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Tak jsou tu konečně ty vytoužené a dlouho 
očekávané prázdniny. A vlastně nezáleží 
na tom, kolik nám je let a kolik let už jsme 
ze školy. Stejně ty dva měsíce mají příchuť 
volna, svobody a zakázaného ovoce. Stejně 
se těšíme na letní vůni večer u rybníku, 
prázdninové výlety, filmy v letním kině, 
které nám dávají pocit, že život žijeme teď. 
A ono vlastně jo - protože, jak mi teď vy-
světlili spolužáci na jednom z třídních srazů 
- kdy, když ne teď? Život se přece nežije na 
zkoušku…
Tak ať vám ta vaše letní premiéra pokud 
možno vyjde.  Ať je vaše léto co nejkrás-
nější a vy si ho co nejvíce užijete. A pokud 
vám zbyde volná chvilka? Co si přečíst 
něco hezkého?  Ať už je to tip, kam vyrazit 
s dětmi na výlet, co si dát v létě dobrého, 
nebo návod, jak se vyhnout nemocem při 
cestování.

Krásné léto a na shledanou zase v září.

Editorial
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Těhotenství

Málo energie, nedostatek prospěšných tuků, vitaminu D, vápníku, železa nebo 

jódu. Takové mezery v jídelníčku kojících žen odhalila nová slovenská studie. 

Slovenky se přitom chovají obvykle velmi podobně jako Češky. Zatímco na 

Slovensku kojí své dítě 78 % matek, v Česku je to dokonce 85 %. Čeští odborníci 

o nedostatcích ve stravovacím režimu kojících žen již delší dobu diskutují, slovenská 

studie jejich obavy potvrzuje.

MATKY KOJÍ ZODPOVĚDNĚ,
ALE ZANEDBÁVAJÍ SVOU STRAVU
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„Výživa v  prvních 1 000 dnech života 

dítěte ovlivňuje jeho budoucí zdraví. 

Klíčových 1 000 dní se začíná odpočítá-

vat v době těhotenství, pokračuje ob-

dobím kojení až do okamžiku, kdy se 

začnou do stravy dítěte zavádět další 

složky výživy. Hned po narození dítěte 

má největší vliv strava samotné matky, 

protože jídelníček se odrazí v  kvalitě 

mateřského mléka,“ říká MUDr. Petr 

Tláskal, CSc., vedoucí lékař Odděle-

ní léčebné výživy Fakultní nemocnice 

Motol, předseda Společnosti pro výži-

vu a zástupce iniciativy 1 000 dní.

Přestože nároky organismu na energii 

kojící matky jsou až o pětinu vyšší, než 

za běžných okolností, aktuální sloven-

ská studie zjistila, že polovina kojících 

matek přijímá ještě méně energie, než 

jsou běžná výživová doporučení pro 

ženy. Nedostatek energie se projevu-

je nejen únavou samotné matky, ale 

může mít negativní vliv i na produkci 

mateřského mléka. 

CHYBÍ DŮLEŽITÉ ŽIVINY
Vedle nedostatku energie se výrazně 

nižší příjem objevil i  u  důležitých ži-

vin. Organismus matky je totiž čerpá 

z jejích vlastních zásob a nedoplňuje-li 

kojící žena potřebné vitaminy a mine-

rální látky adekvátní stravou, po čase 

je již v dostatečném množství nemůže 

předávat svému dítěti. Studie odhalila 

nízký příjem konkrétně u vápníku, že-

leza, kyseliny listové, zinku nebo vita-

mínu B12. 

JAK SE MATKY STRAVUJÍ VE 
SKUTEČNOSTI OPROTI VÝŽIVO-
VÝM DOPORUČENÍM?
• Vitamin D – 94 % kojících matek 

přijímá méně, než stanovují dopo-

ručení, z nich 75 % přijímá dokon-

ce méně než třetinu doporučené 

denní dávky.

• Jód – 97 % kojících matek přijímá 

méně, než stanovují doporučení, 

z nich většina (90 %) přijme méně 

než polovinu doporučené denní 

dávky. 

• Omega 3 mastné kyseliny - do-

poručenou denní dávku splnila 

jen polovina kojících matek.

Nedostatky v příjmu prospěšných tuků 

však lékaře nepřekvapují. Přestože 20 

% matek uvádí, že v době kojení častě-

ji zařazují do jídelníčku ryby, tedy hlav-

ních zdroj omega 3 mastných kyselin 

i  jódu, zároveň 12 % matek uvádí, že 

ryby naopak omezují či dokonce zcela 

vyřazují! 

„Kojící matky by svou stravu nemě-

ly vůbec podceňovat, protože kojení 

jejich organismus vysiluje. Řešením je 

změna životosprávy, konkrétně zvýše-

ní příjmu živin, které matka předává 

svému dítěti právě skrze kojení. Ne-

dostatečný příjem těchto živin nepro-

spívá jak matce, tak dítěti. Tomu jich 

časem může být předáváno v  mléce 

méně, než potřebuje,“ vysvětluje Mgr. 

Tamara Starnovská, nutriční terapeut-

ka z Thomayerovy nemocnice. 

ŘEŠENÍM JE ÚPRAVA JÍDELNÍČKU
Zvýšenou potřebu vitaminů a minerál-

ních látek je možné doplnit vhodnou 

úpravou jídelníčku. Kojící matka by 

měla zvýšit denní příjem energie o cca 

pětinu, tj. o  300-500 kcal. Upravený 

jídelníček by měl obsahovat potravi-

ny bohaté na potřebné živiny anebo 

vhodný výživový doplněk pro kojící 

matky. Důležitý je i  dostatečný pitný 

režim. Kojící matka by měla vypít mi-

nimálně 2-3  l tekutin denně, nejlépe 

čistou vodu, neslazený čaj, nebo ředě-

né džusy. 

Foto: Schutterstock.com

PRO DÍTĚ JSOU DŮLEŽITÉ ŽIVINY, VITAMÍNY A MINERÁLNÍ LÁTKY V MATEŘSKÉM MLÉCE, PROTOŽE...
Vitamin D a vápník pro udržení normálního stavu zubů a kostí kojeného dítěte. 

Omega 3 mastné kyseliny pro správný vývoj mozku a zraku kojeného dítěte.

Komplex vitaminů B aktivuje u dítěte metabolické procesy. Mimo jiné matce napomáhá snížit její pocit únavy.
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www.mlekarna-valmez.cz

Kefírová mléka  
z Mlékárny 

Valašské 
Meziříčí 

Ochutnejte

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

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

celého dne. Pro optimální využití aplikujte před kojením.

www.kojeni-bez-bolesti.cz

ÚLEVA PRO KOJÍCÍ MAMINKY

alfanedica.indd   1 30.6.2016   18:28:34
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Těhotenství

Těhotenství je nejkrásnějším obdobím v životě ženy. Bohužel, někdy se s ním 

pojí problémy, které nám mohou trochu ztrpčovat život…

V TĚHOTENSTVÍ, KTERÉ MŮŽETE OVLIVNIT SAMY
4 PROBLÉMY



NADVÁHA
Jen si dopřej, na co máš chuť. V  tě-

hotenství si nesmíš nic odpírat. Dob-

ře míněná rada, která může mít pro 

vaši váhu fatální důsledky. Není důvod 

v  době těhotenství jíst za dva. Nezá-

leží totiž na množství, ale na skladbě 

a  kvalitě potravin. Váš jídelníček by 

měl obsahovat hodně ovoce, zeleniny 

a  vlákniny.  Pokud si chcete zahřešit, 

tak samozřejmě můžete, ale všeho 

s  mírou. Také byste se neměly ochu-

zovat o  pohyb, který přispívá nejen 

k dobré fyzické kondici, ale i psychické 

odolnosti. Právě kombinace nadměr-

ného přejídání a vytlačování pohybové 

aktivity vede k nárůstu zbytečné nad-

váhy, kterou budete později velmi těž-

ko shazovat. Zahoďte obavy za hlavu 

a vzhůru na procházku, jógu, plavání 

nebo rehabilitační cvičení pro těhotné.   

UŽÍVEJTE KYSELINU LISTOVOU
Kyselina listová je vitamín ze skupiny 

B, jehož význam pro lidský orga-

nismus stoupá především během 

těhotenství. Dostatek kyseliny listové 

je důležitý pro dostatečné a správné 

dělení buněk. Její nedostatek se pro-

jevuje především u rychle se dělících 

tkání, jako je kostní dřeň. Nedostatek 

se projevuje chudokrevností. Pro tě-

hotné ženy je kyselina listová důležitá 

pro snížení rizika defektu neurální 

trubice novorozenců, který patří mezi 

závažné vývojové vady. Nastávající 

maminky by s konzumací kyseliny 

listové měly začít už před plánova-

ným těhotenstvím, optimálně až 3 

měsíce. Kyselina listová je přítomna 

hlavně v listové zelenině. Byla poprvé 

získána z listů špenátu. Běžná strava 

nemusí budoucím maminkám zaručit 

odpovídající množství, a proto je pro 

těhotné ženy důležitý příjem kyseliny 

listové v různých doplňcích stravy. Pro 

výběr správného přípravku je třeba 

dbát na dostatečný příjem kyseliny 

listové a její přirozené formy spolu 

s dalšími vitamíny a minerály. Může-

me se setkat i s různými foláty. Folát 

je obecný název užívaný pro jakoukoli 

formu kyseliny listové. Tyto derivá-

ty však vykazují nižší biologickou 

dostupnost než kyselina listová a také 

jsou méně stabilní. 

ZÁCPA A NADÝMÁNÍ
Viníkem je progesteron nebo spíš jeho 

rostoucí hladina, která vyvolává sníže-

ní napětí střevní stěny, čímž dochází 

ke zpomalení pohybu stravy ve stře-

vech. To může vyústit v  častou plyna-

tost a poté i v těhotenskou zácpu. Tu 

byste neměly jen tak opomíjet. Pokud 

se totiž střeva nevyprazdňují pravidel-

ně, nevyloučené odpadní toxické látky 

pronikají zpět do organismu a přichá-

zejí zdravotní potíže, alergie, vyráž-

ky a  ekzémy. Zácpy se můžete zkusit 

zbavit konzumací potravin s  mírným 

projímacím účinkem, jako jsou švestky, 

fíky, nebo sušené meruňky. Existují sa-

mozřejmě i léky, které je možné užívat 

v období těhotenství a které vám po-

mohou.    

ÚNIK MOČI
Uvolnění pánevních svalů je jakousi 

přípravou pro snadný porod. Stačí se 

pak od srdce zasmát, nebo jen kých-

nout a  dojde k  samovolnému úniku 

moči. Nepříjemné, ale ne neřešitelné. 

Pomohou vám cviky na posílení pá-

nevního dna. Pánevní dno je totiž vý-

znamným stabilizačním prvkem těla 

a  udržuje ve správné poloze dělohu. 

Pokud pánevní dno neplní svoji funk-

ci, mohou se kromě úniku moči objevit 

i další problémy jako jsou bolesti zad 

nebo nefunkční břišní svalstvo. Sil-

ným pánevním dnem dokonce můžete 

zlepšit sexuální prožitek nebo i ovliv-

nit správné držení těla. Než ale docí-

líte pevného pánevního dna a zbavíte 

se intimního problému, spolehněte se 

na menstruační vložku, která nechtěný 

únik moči ohlídá. 

Foto: Schutterstock.com
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Vyvinuto ve spolupráci 
s Ústavem pro péči 
o matku a dítě v Praze

•  Světová zdravotnická organizace doporučuje kyselinu listovou  
v přirozené formě.1

•  DHA z těla matky přispívá k normálnímu vývoji očí a mozku plodu v těle 
matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem.2

•  DHA MMV Technology® zpracování kapslí nezanechává  
typický rybí zápach a pachuť.

To nejlepší pro maminky a miminka

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

Kyselina listová v přirozené formě 800 µg a vyvážená kombinace  
23 vitamínů a minerálů obohacená o DHA a EPA.

1
 Prevention of neural tube defects. Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC). Department of Making Pregnancy Safer (MPS). WHO 2006. 

2  Tohoto příznivého účinku se dosáhne denním příjmem 200 mg DHA navíc k doporučené denní dávce příjmu omega-3 mastných kyselin u dospělých, tj.: 250 mg DHA a EPA.



Svět nejmenších

Zdravé zoubky jsou snem každého rodiče. Jak ale zabránit tomu, aby se 

dítěti zuby kazily? Co udělat proto, aby se na svět hezky usmívalo?

V PREVENCI ZUBNÍHO
KAZU HRAJE VÝZNAMNOU 

ROLI SPRÁVNÁ VÝŽIVA
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Riziko kazu z  nesprávného jídelníčku 

spočívá zejména v  příjmu tzv. doda-

ných cukrů, tedy individuálně připra-

vovaných nebo hotových slazených 

jídel a  nápojů. Právě ty by se měly, 

zejména u  dětí, omezit na minimum. 

„V  době přechodu z  přirozené nebo 

umělé a  pokračující mléčné výživy na 

smíšenou výživu mladšího předškolní-

ho dítěte se začíná programovat složi-

tý komplex pochodů zažívání, chuťo-

vých preferencí a stravovacích návyků. 

Ty pak do budoucna rozhodnou, bude-

-li mít jedinec v  dětském věku, a  pak 

v  dospělosti, problémy se zubním 

kazem nebo nadváhou,“ vysvětluje 

MUDr. Jaroslav Myšák ze Stomatolo-

gické kliniky Všeobecné fakultní ne-

mocnice a 1. LF UK. 

Ve výživovém poradenství u  rodičů 

by se měl důsledně prosazovat a  ak-

centovat zejména minimální příjem 

dodaných cukrů z nápojů a snacků ob-

sahujících nadbytek tuků. Škroboviny 

tepelně upravované varem (brambory, 

těstoviny, rýže apod.) jsou samy o sobě 

nekariogenní a měly by spolu s cereá-

liemi a tmavým pečivem krýt kolem 90 

% denní energetické potřeby. 

Lidé si postupně zvykají studovat na 

balených potravinách dobu jejich pou-

žitelnosti. Stejně by si měli navyknout 

sledovat informace o  obsahu základ-

ních živin, bílkovin, sacharidů a  tuků, 

u  cukrovinek také obsah dodaných 

cukrů. Údaje jsou obvykle uváděny 

v  gramech na 100 g potraviny. Z  hle-

diska výživy bezpečné pro zuby platí 

jednoduché pravidlo. Výrobek, který 

obsahuje 10 a více gramů cukru ve 100 

g, je z  hlediska kazu vysoce rizikový, 

obsahuje-li pod 5 g cukru na 100 g je 

velmi málo rizikový.

Omezení zkvasitelných sacharidů ve 

stravě může výrazně omezit vznik zub-

ního kazu (pH klesá za 4–5 minut po 

konzumaci cukru). 

ZÁSADY VÝŽIVY SE MOHOU 
MÍRNĚ LIŠIT DLE VĚKU 
Od narození do 1 roku

Pro novorozence a kojence je nejvhod-

nější kojení, od 4. měsíce pak příkrmy 

(lžičkou). V případě, že nelze kojit, tak 

by ale náhradní přípravky neměly být 

doslazovány – dítě si na to rychle zvyk-

ne a pak nesladké nechce.

„Na rozvoji zubního kazu u  kojenců 

mají velký vliv sladké čaje a šťávy, ze-

jména když dítě s  lahví usíná, nebo 

namáčení dudlíku do medu apod. Říká 

se tomu „kaz z kojenecké lahve, ang-

licky: nursing bottle caries a postihuje 

především frontální zuby,“ upozorňu-

je MUDr. Jaroslav Myšák ze Stomato-

logické kliniky Všeobecné fakultní ne-

mocnice a 1. LF UK. 

Ze všech těchto důvodů je potřeba po-

učit rodiče o vhodné výživě, včas začít 

mechanicky očišťovat zoubky se zubní 

pastou obsahující fluoridy v  koncen-

traci odpovídající věku dítěte (400 

ppm1 F-).

Batole (1-3 roky)

U  batolat platí stejná pravidla jako 

u  kojenců. Není dobré dávat dětem 

moc sladkostí – rychle si na ně zvyk-

nou. „Například ve Skandinávii dávají 

dětem sladkosti jen v  sobotu a pak si 

pořádně vyčistí zuby, poté následuje 

lokální aplikace přípravků s vyšším ob-

sahem fluoridů,“ říká MUDr. Jaroslav 

Myšák. V tomto věku potomkům zuby 

čistí rodiče, ale posilujeme tento návyk 

i v dětech. Kolem 3. roku začínáme se 

žvýkačkami.

Předškolní (3-6 let)

Nepodporujeme podávání sladkostí, 

ale ani jim je neodpíráme za trest. Do-

poručujeme neslazené nápoje a neza-

kazujeme žvýkačky. Pokud má dítě ne-

vyhovující ústní hygienu, poučujeme 

rodiče o riziku požívání sladkostí a te-

pelně upravených škrobů v  závislosti 

na vznik zubního kazu. 

Školní věk

Děti jsou v  jídlech dost vybíravé a  je-

jich samostatná hygiena nemusí být 

dostačující, proto o všem informujeme 

i  rodiče. Dále doporučujeme dočišťo-

vání zubů do věku 8-10 let.

Dospívající 13-18

Často jedí ve fast-foodech. Pozitivní 

jev na prevenci zubního kazu u  mla-

distvých je, že hodně žvýkají.

Dospělí

Dospělým pacientům se doporučuje 

omezit tuky a  cukry, přidat více ovo-

ce a  zeleniny a  škrobových potravin. 

Kvůli medikaci se můžeme u dospělých 

setkat se sníženou tvorbou slin, tzv. 

salivací, což podněcuje vznik kazů na 

krčcích zubů a obnažených kořenech.

Klademe důraz na dobrou hygienu, 

udržování dobré salivace a  používání 

fluoridové prevence.

ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY ÚSTNÍ 
HYGIENY A JEJICH POUŽITÍ 
Rozeznáváme mechanické a chemické 

prostředky ústní hygieny. Mechanické 

jsou prioritní. 

1. Zubní kartáček – ruční či elektric-

ký (především sonické kartáčky 

- založené na principu vibrací). 

Preferujeme měkký či středně tvr-

dý kartáček, nikoli ultra či super 

měkké kartáčky.

2. Mezizubní kartáček 

3. Zubní vlákno 

4. Jednosvazkový kartáček –„single“ 

kartáček 

5. Zubní pasta 

6. Ústní vody – různé druhy s různým 

složením (antibakteriální látky, 

fluoridy a další)

Čištění zubů vyžaduje správnou 

techniku

Existuje řada technik čištění zubů. Ne-

doporučujeme horizontální techniku 

čištění. Dnes je za jednu z  optimál-

ních technik čištění považována tzv. 

Bassova technika, kdy vlákna kartáč-

ku k  okraji dásně přikládáme přibliž-

ně pod úhlem 45°, poté vykonáváme 

drobné vibrační pohyby. 

Vhodné je čistit si zuby ráno a ve-

čer alespoň 5 minut. Důležité je 

čistit systematicky. Čištění zubů 

ihned po kyselém či sladkém jíd-

le není vhodné, dostačuje výplach 

úst pitnou vodou a za přibližně 30 

minut poté teprve čištění zubů.

Od prořezání zubů doporučujeme čiš-

tění 2x denně dětským kartáčkem. Od 

3 let si čistí děti zuby samy, ale do 8-10 

let na ně dospělí dohlíží.

Aplikace fluoridů

Důležitou prevencí je samozřejmě ap-

likace fluoridů. Cílem je vytvořit v po-

vrchových vrstvách skloviny ochrannou 

koncentraci fluoridu kolem 1000 ppm, 
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Zvýšené teplotě nebo horečce

Nespavosti a bolestech bříška

Prořezávání zoubků

Běžných dětských infekcích

ke zmírnění příznaků

Již od prvního dne věku

VIBURCOL® čípky
Přírodní řešení - obsahuje
léčivé byliny a minerální látky

Viburcol čípky k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

→
→
→ 
→

→

Viburcol
pro klidné dítě

®

Léčivý homeopatický přípravek tradičně
užívaný pro zmírnění neklidu a podráždě-
nosti dětí v kojeneckém věku při:

Cestujete s miminkem? Přibalte



a zvýšit tím odolnost skloviny vůči ky-

selinám.

„Aplikovat fluoridy je vhodné u všech 

dětí 2x ročně při stomatologickém vy-

šetření. Dále se doporučuje fluoridy 

aplikovat zejména u dětí se zvýšenou 

kazivostí, s  akutními formami kazu, 

u  dětí fyzicky nebo duševně handica-

povaných a  u  dětí s  ortodontickými 

aparáty,“ dodává MUDr. Jaroslav My-

šák ze Stomatologické kliniky Všeo-

becné fakultní nemocnice a 1. LF UK. 

Zubní pasty:

• Snižují kazivost o 20 – 30 %

• Rozlišujeme zubní pasty:

• pro malé děti – 250 – 400 

ppm F (kvůli nebezpečí vzni-

ku fluorózy při opakovaném 

polykání),

• kosmetické – 1000 – 1500 

ppm F,

• terapeutické – 1800 – 2500 

ppm F – léčebný účinek, 

u osob se zvýšeným rizikem 

zubního kazu.

• Při používání 2x denně – velmi 

účinné prostředky profylaxe kazu.

• Zvyšují koncentraci fluoru ve sli-

ně na dobu několik hodin, zvyšují 

koncentraci fluoru v  plaku, inhi-

bují demineralizaci a  podporují 

remineralizaci.

• Účinné složky – NaF, monofluoro-

fosforečnany, aminfluoridy, fluo-

rid cínatý.

Výplachové metody:

• Účinné složky – fluorid sodný, ky-

selé fluorofosforečnany, fluorid 

cínatý.

• Důležitý je častý a pravidelný pří-

sun.

• Pro domácí použití – roztoky 

o  koncentraci 0,05 % aplikované 

po dobu 1–2 minut, denně vždy 

večer po vyčištění zubů.

• Pro skupinové užití ve škole – roz-

toky o koncentraci 0,2-0,5 % pod 

dozorem zaškoleného pracovníka.

• Nedoporučuje se provádět u dětí 

mladších 6 let – nebezpečí polknu-

tí.

• Vyšší účinnost v kombinaci se zub-

ními pastami nebo tabletami.

Aplikace roztoků, gelů, past a laků:

• Prováděny lékařem nebo škole-

ným personálem.

• Tradiční metoda – 2% roztok NaF 

po dobu 4–5 minut, nejíst ani  

vyplachovat 30–60 minut.

• Roztoky – aminfluoridy (Elmex 

fluid – 1%), kyselé fluorofosforeč-

nany a monofluorofosforečnany.

• Gely – aplikace stomatologem 

pomocí vatových tamponků – 3–4 

minuty.

• Gely s nižší koncentrací fluo-

ridů jsou určeny pro domácí 

péči – pro děti s vyšší náchyl-

ností ke kazu a s ortodontic-

kým aparátem.

• Fluoridové laky mají oproti ostat-

ním formám lokální aplikace vý-

hodu delšího kontaktu fluoritové-

ho iontu se sklovinou:

• Po vyčištění zubů a  osušení 

skloviny aplikujeme vatovým 

válečkem na povrch zubů 

speciální lak.

• Děti si týž den nečistí zuby 

a mají jíst stravu měkké kon-

zistence.

• Ošetření se provádí 4x ročně.

• Laky vytváří na sklovině ten-

ký film, který prodlužuje 

kontakt fluoridů se sklovi-

nou.

• Jejich bází jsou nejčastěji sa-

mopolymerující polyuretany, 

laky obsahují např. fluorsilan 

(Fluor-protector), aminfluo-

ridy (Elmex-protector), mo-

nofluorofosforečnany (Di-

fluena) v koncentraci 2–3 %.

Žvýkací guma s fluoridy

• Na trhu žvýkačka obsahující  

fluorid sodný.

Foto: Schutterstock.com

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ:
• Nepodávat dětem sladký čaj, ovocné šťávy, džusy, ochucené mléko ani jiné 

cukrem slazené nápoje v kojenecké láhvi večer před spaním a v průběhu 

noci. 

• Nepopíjet sladké nápoje, džusy a ovocné šťávy často během dne. Dochází 

k erozi skloviny. Když už děti pijí sladké nápoje, tak je lepší je pít brčkem.

• Sladké nápoje zejména večer a během noci nahradit neslazenou prame-

nitou vodou. 

• Nenamáčet dudlík do medu, cukru nebo sirupu. 

• Omezit frekvenci podávání sladkostí (čokoláda, bonbóny, sušenky a jiné 

cukrovinky), zejména v době mezi hlavními jídly. Nejméně škodlivá je je-

jich konzumace současně s hlavním jídlem nebo těsně po něm. 

• Zcela vyloučit jakékoli sladkosti večer po vyčištění zubů. 

• Soustředit se, aby děti dostávaly dostatečný přísun mléka a mléčných  

výrobků.
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Předškoláček

V průběhu batolecího a předškolního 

věku dokáže dítě udržet moč nejprve  

v denní době a následně i ve spánku. 

