky může být zkříže-

ná s  alergií na jablka, hrušky, kořeno-

vou zeleninu. Orální alergický syndrom 

(což je alergická reakce projevující se 

v ústní dutině) způsobí, že v pylové se-

zóně tento alergik nemůže jíst téměř 

žádné čerstvé ovoce. Při pokusu o jeho 

konzumaci se okamžitě dostaví svědě-

ní v ústech a v krku, zarudnutí a mírný 

otok jazyka a patra,“ vysvětluje Láno-

vá. Důležité je tedy pozorovat reakce 

našeho těla a naslouchat jim. V pylové 

sezóně je třeba omezit aktivitu venku 

a děti trpící alergiemi by měly být osvo-

bozeny od tělocviku ve venkovním pro-

středí, aby se zabránilo zhoršení stavu, 

kdy respirační problémy mohou přerůst 

až v astma. „Pokud si nejste jistí, zda se 

jedná o projevy alergie, poraďte se se 

svým lékařem, anebo využijte konzul-

tace s lékárníkem,“ doporučuje Lánová.

JAK ZMÍRNIT ALERGICKOU 
REAKCI
„Alergiky trápí zejména nateklé slizni-

ce, podráždění kůže a bolesti hlavy. Na 

alergické obtíže se používají tzv. anti-

histaminika, která se vyrábějí ve formě 

tablet, očních kapek a nosních sprejů,“  

popisuje PharmDr. Ivana Lánová. Do 

oken je pro eliminaci kontaktu s pylem 

možné zabudovat protipylové sítě. Na 

bolest hlavy pomáhají například stude-

né obklady. „V bytě lze umístit i čističky 

vzduchu, které dokáží ze vzduchu odfil-

trovat pylová zrna,“ doplňuje Lánová. 

DEJTE NA RADY ODBORNÍKA
V  případě, že se objeví příznaky jako 

vodnatá rýma, kýchání, pálení očí, za-

rudlé oči, vyrážka, měli bychom si zajít 

k lékaři, který pomocí alergologického 

vyšetření alergii potvrdí nebo vyvrátí 

a doporučí medikaci. „Pokud máte aler-

gii pod kontrolou, není se čeho obávat. 

Ale pokud se i přes užívání doporučené 

medikace váš stav zhoršuje, je důleži-

té vyhledat odbornou pomoc. Projevy 

různých alergií není dobré podceňovat, 

mohou se rozvinout i v závažnější one-

mocnění,“ doplňuje Lánová. 

Foto: Shutterstock.com
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Bylo jí dvacet let, před ní noční 
jízda za kamarády. Jarmila 
Onderková netušila, že posled-
ních pět kroků k autu budou 
poslední kroky, které kdy 
v životě udělá. Mikrospánek jí 
připravil život na vozíku. Už je 
to třicet dva let.“ 

JAK JSTE ŽILA A CO JSTE DĚLALA PŘED ÚRAZEM?
Měla jsem krásné dětství, bydlela jsem s rodiči 
a bratrem na vesnici, mohla si užívat zahradu 
a společné běhání se psem v přírodě a koupání 
v rybníku. Od malička jsem milovala pohyb 
a sport. Párkrát jsem reprezentovala školu v běhu. 
V patnácti jsem začala studovat zdravotnickou 
školu a po ní jsem nastoupila do nemocnice v Kutné 
Hoře na dětské oddělení. Milovala jsem svoji práci. 
S dětmi jsem si hodně povídala a utěšovala je. 
Takhle mě život bavil a nečekala jsem, že se hodně 
změní. 

PAMATUJETE SI TEN OSUDNÝ DEN? 
Ten patnáctý říjnový den roku 1989 jsem měla jet 
za kamarády. Den už šel spát, blížila se půlnoc, a já 
přecenila svou únavu. V mikrospánku jsem narazila 
s autem do stromu, přes auto spadla větev, a tak 
nebylo ze silnice vidět. Tma a ticho. Vlastně ne tak 
docela. Hrálo rádio a mně hlavou prolétla myšlenka, 
že se asi nic vážného nestalo, když rádio hraje dál. 
Chtěla jsem se pohnout, ale tělo neposlouchalo. 
Jakýkoli pohyb znamenal, že se mi do tváře a rukou 
zařezávaly střepy z rozbitého skla. Byla mi velká 
zima, ale mohla jsem jen čekat, bez možnosti 
se pohnout. Ráno mě našel traktorista a zavolal 
záchranku.

JAK VÁM ÚRAZ ZMĚNIL ŽIVOT?  
V podstatě ve všem. Stačí, když si člověk představí, 
že své každodenní činnosti musí dělat vsedě na 
vozíku bez možnosti se postavit. Stále nechci 
přijmout, že už nikdy nebudu chodit. Ale nezbývá nic 
jiného, než žít s tím, co mohu na vozíku zvládnout. 
Nedá se cestovat a sportovat tak jednoduše jako 
dřív, i pracovní možnosti jsou menší a člověk musí 
složitěji řešit další a další situace. Přišla jsem 
o kontakt s kolegy, nemohla jsem už dělat svoji práci.

VY JSTE LEŽELA VE STEJNÉ NEMOCNICI, KDE JSTE 
PRACOVALA? 
Po převozu z pardubické nemocnice ano. A když 
už mi lékaři dovolili se posadit, zkusila jsem 
přesednout z postele na vozík a jet navštívit své 
kolegy na dětské oddělení, kde jsem pracovala. 
Náhodou jsem tam potkala i pár dětí, které mě 
znaly, myslely si, že je to jen hra, že si zkouším jízdu 
na vozíku. Byl to zvláštní pocit. Byla jsem najednou 
také pacient, podobně jako oni. Nebyla to hra, byl 
to můj nový život. Ale věděla jsem, že chci být celý 
život dětem nablízku.

KDY JSTE ZAČALA PRACOVAT? 
Tři roky po nehodě jsem se vdala, přestěhovala 
do Prahy a začala studovat FTVS na Univerzitě 
Karlově. Později jsem ještě studovala a pracovala 
na Metropolitní univerzitě Praha. V rámci programu 
Erasmus jsem odjela na roční stáž do Francie. 
Po návratu jsem nastoupila do VZP do oddělení 
marketingu. V době mého nástupu se začal 
připravovat projekt nazvaný „VZPoura úrazům“. 
S dalšími dvěma kolegy, Pavlem a Michalem, jsme 
začali takzvaně na zkoušku navštěvovat mateřské, 
základní a střední školy, kde jsme mluvili s dětmi 

o prevenci. Netušili jsme, že zájem bude obrovský. 
Dneska je nás osm ambasadorů a nestíháme. 
Jezdíme ve dvojicích po celé republice a každý 
den navštívíme dvě školy. Setkání s dětmi je vždy 
zajímavé. V mateřských školkách nám děti většinou 
ukazují natlučená kolínka a bebíčka, která se zahojí 
bez vážnějších následků. Malým dětem někdy 
musíme vysvětlovat rozdíl mezi nemocí a úrazem. 
Starší děti už bohužel mají zkušenosti i s vážnějšími 
úrazy a jejich následky.

PRÁCE VE VZP SPLŇUJE VAŠE SNY?  
VZP mi dala obrovskou šanci vrátit se k práci 
s dětmi. Díky projektu VZPoura úrazům jsem se vrátila 
k dětem, i když jinou cestou. Teď se s nimi setkávám 
za účelem, aby se jim úraz nestal, dříve jsem se o ně 
starala, když už nějakou tu bolístku měly.

Text: Mercedes Wimmerová

NEBYLA TO HRA, BYL TO MŮJ ŽIVOT 

DEJTE SVÉ KARIÉŘE 
SPRÁVNÝ PULS

Staňte se revizním lékařem

www.zdravakariera.cz
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Infekce močových cest (cystitida) je 

zánětlivé onemocnění, které postihne 

v průběhu života téměř každého z nás. 

Příčinou zánětu bývají přemnožené 

bakterie v  močových cestách (např. 

Escherichia coli) 

a ty při těžším průběhu mohou doputo-

vat přes močovody až do ledvin (pyelo-

nefritida). Jedná se o druhé nejčastější 

onemocnění, kdy lékař předepisuje an-

tibiotickou léčbu. 

NENÁPADNÉ, PLÍŽIVÉ 
PROJEVY INFEKCE 
Odhalit infekci močových cest může být 

velmi obtížné, především u dětí a seni-

orů. Hlavně u starších pacientů se totiž 

typické příznaky jako pálení a  řezání 

při močení, bolesti v podbřišku, častěj-

ší močení, popřípadě přítomnost krve 

v  moči nemusí objevit vůbec. „U  star-

ších lidí sledujeme většinou pouhou 

změnu chování, senior není schopen 

postavit se na nohy, nepřijímá stravu 

a tekutiny, je spavý. Vzhledem 

k  tomu, že obranné mechanizmy mo-

čových cest i  imunitního systému jsou 

již výrazně oslabené, infekce močových 

cest vznikají snadno a postupují velmi 

rychle. Mohou vést až k  trvalé invali-

ditě a  obtížnému návratu seniora do 

normálního života,“ vysvětluje MUDr. 

Helena Charbuláková. 

NĚKOLIK KILO BAKTERIÍ 
OHROŽUJE NEJEN ŽENY
Záněty močových cest se nejčastěji tý-

kají žen. Mají totiž kratší močovou 

trubici, jejíž vyústění se nachází blízko 

konečníku. V tomto prostoru se vysky-

tuje masivní množství bakterií, až ně-

kolik kilogramů. Ty se mohou snadno 

přenést do močových cest. Infekce ale 

ohrožuje také lidi s funkčními a anato-

mickými abnormitami 

v  močových cestách. „Infekcí mohou 

onemocnět i  muži s  větší prostatou, 

která vytváří překážku odtoku moči 

a močový měchýř se pak nevyprazdňuje 

úplně. Ohrožení jsou i pacienti s dlou-

hodobě zavedenými močovými katetry 
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Schůzky, deadliny a do toho starost o domácnost – dneš-
ní ženy jsou zkrátka v jednom kole. Dalo by se říct, že 
k nezastavení. Vyplatí se proto nepodcenit varovné sig-
nály svého těla, zvláště pokud se týkají intimní oblasti. 
Časté nutkání na močení, mnohdy doprovázené pálením 
a řezáním a značně nepříjemnými pocity v podbřišku. 
Pokud už jste jednou měly tu čest, pak rozhodně víte, 

která bije – jde o problémy s močovými cestami. 

Žádné limity – vyhněte se obloukem 
problémům močových cest
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do močového měchýře, které se snadno 

osídlí bakteriemi. Ty po katetru snadno 

vystoupají do vyšších etáží močových 

cest. K  nemoci jsou náchylné i  starší 

ženy se sestouplou dělohou a diabetici 

se „sladkou” močí, v  níž se bakteriím 

dobře přežívá. Těhotným ženám se zase 

mění tvar močovodu a močový měchýř 

se posouvá zvětšující se dělohou, proto 

i  ony častěji onemocní,“ vyjmenovává 

rizikové skupiny MUDr. Helena Charbu-

láková. 

OPAKOVANÁ ANTIBIOTICKÁ 
LÉČBA VEDE K REZISTENCI
Při podezření na zánět močových cest 

je vždy nutné odebrat co nejdříve vzo-

rek moči do sterilní zkumavky ke kulti-

vačnímu vyšetření a v případě pozitiv-

ního nálezu včas nasadit antibiotika. 

V  některých případech se může obje-

vit takzvaná bakteriurie – bakterie se 

sice v  močových cestách vyskytuje, ale 

nezpůsobuje infekci. „Kdybychom lé-

čili každou takto usídlenou bakterii, 

docházelo by nejen k vysoké spotřebě 

antibiotik, ale zároveň by opakova-

ná antibiotická léčba postupně vedla 

k  rozvoji rezistence. To znamená, že 

antibiotikum již není schopné bakterii 

zabít a musí se k léčbě podávat antibio-

tika vyšších generací. Proto je tolik dů-

ležité léčit infekce symptomatické, kdy 

má pacient známky infekce močových 

cest a  k  léčbě využívat antibiotika úz-

kospektrá, zacílená na danou bakterii,“ 

dodává MUDr. Helena Charbuláková.

PÍT, PÍT A ZASE PÍT
Důležitým preventivním opatřením je 

dostatečný příjem tekutin. Ty mimo 

jiné pomáhají vyplavit bakterie z  těla 

a  zabraňují dehydrataci organizmu. 

To bývá problém především u  starších 

pacientů. Je třeba důsledně dodržovat 

zásady hygieny, nezadržovat moč, udr-

žovat si optimální hmotnost a dostateč-

ně spát. „Pacienti, kteří mají zvětšenou 

prostatu, sestouplou dělohu či cukrov-

ku, by se měli nechat důkladně vyšetřit 

a  dodržovat doporučenou léčbu. Tak 

mohou výrazně snížit riziko opakova-

ných infekcí,“ uzavírá MUDr. Helena 

Charbuláková.

Pojďme se podívat, jak šetrně a efektiv-

ně zasáhnout, aktivně pečovat o močo-

vé cesty, podpořit své tělo a  udržet si 

tempo, které nechcete ztratit?

TADY JE PĚT KRÁTKÝCH 
TIPŮ: 

1ZAMĚŘTE SE NA 
JÍDELNÍČEK

Močopudné potraviny mají zelenou. 

Čím více jich zařadíte do svého jídel-

níčku, tím lépe podpoříte vyplavování 

škodlivých bakterií. Výborná je petržel, 

syrová okurka, meloun či řepa. Heřmá-

nek, řapík či zlatobýl jsou chutné byliny 

pro přípravu čaje, jejichž blahodárné 

účinky znaly již naše babičky.

Vyvarujte se cukru ve stravě, mění totiž 

pH těla i moči na kyselejší, ve kterém se 

daří nepřátelským bakteriím.

2PÍT, PÍT A ZASE PÍT
Vyplatí se také sáhnout po sklenici 

čisté vody nebo zmiňovaného čaje. Do-

statkem tekutin jednoduše podpoříte 

odplavení škodlivých bakterií z  těla. 

Ideální množství tekutin poznáte podle 

moči – nezapáchá a je světlá, bezbarvá. 

3DOPŘEJTE SI KLID 
A LEDVINY V TEPLE

Vyvarujte se prochladnutí. Zvlášť v be-

derní oblasti – ledviny potřebují teplo. 

V zimě jsou ideální kalhoty s vyšším pa-

sem, samozřejmostí by měla být košilka 

či nátělník. Infekce močových cest sice 

nejsou způsobeny nastydnutím, jak se 

často a chybně traduje, ale kombinace 

oslabené imunity a  prochladnutí jim 

rozhodně nepřispívá. Vhodné spodní 

prádlo je bavlněné a nepříliš těsné, kal-

hotky typu tanga odložte na příhod-

nější dobu, i ony totiž mohou napomá-

hat nežádoucím bakteriím v  tom, aby 

se dostaly do močových cest.

4PTEJTE SE SAMA SEBE, 
ODKUD SE TY BAKTERIE 

BEROU
Nejčastější bakterie, která napadá 

močové cesty, je bakterie E. coli. Ta se 

překvapivě vyskytuje v  těsné blízkosti 

močových cest, a  to ve střevech, kam 

přirozeně patří. Dostane-li se ale do 

močových cest, páchá neplechu. Ces-

ty, jakými se dostává do močové tru-

bice, jsou různé, ale řadí se mezi ně 

právě zmiňovaná tanga, která fungují 

jako most pro cestování bakterií, či ne-

správný směr utírání po toaletě (vždy 

směrem ven). K  podobnému přenosu 

bakterií může jednoduše dojít i při po-

hlavním styku. Odskočíte-li si po sexu 

„na malou”, nežádoucí bakterie E. coli 

se odplaví. Nezapomínejte samozřejmě 

na řádnou hygienu před i po milování.

5AKTIVNÍ PÉČE SE VYPLATÍ 
Jako podpůrnou léčbu k antibioti-

kum je důležité dostatečně pít (alespoň 

2 litry pramenité vody, urologické čaje 

nebo jiné bylinkové čaje), být v  klidu 

a  v  teple. Vhodným doplňkem léčby 

mohou být i tablety s výtažkem z bru-

sinek, které mají blahodárný účinek na 

močové cesty, případně tinktura z  li-

chořeřišnice větší nebo z  medvědího 

česneku.

Foto: Shutterstock.com
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Lék k vnitřnímu užití. Účinnými složkami jsou výtažky z nati zeměžluče, kořene libečku a listů rozmarýnu. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový 
leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Žádejte ve své lékárně.

Canephron® 
silou 3 extraktů 
může ulevit již  
od prvních příznaků

K léčbě zánětů močových cest 

Pálení při močení? Časté nucení? Bolest při močení?

akutních

opakujících se 

jako doplňková léčba, 
např. k antibiotikům

„Vypláchnout“ bakterie většinou nestačí!
Záněty močových cest jsou častým a nepříjemným onemocně-
ním urogenitálního traktu a trápí ženy i muže. U žen je vzhle-
dem k anatomické stavbě močového ústrojí toto onemocnění 
mnohem častější. Ke vzniku onemocnění často přispívají i vněj-
ší faktory, jako je cévkování, radioterapie, prochlazení a další, 
ale také výskyt jiných onemocnění, jako například cukrovka 
nebo snížená odolnost organismu. Nejčastějším původcem 
zánětů močových cest jsou bakterie Escherichia coli, Proteus 
a Pseudomonas aeruginosa. 

Záněty močových cest se často opakují, protože po prodělaných 
zánětech dochází bohužel ke změnám na sliznici močového 
ústrojí a na postižených sliznicích se bakterie lépe uchytí. Až  
80 % žen, které prodělaly 2 a více infekcí močových cest, prodě-
lají znovu další onemocnění.

Bakteriální biofilm
Někteří původci urogenitálních zánětů jsou schopni vytvářet a velmi 
dobře fungovat v takzvaném „biofilmu“. Život v biofilmu při-
náší bakteriím řadu výhod, mezi něž patří i zvýšená odolnost 
vůči antimikrobiálním látkám, tedy i vůči antibiotikům. Biofilmy 
jsou složité struktury, v nichž mohou žít bakterie jak jednoho, 
tak i více různých druhů. Mají různé funkce a také mezi sebou 
komunikují pomocí chemických signálů. Jednotlivé bakteriální 
kolonie i samotný biofilm je chráněn speciální tekutinou, která 
se nazývá  „matrix“. Obsahuje řadu chemických látek a má za 

www.canephron.cz

úkol chránit společenství před vnějšími vlivy: před antimikro-
biálními látkami, UV zářením, změnou pH, osmotickým šokem 
a dehydratací.

Takto organizované a chráněné bakterie opravdu z močové-
ho ústrojí vypláchnout nelze.

Jak na ně?
Existují látky rostlinného původu, které dokáží rozvrátit fungování 
biofilmu na základě znemožnění komunikace mezi jednotlivými bak-
teriemi. To nakonec vede k selhání ochranných systémů biofilmu. 
Takovou látkou je například kyselina rozmarýnová.

Canephron
Zeměžluč, libeček a rozmarýn. Jejich kombinace, respektive 
kombinace v nich obsažených účinných látek včetně zmíněné ky-
seliny rozmarýnové, je tou správnou volbou k léčbě jak akutních, 
tak i opakujících se zánětů močových cest.

Canephron lze užívat samostatně nebo i v kombinaci s antibiotiky. 
Canephron může pomoci ulevit již od prvních nepříjemných 
a bolestivých příznaků infekce.

Canephron obalené tablety je k dostání bez receptu v lékárně. Více  
informací si můžete přečíst na www.canephron.cz.
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Zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Je to deviza, s níž zvládáte 
koloběh života a každodennosti snáze a lépe. Pokud ale vaše zdraví, 
nebo zdraví vašich dětí pokulhává, je třeba to řešit. Stává se však, že 
klasická léčba a běžné léčebné postupy nefungují, jak bychom si přáli. 

Můžete ji zkusit podpořit alternativně.

Když se řekne alternativní léčba: 
co je vhodné pro malé a větší děti, 

co pro rodiče a děti?



Alternativního léčba alias alternativní 

terapie jsou různorodé metody, které 

vám mohou být jak samostatně, nebo 

coby support klasické léčby k  užitku 

při zpětném navrácení vašeho zdraví 

a zdraví vašich dětí. Alternativní cesta 

je mnohdy velmi příjemná, zajímavá 

a neotřelá, tak proč ji nezkusit? 

MEZI DRUHY ALTERNATIVNÍ 
LÉČBY PATŘÍ
• Zooterapie (canisterapie, felinote-

rapie, hippoterapie)

• Colorterapie a Aromaterapie

• Muzikoterapie a Arteterapie

KDYŽ SE ŘEKNE 
ZOOTERAPIE
Zooterapie je léčba za pomoci zvířat. 

Patří k mladému, ale již dobře zavede-

nému typu alternativních metod u nás. 

Může velmi dobře a efektivně pomoci 

jak vám, tak vaši dětem. Zooterapie je 

zařazena do systému klasických léčeb-

ných programů jako silná pomoc při 

zvládání nemocí a  chorob jak psychic-

kého, tak fyzického stavu nemocných. 

Věděli jste, že má zooterapie takovou 

sílu a moc?

ZOOTERAPIE MŮŽE JAKO 
SUPPORT POMOCI 
• u  dětí a  dospělých s  depresemi 

a dalšími psychickými poruchami 

• při psychosomatických poruchách

• u  četné řady neurologických cho-

rob

• u osob se sociální izolací, s panic-

kými atakami a úzkostmi

• v  momentech, kdy veškeré mož-

nosti selhaly a další nejsou 

Zooterapie se dále člení na hippore-

habilitaci, canisterapii a  felinoterapii. 

Všechny tři metody jsou velmi příjemné 

díky využití právě zvířat, které hlavně 

děti milují. U  hippoterapie jsou využí-

ván koně, u canisterapie psi a u felino-

terapie kočky.

HIPPOTEREHABILITACE
Tato metoda sestává ze čtyřky aktivit, 

kterými jsou

• Aktivity s využitím koní

• Psychoterapie za pomoci koní

• Parajezdectví

• Hippoterapie

Všechny čtyři jsou velmi přínosné u ma-

lých i dospělých pacientů. Vedou totiž 

k silnému supportu nemocných a dosa-

huje se jimi výsledků tam, kde jiné me-

tody selhaly.  

Aktivity s využitím koní

Ty jsou schovány pod zkratkou AVK. 

Aplikuje se při pedagogických a  soci-

álních problémech a  jedná se metodu 

speciální a sociální pedagogiky. Při ní se 

využívá prostředí stájí a chovu koní pro 

kontakt a  práci s  nimi. AVK efektivně 

napomáhá k  podpoře motivace, nebo 

výchově a  vzdělávání osob a  dětí se 

zdravotními postiženími a specifickými 

potřebami. Musí být vždy realizována 

pod dohledem osob s odborným vzdě-

láním a praktickým výcvikem.

Psychoterapie pomocí koní

Metoda má zkratku PPK a  je de fac-

to interaktivní psychoterapií. Využívá 

se při ní jako terapeuta psychologa 

a koně. Jde o terapii dětí a dospělých, 

při níž PPK zmírňuje a  pomáhá léčit 

duševní poruchy, duševní onemocnění 

a poruchy chování. Je dnes docela běž-

nou součástí péče o pacienty všech vě-

kových skupin včetně malých dětí. I PPK 

provádí odborně proškolené osoby. 

Parajezdectví

Ano, i ta patří k hipporehabilitaci, byť 

je spíše specifickou sportovní aktivitou, 

při níž jezdí na koni osoba se zdravot-

ním znevýhodněním. Zde se využívají 

speciální pomůcky a  upraven jízd-

ní techniky – vše podle typu a  druhu 

onemocnění dané dítěte či dospěláka. 

Nemocný se učí aktivně jezdit na koni, 

případně i cvičí na koni tzv. voltižní cvi-

ky, anebo vede koně v zápřeži. Může se 

zúčastňovat sportovních parasoutěží.

Hippoterapie

Hippoterapie je jako pojem práce 

s koňmi při terapii nejvíce zažita. Patří 

k  fyzioterapeutické, při níž se využívá 

přirozený pohyb koně v  kroku. Chůze 

koně zde působí jako rehabilitační po-

můcka, a stimul pro tělo a organismus 

člověka. Krok koně ovlivňuje pohybu 

koňského hřbetu a  ten je jakousi te-

rapeutickou balanční plochou díky níž 

dochází k  pohybové souhře člověka 

s pohybem hřbetu koně. Dochází k ak-

tivaci postižených pohybových progra-

mů, které jsou způsobeny poruchou 

CNS (centrálního nervového systému), 

onemocněním nebo úrazem. Kůň je ve-

den vodičem a  nemocný na koni jede 

i cvičí dle pokynů fyzioterapeuta.

CANISTERAPIE
Při canisterapii se ke zlepšení zdraví 

a  psychiky využívá speciálně cvičený 

pes či fenka. Jde tedy o  fyzioterapii 

a fyziorehabilitaci. Název canis terapie 

je odvozen od latinského pojmenování 

psa (canis). Dnes je již vědecky a  stu-

diemi prokázáno, že samotný kontakt 

se psem je nejen příjemným ale hlavně 

účinným prostředkem pro zlepšení psy-

chiky, motoriky a neurologických pod-

nětů lidského organismu. Canisterapii 

provádějí školení canisterapeuti se svý-

mi speciálně vycvičeným psy. Spolu na-

vštěvují nemocné – jak děti a dospělé, 

tak handicapované a seniory. Mohou je 

navštěvovat přímo v jejich domácnosti, 

nebo v sociálním, zdravotnickém nebo 

školském zařízení. 

FELINOTERAPIE 
Je druhem zooterapie, při níž se jako 

zvířete využívají kočky. Oproti caniste-

rapii, kde lze pejska krásně na caniste-

rapii vycvičit, lze felinoterapii využívat 

jen podpůrně. Kočka se totiž vycvičit 

jako pes nedá, a i proto jsou možnosti 

felinoterapie omezené. Přesto patří fe-

linoterapie k efektivní podpůrné léčbě 

fyzických i psychických poruch dětí i do-

spělých. Název je odvozen od latinské-

ho pojmenování očky (felis).
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Jakákoli zooterapie může být realizo-

vána na doporučení odborného lékaře 

nebo vaší dohodou s  poskytovatelem 

služby. Zooterapie bývá skupinová 

nebo individuální a  probíhá vždy pod 

dohledem odborníků. Při hledání je 

ideální poradit se s  lékařem, který by 

měl zooterapii (případně i místo kde ji 

realizovat) doporučit. 

COLORTERAPIE
Léčení barvami není nic nového. Již 

prastaré národy colorterapii vyžívaly 

pro zlepšení nebo doladění lidského 

zdraví. A četné vědecké studie léčebný 

efekt barev potvrzují i dnes. 

Jak funguje colorterapie?

Barvy jako takové v colorterapii působí 

na samotné buňky lidského těla a jejich 

fyziologické změny. Ty mají své zabar-

vení a  vibrace. Je-li buňka nemocná, 

její barva i vibrace slábnou. A dodáme-

-li buňce vhodnou barvu totožnou či 

blízkou odstínem jejímu zabarvení, tak 

barva buňky zesílí a  její vibrace se na-

praví. Buňka se tedy vlivem colortera-

pie uzdraví. Proto se doporučuje nosit 

určitou barvu oblečení, stejně jako ur-

čitou barvou vymalovat prostor, nebo 

do něj zakomponovat barevné akcenty 

v dané barvičce. 

Jaké jsou účinky barev?

Jednotlivé barvy samotné a ve spojení 

s  jinými mohou mít povzbuzující, har-

monizující anebo zklidňující efekt. Díky 

určité barvě či barvám můžete vnímat 

jinak teplotu okolí i  svého těla, či se 

lépe nebo naopak hůře soustředit, pra-

covat, učit se a pamatovat si.

• Bílá barva – je neutrální barvou, 

nese v sobě veškeré barvy barevné-

ho spektra. Má univerzální efekt 

a pomáhá při virózách, odhlenění, 

odvodnění organismu, detoxikaci 

a půstu.

• Žlutá barva – podporuje a  stimu-

luje trávení a  nervový systém, 

funkčnost jater, má pozitivní vliv 

na ledviny a  močové cesty, stejně 

jako na nadýmání, nebo obtíže 

s dýcháním. 

• Červená barva má posilující úči-

nek, zvyšuje krevní tlak, podporuje 

krevní oběh a  tvorbu adrenalinu, 

stejně jako odbourává únavu, na-

chlazení, pomáhá při léčbě depre-

sí, chudokrevnosti a zánětů kloubů 

a střev. 

• Zelená má opačný účinek jako čer-

vená – snižuje krevní tlak, zklidňu-

je nervový systém, mírní migrény, 

má pozitivní vliv na žlázy s vnitřní 

sekrecí, stejně jako na vyčerpanost 

a stress.

• Modrá barva pomáhá ke zklidnění, 

pohodě, lepší psychice, podporuje 

kvalitní spánek a zklidňuje oči. Tlu-

mí bolesti a záněty různého druhu, 

zvyšuje tvorbu červených krvinek.

• Oranžová je barvou optimismu, ide-

ální proti depresím a  při jaterních 

obtížích, stejně jako je ideální pro 

řešení křečí, zácpy a špatně funkč-

ních ledvinách i celkové slabosti.

• Fialová je barvou uklidňující a hodí 

se k léčbě bolestí hlavy, vypadávání 

a lepší kvalitě vlasů i pokožky, po-

zitivně působí na srdeční činnost 

a harmonizuje nervovou soustavu.

VOŇAVÁ AROMATERAPIE
Aromaterapie je léčbou pomocí vůní, 

ideálně vůni esenciálních olejů. Je to 

metoda velmi příjemná, voňavá, silně 

relaxační. Zlepšuje četné akutní i chro-

nické stavy a je efektivní prevencí mnoha 

nemocí, což využívali lidé již v dobách 

faraonů ve Starém Egyptě, stejně jako 

Mayové a Aztéci nebo Tibeťané.

Jak praktikovat aromaterapii?

Stačí vám k  tomu aromalampa s  čajo-

vou svíčkou, trocha vody do mističky 

nad svíčkou a do vody kápnout dvě až 

tři kapky vhodného esenciálního oleje. 

Odpařovaná silice vám krásně provoní 

prostor a vy s dětmi už jen můžete re-

laxovat a  vdechovat navozenou vůni. 

Můžete ji aplikovat od každého pokoje 

jinou, například do dětského pokojíčku 

svěží a antibakteriální citron či eukalypt, 

do obývacího pokoje harmonický jasmín 

a do ložnice zklidňující levanduli.

Jak vybrat správnou vůni?

Vybírejte dle účelu vonné silice esenci-

álního oleje. Každá silice má jiný efekt, 

účinek a tím i využití. Některé totiž na-

budí, jiné zklidní.

• Tea tree – má antiseptický efekt, 

vhodný k  ošetření různých vyrá-

žek, akné, ekzémů, štípnutí hmy-

zem, či oparech.

• Jasmínový olej – povzbudí srdeční 

činnost, pomáhá při pocení, působí 

harmonizačně.

• Eukalyptový olej – čistí vzduch a je 

antibakteriální, vhodný při kašli 

a  dýchacích obtížích, podporuje 

i soustředění, ulevuje při bolestech 

hlavy.

• Levandulový olej – uvolňuje, uklid-

ňuje, navozuje kvalitní spánek, sni-

žuje krevní tlak, pomáhá při boles-

tech hlavy, nachlazení i virózách.

• Hřebíčkový olej – má antibakteriál-

ní a analgetický účinek, tiší bolesti 

různého druhu.

• Citronový olej – jeho antiseptické 

účinky pomáhají pročistit vzduch, 

zlepšit dýchání, odbourává únavu, 

navodí svěžest, uvolní stres.

• Cedrový olej – jemná vůně osvěží 

a dezinfikuje vzduch, harmonizuje 

organismus.

• Borovicový olej – ideální pro zlep-

šení dýchání, zatočí s mírnou dep-

kou, pročistí vzduch. 

MUZIKOTERAPIE ALIAS 
UMĚLECKÁ TERAPIE
Muzikoterapie alias hudební terapie je 

metodou využívající k prevenci a léčbě 

hudbu. Ta má pozitivní vliv na různá 

fyzická a duševní onemocnění. Ovlivňu-

je vegetativní funkce jako jsou srdeční 

rytmus a hladina krevního tlaku, rych-

lost i kvalitu dýchání, motoriku a tonus 

svalů, a  rovněž termoregulaci. Věděli 

jste, že muzikoterapie patří do léčebné 

pedagogiky? Má tedy zakotvení jak ve 

výchovných, školských tak i zdravotních 

zařízeních– pro děti i dospělé. Ale jeli-

kož v  Česku není léčebná pedagogika 

definována jako samostatný obor, je 

muzikoterapie vedena (spolu s dalšími 

obory např. arteterapie, taneční a dra-

matická terapie) jako umělecká terapie. 

Kde lze muzikoterapii využít?

• při léčbě astmatu, CHOPN a alergií

• u ADHD a autistických dětí

• ke ztišení a  zklidnění miminek 

a malých dětí

• jako support při usínání dětí i do-

spěláků 

• k navození zklidnění těla a psychi-

ky u dětí i dospělých

• ke zmírnění jakéhokoli druhu bo-

lesti a eliminaci strachu a úzkosti 
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• ke zmírnění neurologických sym-

ptomů a  onkologických onemoc-

nění

• při neurózách, v  novém prostředí 

k adaptabilitě a lepší komunikaci

Jak muzikoterapii využívat?

Pomoc může jak poslech hudby, které-

mu se odborně říká receptivní muziko-

terapie, tak i aktivní forma tedy provo-

zování hudby ve formě hraní na nějaký 

hudební nástroj, který zde slouží jako 

emoční ventil i jako prostředek k vyla-

dění k  ostatním. Muzikoterapie může 

být individuální i skupinová. Hodně se 

využívá klasická hudba nebo new age 

relaxační typy hudby. Záleží na typu 

supportu, který hledáte – klasika pod-

poruje emoční projevy (hlavně Bach), 

new age zklidňuje a  uvolňuje, a  ryt-

mická huba s bubny naopak aktivizuje 

a  takzvaně nakopává. Na kanálu You-

tube najdete mnoho prima skladeb. 

ARTETERAPIE JE KDYŽ…
Již složení slova nám říká, o čem arte-

terapie je. Skládá se ze sousloví slov 

„arte“, které je indoevropského půvo-

du a  znamená umění a  řeckého slova 

„therapeia“ což lze přeložit jako tera-

pii nebo léčbu. Arteterapie patří stejně 

jako muzikoterapie do souboru umě-

leckých terapií.

TERAPIE UMĚNÍM 
Mezinárodní název Art Therapy lze do 

češtiny přeložit jako arteterapie nebo 

terapie uměním. Arteterapie má po-

dobně jako muzikoterapie dva typy – 

terapii uměním (což je tvůrčí činnost sa-

motná) a artepsychoterapii. V druhém 

případě se umělecké výtvory a prožitky 

ze samotné tvorby následně psychote-

rapeuticky zpracovávají. Obojí může 

probíhat ve dvou formách – a to indivi-

duálně nebo skupinově.

Jaké způsoby umění arteterapie  

využívá?

• tvorba v podobě malby, kresby, koláží

• práce s papírem, textilem a hlínou

• tvorba a psaní příběhů

• hraní divadla nebo dramat

Kde dokáže arteterapie pomoci 

a léčit?

• u  léčení a prevence tzv. fantomo-

vých bolestí (různé psychosomatic-

ké bolesti, nebo důsledky nemocí 

je mononukleóza, borelióza či on-

kologické onemocnění)

• k  odbourání, překonání nebo 

zmírnění strachu nebo úzkosti

• při komunikačních blocích s  oko-

lím (u dětí i dospěláků)

• v  dobách radikálních životních 

změn (u  dětí je to ztráta rodiče, 

rozvod rodičů, šikana ve škole, ná-

stup do školky, přechod ze školky 

do školy, u  dospělých ztráta za-

městnání, krach podnikání, úmrtí 

v rodině, ztráta partnera)

Všechny alternativní způsoby léčby 

jsou širokospektrální a co jednomu ne-

zabere, druhému může značně pomo-

ci. Proto se nebojte a vyzkoušejte více 

možností. Nemůžete tím vy ani děti nic 

ztratit, ba naopak spíše získat. 

Autor: Pavla Košík Jelínková, 

foto: Shutterstock.com
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Mukopolysacharidóza typu I Pompeho nemoc

Lyzosomální nemoci

www.spravnadiagnoza.cz

spravna_diagnoza_INZ_210x297_MAT-CZ-2100459-1.0-05-2021 v02.indd   1spravna_diagnoza_INZ_210x297_MAT-CZ-2100459-1.0-05-2021 v02.indd   1 16.05.2021   22:4116.05.2021   22:41

JE JICH VÍCE NEŽ 60 A O VĚTŠINĚ Z NICH TOHO PŘÍLIŠ NEVÍME. PTÁTE SE PROČ? 
NETÝKAJÍ SE VĚTŠINY.  MLUVÍME TOTIŽ O LYZOSOMÁLNÍCH CHOROBÁCH, KTERÉ 

SE VYSKYTUJÍ PŘIBLIŽNĚ POUZE U JEDNOHO ZE 7700 NOVOROZENCŮ. JEJICH 
SPOLEČNÝM JMENOVATELEM JE HROMADĚNÍ MATERIÁLŮ V BUŇKÁCH TĚLA 

V DŮSLEDKU NEDOSTATKU SPECIFICKÝCH ENZYMŮ. A VÝSLEDKEM POZDĚ URČENÉ 
DIAGNÓZY MOHOU BÝT DOŽIVOTNÍ NÁSLEDKY.

PROJEKT NA POMOC PACIENTŮM 
S LYZOSOMÁLNÍMI 
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PPrávě včasnou diagnostiku vzácných metabolických one-
mocnění chce zlepšit projekt realizován na  portálu 
www.spravnadiagnoza.cz. Najdete na  něm přehledné in-
formace o nejznámějších z neznámých lyzosomálních nemocí.

KTERÉ JSOU TO?
K  nejčastějším rozhodně patří Gaucherova choroba. Jejími 
běžnými příznaky je časté krvácení z  nosu, chudokrevnost, 
nadměrná únava nebo zvětšení břicha v souvislosti se zvětše-
ním objemu sleziny a jater.
Pompeho choroba zase postupně vede k zhoršující se svalové 
slabosti horních a dolních končetin, projevující se například ko-
lébavou „kachní“ chůzí, zakopáváním anebo potížím se vstává-
ním ze židle. Časté jsou také dýchací potíže (např. vynechávání 
dechu v průběhu spánku, zadýchávání při běžných činnostech) 
a u kojenců nejsou výjimkou ani srdeční komplikace. 
Prvními projevy při odhalení mukopolysacharidózy typu I mo-
hou být ztuhlé klouby, obraz pazourovité ruky, syndrom kar-
pálního tunelu nebo nápadně hrubé rysy obličeje. 

Na  Fabryho chorobu upozorní již v  dětském věku občasné 
nebo chronické pálení rukou, poruchy pocení nebo nesná-
šenlivost tepla a  chladu, v pozdějším věku dochází ke  vzni-
ku kožních vyrážek, k srdečním problémům, selhávání ledvin 
a předčasnému výskytu cévních mozkových příhod. 
Název ASMD zahrnuje dvě choroby: Niemannovu-Pickovu ne-
moc typu A  a  B. Projevují se zvětšením sleziny nebo jater, 
problémy s dýcháním, respiračními infekcemi a neobvyklými 
modřinami nebo krvácením.
Vše důležité najdete na stránce www.spravnadiagnoza.cz.
Pokud jsou vám některé z  těchto projevů povědomé, nebo 
byste si jen rádi rozšířili znalosti, projekt "Správná diagnóza" 
vám prozradí vše podstatné o uvedených chorobách. Společný-
mi silami tak můžeme pomoci, či dokonce zachránit život pa-
cientům, kteří svou správnou diagnózu ještě neznají. Všechny 
z výše jmenovaných chorob jsou dnes už totiž léčitelné. O úspě-
chu léčby rozhoduje právě jejich včasná diagnostika, k čemuž 
výrazně dopomáhají i aktivity zaměřené na zvyšování povědo-
mí o  nich. Jednou z nich je projekt www.spravnadiagnoza.cz.
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JE JICH VÍCE NEŽ 60 A O VĚTŠINĚ Z NICH TOHO PŘÍLIŠ NEVÍME. PTÁTE SE PROČ? 
NETÝKAJÍ SE VĚTŠINY.  MLUVÍME TOTIŽ O LYZOSOMÁLNÍCH CHOROBÁCH, KTERÉ 

SE VYSKYTUJÍ PŘIBLIŽNĚ POUZE U JEDNOHO ZE 7700 NOVOROZENCŮ. JEJICH 
SPOLEČNÝM JMENOVATELEM JE HROMADĚNÍ MATERIÁLŮ V BUŇKÁCH TĚLA 

V DŮSLEDKU NEDOSTATKU SPECIFICKÝCH ENZYMŮ. A VÝSLEDKEM POZDĚ URČENÉ 
DIAGNÓZY MOHOU BÝT DOŽIVOTNÍ NÁSLEDKY.

PROJEKT NA POMOC PACIENTŮM 
S LYZOSOMÁLNÍMI 

NEMOCEMI

IN
ZE

RC
E 

PPrávě včasnou diagnostiku vzácných metabolických one-
mocnění chce zlepšit projekt realizován na  portálu 
www.spravnadiagnoza.cz. Najdete na  něm přehledné in-
formace o nejznámějších z neznámých lyzosomálních nemocí.