Pokud už se ale blíží předškolní věk 

a děťátko se nám počůrává, je zapotřebí 

problém začít řešit…

MÉ DÍTĚ 
SE POČŮRÁVÁ



V žádném případě nesmí být dítě tres-

táno nebo káráno, důležitý je citlivý 

přístup! Věty typu: „teď už jsi velký…“, 

nebo „to je ale ostuda“ nevypusťte 

z  úst. Neinformovanost rodičů může 

přivést dítě k sebeobviňování a narušit 

vzájemnou důvěru. Kromě pomočující-

ho se dítěte (enuretika) vysvětlete také 

jeho sourozenci, že noční pomočování 

je naprosto soukromá věc, o které se na 

veřejnosti nemluví. 

Noční pomočování se projevuje nej-

častěji jako porucha schopnosti udržet 

moč ve spánku. Jedná se o neuvědomě-

lé močení nejen v noci, ale i přes den 

(např. při poledním spánku). Trvá-li 

tento problém bez přerušení od nejút-

lejšího věku, mluvíme o  tzv. primární 

noční enuréze. Primární noční enuré-

za je biologický, vývojově podmíněný 

fenomén, který neohrožuje tělesné 

zdraví dítěte. U  enuretiků je typické 

vyprázdnění celého objemu močového 

měchýře. Přes den nemají takto posti-

žené děti většinou žádný problém, ne-

trpí močovou infekcí, močí zcela volně. 

Méně často nastupuje pomočování po 

delším období (déle než 6 měsíců) bez 

pomočení, v  takovém případě se jed-

ná o sekundární enurézu. Na rozdíl od 

primární enurézy je příčina sekundární 

enurézy většinou psychická (rozvod ro-

dičů, narození sourozence, nástup do 

školy). Lékař by měl mít na zřeteli or-

ganickou nebo neurogenní příčinu po-

močování, při které děti mohou umo-

čovat i přes den (mimo spánek), zvláště 

pokud mohou trpět i močovou infekcí. 

Pomočování v bdělém stavu přes den je 

nutno označovat za inkontinenci a ne 

za enurézu. Takoví pacienti by měli být 

hned na začátku vyšetřeni podrobněji 

než ti, kteří se pomočují jen v noci.

CO ZPŮSOBUJE POMOČOVÁNÍ?
Na vzniku enurézy se podílí podle sou-

časných vědomostí celá řada příčin: 

• Nepochybná je vrozená dispozice 

- potomci páru, kde jsou postiženi 

oba rodiče, trpí pomočováním v 77 

%, při postižení jednoho rodiče ve 

43 % případů. 

• Poruchy noční produkce tekutin 

- nedochází k  produkci hormonu, 

omezujícího vylučování vody led-

vinami v  noci (antidiuretický hor-

mon, tzv. vasopresin) 

• Významný je také vliv stresu - pro-

blémy ve škole, v rodině, narození 

mladšího sourozence, rozvod rodi-

čů, nemoc, týrání atd. 

• Poruchy spánku a probouzení - pří-

liš tvrdý spánek či sklon k náměsíč-

nosti. Enuretici opouští ve spánku 

lůžko, močí neprobuzeni na WC 

nebo i mimo záchod. Podíl těchto 

poruch je pravděpodobně menší 

a  složitější než se původně před-

pokládalo.

• Špatné návyky pití a močení - ne-

rovnoměrný příjem tekutin, přepí-

jení se večer po návratu z  trénin-

ku nebo školy, odkládání močení, 

spěch při močení, nadměrné pou-

žívání břišního lisu. 

• Porucha funkce močového měchý-

ře (dráždivý měchýř s nižší kapaci-

tou) – typické pro děti s kompliko-

vanějšími formami pomočování. 

JAK PROBÍHÁ BĚŽNÁ LÉČBA 
NOČNÍHO POMOČOVÁNÍ?
Základem léčby je úprava příjmu teku-

tin a  močení spolu s  podáváním léků 

snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky 

s  téměř okamžitým účinkem nahrazují 

nedostatek vasopresinu, který problém 

obvykle způsobuje a jsou úspěšně pou-

žívány v léčbě enurézy již téměř dvacet 

let. Podávají se většinou těsně před spa-

ním formou klasických nebo rozpust-

ných tablet.

Zdroj:nocvsuchu.cz
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Škola základ života

S přechodem dětí ze školek do školy nastává nejen 

významný okamžik a změna v životě budoucího 

prvňáčka, ale také období, kdy musí rodiče řešit změny 

v jeho pokojíčku a zajišťovat školní výbavu. Připravili jsme 

pro vás několik rad, díky nimž vytvoříte malým školákům 

dlouhodobě kvalitní podmínky ke studiu jak ve škole, tak 

doma. 

MALÝ RÁDCE PRO
RODIČE BUDOUCÍCH 
I STÁVAJÍCÍCH ŠKOLÁKŮ
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Škola základ života



Ať už svého potomka povedete poprvé 

do školy nebo mu v září jako zkušeněj-

šímu školákovi pouze zamáváte mezi 

dveřmi, budete jako rodiče určitě řešit 

nutné nákupy pomůcek, které souvi-

sí s  každým začátkem školního roku. 

U prvňáčků bude tato investice dozajis-

ta vyšší, protože s nástupem do školy se 

potřeby dítěte výrazně mění, je nutné 

postupně pořídit celou škálu školních 

pomůcek a zároveň je potřeba přizpů-

sobit i vybavení dětského pokoje. 

NA VÝBAVĚ NEŠETŘETE
V  prvé řadě se jedná o  vhodné ergo-

nomické psací a kreslící pomůcky, kte-

ré by neměly chybět v pěkném novém 

penále a  následně v  praktické školní 

brašně, společně se sáčkem na přezův-

ky. Nabídka na trhu je opravdu pestrá, 

školní brašny a  pomůcky nabízí i  kde 

jaký trhovec, ale u  dětí je nutné dbát 

na kvalitu, podporu správného úchopu 

tužky či pera, podporu správného roz-

ložení učebnic a pomůcek v tašce a dal-

ší faktory. Proto není dobrý nápad šetřit 

na nesprávných místech, konkrétně na 

výbavě školáka. 

Důležitější, než křiklavý obrázek ob-

líbené postavičky z  filmu je správné 

umístění brašny na zádech, dostatek 

úložných prostorů, ochranné prvky 

a podobně. Stejně tak není dobré a zá-

roveň finančně výhodné koupit tužky 

či pastelky, které se dítěti špatně drží, 

při ořezávání se lámou a na které musí 

tlačit, aby bylo vidět, co kreslí.

JAK POZNAT KVALITNÍ TUŽKU ČI 
PASTELKU?
Kvalitní pastelku poznáte tak, že si vy-

zkoušíte nejsvětlejší barvu z  celé sady. 

Pokud příliš netlačíte a vidíte barevnou 

stopu na papíře, držíte v  ruce kvalitní 

pastelku s  tuhou, v níž je kvalitní pig-

ment. Pokud se vám ale tužky lámou při 

ořezávání, je to tím, že tuha není lepe-

na po celé délce a tuha je již pravděpo-

dobně zlámaná uvnitř. Pokud je psací 

potřeba krátká tak, že si ji dítě nemůže 

opřít o místo mezi palcem a ukazováč-

kem, už mu ji nedávejte. Vyvarujete se 

křečím a bolesti rukou u svých ratolestí. 

Při výběru pera, či tužky je důleži-

tý úchop. To je způsob, jakým držíme 

v  ruce psací nástroje. Záleží na něm 

efektivita našeho psaní. Při správném 

úchopu by měla tužka nebo pero le-

žet na posledním článku prostředníč-

ku a  shora si ji přidržet bříšky palce 

a  ukazováčku. Ukazováček by neměl 

být prohnutý a  celá ruka by měla být 

uvolněna. Tím pádem píšeme plynule, 

bez bolestí nebo křečí, bez únavy ruky.  

ZÁSADY SPRÁVNÉHO PSANÍ 
• Správný úchop: Měly by se ho naučit 

už děti předškolního věku na pastel-

kách či tužkách.

• Správné pomůcky: K  správnému 

psaní v dnešní době nabádají zejmé-

na ergonomické psací potřeby, kte-

ré svým tvarem povzbuzují děti ke 

správnému držení pera nebo tužky. 

Jsou to například trojhranné tužky, 

pera s ergonomickým tvarem a pro-

tiskluzovou úchytnou plochou. 

• Pozitivní přístup: Děti je třeba 

i správně motivovat, aby je kreslení 

a  psaní bavilo. Jednou z  možnos-

tí může být tvar a barevnost tužek 

nebo per. 

• Správné sezení: Dítě by mělo sedět 

rovně, záda vzpřímená a obě nohy 

kolmo k  zemi. Vzdálenost mezi 

okem a podložkou by měla být cca 

30 cm. Pokud dítě bolí při sezení 

záda a začne se nepřirozeně vykru-

covat, má to vliv i na písmo a kon-

centraci. 

• Uvolňovací cvičení: Naučme děti 

jednoduché uvolňovací cvičení, jako 

například kroužení zápěstím. U ma-

lých dětí mohou být doprovázeny 

i říkankami. 
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www.stabilo.cz

Intuitivně
napomáhají
správnému

úchopu

Vybav  se do školy 
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BÁJEČNÉ ČTENÍ NA LÉTO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

A. L. Bondouxová a J. C. Mourlevat
Drahý příteli
Přeložila Markéta Krušinová, 298 Kč

Pierre-Marie Sotto je slav-
ný, u čtenářů úspěšný a kri-
tikou oceňovaný spisova-
tel. Je to ale také stárnoucí, 
osamělý muž, a pokud jde 
o jeho práci – momentál-
ně je v hluboké tvůrčí kri-
zi. Jednoho dne k němu 
dorazí objemná obálka 
bez zpáteční adresy; jedi-
ný kontakt na ní uvedený 
je e-mailová adresa jisté 
Adeline Parmelanové. So-
tto nepochybuje, že mu 
nějaká „nadějná spisovatel-
ka“ posílá k posouzení svůj 
rukopis. Obálku neotevře, 
odesílatelku zdvořile odmítne a požádá ji o adresu, kam by mohl 
zásilku vrátit. Než mu Adeline vyhoví, vymění si spolu několik e-
mailů, které jsou natolik vtipné a zajímavé, že v dopisování pokračují 
a objemná obálka zůstává (na žádost Adeline) ležet neotevřená na 
Sottově polici. Jenomže je v tom háček…

Carey Edward
Smetištejn
Přeložila Viola Somogyi, 298 Kč

Uprostřed Velkého smetiště ne-
daleko Londýna se tyčí obrovský, 
pochmurný dům rodiny Iremon-
gerů, plný spletitých chodeb a 
schodišť. Klan, který ho obývá, je 
více než prapodivný: jeho členo-
vé vybudovali své bohatství do-
slova na odpadcích, mají zvláštní 
jména, svérázné zvyky a rituály a 
žení a vdávají se výhradně mezi 
sebou. Hlavní hrdina Klod mezi 
ostatní příliš nezapadá: je chu-
ravý, choulostivý a navíc sirotek, 
ideální terč šikany krutých bratranců.
Klod má ovšem jednu zvláštní schopnost: Slyší předměty mluvit. 
A poslední dobou věci začínají šeptat a špitat čím dál víc. Jako by 
se schylovalo k něčemu neblahému. Jedné noci narazí Klod ve 
Smetištejně na novou, zvídavou a odvážnou služebnou Lucy a 
společně se rozhodnou přijít záhadě děsivého rodinného sídla na 
kloub. Odhalují jedno temné tajemství za druhým a brzy se ocitnou 
v ohrožení života. Mají ještě šanci vyváznout, nebo je Smetištejn 
pohltí jako všechny, kdo se mu kdy pokusili vzepřít? 



DŮSLEDKY NESPRÁVNÝCH  
PSACÍCH NÁVYKŮ
• Bolesti: Špatný úchop způsobuje 

při psaní bolesti a křeče v zápěstí, 

což následně zpomaluje tempo 

psaní a snižuje koncentraci. 

• Přílišný tlak na pero: Špatný úchop 

způsobuje i  to, že dítě příliš tla-

čí perem na papír, což způsobuje 

pomalé tempo psaní, proděravění 

papíru, pocení a bolesti ruky. 

• Nečitelné písmo: Nesprávné sezení 

a úchop při psaní mají za následek 

i „vykřivení“ dítěte nebo nepřiro-

zené natáčení papíru, které se čas-

to promítají do nečitelného písma. 

• Nechuť k  malování a  psaní: Ne-

správné psací návyky v  konečném 

důsledku způsobují celkový nezá-

jem dítěte o psaní nebo malování. 

SPRÁVNÉ ERGONOMICKÉ 
POMŮCKY PRO DĚTI 
Ergonomie (z řeckých slov ergon - práce 

a nomos - zákon) je věda zabývající se 

optimalizací lidské činnosti, a to zejmé-

na vhodnými rozměry a tvary nástrojů. 

Její snahou je, aby používané předmě-

ty svým tvarem co nejlépe odpovídaly 

pohybovým možnostem, případně roz-

měrům lidského těla. Například vhod-

ně navržená ergonomická tužka nebo 

pero přirozeně napomáhá k  vytvoření 

správných návyků psaní. 

Ergonomické psací potřeby

Trojhranné tužky nebo pera s ergono-

mickým tvarem přirozeně učí děti již 

od toho nejmladšího věku jak správně 

držet psací potřeby v  ruce. Vyhnou se 

tak zbytečným zlozvykům, které by jim 

později překážely při plnění školních 

povinností.

Ideálním společníkem pro předškoláky 

i  děti školou povinné jsou trojhranné 

pastelky. Trojhranný ergonomický de-

sign pastelek s důlky ideálně zapadne 

do dětské ruky a přirozeně vedou důl-

ky prsty ke správnému úchopu. Díky 

nim dítě nebude pastelku v ruce otáčet 

a  všemožně ohýbat, ale naučí se zá-

klady správného úchopu, z nichž bude 

profitovat později ve škole. Úchopové 

plochy končí pod horním koncem pas-

telky, protože správná pastelka je tako-

vá, která se při držení opírá o prohlu-

beň dlaně mezi palcem a dalšími prsty.

NÁBYTEK PŘÍMO PRO STUDENTY
Současným hitem v sortimentu dětské-

ho nábytku jsou rostoucí stoly a židle. 

Rostoucí nábytek lze postupně nasta-

vovat, aby vždy odpovídal aktuální výš-

ce dítěte. To je nejen velice praktické, 

ale i důležité pro správný vývoj dětské 

páteře. Správná výška psacího stolu 

a ergonomická židle jsou důležité pře-

devším ze zdravotních důvodů. Špatné 

sezení totiž může v  budoucnu způso-

bit zdravotní následky jako bolesti zad 

a hlavy nebo poruchy soustředění. Příliš 

vysoký stůl pak vede k  nežádoucímu 

napětí v oblasti ramen a krční páteře.

Ergonomické židle zajišťují správný 

posed, čímž předcházejí bolestem zad, 

krku, nebo pokřivení páteře. Mají do-

statečně velkou sedací plochu, která 

nezatěžuje dolní stranu stehen a speci-

álně tvarované opěradlo, které vytváří 

podporu po celé délce zad. Ergonomic-

ké židle rostou spolu s vašimi dětmi. 

ERGONOMICKÉ PODLOŽKY POD 
MYŠ
 Některé děti umí dnes ťukat do klá-

vesnice počítače dříve, než psát vlastní 

rukou. Ergonomické podložky pod myš 

mají měkkou gelovou nebo pěnovou 

výplň, která se přizpůsobuje tvaru zá-

pěstí, čímž redukuje tlak a preventivně 

působí proti bolesti.

Foto: Schutterstock.com
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Děti se učí přirozeně od narození, když jim něco nejde, zkouší to do omrzení, a nakonec uspějí. Věříme, že pro děti je důležité se 
neustále setkávat s novými výzvami, proto jsme otevřeli Odpolední ScioŠkolu.

Děti zvládnou více, než tušíte…

Matěj byl od začátku neuvěřitelně zvídavý a informace 
nasával jak houba. Své bádání o pražských legendách 
nakonec využil tak, že připravil vzdělávací program do 
své komunitní školy a učil ostatní děti vše, co se dozvěděl 
v Odpolední ScioŠkole. U Matěje se nám ukázalo, že pokud 
vidí děti v  aktivitách, které dělají smysl, dokážou se do 
nich ponořit a nebojí se jít ještě dál, než my dospělí sami 
předpokládáme.

Odpolední ScioŠkola je nový vzdělávací program, 
který trvá tři měsíce. Je to místo, kde mají děti otevřený 
prostor pro objevování, kde průvodci pracují s  jejich 
vnitřní motivací a snaží se u nich podpořit touhu učit se. 
Je prostředím, kde učení získává smysl. Je těžké říci, co 
přesně se děti v Odpolední ScioŠkole naučí, a to jednoduše 
proto, že si o tom postupně rozhodují samy. Každé z našich 
dětí má své silné stránky a v bezpečném prostředí, kde se 

nebojí chybovat, si přirozeně zvolí to, co je mu nejbližší. Způsob 
práce s dětmi vychází z naší pedagogické praxe ve ScioŠkolách, 
je naším hlavním cílem nabídnout dětem možnost zdolávat 
výzvy, které je dále posouvají. „Děti se nejlépe učí, když pracují 
v tzv. zóně nejbližšího rozvoje. Pokud je úkol příliš jednoduchý, nic 
nového se neučíme. Příliš těžký úkol nás demotivuje. Náš přístup 
v  Odpoledních ScioŠkolách je vytvářet pro děti přiměřené výzvy, 
které je posouvají vpřed,“ podotýká Adéla Zelenda Kupcová, 
jedna z autorek programu. A zatímco podobný výukový přístup 
si začínají některé školy postupně osvojovat, program pro děti 
předškolního a nižšího školního věku, který by s dětmi pracoval 
podobným způsobem, chybí. „Chtěli jsme umožnit i   mladším 
dětem učit se svobodně a v  bezpečném prostředí. Kroužky nebo 
mateřské školy často nemají prostor a čas s  dětmi skutečně 
systémově pracovat a podobný program v Česku chyběl,“ uzavírá 
Adéla Zelenda Kupcová. 

První den Jana vůbec nechtěla spolupracovat a bavit se 
s  ostatními. Dožadovala se striktních pravidel a „policajta, co 
bude ostatní hlídat“. Po chvíli však sama řekla, že je lepší, když 
každý sám pozná, co je dobré a co špatné. Po dvou setkáních už 
měla kolem sebe partičku nejlepších kamarádů. A i když měla ze 
začátku problém uznat, že někomu ublížila, nebo že něco odbyla, 
na konci byla schopná se druhému omluvit a zhodnotit vlastní 
práci. A hlavně se do Odpolední ScioŠkoly stále víc a víc těšila.

Pokud chcete, aby vám vaše dítě nadšeně vykládalo, co se naučilo 
a náročné úkoly bralo jako výzvu, zjistěte si více na webových 
stránkách www.scio.cz/odpoledniscioskola a   přihlaste se do 
programu, který dává učení smysl. Začínáme v druhé polovině září 
v Praze, Brně a Olomouci.

moje_rodina.indd   1 27.6.2016   22:51:09
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Chronické bolesti hlavy, deformova-

ná páteř nebo skolióza. Nemalými 

zdravotními problémy může skončit 

špatná volba školního batohu pro 

vaše děti. Těch nevhodných je přitom 

v Česku spousta.
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Škola základ života

Třetina batohů pro školáky

JE NEVHODNÝCH 



Jak by tedy měl správný batoh vypadat 

a na co se v obchodě zaměřit? „Na prv-

ní pohled toto poznat nelze. Batoh je 

nutné důkladně prozkoumat jak z hle-

diska materiálů a konstrukce (popruhy, 

kostra, vnitřní uspořádání), tak z  hle-

diska velikosti vzhledem k dítěti. Dob-

rý batoh, pokud je správně používán, 

nezpůsobuje dítěti potíže charakteru 

únavnosti, nebo bolesti,“ upozorňuje 

fyzioterapeut MUDr. Karel Pitr.

Ten zároveň upozorňuje, že značný 

rozdíl je i mezi batohem a tradiční ak-

tovkou. Byť se to možná někomu nebu-

de zdát, protože s  aktovkami vyrostla 

nejedna generace dětí, nejsou tolik 

vhodné. Aktovka se obvykle neopírá 

o pánev, proto zátěž nese jen horní část 

páteře. Z  tohoto hlediska je vhodnější 

batoh.

Zvláště malí školáci mezi první a pátou 

třídou jsou ke zdravotním problémům 

nejnáchylnější. Jsou ve vývoji a  rychle 

rostou, což může mít při velké zátěži 

a  nekvalitním batohu dopad na záda. 

Nejčastější zdravotní úskalí vyjmeno-

vává fyzioterapeut Pitr: „Samozřejmě 

může, a to několika způsoby. Záleží na 

tom, ve kterém směru je špatný. Napří-

klad, pokud má kratší jeden popruh, 

zatěžuje více jednu stranu a může vést 

ke skolióze. Při špatném výškovém usa-

zení může přetěžovat jednu určitou 

část páteře, třeba krční, nebo bederní. 

Z toho mohou plynout bolesti přetíže-

ných svalů, které upozorňují na to, že 

něco je špatně a tedy mají svoji signál-

ní funkci.  Při delším přetížení se páteř 

může deformovat v předozadním smě-

ru  - mluvíme o zvětšené hrudní kyfóze 

a bederní lordóze - po delší době mo-

hou být i následky na meziobratlových 

ploténkách, nebo třeba výrůstky na 

obratlech. Při přetížení krční páteře se 

zvýšené svalové napětí může přenášet 

na svaly šíje a způsobit třeba chronické 

bolesti hlavy.“

Bohužel pravdou zůstává, že někdy 

děti trpí dobrovolně, nebo spíše kvůli 

jisté nedbalosti rodičů. Častým nešva-

rem bývá, že děti nosí v  batohu na-

prosté zbytečnosti. Maximální velikost 

nebo zátěže batohu nelze přesně určit, 

je závislá na stáří dítěte a  jeho vzrůs-

tu.  Lze říci, že je nutné pozorovat, jak 

dítě dokáže batoh zvládnout, jak da-

leko a  jak dlouho ho nosí a  jestli není 

po příchodu ze školy unavené. Problém 

může být s popruhy, neměly by být moc 

utažené a ani volné. Příliš velký batoh 

také není ideální, mnoho rodičů v rám-

ci úspor často raději koupí batoh větší 

s tím, že jejich dítě do něj postupně do-

roste, jenže mezitím záda trpí.

Je možné dítěti chytrým způsobme od-

lehčit zátěž? I  na toto je jednoduchá 

odpověď. „Těžké části nákladu mají být 

co nejblíže ose, tedy co nejblíže zádům 

dítěte, v těžišti batohu. Dobrý výrobce 

uspořádá kapsy v  batohu tak, aby vy-

hovoval tomuto požadavku,“ dodává 

MUDr. Pitr.

Zdroj: bagmaster.cz, 

foto: Schutterstock.com

CO BY MĚL SPRÁVNÝ BATOH PRO ŠKOLÁKA SPLŇOVAT:

Popruhy:
Široké ideálně 4 cm,  dostatečně  pevné,  snad-
no seřiditelná  délka,  v oblasti  ramen vyměk-

čené.

Kostra:
Správné  rozměry (výška i šířka dle velikosti 
a stáří dítěte), tvarování  podle  tvaru  zad, 

lehká.

Materiál:
Pevný, lehký, snadno udržovatelný, nepromoka-

vý, atraktivní  barva s reflexními prvky.

Struktura  batohu:
U zad  kapsa na těžké předměty, kapsa  na cen-
né předměty  by neměla být na povrchu, zvlášť 

by měla být kapsa na svačinu a přezůvky.

Nosnost:
PODLE  VÁHY  A SVALOVÉ KONDICE  A VĚKU  

DÍTĚTE.
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Příčinou je oslabení pojivové tkáně. Po-

kud se krev hromadí a cévky jsou rozší-

řené delší dobu, projeví se na povrchu 

nohou jako metličkové žilky. Ženy po-

stihují téměř třikrát častěji než muže.

Ke vzniku metličkových žilek výrazně 

přispívají hormonální změny v ženském 

organismu. Žilky se tak objevují už na-

příklad na začátku užívání hormonální 

antikoncepce. Jejich vznik lze stále čas-

těji pozorovat už u mladých dívek, pro-

tože ty začínají stále dříve pravidelně 

užívat hormonální antikoncepci. Někdy 

pomáhá vysazení antikoncepce a vznik 

nových žilek se zmírní. Dalším obdobím 

hormonálních změn je těhotenství, ze-

jména druhé a ta následující. Poslední 

výrazné období vzniku metličkových 

žilek je období přechodu. Mohou se 

však také objevovat kdykoliv v průbě-

hu života.

CO JE JEŠTĚ ZPŮSOBUJE?
Poměrně významně se na vzniku met-

ličkových žilek podílí nezdravá životo-

správa. Málo pohybu, obezita, kouření 

či dlouhé časté opalování může k jejich 

vzniku významněji přispět. Dalším rizi-

kovým faktorem je časté nošení vyso-

kých podpatků. Dlouhé stání na nohou 

nebo naopak dlouhé sezení, častý sed 

s překřížením nohou, to vše způsobuje 

oslabení cév a riziko vzniku metličko-

vých žilek se tak stává větším.