KTERÉ JSOU TO?
K  nejčastějším rozhodně patří Gaucherova choroba. Jejími 
běžnými příznaky je časté krvácení z  nosu, chudokrevnost, 
nadměrná únava nebo zvětšení břicha v souvislosti se zvětše-
ním objemu sleziny a jater.
Pompeho choroba zase postupně vede k zhoršující se svalové 
slabosti horních a dolních končetin, projevující se například ko-
lébavou „kachní“ chůzí, zakopáváním anebo potížím se vstává-
ním ze židle. Časté jsou také dýchací potíže (např. vynechávání 
dechu v průběhu spánku, zadýchávání při běžných činnostech) 
a u kojenců nejsou výjimkou ani srdeční komplikace. 
Prvními projevy při odhalení mukopolysacharidózy typu I mo-
hou být ztuhlé klouby, obraz pazourovité ruky, syndrom kar-
pálního tunelu nebo nápadně hrubé rysy obličeje. 

Na  Fabryho chorobu upozorní již v  dětském věku občasné 
nebo chronické pálení rukou, poruchy pocení nebo nesná-
šenlivost tepla a  chladu, v pozdějším věku dochází ke  vzni-
ku kožních vyrážek, k srdečním problémům, selhávání ledvin 
a předčasnému výskytu cévních mozkových příhod. 
Název ASMD zahrnuje dvě choroby: Niemannovu-Pickovu ne-
moc typu A  a  B. Projevují se zvětšením sleziny nebo jater, 
problémy s dýcháním, respiračními infekcemi a neobvyklými 
modřinami nebo krvácením.
Vše důležité najdete na stránce www.spravnadiagnoza.cz.
Pokud jsou vám některé z  těchto projevů povědomé, nebo 
byste si jen rádi rozšířili znalosti, projekt "Správná diagnóza" 
vám prozradí vše podstatné o uvedených chorobách. Společný-
mi silami tak můžeme pomoci, či dokonce zachránit život pa-
cientům, kteří svou správnou diagnózu ještě neznají. Všechny 
z výše jmenovaných chorob jsou dnes už totiž léčitelné. O úspě-
chu léčby rozhoduje právě jejich včasná diagnostika, k čemuž 
výrazně dopomáhají i aktivity zaměřené na zvyšování povědo-
mí o  nich. Jednou z nich je projekt www.spravnadiagnoza.cz.
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Kolagen je hojně zastoupenou a důle-

žitou součástí lidského organismu. Úlo-

hou této ve vodě nerozpustné bílkoviny 

je zajišťovat stabilitu a pružnost tkání. 

„Tvoří zhruba 10 % celkové hmotnosti 

lidského těla a  jeho podíl je asi nejvý-

raznější v kůži. V  těle se vyskytuje cca 

ve 30 různých typech. Nejčastější typy 

jsou Typ I, který je obsažen v kostech, 

kloubech, zubech, šlachách a kůži. Typ 

II je součástí chrupavek a Typ III je pří-

tomen hlavně v  kůži, vlasech, svalech 

a kostech. Typ V se vyskytuje v pružné 

výstelce cév a tak dále,“ vypočítává or-

toped MUDr. Róbert Pituch a  dodává, 

že jednotlivé typy mohou své složení 

i měnit. 

ÚČINKUJÍ ZÁZRAČNÉ 
KRÉMY S KOLAGENEM?
Slovo kolagen zní jako magické zaříká-

vadlo kosmetických firem, které se na 

něj odvolávají při propagaci produktů, 

jež mají zajistit věčné mládí a vyhlaze-

nou pleť. Problém však je, že kolage-

nová molekula je příliš objemná na to, 

aby se z krému či šamponu dostala do 

vnitřní struktury kůže a  tímto způso-

bem vyhlazovala vrásky nebo posilo-

vala vlasy. Kolagen proto prospívá při 

vnitřním užívání. „Pro krásu je kondice 

kolagenu v těle velmi důležitá, protože 

zajišťuje pružnost a  pomáhá udržovat 

dobrou hydrataci kůže a  tím i  sekun-

dárně lepší ‚mladistvý‘ vzhled,“ vysvět-

luje MUDr. Pituch.
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O kolagenu se často hovoří v souvislosti s vyhlazením vrásek či bolest-
mi kloubů. Věděli jste ale, že tvoří přibližně 10 % celkové hmotnosti 
lidského těla a v organismu se vyskytuje až třicet typů? A jak se vlast-
ně vyznat v potravinových doplňcích, které kolagen obsahují? K čemu 
jsou dobré želatiny a jakým způsobem zase pomáhá kolagen v přirozené  

podobě? Pojďte s námi blíže poznat svět kolagenu...

Trend jménem kolagen...
Jak v našem těle pomáhá?



ZAJÍMEJTE SE O SLOŽENÍ: 
ŽELATINY PŮSOBÍ V TĚLE 
JINAK NEŽ KOLAGEN  
V PŘIROZENÉ PODOBĚ
V lékárně můžete narazit na celou řadu 

potravinových doplňků s  kolagenem. 

Zásadní rozdíl však spočívá v tom, zda 

jde o  želatiny a  přípravky obsahující 

hydrolyzované kolageny, tedy kola-

genní peptidy, nebo preparáty, obsa-

hující kolageny v  přirozené podobě. 

Jedná o dva různé přístupy ke zvýšení 

množství či udržení kolagenu ve sledo-

vaných oblastech. „Užívání kolagen-

ních želatin či hydrolyzátů znamená 

dodávat již upravené části kolagenu do 

organizmu cestou trávicího traktu ve 

větších dávkách. Vlastní vstřebatelnost 

těchto kolagenních částic a jejich trans-

port do potřebné oblasti není ale jasně 

hodnotitelný,“ uvádí ortoped Pituch. 

Oproti tomu užívání kolagenu v přiro-

zené formě (buď jako nativní kolagen 

fabrikovaný či kolagen z  živočišních 

zdrojů, ale bez tepelné úpravy) vede 

k  úpravě tolerance vlastního imunit-

ního systému vůči vlastnímu kolagenu 

a  jeho poškozování při patologických 

procesech. Zjednodušeně řečeno: Ten-

to typ kolagenu se snaží naučit vlast-

ní imunitu člověka, aby kolagen znala 

a  neodbourávala ho například při zá-

nětech poškozených kloubů. 

KOLAGEN V PŘIROZENÉ 
PODOBĚ MŮŽE POMÁHAT 
PŘI REVMATOIDNÍ ARTRITI-
DĚ I ARTRÓZE
Kolagen v  přirozené podobě užívaný 

ústy tedy pomáhá v  samoozdravných 

procesech těla tím, že navozuje tole-

ranci organismu k vlastnímu kolagenu, 

což je výhodné nejen pro pacienty s au-

toimunitním onemocněním jako je rev-

matoidní artritida, ale také například 

u osteoartrózy, kde je přítomen zánět. 

Rozvoj artrózy přichází obvykle s přibý-

vajícím věkem, kdy se klouby opotřebo-

vávají a zároveň v těle ubývá kolagenu. 

„Pokud bychom se bavili o  bolestech 

kloubu způsobených rozvojem artrózy, 

přicházejí do ordinace ortopeda nejčas-

těji lidé ve věku kolem 50 let. Postupně 

se začínají objevovat bolesti či omezení 

hlavně nosných kloubů a  většinou již 

diagnostikujeme artrózu nejen mírné-

ho stupně,“ sdílí své zkušenosti z pra-

xe MUDr. Pituch. „Přesná čísla nejsou 

dostupná, ale dalo by se říci, že poměr 

lidí v populaci, který má potíže s klou-

by, se spíše zvyšuje. Svůj podíl na tom 

má změna životního stylu,“ upozor-

ňuje ortoped. Přibývá lidí se sedavým 

zaměstnáním, nadváhou či civilizačními 

chorobami jako je diabetes. Mezi hlav-

ní rizikové faktory kromě věku a život-

ního stylu patří také předešlé úrazy či 

genetika. Navození orální tolerance 

prostřednictvím podávání kolagenů 

v  přirozené podobě může zastavit, 

anebo alespoň zpomalit proces ničení 

kolagenu vlastním tělem a v konečném 

důsledku tím zkvalitnit život lidem, kte-

ré trápí bolavé klouby.  

STAČÍ MALÉ MNOŽSTVÍ, 
ALE DOPORUČUJE SE UŽÍVAT 
DLOUHODOBĚ
Výhodou užívání kolagenu v  přiroze-

né podobě navíc je, že tento princip je 

bezpečný a  k  dosažení cíle je potřeba 

jen opravdu malé množství, stačí dávky 

kolem 20 mikrogramů, což je výrazně 

méně než u  kolagenových kloubních 

výživ. „Kolagen v  nativní formě je 

v podstatě pouze šetrně upravený pří-

rodní kolagen, který je obsažen v bílko-

vinách, jež běžně konzumujeme. Není 

mi tedy známa kontraindikace jeho 

užívání,“ uvádí MUDr. Pituch. Efekt 

preparátů obsahujících kolagen v  při-

rozené podobě ovšem není okamžitý. 

„Většinou dochází k postupnému poci-

tu zlepšení rozsahu pohybu, zmenšení 

pozátěžové bolesti, eventuelně zmír-

nění pozátěžových otoků v  horizontu 

přibližně 3–4 týdnů od počátku jejich 

užívání. Obecně tyto preparáty bývají 

užívány v  doporučených dávkách po 

dobu cca 2–3 měsíců. Tento cyklus lze 

doporučit 1–2x ročně,“ doplňuje speci-

alista.

Foto: Shutterstock.com

Kolagen dokáže znatelně zmírnit bolest  
kolen a dalších kloubů, protože působí  

podobně jako olej na zrezivělém mechanismu
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Probuďte se 
mladší a krásnější:

vyzkoušejte 
živý kolagen

O tom, jak je kolagen důležitý pro správné 
fungování organismu, už nikdo nepochybuje.  

Ale není kolagen jako kolagen. Proto buďte 
o krok napřed a vyzkoušejte 

průlomový produkt – živý kolagen.

MINUTOVÁ 
ANTIAGE PÉČE 

s živým kolagenem 
nebyla nikdy tak 

jednoduchá a účinná
Omlazující a regenerační Přírodní 
kolagen Inventia® FACE na obličej 
s přirozeně obsaženými peptidy 
a ela� inem má gelovou konzi� enci. 
Nanáší se na vlhkou pleť před pou-
žitím vla� ní kosmetiky, tak se nemu-
síte vzdát své oblíbené kosmetické 
značky. Je vhodný k ošetření všech 
typů pleti – mladé, zralé, unavené, 
� árnoucí i � resované.
Či� ý, 100% přírodní, hypoalergenní, 
biologicky aktivní kolagen zvyšuje 
hydrataci, oživuje, regeneruje, roz-
jasňuje a přirozeně omlazuje pleť, 
vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje 
ela� icitu, redukuje vrásky a před-
chází vzniku nových. Je určený 
k omlazení a zpevnění kontur obli-
čeje, krku a dekoltu, na ochabující 
oční víčka a jemnou kůži kolem očí 
a ú� . Neobsahuje parabeny ani 
jiné konzervanty. V nabídce balení 
50, 100 a 200 ml.

„Spřibývajícím věkem a  � resem by-
chom rozhodně neměli ponechat 
� av ani kvalitu tělesného kolagenu 

náhodě. Vždyť množ� ví sy� émového kol-
agenu v těle ovlivňuje nejen délku a kvalitu 
života, ale vypovídá i o našem biologickém 
věku. Proto bychom neměli vidět kolagen 
pouze jako přípravek chránící tvář před vrás-
kami, ale měli bychom ho vnímat ve všech 
souvislo� ech,“ říká Eva Sojková – zaklada-
telka poradenského kolagenového centra 
Wellne�  klubu NEZE� ÁRNI.CZ. Kolagen roz-
hoduje nejen o  � avu našich ko� í, kloubů 
a pojivových tkání, ale hraje i důležitou úlohu 
v kvalitě našich cév a určování cévního věku.

 „KOLAGENOVÝ“ PRŮLOM
Na trhu s kolagenem, kolagenovou kosme-
tikou a doplňky � ravy se kolagen objevuje 
v nejrůznějších podobách a někdy je i pro 
odborníky velmi těžké se v  této nabíd-
ce orientovat. V  poslední době se vedle 
hydrolyzovaných kolagenů objevil nový 
pojem – hydrát živého kolagenu nové 
generace, vyrobený speciální techno-
logií – Triple Helix Formula. Ta umožňuje 
zachování živé � ruktury trojité šroubovice 
a  před� avuje hi� orický průlom v  doplňo-
vání kolagenu do organizmu. To dokládají 
i vědecky potvrzené účinky na rychlo�  ob-
novy a  kvalitu tvorby vla� ního kolagenu 
v tkáních.

OVĚŘENO ODBORNÍKY
Pro své omlazující a regenerační účinky se 
živý kolagen právem do� ává do popře-
dí zájmu předních odborníků. “Některým 
z nich jsem ho na základě osobní zkušeno� i 
doporučil i já,“ říká přední pla� ický chirurg 
a  celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák, CSc., kterému hydrát živého kol-
agenu pomohl v  70 letech při regeneraci 
těžkého zánětu Achillovy šlachy. Toto výji-
mečné kosmeceutikum účinně doplňuje 
kolagen do těla a  dlouhodobě oddaluje 
přirozené procesy � árnutí. Dokáže oboha-
tit mezibuněčnou tkáň ve všech vr� vách 
pokožky o  cenné aminokyseliny, čímž po-
siluje aktivitu fi brobla� ů ke znovuobnovení 
produkce vla� ního kolagenu.

Nativní hydrát Přírodního kolagenu Inventia®

vznikl po 14letém výzkumu. Nejvyšší kvalitu 
dokládají tři mezinárodní certifi káty kvality 
ISO (Bezpečno�  kvality, Bezpečno�  potra-
vin), rovněž jsou vyráběny pod nejpřísnějšími 
GMP normami nejvyššího � andardu farma-
ceutické kvality, které se pravidelně obhajují. 

V lyofi lizované podobě tvoří hydrát kolagenu 
mimořádně účinnou látku doplňků stravy 
– kolagenových kapslí řady INVITA
INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 – nově téměř o 100 % více kolage-
nu pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, pružného 
těla, ohebných kloubů a zdravých vlasů a nehtů. Dodává buňkám, 
které mají za úkol tvořit a  regenerovat tělesný kolagen, nejdůleži-
tější peptidy volné aminokyseliny a hydroxylové aminokyseliny, ze-
jména hydroxyprolin a  hydroxylysin. Obohacený o  koenzym Q10 
a vitamin E. 
INVITA ACTIVE je aktivní kolagenová podpora pro namáhané a unavené klouby, vazy a šlachy
k  udržení dobré kolagenové kondice.  Lyofi lizovaný hydrát kolagenu je obohacený o  žraločí 
chrupavku, chondroitin, glukosamin, kyselinu boswellovou a  kyselinu hyaluronovou. Tyto biolo-
gicky aktivní látky jsou přítomné v kloubních chrupavkách i součá� í kloubní synoviální tekutiny.

Doplněk � ravy

Originální produkty s živým kolagenem si můžete objednat
v e-shopu dovozce na www.nezestarni.cz  l  +420 775 373 379
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Podmaňte 
si své rituály 
krásy

Čisticí rituál 
a peeling

Léčivý rituál 
modrého světla

Omlazující rituál 
červeného světla

í rituál krásy. Cesta začíná na reclar.cz .
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Právě teď přišla doba, kdy bychom měli trochu 
rozmazlovat tělo i duši. vyrazit do lázní či do 
wellnessu. A pokud vám to časově nevychází? 

Jednoduše si ho udělejte doma.

Dopřejte si doma 
luxus wellnessu
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Nepotřebujete k  tomu moc, stačí rela-

xační hudba, vana a  několik nádherně 

voňavých, a pro tělo i duši prospěšných, 

kosmetických výrobků. Pojďte se uvolnit.

Doporučujeme začít sprchou a pokož-

ku důkladně umýt. Díky tomu bude 

jednak lépe účinkovat sůl v lázni a zá-

roveň je to signál pro tělo, že může za-

čít relaxovat. 

Než se vám naplní vana vodou - jen 

o maličko teplejší, než si dáváte běžně 

- zapalte si aromalampu a  nakapejte 

do ní několik kapek přírodního esenci-

álního oleje. „Na uvolnění doporučuji 

levanduli, na podporu imunity, stimu-

laci trávení a krevního oběhu zase sko-

řici. Skvělý je i citrónový esenciální olej, 

který dokáže pomoci při začínajícím 

nachlazení nebo problémech s  dýchá-

ním,“ říká odbornice na přírodní kos-

metiku Lenka Petrovičová. 

Je však dobré si dát pozor, aby byl 

vonný olej skutečně přírodní. Umělé 

přísady mohou mít nežádoucí účinky. 

Například vyvolat bolesti hlavy, ale 

i alergické reakce. To v domácím well-

nessu určitě nepotřebujeme!

„Přírodní esenciální oleje obsahují 

terpeny, jsou to látky, kterými rostli-

ny a bylinky lákají k sobě hmyz nebo 

naopak odrazují škůdce. Jejich aro-

materapeutické účinky se využíva-

jí v  medicíně, v  kosmetice, drogerii 

i v přírodním léčitelství,“ odkrývá taje 

esenciálních olejů Lenka Petrovičová.

ZÁZRAK JMÉNEM SŮL DO 
KOUPELE
Pak si do vany přidejte koupelovou 

sůl. Opět kvalitní a  přírodní, s  obsa-

hem esenciálních olejů. Nebo si pár 

kapek oleje nakapejte na sůl, pro-

míchejte, a  potom ji 

nechte rozpustit ve 

vodě. „Nejdřív si však 

ověřte, jaké oleje jsou 

do koupele vhodné, 

například myrha, kadi-

dlo, kurkuma. Taková 

lázeň zklidňuje ner-

vový systém, pokožku 

zbavuje toxinů a může 

pomoci ulevit i od ně-

kterých zdravotních 

problémů,“ radí Len-

ka Petrovičová. Je to 

díky tomu, že se kva-

litní soli do koupele 

skládají z  více složek: 

z  různých druhů soli 

a  z  aromalátek, které 

působí na naše smysly. 

„V soli z Mrtvého moře a v dalších dru-

zích solí se nachází pro kůži a její očis-

tu důležitý hořčík, draslík i vápník. Ten 

například pomáhá udržovat pokožku 

přiměřeně hydratovanou a  vláčnou. 

Obsahují i  kalium, selen, brom a  jiné 

látky, které jsou důležité pro výživu 

a  metabolismus buněk. V  kuchyňské 

soli byste je hledali marně,“ usmívá se 

expertka na přírodní kosmetiku. 

VŠE DŮLEŽITÉ MĚJTE PO 
RUCE
Když půjdete do vany, nachystejte si 

na dosah dobrý celotělový peeling. 

K němu se ještě dostaneme. Mezi tím 

ještě můžeme využít toho, že v koupel-

ně je příjemně voňavý a vlhký vzduch. 

Póry se otevřely, chce to pleťovou 

masku! Když wellness, tak se vším, co 

k němu patří!

Očistěte si pleť a na ni si aplikujte ple-

ťovou masku, která vám prospěje. Vy-

berte si podle typu své pleti a  podle 

toho, co právě potřebuje - očistu, výži-

vu, hydrataci...

Ještě pustit příjemnou relaxační hudbu 

a můžete se ponořit do speciální kou-

pele. Zavřete oči, odpočívejte a nechte 

všechny použité produkty na domácí 

wellness udělat svou práci.

ROZHODUJÍCÍ ČAS
Pleťovou masku nenechávejte působit 

déle, než je doporučeno. Její efekt by 

se tím nezesílil naopak, mohla by vám 

podráždit pleť. Koneckonců, ani pobyt 

v teplé vaně není dobré zbytečně pro-

dlužovat. Dvacet minut je tak akorát, 
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abyste se uvolnili, aby sůl do koupele 

udělala svou práci, ale zároveň, aby se 

pleť zbytečně nevysušila.

Ale dejte tomu ještě pět minut, roz-

mazlete se ještě o trošku víc. Celotělový 

peeling určitě přijde vhod! „Peelingy 

pomáhají vrchním vrstvám kůže zbavit 

se odumřelých buněk a  tím se rychle-

ji obnovit. Zároveň obvykle obsahují 

různé, pro pokožku výživné, látky. Do-

poručuji ho používat právě po solné 

koupeli, kdy jsou póry více otevřené, 

a  proto se kůži prospěšné látky do ní 

snadněji vstřebají,“ radí odbornice. 

Příjemnou koupel zakončete studenou, 

nebo alespoň vlažnou vodou. Jednak se 

vám rozproudí krev v žilách a co je také 

velmi důležité, otevřené póry na kůži se 

rychle zavřou a udrží v sobě vše dobré, 

co vstřebaly.

OSVĚŽENÍ A UVOLNĚNÍ
Jakmile vyjdete z vany, bude celé vaše 

tělo jako znovuzrozené. Uvolněné, čis-

té, voňavé, buňky kůže vyživené. Zabal-

te se do osušky a pouze ji na pleť přitla-

čujte, abyste vysušili kapky vody.

Welnessování však ještě nemusí kon-

čit. Nakrémujte všechny části těla, kam 

dosáhnete. Pokud si troufáte, tak i při-

tlačte, ať parádně rozproudíte lymfu. 

Ta pomůžete odvést toxiny zevnitř těla 

a bude vám ještě o něco lépe.

Aromalampa stále voní, hudba tiše zní 

a  to je pravý čas dát domácímu well-

ness zlatý hřeb. Zabalte se do deky 

a ještě několik desítek minut relaxujte. 

„Nebojte se ani usnout, bude to pou-

ze důkaz toho, že váš domácí wellness 

zážitek byl dokonalý,“ uzavírá Lenka 

Petrovičová.

ZÁSADY DOMÁCÍHO 
WELLNESS
• Vyhraďte si na něj dostatek času.

• Na domácí wellness potřebujete 

kvalitní esenciální olej, sůl do kou-

pele, pleťovou masku, celotělový 

peeling a hydratační nebo masáž-

ní krém.

• Stejně jako si pleťovou masku na-

nášíte na očištěnou tvář, i do solné 

koupele je dobré vstupovat ospr-

chovaná.

• Voda ve vaně by neměla být příliš 

teplá, protože hrozí zásadní sníže-

ní tlaku. Navíc v horké vodě dlou-

ho nevydržíte.

• Používejte kosmetiku na přírodní 

bázi, ta pokožce a smyslům skuteč-

ně něco dá a nic jim nevezme.

• Koupel by neměla přesáhnout 20 

- 25 minut.

• Zakončete ji studenou, nebo ales-

poň vlažnou sprchou.

• Vysušte se tak že se do osušky za-

balíte a  látku pouze jemně přitla-

číme na tělo. Není žádoucí kůži 

zbytečně třít.

• Poslední fází domácího welness je 

relaxace na lůžku zabalená do tep-

lé deky.

• Ještě předtím však vypijte sklenici 

blahodárné čisté vody.

Foto: Shutterstock.com

Tak si to představte: přijdete domů unaveni z práce a hned ode dveří 
zamíříte do připravené vířivky. Necháte se hýčkat teplou vodou 

a masírujícími bublinkami a cítíte, jak vaše tělo nabírá nové síly.
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Příjemné letní večery nás lákají ven. Bohužel s sebou nesou 
dvě rizika – při letním sportování nás mohou zaskočit úra-
zy a při večerním posezení zase otravný hmyz… Jak docílit 

toho, aby bylo léto jen příjemné?

Abychom byli v létě v pohodě!



ABY LÉTO NEBOLELO
Začneme tím jed jednodušším, otravným 

hmyzem. Jak zabránit, aby se nám ne-

dostal doslova pod kůži? A jak si poradit 

s případnými štípanci? 

 

Komáři a  jiný dotěrný hmyz už pokazili 

nejedno příjemné letní posezení. Jejich 

vytrvalé nájezdy na naši kůži předčasně 

ukončily slibně rozjetou zahradní party či 

grilování, nebo nás minimálně donutily 

vzdát se a přesunout se dovnitř. Komu by 

se chtělo neustále ohánět a bránit před 

jejich útoky?

ZNÁTE KRVELAČNÉ 
MUCHNIČKY?
V létě si většina z nás chce užít nejen po-

hodu na terase a v zahradě, ale i u vody. 

Pokud se u ní zdržíme trochu déle, běda 

nám! Pro štípance si tam jdeme téměř na 

jistotu. Vyrojí se na nás komáři a  v  po-

sledních letech i  rozjívené černé mušky, 

tzv. muchničky. Extrémně bolestivé ští-

pance nám je budou připomínat i  dva 

týdny. Muchničky, ale ve stále větší míře 

i  komáři, přenášejí různá onemocnění 

včetně boreliózy či encefalitidy. Ne na-

darmo se jim říká i  létající klíšťata. Jsou 

natolik „dravé”, že je většinou neodradí 

ani repelent, proto jedinou obranou pro-

ti nim je oblečení zahalující celé tělo.

REAKCE NA ŠTÍPNUTÍ
Každé štípnutí zákonitě provází reakce 

našeho organismu. Postižené místo může 

jemně otéct, začervenat, ale zejména vel-

mi svědí a někdy až bolí. Imunita se takto 

vyrovnává s cizorodými látkami, kterými 

si hmyz upravuje naši krev, aby jí doká-

zal vypít za krátký čas co nejvíce. Komár 

dobře ví, že je otázka vteřin, kdy si ho 

všimneme. Jeho sliny obsahují i  různé 

jiné, pro naše tělo neznámé bílkoviny, na 

které můžeme mít slabší či silnější reakci.

EXISTUJE ALERGIE 
NA KOMÁRY?
V  případě silnější reakce nemusíme mít 

nutně alergickou reakci na bílkoviny ve 

slinách komárů. Více dní trvajícím oto-

kem či bolestivostí mohou trpět lidé se 

sníženou imunitou nebo citlivější pokož-

kou a malé děti. Pokud míváte vy nebo 

vaše děti na štípnutí prudké reakce, 

můžete se na sezónu komárů připravit 

užíváním imunostimulátorů, například 

s obsahem betaglukanu. 

Základním znakem alergické reakce je, 

že se neprojevuje pouze v místě vpichu, 

ale i  na jiné části těla. Příznaky mohou 

být opravdu různorodé, tak jako při ja-

kékoliv alergické reakci. Někomu oteče 

obličej nebo se mu může dokonce ob-

tížněji dýchat. Tehdy je namístě podání 

antihistaminik nebo i kortikoidů.

BORELIÓZA A IMUNITA
Možná jste už boreliózu prodělali (třeba 

dokonce několikrát), ani jste to netušili 

- prozradily ji až krevní testy. Gratuluje-

me! Vaše imunita odvedla svou práci na 

jedničku. Bohužel, u  citlivějších jedinců 

může mít neléčená borelióza nezvratné 

a velmi nepříjemné celoživotní následky. 

Čím později se zjistí a léčí, tím hůře. Když 

přejde do chronické fáze, poškozuje 

i imunitní systém a takto oslabené tělo je 

pak lehkým terčem pro jakékoliv infekce.

JAK ZTÍŽIT HMYZU CESTU 
K NAŠÍ KŮŽI
Co dělat, aby nás komáři nechali na po-

koji? Při útoku hladového hmyzu se ne-

musíme hned vzdávat a  utíkat dovnitř. 

Pokud běžet dovnitř, tak jen po světlejší 

oblečení, které nám zakryje ruce i nohy, 

a pro repelent. Otravní komáři a štípavé 

mušky útočí nejčastěji až za soumraku, 

a tak nám už v dlouhých rukávech a kal-

hotách nebude vedro. A  proč si obléci 

světlé barvy? Hmyz prý více lákají ty tma-

vé - a za vyzkoušení nic nedáte.

POMOC Z LÉKÁRNY
První pomocí jsou samozřejmě repelenty, 

které bodající hmyz spolehlivě odradí. 

Pomoci si dokážete i  přírodními esen-

ciálními oleji, které jsou na rozdíl od 

běžných repelentů z  lékáren a  drogerií 

nejen účinné, ale i  pěkně voní. „Vůně 

citrónové trávy, cedrového dřeva a kvě-

tinových esenciálních olejů odhání různé 

druhy hmyzu, jako jsou komáři, klíšťata 

a pavouci. Kombinace eukalyptu, levan-

dule, máty peprné, citronu a kajeputu se 

vám osvědčí i při ošetřování alergických 

vyrážek či štípanců. Stačí ji rozmíchat 

v malém množství kokosového nebo oli-

vového oleje a potřít postižené místo,“ 

říká odbornice Lenka Špaldová. Jelikož 

tyto přírodní repelenty se aplikují rovnou 

na pokožku, vždy si vybírejme ty nejkva-

litnější - stoprocentně přírodní a  v  bio 

kvalitě, jinak u  citlivějších jedinců hrozí 

alergická reakce na kůži.

ABY ŠTÍPANCE NESVRBĚLY...
Jak si pomoci, když jsme na prevenci za-

pomněli? Není potřeba nic speciálního: 

cibuli, česnek či brambory máme doma 

všichni. Plátek jednoduše přitiskneme na 

kůži, a  když už štípanec nesvědí, místo 

opláchneme vodou. Svědění a otok zmír-

ní i ocet, nejlépe jablečný. Naneseme ho 

vatovým tamponem a po chvilce smyje-

me. Za vyzkoušení stojí i poctivý med od 

včelaře, protože má protizánětlivé účin-

ky, nebo i mořská sůl rozetřená s trochou 

vody na pastu. Po chvilce působení ji smy-

jeme. Otok stáhne i obyčejný led, byť jen 

na chvilku. Na delší dobu ranku zchladí 

aloe vera. Jednoduše vymačkáme šťávu 

z kousku rostliny a aplikujeme. Ne každý 

z nás ji doma pěstuje, takže se vyplatí mít 

doma gel s obsahem jeho šťávy.

Proti komárům, klíšťatům i blechám se lze chránit pomocí repelentů. 
Repelent je chemická látka, která se aplikuje na kůži, oděv či jiné 

povrchy a odpuzuje hmyz. Bohužel žádný repelent nepůsobí proti hmyzu, 
který má žihadlo.  
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JAK PROŽÍT LÉTO BEZ ÚRAZŮ
I při sebevětší opatrnosti se nejen dospě-

lí, ale převážně děti při letních radován-

kách poraní. Obvykle to bývají  naštěstí 

jen odřeniny a jiné povrchové ranky, kte-

ré zvlásnete ošetřit sami. Pokud si nejste 

jisti svým postupem, vždy se obraťte na 

svého dětského lékaře, který situaci po-

soudí. K tomu, abyste mohli ránu ošetřit, 

budete potřebovat:

• 3% peroxid vodíku 

• dezinfekční prostředek na okolí 

rány (Betadine, Septonex, Jodisol) 

• balíček sterilní gázy 

• obvaz 

• leukoplast s polštářkem 

• leukostehy (sterilní proužky k  při-

blížení okrajů rány – dříve pracně 

vystřižené „mašličky“) 

Jak postupovat?

Pokud jde o krvácející a zející ránu, snaž-

te se okraje rány pevně přiblížit k sobě 

a stáhněte obvazem. Vyhledejte lékaře. 

Pokud jde o běžnou odřeninu, očistěte ji 

3% peroxidem vodíku, okolí dezinfikuj-

te. Je-li dítě na některý přípravek aler-

gické, použijte čistý líh. Do rány nesypte 

žádné prášky, ránu překryjte sterilní gá-

zou. Nikdy nepoužívejte k  čištění rány 

vatu, vždy jen sterilní gázu! Je-li rána 

silně znečištěná např. pískem, škvárou, 

je nutné vše šetrně mechanicky odstranit 

kartáčkem nebo pinzetou. Nejste-li si jis-

ti svým postupem, nebo nedaří-li se ránu 

řádně vyčistit, obraťte se na lékaře (zvláš-

tě jde-li o rozsáhlejší odřeninu). Drobné 

řezné či sečné ranky, pokud silně nekrvá-

cí, můžete ošetřit sami pomocí leukoste-

hů, které jsou běžně v lékárně k dostání 

(samozřejmě po předchozí dezinfekci) 

– nedaří-li se vám dobře okraje rány při-

blížit, vyhledejte lékaře. Silně znečiš-

těné rány zeminou, poranění rezavým 

drátem, hřebíkem, třískami jsou velmi 

nebezpečné z hlediska nákazy tetanem, 

proto vždy vyhledejte odbornou pomoc 

– je nutná kontrola očkování proti teta-

nu. Lékaře vyhledejte také tehdy, neho-

jí-li se poranění, objeví-li se v okolí rány 

zarudnutí, otok či začervenalé pruhy na 

kůži, jsou-li zduřelé a bolestivé mízní uz-

liny, objeví –li se teplota.

Poranění s cizím tělesem v ráně

Co dělat při poranění s  cizím tělesem 

v ráně? Odstraňte z rány jen volně ležící 

tělíska - např. střepy, třísky. Zaklíněné cizí 

těleso nikdy sami neodstraňujte, ránu 

a její okolí jen dezinfikujte, těleso a ránu 

obložte sterilním obvazem (v nouzi po-

užijte i  čistý kapesník). Nikdy neodstra-

ňujte zaklíněný předmět pronikající do 

hrudníku či břicha! Po odstranění zaklí-

něného předmětu totiž dojde k dalšímu 

poranění a  krvácení. Proto vždy ihned 

vyhledejte odbornou pomoc – např. vo-

lejte linku 155). Pozor! Ošetříte-li sami 

nějakou ranku na hlavě, vždy se snažte 

zjistit, jak k  poranění došlo, pokud jste 

sami nebyli svědkem nehody. Sledujte, 

jak se dítě chová. Nápadná spavost nebo 

zvracení může i  po zdánlivě banálním 

pádu znamenat otřes mozku a je nutno 

vyhledat lékaře. Čištění odřeniny kartáč-

kem vám může připadat jako drastická 

metoda, ale písek, škváru či hlínu jinak 

z rány těžko odstraníte, navíc poraněná 

kůže je určitou dobu méně citlivá, takže 

čistění není tak bolestivé. Pokud nemáte 

při ruce žádný dezinfekční prostředek, 

klidně k očištění použijte mýdlo.

Foto: Shutterstock.com 
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Slunce pro své zdraví potřebujeme, pomáhá imunitě 
i proti stresu. Jeho nadmíra ale škodí pokožce.

Zdravé opalování
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Kam nechodí slunce, chodí lékař. Zná-

mé přísloví, kterým se řídí mnozí z nás. 

Ze slunečních paprsků získáváme vita-

min D, zlepšuje se nám díky nim ná-

lada, a  dokonce 

slunce léčí některá 

kožní onemocnění, 

jako například ato-

pický ekzém. Nachy-

tat trochu bronzu je 

proto často velmi 

lákavé. Tady ale po-

zor, přemíra sluně-

ní nám může spíše 

uškodit než pomoci, proto je potřeba 

velmi důkladně dbát na ochranu po-

kožky a hlídat čas strávený na přímém 

slunci. 

EXISTUJE ZDRAVÉ 
OPALOVÁNÍ?

Už naši předkové věděli, že po dlouhé 

tmavé zimě přinášejí první jarní sluneč-

ní paprsky naději. Naději a nový život. 

Slunce nám dodává energii, díky slu-

nečnímu světlu se v  našem těle tvoří 

více hormonu serotoninu, kterému se 

přezdívá hormon štěstí. Sluneční záře-

ní tak snižuje stres a navozuje dobrou 

náladu. V  létě se tak přirozeně snižu-

je výskyt depresí. Navíc slunce příznivě 

ovlivňuje i tvorbu pohlavních hormonů 

a zvyšuje tak plodnost. 

Přispívá i k celkovému zdraví, díky slu-

nečním paprskům dopadajícím na kůži 

totiž naše tělo vytváří vitamin D. Toho 

má většina české populace nedostatek. 

„Syntéza vitaminu D probíhá na zákla-

dě pronikání paprsků UVB přes kůži. 

Proces jeho produkce nenastává ihned, 

ale až po 10 – 15 minutách slunění. 

Všeobecně se uvádí, že slunění alespoň 

dvakrát týdně po dobu 20 minut by 

mělo člověku zajistit dostatečné množ-

ství tohoto vitaminu, a tělo tak získá až 

90 procent z celkového doporučeného 

množství přirozenou cestou,“ vysvětlu-

je na svých webových stránkách minis-

terstvo zdravotnictví české republiky. 

Tento vitamin se v našem těle mění na 

hormon Kalcitriol. Ten je klíčový pro 

regulaci koncentrace vápníku a fosforu 

a  podporuje zdravý růst kostí a  zubů. 

Dále je velmi důležitý pro správné fun-

gování imunitního systému, pro nor-

mální funkci svalů a také má vliv na sní-

žení zánětlivých reakcí organismu. 

Jeho nedostatek se naopak může pro-

jevit únavou a celkovou skleslostí. Mů-

žeme být náchylní k  častým infekcím 

a jeho dlouhodobý deficit může zapří-

činit i lámavost kostí, špatný stav zubů 

a u dětí může vést až ke křivici. 

Sluneční záření má i  protizánětlivé 

účinky. Pomáhá tak v hojení ran a často 

se díky němu zlepšuje i stav atopického 

ekzému.

Pozitivních účinků slunečního svitu na 

naše psychické i  fyzické zdraví je tedy 

mnoho a může na nás působit jako lék. 

A právě proto ale musíme sluneční zá-

ření také jako ostatní léky velmi opatr-

ně dávkovat. 

Na několikahodinové pražení se na 

slunci za účelem ztmavnutí kůže tedy 

raději hned zapomeňte. Ačkoliv je pro 

mnohé z  nás na pohled atraktivnější 

bronzově třpytící se pokožka a  z  do-

volené u moře se nechcete vrátit bledí 

„jako ředitel vápenky“, svému zdraví 

tím rozhodně neprospějete. 

Nadměrným sluněním totiž naše po-

kožka velmi trpí. Nejčastěji tím, že si ji 

kvůli nedostatečné ochraně necháme 

od slunce spálit. Spáleniny jsou samy 

o  sobě nebezpečné a  bolestivé. Podle 

stupně spálení také vyžadují adekvátní 

léčbu. Odborníci rozdělují spálení od 

slunce na tři stupně. Prvním je mírné 

spálení, kdy je kůže začervenalá, horká 

a bolestivá. Může svědit a bývá citlivější. 

Středně těžké spálení se projeví rudou 

kůží s malými, bílými puchýřky. Taková 

pokožka se často sloupává a praská. Při 

těžkém spálení je kůže tmavě červená 

s  puchýřky i  bez nich. Pacient může 

trpět zimnicí, bolestí hlavy, nevolností 

a objevit se mohou i závratě a horečka. 

Takto poškozená kůže se sice časem 

zhojí. Změny v ní jsou už ale nevratné, 

přichází tak její rychlejší stárnutí, ob-

jevují se vrásky či pigmentové skvrny. 

Co je ale ještě větší problém, je to, že 

u takto poškozené kůže bývá vyšší rizi-

ko vzniku kožního nádoru. Navíc naše 

kůže si takovéto „nehody“ pamatuje 

a čím vícekrát necháme kůži od slunce 

spálit, tím pravděpodobnější je, že se 

na ní objeví nejagresivnější kožní nádor 

zvaný melanom. 

Je tedy na místě 

svou pokožku pečli-

vě chránit. Aby byla 

ochrana co mož-

ná nejefektivnější, 

a  přitom jsme se 

zbytečně neubírali 

o benefity sluneční-

ho záření, je vhodné 

znát svůj typ pokož-

ky. „Pokožky se dělí na 4 základní typy, 

každý z nich je jinak citlivý na pobyt na 

slunci. Světlý typ je na sluneční záření 

nejcitlivější, zatímco lidé s tmavou pletí 

mohou na slunci strávit třeba hodinu, 

aniž by se museli mazat ochranným 

krémem,“ píše se na internetovém por-

tálu moderní dermatologie pro širokou 

veřejnost Dermanet.cz s  tím, že aby 

každý dokázal určit citlivost své kůže 

na sluneční záření, vzniklo rozdělení 

pokožky do základních fototypů, které 

stanovuje maximální délky pobytu na 

slunci bez jakékoliv ochrany, respektive 

dobu vlastní ochrany. „Vynásobením 

doby vlastní ochrany pleti ochranným 

faktorem použitého opalovacího kré-

mu dostaneme dobu, po kterou se mů-

žeme opalovat bez nebezpeční spálení 

a poškození kůže,“ uvádí web Derma-

net.cz.

FOTOTYPY
Fototyp I

Světlá pleť s pihami, rezavé nebo světlé 

vlasy, světlé oči. Pokožka na slunci vždy 

zrudne, nikdy nehnědne. Doporučená 

doba slunění je 5 – 10 minut.

Fototyp II

Světlá pleť se sklony k pihám, světlé až 

hnědé vlasy, oči modré, zelené nebo 

šedé. Pokožka na slunci většinou rudne, 

hnědne jen málo. Doporučená doba 

slunění je 10 – 20 minut.

Fototyp III

Normální pleť s přirozenou barvou bez 

pih, vlasy od tmavě blond po středně 

hnědé, oči tmavě zelené, šedé, hnědé. 

Pokožka na slunci zrudne jen někdy, 

většinou ale poté přejde v  hnědou 

a dobře se opaluje do bronzové barvy. 

Tento typ pokožky má u nás asi třetina 

Zatím nejstarší doložené přípravky na 
opalování se používaly ve starověkém 
Egyptě, kde byla módou světlá pleť.
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Při opalování musíme 
dbát na pitný režim.

Voda je pro tělo i kůži 
nezbytně důležitá, musíte 
jí doplňovat aby pokožka 

neztratila pružnost.

populace. Doporučená doba slunění je 

20 až 30 minut.