Nevzhledných metliček se lze zbavit 

hned několika způsoby a je na rozhod-

nutí zkušeného lékaře, pro jaký způsob 

se u konkrétního případu rozhodne. 

V  každém případě by žena měla nej-

prve podstoupit důkladné vyšetření 

cévního systému - nejprve klinicky a ná-

sledně barevným duplexním ultrazvu-

kem. Tak aby lékař mohl odhalit pravou 

příčinu problému a zároveň zvolit nej-

vhodnější léčbu.

Foto: Schutterstock.com

Zdraví

Telangiectasias neboli metličkové žilky jsou malé rozšířené krevní cévy nacházející 

se v blízkosti povrchu kůže, které se projevují jako fialové, modré nebo červené 

mapy na pokožce. Žilky jsou podobné křečovým žílám, ale jsou v průměru tenčí 

a nejsou hmatatelné.

TAKÉ VÁS TRÁPÍ 
METLIČKOVÉ ŽILKY?



INZERCE

•  

• 

•  

• SPIDER VEINS

SNÍŽENÍ 
METLIČKOVÝCH 

ŽILEK*

VR
Á

C E N Í  P E N ĚZ

GARANCE

100%

AŽ
O51%*

reme
INNOVATIVE | MEDICAL | ESTHETIC



Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cord center.cz

Každým dnem se blíží narození vašeho miminka. 
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopako-
vatelná je také možnost uchování kmenových bu-
něk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhod-
nutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že 
budete rodiči.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které 
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomá-
hají při onkologických, hematologických a imuno-
logických onemocněních. V  posledních letech se 
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neu-
rologických a autoimunitních onemocnění, kde po-
máhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů. 

Význam a  důležitost uchování kmenových bu-
něk při porodu se znásobuje také díky možnosti 
využití pro biologické sourozence. Podporujeme 
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léč-
bu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodi-
če očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve 
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká 
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šesti-
letého Lukášese závažnou poruchou imunity.

Možnost uchování kmenových buněk z  pupeční-
kové krve si přináší na  svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je 
na Vás – rodičích.

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost

Inzerat A4 CZ print.indd   2 29.3.2016   18:32
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Vyhrajte olivové oleje Minerva a začněte léto zdravě 

a chutně!
Odlehčete svůj jídelníček a nahraďte klasické tuky olivovým olejem. Máte chuť na svěží 

letní salát, pořádný kus grilovaného masa nebo spíše na něco sladkého? S Minervou 

zvládnete vše.

Soutěžní otázka:

V jakém roce byla založena Minerva?

a) 1895

b) 1904

c) 1930

Nápovědu hledejte na: www.minerva-foods.com/cz/
Odpovědi posílejte do 31.7. na adresu soutez@inpg.cz

Plánujete miminko? Posilte svoji naději!
Snad každá maminka bude souhlasit s tím, že plánování miminka, 

těhotenství a první roky s ním patří k těm nejsilnějším okamžikům, 

jaké může žena ve svém životě zažít. Ne vždy ale vše funguje tak, jak 

to příroda plánovala. Téměř 15 % budoucích maminek řeší problémy 

s otěhotněním, ať už z důvodu vyššího věku nebo kvůli psychické 

zátěži.

Proto byl vyvinut unikátní přípravek FolGravidPLAN®, speciálně určený pro ženy 

plánující miminko. Jeho účinné složení zahrnuje Inositol, aktivní formy kyseliny 

listové značky Quatrefolic®, zinek, jód a vitaminy B6, B12 a další. Celkem 

přípravek obsahuje 12 významných složek, které podle mnoha klinických studií 

přispívají k normální plodnosti a reprodukci, upravují hormonální hladinu, 

přispívají k normální funkci štítné žlázy atd. 

Než se narodí miminko
Narození dítěte je něco zcela mimořádné-

ho. Společnost MAM rodiče během této 

vzrušující doby podporuje a dětem posky-

tuje ten nejlepší start do života. Pomocí vý-

robků, které jsou tak jedinečné, jako vaše 

dítě.

Vše co bude děťátko v prvních měsících 

života potřebovat, přinášejí dárkové sady 

MAM. Malá nebo velká sada? Výběr je na 

vás, každá z nich však potěší rodiče i jejich 

nový přírůstek.



Soutěž: Vyhrajte měsíc s výrobky Jaroměřické mlékárny!
Balíček s produkty Jaroměřické mlékárny potěší každého. Tento ryze český výrobce sýrů, tvarohů a pomazánkových másel, si 

zakládá na kvalitě a tradičních postupech. Přímo v Jaroměřicích nad Rokytnou se tak zpracovávají výhradně domácí suroviny. 

Hotové výrobky neobsahují „éčka“ a díky své mimořádné kvalitě získaly celou řadu významných ocenění. Výrobky Jaroměřické 

mlékárny představují tradici a poctivost. Více na www.mlekarna.cz

Pro čtyři z vás, kteří správně zodpoví následující otázku, jsou připraveny poukazy na měsíc s výrobky Jaroměřické mlékárny (každý 

v hodnotě 1000 Kč). Dvakrát během jednoho měsíce vám bude až domů doručený balíček vybraných 

smetanových a porcovaných sýrů i pomazánkových másel z Jaroměřické mlékárny pro celou rodinu

Od jakého roku se v Jaroměřické mlékárna vyrábí tvaroh? Napovíme, že je to ten stejný rok, kdy byla 

mlékárna založena.

A. 1937

B. 1946

C. 1954

Správnou odpověď najdete na www.mlekarna.cz, posílejte ji na mail soutez@inpg.cz do 31.7.

Červené kontejnery chrání přírodu a šetří zdroje. Soutěžte s nimi 

o powerbanku!
Třídění odpadu je pro většinu Čechů samozřejmostí, často ale zapomínají na elektro. Kam s drobnými elektrospo-

třebiči, jako jsou vysloužilé mobilní telefony, fény, notebooky, elektronické hračky či mp3 přehrávače? Rozhodně ne 

do obyčejné popelnice! Elektronická zařízení totiž obsahují nebezpečné látky, které se na skládce postupně uvolňují 

a nenávratně poškozují životní prostředí. ASEKOL proto po České republice rozmisťuje červené kontejnery, ze kterých 

spotřebiče putují rovnou do speciálních linek, kde se bezpečně rozeberou a zrecyklují. 

Kolik je v ČR aktuálně červených kontejnerů?

A. 500

B. 1 000

C. Více jak 2 000

Nápovědu hledejte na www.cervenekontejnery.cz.

Vyhrajte školní batoh MAXVELL BAGMASTER
S batohem na zádech tráví školák většinu svého času ve škole, proto je vhodné vybrat ten správný. Bezpečí školáka zajišťují reflexní pásky, 

zdraví pak měkké anatomicky tvarované, nastavitelné ramenní popruhy a polstrovaná záda s odvětráváním. Organizér na učebnice a sešity 

pomůže dětem udržovat řád v batohu a nezapomenut na žádné úkoly. Klipsa na klíče zajistí, aby byly klíče vždy tam, kde mají být. Pokud se 

na vás neusměje štěstí v soutěži, školní batohy můžete zakoupit na www.bagmaster.cz

Soutěžní otázka:
Kolik váží batoh BAGMASTER MAXVELL? 

Odpověď najdete na www.bagmaster.cz

Odpovědi posílejte na soutez@inpg.cz heslo batoh do 31.7. 2016

IDEÁLNÍ KNIHA 

NA PRÁZDNINY
JSTE prIPRAVENI NA DAlsÍ 

DÁVKU ZÁBAVY?

NOVINKA

HLEDEJ 

OVEČKU SHAUN 

A VYPRÁVĚJ 

PŘÍBĚHY!

JIŽ VYŠLO

OBJEDNEJTE HNED NA WWW.PRESCO.CZ

Odpovědi posílejte do 31.7. na adresu soutez@inpg.cz



Pompeho nemoc je vzácné onemocně-

ní svalů, které postihuje děti i  dospě-

lé. Forma s  nástupem v  raném dětství 

se obecně projevuje během několik 

měsíců po narození, zatímco forma 

s pozdějším nástupem se objevuje kdy-

koli během dětství nebo v  dospělosti 

a má postupnější průběh. Oba typy se 

obecně vyznačují progresivní svalovou 

slabostí a  dýchacími potížemi, ale zá-

važnost onemocnění se může dost lišit 

v  závislosti na věku, kdy dojde k  ná-

stupu, a  podle rozsahu postižených 

orgánů. Při formě s nástupem v raném 

dětství se pacienti typicky vyznačují 

znatelně zvětšeným srdcem.

Lidé narození s Pompeho nemocí mají 

zděděnou nedostatečnost enzymu 

známého jako kyselá alfa-glukosidáza 

(GAA). Enzymy, proteinové molekuly 

uvnitř buněk, spouštějí biochemické 

reakce v těle. U zdravého jedince s nor-

mální činností GAA se tento enzym 

účastní rozkladu glykogenu, složité mo-

lekuly cukru, který se zpracovává v části 

buňky nazývané lysozom. Avšak u Pom-

peho nemoci může být činnost GAA 

dramaticky snížená, nefunkční nebo 

neexistující, což vede k hromadění gly-

kogenu v lysozomu. Nakonec může být 

lysozom tak naplněn glykogenem, že 

je narušena normální buněčná funkce 

a  také funkce svalů. V  pozdějších sta-

diích onemocnění může dokonce dojít 

k prasknutí lysozomů a uvolňování gly-

kogenu do ostatních částí buňky. Ačkoli 

se glykogen ukládá v buňkách různých 

tkání, jsou nejvíce postiženy srdeční 

a kosterní svaly.

Výzkumní pracovníci zjistili, že věk 

nástupu a  rozsah zasažených orgánů 

u Pompeho nemoci je obvykle v kore-

laci se zbývající aktivitou enzymu GAA. 

Většina malých dětí je obecně schopná 

méně než 1 % normální činnosti, mla-

diství méně než 10 % a dospělí méně 

než 40 %. Nemoc je možno popsat po-

dle rychlosti progrese (rychlá nebo po-

stupná) a podle výskytu postižení srdce 

(běžné nebo méně časté). To vede ke 

dvěma hlavním kategoriím onemocně-

ní – s nástupem v raném dětství a s poz-

dějším nástupem.

JAK BOJOVAT S NEMOCÍ?
Při podezření na Pompeho onemocnění 

je nyní možno využít vyšetření tzv. su-

ché kapky krve, kde je stanovena akti-

vita příslušného enzymu. Pro potvrzení 

diagnózy je nutno potvrdit tuto sníže-

nou aktivitu ještě v leukocytech či lym-

focytech periferní krve, event. verifiko-

vat specifickou mutaci. Enzymologické 

a DNA vyšetření jsou důležitá i pro pre-

natální diagnostiku. 

V  současnosti je jedinou účinnou léč-

bou tzv. enzymatická substituční tera-

pie. Při včasném zahájení terapie se

daří zabránit progresi onemocnění

u časných forem a zmírnit symptomy

u adultní formy. Jiné formy léčby užíva-

né u  ostatních střádavých chorob t. č. 

nejsou dostupné. Ve stadiu klinických 

studií je léčba chaperony (malé mo-

lekuly, naváží se na aktivní místo de-

fektního enzymu, upraví jeho terciální 

strukturu tak, že je schopen transportu 

z endoplazmatického retikula do lyso-

zomu, kde uplatní svou katalytickou 

aktivitu), výhledově může být vhodným 

řešením genová terapie.

Jsou nemoc, které jsou dostatečně známé a pak ty, o kterých toho mnoho 

nevíme. Přitom jejich poznání je velmi důležité, protože včasná diagnostika může 

pacientům výrazně zkvalitnit a prodloužit život.

POMPEHO 
NEMOC

Zdraví
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Odřeniny, pohmožděniny nebo výrony patří 

neodmyslitelně k životu každé aktivní rodiny. Zejména 

na jaře a v létě, když se snažíme rozhýbat své tělo 

nebo vypustíme ratolesti do parku či na kolo, bychom 

neměli být drobnými úrazy zaskočeni. Nejvíc jich evidují 

pojišťovny na přelomu května a června. Nejčastější jsou 

u mužů řezné rány a u žen podvrtnutý kotník.

S LÉČBOU DROBNÝCH 
ÚRAZŮ NEOTÁLEJTE



Mezi častá, méně závažná poranění pa-

tří také naražení nebo zhmoždění po-

vrchových částí těla a tržné rány kůže. 

Michal Lazák, praktický lékař, komen-

tuje: „Obecně začátek sportovních ak-

tivit někdy bohužel znamená zranění, 

jehož následkem jsou v některých pří-

padech velmi bolestivá omezení v  po-

hybu, která se mohou protáhnout na 

několik dní, týdnů až měsíců.“ 

Zatímco k pohmoždění dochází po ná-

razu do měkkých částí svalů či kloubů, 

podvrtnutí nebo vymknutí vzniká ex-

trémním pohybem kloubu, při němž se 

částečně nebo zcela trhají vazy a cévy. 

Obojí se ale vyznačuje krevním výro-

nem a špatnou pohyblivostí. Poraněné 

místo je oteklé, často ho provází vidi-

telná modřina. Krevní výrony následně 

výrazně omezují funkci svalu či kloubu 

a jsou velmi bolestivé. 

Ošetření není třeba se bát, ale je dobré 

s  ním začít co nejdříve. Nejlépe se to-

tiž hojí rány do 6 hodin po úrazu. První 

pomocí u  pohmoždění i  podvrtnutí je 

studený obklad a fixace. Chlazením po-

raněného místa zmírníme otok a boles-

tivost zranění. S  poraněným kloubem 

každopádně není radno hýbat. Pokus 

o  „rozchození“ má vždy za následek 

masivnější krvácení do kloubního pouz-

dra, větší otok i bolestivost a delší ho-

jení. 

Ve všech případech je důležité zajistit 

dostatečnou analgetizaci (tj. tlumení 

bolesti), a to jak při ošetření, tak i v ná-

sledném období. Ideální je použít lo-

kálně působící přípravky (analgetické 

masti, gely nebo krémy), které jsou še-

trnější než celkově působící léky, tlumí 

bolest a zároveň podle potřeby i chladí 

(gely) nebo prohřívají (masti). Některá 

analgetika obsahují navíc účinné látky, 

které přímo podporují proces hojení. 

Lokální gely a masti užíváme také k po-

tlačení zánětu v  místě poranění. Pro-

tizánětlivě působí všechny přípravky 

obsahující ibuprofen. Pokud je bolest 

veliká, je možné při ošetření léky kom-

binovat, mají-li stejnou účinnou látku 

a dosáhnout tak rychlejší úlevy od bo-

lesti.

POZOR NA ALERGICKÉ REAK-
CE PŘI POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH 
MASTÍ
Zejména v  létě je při ošetřování lokál-

ních poranění třeba dát si pozor na 

tzv. fotosensitivitu. Některé léčivé mas-

ti totiž způsobují po ozáření slunečními 

paprsky fototoxickou nebo fotoaler-

gickou reakci. Ta se projevuje zánětem 

kůže v podobě zrudnutí, kopřivky nebo 

dokonce tvorbou puchýřků. MUDr. Mi-

chal Lazák dodává: „Fototoxický účinek 

některých mastí přetrvává poměrně 

dlouhou dobu i  po ukončení aplika-

ce, zhruba až 2 týdny.“ Jde například 

o masti obsahující ketoprofen, indome-

tacin, piroxicam nebo diclofenac (údaje 

o tom, zda mast problematickou účin-

nou látku obsahuje, najdete vždy v pří-

balovém letáku nebo by vám měl umět 

poradit lékárník). 

Teplé sluneční paprsky lákají ven všech-

ny sportovce, ať už cyklisty, turisty nebo 

in-line bruslaře. Jak ukazují zdravotnic-

ké statistiky, s  rostoucím počtem vy-

znavačů těchto sportů roste také počet 

úrazů, ke kterým při nich dochází. „Při 

hezkém počasí denně ošetříme na na-

šem traumatologickém oddělení až 20 

pacientů s úrazy,“ říká prof. MUDr. Petr 

Havránek, přednosta dětského úrazo-

vého centra v Thomayerově nemocnici.

BRUSLAŘ JE RYCHLÝ CHODEC
Kolečkové brusle využívá v Čechách od-

hadem asi 400 tisíc zejména mladých 

lidí. Vstříc jim vycházejí i  města, která 

budují nové inline stezky. Kromě počá-

tečných výdajů není bruslení finančně 

náročný sport. Nevyplatí se ale šetřit na 

ochranných prostředcích jako je helma 

a  chrániče kolen, loktů a  zápěstí. Ty 

mohou zmírnit následky úrazů, kterých 

je čím dál tím více. Ukazuje se ale, že 

až jedna třetina bruslařů ochranné po-

můcky nenosí. „Nejčastějšími úrazy jsou 

odřeniny dlaní, loktů, kolen nebo ob-

ličeje, ale také zlomeniny zápěstí, lok-

tů nebo úrazy hlavy. Právě úrazy hlavy 

bývají ty nejzávažnější,“ uvádí prof. 

Havránek z  Thomayerovy nemocnice. 

I pokud ale nevznikne závazný úraz, je 

vždy nutné použít některý z dezinfekč-

ních prostředků a minimálně ochranou 

náplast. V každém případě je třeba při-

způsobit styl jízdy svým schopnostem 

a  také povrchu, po kterém jedeme. 

Podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích je bruslař chodec, takže 

se musí držet stejných pravidel jako 

ostatní. Může se pohybovat po chod-

níku vpravo, na stezce pro chodce i na 

cyklistické stezce. Na silnici se pak musí 

držet vlevo, co nejblíže okraji vozovky.

PŘILBA NA KOLO PATŘÍ
Jak ukázal průzkum agentury Czech-

Tourism z  konce loňského roku, ales-

poň občas se na kole sveze polovina 

obyvatel ČR. Před první jarní vyjížďkou 

nezapomeňte své kolo zkontrolovat. 

Vaši bezpečnost na kole zvýší přilba, 

i když je povinná jen pro cyklisty mladší 

18 let. Vhodné je také oblečení s reflex-

ními prvky. Na rozdíl od bruslaře nemá 

cyklista na chodníku co dělat. A kdybys-

te se náhodou ocitli na přechodu pro 

chodce, musíte kolo vést. Ani cyklistům 

se úrazy nevyhýbají. Za duben a květen 

loňského roku bylo dokonce podle sta-

tistik Policie ČR při dopravních neho-

dách usmrceno 7 cyklistů.

Foto: Schutterstock.com
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První pomoc při tupých pora něních1

Redukce otoků1

Úleva od bolesti1

Útlum zánětlivých změn1

NSAID      Působí proti bolesti a zánětu

Působí proti otokům      AESCIN 

Žádejte ve své lékárně! Reklama na lék. Výdej přípravku Reparil® - Gel N a Reparil® - Dragées není vázán na lékařský předpis. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci. 

MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Více informací najdete na: www.medapharma.cz

Zkrácená informace o přípravku: 
Název přípravku: Reparil-Gel N. Složení: 100 g gelu obsahuje: Escinum 1 g, Diethylamini salicylas 5 g. Léková forma: Gel. Terapeutické indikace: Zlepšení obtíží akutní fáze při tupých poraněních jako je vymknutí, pohmoždění, hematom a výron, 
pokud je použití pouze topických přípravků indikováno. Dávkování a způsob podání: Gel se nanáší na kůži v místě otoku, bolesti nebo poranění 1-3krát denně, dokud neodezní akutní obtíže, nejdéle však po dobu 7-14 dní. Gel není nutné vmasírovat. 
Pediatrická populace: U dětí o použití rozhoduje lékař. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Hemoragická diatéza, purpura, trombopenie, hemofi lie, tendence ke krvácivým stavům. 
Věk do 2 let. Reparil – gel N nesmí být aplikován na poškozenou pokožku (rány), sliznice, do očí nebo pokožku, která byla vystavena radioterapii. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Gel se nesmí používat na ozařovaná místa kůže a nesmí 
přijít do styku s okem. Interakce: Při lokální aplikaci nebyly zaznamenány klinicky významné interakce. Zvýšené opatrnosti je však třeba při současném podávání antikoagulancií Nežádoucí účinky: Poruchy kůže a podkožní tkáně: velmi vzácně se 
vyskytují reakce z přecitlivělosti, jako je zčervenání a šupinatění kůže, nebo se může objevit suchost pokožky v místě aplikace. Doba použitelnosti: Hliníková tuba - 5 let, 5-vrstvá laminátová tuba - 3 roky, 7-vrstvá laminátová tuba - 3 roky. Zvláštní 
opatření pro uchovávání: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: Lakovaná hliníková tuba s HDPE šroubovacím uzávěrem. 5-vrstvá laminátová tuba (vnitřní vrstva HDPE) s PP šroubovacím 
uzávěrem 7-vrstvá laminátová tuba (vnitřní vrstva HDPE) s PP šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 40, 100 g. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 
100 00 Praha 10, Česká republika. Registrační číslo: 85/335/95-C. Datum první registrace: 31. 5. 1995. Datum revize textu: 11. 11. 2015. Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte Souhrn údajů o přípravku.

Literatura: 1. SPC Reparil - Del N gel, 1. 11. 2015 
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      Působí proti bolesti a zánětu      Působí proti bolesti a zánětu

Působí proti otokům      AESCIN 

Zlepšení obtíží akutní fáze při tupých poraněních jako je vymknutí, pohmoždění, hematom a výron, 
Gel se nanáší na kůži v místě otoku, bolesti nebo poranění 1-3krát denně, dokud neodezní akutní obtíže, nejdéle však po dobu 7-14 dní. Gel není nutné vmasírovat.

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Hemoragická diatéza, purpura, trombopenie, hemofi lie, tendence ke krvácivým stavům. 
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Ošetření:
● ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)

● ošetření při zánětu ústní sliznice a oparů

● ošetření po bodnutí hmyzem

Jodisol®

Účinná dezinfekce

www.jodisol.cz

Humánní léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.

Složení ve 100 g:  léčivá látka: 

Povidonum iodinatum 3,85 g; 

pomocná látka: Ethanol 95 %.

Jodisol pero 3,6 g

Jodisol roztok

Jodisol spray 7 g, 13 g, 75 g

Jodisol spray 
s mechanickým rozprašovačem

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

AD_Jodisol_210x148_0316_2.indd   1 01.04.16   12:10



Zdraví

Pokud vyrážíte na dovolenou s dětmi, především s těmi nejmenšími, je třeba nejen 

vybrat vhodnou destinaci, dobře naplánovat termín ale dostatečnou pozornost 

věnovat též vybavení cestovní lékárničky. Nevolnost, teplota, nachlazení, zánět, 

zánět spojivek, horních cest dýchacích, ušní obtíže, průjem a další zdravotní 

problémy u dětí nastupují zpravidla velmi rychle a mohou znepříjemnit dovolenou 

celé rodině. 

NEZAPOMEŇTE ZABALIT 
CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKU
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Možná si řeknete, že je to zbytečné, že 

lékárnu najdete v každém menším měs-

tě. Přesto správně zabalenou cestovní 

lékárničku zajisté oceníte na tuzemské 

i  zahraniční dovolené, zvlášť když vaší 

ratolesti v  noci vyskočí teplota, nebo 

si při výletě odře koleno. O  tom, že si 

nemoci a úrazy obvykle neberou dovo-

lenou zároveň s vámi, není třeba pole-

mizovat.

„Čeští cestovatelé vybavení lékárničky 

spíše podceňují a řeší problémy až ve 

chvíli, kdy nastanou,“ říká laborant Ro-

man Dajč z  lékárny v Hradci Králové a 

dodává: „Je dobré si před cestou rozmy-

slet, jaké možné zdravotní problémy či 

komplikace v dané zemi hrozí. Zdravot-

ní situaci člověka lze těžko předvídat, 

a tak je lepší být vybaven na nenadálé 

situace.“ Pochopitelně záleží na cha-

rakteru dovolené a typu aktivit, které 

budete provozovat. Avšak i  při zdánli-

vě pohodové dovolené mohou nastat 

zdravotní potíže vyvolané stresem z ces-

ty, nového prostředí nebo odlišné stra-

vy. A tak se výlet za přímořskou relaxací 

může rychle změnit v  problematické 

hledání ambulance v cizí zemi. Je jisté, 

že v tuzemsku a v podstatě i na mnoha 

místech v zahraničí dnes již není pro-

blém zakoupit potřebné léky. Je však 

třeba vzít v úvahu, že léčiva mohou mít 

v různých zemích různé názvy a obaly. 

Komplikací může být i jazyková bariéra 

v okamžiku, kdy musíte být schopni vy-

světlit, co přesně potřebujete. 

 Vybavení cestovní lékárničky závisí 

na  délce pobytu, na zdravotním stavu 

a na oblastech, které hodláte navštívit. 