Fototyp IV

Hnědá až olivová pleť bez pih, vlasy tmavě 

hnědé až černé, oči tmavé. Pokožka na 

slunci téměř nikdy nerudne, hnědne ve-

lice snadno, opálení dlouho vydrží. Do-

poručená doba slunění je až 45 minut.

Bez ohledu na doporučení však každý 

musí přihlédnout k  aktuálnímu stavu 

své pokožky a  tomu slunění přizpůso-

bit.

Zvláštní kategorií pro vystavování pří-

mému slunci jsou potom děti. Jejich 

pokožka je mnohem tenčí než u dospě-

lých. Proto děti mladší jednoho roku by 

neměly být vystavovány přímému slunci 

vůbec. Starší děti jen po velmi omeze-

nou dobu s dostatečnou ochranou. Dle 

dermatologů totiž souvisí počet spálení 

pokožky v dětství s výší rizika vzniku ra-

koviny kůže v dospělosti. 

A  jak tedy pokožku chránit, abychom 

snížili riziko vzniku rakoviny? Důleži-

té je pamatovat na to, že slunce ne-

svítí jen na pláži u  vody. Chránit před 

přímým sluncem se musíme například 

i  na horách, ale i  když vyrazíme na 

výlet do přírody, na vyjížďku na kole 

nebo na nákup. Zkrátka vždy, když se 

pohybujeme venku a  hrozí riziko spá-

lení. Pokud pokožku před sluncem ne-

chráníme oblečením, je důležité kůži, 

která je vystavena slunci namazat opa-

lovacím krémem. Pokud vystavujete 

na dlouhou dobu svou kůži slunci, dů-

sledně aplikujte ochranný krém s  UV 

filtrem minimálně 25 každé dvě hodiny.

Co se týče přípravků, které chrání po-

kožku před UV zářením, je dnes na trhu 

jejich nepřeberné množství. Vybírat 

můžete ať už podle výše ochranného 

faktoru, podle konzistence, ale i podle 

druhu filtru, který před paprsky pokož-

ku chrání. Stále oblíbenější, především 

pro dětskou a  citlivou pleť, jsou kos-

metické přípravky s minerálními neboli 

fyzikálními filtry. Obsahují filtry získá-

vané z nerostů, které sluneční paprsky 

odrážejí. Jejich výhodou je, že půso-

bí okamžitě, nepronikají do pokožky 

a  bývají nedráždivé. Nevýhodou však 

může být, že se hůře roztírají.

Naproti tomu produkty využívající 

k  ochraně chemické filtry se lépe roz-

tírají, nedělají bílé skvrny a  mohou se 

kombinovat například s make-upem či 

jsou přímo jeho součástí. Musí se však 

aplikovat minimálně dvacet minut před 

tím, než jdete na slunce, mohou ucpá-

vat póry a  zhoršovat akné a  dokonce 

způsobit alergickou reakci. 

I při použití UV ochrany je ale také dob-

ré myslet na to, v jakou denní dobu se 

na slunci pohybujeme. UV záření totiž 

dosahuje svého maxima okolo poled-

ne. Vyhýbejte se přímému pobytu na 

sluníčku mezi 12 a 16 hodinou.

Ani když je slunce schované za mraky 

ale nemůžeme ochranu pokožky vypus-

tit. UV paprsky totiž umí proniknout 

i  přes mraky a  částečně pronikají i  do 

stínu. Spálit se tak můžete i když je za-

taženo. 

Zapomenout bychom neměli ani na 

ochranu očí kvalitními slunečními brý-

lemi a  také na pokožku hlavy. Ta se 

může spálit také, vhodné je tak použí-

vat pokrývku hlavy. 

Pokud přece jen prahneme po bronzo-

vé pokožce, můžeme si k ní dopomoci 

i  bez nadměrného slunění. Zhnědnutí 

pokožky napomáhá například konzu-

mace karoteniodů. Tyto látky jsou v při-

rozené formě obsažené v potravinách, 

například mrkvi, rajčatech, paprice, ale 

i  v  brokolici nebo petrželi. Dají se ale 

koupit i  jako doplňky stravy v  lékár-

nách. Karotenoidy příznivě působí na 

zdraví pokožky, vlasů, očí a  zubů. Za-

mezují také vzniku pigmentových skvrn 

na pokožce. Při jejich užívání je ale po-

třeba držet se doporučeného dávková-

ní, nejsou totiž vhodné pro každého. 

Text: Kamila Fuksová, 

foto: Shutterstock.com
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Léto už je za dveřmi a není snadné si udržet zdravý vzhled 
vlasů během měsíců, kdy na ně praží žhavé slunce a často je 
„cachtáme“ ve vodě. Přesto se i v létě může vaše hříva stát 

ozdobou! Poradíme vám, jak o ni pečovat...

5 tipů
jak mít v létě krásné vlasy
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To jaký máme typ vla-
sů, je nám dáno po 
narození. Vhodnou 

péčí si je však může-
me udržovat zdravé 

a lesklé.

CHRAŇTE SE PŘED 
SLUNCEM!
Sluníčko je příjemné a v mnohém pro-

spěšné, ovšem jeho prudké paprsky 

mohou mít nepříznivý vliv na vaše vlasy. 

Vystavení vysokým teplotám způsobuje 

jejich lámavost a třepení konečků, více 

se vysušují a narušuje se jejich obrany-

schopnost. Navíc hrozí i  spálení vlaso-

vé pokožky, kterou nelze tak snadno 

natřít ochranným opalovacím krémem 

s vysokým UV faktorem.

TIP: V  horkých dnech raději 

schovejte hlavu pod klo-

boukem, kšiltovkou, anebo oviňte vla-

sy šátkem – jde nejen o elegantní, ale 

především praktický doplněk. Při opa-

lování se můžete skrýt pod ručníkem. 

A polednímu slunci se raději úplně vy-

hněte...

SPRÁVNÝ ÚČES DO BAZÉ-
NU
Nejen žhavé paprsky, ale také koupá-

ní, kterému v létě jen málokdo odolá, 

zhoršuje kvalitu vlasů. Ať už jde o  sůl 

v moři nebo chlór v bazénu, obojí ne-

příznivě působí na vlasové vlákno. Na-

víc mnohé dámy pak na souši dostávají 

přebytečnou vodu ze své hřívy nešetr-

ným „drhnutím“ ručníkem či kartáčem, 

čímž je mohou polámat. Buďte proto 

ke své „koruně krásy“ jemní a  vodu 

pouze lehce vymačkejte. Vhodné je 

také vlasy opláchnout čistou vodou 

(buď pod sprchou, nebo si ji můžete 

vzít s  sebou do pet lahve). Částečnou 

ochranu umožní rovněž správný účes 

jako je cop či drdol, případně dlouhé 

vlasy lze stáhnout do culíku, který se 

ještě dále stáhne několika gumičkami 

v  rozestupu přibližně deset centimet-

rů po celé délce. Díky tomu se vlasy ve 

vodě nezacuchají.

TIP: Gumičky volte bez kovo-

vé spojky a  pozor také na 

kovové spony, které mohou v  místě 

sepnutí vlasy narušovat a některé i rea-

govat s chemikáliemi v bazénu. 

BARVENÍ ODLOŽTE NA 
PODZIM
Když už je řeč o účesu, zvažte, zda před 

prázdninami nezkrátit sestřih. Odstra-

níte tím roztřepené konečky a zároveň 

vlasům ulevíte. Navíc díky vhodnému 

letnímu účesu si ušetříte práci s  údrž-

bou. Protože slunce vlasy zesvětluje, 

zvažte, do jaké míry se vrhnete na je-

jich barvení či melírování. Použitá che-

mie navíc vlasy oslabuje.

TIP: Pokud se přeci jen rozhod-

nete změnit odstín, volte 

spíše světlejší – tmavý vám rychle vyši-

suje! Vyzkoušet můžete také přelivy, 

které nezasahují do vnitřní struktury 

vlasu, a tudíž nezhoršují jejich kvalitu.

SOLÁRNÍ KOSMETIKA  
ZABRÁNÍ SPÁLENÍ POKOŽKY 
HLAVY
Pořiďte si na léto speciální kosmetické 

produkty s UV filtry určené na ochranu 

před sluncem, které vlasy zároveň hyd-

ratují a zvlhčují. Přitom chrání pokožku 

během slunečního záření, takže zame-

zíte jejímu spálení. Dopřejte své hřívě 

také pravidelnou pečující masku.

TIP: Vyzkoušejte řadu Happy 

Sun od značky Karaal, která 

zahrnuje bambusový šampon, kondici-

oner a masku, která neutralizuje škod-

livé účinky slunce a soli, ale také posilu-

jící sérum či solární sprej Sunny Ice.

STYLING BEZ POŠKOZENÍ
Fén, kulma nebo žehlička mohou při 

úpravě účesu už tak oslabené vlasy 

ještě více poškodit. Žehličky vyvíjí tlak 

a  zahřívají pouze nejtlustší část pra-

mene. Vlasy na okraji nejsou sevřené, 

takže zůstanou uvolněné, nezahřáté, 

a pak poletují. Jednu a  tu samou část 

musíte tedy vyžehlit opakovaně, aby 

byl výsledek jednotný, takže vlasy vy-

stavujete přílišnému teplu, kvůli které-

mu mohou být oslabené a ztratí lesk.

TIP: Pokud se rozhodnete zkrotit 

své vlasy žehličkou, zvolte 

takovou, která je co nejméně neponičí. 
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Jméno a příjmení: JINDRA HALODOVÁ
Věk: 61 let
Původní hmotnost: 138,3 kg
Zhubla: 60 kg

Pobočky NATURHOUSE najdete po celé 
České republice. Navštivte i vy tu svou! 

Paní Jindra zhubla 
neuvěřitelných

Paní Jindru Halodovou do výživové poradny NATURHOUSE přivedla kamarádka a zdravotní 
problémy, se kterými se musela potýkat. Za 13 měsíců zhubla neuvěřitelných 60 kilogramů 
a velikost oblečení XXXL vyměnila za M. Cítí se velice dobře a zdravotní problémy se jí zlepši-
ly. Líp se jí dýchá i chodí. 

Paní Jindro, pamatujete si, jak probíhala vaše 1. konzultace? Co se na ní dělo?
Na první konzultaci mě výživová poradkyně zvážila a probraly jsme dosavadní stravovací návyky. Také mi vysvětlila, co mě čeká do budoucna, 
prodiskutovaly jsme nový jídelníček a jak bych se měla stravovat. Moje původní váha se mi nelíbila, chtěla 
jsem se sebou něco udělat.

Začala jste dodržovat metodu NATURHOUSE. Co jste na ní nejvíce oceňovala?
Při dodržování metody NATURHOUSE jsem oceňovala, že jsem se pravidelně vážila 
a moje výsledky mě motivovaly k dalšímu hubnutí. Také musím vyzdvihnout, že jsem 
neměla hlad. 

K tomu, aby člověk upravil svoji hmotnost, je potřeba změnit jídelníček 
a stravovací návyky. Jaké konkrétní změny se týkaly vás?
Začala jsem pravidelně jíst, před tím byla moje strava nepravidelná, anebo jsem 
nejedla. Vynechala jsem sladké, hlavně buchty, a tučné jídlo. Před tím jsem nepila 
nebo maximálně skleničku za den. Nyní jsem pitný režim zvedla na 3 litry denně. 

Jak se cítíte nyní lehčí o 60 kg?
Cítím se velice dobře a zdravotní problémy se mi zlepšily. Líp se mi dýchá a chodí. 
Netahám s sebou tolik kilogramů. A práce na zahradě je pro mě jednodušší. 

www.naturhouse-cz.cz

60 kg!



To jak si hlavu 
dobře umyjeme, je 
polovina úspěchu

Réva  LIDI   
velmi odolná a úrodná  raná 
odrůda,  zraje již od srpna 
a je rezistentní!!! Veliké 
hrozny s extra sladkými  bo-
bulemi    

Mrazuvzdorné KIWI FRESH 
JUMBO  
Velkoplodá odrůda arguty 
spolehlivě plodí výtečné plo-
dy bohaté na vitamíny. Ne-
musí se loupat!!!

Borůvka Amelanchierova  
nepotřebuje rašelinu, 10-
15kg z každého keře, odolná 
mrazu, vhodná i do hor.  

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expe-
dují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme 
katalog návodů na pěstování. Objednávky přijímáme 
telefonicky nebo přes e-shop.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 
p. Jilemnice, tel.: 481 587 225

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

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

Velkoplodé  maliníky   
vynikající velkoplodé  odrůdy
s vysokou a pravidelnou 
plodností. Velké plody mají 
skvělou chuť.

Réva Vostorg žlutý  
skvělá odrůda s velikými a mi-
mořádně chutnými bobulemi.  
Neuvěřitelně úrodná. 
Zraje od srpna. Velmi odolná 
mrazu!!!

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

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

Ibišek s obřími květy 
neuvěřitelně veliké květy 
září do dálky, plně mrazu-
vzdorné, kvetou již první rok.   

Myrobalán plodový  
žluté sladké plody, velmi 
odolný vhodný i do hor.  
Bohatě plodí. Netrpí choro-
bami.

199,-

Maliník SUMMER CHEF®   
patří mezi nejchutnější jed-
nouplodící maliníky. Veliké 
a  mimořádně chutné plody 
dozrávají od začátku července   

Stáleplodící maliníky 
plodí na starých i nových vý-
honech od července až do 
zimy. Vysoké výnosy. 

Velkoplodá líska Tonda 
Romana
odrůda s  velikými plody 
a  vysokou plodností, zraje 
již  v září.  

Réva Karmen 
mrazuvzdorná velmi odolná 
odrůda, zraje již koncem 
srpna. Velké hrozny výtečné 
chuti.  

Černý SLADKÝ  rybíz   
zakrslý – Little Black Sugar®

je nově vyšlechtěná odrůda 
vhodná i na balkon. Keř roste 
kompaktně a v dospělosti 
nepřesahuje  100cm. 
Výtečná chuť.  

Obří jahodník Gigamax 
asi největší jahody jaké jste 
kdy viděli. I přes mimořádnou 
velikost plodů mají výtečnou 
chuť.   

Cibule sibiřská   
nevymrzá a lahodné cibulky 
rostou v patrech a tak se jí 
také říká poschoďová cibule  

Ořešák s obřími plody 
Franquette  
později rašící odrůda (neo-
mrzá) s velikými plody. 
Roubované sazenice  

Citroník LISA - šťavnatý 
velmi úrodný citroník vhodný 
i do bytu.  Tyto řízkované sa-
zenice velmi brzy a bohatě 
plodí.   

Fíkovník Violette 
Dauphine 
velmi úrodná odrůda s větší-
mi plody s   výbornou chutí. 
Je odolný mrazu a  v  tep-
lejších oblastech přezimuje 
i venku  

1390,- 

1.saz 69,- 149,- 1pár samec + samice 

298,-
129,-

149,- 99,- 189,- 12ks od 89,-

149,- 149,- 149,- od 149,- 149,-

199,- 189,- 69,- 149,-

ovocné stromky a keře,
 sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd...

OD NÁS TO ROSTE

od 99,-  

SUPERCENA

NOVINKY Z KRUHU

NOVINKA
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JAK CHRÁNIT VLASY PŘED 
SLUNÍČKEM?
Šampony

Na léto bude vhodnější přípravek, který 

obsahuje oleje a vitamin E. Takový šam-

pon vlasy účinně regeneruje a  hydra-

tuje pokožku. Někteří lidé nepoužívají 

šampony, ale pokud mezi ně nepatříte 

neměňte šampon za jinou alternativu 

zrovna v létě. Přechod na jiné produkty 

z počátku kondici vlasů zhorší, až poz-

ději dochází k  podstatnému zlepšení. 

Šampon navíc zbaví vlasy písku, soli 

a chloru.

Balzámy a kondicionéry

Jsou plné minerálních látek, přírodních 

výtažků a  vitamínů. Díky balzámům 

a kondicionérům vlasy vyživíte, hydra-

tujete a regenerujete. Používejte je při 

každém mytí mytí vlasů a důkladně je 

z vlasů vymyjte.

Vlasové oleje a spreje

Tyto produkty obsahují látky, které ne-

jen v létě zamezují lámání vlasů, jejich 

krepatění a  dodají jim lesk a  objem. 

Také slouží pro hydrataci, jako ochrana 

před vysušováním. Navíc chrání před 

UV zářením.

Vlasová mléka

Jsou k dostání obvykle ve formě spreje. 

Do vlasů je tedy jen nastříkáte a vetře-

te. Mají podobnou funkci jako mléka 

tělová – tedy hydratují a posilují odol-

nost vlasů.

Stylingové přípravky

Jelikož v létě vlasy častěji sušíte fénem, 

možná také používáte žehličku na 

vlasy, je potřeba si zakoupit speciální 

přípravky pro tepelnou úpravu vlasů. 

Chrání vlasy před horkým vzduchem 

fénu a  teplotě žehličky. Zároveň umí 

vlasy vyhladit a dodat jim lesk.

Maska na vlasy

Maska na vlasy je něco jiném, nežli 

kondicionér či balzám. Tyto produkty 

používáme pokaždé, masku na vlasy 

jednou za týden či dva. Hluboce vyži-

vuje pokožku hlavy, vlasové cibulky, 

hydratuje, uhlazuje a  regeneruje. Má 

příznivý vliv také na roztřepené ko-

nečky vlasů, které v  létě často trápí. 

Masku nechejte působit 20 minut, poté 

opláchněte. Pokud masku špatně vymy-

jete, můžete i po vysušení získat vzhled 

mastných vlasů.

TRIKY PRO LETNÍ PÉČI 
O VAŠI HŘÍVU

1Používejte přírodní oleje. Napří-

klad mandlový olej obsahuje SPF 

4 – 5 a kokosový olej má SPF 7. Kromě 

toho krásně uhlazují vlasové kutikuly, 

vyživují a dodávají lesk.

2Na vlasy lze použít také opalovací 

olej na tělo, pokud jej aplikujete 

pomocí rozprašovače.

3Stejně jako existuje letní kosmetika 

pro obličej, existuje také pro vlasy. 

Pokud se nechcete starat o to, co je na 

co, zakupte si prostě a jednoduše vlaso-

vé produkty z letní řady. Ty také chrání 

před UV zářením, hydratují, regenerují, 

dodávají vlasům lesk a svěžest.

4Používejte pokrývku hlavy. Nejen, 

že se tak chráníte před úžehem, 

ale také budete více chránit své vlasy. 

Navíc, pokud se barvíte, tak udržíte 

také životnost barvy, protože sluníčko 

ji z vlasů „vytahuje“.

5Po koupání nechte vlasy prosychat 

a nesvazujte je do drdolu či copu. 

Tím se vlasy lámou.

6Pokud se koupete v bazénu s chlo-

rem nebo ve slané vodě u  moře, 

pak vlasy umyjte také vodou z vodovo-

du. Pokud je to možné, učiňte tak co 

nejdříve.

Foto: Shutterstock.com

72



Réva  LIDI   
velmi odolná a úrodná  raná 
odrůda,  zraje již od srpna 
a je rezistentní!!! Veliké 
hrozny s extra sladkými  bo-
bulemi    

Mrazuvzdorné KIWI FRESH 
JUMBO  
Velkoplodá odrůda arguty 
spolehlivě plodí výtečné plo-
dy bohaté na vitamíny. Ne-
musí se loupat!!!

Borůvka Amelanchierova  
nepotřebuje rašelinu, 10-
15kg z každého keře, odolná 
mrazu, vhodná i do hor.  

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expe-
dují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme 
katalog návodů na pěstování. Objednávky přijímáme 
telefonicky nebo přes e-shop.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 
p. Jilemnice, tel.: 481 587 225

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

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

Velkoplodé  maliníky   
vynikající velkoplodé  odrůdy
s vysokou a pravidelnou 
plodností. Velké plody mají 
skvělou chuť.

Réva Vostorg žlutý  
skvělá odrůda s velikými a mi-
mořádně chutnými bobulemi.  
Neuvěřitelně úrodná. 
Zraje od srpna. Velmi odolná 
mrazu!!!

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

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

Ibišek s obřími květy 
neuvěřitelně veliké květy 
září do dálky, plně mrazu-
vzdorné, kvetou již první rok.   

Myrobalán plodový  
žluté sladké plody, velmi 
odolný vhodný i do hor.  
Bohatě plodí. Netrpí choro-
bami.

199,-

Maliník SUMMER CHEF®   
patří mezi nejchutnější jed-
nouplodící maliníky. Veliké 
a  mimořádně chutné plody 
dozrávají od začátku července   

Stáleplodící maliníky 
plodí na starých i nových vý-
honech od července až do 
zimy. Vysoké výnosy. 

Velkoplodá líska Tonda 
Romana
odrůda s  velikými plody 
a  vysokou plodností, zraje 
již  v září.  

Réva Karmen 
mrazuvzdorná velmi odolná 
odrůda, zraje již koncem 
srpna. Velké hrozny výtečné 
chuti.  

Černý SLADKÝ  rybíz   
zakrslý – Little Black Sugar®

je nově vyšlechtěná odrůda 
vhodná i na balkon. Keř roste 
kompaktně a v dospělosti 
nepřesahuje  100cm. 
Výtečná chuť.  