Pokud jste vyznavači aktivní dovolené, 

výlety vám mohou znepříjemnit otoky, 

výrony či odřeniny. Jestliže se raději 

oddáváte sladkému lenošení v  přímoř-

ských letoviscích, jistě neodoláte nabíd-

ce místních pochoutek a  dopřejete si 

vydatnější stravu. Zažívací obtíže pak na 

sebe nenechají dlouho čekat. Raději ne-

spoléhejte, že si potřebné léky nakou-

píte až na místě a věnujte dostatečnou 

pozornost vlastní, správně vybavené lé-

kárničce na cesty. Pokud jste chronicky 

nemocní, měli byste před odjezdem na-

vštívit odborného lékaře a požádat jej o 

doporučení léků, které by přicházely v 

úvahu při zhoršení stavu, zejména po-

kud směřujete do míst, kde je obtížná 

dostupnost lékařské péče. 

PLÁNUJETE EXOTICKOU 
DOVOLENOU?
Čím méně vyspělou zemi se chystáte na-

vštívit, tím lépe je třeba vybavit si ces-

tovní lékárničku. V zahraničí může být 

problémem kromě snížené dostupnosti 

zdravotní péče též jazyková bariéra 

a  vyšší cena léků.  V  úvahu je rovněž 

třeba vzít legislativní omezení, díky kte-

rým nemusí být některé léky, které se 

u nás běžně prodávají, v zahraničí vol-

ně dostupné. Ačkoli se výrazně zvyšuje 

podíl cestovatelů, kteří věnují dostateč-

nou péči zdravotní přípravě na cestu do 

exotických krajů, stále je co  zlepšovat.  

Podle MUDr. Rutsche z Centra cestovní 

medicíny je nejčastější chybou podce-

nění včasného očkovaní. „Klienti k nám 

často přicházejí příliš pozdě na to, aby-

chom stihli potřebný 

očkovací program, kte-

rý pak musíme zkraco-

vat a omezovat,“ říká 

MUDr. Rutsch. Dejte 

však pozor na to, že 

pokud bude vaše ces-

tovní lékárnička obsa-

hovat více léků, může-

te mít problémy s jejich 

celním odbavením. 

Do některých zemí je 

dovoz určitých léků 

zakázán, popř. celníci 

požadují jejich procle-

ní. V takových případech si obstarejte v 

Centru cestovní medicíny potvrzení, že 

převážené léky jsou určeny výhradně 

pro vaše léčení a prevenci, popřípadě že 

jsou životně důležité.

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU 
S DĚTMI?
Pokud vyrážíte na dovolenou s dětmi, 

především těmi nejmenšími, je třeba 

nejen vybrat vhodnou destinaci, dob-

ře naplánovat termín ale dostatečnou 

pozornost věnovat též vybavení ces-

tovní lékárničky. „Nevolnost, teplota, 

nachlazení, zánět spojivek, horních cest 

dýchacích, ušní obtíže, průjem a dal-

ší zdravotní problémy u dětí nastupují 

zpravidla velmi rychle a mohou znepří-

jemnit dovolenou celé rodině,“ varuje 

pediatr MUDr. Petr Žáček. Optimální 

lékárnička je pro každého trochu jiná. 

Kdybyste poslechli všechny dobře míně-

né rady, jaké léky si vzít na dovolenou, 

neodjedete s malou krabičkou, ale s 

kufrem plným léků a zdravotních pomů-

cek. Pochopitelně záleží na charakteru 

dovolené a typu aktivit, které budete s 

dětmi provozovat. Avšak i při zdánlivě 

pohodové dovolené mohou nastat zdra-

votní potíže vyvolané stresem z  cesty, 

nového prostředí nebo odlišné stravy, a 

tak se výlet za přímořskou relaxací může 

rychle změnit v  problematické hledání 

ambulance v cizí zemi.

JAKÉ LÉKY S SEBOU NA CESTY  
S DĚTMI?
Vozíte s sebou na dovolenou lékárnič-

ku? A máte sestavený přesný seznam 

toho, co do ní patří a bez čeho byste 

rozhodně neodjeli? Nebo s sebou léky 

sice vozíte, ale vždy na poslední chvíli 

přemýšlíte, co by se tak asi hodilo? Opti-

mální lékárnička je pro každého trochu 

jiná. Kdybyste poslechli všechny dobře 

míněné rady, jaké léky si vzít na dovo-

lenou, neodjedete s malou krabičkou, 

ale s kufrem plným léků a zdravotních 

pomůcek. Při cestování s dětmi by v ces-

tovní lékárničce každopádně neměly 

chybět tyto přípravky:

• Léky proti horečce, které obvykle 

také tiší bolest a působí protizánět-

livě 

• Kapky nebo sirup proti kašli 

• Kapky nebo sprej proti rýmě 

• Kapky do očí, které aplikujeme při 

jejich zarudnutí 

• Krém nebo mast na opruzeniny 

• Tekutý pudr nebo gel na poštípání 

hmyzem nebo spáleniny

• Přípravky pro léčbu průjmu

• Přípravky pro ošetření drobných 

oděrek, škrábanců a podvrknutých 

končetin 

Zdroj: lekarnickanacesty.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Zakoupíte v síti prodejen
Teta drogerie, Makro, Penny market, Albert, 

Globus, Rossmann, Billa a v našich lékárnách.ann, Billa a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

Repelentní sprej Forte
Odpuzuje komáry, ovády, klíšťata a další druhy 

bodavého hmyzu. Obsahuje 28 % účinné repelentní 
látky – Diethyltoluamidu, což jej řadí mezi nejúčinnější 

repelenty na trhu.
 

Gel po bodnutí hmyzem
Přípravek k lokálnímu ošetření pokožky příjemně chladí. 

Má znecitlivující účinky. Snižuje pocit pálení a svědění 
po bodnutí. Lze jej použít také k uklidnění pokožky 

například po spálení kopřivami.

ALPA 
REPELENTNÍ
 PŘÍPRAVKY

ALPA_moje rodina a ja_210x148.indd   1 21.06.16   10:53



Zdraví

Je zajímavé, že současná věda rozlišuje více než 200 

druhů Aloe, ale pozitivní účinky na lidské zdraví byly 

rozpoznány jen u několika druhů. Aloe Vera, též 

označovaná jako Aloe Barbadensis je nejznámější. 

Název Aloe Barbadensis pochází z proslulých plantáží 

aloe na karibském ostrově Barbados.

ZÁZRAK – ALOE VERA
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ALOE VERA - ÚČINKY
Aloe Vera obsahuje řadu účinných lá-

tek, které vytvářejí celé spektrum účin-

ků. K  nejvýznamnějším obsahovým 

látkám patří specifické polysacharidy, 

enzymy,  vitamíny,  minerály a  stopové 

prvky, organické kyseliny (hlavně janta-

rová a salicylová), aminokyseliny, steroly 

(například beta-sitosterol) a dále antra-

chinony (aloin či barbaloin) a jiné látky. 

Z  účinných látek jsou nejvýznamnější 

polysacharidy, hlavně v aloe vera obsa-

žený acemanan, který patří do skupiny 

1,4-beta-D-glukomanů. Tato látka, stej-

ně jako jiné látky z této skupiny, stimu-

luje činnost buněk imunitního systému. 

Další z účinných látek jsou steroly, které 

mají protizánětlivý účinek.

K  dalším účinkům patří antioxidativ-

ní, antiproliferativní, hypotenzivní 

a antidiabetický účinek. Vnitřně je do-

poručován například při zánětlivých 

onemocněních trávicího ústrojí,  dia-

betu,  hypercholesterolémii, astmatu 

a  snížené imunitě. Při zevní aplikací je 

doporučeno ji aplikovat při expozici UV-

-záření, herpes genitalis, psoriáze a se-

borrhoické dermatitidě.

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ 
Přírodní přípravky obsahující aloe vera 

patří vůbec k  nejprodávanějším do-

plňkům stravy. Je dobré připomenout 

fakt, že velké množství látek obsaže-

ných v  něm nastoluje požadavek ga-

rance kvality. Nejčastěji se na trhu ob-

jevuje  Aloe Vera gel  (někdy může být 

i označen jako aloe vera drinking gel). 

Jsou vyrobeny z čistého gelu obsažené-

ho v  listech Aloe Vera. Při výběru kva-

litního Aloe vera gelu je důležité zjistit, 

jaký druh aloe byl k jeho výrobě použit. 

Kvalitu rovněž znatelně ovlivňuje vliv 

zeměpisné polohy, zeminy, dostatek 

slunečního záření, způsob pěstování 

a šetrné zpracování. To by mělo probí-

hat za studena, aby nedošlo ke zničení 

struktury složitějších organických látek 

(a  tím ke ztrátě léčebných účinků gelu 

a jeho kvality).

Proto je třeba rozlišovat mezi produk-

ty od jednotlivých firem. Některé totiž 

používají koncentrát či sušeninu z aloe, 

tyto mísí s  vodou v  poměru 1:50 až 

1:200 a  dodávají pak na trh produkty 

s označením Aloe Vera šťáva nebo Aloe 

Vera nápoj. V tom případě pak se jedná 

o klasický džus či nápoj s chutí aloe, ale 

bez jejich příznivých účinků. 

ALOE VERA - RECEPTY
Je dobré také vědět, že Aloe Vera se 

dá použít jako surovina do ozdravných 

likérů, stejně tak ale i do zeleninových 

salátů. Jako příklad lze uvést recept na 

směs ke zklidnění organismu:

Složení:  1 čajová lžička bílého jogurtu, 

1 čajová lžička medu a  1 lžička šťávy 

z Aloe vera

Konzumuje se okamžitě a občas. Působí 

pozitivně na zažívání, zklidňuje jak fy-

zicky, tak také psychicky. Rovněž se dá 

přidat do salátu či vyrobit z něj likér. Co 

se týče dávkování, je nutné dbát na do-

poručenou dobu užívání.

JAK UŽÍVAT ALOE VERA
Aloe vera, jako součást různých liké-

rů nebo salátů by neměla být užívána 

dlouhodobě, nejdéle 6 - 8 týdnů, poté 

je nutné udělat až dvoutýdenní pauzu. 

Pokud se jedná o doplňky stravy, je tře-

ba dodržet dávkování doporučené vý-

robcem.

Aloe Vera se objevuje i  v  přípravcích 

určených k  péči o  kůži, jako napří-

klad  Aloe vera spray, kdy je pokožka 

mimořádně namáhána či zatěžována, 

nebo kdy takovou situaci lze očekávat. 

Svými vlastnostmi patří k  základnímu 

vybavení pro kosmetickou péči o  po-

kožku, kterou chceme udržet v dobrém 

stavu i při působení nepříznivých vlivů 

doma i na cestách.

JAKÉ PROBLÉMY POMÁHÁ ALOE 
VERA ŘEŠIT?
• Aloe vera  hojí povrchové 

rány  a  oděrky včetně  popálenin, 

vysušené kůže, vyrážek nebo bod-

nutí od hmyzu.

• Omezuje tvorbu lupů, rozvoj my-

kóz a kožních zánětů.

• Aloe vera  pomáhá  při potížích 

s  trávením  způsobených překyse-

lením organismu, při zánětlivých 

stavech a žaludečních vředech.

• Celkově detoxikuje tělo.

• Řeší potravinové alergie a atopic-

ký ekzém.

• Účinky aloe vera můžete pozo-

rovat při problémech s akné, afty 

nebo opary.

• Rostlina je účinná na různé jaterní 

problémy, například v  kombinaci 

s ostropestřcem mariánským.

• Působí jako podpůrný prostředek 

při léčbě virových infekcí a posiluje 

imunitu.

• Aloe vera řeší poruchy látkové vý-

měny.

• Pomáhá od pocitů  nadýmání, ne-

chutenství, od zácpy a průjmu.

• Podporuje správné vstřebávání vi-

tamínů, minerálů a stopových prv-

ků.

• Dezinfikuje ústní dutinu a  je  pre-

vencí před vznikem paradentózy.

• Aloe vera ulevuje od bolesti při ar-

tritidě a zánětech kloubů.

• Aplikací k  vlasovým kořínkům za-

mezuje vypadávání vlasů.

• Ulevuje od bolesti svalů - účinky 

aloe vera podpoří jejich regenera-

ci.

• Snižuje hladinu krevního cukru 

a je tak vhodná i pro diabetiky.

Foto: Schutterstock.com, 

zdroj: aloe-vera-prava.cz, 

celostnimedicina.cz
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Multivitamínový sirup s vápníkem pro děti od 1 roku,
mladistvé a dospělé. Vhodný i pro těhotné a kojící matky.

Multivitamínový sirup s vápníkem
pro Vás i Vaše děťátko

Multivitamínový sirup s vápníkem
pro Vás i Vaše děťátko
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Tak tady máme konečně prázdniny 

a s nimi možnost podívat se někam dál. 

K moři, nebo třeba do hor, záleží na tom, 

čemu dáváte přednost. Samozřejmě 

každý si přeje, aby jeho dovolená 

proběhla k jeho plné spokojenosti, tedy 

bez problémů a bez jakýchkoliv chorob.

NA DOVOLENOU 
BEZ PROBLÉMŮ



JAK SE ZBAVIT PRŮJMU…
Největším strašákem všech cestovatelů 

je cestovní průjem. Může být způsoben 

nejen bakteriemi, viry či parazity, ale 

také stresem, únavou, změnou denní-

ho režimu a stravovacích návyků apod.

Velmi důležité je doplňovat tekutiny, 

které tělo ztratí. Fajn jsou minerální 

vody, které zároveň obsahují i potřeb-

né minerály. Pít je možné i  sladký čaj 

a další. Podávat je možné i rehydratač-

ní roztok. Záleží na stavu pacienta, re-

spektive na tom, jak se cítí. Pokud může 

jíst, stačí se stravovat trochu dietněji, 

tedy vyřadit tučná, mastná a  kořeně-

ná jídla. Doporučovány jsou brambory, 

rýže, bílé pečivo a další lehká jídla.

Pomoci může i odpočinek na lůžku.

K  léčbě se využívají léky na cestovní 

průjmy, živočišné uhlí a  podobně (jen 

pro připomenutí: vždy je nutné přečíst 

návod a dodržovat dávkování. Zkontro-

lujte také, zda lék mohou i děti). Pro-

blémy většinou během pár dní odezní 

samy. V některých případech je však ne-

zbytné navštívit lékaře. Je to nejen teh-

dy, pokud se stav nezlepšuje či se horší, 

přidají-li se k  průjmům i  další potíže, 

objeví-li se ve stolici krev atd.

CO KDYŽ PŘIJDE NADÝMÁNÍ?
Opakem průjmu je stejně nepříjem-

né nadýmání. Nafouklé břicho, křeče 

a potřeba si ulevit. Tak se projevuje na-

dýmání či plynatost. Stav, kdy se člově-

ku dlouhodobě nedaří ulevit, je velmi 

nepříjemný a  bolestivý. Při cestování 

se objevuje poměrně často, vzhledem 

k  tomu, že sedíme dlouhou dobu bez 

pohybu. Díky tomu dochází ke zpo-

malení činnosti střev a  k  následným 

problémům se zvýšeným hromaděním 

plynu v  zažívacím traktu, obvykle do-

provázeným nepříjemnými pocity tlaku 

v břiše, nebo dokonce křečemi.

Při cestování v letadle jsme navíc vy-

staveni snížení tlaku vzduchu, nízké 

vlhkosti vdechovaného vzduchu, někdy 

i turbulencím a v neposlední řade i psy-

chickému stresu. To vše také vede ke 

zvýšenému rozpínání plynu ve střevech.

NADÝMÁNÍ VLIVEM ZMĚNY 
JÍDELNÍČKU
V  průběhu dovolené dochází k  pro-

blémům s  nadýmáním zejména kvůli 

změně ve stravování – do jídelníčku je 

zařazen vetší podíl ovoce a  zeleniny, 

rádi zkoušíme nová, exotická či více ko-

řeněná jídla a rozličné místní speciality, 

k dovolené tak trochu patří i ne právě 

zdraví prospěšné přeslazené a přechla-

zené nápoje. Zažívací obtíže kromě 

složení stravy může způsobit i  vetší 

množství jídla, obzvláště při podávání 

jídel formou bufetu nebo při pobytu 

„all-inclusive“ si dopřáváme vetší porce 

jídla i pití, než jsme zvyklí.

Cesta do exotických destinací je v dneš-

ní době otázkou několika hodin, tělo 

se ovšem novému složení potravy jed-

noduše nedokáže v  tak krátkém čase 

přizpůsobit. Na rozdíl od místních oby-

vatel nemají cestovatelé vytvořenou 

odpovídající enzymovou výbavu, která 

si dokáže s  novými složkami potravy 

poradit a  účelně je zpracovat. Střev-

ní trakt také může v  novém prostředí 

osídlit zcela jiná flóra, tedy bakterie, 

které se běžně dostávají s potravou do 

trávicího traktu člověka a tvoří zde tzv. 

střevní mikroflóru. Narušená rovnová-

ha těchto mikroorganizmů může být 

důvodem pro zažívací obtíže projevují-

cí se zvýšenou plynatostí. 

VODA A JEJÍ VLIV NA 
NADÝMÁNÍ
Při cestování se organismus, a  zejmé-

na pak trávicí systém, musí vyrovnat 

i  s  dalšími podněty, které ho oslabují. 

Zpravidla se přesouváme do výrazně 

teplejšího klimatu a kromě nezvyklých 

jídel může ovlivnit stav našeho trávicí-

ho ústrojí i místní voda. Ta má obvykle 

jiné minerální složení než voda, kte-

rou pijeme doma, navíc často pochází 

z neprověřených zdrojů. I  tyto faktory 

narušují rovnováhu střevní mikroflóry, 

54

Zdraví



INZERCE

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na 

www.inpg.cz

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 

Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Boleslavká 139 250 01 Stará BoleslavIN publishing group s.r.o. 

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak.indd   1 13.11.2014   17:00:46



což se muže projevit střevními potížemi 

nejčastěji plynatostí, průjmem, bolest-

mi žaludku nebo zácpou. Častou příči-

nou zvýšené plynatosti a průjmu bývá 

také bakteriální či virová infekce, nebo 

nakažení parazity.

JAK ZVLÁDNOUT PROBLÉMY 
S NADÝMÁNÍM?
V rámci léčby je vhodné na cestách ně-

kolik dní přijímat spíše tekutou stravu 

a  upravit pitný režim. Organismus je 

třeba důkladně zavodnit, nejlépe vo-

dou (v  exotických destinacích jedině 

balenou!) nebo čajem.

Je vhodné vyvarovat se přeslazených 

ovocných štáv a limonád. 

Můžete vyzkoušet jeden z následujících 

tipů:

• Horká koupel ve vaně

• Mátový nebo fenyklový čaj

• Masáž břicha

• Cviky na zlepšení peristaltiky střev

• Obklad břicha

• Léky proti nadýmání a plynatosti. 

Ty byste měli vždy do své lékárnič-

ky přibalit.

A CO DĚTI?
Nepříjemnosti na cestách samozřejmě 

trápí i děti, které je prožívají obzvláště 

těžce.

Čeho se na cestách musíme obávat?

Děti do jednoho roku často trápí

DĚTSKÉ KOLIKY
Provází je nadměrný, záchvatovitý, 

neutišitelný křik a  neklid bez identifi-

kovatelné příčiny. Postihují jak novoro-

zence, tak i kojence bez rozdílu pohla-

ví již od druhého týdne až do pátého 

měsíce věku a  vrcholí kolem druhého 

měsíce života.

ZÁCPA
Dále pak děti často trpí zácpou.  Bývá 

zapříčiněna špatnou stravou, ale na 

vině může být i stres a strach, které vy-

volávají žaludeční neurózu. V žádném 

případě však dítěti nepodávejte projí-

madlo, stačí hodně tekutin a případně 

ovocné či zeleninové šťávy.

PRŮJEM
Ten je obzvlášť zrádný a je třeba mu vě-

novat zvláštní pozornost, jelikož může 

přerůst až v  dehydrataci. O  průjem se 

jedná tehdy, pokud se zvýší počet stolic 

za den (více než 3 za 24 hodiny). Stoli-

ce také často změní barvu a především 

hustotu. Zcela zabránit průjmu kojenců 

nejde, můžeme pouze minimalizovat 

jeho příčiny a předcházet mu prevencí. 

Je třeba bedlivě dbát na hygienu, dodr-

žovat zásady správné výživy a podpořit 

imunitu miminka.

UBLINKÁVÁNÍ
je také velmi běžné, trpí jím asi 50 % 

kojenců.  Růstem dítěte se postupně 

upraví. Kojenci opakovaně zvrací nebo 

blinkají, špatně sají, jsou podráždění 

nebo špatně spinkají. Někdy dokonce 

chrčivě dýchají.   Obvykle stačí změnit 

polohu dítěte při spaní a upravit stra-

vu, tedy zahustit stravu, což jde i u plně 

kojeného miminka.

Zažívací problémy kojenců můžete 

zmírnit podáváním probiotik. Dnes je 

možné pomoci osídlování zažívacího 

traktu novorozence „přátelskými“ ži-

vými Lactobacily. Dobře osídlené střevo 

rovněž velmi značně ovlivňuje imunitní 

systém. Starost a obavy rodičů mohou 

být minimalizovány, jestliže dětský lé-

kař celou problematiku podrobně vy-

světlí a opakovaně diskutuje.

Zdroj: jarodic.cz, zdrave.cz, 

i-domacnost.cz. 

foto: Shutterstock.com

Odborník radí: Dětem začaly prázdniny. Jste na ně opravdu připraveni?

Děti se těší na prázdniny, které pro ně většinou znamenají volnější režim, více sportování a pobyt 

v přírodě s rodiči nebo na různých táborech. K prázdninám prostě patří pohyb a dobrodružství. 

Ale ani ten nejstarostlivější rodič nemůže mít své dítě neustále pod dozorem, a tak není možné 

zabránit každému nebezpečí a veškerým úrazům, které se dětem mohou při jejich hrách přihodit.  

O zraněné dítě se pak většinou musí někdo dospělý postarat, což má zpravidla citelný dopad 

na výši rodinného příjmu. S péčí o dítě se zároveň zvyšují i osobní výdaje, například na dopravu 

a zdravotní pomůcky. Ideálním řešením je proto dětem sjednat FLEXI životní pojištění – JUNIOR, 

které děti finančně zabezpečí právě pro takové případy. Výplata z pojištění vám pak nahradí sní-

žení příjmů za dobu, kdy potřebujete o dítě v klidu a s láskou pečovat.

TIP: Ani dětem se nevyhýbají vážné nemoci. V létě například hrozí obávané nemoci způsobe-

né klíštětem, které vyžadují dlouhodobé léčení. Proto je dobré mít v rámci pojištění pro dítě 

sjednané denní odškodné v případě úrazu, trvalé následky úrazu, hospitalizaci a velmi vážná 

onemocnění.

Petr Procházka

ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny
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JAK SE OPALOVAT
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INZERCE

Krása

Sluníčko má většina z nás ráda. V létě 

všechno působí tak nějak optimisticky, 

den je delší a my víc času trávíme venku. 

Bohužel, díky naší pohodlnosti, už dávno 

není sluneční záření jen zdravé. O ozónove 

díře se učí děti ve škole a její následky 

pociťujeme dnes a denně. Co tedy dělat, 

aby léto nebolelo?



• Z obecných pravidel pro opalování 

platí, že nejškodlivější jsou polední 

paprsky, počítat při zabarvení kůže 

musíme i  s účinky odražených pa-

prsků například od vodních ploch. 

Proto bychom cca od 11 hodin do 

tří neměli na sluníčku pobývat po-

kud možno vůbec, stejně tak jako 

ve vodě. 

• Při používání opalovací kosmetiky 

platí, že mastnější pleti vyhovuje 

spíše opalovací mléko nežli olej či 

krém. Vždy bychom si tedy měli 

dobře rozmyslet, k  jakému tipu 

patříme a  co právě naše pleť po-

třebuje. 

• Opalovací mléko také postačí člo-

věku, který se právě nekoupe, 

a  tak snadno nanesený ochranný 

prostředek nesmyje. Je ale třeba 

počítat s  tím, že opalovací mléko 

díky své konzistenci hůře „udrží” 

UV-filtr. 

• Opalovací oleje, krémy a masti mí-

vají vyšší ochrannou účinnost než 

gely, emulze a  mléka. (Takže, po-

kud patříte k  typům lidí, kteří se 

snadno spálí, měli byste volit krém, 

navzdory tomu, že se hůře roztírá.) 

• Opalovací prostředky bychom ni-

kdy neměli ponechávat na přímém 

slunci. (U vody je to někdy obtížné, 

ale kousek stínu se snad najde.)

• Při výběru opalovací kosmetiky 

bychom si měli dobře všímat doby 

spotřeby a nekupovat výrobky sta-

ré. (Platí to, i když jsou cenově vel-

mi výhodné.)

• K  dispozici jsou i  speciální opa-

lovací prostředky pro děti s  an-

organickými filtry, které vhodně 

ochrání citlivou dětskou pokožku. 

(Obzvláště u  dětské kosmetiky 

se vyplatí zainventovat do té velmi 

kvalitní.)

• Vhodným doplňkem stravy, který 

napomáhá i  zdravému opálení, 

je beta-karoten (provitamín vita-

mínu A), který přispívá k  udržení 

zdravého stavu pokožky a zlepšuje 

její odolnost vůči slunečnímu záře-

ní a tvorbě zhoubných novotvarů. 