Obří jahodník Gigamax 
asi největší jahody jaké jste 
kdy viděli. I přes mimořádnou 
velikost plodů mají výtečnou 
chuť.   

Cibule sibiřská   
nevymrzá a lahodné cibulky 
rostou v patrech a tak se jí 
také říká poschoďová cibule  

Ořešák s obřími plody 
Franquette  
později rašící odrůda (neo-
mrzá) s velikými plody. 
Roubované sazenice  

Citroník LISA - šťavnatý 
velmi úrodný citroník vhodný 
i do bytu.  Tyto řízkované sa-
zenice velmi brzy a bohatě 
plodí.   

Fíkovník Violette 
Dauphine 
velmi úrodná odrůda s větší-
mi plody s   výbornou chutí. 
Je odolný mrazu a  v  tep-
lejších oblastech přezimuje 
i venku  

1390,- 

1.saz 69,- 149,- 1pár samec + samice 

298,-
129,-

149,- 99,- 189,- 12ks od 89,-

149,- 149,- 149,- od 149,- 149,-

199,- 189,- 69,- 149,-

ovocné stromky a keře,
 sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd...

OD NÁS TO ROSTE

od 99,-  

SUPERCENA

NOVINKY Z KRUHU

NOVINKA
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Každý jsme jiný. Každý máme jinou povahu, jiný metabolismus, jiné zvyky 
a jiný životní styl. To vše se projeví i na tom, jak a co jíme. Pojďme si s leh-
kou nadsázkou, spíše zábavnou formou, říci, co o nás prozradí snídaně. 
I když toto téma pojímáme tak trochu nevážně, možná vás překvapí, co se 

o sobě dozvíte.

Co o nás prozradí...
Aneb o snídani vážně i nevážně
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Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Všechny 
inzulíny

bez 
doplatku 

v LÉKÁRNÁCH ipc.
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„Stojím si za tím, že jedno pravidlo pro 

všechny neexistuje,“ upozorňuje hned 

na začátku psycholožka Eliška Nehyb-

ková, kterou jsme přesvědčili, aby se 

z  psychologického hlediska podívala 

na naše snídaňové rituály. „Naše ran-

ní jídlo ovlivňuje také to, jak vypadá 

náš den, co a  jak děláme. Není to jen 

o tom, jací jsme, ale i jaké nás čekají po-

vinnosti, jakou roli zrovna momentálně 

zastáváme. Lidé se stejnou povahou 

i  metabolismem mohou snídat různý-

mi způsoby, protože jeden je rodičem 

a má zvenku stanoven limit dostat na 

osmou děti do školy, druhý ho nemá 

a může se tedy své přirozenosti přizpů-

sobit více,“ vysvětluje Eliška Nehybková 

s  tím, abychom tedy brali s  rezervou 

její úvahy nad různými dobrými nebo 

méně dobrými důvody, které člověk 

má, když dělá právě to a právě tak.

Každé jídlo má tři roviny: jíme ho pro 

tělo (jako výživu), jíme ho pro psychi-

ku (jako potěšení) a  jíme ho pro naše 

vztahy (jako sociální rituál). „Bude-li 

nám snídaně fungovat ve všech těchto 

rovinách, bude to dobrá snídaně. A ka-

ždý potřebujeme ráno trochu jinou vý-

živu pro tělo, trochu jinou potěchu pro 

psychiku a žijeme v trochu jiných vzta-

zích,“ říká psycholožka.

NESNÍDANĚ
Patříte mezi lidi, kteří začínají den 

obědem? Případně se nají až doma po 

příchodu z práce? Slovo „snídaně“ ne-

znají? Pak možná patříte mezi noční 

sovy, které musejí vstávat dřív, než je 

jim příjemné, a  vaše tělo by tak rádo 

ještě spalo. „Nepřichází ani hlad, ani 

chuť, ani trávící procesy a  možná ani 

čas, protože budík posouváme stále dál 

„už jen o deset minut“,“ říká Eliška Ne-

hybková.

Člověk, který se raději nenasnídá, mož-

ná potřebuje k jídlu klid a raději si ode-

pře snídani, kterou by provázel hon 

a hluk. Průběh rána možná vůbec nemá 

pod kontrolou a možná by stálo za to se 

zamyslet, jestli má pod kontrolou i další 

stránky svého života. Podle psycholož-

ky ale nhěkteří lidé v sobě můžou nést 

pravidlo, že jídlo je až za odměnu. Pak 

můžete mít pocit, že ráno jste ještě 

nedokázali nic, za co byste se měli od-

měnit, a  spíš než snídaně jsou pro vás 

důležitější úkoly, které máte zvládnout 

před obědem. „Tohle považuji za nej-

nebezpečnější důvod, proč nesnídat. 

Jídlo není odměna, ale palivo. Do auta 

taky nelijeme benzín za odměnu,“ do-

dává s úsměvem Eliška Nehybková. Ať 

už je pro vás snídaně odměnou nebo 

palivem, určitě si ho dopřejte.  

SUŠENKA
Popadnete ráno sušenku nebo cokoliv, 

co najdete na kuchyňské lince a  ma-

žete do práce? Ani nevíte, jakou to 

mělo chuť? Zřejmě na vás platí totéž, 

co v  předchozím případě, pouze vás 

žene hlad a je vám jedno, co hodíte do 

žaludku. Možná patříte mezi lidi, kteří 

berou péči o sebe na lehkou váhu, ja-

kožto i svůj život, případně se odsouvá-

te na druhou kolej a vždycky se najde 

něco důležitějšího, než jste vy sami. Ale 

vyhovuje vám to? Nejdete proti sobě? 

„Doporučovala bych zamyslet se, jak by 

mělo vaše ráno vypadat, abyste se cíti-

li dobře,“ radí Eliška Nehybková s tím, 

že průběh rána vylaďuje tělo i psychiku 

a  podle toho se často odvíjí i  průběh 

dne. Ráno „rozjede“ náš denní vlak ur-

čitým směrem. Je lepší vydat se správ-

ným a příjemným směrem, než pak ře-

šit v průběhu dne špatnou náladu nebo 

únavu.

KOLÁČE, SLADKÉ CEREÁLIE
Hezky si ten den osladit, sotva vylezete 

z postele, to je vaše motto? Podle Elišky 

Nehybkové taková snídaně může zname-

nat i lenost. Takové jídlo je totiž jednodu-

ché na přípravu. Stačí buchtu vytáhnout 

ze sáčku nebo cereálie zalít mlékem a je 

vystaráno. Sladká snídaně také může 

svědčit o pomalém startu do pracovního 

dne. Jestliže se špatně probouzíte, vaše 

tělo si říká o rychlé cukry, které vám tahle 

ne zrovna zdravá strava dopřeje. „A dal-

ší možností je, že víte, co vás dnes čeká 

a chcete si osladit život, dokud to jde. Ale 

tento poznatek berte s nadsázkou,“ smě-

je se Eliška Nehybková.

RODINNÉ HODY
Stává se snídaně vaším rodinným ritu-

álem, kdy se u prostřeného stolu sejde 

celá rodina? Tenhle důležitý startovací 

akt o  vás prozrazuje, že patříte mezi 

lidi, kterým je rodinné zázemí prio-

ritou. Stejně tak zřejmě přistupujete 

i  ke svým podřízeným nebo kolegům. 

Uděláte si na ně čas a trpělivě jim na-

sloucháte. „Takový člověk má určitě 

vysoko v  preferencích snahu trávit co 

nejvíce času s  blízkými a  sdílet důleži-

té momenty dne. Možná nám to také 

pomáhá den zorganizovat, důležité 

věci připomenout nebo naplánovat,“ 

pochvaluje váš záměr Eliška Nehybková. 
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INZERCE

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

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Všechny 
inzulíny

bez 
doplatku 

v LÉKÁRNÁCH ipc.
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www.hurom.cz

Společnost HUROM 
je korejská fi rma 
specializující se 
přes 40 let  pouze 
na vývoj a výrobu 
odšťavňovačů. Vyvinula 
a přinesla světu princip 
pomaloběžného 
šnekového 
odšťavňování, jenž 
v současné době 
používají téměř všichni 
výrobci odšťavňovačů 
na světě.  

Společnost HUROM 
neustále vyvíjí a inovuje 
své technologie a tím 
udává směr tohoto 
odvětví na celém 
světě.“

Sleva 10 % 
na jakýkoliv odšťavňovač 

HUROM 
z naší nabídky 

při použití hesla 
„RODINA“.

Dárek ke každému 
odšťavňovači značky 
HUROM v hodnotě

500 Kč

Světová 

značka číslo 

jedna!

Ovšem za předpokladu, že se vaše ro-

dinná snídaně nenese ve znamení há-

dek, řešení nepříjemných věcí a  že do 

jídla není nikdo nucen.   

BOHATÝ STŮL
Milujete snídani tzv. na vidličku? Ne-

chybí na vašem stole máslo, sýry, šunka, 

smažená vajíčka, marmeláda a spousta 

dalšího? Přetéká stůl vytříbenými la-

hůdkami? Vy si umíte život vychutnat. 

Jste požitkáři a  milujete svůj prostor. 

„Nebo máte velmi hodného partnera, 

který o vás s  láskou pečuje a investuje 

svůj raní čas do přípravy teplého jídla. 

Gratuluji – dbejte ale na děkování, ať to 

nikdy nezevšední,“ podotýká s  humo-

rem Eliška Nehybková a dodává: „Nebo 

si připravujete jídlo sami a pak platí to-

též pro vás samotné – dáváte si čas na 

péči o sebe.“ Zkrátka bohatý stůl může 

svědčit o tom, že se máte rádi a chcete 

si ten život hezky vychutnat. 

ZDRAVÉ POTRAVINY
Dbáte na to, aby se vaše snídaně sklá-

dala ze samých zdravých produktů? 

Máte prostudované výživové manu-

ály? Přesný poměr bílkovin, tuků, sa-

charidů? Jíte hlavně ovoce a zeleninu, 

kousek knackebrotu a bílý jogurt? Pak 

zřejmě patříte mezi lidi, kteří mají svůj 

život pod kontrolou. Možná jste celý 

den velmi aktivní a víte, že z „paliva“, 

které ráno načerpáte, budete těžit celé 

náročné dopoledne. „Možná si ale také 

z jídla děláte náhradní hřiště pro sebe-

realizaci a to, že jíte zdravě, začalo být 

stěžejní pro váš pocit sebehodnoty. Ani 

přísnou kontrolu toho, co a jak jíme ne-

doporučuji, nic se nemá přehánět. Stres 

kolem kvality jídla není zdravý ani na 

mrkvi a nejsme JEN to, co jíme,“ varuje 

Eliška Nehybková.

Zastavme se u odšťavňování, které by 

mělo hrát ve vašem jídelníčku velkou 

roli. Primární výhodou ovocných a zele-

ninových šťáv je především to, jak rych-

le a snadno z nich dokáže organismus 

vstřebat živiny. Vaše střeva totiž nejsou 

zatížena zpracováváním vlákniny, díky 

čemuž můžete pocítit obrovský příval 

energie už deset až dvacet minut poté, 

co šťávu vypijete. Navíc do sebe tímto 

způsobem dostanete látky z takového 

množství ovoce a zeleniny, které byste 

v normálním, celistvém stavu nedoká-

zali sníst ani za celý den.

CO TEDY NA TALÍŘ?
Jak by podle odborníků měla vypadat 

správná snídaně? Měla by představo-

vat pětinu až čtvrtinu vašeho denního 

energetického příjmu, což je poměrně 

dost. Když ho vynecháte, bude vám 

chybět a  tělo bude mít tendenci to 

dohánět jinak. Snídaně by měla obsa-

hovat ve správném poměru sacharidy, 

bílkoviny, tuky a vlákninu, kterou vám 

dodá zelenina či ovoce. „Nesmíte za-

pomenout ani na vhodný nápoj, ten 

by rozhodně neměl chybět (cca 0,3-0,5 

l). Může to být voda s  citronem, slab-

ší čaj nebo malé množství čerstvé šťá-

vy z ovoce naředěné vodou. Milovníci 

kávy si ji nemusí odpírat, neměla by být 

však jediným nápojem k snídani,“ radí  

Jitka Laštovičková, nutriční terapeutka 

a  odborná garantka iniciativy Vím, co 

jím a piju. 

Jitka zároveň dává příklad vyvážené-

ho ranního jídla: „Vyvážená snídaně 

může být například žitný chleba nebo 

celozrnné pečivo s  tvarohovou poma-

zánkou a zeleninou (+ nápoj) nebo se 

šunkou a zeleninou. Sladkou variantou 

mohou být ovesné vločky (nebo ne-

zapečené müsli bez přidaného cukru) 

s  čerstvým ovocem a  jogurtem či tva-

rohem, případně ovesná kaše s  mlé-

kem, skořicí, malým množstvím oře-

chů a  ovocem. Skvělá jsou na snídani 

i  vajíčka - ať už vařená, jako omeleta 

nebo míchaná na pánvi s nepřilnavým 

povrchem. Přidejte k  nim trochu pór-

ku a nebo čerstvou papriku, okurku či 

rajčátka, kousek celozrnného chleba 

a máte chutnou a vyváženou snídani.“ 

Taková snídaně vám dodá energii do 

začátku dne a zároveň vás zasytí. 

NEJLEPŠÍ START DNE
Podle odborníků byste měli se snídaní 

ve svém denním rozvrhu počítat, vyčle-

nit si na ni určitý čas - abyste jedli v kli-

du. Pak se budete cítit dobře. „Jíme 

také očima, takže hezky prostřený stůl 

a  na něm „barevná” snídaně nám ur-

čitě zvedne náladu,“ podotýká Jitka 

Laštovičková a má radu pro ty, kteří po 

ránu opravdu popadnou jen tu sušenku 

a letí do práce. „Když hodně spěcháte, 

může být variantou třeba i  jen smoo-

thie z ovoce, jogurtu a vloček.“

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv 

snídani, dopřejte si tenhle milý start, 

krátké ranní zastavení, které nastaví 

vaše tělo i psychiku na celý den. Experi-

mentujte, zkoušejte a hledejte, co prá-

vě vám vyhovuje. Poznejte sami sebe. 

Jestli budete jíst doma s rodinou, v prá-

ci s kolegy nebo sami někde v parku na 

lavičce, případně přímo v posteli, to už 

je jen na vás. Užijte si tohle dobrodruž-

ství. „Dejte snídani svůj vlastní, dost 

dobrý a  dost důležitý význam, podle 

toho najděte její formu a udělejte si na 

to odpovídající čas  – dobře to je, po-

kud to funguje! Snídaně je start a želva 

ho taky měla jiný, než zajíc,“ směje se 

Eliška Nehybková.

Text: Michala Jendruchová, 

foto: Shutterstock.com
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Na Britských 
ostrovech je 

oblíbená vydatná 
tzv. „tradiční 

anglická snídaně“ 
skládající se ze 

slaniny, párečků 
a smažených 

vajíček. 



www.hurom.cz

Společnost HUROM 
je korejská fi rma 
specializující se 
přes 40 let  pouze 
na vývoj a výrobu 
odšťavňovačů. Vyvinula 
a přinesla světu princip 
pomaloběžného 
šnekového 
odšťavňování, jenž 
v současné době 
používají téměř všichni 
výrobci odšťavňovačů 
na světě.  

Společnost HUROM 
neustále vyvíjí a inovuje 
své technologie a tím 
udává směr tohoto 
odvětví na celém 
světě.“

Sleva 10 % 
na jakýkoliv odšťavňovač 

HUROM 
z naší nabídky 

při použití hesla 
„RODINA“.

Dárek ke každému 
odšťavňovači značky 
HUROM v hodnotě

500 Kč

Světová 

značka číslo 

jedna!
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V současnosti se nemalá část populace potýká s  nedostatkem spánku. 
Na vině mohou být starosti s prací, se školou, ale také s pandemií koro-
naviru, kdy se bojíme o své zdraví. Mnoho z nás moc dobře zná pocit, kdy si 
jdeme lehnout, dlouhé hodiny se převalujeme ze strany na stranu a nemů-
žeme usnout. Stoupá pocit zoufalství, začínáme se potit, únava se zvyšuje, 
ale tolik potřebný spánek nepřichází. Na vině mohou být potraviny, které 

zkonzumujeme během večera. O kterých je řeč?

7 potravin, 

kvůli kterým nemůžete usnout
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Spánek je nenahraditelnou součástí lid-

ského života, zajišťuje zdraví i  přežití 

lidského organismu. V případě, kdy je 

nekvalitní, nebo nedostatečný, výraz-

ným způsobem ovlivňuje nejen naše 

chování, ale také naše zdraví. Pro kaž-

dého je nezbytný. Je to čas, kdy nabí-

ráme potřebné síly na další den. Někdy 

se ho dočkáváme ale velmi obtížně. 

„Problém můžete hledat v  jídle zkon-

zumovaném těsně před tím, než jdete 

do postele,“ radí David Buchta, propa-

gátor zdravého životního stylu.

Dbát a dávat si pozor na to, co jíme, by-

chom samozřejmě měli nejen před spa-

ním. Některé potraviny příchod spán-

ku narušují anebo dokonce významně 

oddalují, obdobně jako tomu je u míst. 

Některá pro náš organismus mohou pů-

sobit rušivě, jiná naopak uklidňujícím 

dojmem. „Lidé začínají chápat, že tam, 

kde se cítíme dobře, budeme ochotní 

strávit víc času a lépe si k danému mís-

to vytvoříme vztah,“ podotýká s úsmě-

vem odborník Na ergonomiii Michal 

Hotmar.

ČOKOLÁDA JAKO NEPŘÍTEL 
SPÁNKU ČÍSLO JEDNA
Je známé, že na konzumaci čokolády 

může vzniknout závislost. Její večerní 

pojídání není vhodné ani pro naše tělo 

a ani pro náš spánek. „Čokoláda obsa-

huje kofein. Nejvíce kofeinu je obsa-

ženo v  tmavé formě čokolády. Kofein 

se nachází v  kakaových luscích, které 

se využívají k  její výrobě. Pokud sníte 

čokoládu obsahující cukr, nabudíte na 

krátkou chvíli tělo, ale na druhou stra-

nu vám tělo nepoděkuje, jelikož vyža-

duje spánek,“ radí propagátor zdravé-

ho životního stylu.

PŘED SPANÍM VYBERTE TO 
SPRÁVNÉ OVOCE  
A ZELENINU
Ovoce se zeleninou jsou nedílnou sou-

částí snad každého vyváženého jídel-

níčku. Co vás však může překvapit je 

fakt, že některým druhům zeleniny by 

bylo před psaním záhodno se vyhnout. 

„Květák nebo brokolice sice obsahují 

protein, který reguluje spánek, podílí se 

na tvorbě serotoninu – hormonu pod-

porujícího spánek, ale obsahují také 

vlákninu, jež je těžko stravitelná,“ říká 

David Buchta. Před spánkem je vhodné 

se vyhnout například i  pomerančům 

a malinám, které jsou náročné na trá-

vení. To samé platí o celeru. Vhodné je 

pak také se vyhnout třešním.

Ovoce se zeleninou jsou tělu prospěš-

né nejen v rámci životosprávy, ale také 

během detoxikace organismu. „Z vlast-

ní zkušenosti vím, že změna stravování 

má na lidský organismus opravdu velký 

vliv, ať už jde o  shození přebytečných 

kil, posílení imunity, uzdravení kožních 

onemocnění nebo alergií,“ přikyvuje 

Stanislav Petříček, popularizátor zdra-

vého životního stylu pro manažery.

Potravinou, která je více než vhodná na 

detox organismu, je konopné semínko. 

To u nás můžete legálně sehnat. Pochá-

zí totiž z  konopí s  obsahem THC pod 

0,3 %, takže se jej rozhodně nemusíte 

obávat. Ba naopak, jeho účinky jsou 

totiž velmi příznivé. Mimo jiné je zdro-

jem bílkovin, esenciálních aminokyselin 

a  esenciálních mastných kyselin. „Do-

dává tělu spoustu důležitých minerálů 

a vitaminů. Je to v podstatě komplexní 

zdroj všech potřebných látek pro zdra-

vé fungování lidského organismu,“ 

doporučuje Jiří Stabla, odborník na ko-

nopí.

ZELENÝ ČAJ
Společnost je obecně rozdělená na dva 

tábory. Ty, kteří milují čaj a  ty, kteří 

upřednostňují kávu. Byť je zelený čaj 

ohromný pomocník například během 

spalování tuků, obsahuje také značné 

množství kofeinu, který spánek odda-

luje. Nezapomeňme pak také na čaj 

černý, který obsahuje ještě větší množ-

ství kofeinu.

ČERVENÉ MASO JAKO 
ZABIJÁK SPÁNKU
Do označení červeného masa řadíme 

maso hovězí, skopové či vepřové. Patří 

mezi něj ale také maso kachní, zvěřina či 

husí maso. „Tento druh masa je bohatý 

na bílkoviny. Před spaním bychom ne-

měli toto maso jíst, jelikož si tělo během 

spánku nemusí nejlépe poradit s tráve-

ním proteinů,“ říká David Buchta.