Při opalování nedochází k bolesti-

vému zarudnutí kůže a olupování, 

rychleji se tvoří přirozený pigment 

a potřebný vitamín D. Zlatohnědé 

zbarvení vydrží mnohem déle. Při 

pravidelné konzumaci beta-ka-

rotenu dochází ke zbarvení kůže 

i bez přispění slunce. (Nezapomeň-

te ho tedy, nejlépe měsíc až dva 

před výletem za sluníčkem, konzu-

movat.)

A  teď tedy od obecných rad ke slíbe-

ným konkrétním. Pokusíme se zodpo-

vědět nejzákladnější letní otázky.

1. Je nutné se mazat vždy, když sví-

tí slunce?

Ano, protože každý pobyt na slunci bez 

použití UV filtru kůži poškozuje, zvyšu-

je riziko rakoviny kůže i jiných orgánů, 

zrychluje stárnutí pleti a snižuje imunitu. 

Bez ochrany proti UV záření můžete 

vyjít výjimečně - jenom v  těch ročních 

obdobích, kdy je slunce málo, a pokud 

většinu dne strávíte v budově.

2. Co znamená číslo ochranného 

faktoru?

Číslo ochranného faktoru, SPF (angl. 

sun protection filter), označuje poměr 

času, kdy je kůže chráněná filtrem, 

k  době, za kterou kůže bez ochrany 

zrudne. Ochranný prostředek s  SPF 25 

umožňuje fototypu I prodloužit pobyt 

na slunci asi na 4 hodiny. Jednodu-

ché počty jsou: číslo SPF 25 x 10 minut 

(což je doba, za kterou se spálí foto-

Když slunce ubližuje
Úpal, úžeh, spáleniny, migrény, vyčerpání, bradavice, pigmentové skvrny, ekzémy nebo 
alergie. Když je slunečních paprsků příliš, mohou nastat nejen “malé nepříjemnosti”. 
Slunce totiž může skutečně ublížit, dokonce ohrozit na životě. Přehřátí organismu 
je tak mnohdy větším nebezpečím než třeba pád z křehké třešně, na kterou jsme 
vyšplhali s  odhodláním upéct skvělou bublaninu. Homeopatický účinný “arzenál” 
disponuje hned sedmi skvělými přípravky, které mohou potížím se sluncem předejít, 
popřípadě mohou zmírnit následky a tělo (i mysl) dát znovu do pořádku.

Jestliže po delším pobytu na slunci ochromí 
nesnesitelná bolest hlavy a velmi vysoká horečka 
(i přes 40 stupňů), sáhněte po léku Bella-donna 
AKH. Pomůže, když tyto stavy, na které zná alo-
patická medicína jen studené obklady a  zábaly, 
doprovází zrychlený pulz a dýchání, křeče a zvra-
cení. Pacient má obvykle rozšířené zorničky a akut-
nímu stavu předchází hyperaktivita a  překotné 
mluvení. Obtíže se klasicky zhoršují v noci. Jedinec 
tohoto typu může dostat epileptický záchvat, může 
být agresivní a  nebezpečný sobě i  svému okolí, 
může se svléknout a pobíhat nahý. Včasné podání 
Bella-donny AKH zabrání rozvoji symptomů do 
těchto extrémů. Bella-donna AKH skvěle pomáhá 
od letních hnisavých angín. 

Od intenzivní, pulzující bolesti hlavy, kterou 
vyvolá pobyt na slunci, vysvobodí Melilotus offici-
nalis AKH. Příznaky jsou jiné, než v případě Bella-
donny AKH, která také léčí migrénu ze slunce. 
Pacient, pro něhož je vhodný Melilotus officinalis 
AKH, je zarudlý ve tvářích, mluví z  cesty, celko-
vě je zmatený, má problémy s koordinací pohybů 
a  zapomíná, kde co dal. Děti nebo starší lidé se 
mohou i  ztratit. Standardní situací je, že dotyčný 
nastoupí do špatného autobusu a jede bůhví kam. 
Rodina jej pak najde za tři dny ve velmi špatném 
zdravotním stavu hospitalizovaného v  nemocnici 
vedlejšího okresu. Tito pacienti se viditelně lepší 
po krvácení z nosu. 

Na trombózy, záněty a  otoky nohou z  důvodu 
horka je nejlepší Apis mellifica AKH. Člověk 

tohoto typu nepociťuje žízeň, takže je navíc ohro-
žen dehydratací. Přehřátí může způsobit rovněž 
bolesti hlavy a silné bušení srdce. 

Dalším lékem na slunce a horko je Kalium ioda-
tum AKH. Pomáhá od letního astmatu,  který 
o  prázdninách postihuje žíznivé a  horkokrevné 
pacienty, i od „slunečního“ zánětu spojivek. 

Na spáleniny kůže se začervenáním, či dokon-
ce puchýři je nejlepší Argentum nitricum AKH. 
Ulevuje zároveň od nesnesitelných bolestí hlavy, 
neklidu, zmatenosti, to všechno způsobené horkem 
a  agresivním slunečním zářením. Předejít může 
i epileptickému záchvatu, který za těchto okolností 
hrozí, nebo pádům, které zase ohrožují především 
seniory. V  neposlední řadě uchrání od pigmento-
vých slunečních skvrn. 

Hlavním přípravkem v případě solární dermatiti-
dy je Natrium muriaticum AKH. Kromě alergie si 
tito jedinci mohou od moře přinést migrény, únavu, 
opary kůže kolem rtů a  očí, rozpraskané dlaně 
a paty. Celkově je pleť seschlá, vrásčitá, zestárlá, 
„vyzdobená“ nejrůznějšími ekzémy. Život osob vyš-
šího věku může ohrozit mozková příhoda.

Jinak je na alergii na sluníčko dobrou volbou 
i Sulfur AKH. Léčí těžké ekzematické stavy, furun-
kly a  opruzeniny, které se vyskytují ponejvíce 
v  podpaží. Kožní problémy vznikají z  agresivního 
potu daného jedince. Čím víc je horko, tím víc se 
potí, čím víc se potí, tím větší kožní potíže ho trápí.

KOMPLETNÍ HOMEOPATICKÉ VZDĚLÁNÍ

602 775 293| info@studujtehomeopatii.cz | www.studujtehomeopatii.cz
Novinky naleznete také na facebookové stránce studujtehomeopatii.cz

akademie klasické homeopatie otevírá nový dvouletý kurz s názvem
PRAKTICKÁ HOMEOPATIE PODLE HAHNEMANNA
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Když slunce ubližuje
Úpal, úžeh, spáleniny, migrény, vyčerpání, bradavice, pigmentové skvrny, ekzémy nebo 
alergie. Když je slunečních paprsků příliš, mohou nastat nejen “malé nepříjemnosti”. 
Slunce totiž může skutečně ublížit, dokonce ohrozit na životě. Přehřátí organismu 
je tak mnohdy větším nebezpečím než třeba pád z křehké třešně, na kterou jsme 
vyšplhali s  odhodláním upéct skvělou bublaninu. Homeopatický účinný “arzenál” 
disponuje hned sedmi skvělými přípravky, které mohou potížím se sluncem předejít, 
popřípadě mohou zmírnit následky a tělo (i mysl) dát znovu do pořádku.

Jestliže po delším pobytu na slunci ochromí 
nesnesitelná bolest hlavy a velmi vysoká horečka 
(i přes 40 stupňů), sáhněte po léku Bella-donna 
AKH. Pomůže, když tyto stavy, na které zná alo-
patická medicína jen studené obklady a  zábaly, 
doprovází zrychlený pulz a dýchání, křeče a zvra-
cení. Pacient má obvykle rozšířené zorničky a akut-
nímu stavu předchází hyperaktivita a  překotné 
mluvení. Obtíže se klasicky zhoršují v noci. Jedinec 
tohoto typu může dostat epileptický záchvat, může 
být agresivní a  nebezpečný sobě i  svému okolí, 
může se svléknout a pobíhat nahý. Včasné podání 
Bella-donny AKH zabrání rozvoji symptomů do 
těchto extrémů. Bella-donna AKH skvěle pomáhá 
od letních hnisavých angín. 

Od intenzivní, pulzující bolesti hlavy, kterou 
vyvolá pobyt na slunci, vysvobodí Melilotus offici-
nalis AKH. Příznaky jsou jiné, než v případě Bella-
donny AKH, která také léčí migrénu ze slunce. 
Pacient, pro něhož je vhodný Melilotus officinalis 
AKH, je zarudlý ve tvářích, mluví z  cesty, celko-
vě je zmatený, má problémy s koordinací pohybů 
a  zapomíná, kde co dal. Děti nebo starší lidé se 
mohou i  ztratit. Standardní situací je, že dotyčný 
nastoupí do špatného autobusu a jede bůhví kam. 
Rodina jej pak najde za tři dny ve velmi špatném 
zdravotním stavu hospitalizovaného v  nemocnici 
vedlejšího okresu. Tito pacienti se viditelně lepší 
po krvácení z nosu. 

Na trombózy, záněty a  otoky nohou z  důvodu 
horka je nejlepší Apis mellifica AKH. Člověk 

tohoto typu nepociťuje žízeň, takže je navíc ohro-
žen dehydratací. Přehřátí může způsobit rovněž 
bolesti hlavy a silné bušení srdce. 

Dalším lékem na slunce a horko je Kalium ioda-
tum AKH. Pomáhá od letního astmatu,  který 
o  prázdninách postihuje žíznivé a  horkokrevné 
pacienty, i od „slunečního“ zánětu spojivek. 

Na spáleniny kůže se začervenáním, či dokon-
ce puchýři je nejlepší Argentum nitricum AKH. 
Ulevuje zároveň od nesnesitelných bolestí hlavy, 
neklidu, zmatenosti, to všechno způsobené horkem 
a  agresivním slunečním zářením. Předejít může 
i epileptickému záchvatu, který za těchto okolností 
hrozí, nebo pádům, které zase ohrožují především 
seniory. V  neposlední řadě uchrání od pigmento-
vých slunečních skvrn. 

Hlavním přípravkem v případě solární dermatiti-
dy je Natrium muriaticum AKH. Kromě alergie si 
tito jedinci mohou od moře přinést migrény, únavu, 
opary kůže kolem rtů a  očí, rozpraskané dlaně 
a paty. Celkově je pleť seschlá, vrásčitá, zestárlá, 
„vyzdobená“ nejrůznějšími ekzémy. Život osob vyš-
šího věku může ohrozit mozková příhoda.

Jinak je na alergii na sluníčko dobrou volbou 
i Sulfur AKH. Léčí těžké ekzematické stavy, furun-
kly a  opruzeniny, které se vyskytují ponejvíce 
v  podpaží. Kožní problémy vznikají z  agresivního 
potu daného jedince. Čím víc je horko, tím víc se 
potí, čím víc se potí, tím větší kožní potíže ho trápí.
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typ I), to je 250 minut, tedy 4 hodiny. 

Kupujte přípravky jen s ochranou proti 

UVA a  UVB dohromady a  kontrolujte 

záruční lhůtu.

3. Kdo by měl používat faktor 50+?

Faktor 50+ představuje maximální 

ochranu. Přípravky s vysokými filtry by 

měli používat lidé s fototypem I, pak ti, 

kteří mají nějaké kožní problémy, na-

příklad hojící se zranění, solární alergii 

či některý druh kožního onemocnění 

citlivého na UV záření. Správně poka-

ždé, když se pohybují na přímém slun-

ci, a to i v našich zeměpisných šířkách. 

Vysoký faktor je důležitý také pro lidi, 

kteří se vydávají do tropických a subtro-

pických krajin bez předchozího opálení.

4. Jak UV záření ubližuje kůži?

Ultrafialové záření se skládá z  UVA 

a UVB paprsků. UVA (A jako ageing, tj. 

angl. stárnutí) jsou paprsky, které ne-

hřejí, zato pronikají hluboko do kůže. 

Tam mohou způsobit takové změny 

v  buňkách, které vedou až ke vzniku 

kožních nádorů. Tyto paprsky mají na 

svědomí i  předčasné vrásky a  tvorbu 

pigmentových skvrn a  také negativně 

ovlivňují imunitní systém. UVB (B jako 

burning, tj. angl. pálení) jsou velmi sil-

né a jsou příčinou spálenin kůže, foto-

dermatózy a jiných slunečních vyrážek. 

Bohužel je již známo, že děti, které jsou 

často vystavovány slunečním , v dospě-
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losti často bojují s kožními nádory.  

5. K  čemu jsou přípravky s  fakto-

rem SPF 4?

Tmavé fototypy III a  IV se s  tímto fak-

torem nespálí v Česku dopoledne a od-

poledne při krátkém pobytu na slunci. 

Rozhodně není pro nikoho dostatečný 

pro celodenní pobyt na slunci. Což platí 

právě i pro fototyp IV, tedy pro lidi, kte-

ří někdy mají pocit, že se nemusí mazat 

vůbec.

6. Je pravda, že pokud použiji vyso-

ká filtr, neopálím se?

S  vyšším filtrem samozřejmě opálení 

přichází pomaleji a není tak intenzivní. 

Nicméně ochrana před škodlivými účin-

ky UV záření je prostě důležitější než 

bronzová pleť. Takže fígle typu – půl-

hodiny se smažit na sluníčku bez krému 

a teprve poté se nemazat, abychom se 

od moře vrátili hnědí, nejsou zrovna 

rozumné.

7. Je potřeba používat na obličej 

jiné krémy, než na zbytek těla? 

V  případě sluneční kosmetiky to není 

nutné, spíše záleží na konzistenci pří-

pravků. Na obličej se suchou pletí je 

příjemnější krém a na tělo mléko.

8. Mezi jednotlivými krémy jsou 

velké cenové rozdíly. Ty neznačko-

vé jsou mnohem levnější. Jsou hor-

ší? 

Pokud chcete mít jistotu, že pro ochra-

nu své kůže děláte maximum, kupujte 

na opalování dermokosmetiku v lékár-

nách. Ta je totiž sledována dermato-

logickými studiemi. Kvalitu levnějších 

výrobků můžete sledovat třeba v  růz-

ných spotřebitelských testech. Protože 

jde ale o vaše zdraví, měli byste raději 

investovat do kvality.

9. Jakým krémem bych se měla ma-

zat u nás a jakým u moře? 

Především záleží na fototypu, ale i na 

vzdálenosti od rovníku, nadmořské výš-

ce, ročním období a aktuálním počasí. 

Protože v Česku většina obyvatel patří 

k  typům II a  III, výše filtru by se měla 

v létě v našich zeměpisných šířkách po-

hybovat mezi SPF 15 a 20, u moře mini-

málně SPF 25. Vysoká ochrana je nut-

ná i na horách, protože třeba ve výšce 

1500 m je intenzita záření asi o 20 % 

větší než u hladiny moře.

10. Mohu se spolehnout na to, že se 

opalovací krém nesmyje? 

Označení voděodolný (waterproof 

nebo water-resistant) udává, že výro-

bek odolává vodě po dobu 40 minut. 

Takže vydrží přibližně na dvě vykoupá-

ní. Odolnost vůči vodě zahrnuje i odol-

nost vůči pocení a utírání.

11. Jak velká vrstva krému je 

potřeba?

Ochranný faktor je funkční po nama-

zání dvou gramů na cm2. Lékaři do-

poručují nanést větší souvislou vrstvu 

tak, aby byla kůže bílá, a nechat krém 

vstřebat.

12. Opaluje slunce i přes mraky?

Stejně určitě ne, ale opaluje. Oblaka 

absorbují méně UV záření než viditel-

ného světla, takže při zatažené obloze 

se snižuje intenzita UV jen o 20 až 40 % 

oproti jasnému dni. Obzvláště u moře 

se vám může snadno stát, že podle vás 

sluníčko vůbec nevyleze, ale přesto ve-

čer budete spálení.
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13. Co dělat proti vyrážce, která 

se objeví při opalování? 

Jedná se nejspíš o  sluneční alergii. Lé-

kaři doporučují v  počátečních chvílích 

pobytu na slunci používat kvalitní slu-

neční kosmetiku s vysokým UV filtrem, 

minimálně s SPF 30, spíše mechanickým, 

bez parfemací a konzervantů. Na další 

opalování se již kůže postupně adap-

tuje a nemělo by docházet k výsevům. 

Jestli si nejste jisti, poraďte se s derma-

tologem.

14. Kdo se musí chránit nejvíce, 

děti, staří lidé, muži nebo ženy? 

Obecně platí, že kojenci a děti do prv-

ního roku věku by se neměli přímému 

slunci vystavovat vůbec. Jinak věk a po-

hlaví nehrají významnější roli na rozdíl 

od fototypu a zdravotního stavu.

15. Jaký je rozdíl mezi minerálním 

a chemickým filtrem? 

Chemické filtry jsou do opalovací kos-

metiky přidávané dlouhou dobu a tvoří 

většinu z  přípravků na trhu. U  někte-

rých lidí ale mohou vyvolávat alergické 

reakce, ekzémy či akné. Mechanické 

(fyzikální) filtry se používají poměrně 

krátce. Jejich hlavní výhodou je, že se 

nevstřebávají do kůže, proto nezpů-

sobují nepříjemné reakce, zůstávají 

na povrchu a  odrážejí všechny druhy 

slunečního záření. Jsou vyráběné z mi-

nerálních pigmentů, které jsou umleté 

na jemný prach a rozpuštěné v emulzi. 

Fungují hned po nanesení a není potře-

ba čekat 30 minut, než proběhne che-

mická reakce. I když jsou voděodolné, 

doporučuje se po vykoupání se znovu 

namazat.

16. Jak se nespálit při pobytu na le-

hátku nebo při šnorchlování?

Používejte krémy s označením waterpro-

of, které by měly chránit pokožku i při 

koupání. Je však dobré ochrannou vrst-

vu obnovovat. Pro delší pobyt ve vodě je 

lepší obléknout si ještě oděv s UPF.

17. Co to je vnitřní ochrana při  

opalování?

Vhodnou přípravou na pobyt na slun-

ci je pravidelné užívání betakarotenu, 

a to buď přímo v potravě, nebo formou 

doplňků stravy. Přirozenými zdroji jsou 

mrkev, rajčata, petrželová nať, jahody, 

meruňky, špenát a  hrách. Potravinové 

doplňky je potřeba užívat alespoň 3 

týdny před plánovaným sluněním. Dále 

pomáhají další antioxidanty - vitaminy 

E, C, selen a blahodárně účinkuje i ze-

lený čaj.

18. Škodí při opalování kosmetika 

nebo parfém?

Parfémové silice a alkohol mohou způ-

sobit fleky na kůži, kterých se jen těžko 

zbavíte. Pokud jste nemocní a léčíte se 

antibiotiky, na slunce nechoďte, a  po-

kud používáte hormonální antikoncep-

ci, poraďte se s gynekologem, zda si jí 

nezpůsobíte zvýšenou pigmentaci při 

pobytu na slunci.

19. Co mám dělat, když se spálím? 

Záleží na míře poškození sluncem. 

U  spálení 1. stupně, kdy pokožka jen 

zarudne, si můžete pomoci sami. Vhod-

né je kůži opakovaně ochlazovat mok-

rými obklady či termálními vodami ve 

spreji. Vhodná je i panthenolová pěna 

či mléko. I  v  dalších dnech je potřeba 

pokožku více promazávat. U  spálenin 

na větší ploše těla nebo u malých dětí 

je zapotřebí přiložit na popálenou plo-

chu suché sterilní (přežehlené) plátno, 

aby se zabránilo infekci, a ihned navští-

vit lékaře. Může se jednat o popáleniny 

druhého stupně.

20. Co je potřeba udělat po 

opalování? 

Na konci dne stráveného na slunci je po-

třeba rozpálenou pokožku osprchovat 

a očistit ji od písku a chlorované nebo 

slané vody. Můžete použít jemný pee-

lingový gel a pak tělo důkladně proma-

zat hydratačním mlékem s  vitaminem 

E, který příznivě stimuluje regeneraci 

pokožky. Předejdete tak předčasnému 

stárnutí pokožky i šupinkování kůže.

21. Jak ochránit vlasy při pobytu na 

slunci? 

Nejlépe je používat přípravky na vlasy, 

které obsahují UV filtry, což jsou růz-

né stylingové přípravky - tužidla, laky 

a gely. Ty na vlasech vytvoří tenký film, 

který obsahuje nejen látky pro tvarová-

ní či fixaci účesu, ale i  další prvky, jež 

uzavírají svrchní vrstvu vlasů a  zacelí 

případná poškození. Těmito přípravky 

také dosáhnete toho, že obsažené UV 

filtry jsou rovnoměrně naneseny po 

celé délce vlasů a aktivně je chrání před 

účinky UV záření.

22. Zamezí spálení samoopalovací 

krémy? 

Pozor: to je nebezpečná teorie. Samo-

opalovací přípravky vám sice utvoří 

efekt opálení, ale ten je způsoben po-

vrchovou chemickou reakcí v kůži. Exis-

tují samoopalovací přípravky, které na-

bízejí i  určitou ochranu před sluncem, 

je ale lepší používat je spolu s nejvhod-

nějšími opalovacími prostředky pro váš 

fototyp.

23. Může sluneční záření poškodit 

oči? 

Může, a to hodně. Nejčastějším zhoub-

ným nádorem duhovky je maligní me-

lanom, který způsobuje právě sluneční 

záření. Souvisí to s  tím, že duhovka je 

při průniku UV záření chráněna melani-

nem. Lidé s modrýma očima, kteří mají 

méně pigmentu a tedy i menší ochranu, 

mívají melanom duhovky častěji než 

lidé hnědoocí. Proto je nutné chránit 

se nošením kvalitních brýlí s UV filtrem.

24. Opaluje slunce přes sklo? 

UVA záření proniká i  sklem, takže po-

kud jedete hodiny v autě a praží do vás 

sluníčko nebo vám svítí přímo na žid-

li v  kanceláři, škodí také. Typické jsou 

v těchto případech změny a znaky stár-

nutí třeba jen poloviny obličeje nebo 

jedné ruky. Ochranu tedy potřebujete, 

i když strávíte den v práci.

25. Čím sluneční záření pomáhá? 

Pozitivem působení světla a UV záření 

je tvorba endorfinů, hormonů dobré 

nálady. Navíc je UV záření nutné pro 

tvorbu vitaminu D (stačí pouze malá 

dávka denně), který je důležitý pro růst 

kostí a také pro celý metabolismus těla.

Foto: Schutterstock.com

Slunce:

• je cca 4.6 miliardy let staré 

• je přibližně 150 milionů km vzdálené od Země = 8,3 světelných minut 

• je cca 333000krát těžší než naše Země 

• má průměr 1,4 milionu kilometrů, což je 109krát více než Země 

• jeho povrch je 12tisíckrát větší než povrch Země 

• jednou za 27 dní se otočí kolem své osy 

• ztráta hmotnosti vyzářené energie je 4,3 tuny za sek. 

• dodává Zemi tolik energie jako 145 milionů atomových elektráren 

• jeho povrchová teplota je 5500°C 

• jeho centrální teplota je 15 miliónů°C
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po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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 Při zakoupení kurzu plavání dárek pro miminko. 

- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 3 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE, PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO 

VÝVOJE

- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 6 MĚSÍCŮ A BATOLAT V BAZÉNĚ VYHŘÁTÉM AŽ NA 32°C

- PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ BEZ RODIČŮ

NÁPLŇ KURZŮ:

• pohyb ve vodě,

• dýchání do vody,

• skoky a pády do vody,

• orientace pod hladinou,

• splývání,

• základy plaveckých stylů,

• sebezáchova.

BÝT SPOLU...
s rodiči znamená pro dítě mnoho. Neznáme jinou pohybovou aktivitu, kde 

by dítě tak intenzivně vnímalo přítomnost rodiče s vědomím, že se na něj 

může plně spolehnout.

Aquacentrum Šutka – Praha 8

Jedličkův ústav Praha 4 – Vyšehrad

Jedličkův ústav ARJO Praha 4 – Vyšehrad

Hotel Relax inn Praha 9 – Vysočany

774 275 525

praha@amalka.info WWW.AMALKA.INFO

Plavecký bazén Prachatice

776 750 544

prachatice@amalka.info

PRACHATICE PŘÍBRAMPRAHA

Poliklinika Ravak

774 275 523

plavani@amalka.info

AMÁLKA UČÍ DĚTI PLAVAT JIŽ 12 LET.

amalka.indd   1 23.6.2016   11:00:41

„váš text“

Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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Krása

Působení slunečních paprsků je pro lidský organismus bezesporu přínosné, na 

paměti ovšem musíme mít, že sluníčko dokáže i ublížit. A tomu bychom měli ve 

vlastním zájmu zabránit. 

PÉČE O POKOŽKU
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Krása

PO OPALOVÁNÍ



Zdraví škodlivé je především UV záření, 

které ji vysušuje a způsobuje předčasné 

stárnutí pokožky. Důsledkem pak bývá 

její zarudnutí, pálení, citlivost na dotyk 

až bolest. V nejhorším případě se obje-

vují také puchýře, které ovšem už jsou 

posledním varovným signálem. Násled-

ná péče po opalování je tedy nezbyt-

ností. Zapomínat byste na ni neměli ani 

když zmíněné obtíže po slunění nepo-

ciťujete. Myslete na to, že reakce na UV 

záření se mnohdy projevuje až 

s určitým zpožděním. Použitím 

přípravku po opalování poté, 

co se vysprchujete, pokožce 

navracíte ztracenou hydrataci, 

zklidníte ji, zchladíte a urychlí-

te také její regeneraci. Správ-

ná péče zajistí uchování dlou-

hodobějšího, rovnoměrného 

opálení, jelikož zabrání olu-

pování svrchní vrstvy pokožky. 

Zamezuje také tvorbě nových 

vrásek tím, že vyhlazuje svrch-

ní část kůže. Napraví také ško-

dy vzniklé sluněním a dokážou 

účinně zpomalit stárnutí po-

kožky způsobené UV zářením.

PŘÍPRAVKY PO OPALO-
VÁNÍ
Přípravky po opalování je 

vhodné používat po každém 

pobytu na sluníčku. Pokožka 

si zaslouží po náročném dni 

u vody rychlé uvolnění a rege-

neraci. Produkty po opalování 

neslouží jen k  udržení barvy 

opálení, jsou také výživné, 

pokožku hydratují, zklidňují 

a  pomáhají sluncem vysílené 

pokožce znovu nabrat sílu. 

Proto by se přípravky měly po-

užívat pravidelně, aby se pokožka zby-

tečně nevysušovala a aby opět získala 

svoji jemnost a pružnost. Po pobytu na 

slunci ztrácí pokožka pružnost, hydra-

taci, je napnutá, obvykle zčervená a je 

podrážděná. Na konci dne je potřeba 

pokožku osprchováním očistit od pís-

ku, chlorované nebo slané vody. Po 

každém večerním sprchování je nutné 

myslet na ošetření pokožky krémem či 

mlékem po opalování. Nebojte se jej 

použít i  ve dnech, kdy se zrovna neo-

palujete, jelikož pokožka se s nadměr-

ným slunečním zářením vyrovnává i ně-

kolik dní. S klidným svědomím můžete 

v  těchto dnech vyměnit běžné tělové 

mléko za přípravek po opalování. Hlav-

ně po návratu od moře či ze slunečné 

dovolené je vhodné pleť celého těla 

ošetřovat těmito přípravky ještě ale-

spoň celý následující týden. Pokožku 

po opalování můžete ošetřovat nejen 

zvenčí, ale i zevnitř. Například speciál-

ní kapsle napomáhají svým složením 

k  lepší ochraně kůže před účinky UV 

záření, rychlejšímu zhnědnutí a násled-

né regeneraci pokožky po opalování. 

Hydrataci pokožky zvyšují Omega 3 a 6 

mastné kyseliny.

KRÉM, GEL, MLÉKO NEBO SPREJ? 
Při výběru vhodného přípravku po opa-

lování máte na výběr z nepřeberného 

množství různých balení krémů, sprejů, 

gelů a mlék od různých výrobců. Obec-

ně platí, že je jedno, zda si vyberete 

mléko či krém. Rozdíl je jen ve slože-

ní přípravku a způsobu jeho nanášení. 

Existují I  sprchové gely nebo krémy, 

které obsahují karoten a  prodlužují 

a zintenzivňují efekt opálení.

krém – má nejhutnější složení, po na-

nesení může zůstat na pokožce mastný 

film, aplikace na celé tělo zabere více 

času 

mléko – svým složením je lehčí (řidší) 

než krém, snadněji se roztírá, rychleji 

se vstřebává 

gel – ve většině případů je čirý či leh-

ce zbarvený, nanášení je podobné jako 

u mléka, často jsou vyráběny s příměsí 

chladivých složek 

sprej – nespornou výhodou je 

rychlost aplikace (není třeba již 

následné roztírání), která však 

vyžaduje jistou dávku zručnos-

ti 

KDY POUŽÍT PANTHENOL
Panthenol je vhodné použít 

na sluncem nadměrně ozáře-

nou pokožku, která zčervená, 

pálí a je bolestivá na dotek. Je 

vhodný jako první pomoc při 

spálení kůže od sluníčka. Při-

náší úlevu, zklidňuje a příjem-

ně chladí pokožku. Na zasaže-

ných plochách se snadno a bez 

bolesti roztírá a za několik mi-

nut po nanesení se sám úplně 

vstřebá bez nutnosti dalšího 

vtírání, které by mohlo být na 

postižených místech bolestivé. 

Urychluje obnovu poškoze-

ných tkání. Má nezastupitel-

nou funkci pro metabolismus 

buněk kůže. Panthenol je 

nezbytný pro udržení zdravé 

pokožky, při prevenci vzniku 

a rozvoje vrásek a dalších pro-

jevů stárnutí kůže. Podporuje 

také zadržování vody v pokož-

ce, tedy její hydrataci. Proka-

zatelně účinné jsou přípravky 

s obsahem panthenolu od 1% a účinek 

se zvyšuje do obsahu 5%. Pro uklidnění 

pokožky nebo při spáleninách můžete 

také na postižená místa přikládat ruč-

ník namočený do studené vody. Obklad 

lze také udělat z uvařeného, vychlaze-

ného černého či zeleného čaje, případ-

ně z  vychlazeného jogurtu, smetany 

nebo tvarohu. Produkty po opalování 

vždy obsahují jednu nebo více účinných 

látek: panthenol, vitamin E, glycerin, 

aloe vera, jojobový nebo avokádový 

olej, zelený čaj, allantoin, mentol.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com
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To nejlepší,
co jsme pro vás
na trhu kosmetiky
objevili.

Benefi ty:
 
• vzorečky a testery zdarma k vyzkoušení
• poradíme vám vhodné produkty přímo
 pro váš typ pleti
• kosmetiku vybíráme poctivě a testujeme
 ji na sobě
• nabídka české, slovenské, francouzské
 i izraelské kosmetiky z Mrtvého moře
• bez obsahu parabenů, minerálních olejů,
 umělých barviv, parfemací …
• skvělé ceny od 39 Kč

Podívejte se na náš e-shop www.nuspring.cz,
nebo přijďte do našeho obchůdku NuSpring na Belgickou 27, Praha 2. Tel. číslo +420 773 868 732.

Obchůdek s přírodní a bio kosmetikou

Těšíme se na vaši návštěvu.
Ivča a Kristý

NuSpring_inzerce_210x148mm_v3.indd   1 23.06.16   11:23

Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku. 
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen 

nejmenších dětí.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

www.plavani.com tel. 603 935 585, 733 395 760

plavacek.indd   1 14.1.2016   13:37:18



Dietní klub

Letní teploty vybízejí k odložení oblečení a odhalení těla v krátkých sukních či 

kraťasech a trávení dní u vody. Nestihli jste se ale zbavit nadbytečných kilogramů 

a na sundávání svršků se necítíte? Nezoufejte a začněte včas s redukcí váhy. 

Klíčem k úspěchu je dodržování následujících kroků. 
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JAK RYCHLE
A ÚSPĚŠNĚ ZHUBNOUT 

DO PLAVEK



ZÁKLADEM ÚSPĚCHU JE 
SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK
Redukční jídelníček by měl být rozdě-

len do 5-6 porcí. Měl by obsahovat 3 

větší jídla: snídani, oběd a večeři a mezi 

těmito jídly by měly být svačiny. Vhod-

nou snídani představuje celozrnné pe-

čivo, šunka, nebo 30% sýr a  zelenina. 

Máte-li rádi sladké snídaně, dopřejte si 

cereální vločky s  jogurtem a  čerstvým 

ovocem. Svačiny by se měly skládat buď 

z  mléčného výrobku a  ořechů, nebo 

z  kvalitního bílého jogurtu a  ovoce. 

„K obědu doporučuji volit cereální pří-

lohy. Kromě klasické přílohy, jako jsou 

brambory a  rýže, je vhodné obohatit 

jídelníček o cereální výrobky, jako jsou 

celozrnné těstoviny, neloupaná rýže, 

pohanka nebo quinoa. Dále by se oběd 

měl skládat z  jedné porce drůbežího 

nebo rybího masa, zeleniny a  rostlin-

ného tuku lisovaného za studena,“ radí 

nutriční specialistka Pavla Gazdíková. 

Rozhodně se vyhněte smaženým a tuč-

ným jídlům, jako jsou knedlíky, smaže-

ný sýr, řízky, omáčky apod. Večeře by 

se měla skládat z  jedné porce odtuč-

něného tvarohu nebo vejce. Vhodné 

jsou také luštěniny nebo tofu. Pečivo 

volte celozrnné žitné, sezónní zeleninu 

a rostlinný olej za studena lisovaný. 

BEZ POHYBU NEMÁ REDUKČNÍ 
JÍDELNÍČEK SMYSL
Sport pomáhá předcházet svalové 

ochablosti, podporuje metabolismus 

a  spalování tuku. Důležitá je pravidel-

nost sportovních aktivit a kontrola te-

pové frekvence. „Chcete-li hubnout při 

fyzické aktivitě, je nutné pohybovat se 

v hranicích aerobního pásma. To je mezi 

55 – 70 % maximální tepové frekven-

ce“, uvádí Pavla Gazdíková. Pro zjištění, 

zda jste v aerobním pásmu, si můžete 

také vypomoci jednoduchým testem: 

pokud nelapáte po dechu a  dokážete 

říci souvislou větu (ovšem už ne souvě-

tí), pohybujete se v  aerobním pásmu. 

Jestliže se zalykáte a jen stěží vyhrknete 

slovo či dvě, zpomalte. Zrychlit můžete, 

až když budete moci při sportovní akti-

vitě normálně mluvit a dýchat. Tepovou 

frekvenci a výdej energie dokáže přes-

ně změřit tzv. sporttester. „Doporučuji 

zařadit aerobní pohyb (kolo, rotoped, 

běh nebo nordic walking) 2-3x týdně 

a  1x týdně pohyb zpevňující svaly. To 

může být např. power plate, power 

jóga, kruhový nebo funkční trénink“, 

vyjmenovává Gazdíková.

POZOR NA NEŽÁDOUCÍ JO-JO 
EFEKT
Pod pojmem jo-jo efekt se skrývá ne-

ustále se opakující snižování a  zvyšo-

vání váhy, které se zpravidla objevuje 

při radikálním hubnutí ve velmi krátké 

době. Pokud hubnete příliš rychle, nu-

títe své tělo spotřebovávat energii ze 

svalů a  ne z  tukových zásob. „Ideální 

rychlost redukce je 250 – 500 g tuku 

týdně. Pokud hubnete rychleji, je to 

pravděpodobně ze svalů. Tento omyl 

Vás stojí zaškrcení bazálního metaboli-

smu, odvodnění a svalovou ochablost“, 

říká Pavla Gazdíková. Správná rychlost 

redukce není důležitá jen pro adapta-

ci metabolismu na nové podmínky, ale 

také adaptaci vaší psychiky. Na novou 

váhu si musíte zvykat postupně!

PODPOŘTE HUBNUTÍ A VYHNĚTE 
SE JO-JO EFEKTU
Významný podíl na hubnutí má 

i  vláknina. „Ideální je denně zkonzu-

movat 30 g vlákniny, čemuž odpovídá 

příjem cca ½ kg zeleniny a 200 g ovoce 

denně. Ne vždy je možné takové množ-

ství sníst, proto můžete vaše úsilí pod-

pořit doplňkem stravy“, doporučuje 

Pavla Gazdíková. Důležité je i dodržo-

vání pitného režimu, díky němuž může 

vláknina, ať už z potravy nebo doplňků, 

plnit svou roli. „Prevencí jo-jo efektu je 

tedy správné nastavení redukčního re-

žimu, pohyb, který vede ke zpevnění, 

a  přírodní doplněk, který pomůže od 

zbytečného přejídání nebo nedodr-

žování stanovené redukce“, doplňuje 

Gazdíková. 

Foto: Schutterstock.com
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Pokud jsou velká horka, nemáme obvykle tolik chuť na teplé vařené jídlo a bohatě

si k obědu vystačíme s čerstvým zeleninovým salátem. Prostě naše letní stravování,

vypadá kapku jinak, než to zimní. Pojďme si o tom něco povědět…

LETNÍ JÍDELNÍČEK
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Pokud se v  létě pustíme do tepelné 

úpravy oběda, obvykle převládá drů-

beží maso a  ryby s bohatou zelenino-

vou oblohou či zeleninovým salátem. 

Spoustu vitamínů nám také nabízí ovo-

ce, které nás v letním období opravdu 

obklopuje. Léto je také časem bylinek. 

V  kombinaci s  česnekem a  olivovým 

olejem za studena lisovaným, dokážou 

udělat divy ve vaší kuchyni. 

LÉTO VE ZNAMENÍ GRILOVÁNÍ
Grilování je způsob úpravy jídla, kte-

rá k  létu neodmyslitelně patří. Ještě 

nedávno jsme si vystačili s  opékáním 

špekáčků na ohýnku a v uvolněné ná-

ladě zpívali u  táboráku písně, málo-

kdo z nás jistě zapomněl na brambory 

pečené v  ohni. V  dnešní době tento 

trend pomalu odeznívá a  nechává se 

nahradit modernějším grilováním. Na 

grilu upravujeme nejen špekáčky, ale 

také různě upravené maso, ryby, ať už 

jsou to steaky, filety či špízy. Pokud si 

vezmete inspiraci z dovolených, určitě 

neprohloupíte. Obohaťte jídelníček 

čerstvými rybami - jsou bohaté na ome-

ga 3 nenasycené mastné kyseliny a jsou 

rychlé na přípravu. Okoun, treska, 

pstruh, ale i plody moře – krabi, kreve-

ty, mušle by rozhodně na vašem letním 

stole neměly chybět. 

Veškeré maso můžete grilovat jen po-

mazané olejem, či máslem, byla by ale 

škoda nevyužít pikantních marinád. 

Jednak se marinované maso krásně 

rozloží a bude dříve propečené, jednak 

získá skvělou, pikantní chuť.  

Marinádu si můžeme koupit sypkou 

v  podobě kořenících přípravků, kte-

rou je třeba ještě dopřipravit přilitím 

tekutiny či oleje. Další možností jsou 

marinády tekuté, které již nevyžadují 

žádnou další úpravu.

Pokud ovšem kupované marinády ne-

jsou podle vašich představ,  můžete si 

je podle vlastní chuti připravit doma, 

smícháním koření s  olejem, sójovou 

omáčkou, česnekem. V  ingrediencích 

se meze nakladou, každý si může vy-

tvořit takovou, jaká mu chutná. Grilo-

vat ovšem nemusí jen příznivci masíčka, 

ale také vegetariáni. Zelenina z grilu je 

výborná a zdravější než při úpravě na 

pánvi. Na grilovanou zeleninu není tře-

ba ani kapka tuku a zachovává si větší 

množství cenných vitamínů.

Důležité je vědět, že maso se během 

grilování nesmí napichovat. Šťáva by 

vytékala na uhlí a  způsobovala by 

nežádoucí kouření a  plameny, které 

maso mohou spálit. A navíc při tomto 

přepalování vznikají látky, které škodí 

našemu organismu. Je proto dobré po-

užívat hliníkové misky. Zachytí odkapá-

vající šťávu z masa a pomáhá postupné-

mu opékání.

Maso může také vyschnout, a  proto, 

aby bylo šťavnaté a  aromatické, potí-

ráme je během grilování kořeněným 

olejem nebo pivem. 

Letní vaření by zkrátka mělo být lehké, 

zdravé, plné nových nápadů. Zkuste 

vyzkoušet jídla, která normálně nevaří-

te, vybočte ze zaběhnutých stereotypů 

a inspirujte našimi recepty. 

ALOBALOVÉ TAJEMSTVÍ
Grilovaná kapsa plná zeleniny a masa.

Maso, játra, slaninu, hlívu i  papriky 

očistíme a nakrájíme na nudličky, špe-

káčky i oloupané brambory na osminky 

a cibulku nasekáme nadrobno. 

Všechny suroviny smícháme v míse, oso-

líme a  ochutíme kořením. Připravíme 

si šest dostatečně velkých alobalových 

čtverců, potřeme je olejem a  směs na 

ně rozdělíme. Posypeme strouhaným 

sýrem a důkladně zabalíme. 

Balíčky pečeme na grilu 30 minut. 

Podáváme rozbalené na alobalu, sypa-

né bylinkami, obložené čerstvou zeleni-

nou a jako přílohu zvolíme bílý chléb.

GRILOVANÁ KRKOVIČKA
Plátky z  krkovičky naklepeme, maso 

osolíme, opepříme, posypeme drceným 

pepřem, podrceným sušeným rozmarý-

nem a šalvějí. Vše zakápneme olivovým 

olejem a necháme v chladu několik ho-

din (nejlépe do druhého dne) rozležet. 

Maso opečeme na grilu na olivovém 

oleji z obou stran doměkka. 

Ke grilované krkovičce podáváme 

brambory připravené na jakýkoliv 

způsob. Pečené v  alobalu, smažené, 

s kořením nebo jen vařené s pažitkou. 

Můžeme ji podávat i  s pečivem a  růz-

nými studenými omáčkami, kečupem či 

hořčicí.

MARINÁDOVÉ RAŽNIČI
Připravíme si marinádu. Česnek olou-

peme a prolisujeme. Do mísy dáme olej 

podle potřeby. Vsypeme do něj grilova-

cí koření, prolisovaný česnek a  trochu 

soli. Nejlíp nám chutná grilovací koření 

Mexiko. Ale můžeme vyzkoušet i  jiné 

grilovací koření. 

Vepřovou plec nakrájíme na větší kost-

ky a naložíme ji do marinády. Necháme 

nejlépe přes noc maso v marinádě od-

ležet. 

Na druhý den si nakrájíme na kostky 

papriku a anglickou slaninu. Cibuli na 

kolečka. Takhle připravené ingredience 

můžeme střídavé napichovat na jehlu 

nebo na špejli, pokud grilovací jehly 

nemáme. 

Marinádové ražniči grilujeme venku na 

grilu, podáváme s  hranolkami, keču-

pem a  tatarkou. Kyselá okurka by ne-

měla chybět.

Foto: Shutterstock.com
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Sladké pečení s olivovým olejem
Milujete sladké a často doma pečete? Připravte si odlehčenou formu dezertu s použitím oli-
vového oleje. Olivový olej si navzdory zažitým mýtům uchovává své pozitivní vlastnosti i při 
vysokých teplotách, a hodí se proto i na pečení sladkých dobrot. Přemýšlíte, jaký olej na peče-
ní použít? Vsaďte na Minerva Extra panenský olivový olej. Na chuti nepoznáte žádný rozdíl, 
těsto bude vláčnější a díky unikátním vlastnostem olivového oleje bude celý dezert zdravější.

Tip pro Vás!  Vyzkoušejte Brownie s olivovým olejem
60 ml jemného olivového oleje
230 g čokolády
150 g třtinového cukru 
2 velká vejce
1 lžičku mleté vanilky 
30 g celozrnné pšeničné mouky
2 lžičky instantní kávy
1/4 lžičky prášku do pečiva 
1/4 lžičky mořské soli
65 g sekaných pekanových ořechů
1 cup malin
sůl Maldon na posypání

1. Předehřejte troubu na 175°C a umístěte rošt ve spodní třetině. Vyložte si formu o velikosti 20 x 20 cm peči-
cím papírem a ošetřete jej nepřilnavým tukem ve spreji.  

2. Postavte mísu na hrnec s horkou vodou a připravte si vodní lázeň. Do mísy dejte olej a čokoládu a míchejte, 
dokud se čokoláda nerozpustí. Odstavte mísu a přidejte cukr a vanilku, začněte šlehat metličkou a postupně 
přidávejte vejce. Šlehejte, dokud vám nevznikne hladká a lesklá hmota. Poté vmíchejte mouku, prášek do 
pečiva, instantní kávu, sůl a šlehejte, dokud nebude směs opět hladká.

3. Přesuňte těsto do formy, posypejte malinami, ořechy a solí Maldon. Pečte cca 30 min, poté nechte 20 min 
vychladnout.

minerva.indd   1 27.6.2016   10:24:41
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Meggle  bezlaktózový tvaroh
Společnost Meggle rozšiřuje řadu stávajících bezlaktózových produktů  

(Mléko 1,5%, Smetana na vaření 10%, Smetana ke šlehání 30% a Cottage 

cheese) o novinku, kterou je Bezlaktózový Tvaroh. Obsah laktózy je u všech 

produktů max. 0,01 g  na 100 g.  Tvaroh je lehce stravitelná, ale sytá potra-

vina s vysokou výživovou hodnotou 

a vynikajícím zdrojem bílkovin 

a vápníku. Ideálně se hodí nejen 

jako náplň do dortů a různých 

tvarohových dezertům, ale 

i pro přípravu pomazánek.

Více informací naleznete na 

www.meggle.cz

Meggle Cottage Cheese Light
Cottage cheese je přírodní nezrající sýr z tvarohu a smetany, 

známý svou hrudkovitou konzistencí, která je  dobře patrná právě 

u Meggle. Pro nízký obsah tuku a díky vysokému obsahu bílko-

vin je doporučován lidem držícím různé diety 

a pro sportovce. Ideální je nejen na 

lžičku nebo s pečivem, ale i do salátů 

nebo v teplé kuchyni. Meggle nabízí 

širokou  řadu příchutí: natur, pažitku, 

křen a šunka, chilli a tzatziki. Nově je 

k dostání i varianta LIGHT, která ob-

sahuje o 50% méně tuku než natur. 

www.meggle.cz

Vyberte si přírodní mýdlo přesně pro vaši 

pokožku
Le Petit Lourmarin, pravé provensálské mýdlo, vyráběné podle tradice pro-

vensálské ruční výroby - „hand made“. Mýdla obsahují přírodní parfémy, 

které osvěží, dezinfikují a vyživují. Vybírat  můžete ze třech kategorií: jemná 

vonná mýdla, peelingová mýdla a marseillská mýdla. Díky svému pečlivě 

vybíranému složení blahodárně působí na vaši pokožku. Mýdlo je vhodne i pro 

citlivou pokožku a je 100% biologicky odbouratelné. 

Pořídit si je můžete na webu: 

www.luxurytable.cz, nebo si přijďte 

přičichnout a vybrat podle vůně do obchod-

ního domu Kotva v Praze. 

Facebook: http://www.facebook.com/

pages/Luxurytablecz

Sporťáci, už máte svůj chleba?
Nemáte?  Tak vyzkoušejte novinku z řady Fit den celozrnný Sporty chléb od 

Penamu. Podporuje vyvážený 

aktivní životní styl a stravování. 

Má vysoký obsah vlákniny, bíl-

kovin a sacharidů, díky kterým 

získáte spoustu potřebné ener-

gie. Exkluzivní složení doplňují 

výhonky obilí a luštěnin, jako 

například kukuřice, vojtěška 

nebo čočka. Zároveň obsahuje 

přirozený zdroj vitamínů a mi-

nerálních látek. Dodejte svému 

tělu tu správnou energii!

Balení 350g

Sladký a poctivý Twister
Chcete překvapit své blízké skvělým zákuskem?Vyzkoušejte Ze srdce sladký 

Twister od Penamu. Jemná struktura a vysoký obsah kvalitní náplně dodává 

ještě větší lahodný požitek. Vybrat si navíc můžete hned ze dvou lahodných 

náplní – maková a ořechová. Pochutnejte si na lahodné novince s poctivou 

náplní a kvalitními ingrediencemi a dopřejte si tak něco jedinečného.

Balení 350 gramů 

Letní osvěžení
Pravidelný přísun tekutin v horkých letních dnech je nutností. 

Ideální je samozřejmě čistá voda, ale čas od času je dobré ji pro-

ložit i něčím jiným.

Kokosový nápoj Coco drink od Alnatury 

je v bio kvalitě. Má jemnou osvěžující 

chuť, pro horké letní dny ideál. Navíc 

díky své exotické chuti dokáže povzbu-

dit a přenést v myšlenkách do exotic-

kých krajin. 

Za ochutnání stojí nápoj z červené řepy 

s jablečno-hroznovou šťávou a mali-

novou dření samozřejmě v bio kvalitě. 

K dostání v hypermarketu Globus.

Rozmazlujte vaše nejmenší i sebe
Máte rádi masáže? Dopřejte je sobě i svému mimin-

ku. Jemný pečující olej s mandlovým a jojobovým 

olejem společně s vitaminem E a heřmánkovým 

extraktem zajistí dětské, ale i dospělé citlivé pokožce 

intenzivní péči. Olej je ideální nejen pro masáže, ale 

pomáhá také v péči o opruzenou dětskou pokožku, 

která je v přímém kontaktu s plenkou. Jemný pečující 

olej značky K-Classic baby seženete v prodejnách 

Kaufland.



Léto ve znamení Dory
Možná netušíte, že legenda mezi balzámy 

na rty americký Lipsmacker přichází s 

kolekcí s designem nového filmu Hledá 

se Dory. Novinky potěší nejen všechny 

milovníky filmu, ale i všechny děti, které 

ve žhavém étě mohou používat balzám 

s oblíbenou rybičkou. 