KÁVA JAKO ŽIVOTABUDIČ
Mnoho lidí si dnes bez kávy nedokáže 

představit den. Pijeme ji ráno, odpole-

dne i navečer, doma, ve škole i v práci. 

Zkrátka při jakékoliv příležitosti. Pomá-

há nám zůstat vzhůru a díky ní se cítíme 

méně unavení. Proč si ji tedy nedávat 

před spaním? Odpověď je jednoduchá. 

Kofein. „Pokud se chcete vyspat, urči-

tě si kávu v žádné formě před spaním 

nedávejte. Kofein by vám zabránil ve 

spánku,“ radí David Buchta, propagá-

tor zdravého životního stylu.

TUČNÁ JÍDLA
Kdo by neznal vrtkavé myšlenky během 

večerního sledování televize a komu by 

se nestalo, že si odskočil pro nějakou 

slanou dobrotu do spíže. Třeba v  po-

době brambůrek. Pro dobrý spánek 

je však moudré se podobně tučným 

potravinám vyhnout, neboť po jejich 

konzumaci naše tělo může začít špatně 

trávit, a dokonce může přijít i žaludeční 

nevolnost. 

OSTRÁ JÍDLA PŘINÁŠÍ NOČNÍ 
MŮRY
Patříte mezi milovníky ostrých jídel? 

Libujete si například v  indické či ostré 

mexické kuchyni? Pokud máte problé-

my se spánkem a chtěli byste se dobře 

vyspat, neměli byste jíst ostrá jídla před 

spaním. „Během spánku se proces trá-

vení zpomaluje, a  navíc musí tělo na 

trávení ostrých těžkých jídel vydat vel-

ké úsilí. Některé články dokonce hovo-

ří o skutečnosti, že pokud si dáte před 

spaním ostré jídlo, můžete mít s velkou 

pravděpodobností noční můry,“ zakon-

čuje s úsměvem David Buchta.

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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Léto se psem a kočkou

Plánujete dovolenou a děláte si seznam věcí, které 
je ještě potřeba koupit? Pak nezapomeňte, že by na 
něm neměl chybět kvalitní repelent. Není totiž nic 
nepříjemnějšího, než když vám pobyt ve vysněné des-
tinaci kazí hejna komárů a jiné havěti, kvůli které 
si z dovolené můžete přivézt i nepříjemné suvenýry 
v podobě svědících štípanců a nezřídka také nemo-
cí. Patříte-li mezi majitele psů a koček, pak by se 
na vašem nákupním seznamu měly objevit repelentní 
přípravky dva. Jeden pro vás a  druhý pro vašeho 

mazlíčka. 
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Víme, jak ho zvládnout ve zdraví a pohodě



Komáry většinou vnímáme jako 

nepříjemnou, ale neoddělitelnou 

součást léta. Jsme zvyklí svádět 

s nimi boj na březích našich ryb-

níků, stejně jako v  přímořských 

letoviscích na jihu Evropy. Zatím 

si ale málo uvědomujeme, jaké 

nebezpečí může štípnutí komá-

ra představovat pro zdraví lidí 

i zvířat. V médiích se stále častěji 

objevují informace o  exotických 

nemocech, které komáři kvůli 

globálnímu oteplování přenášejí 

na člověka už i v mírném pásmu. Mno-

hem méně informovaní jsme ale o rizi-

cích, které komáři představují pro naše 

psy a  kočky. Pozornost by tomu měli 

věnovat hlavně ti chovatelé, kteří se se 

zvířaty chystají strávit část léta v někte-

ré z přímořských destinací.

RIZIKOVÉ JSOU HLAVNĚ 
PŘÍMOŘSKÉ DESTINACE
Ochranu zvířat přípravky  s prokázaný-

mi farmaceutickými repelentními účin-

ky je z  preventivních důvodů vhodné 

využít prakticky v  celém Středomoří, 

kde mohou komáři na psy  a kočky pře-

nést dirofilariózu, tedy srdeční či pod-

kožní červivost. V  obou případech se 

jedná o nepříjemné onemocnění, které 

laik jen těžko rozpozná. Při nákaze sr-

dečním červem dochází  k takzvanému 

kašlání a  dýchacím potížím, zvyšování 

krevního tlaku nebo netečnosti. Pod-

kožní červivost se vyznačuje otoky, 

svěděním anebo zarudnutím kůže. „Sr-

deční červivost je v  Evropě záležitostí 

nejen přímořských lokalit. Infikovaní 

komáři už byli zjištěni také v Maďarsku 

a na jižním Slovensku. Přenos podkož-

ní červivosti byl zaznamenán dokonce 

i  u  nás,“ říká veterinární lékař Miloš 

Havelka z  Veterinární kliniky VeMaP 

a upozorňuje, že dirofilarióza je zrád-

ná mimo jiné proto, že se může proje-

vit až půl roku po nakažení.

Nejen pro klid majitelů, ale také pro 

pohodlí domácích mazlíčků je vhodné 

využít k  ochraně před komáry spot-

-ony. Aplikovat se dají i štěňatům od 8 

týdnů věku a váhy alespoň 1,5 kilogra-

mu a bez problémů je lze využít i pro 

březí a laktující feny. Navíc je přípravek 

voděodolný, takže zvíře není ochuzeno 

ani o vodní radovánky. „Někteří lidé se 

stále domnívají, že je taková investice 

zbytečná, protože psa chrání srst, což 

ale není pravda. Každý z nás už asi na 

vlastní kůži poznal, kolik vrstev obleče-

ní je komár schopný překonat, aby se 

mohl napojit naší krví. Proto ani hustá 

srst není dostatečnou ochranou, a navíc 

jsou na každém zvířeti méně osrstěná 

místa,“ připomíná MUDr. Miloš Havelka. 

KLÍŠŤATŮM A PIJÁKŮM SE 
V EVROPĚ TÉMĚŘ 
NEVYHNETE
Od brzkého jara až do pozdního pod-

zimu, tedy i  během léta, představují 

riziko také klíšťata a  jimi přenášená 

lymská borelióza, klíšťová encefaliti-

da a  v  neposlední řadě také babezió-

za nebo anaplazmóza. „Také v  těchto 

případech je diagnostika poměrně 

obtížná. U  zvířat se totiž téměř nevy-

skytuje ani typické kruhovité zarud-

nutí v místě přisátí. Borelióza se může 

projevovat kašlem, apatií, nechuten-

stvím či odmítáním pohybu,“ popisuje 

Miloš Havelka. Infikovaná klíšťata se 

vyskytují napříč celou Evropou nejen 

ve volné přírodě, ale také v městských 

parcích a na dalších zelených plochách. 

Nižší riziko nákazy encefalitidou je na 

Pyrenejském poloostrově, borelióze                 

se dá vyhnout v Řecku nebo v zemích 

Beneluxu. Česko naopak patří k zemím 

s  nejvyšším výskytem obou zmíněných 

nemocí a  vysoký nárůst zaznamenalo 

také Švýcarsko. Lidé by proto měli ne-

jen kvůli sobě, ale také kvůli svým zvíře-

cím společníkům věnovat pozornost in-

formacím o aktivitě klíšťat a rizikových 

lokalitách, které pravidelně zveřejňují 

státní instituce a zpravodajská média.  

Plánujete-li cesty do jižní a  východní 

Evropy, ale třeba také do Německa či 

Polska, je nutné počítat vedle „stan-

dardních“ klíšťat také s novými druhy, 

pijáky lužními. Ti se vyskytují zejména 

na prosluněných trávnících, v  lučních 

porostech podél řek a na okrajích lesů 

a  na rozdíl od klíšťat přenášejí 

babeziózu, která může být bez 

včasné léčby pro zvířata smrtelná. 

Dnes už se pijáci lužní objevují 

i  v  Česku, a  to zejména na jiho-

východě Moravy mezi řekami Dyjí 

a Moravou.

Před klíšťaty i pijáky je dnes mož-

né zvířata účinně chránit. Další 

možností ochrany jsou antipara-

zitní obojky, které poskytují re-

pelentní ochranu proti klíšťatům 

po dobu osmi měsíců, a navíc hubí 

také všenky a blechy (až po dobu 7 mě-

síců). „Preparátů i aplikačních forem je 

v současné době mnoho a vybere si sku-

tečně každý. Já jen klientům radím, aby 

sahali po přípravcích, které zvíře chrání 

už před samotným přisátím nebo bod-

nutím. Prevence je v boji proti parazi-

tům a  jimi přenášeným onemocněním 

jedním ze základních pilířů,“ říká Miloš 

Havelka. 

NEPODCEŇTE PŘÍPRAVY, 
DOVOLENÁ PAK BUDE 
POHODOVĚJŠÍ 
Kromě výše uvedených informačních 

zdrojů je vhodné před dovolenou se 

zvířetem navštívit veterináře a  prodis-

kutovat s ním možná rizika a vhodnou 

ochranu před nimi. Měsíc je dostatečně 

dlouhá doba na to, abyste zajistili ne-

jen antiparazitika a  všechny potřebné 

dokumenty, např. cestovní pas, ale také 

doplnili zvířecí lékárničku. Její obsah 

zpravidla vychází z  jakéhosi základu, 

který rámcově odpovídá autolékárničce 

a je individuálně doplněn podle druhu, 

věku a zdravotního stavu daného zvíře-

te. Vždy by měla obsahovat desinfekci, 

náplasti, obvazový materiál, ochranný 

krém na tlapky, roztok na hygienu očí, 

nůžky a nástroje na vytahování klíšťat. 

Léky volíme individuálně a samozřejmě 

musí být určeny výhradně pro veteri-

nární užití.  

Při cestování je potřeba věnovat zvíře-

ti víc pozornosti, protože v neznámém 

prostředí provokuje psy i kočky mnoho 

nových vjemů, které mají potřebu ne-

jen očichat, ale také ochutnat, s  čímž 

souvisí i  vyšší riziko přenosu vnitřních 

parazitů.  Po návratu z dovolené je pro-

to ideální sáhnout po odčervovacích 

přípravcích například z  řady Drontal, 

které jsou v nabídce jak ve variantách 
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Because pets are family toobeaphar.cz

Ochrana psů před klíšťaty, 
blechami a pakomáry až na 6 měsíců

Vnější parazité mohou přenášet nebezpečná onemocnění, 
proto vám společnost Beaphar nabízí různé formy produktů, 
které účinně ochrání vašeho psa nebo kočku.
Chraňte sebe i své mazlíčky.

Před zlomeným 
srdcem je neochráníte
Před klíšťaty ano



V létě dáváme velký pozor na přehřátí psa! Tzn.  
vybíráme trasu spíše v lese, podél potoka nebo 

s možností vykoupání psa v rybníce, chodíme spíše 
ráno nebo až večer, ne na ostrém slunci.

pro psy od štěňat až po dospělá velká 

plemena, tak i pro kočky a koťata. Spo-

lehlivě působí proti oblým a  plochým 

červům a zbaví zvíře škrkavek, měchov-

ců i tasemnic.

DŮLEŽITÝ JE SAMOZŘEJMĚ 
OBSAH MISKY 
Neméně důležité samozřejmě je,  co 

mazlíčkovi zabalíme s  sebou za dob-

roty. Pokud celoročně krmíte gra-

nulemi, jistě je před cesto nebudete 

měnit, pokud ale pejskovi vaříte, či 

barfujete, někdy se stane, že na ces-

tách pro to nejsou nejlepší podmínky 

a  vy ho musíte převést na granule. 

Jaké ale vybrat?  

Zorientovat se v  obrovské nabídce 

krmiv na trhu není snadné. A  jelikož 

je jejich portfolio poměrně široké, za-

čněte se seznamem těch, které pustíte 

do užšího výběru. Při výběru je důleži-

té sledovat etikety a číst obsah slože-

ní, který každý výrobce uvádí na oba-

lu. Dále vám při rozhodování může 

pomoci tzv. označení typu krmiv. Exis-

tuje několik druhů značení, kdy mezi 

ty nejčastěji používané termíny patří: 

„ekonomické“, „prémiové“, „super-

prémiové“ a  „holistické“. Superpré-

miová a holistická krmiva často ozna-

čují nejvyšší možnou kvalitu, protože 

vedle vyváženého poměru potřeb-

ných živin jsou obohacena i o vysoký 

podíl čerstvého masa, komplex bylin, 

ovoce a  zeleniny. Vedle označení je 

v rámci kritérií pro výběr krmiva třeba 

brát v potaz také např. věk (štěně, do-

spělý pes, senior), velikost psa (mini, 

medium, maxi), zdravotní stav anebo 

aktivitu.

DŮLEŽITÉ JE PŘEDEVŠÍM 
SLOŽENÍ!
Základem psích granulí by mělo být 

maso. V ideálním případě vybírejte kr-

miva, která vedle masa sušeného ob-

sahují i  maso čerstvé. Kvalita živin je 

u těchto výrobků na úplně jiné úrovni. 

Vedle množství masa je vhodné mít in-

formaci i o podílu živočišných bílkovin. 

Všichni víme, že bílkoviny jsou pro psa 

nezbytnou součástí jídelníčku, ale je 

potřeba, aby byly kvalitní, a hlavně ži-

vočišného původu (nikoli původu rost-

linného). 

Jak se dozvíte informaci o  množství 

živočišných bílkovin v  granulích? Tato 

informace není povinná, ale někteří vý-

robci ji uvádějí např. na obalech svých 

krmiv.

NA CO SI DÁT POZOR
Výživu zvířete lze přirovnat k  výživě 

člověka. Nekvalitní krmivo se v  první 

řadě podepíše na snížení vitality, zhor-

šení zdravotního stavu a  kvality srsti. 

Někteří psi mohou trpět trávicími pro-

blémy, např. průjmem, který může vést 

k  dehydrataci a  dalším komplikacím. 

Kvalitní granule by neměly obsaho-

vat přidané látky, jako jsou například 

barviva a různá aromata, která zatrak-

tivňují krmivo nejen pro psa, ale i pro 

jeho majitele. Oproti tomu je důležitou 

složkou krmiv vysoký podíl živočišných 

surovin a odpovídající množství rostlin-

ných surovin, které pomáhají dotvořit 

kompletnost krmiva.

VLASTNÍ PŘEPRAVA ZVÍŘETE
Ať už volíte jakoukoli dopravu (auto, 

vlak, autobus), základem bezproblé-

mové cesty je bezpečná přeprava va-

šeho zvířete. Pro kočky nebo drobné 

savce volíme pevné přepravky, které 

znemožní útěk zvířete. Na trhu jich je 

celá řada, vyberte si takovou, se kterou 

se vám dobře manipuluje a která se dá 

snadno rozložit pro případné vyndání 

zvířete vrchem.

Pro cestování se psem máme na výběr 

z  více možností. Menší psi se spokojí 

s přepravkou nebo taškou, těm větším 

stojí za to do auta pořídit klec (existuje 

spousta firem, které vám vyrobí klec na 

míru přímo pro váš kufr auta) nebo zví-

ře opatřit popruhy a připoutat ho. Pro 

cestu MHD nebo vlakem psovi pořiďte 

náhubek, svou funkci nejlépe plní pev-

ný kovový, přes který nemá šanci něko-

ho kousnout. Nebojte se psovi náhubek 

dostatečně přitáhnout. Obojky a vodít-

ka volte dle vlastní preference. Obojek 

by měl být přitažen natolik (nebojte se 

toho), aby se z něj pes v úleku nebo od-

mítnutí spolupráce nevysmekl. Z  vodí-

tek je doporučitelné pro velké psy pev-

né a krátké, s tzv. flexinou (navinovací 

vodítko) se někdy složitěji manipuluje 

a pes má tendenci na ní tahat.

Foto: Shutterstock.com
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Chcete si užít krásné léto? 
Chcete zažít dobrodružství s kamarády? 

Právě pro vás je tu letní tábor plný Cestování v čase.

Tábor se uskuteční od 1.8. do 14.8  
nedaleko Dvora Králového v kempu Nesytá, 
kde uprostřed krásné přírody prožijeme 

14 dní plných zábavy.

Více informací na www. TaborBrandys.cz
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GEL PO BODNUTÍ HMYZEM
Přípravek k lokálnímu ošetření 

pokožky příjemně chladí. Má 

znecitlivující účinky. Snižuje pocit 

pálení a svědění po bodnutí. 

Lze jej použít také k uklidnění 

pokožky například po spálení 

kopřivami.

HIPP BIO PASTINÁK
Období mezi ukončeným 4. až 6. měsícem je dobou 

zavádění prvních příkrmů a  objevování chutí. HiPP 

rozšiřuje svoji nabídku řady prvních lžiček. Nabídněte 

svému drobečkovi BIO pastinák.

A protože v prvních třech le-

tech života záleží na kvalitě 

každé lžičky, dodržujeme 

v HiPPu přísné BIO zásady.

Zakoupíte v síti drogerií DM
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SUNAR COMPLEX S VYLEPŠENÝM 
SLOŽENÍM S MLÉČNÝM TUKEM 
A BEZ PALMOVÉHO OLEJE

Sunar Complex obsahuje exkluzivní 

kombinaci živin přirozeně se vysky-

tujících v  mateřském mléce. Mezi ty 

nejdůležitější patří mléčný tuk, který 

je druhou nejzastoupenější složkou 

mateřského mléka, obsahuje řadu 

bioaktivních látek a  dodává mléku  

lahodnou chuť. Ačkoliv by se to mohlo 

zdát jako samozřejmé, ne všechna  
kojenecká mléka obsahují mléčný tuk!

Síla přírody & jemnost. 

Vyzkoušejte dětský mycí 

gel v bio kvalitě od značky 

Ecowell. Mytí tělíčka, 

vlásků a  ručiček proměníte 

v zábavnou hru.

K dostání na 

www.liftea.cz
249 Kč

CANESTEST – TEST PRO SAMODIAGNOSTIKU VAGINÁLNÍCH 
INFEKCÍ

Boj s vaginálními infekcemi může snižovat vaši sebedůvěru a kontrolu 

nad vlastním tělem, o nepříjemných pocitech vůbec nemluvě. Canestest 

vám pomůže diagnostikovat se sama s přesností výsledků více než 90 % 

přímo z pohodlí domova.

Jedná se o  řešení, které vám vrátí kontrolu nad intimním zdravím 

a umožní vám zvolit správnou léčbu k efektivnímu potlačení infekce, 

aby se váš život vrátil zase do normálu.

www.canesten.cz zdravotnický prostředek
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SEDM ZPŮSOBŮ JAK SE RADOVAT Z JÍDLA
Objevte světové chutě a  vraťte se ke kořenům 

tradičního stravování

Jednoduché a  tradicí prověřené. Právě takové jsou 

oblíbené recepty kuchaře a publicisty Huga Hromase! Ve 

svém vyprávění vás provede sedmi způsoby, jak připravit 

jídla inspirovaná rozličnými kuchyněmi, které navštívil: 

od filmového natáčení na Sahaře přes Itálii, Ukrajinu 

a  Španělsko až na dvorek domku na Křivoklátsku. 

Poznáte tak pestrou paletu omamných chutí – to vše 

s  osvědčenými recepty ze zeleniny, ovoce, obilovin 

a luštěnin.

SEŠÍVANÉ SRDCE
Ze spojení autora sportovních bestsellerů Jana Paličky 

a dlouholetého kustoda a legendy Slávie vznikla kniha, 

která nás zavede za oponu tohoto velkého tradičního 

klubu. Václav Petrák je slávista tělem i duší, který 

coby kustod prožil se Slávií dobré i zlé. Navíc je také 

fantastický vypravěč, znalec slávistické historie a ve svém 

vyprávění nešetří ani pikantními detaily ze zákulisí

HEZKÝ, ALE NAROVNEJ SE!
Z devadesátek až do současnosti. Generační příběh 

od autorky bestselleru Devadesátky.

Aneta, Kryštof a  Nela jsou třicátníci se zcela odlišnými 

životy. Když jim však v září 2020 přistane na Facebooku 

pozvánka na třídní sraz se základkou, vzpomínky na 

jejich společnou minulost jsou rázem zpět. Co se stalo 

s  někdejšími spolužáky z  páté třídy, kteří toužili po 

prvním mobilu, nadšeně sledovali seriály a  těšili se na 

každé nové číslo časopisu Bravo? Vyplnily se jejich sny 

z  přelomu milénia? To zjistí, když se po letech setkají 

tváří v tvář.

CESTOVNÍ DENÍK
Ať máte na co vzpomínat! Nádherný cestovní 

deník pro dobrodružství všeho druhu.

Každou cestu si můžete užít ještě víc, když si ji dobře 

naplánujete. V našem cestovním deníku je prostor hned 

pro několik dobrodružství, ať už jedete na Mácháč, 

nebo na cestu kolem světa. Hodit se vám bude bucket 

list, itinerář, plánovač financí a další stránky, které vám 

pomůžou mít vše pod kontrolou. Uvnitř najdete také 

dostatek místa pro všechny své dojmy, fotky a kresby 

– a určitě oceníte i roztomilé samolepky, kapsu na 

dokumenty a záložky.