Superpotraviny
V dnešní době stále více lidí přemýšlí o svém 

zdraví a o tom, co může pro své tělo udělat. Tento 

trend se odráží ve zdravém životním stylu – v ak-

tivním pohybu, vhodné a výživné životosprávě  

a pozitivnímu přístupu k životu. Stále častěji se 

proto setkáváme s označením superpotraviny 

nebo tzv. superfood. Jedná se o potraviny s vyso-

kou koncentrací nutričně prospěšných látek pro 

lidský organismus. Mezi tyto látky patří vitamíny, 

stopové a minerální prvky, antioxidanty, enzymy, 

aminokyseliny a další. Všechny uvedené látky se 

podílejí na řadě důležitých reakcí v našem těle 

a dopomáhají ke zdravému životnímu stylu. 

Více na www.neobotanics.cz 

PRIMA PRAVÉ ČESKÉ LÉTO 

NA SMETANOVÉ VLNĚ
Značka Prima zmrzlina si na složení svých 

zmrzlin velmi zakládá a nespokojí se s ná-

hražkami. Poctivá smetana, tvaroh, mléko, 

pravé ovoce. To jsou jedny z hlavních 

surovin, které se podílejí na jejich autentic-

ké a nezaměnitelné chuti. Prima zmrzlina 

každoročně představuje několik novinek, 

které jsou zárukou intenzivního požitku. 

Výjimkou nebude ani letošní léto.

Vyhrajte 5 rodinných poukazů do Království lesa
V lipenském Království lesa na vás čeká bezpočet zážitků. Několik desítek 

atrakcí pro malé i velké najdete kousek od Stezky korunami stromů. Ori-

ginální prolézačky, lanovky, dřevěné domky, provazové sestavy, houpačky 

a další herní prvky jsou přímo inspirovány životem v lese.

Do kdy je možné Království lesa navštívit?

A. Do konce září

B. Do konce října

Odpovědi posílejte  do konce července na soutez@inpg.cz, heslo Lipno

Levandulový víkend
splněných přání

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Přijeďte do Lázní Mšené a relaxujte od hlavy až k patě.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových 
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na 

www.msene.cz

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci 
Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu, 
 moučníků a příloh 
Lázeňská péče:
• lázeň s esencí levandule
• levandulový zábal dolních končetin
• masáž zad s levandulovým olejem
• levandulový peeling dolních končetin
• levandulový parafínový zábal na ruce
Bonus:
• vstup do malé posilovny během pobytu

Cena pobytu již od 2.900,- Kč/osoba*

Čokoládový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.
• čokoládová masáž zad
• čokoládová lázeň
• čokoládový zábal dolních končetin

Cena balíčku 950,- Kč*

Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort  nedaleko Prahy.



Výživa

Během letošního parného léta mají výrobci balené vody dozajista důvod k radosti. 

Spotřeba vody ve všech podobách roste a obchody nestačí plnit vyprazdňující se 

regály. Lidem je v podstatě jedno, jaký druh vody kupují, zvláště když teploměry 

atakují čtyřicítkovou hranici. Možná by ale nebylo od věci si při výběru balené 

vody rozmyslet, co vlastně kupujeme. Pro lidský organismus je přirozeně nejlepší 

taková voda, která je přímo z lůna přírody, neobsahuje žádné nežádoucí prvky 

a sloučeniny a neprošla žádnou chemickou úpravou. Zkrátka taková „živá“ voda.

NENÍ VODA JAKO VODA 
ANEB EXISTUJE I ŽIVÁ VODA?
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Ne každý si při návštěvě supermar-

ketu uvědomuje, jaké rozdíly mezi 

jednotlivými skleněnými či PET lahve-

mi s  vodou vlastně jsou. Řada lidí se 

orientuje vyloženě podle ceny, toho, 

zda je voda perlivá, neperlivá nebo 

ochucená a  možná jen tuší, že třeba 

„minerálka“ má v  sobě nějaké ty mi-

nerály.  Nabídka je přitom velmi roz-

manitá a záleží na tom, čemu dáváme 

přednost. 

ETIKETA – STUDNICE INFORMACÍ
Oficiálně se balené vody dělí do čtyř 

kategorií, přičemž na etiketě výrobku 

musí být příslušná kategorie uvede-

na. Zdrojem základních informací se 

všemi důležitými rozlišovacími údaji 

je vždy etiketa na výrobku. Ačkoliv to 

již bylo mnohokráte opakováno, dle 

leckdy naivního chování spotřebitelů 

musíme znovu zdůraznit: čtěte je!  Eti-

kety pramenitých, minerálních a koje-

neckých vod musí například obsahovat 

lokalitu, ze které voda pochází, název 

zdroje a údaje o složení.  Najdete zde 

také expirační dobu či další pokyny, 

jako třeba nutnost uchovávat vodu 

v chladu či do určitého stupně teploty.  

Měly by zde být zaznamenány i tech-

nologické úpravy vody (odželeznění, 

sycení oxidem uhličitým apod.)

BALENÁ PITNÁ VODA JE JAKO 
KOHOUTKOVÁ
Úplně nejníže na pomyslném žebříč-

ku stojí tzv. pitná balená voda, kdy si 

nepozorný zákazník v  podstatě dra-

ze platí za plastový obal a obyčejnou 

vodu, podobnou té z kohoutku. Může 

být i mírně cítit po chloru. Jinými slovy 

to znamená, že tato voda mohla být 

upravována i  chemicky a  lze ji doda-

tečně obohacovat o  minerální látky.  

To pak musí být uvedeno na obale.  Jis-

tě, je zdravotně nezávadná, ale doma 

v kuchyni by ho vyšla mnohem levně-

ji. Jako náhradní vodu ji lze doporu-

čit zejména tehdy, když vám přestane 

téct voda nebo potřebujete vzít vodu 

třeba na chatu, kde není z čeho vařit. 

MINERÁLKA JE OD SLOVA  
MINERÁL 
Jiná situace je u  již zmiňovaných pří-

rodních minerálních vod. Řada lidí po-

užívá výraz „minerálka“ jako všeobec-

ný název pro všechny balené vody, 

aniž by si uvědomovala rozdíl. Určitě 

jste někdy slyšeli větu: „…a kup také 

nějaké minerálky.“ Minerální vody po-

chází z kontrolovaných a  schválených 

podzemních zdrojů a pro jejich úpravu 

nesmí být použit žádný způsob, který 

změnil charakter jeho složení. Povole-

né je např. odželeznění, odsíření, UV 

filtrace nebo sycení oxidem uhličitým. 

Tyto vody obecně obsahují význam-

nější množství minerálních látek. Pro-

to je nutné věnovat pozornost, jaký 

prvek je v  dané minerálce zastoupen 

a myslet na zlaté pravidlo „všeho s mí-

rou“. Pro každodenní pití jsou vhodné 

slabě mineralizované vody s obsahem 

minerálních látek do 500 mg/l. Vody 

s  vyšším obsahem by se měly kombi-

novat s  jinými nápoji a  ty s  obsahem 

nad 1500 mg/l je vhodné konzumovat 

jen výjimečně. Ne každému také může 

vyhovovat leckdy specifická chuť ně-

kterých značek, která vyplývá právě 

ze zvýšeného obsahu konkrétních mi-

nerálů. 

VODY Z PODZEMNÍCH PRAMENŮ
Velmi oblíbené jsou v  poslední době 

pramenité vody, dříve také nazývané 

stolní. Jde o kvalitní a sledované vody 

z podzemních chráněných zdrojů, kte-

ré mohou být rovněž upravovány pou-

ze stanoveným způsobem. Některé 

prameny se tedy různě filtrují, zbavují 

síry, manganu, arzenu či železa a oza-

řují (to platí i pro minerální vody), aby 

se vyhovělo přísným kritériím a  limi-

tům, stanovujícím obsah dusičnanů 

a organických látek. 

Zde je tedy rovněž dobré věnovat po-

zornost výběru, protože ty skutečně 

nejkvalitnější přírodní vody nepotře-

bují úpravu vůbec žádnou. 

VODA PRO KOJENCE
Kojenecké vody mají velmi nekompro-

misní limity na obsah nežádoucích lá-

tek a minerálů, které by mohly mimin-

kům škodit. Obsah dusičnanů nesmí 

překročit 10 mg/l, sodíku 20 mg/l a mi-

nerálních látek nesmí být víc než 500 

mg/l. Kojenecké vody rovněž nelze při 

výrobě nijak upravovat, maximálně se 

smí ozařovat UV paprsky, což ale musí 

být uvedeno na obalu. 

Kojenecké vody smí být jako ostatní 

balené vody syceny pomocí CO2, ale 

pokud obsah přesahuje 0,5 g/l, je voda 

pro kojence nevhodná a  oxid uhličitý 

se musí odstranit varem.

JEŠTĚ JEDNOU ETIKETY
Dobrá rada na konec. Při nákupu ja-

kýchkoliv balených vod sledujte na eti-

ketě datum spotřeby. Čím starší balená 

voda je, tím se zvyšuje riziko kvality.  

U minerálek se bohužel díky změnám 

ve vyhlášce nemusí uvádět celkový stu-

peň mineralizace a  je proto potřeba 

pečlivější volba s ohledem na potřeby 

organismu. Pozornost také věnujte 

tomu, jak byly vody skladovány. Lahve 

kdesi u  venkovního stánku vystavené 

teplu a  slunečnímu svitu byste raději 

kupovat neměli. 

Foto: Schutterstock.com
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Lesní svět plný zážitků
pro celou rodinu
Stezka korunami stromů se stala za několik let přirozenou dominantou Lipna. 
Po pěti letech se areál významně rozšiřuje i pod koruny stromů. V novém projektu 
Království lesa čeká na návštěvníky bezpočet nevšedních a nezapomenutelných
zážitků. „Originální prolézačky, lanovky, dřevěné domky, rozsáhlé provazové 
sestavy, houpačky a další herní prvky jsou přímo inspirovány životem v lese. 
Jeho magickou atmosférou a rukopisem, který je typický pro šumavskou přírodu,“ 
popisuje Filip Pekárek království dětských zážitků, které vzniklo jen kousek 
od Stezky korunami stromů Lipno a které nabízí i naučnou část.

Nový zážitkový park Království lesa je
určen pro rodiče s dětmi. Především těm
nejmenším má příjemným způsobem při-
blížit to, co se odehrává v mechu a mlází,
v lesních houštinách nebo mezi mladými
stromky či v mraveništi. 

Rozsáhlá lanová centra připomínají stezky
pro veverky, kuny, jezevce nebo lišky. Děti
tak mohou odhalit tajemství skryté v útro-
bách lesa a zároveň se naučit rozeznávat
stromy nebo zjistit, jaké vlastnosti má dřevo.
Budou poznávat zvířecí stopy a pochopí zá-
konitosti života lesního společenství. 
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Cestování

Sluníčko už krásně ohřívá zemi, prázdniny jsou tady a vy byste si rádi někam 

vyrazili? Možná vám přijde vhod pár tipů, jak prožít hezký víkend, nebo třeba jen 

odpoledne...

SPRÁVNÝ ČAS 
NA VÝLETY



Pokud jste jen dva, vyrazit někam na 

pár dní i  týdnů není problém. Jakmile 

se ovšem rodinka rozroste, už to není 

zdaleka tak jednoduché. A najít něco, 

kde bude spokojená máma, táta, ale 

i děti různého věku a pohlaví, to je ješ-

tě větší problém. Od toho jsme tu ov-

šem my, abychom vám poradili. Něco 

pro maminku, něco pro tatínka a něco 

pro všechny.  

PRO MAMINKY S DĚTMI
Snažíte si každý týden vyšetřit jeden 

dva volné večery a  jít si zacvičit? Pak 

vás musí zlákat představa víkendu, co 

víkendu, mnohde se začíná už v pátek 

odpoledne, který bude jen váš. A kro-

mě cvičitelky vašeho oblíbeného aero-

biku se vám bude věnovat kosmetička, 

módní stylistka i odborník přes zdravou 

výživu. Jistě vám neunikne ani návštěva 

solária či sauny. 

Že vám v  podobném výletu brání sta-

rost o děti? Ale kdepak, děti vezměte 

s  sebou, zajímavý program, bude při-

pravený i pro ně. V neděli večer se vrátí-

te domů odpočinutá a skvěle naladěná 

a děti plná dojmů se setkání s novými 

kamarády  

Pokud vám víkend připadá příliš krát-

ký (a  to on také je), můžete se s  po-

dobným programem vypravit na týden 

k moři. Zatímco vy budete cvičit, o děti 

se postarají zkušené delegátky. 

Pokud naopak víkend nevyšetříte, zkus-

te některé cvičební odpoledne s hlídá-

ním dětí, nebo naopak i s cvičením pro 

děti.  

PRO TATÍNKY (ZŘEJMĚ BEZ DĚTÍ)
Abychom nebyli v  podezření, že na 

tatínky zapomínáme, máme tu jednu 

lahůdku na období, kdy vy se budete 

vyhřívat na teplém mořském písečku. 

Tatínkové až na výjimky na nějaké to 

cvičení, případně polehávání na plá-

ži obvykle nejsou. Co takhle je poslat 

naopak do zimy? V  mnoha rodinách 

se velmi osvědčily rybářské výlety. Na-

trénovat vše můžete v klidném zákoutí 

jihočeských rybníků a pak už se můžete 

vypravit do severských fjordů a  okusit 

pravý mořský rybolov.

PRO DĚTI (ZŘEJMĚ S MÁMOU  
A TÁTOU) 
A  samozřejmě ještě pár horkých tipů 

pro celé rodiny

Poznáváme svět

• Máte rádi LEGO? Pestrobarevné 

kostičky, ze kterých si můžete po-

stavit na koberci v obývacím poko-

ji celý svět? Pak nemůžete odolat 

návštěvě Legolandu. Zábavní park, 

kde se nebudou nudit malí ani vel-

cí je jen pár desítek kilometrů od 

českých hranic v Německu.

• Když už jsme v  tom cestování po 

Evropě, byli jste už v  Disneylan-

du?  Stačí si zajet kousek od Paříže 

a  splníte jeden dětský sen. Svým 

dětem a možná i sobě.

• Pokud se vám nechce za hranice, 

můžete prožít den plný smíchu, 

zábavy i sportu třeba v aquaparku. 

Kousek od hranic jich určitě pár 

objevíte, a  pokud se vám nechce 

pracně pátrat, jistě najdete i  ces-

tovní kancelář, která vás doveze na 

místo a vše zprostředkuje. 

A co doma?

Samozřejmě nejen za hranicemi je něco 

pěkného k vidění. I u nás přece máme 

krásně. Když už jsme u těch aquaparků, 

co navštívit některý z našich. Máme pro 

vás pár tipů.

• Chcete si užít den plný sportu, 

zábavy a relaxace? Navštivte s ro-

dinou, přáteli či kolegy největší 

aquapark ve střední Evropě - aqua-

park Čestlice - s nabídkou úžasné-

ho vodního světa a saun, nádher-

ného SPA a moderního fitness. 

Ve vodním světě vás čeká spousta 

zábavy ve třech tématických palá-

cích.

• Co byste řekli na to užít si zábavu 

v  nově zrekonstruovaném  AQUA-

PARKU Babylon, kde se ocitnete ve 

světě příběhů Julese Verna? Proži-

jete den v malebném přímořském 

městečku s  vysokým majákem, ze 

kterého to je už jen pár kroků do 

tajuplného mořského světa pod 

vodní hladinou plného nejrůz-
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WELLNESS HOTEL BABYLON, Nitranská 1, 460 07 LIBEREC | rezervace@hotelbabylon.cz | www.HotelBabylon.cz

Léto s dětmi 
ve WELNESS HOTELU BABYLON

v Liberci

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

- výhodné PRÁZDNINOVÉ POBYTOVÉ balíčky
  ve WELLNESS HOTELU BABYLON
- iQLANDIA a iQPARK
- indoor AQUAPARK - 4 tobogany, laser show
  a mnohem více. Za každého počasí.

Prázdniny a léto s dětmi – ZÁBAVA, RELAX a POHODA

Ke každé platící dospělé osobě ve WELLNESS HOTELU BABYLON pobyt pro dítě mladší 12 let ZDARMA!

moje rodina a já.indd   1 26.5.2016   13:29:58

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!

RELAXAČNÍ DOVOLENÁ S WELLNESS PROCEDURAMI
8.600 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur/ osoba

SINGL POBYT
5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 12 léčebných procedur

ANTISTRESOVÝ POBYT
4.800 Kč / 4 dny – 3 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur + DÁREK

CYKLO-VÍKEND
1.900 Kč / 3 dny – 2 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 2 procedury + sauna

Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu 
při předložení tohoto inzerátu.

www.lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62

tel.: 482 368 101 – 102;  
mobil: 731 957 326

e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz
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nějších mořských živočichů a  ko-

rálů, kde si chobotnice střeží svůj 

poklad. Užijte si den plný zábavy 

i relaxace!  V příjemném prostředí 

přímořského městečka si můžete 

užít atrakce na vodní hladině jako 

aquazorbing nebo aquaroller. 

• A do třetice všeho dobrého? V Pa-

sohlávkách najdete nejmodernější 

aquapark v České republice - 12 

bazénů, 20 tobogánů, 24 saun a 

procedur. K tomu kryokomora, 

římské lázně a restaurace pro 480 

hostů. Užijte si vodní radovánky v 

krásné krajině Pálavských vrchů.

Možností, jak prožít krásné léto je ne-

přeberně. A je jen na vás, kterou si vy-

berete. Dříve než vyrazíte, pojďme se 

podívat na pár důležitých záležitostí…  

ČÍM VYRAZIT?
JAKÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 
ZVOLIT?
Auto

Pro krátkou až střední vzdále-

nost je auto nejvhodnější. Hlav-

ní výhodou je, že průběh cesty 

můžeme přizpůsobit potřebám 

drobečka. Pro děti je ideální vyrazit k ve-

čeru, aby mohly v průběhu cesty spát.  

Na prvním místě je bezpečnost a zdár-

ný příjezd do cílového místa naší do-

volené. Proto by měla být samozřej-

mostí  dětská autosedačka. Vždy než 

vyrazíte na cestu, zkontrolujte, zda je 

dětská bezpečnostní sedačka správ-

ně nainstalována a  zda pás správně 

zacvakl. Na druhou stranu dítě je zde 

dlouho připoutané a  navíc v  malém 

uzavřeném prostoru. Sedí-li jeden 

z rodičů vzadu s ratolestí je to ideální. 

Máme tak možnost často komunikovat 

a  zpříjemnit si cestu různými hrami.   

Nikdy nepokládejte tvrdé nebo ost-

ré předměty na zadní plato auta. Při 

prudkém zabrzdění by předměty moh-

ly spadnout na dítě a poranit jej. 

Vlak a autobus

Pokud není vlak přeplněný, snášejí 

ho děti většinou dobře. Vlak nabí-

zí volnost pohybu. Bezesporu vyjde 

tato cesta levněji a  vy se ještě navíc 

můžete naplno věnovat děcku. Ne-

milé jsou někdy hygienické pod-

mínky, tak nezapomeňte do batůž-

ku přibalit čistící vlhčené ubrousky. 

Dálkový autobus není příliš vhodný 

hlavně z  důvodů malého počtu zastá-

vek a  také zde chybí možnost zajistit 

přiměřenou teplotu a čerstvý vzduch.

Letadlo

Cestování letadlem je bezesporu vhod-

né hlavně na dlouhé vzdálenosti. Důle-

žité je připravit děti na nepříjemný pocit 

během vzletu a přistání. Tento pocit je 

způsoben přetlakem ve středním uchu. 

Zmírnit tento projev můžete bonbó-

nem nebo žvýkačkou. Kojence je vhod-

né při vzletu a přistání vzbudit pokud 

spí a nakojit ho či mu dát napít z lahve.  

Suchý vzduch v  letadle přispívá k  de-

hydrataci, proto během celého letu po-

skytujte malému výletníkovi dostatek 

tekutin. 

Co vzít určitě sebou?

Láhev s vodou nebo neslazeným čajem 

Svačina (nejlépe nakrájené ovoce 

nebo zelenina, sušenky bez čokolády) 

Pro malé děti dudlík, jednorázové plenky  

Oblíbenou hračku

Vlhčené ubrousky

Suchý i mokrý ručník

Náhradní oblečení

Cestovní lékárnička

Láhev s  převařenou vodou, popřípadě 

sterilizátor na lahve a ohřívač lahví

Zábavu na cestu (knížka, hry, plyšák)

Pití a jídlo na cestu

V  průběhu celé cesty, ale i  dovolené 

důsledně dbejte na pitný režim. Ne-

spoléhejte, že se vaše ratolest přihlásí 

o  pití sama. Obzvláště v  letních měsí-

cích je potřeba pít častěji a  nejenom 

tehdy když máme žízeň. Ideální je 

neslazený čaj nebo neperlivá voda. 

Na cestu berte pouze trvanlivé potravi-

ny, protože v teple se většina jídla rych-

leji kazí. Do krabiček můžete nakrájet 

omyté ovoce nebo zeleninu. Berte jen 

takovou stravu, na kterou je dítě zvyklé, 

a která mu chutná. Pro doplnění energie 

mějte například sušenky bez čokolády. 

K jídlu rovnou přibalte papírové a vlh-

čené ubrousky.

Oblečení na cestu

Ideální je pohodlné, volné a  hlavně 

prodyšné oblečení z  přírodního mate-

riálu. Zvažte i  výběr barev, nevhodné 

jsou pestrobarevné nebo černé svrš-

ky. Hodit se bude i náhradní oblečení, 

alespoň tričko. Kvalitní boty nejlé-

pe s  plnou špičkou a  lehká pokrývka 

hlavy by měly být samozřejmostí. 

Pojedete-li přes noc, mějte připravenou 

lehkou deku, polštářek a  oblíbenou 

hračku.

Cestovní lékárnička

Obsah cestovní lékárničky je dán dél-

kou, místem pobytu a zdravotním sta-

vem účastníků.

Pravidelně užívané léky

Léky na snížení teploty

Kapky proti kašli a rýmě

Oční kapky (v  případě podráždění vo-

dou nebo sluncem)

Desinfekce na drobné odřeniny, ná-

plast, obinadla, gáza

Léky pro případ průjmového onemoc-

nění 

Repelent proti hmyzu

Přípravky pro zklidnění kůže v případě 

poštípání hmyzem

Léky proti alergii (v případě potřeby)

Opalovací krémy s vysokým faktorem

Zdroj: cestujsdetmi.cz, 

foto: Schutterstockc.com
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Aktuální akce:

SLEVA 22 %
na vestavěnou skříň

SLEVA 10 %
na kuchyňskou sestavu

Nábytek na míru umíme!
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POLDA A OLDA – KNIHA 1
Jaroslav Malák patří k nejzajímavějším českým 

ilustrátorům dětské knihy. Jeho svérázný rukopis je stejně 

nezaměnitelný jako rukopis Adolfa Borna či Věry Faltové. 

Všechny tři tvůrce spojuje též tvorba komiksových seriálů 

pro slavný časopis Čtyřlístek. Jaroslav Malák pro něj spolu 

s Petrem Chvojkou a později též se Stanislavem Havelkou 

vytvořili seriál Polda a Olda o přátelství obyčejného kluka 

s neobyčejným skřítkem, který se dokáže proměňovat.

OSTROV S VŮNÍ ČERSTVÉHO CHLEBA
Někdy se stane, že žijete celé roky s přítelem, s nímž 

máte vlastní prosperující podnik, bydlíte v luxusním 

manažerském bytě v Plymouthu, chodíte do vybrané 

společnosti, a zdá se, že jinak to ani být nemůže. A pak 

přijde bankrot, váš vztah to zničí a najednou nemáte nic. 

Chce to velkou odvahu začít znova.

ENTER, MAMI!
„Nic se nestalo,“ řekla maminka do telefonu, když jí syn 
poradil, ať na klávesnici najde enter. „A co jsi udělala?“„No 
našla enter.“„A zmáčkla jsi ho?“ „To jsi neříkal!“ O učení 
maminky s počítačem je jeden ze sloupků, které novinář 
Martin Moravec napsal za deset let do čtvrtečního 
magazínu MF DNES. Protože si to žádá doba, některé 
zpětně trochu upravil a celkem 250 jich teď vydává v knize 
Enter, mami!

CIZINEC
Shelby přišla o manžela a vzápětí i o všechny iluze…

Ten okouzlující Richard, který ji hýčkal jako princeznu, jí 

zanechal obrovské dluhy. Když pak otevře jeho bankovní 

schránku, zjistí ke svému úžasu, že její manžel nezemřel. 

On totiž vůbec neexistoval.

OTÁZKA ZTRACENÉ HLAVY
Samuel Hoenig je mladý muž, který má vlastní podnik, žije 

s matkou a miluje baseball. Řekli byste – nic výjimečného. 

Jenomže Samuel je velice výjimečný. Trpí Aspergerovým 

syndromem, i když on sám je přesvědčený, že je to spíš vý-

hoda než utrpení...

NEJHODNĚJŠÍ CHLAPEC
Padesátník Todd Aaron je těžký autista, žijící od dětství 

ve specializovaném sanatoriu. V klidu si znovu a znovu 

pročítá encyklopedii a je nejraději, když se nic neděje. 