KOUZELNÁ FÓLIE OBLÉKNI SI PANENKU
Vytvoř si úžasné třpytivé obrázky pro radost 

i zábavu!

Knížka s obálkou obsahuje 10 listů barevných fólií a 10 

samolepicích obrázkových karet. Pomocí postupného 

přikládání barevných fólií si obrázkové karty můžeš 

vyzdobit dle své fantasie, a pak z nich vyrobit například 

krásné přání k  narozeninám, originální obal na tajný 

deníček či ozdobnou cedulku na dveře svého pokojíčku. 

Ke každému obrázku totiž najdeš v  knize spoustu 

skvělých nápadů.
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DOPISY ASTROFYZIKA
Pohled na svět z kosmické perspektivy jednoho  

z předních astrofyziků současnosti

Vlivný americký astrofyzik zveřejňuje soukromou 

korespondenci se svými fanoušky z celého světa, kteří ho 

oslovili při hledání odpovědí na nejrozmanitější otázky 

(nejen) kosmologie. V souboru 101 pečlivě vybraných 

dopisů a svých reakcí otevírá širokou škálu témat o vědě, 

náboženství, filozofii, životě, ale také o fenoménu UFO 

nebo trpasličí planetě Pluto, o jejíž vyřazení ze seznamu 

planet Sluneční soustavy usiloval. Nahlédneme tak do 

zcela nové, osobní dimenze autorova pátrání po našem 

místě ve vesmíru.

ŠTĚSTÍ MÁ BARVU LEVANDULE
Babička vypadla z okna! Taková zpráva by Penelope, 

které všichni říkají Pepe, převrátila život naruby, i kdyby 

už nebyl v troskách. V práci dostala výpověď a od přítele 

kopačky po telefonu. A tak je vlastně ráda, že se musí 

postarat o babičku místo toho, aby řešila svůj vlastní 

život...

TRVANLIVÉ PRODUKTY Z BYLIN
100 receptů pro prodejce od bylinné soli po 

kosmetiku.

Praktické rady zkušených bylinkářek pro začínající 

prodejce

Fytolektorka Petra Rehm-Hugová a přírodní kosmetička 

Marina Westermannová vybraly 100 oblíbených 

a  osvědčených receptů z  léčivých a  divoce rostoucích 

bylin, od čaje posilujícího imunitu až po sůl s divokými 

bylinkami, přes octy, oleje, pomazánky, likéry či 

kosmetiku, jež jsou vhodné pro rozšíření sortimentu 

všech prodejců bylinných výrobků. Uvádějí i  základní 

kulinářské a  kosmetické poznatky i  odpovědi na 

mnoho otázek týkajících se potravinářské a kosmetické 

legislativy, trvanlivosti a označování výrobků.

DÍVKA V ZRCADLE
Pro jednoho splněný sen, pro druhého noční můra

Hotely, koncertní sály, ustavičné cestování. Vyrůstat 

s  rodiči muzikanty nebylo pro Olivii zrovna snadné. 

Její dětství bylo sice plné zážitků, ale zato jí chyběly 

kamarádky a  pocit, že někam patří. Ten pozná až 

v dospělosti díky rodině svého přítele Jonáše. Pak ale do 

jejích poklidných dnů nečekaně zasáhne příchod nového 

šéfa – bývalého spolužáka, kterému kdysi zlomila srdce 

a on se jí za to začne mstít.
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MY DVA HO NENAPSALI
Zpověď bývalých manželů o tom, proč skončil jejich 

vztah krátce po svatbě a co nového to oběma přineslo 

do života. Vyprávění o světě a lásce k němu navzdory 

ztrátě lásky osobní.

Ona v horách, on na moři. Ona sama, on s přáteli. Oba 

milující svět. Oba vnímající jeho krásu. Pár, který se nemohl 

rozpadnout. A také pár, který se rozpadl. Bývalí manželé, 

kteří upřednostnili lásku k životu před láskou vzájemnou. 

Oba na cestě tichého, postupného odloučení. A rovněž na 

cestě životem a napříč kontinenty, kde stále je z čeho se 

radovat. Dva živly, zprvu stejné, a později tak nesourodé, 

přesto ochotné vyprávět svůj příběh.PO
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Rozhovor

Herečka Veronika Arichteva(35) se divákům představila už jako 
osmnáctiletá v Ordinaci v růžové zahradě.

Později hrála v  seriálu Vyprávěj, díky kterému se seznámila se svým 
manželem, režisérem Biserem Arichtevem (44), v seriálu První republika, 
kde ji také režíroval, anebo v  úspěšné Slunečné. Nejvíc popularity 
jí ale přineslo spojení s  Nikol Štíbrovou a  Martinou Pártlovou a  jejich  
show 3 v  1. Svérázným humorem si získaly spousty fanoušků. Na 

instagramu Veroniku sleduje skoro půl milionu lidí. A co, že tam vidí? 
Že je teď hlavně šťastná a  vtipná máma sedmiměsíčního krasavce 

jménem Luka Christo, která si chce jeho miminkovství pořádně užít. 

LUKA JE PRO MĚ 

STŘEDOBOD VŠEHO
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Milá Veroniko, nejdřív vám chci pogratulovat k ma-
lému velkému štěstí.
Děkuju. Myslíte k manželovi? (směje se)

Myslím k synovi(směju se). 
Jak to teď u vás vypadá? Váš běžný den s malým?
Jak to tady u nás vypadá? Je tady strašný bordel (směje se) 

A  já jsem velký puntičkář. Myslím, že mám trošku obsesi 

co se uklízení týče. Potřebuju mít věci srovnané. Takže za-

čínám trošku trpět, protože jsem obývák věnovala dítěti. 

A jak jsem si myslela, že budu každý večer uklízet, rolovat 

všechny ty podložky a aspoň na pár hodin budu mít večer 

obývák, jak jsem byla zvyklá, mě samozřejmě pustilo. Sa-

mozřejmě zakopáváme o hračky, které jen někam odsune-

me nohou, nebo je naházíme do krabice…

Ale samozřejmě je to hlavně super! Je prostě krásný být 

máma, já si to strašně užívám. Vůbec nevím, proč jsem tak 

dlouho čekala.

Jak na Luku mluvíte? 
Co s ním řešíte?
Samozřejmě mu pořád říkáme, že ho milujeme! Když byl 

ještě malinký, tak mu manžel opakoval táta, místo máma. 

Aby to bylo jeho první slovo. Vtipné! Pak ale táta vyměnil 

za autobus, protože se Lukovi to slovo vážně hodně líbí. 

Asi kvůli výrazné mimice při jeho vyslovování. Takže slovo 

autobus slýchá každý den už dlouho. Věřím, že si manžel 

nemyslí, že to bude Lukovo první slovo. (směje se) 

Už mu čtete?
Ano, čteme a  pouštíme mu Kocoura v  botách, kterého 

namluvil Radek Brzobohatý, toho má moc rád. No a pak 

mu každý večer vyprávím, co dělal, co jsme zažili, i když 

z toho ještě nemá rozum. A právě to bych si chtěla uchovat 

a i v budoucnu si každý večer říkat, co jsme zažili. Líbilo by 

se mi dělat si vždycky takovou rekapitulaci dne.

V normálním světě by teď člověk syna seznamoval 
s těmi, které má rád. Babičky by u něj byly pečené 
vařené. Ale jak je to teď?
Zaplaťpánbůh za současnou techniku. Je možný FaceTime 

a hovory přes telefon, tak babičky aspoň vidí. Dokud nebyl 

lockdown, babičky jezdily. Ze začátku, kdokoli přijel, sa-

mozřejmě s rouškou. Což jsem vždycky obrečela – hormó-

ny. Návštěvy nebyly tak časté, ale probíhaly, protože se na 

Luku všichni těšili. Teď už jsou naši rodiče očkovaní, takže 

nemám tolik strach. Jak o ně, tak o syna. 

Jak jste se připravovala na 
porod?
Nějak jsem si nepřipouštěla, že bych mohla rodit jinak, než 

přirozeně. Ne, že bych byla fanatická matka, která by měla 

nějaké předporodní plány. Úplně jsem důvěřovala svému 

porodníkovi Luboši Hašlíkovi, kterému moc děkuju. Ale 

klasický porod nakonec nevyšel, protože byl Luka hodně 

velký, měl velkou hlavičku. Ze začátku jsem to obrečela, 

měla jsem pocit, že jsem to nezvládla, ale zpětně to samo-

zřejmě hodnotím jako dobře. 

Bylo něco jiné kvůli době 
covidové?
S  covidem porod spojený nemám. Jen jsem byla celé tě-

hotenství hodně opatrná, zrušila jsem i  natáčení Sluneč-

né. I manžel byl opatrný, na natáčení měl roušku i když už 

nebyla povinná, kvůli nám. Nechtěla jsem to do porodu 

chytit, protože kdybych rodila někde mezi doktory v mun-

dúrech a nesměl by tam být Bisi, to bych asi nesla špatně. 

Ale když třeba během první vlny zakázali tatínky u porodu 

a spousta známých osobností se bouřila, tak jsem si říkala, 

že sice bych tam taky nechtěla být sama, ale i  naše ma-

minky nás porodily bez tatínků a nemyslím si, že bych díky 

tomu neměla vztah k tatínkovi. Je super, že dneska to jde, 

ale kdyby nešlo, co se dá dělat. Asi kvůli tomu nebudu po-

depisovat petice. Jde přeci o zdraví všech okolo.

Pokojíček pro Luku jste chystala dopředu. Nechala 
jste do toho mluvit i manžela?
Ne.(směje se) Měl sice ty tendence, ale naše úmluva byla, 

že do dětského pokoje mi mluvit nebude. Už jsme s man-

želem rekonstruovali byt a vždycky jsme budovali společ-

ně. A stalo se, samozřejmě, že jsme se dříve či později po-

hádali. Měli jsme jiný názor. A  proto jsem chtěla dětský 

pokoj udělat sama. 

Jak dlouho dopředu a jak moc jste to měla 
promyšlené?
Byla první vlna koronaviru a já měla spoustu času chystat 

pokojíček a  číst různé knížky s  těhotenskou tématikou. 

A  měla jsem spoustu času na instagram a  pinterest, kde 

jsem hledala inspiraci. Vyráběla jsem si takové koláže… 

(směje se) Bytový design mě hrozně baví. A  čas mi dal 

i manžel, který musel pokoj vyklidit a vymalovat… Bisi už 

mě zná a věděl, že pro klid domácnosti musí být všechno 

připravené dřív. (směje se) Pokojíček jsme ve finále stihli 

udělat asi za tři dny, se stěhováním, vymalováním a tak.

Pak už jsem si tam chodila jen přerovnávat knížky. A každý 

večer jsem si tam sedla a vyprávěla Lukovi do bříška. Nebo 

i v noci, když jsem nemohla spát. A dneska, když je třeba 

neklidnej a vezmu ho do jeho pokojíčku, okamžitě přesta-

ne brečet. 

Mluvila jste o knížkách. Zaujala vás nějaká pro 
budoucí mámy?
Pár knížek jsem přečetla. Třeba ta o nevýchově, se ukázala, 

že není pro mě. Kdy si dítě najde všechno samo a nesmí 

se mu říct ne. Říkala jsem si, že nevím, jak bych tu výcho-

vu vedla. A naopak mě bavila třeba knížka od Harveyho 

Nejšťastnější miminko v okolí. Čekala jsem, že to bude bl-

bina, ale pak jsem si přečetla spoustu věcí, které nějak tu-

šíte a připomenete si je. Jako, že bychom měli dítěti první 

měsíc dopřát to, co mělo v bříšku. Proto zavinovačky, proto 

houpání, proto syčení...

Luka je nádherné dítě. Jako do reklamy. 
Je roztomilej. A  jako každá máma řeknu, že je krásnej. 

(směje se)
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Bude vidět i když o tom ještě 
nebude rozhodovat sám?
On už je vidět na mých sociálních sítích. Taky jsme o tom 

hodně přemýšleli, jestli ho tam dávat nebo ne. Ale já si 

úplně neumím představit, že s  těmi lidmi sdílím spoustu 

věcí ze soukromí a pak bych jim neukázala své dítě? To mi 

přijde pokrytecké. Navíc, když je to dítě do reklamy (smě-

je se) tak prostě musí vydělávat prachy už od mala, to se 

nedá nic dělat.

Taky pocházíte z umělecké rodiny. Pustili vás rodiče 
do tohoto světa rádi? 
Mamka byla opatrnější a skeptičtější, což ale neznamená, 

že by mě nepodporovala. Mě rodiče vždycky podporovali 

ve všem, co jsem chtěla, nebo mě dokázali dobře nasmě-

rovat nebo poradit. Taťka byl pro asi víc. Já to ale chtěla 

už jako hodně malá. Jako chtěl být někdo popelář, já buď 

princezna nebo herečka. Tak jsem chodila do lidušky 

a  na dramaťák, a  pořád mě to drželo. 

Máma myslela, že mě to 

pustí, táta 

to neřešil. Když jsem přišla s konzervatoří, víc mě podpořil 

táta, máma se asi víc bála toho prostředí. Pak jsem šla na 

konzervatoř a hned v prváku jsem začala točit Ordinaci…

Přišel první úspěch...
Hlavní ale bylo, když viděli, že mě neodradí neúspěchy. 

Protože ne všechno se vždycky povedlo. Chodila jsem na 

castingy a ty častěji nedopadly, než dopadly. Dneska jsou 

rodiče určitě rádi, ale oni by byli rádi, i kdybych byla spo-

kojená veterinářka. Myslím, že to máme takhle v  rodině 

nastavené a protože stejné je to i v té manželově, věřím, 

že to tak budeme řešit i s Lukou. 

Zmínila jste Ordinaci... Když se ohlédnete zpátky...?
Ráda na to vzpomínám. Hrála jsem tam X let, tenhle seriál 

byl fenomén a  já byla pyšná, že můžu být součástí. Před 

tím jsem v  prváku na škole trochu točila, ale opravdové 

zkušenosti jsem nabrala až v Ordinaci. 

Někde jste zmínila, že vás díky seriálu měli 
všichni zaškatulkovanou a  kvůli tomu pak  
nepřicházely další nabídky? 
To je pravda. Často brali seriál jako jednoduchý 

žánr, takže žádné velké herectví. Kvůli tomu jsem 

pak ani neměla moc herecké sebevědomí. Mysle-

la jsem si, že když mě nikdo dál neobsazuje, že 

jsem teda špatná herečka. No a pak musel při-

jít manžel, obsadit mě a dál už je to v pohodě 

(směje se). 

Nebyla to lehká doba, neměla jsem práci a pe-

níze. Ale dneska jsem ráda, že jsem si tím pro-

šla.

S manželem jste se dali dohromady při 
natáčení seriálu Vyprávěj. V jaké fázi?
Nejdřív mě manžel obsadil. Dobře si to 

pamatuju. Jela jsem po Jižní spojce, zvoní 

telefon, vezmu to, manžel se představil 

a říkal, že by mě chtěl obsadit do seriá-

lu. Souhlasila jsem, domluvili jsme se, že 

přijdu podepsat smlouvu a tak dále. Ale 

zdálo se mi divné, že mi volal přímo re-

žisér, protože většinou volá castingov-

ka. Pak jsem zjistila, že si mě Bisi chtěl 

prostě zavolat sám. A pamatuju si ten 

první den v produkci, když Bisi vešel 

do dveří a já si říkala: Jé to je hezkej 

chlap!

No a  pak jsme spolu točili a  jako 

ženská poznáte, že se někomu lí-

bíte. I on rychle poznal, že se mi 

taky líbí. Sedali jsme si vedle sebe 

na oběd… Začátky byly opravdu 

romantické, i na tom place. Nej-

dřív jsme spolu chodili na taj-

ňáka, ale stejně to všichni brzy 

věděli, ty dva vysmátý obličeje 

nešlo přehlídnout.
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Máte pro sebe navzájem vymyšlenou 
ideální práci? Třeba si manžel myslí, 
že byste byla nejlepší královna Alžběta 
a vy, že by měl určitě točit následují-
cího Batmana…?
Netuším, zda má pro mě Bisi vybranou 

ideální roli. A naopak? Říkám si, jaký žánr 

by mu nešel? Protože všechno co dělá, ať 

už politické téma o Emauelu Moravcovi, 

nebo První republiku, což je lehčí žánr 

a  teď Kukačky, je skvělé. Kukačky jsou 

nabité emocemi, jde o závažné téma, ale 

zasměju se u toho. Neříkám to jen proto, 

že seriál točil můj manžel, ale protože si 

myslím, že není jednoduché udělat něco, 

co je takhle pravdivý. Jemu jde úplně 

všechno.

I když ho seriály baví, myslím si, že by měl 

natočit film. Protože by zase obstál.

Ráda bych se zeptala i na 3 v 1. Teď 
se vám všem daří...
...jo, jo jsme takový plodný. (směje se)

Domluvily jste se tak?
Samozřejmě jsme to neplánovaly. Ale 

holkám se to povedlo vlastně skoro stej-

ně. Těším se, až budou miminka na svě-

tě. Že budeme zase parta trochu jinak. 

Samozřejmě chápu, že pro Nikču nebylo 

jednoduché, když mezi námi měla Mate-

se před čtyřmi lety a byla na to sama. Ne-

měla ty kámošky s dětmi. Sice jsme se za-

jímaly, ale určitě jí moc nepomohly. Teď 

to pro ni určitě bude lepší. Jsem zvědavá, 

co nám to přinese...

Další fanoušky a další humor. 
Jak fungujete? Jak moc opravdu  
improvizujete?
Když se jedná o videa v devětadevadesá-

ti procentech. Řekneme si téma, rekvizity, 

kdo co kam přinese, postavíme stativ, na něj dáme tele-

fon, snažíme se točit a u toho se bavíme. Teď už jsme ale 

dlouho žádné nenatočily. Máme od léta, toho minulého, 

roztočené video o těhotenství, ale prostě nejsme schopné 

to dotočit. 

V rádiu je to čistá improvizace. 

A taky máme svůj merch s oblečením s hláškama z videí. 

V  tom případě si řekneme, co se nám komu líbí, pak se 

pohádáme o barvách, přehlasujeme se a pak to necháme 

českou firmu ušít. Vymyslely jsme taky demotivační diář 

a chtěly bychom udělat jeho pokračování. Tam je to tak, 

že každá vymyslí něco. Doplňujeme se. A tak je to vlastně 

i v naše přátelství. Jsme každá úplně jiná a zároveň jsme 

si hodně podobné. Základna je společný humor a pohled 

na svět.

Na co se těšíte, co plánujete, co si přejete?
Protože tenhle poslední rok je jak z blbého filmu, nena-

padlo by mě, že se něco takového může stát, tak doufám, 

že bude líp a to všem přeju.

A já se budu snažit být dobrá máma. A neřešit úplně každý 

prd. V létě se snad budu i trošku vracet do práce. Doufám, 

že budou Letní shakespearovské slavnosti, ty bych ráda 

odehrála. A měla bych v červnu i něco točit… ale říkám si, 

že moc práce nepotřebuju. Klišé, co říká každá matka, že 

to strašně rychle utíká, mohu potvrdit a budu ho šířit dál. 

Práce už pro mě není středobod všeho, už je to Luka. Chci 

si ho pořádně užít jako miminko. A pak bychom mu rádi 

vyrobili sourozence, ať není sám. 

Denisa Kimlová

Foto: Archiv Veroniky Arichteva
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O PLEŤ SE MUSÍME STARAT… 



* Platnost, výše slevy a zahrnuté produkty Astrid Sun se mohou u jednotlivých prodejců lišit.
** Nielsen: objem prodeje / hodnota prodeje, celý trh ČR, leden−říjen 2020.
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 podrážděná a vysušená pokožka
 praskliny v koutcích, odřeniny, škrábance
  popraskaná a hrubá kůže na patách, dlaních, loktech
  po opalování, návštěvě solária
  po chemickém peelingu, kožních zákrocích

REGENERUJE 

POŠKOZENÉ 

TKÁNĚ, CHRÁNÍ

UDRŽUJE A OBNOVUJE 

OPTIMÁLNÍ HYDRATACI

SLOŽENÍ BEZ 

PARABENŮ, BARVIV, 

PARFÉMŮ

Retimax 1500 zakoupíte v lékárnách a na 
lékárenských e-shopech, např. www.benu.cz, 
www.biotika.net a www.drmax.cz.

VITAMÍNOVÁ BOMBA 
PRO POKOŽKU

POMÁHÁ 

PŘI SPÁLENÍ 

OD SLUNÍČKA

NEJVYŠŠÍ KONCENTRACE VITAMINU A NA TRHU

NEJJEMNĚJŠÍ FORMA VITAMÍNU A, RETINYL PALMITÁT 

MAST S PŘÍJEMNĚ KRÉMOVOU KONZISTENCÍ
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