Když však do sanatoria přibudou noví lidé – nevlídný člen 

personálu a pacient s poškozeným mozkem –, poklidné 

vegetování vezme za své.

LÉTO, KDY JSME SE POTKALI
Cassidy má za sebou ošklivý rozchod. Když dostane 

nabídku pomáhat na letním táboře, neváhá a  jede.  

S novou životní situací se vypořádává i  Bryan. Po těžkém 

úrazu skončil na vozíku a  jeho myšlenky se točí jen kolem 

toho, co už nikdy nezažije. Nikdy nebude chodit, nikdy si 

nezatančí ploužák s  holkou. Zpátky k normálnímu životu 

mu má pomoct práce táborového vedoucího. Když se Cass 

a Bryan setkají, má každý z nich své vlastní plány. Ani jeden 

rozhodně nečeká, že potká lásku…

NEBOJÍM SE TMY
Bojí se vaše dítě tmy? Malý Tomík ano. Stejně jako skoro 

každé dítě na světě. Když je hluboká noc, začnou ho trápit 

otázky a začne mít strach. Co vidí ve svém pokojíčku? 

Strašidlo? Nebo jsou to hračky? Nádherně ilustrovaná 

interaktivní kniha dětem ukáže, že se nemusí bát! Na 

každé stránce si mohou „rozsvítit“ a hned uvidí, že 

strašidelně vypadají ve tmě i naprosto obyčejné předměty. 

Zábavnou formou dětem ukážete, že nemusí mít strach 

ze tmy!

DOBRODRUŽSTVÍ RODINY SMOLÍKOVY
Mírně potrhlá rodina se přestěhovala z  televizní 

obrazovky do knížky! Je tu Pepa Smolík, otec rodiny, 

ale věčně pod pantofl em, jeho energická manželka, 

pubertální dcera Týna, vynálezce Ládínek i   neposedný 

pes Zorro, o tajuplném MZúX ani nemluvě!

DŮM ŽEN BEZ MUŽŮ
Pět žen různého věku a z různého prostředí má společné 

jediné: nechtějí už nikdy slyšet o lásce. Až do okamžiku, 

kdy poklidnou hladinu jejich života rozbouří nová 

nájemnice. Juliette se líbí jejich přátelství a  semknutost, 

jejich odvaha a jejich nekonformnost. Ale ona rozhodně 

na muže nerezignovala! A  mluví o  tom nahlas. Naruší 

spolehlivé jistoty svých sousedek?

GÉNIOVÉ XX. STOLETÍ
Příběhy skutečných hybatelů dějin, tzn.   vědců, kteří 

spoluutvářeli dnešní svět: svět DNA, jaderné energetiky, 

informatiky a kybernetiky, kosmologie a  astrofyziky, svět 

umělých hmot a   svět moderní medicíny jsou mnohdy 

poutavější než kdejaký filmový thriller!

CESTA ZA LÁSKOU
Halina Pawlowská se letos na Nový rok rozhodla, že 

navzdory všemu bude šťastná! Že už nebude jen čekat, 

plánovat a  doufat. A  tak se vydala na cesty. Jela na 

místa svých vzpomínek a i tam, kde ještě nikdy předtím 

nebyla. Objela nejen naši vlast, ale i  půl země- koule. 

Všude potkala zajímavé lidi, snědla úžasné pochoutky 

a  hledala lásku. Jejím cílem bylo najít to pravé místo, 

které jí rozveselí duši a kde najde lásku. A našla ji.

CO MÁ SPOLEČNÉHO MALÁ NOŽKA 
S KAMASUTROU
Příběh dvou čtyřicátníků, Ireny a  Petra, které zcela 

nečekaně zasáhne vzájemný cit. Oba jsou velmi zranitelní 

a  zároveň ochotní ještě jednou podstoupit martyrium 

lásky. Oba úspěšní, jeden pro druhého dostatečně 

atraktivní… „Jak to, že ani tohle nestačí na udržení 

vztahu?“ diví se zakrátko. Zátěž minulých zkušeností 

táhne oba ke dnu a málem se na vlnách jejich vztahové 

epizody neudrží ani jeden z nich.

ZAHRADA SPÁČŮ
Vše, co Pearl za svůj krátký život poznala, se dá vyjádřit 

jediným slovem – Seed. Tak se nazývá uzavřená komunita, 

ve které se narodila. Řídí ji Papa S, duchovního vůdce, 

kterého všichni milují a uctívají. Když je Pearl patnáct let, 

přistěhuje se do Seed nová rodina, a  s  ní Ellis. Okouzlující 

a   výřečný chlapec začne Pearl vyprávět o  životě mimo 

komunitu. Odhaluje pravdu, která měla zůstat skryta. 

Bude mít dívka možnost poznat okolní svět na vlastní oči, 

nebo ji Papa S. nikdy nedovolí odejít?
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SMRTÍCÍ SLIBY
Případ Evy Dallasové... Nebezpečí číhá v minulosti.

Na počátku stojí krabice, adresovaná Evě. V ní najde 

zbraň, odznak, průkaz Amaryllis Coltraineové a vzkaz od 

vraha: MŮŽETE SI TY VĚCI NECHAT. MOŽNÁ CO NEVIDĚT POŠLU 

NĚKOMU JINÝMU VAŠE.

. Coltraineová přišla do New Yorku z Atlanty, ale jako policistka 

sloužila už příliš dlouho, aby nevěděla, jak se v džungli 

velkoměsta ubránit. A přesto přišla o život. Někdo ji zabil její 

vlastní zbraní pár kroků od domova…

NALEHKO
MINIMALISTICKÝ PŘÍBĚH O LÁSCE A PUTOVÁNÍ

Nejšílenější rande z internetové seznamky, dva lidé, tři týdny, 

osm zemí a žádná zavazadla...

Ona je Clara, životní krizí pošramocená mladá dáma, on je 

Jeff, profesor, který si libuje v podivných oděvech a v rámci 

experimentu se mimo jiné pokoušel bydlet v  kontejneru. 

Poznali se na internetové seznamce. A  začali opravdu 

neobvykle. Koupili si letenku, pro začátek do Istanbulu. 

Intimním tónem, který vás okamžitě pohltí, Clara líčí jejich 

dobrodružnou cestu. Vydali se na ni bez zavazadel, jenom 

s tím, co měli v kapsách a na sobě. Přesto to není cestopis.

OVEČKA SHAUN CESTUJE KOLEM SVĚTA
I přes život na poklidné farmě, je Ovečka Shaun neustále 

v  centru všech lumpáren, které ostatním ovečkám zpestřují 

všední dny. Pod jejím vedením se všechny společně vydávají 

na cestu kolem světa. Na děti čeká příběh plný zábavy, no-

vých příhod a poznávání dalekých míst. Hlavním úkolem dětí 

je najít na každé dvoustraně tu jedinou Ovečku Shaun s ku-

drnatou chocholkou. 

ČAJ NEJEN O PÁTÉ
Bylinkové čaje pro potěšení i zdraví

V téhle „čajové krabičce", sbírce dokonale sestavených receptů 

najdete bylinkové čaje na všechny možné neduhy těla i ducha.

Čekají vás tu čaje proti nachlazení, na dobré spaní a správné 

trávení, na zahřátí v zimě i ochlazení v létě, elixír pro odvahu 

či energii, stejně jako odvar pro uklidnění a relaxaci. A to sa-

mozřejmě zdaleka není všechno.

Potřebujete posílit imunitu? Žádný problém. Máme pro vás čaj 

plný antioxidantů a dalších prospěšných látek, který pomůže 

zvýšit odolnost proti nemocem.

TO BUDETE ČUBRNĚT!
Milý interaktivní příběh o  sourozencích Honzíkovi a Haničce 

svým vtipem potěší nejen fanoušky Mikulášových patálií. Jak 

dopadne nepovedené kouzelnické představení malého Hon-

zíka a jaké trampoty čekají na Haničku, která si musí vytou-

žené morčátko získat domácími pracemi? Hřejivý příběh je 

obohacen jednoduchými úkoly, jejichž prostřednictvím děti 

poznávají svět kolem sebe. Učí se různým znalostem a  do-

vednostem, rozvíjí své logické myšlení a usuzování.

ČESKÝ PRAVOPIS EXPRES
Kniha přináší shrnutí základních pravopisných pravidel, což 

ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací 

zkoušky, ale také středoškolští studenti, jejich učitelé, rodiče 

a  celá široká veřejnost. Všichni občas při psaní zaváháme 

a nevíme si rady s  některým obtížnějším pravopisným 

jevem. Každá z  15 kapitol se věnuje vysvětlení určitého 

pravopisného jevu, přináší příklady a  upozornění na 

jazykové zvláštnosti. Dále následuje řada cvičení, jejichž 

správné řešení si můžete ověřit v klíči.

MÁGOVÉ: ČARODĚJOVA ZEMĚ
Třetí díl příběhu o mladém muži, který praktikuje magii 

v reálném světě. Lev Grossman Quentina Coldwatera 

vyhnali z   Filorie, ze země jeho dětských snů, a od té 

doby s ním skutečný svět pořádně zametá. Teď se stal 

pouhým dalším sna- živcem, zachmuřeným a zoufalým, 

jenž se úporně pokouší vyšplhat po kluzkém svahu 

zpět ke světlu a  teplu. Nemá co ztratit, a  tak se vrací 

tam, kde všechno začalo  – na střední školu kouzel 

v Brakebills. Ale své minulosti nemůže uniknout…

FOTBALOVÍ GÉNIOVÉ
Kdo je nejlepší fotbalista světové historie: Meazza, 

Bican, Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, 

Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo nebo Messi? 

Výpravná publikace plná fotografií hledá společně se 

čtenářem uspokojivou odpověď na tuto věčnou otázku. 

Dává možnost nahlédnout do fotbalové kuchyně 

všech geniálních hráčů, jejich vrstevníků ve světě, v 

Československu a Česku, proniknout do zákulisí klubů 

a mužstev, za které hráli, ukazuje jejich výjimečné 

přednosti i řídké slabiny. 

KLUK MÉHO SRDCE
Tim Mason je kluk, na kterého se můžete spolehnout, 

když budete potřebovat najít otevřený bar, když budete 

chtít sjíždět schody na lyžích nebo jezdit na motorce po 

školních chodbách. Alice Garretová je… no určitě to 

není vhodná holka na nezávazné rande. Zvlášť když má 

kolem sebe smeč- ku ochranitelských bratrů. A  i  ona 

tuší, že Tim není zrovna vhodná volba. Jenže někdy 

volbu prostě nemůžeš ovlivnit…

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO CELOU RODINU
Kuchařka Zdravá výživa pro celou rodinu je 

nepřehlédnutelnou výjimkou v  rozbouřeném moři 

informací týkajících se způsobu stravování. Sto 

osmdesát rozmanitých receptů splňuje současně kritéria 

pro makrobiotickou, bezlepkovou a diabetickou stravu, 

inspiraci zde najdou i ti, kdo trpí alergií na bílkoviny 

kravského mléka. Jednotlivé recepty jsou připraveny 

tak, aby jejich základy byly použitelné také pro děti od 

kojeneckého věku.

FOTOATELIÉR
... když holky táhnou za jeden provaz

Hlavní hrdinka románu pro ženy - Martina Mrázková se 

jednoho rána dostaví do práce a zjistí, že ji kamarádka 

připravila o partnera i o práci. Nezbývá, než se zamyslet 

nad svým životem a rozhodnout jak dál. Oddechový 

román pro ženy o naplnění jednohu snu, báječném 

sesterském vztahu, projektu pro dobrou věc a hlavně 

životních situacích, které může prožít každá z nás.

LÁSKA PODLE SHAKESPARA 2
Aubrey Priceová má před sebou posledních pár 

týdnů studia na Torontské univerzitě. To, co mělo být 

nejkrásnějším obdobím jejího života, se pro ni ale stává 

utrpením. Tajný vztah s Danielem Grantem, asistentem 

na katedře angličtiny, čelí mnoha překážkám. Jeho 

odhalení by obzvlášt Daniela stálo nejen pověst, ale 

i celou kariéru. Oba doslova odpočítávají minuty, než 

budou moci být konečně otevřeně spolu. Mezitím 

hledají útěchu v tajných vzkazech a tolik výmluvných 

slovech Shakespearových dramat a sonetů. Dokážou 

svou zakázanou lásku udržet v tajnosti?

MALIČKÉ MIMINKO
Knížka Maličké miminko je určena všem maminkám a  tatínkům, 

kteří se spolu se svými předčasně narozenými děťátky snaží překonat 

neočekávanou životní situaci a vybojovat si své společné štěstí. Autory 

této publikace jsou docentka klinické psychologie Sexuologického 

ústavu 1. LF UK a VFN v Praze Laura Janáčková a Lumír Kantor, primář 

novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a předseda 

České neonatologické společnosti ČLS JEP. 

Knížka Maličké miminko provede rodiče od rané fáze těhotenství 

přes pobyt v  porodnici a  inkubátoru až po první vytoužené dny 

s miminkem doma. 
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KÁROVÁ DÁMA
Dráždivě napínavý příběh, který vás zaručeně 

a s elegancí i humorem ženám vlastním pobaví. Čtení, 

při kterém se budete červenat, je nejen na věčné 

téma muži, ale i o ženských neřestech a každodenních 

starostech. Poznáte kouzla některých rituálů, sílu 

karetního výkladu nebo tantrické masáže. Objevíte 

i  originální pokusy, jak zachránit manželský vztah, 

podněty k  zamyšlení nebo třeba inspirativní návod, 

jak uběhnout maraton. Otevřete knihu, otevřete svou 

mysl, nechte osud zamíchat karty a poznejte Károvou 

dámu.
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Slovenka Betka Stanková si v českém filmu zahrála poprvé 

splašenou Buginu v muzikálu Rebelové. Od té doby má za 

sebou řadu seriálových, muzikálových i divadelních rolí. Už víc 

než čtyři roky si užívá také roli maminky malé Alžbetky. O své 

dcerce láskyplně říká, že je pěkné šídlo. 

SI SVOU SÍLU
UVĚDOMILA JSEM 





Jaké teď těsně před létem zažíváte 

období?

Zažívám moc hezké období po pracov-

ní i  po osobní stránce. Ale zároveň je 

to období snahy. Snažím se hubnout, 

což mi ale moc nejde, protože líp se 

mi hubne na podzim. Ale teď mě tahle 

nutnost dostihla, protože se chystám na 

dovolenou do Řecka. Už nějakou dobu 

se snažím cvičit, což zvládnu i tam, ale 

s  dietou to asi bude horší. Tak uvidí-

me. S dietami nemám žádné zkušenos-

ti, vlastně jsem je nikdy ani nedržela, 

mohla jsem sníst cokoliv a  váhu jsem 

si držela. Ale po třicítce se to změnilo, 

tělo už nemá tak dobré spalování. Tak 

musím najít způsob, který mu bude vy-

hovovat. A přidat pohyb – možná jógu, 

kruhový trénink, ještě uvidím.

Kam do Řecka míříte?

Pojedeme s kamarádkou na Krétu, Bet-

ku bude hlídat tatínek. Byla jsem tam 

asi před sedmi lety, ale na jiném místě. 

Plánujeme vyloženě válecí dovolenou, 

jen knížka, lehátko, pláž, koupání a po-

vídání. A k tomu sem tam nějaký drinčí-

ček. Pak už se zase nezastavím, protože 

zbytek léta strávím s Betkou a pak už 

mě zase čeká práce.

Znamená to, že Betka je holčička, 

která chvíli neposedí?

Rozhodně není dítě, které sedí u stolu, 

když si maminka povídá s kamarádkou. 

Ona je velké šídlo, nikdy nevydrží chvíli 

v klidu třeba na klíně. Ani u jídla, to je 

pro ni zbytečná věc, která ji zdržuje od 

spousty zajímavých věcí, které by v  tu 

chvíli potřebovala dělat. Pořád musí 

běhat, nebo být v pohybu. Nevím úplně 

přesně, jaká jsem byla v  jejím věku já, 
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ale myslím, že dost podobně neposed-

ná. I když dnes už zdaleka nejsem tak 

hyperaktivní. Ale její tatínek (Jan Seidel 

– pozn.red.) je úplně stejný. Takže Betka 

je živá po nás obou.  Už dávno jsem se 

smířila s tím, že nemá smysl nutit ji do 

klidu, nařizovat jí, ať neruší a podobně. 

Malé dítě, které sedí způsobně v  re-

stauraci a  poslušně jí, je zázrak. Moje 

takové není a nebude a  já vlastně ani 

nechci, aby bylo. Ona to jednou pocho-

pí. Nikdo mi na dítě nedal manuál, ale 

cit mi napovídá, že děti jsou prostě ob-

čas hlučné a je jich všude plno a někdo 

si možná myslí, že jsou nevychované 

a rozmazlené. Nedávno jsem si uvědo-

mila, a teď jsem to trochu udělala zase, 

že o Betce mluvím spíš jako o zlobivce. 

Ona ale umí být taky úžasná a milá. Ale 

to nikdo neví, kdo s námi nežije.

Když přiznáte, že je Betka občas 

zlobivka, znamená to, že nejste na-

prosto nekritická matka? 

Myslím, že mám určitý nadhled, kdy-

bych ho neměla, asi se zblázním. Při-

znám, že Betka někdy trochu zlobí, 

stejně jako že já bývám občas podráž-

děná a  nepříjemná matka. Ale jindy 

jsem láskyplná a  pohodová. Doufám, 

že z ní vychovám zdravě sebevědomou 

holčičku, která bude mít ode mě zpět-

nou vazbu mého nazírání reality. Milu-

ju své dítě a je pro mě nejvíc na světě, 

ale neříkám to všem na potkání. To jsou 

věci ve mně a nepotřebuju je dávat na 

odiv. Spíš to zlehčuju, říkám, že Alžbet-

ka zlobí a že je šídlo. A pak si vyčítám, 

proč ji nepochválím. Já jsem spoustu 

věcí ve výchově pokazila. Ale nebudu 

si to vyčítat. Naopak to přiznám. Kdo 

z nás je 365 dní v roce v pohodě a ze-

novém klidu? Ten, kdo to tvrdí, buď lže, 

nebo nemá děti.

Zůstala jste s Betkou sama…

Nejsem sama. V  domácnost sice ano, 

ale její tatínek je s Betkou skoro každý 

den. Je s ní víc než jakýkoliv jiný otec, 

který normálně funguje. Takže v tomto 

stavu ideální model. 

Proč jste se tedy rozešli?

Asi do určité míry statistika. Prostě 

jsme si přestali rozumět. Jsme hodně 

rozdílné povahy, máme různý přístup 

k  mnoha věcem, bylo mezi námi moc 

třecích ploch. Oba dva jsme byli malin-

ko nevyspělí a nevyzrálí, což rozkrylo až 

narození Betky. Každý si neseme leccos 

z vlastní rodiny a je potřeba se dohod-

nout na nějakých kompromisech, v čem 

se jeden druhému přizpůsobíme. Na-

víc ženy mají často jiné představy než 

muži. Náš rozchod nebyla ničí chyba 

ani vina, prostě se tak stalo. Rozchod 

nebyl jednoduchý, vždycky je kompli-

kovanější, když jde o dítě nebo o děti, 

ale ustáli jsme ho. Myslím, že pro dítě 

je lepší, když s ním sice tatínek nebydlí, 

ale maximálně se mu věnuje, než aby 

byla rodina pohromadě, ale žila v dus-

nu a napětí. Děti všechno dobře vníma-

jí, někdy mnohem citlivěji než dospělí, 

nasávají atmosféru jako houba. 

Není to trochu paradox, že se dva 

lidi musí rozejít, aby spolu mohli 

fungovat?

V podstatě se to dá takhle říct, ale nic 

není jen černé, nebo bílé. 

Co vám tohle období dalo?

Člověk se toho o sobě hodně naučí. Ale 

to se naučí už díky tomu, že přijde dítě 

do rodiny. To byla změna pro mě jako 
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pro matku, ale i pro partnerský vztah. 

Tím, že jsme s Betkou zůstaly samy, nau-

čila jsem se stát na vlastních nohou, být 

zodpovědná za sebe i za ni. Uvědomila 

jsem si svou sílu. A  už nikoho neobvi-

ňuju. Nemám koho. V  tom je partner-

ský život složitější, protože člověk oče-

kává. Já neočekávám nic. Jenom sama 

od sebe. Můžu vynadat jen sama sobě. 

A taky se pochválit. Což neříkám, že je 

výhoda, pořád věřím v partnerský život, 

rodina jsou pro mě máma, táta a děti. 

Rozhoduju se podle sebe, dělám to, co 

chci. Když pro mě někdo něco udělá, 

jsem ráda, ale nečekám na to. Třeba 

do budoucna přijde nějaký partner, ale 

teď si to vůbec nedokážu představit. 

Mám povinností, starostí, ale i  radostí 

nad hlavu. To už bude muset být rána 

z kulometu plná lásky, abych do naše-

ho života někoho přibrala. Já ale nic 

takového nevyhledávám. Musela jsem 

si spoustu věcí uvědomit. Třeba to, že 

něco podobného by se mi asi stalo s ka-

ždým chlapem. A intenzivně pracuju na 

tom, abych se z toho poučila.

Jak?

Dva roky docházím k terapeutovi. Je to 

psychiatr, ne psycholog a  má neuvěři-

telný vhled do života. Setkání s ním mi 

pomohlo v největší krizi a pomohlo mi 

najít odpovědi na spoustu otázek. Díky 

němu neřeším vztah, ale jenom sebe. 

Jak já chci žít. 

Ne každý by tohle přiznal.

Nikdo se za odbornou pomoc nemu-

sí stydět Aspoň jednou měsíčně bych 

každému doporučila takovou sebere-

flexi a očistu vlastní duše a hlavy. Něco 

jiného je vykecávat se s  kamarádkou 

u  kafe. Ta už je do vašich problémů 

zatažená a  není tedy objektivní, má 

svůj názor. Nikomu to nevnucuju, ale 

pro mě je to dobrá cesta. Nezaintere-

sovaná třetí osoba, která mi umožní 

povídat si sama o  sobě. O  své minu-

losti, různých souvislostech, práci. Chci 

si umět s některými věcmi líp poradit. 

A tahle terapie mi to umožňuje, i když 

je to vzhledem k  mému temperamen-

tu dlouhý proces. Pořád je co řešit. Ně-

kdo potřebuje magično, já ne, já jsem 

pragmatická a  realistka, potřebuju na 

všechno přijít vlastním rozumem, jen 

s  tím, že mi někdo dává určité vhledy 

zvenčí a přivádí mě otázkami na správ-

nou cestu. Na druhou stranu jsem ale 

taky velmi emotivní. Spoustu věcí jsem 

dlouho neřešila, protože plynuly samy. 

Ale pak jsem potřebovala pomoct roz-

krýt některé situace ve svém životě. 

Člověk se naučí popsat věci, které ne-

věděl, jak popsat. Nechci říkat, že jsem 

se našla, pořád se nacházím a  s  mou 

povahou to bude trvat ještě dlouho. 

Vždycky budu dělat chyby. Ale už si je 

uvědomuju. Vždycky bude něco, co mě 

vytočí. I  to jsem si potřebovala uvědo-

mit. Sama bych se k  těmhle věcem asi 

nedopracovala. Ne že bych vedla po-

vrchní život, ale brala jsem leccos auto-

maticky. Ale zase nejsem člověk, který 

by se ve všem babral. Nejsem paní ex-

trémů, mám ráda tu klasickou zlatou 

střední cestu, pokud je alespoň trochu 

možná. Nejsem člověk, který bude cho-

dit světem nešťastný a upíjet se k smrti, 

ani ten, kdo se bude vznášet na obláč-

ku ezoteriky a hlásat, jak je šťastný. 

Máte něco nedořešeného 

i z minulosti?

Tam toho je. Ale to má asi každý.

Cítíte přímo nějakou křivdu?

Ne, to nejsou křivdy. Naši rodiče se na 

nás dopustili jen toho, čeho na nich 

jejich rodiče. Protože ani je nikdo ne-

učil vychovávat děti. Nemám právo to 

hodnotit. Soudím a hodnotím jen sebe. 

Záleží na mně, jak si to pojmenuju a vy-

světlím sama pro sebe. Když to udělám, 

jsem schopná s tím žít dál. Já se hlavně 

nechci cítit jako nějaká oběť. 

Myslíte, že vám to všechno dalo  

určitou životní moudrost?

Kéž by. Jsem smířená s  tím, že někte-

ré věci nevyřeším. Minulost musím jen 

uchopit, ne pochopit. Nechci některé 

věci opakovat, proto je rozebírám. Aby 

třeba můj budoucí partner dostal po-
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měrně vyrovnanou ženu, která ví, co 

chce. (smích). 

Jaký byste chtěla, aby byl váš bu-

doucí partner? Jací vás přitahují 

muži? 

Těžká otázka, protože ani já sama to 

nevím. Přitahuje mě to něco, co z chla-

pa vyzařuje. Nemusí být excentrický 

a  upovídaný. Mám ráda, když má hu-

mor, který je mi blízký, když není moc 

zamindrákovaný, když z  něj vnímám 

chlapa. Ale nemyslím tím žádného ma-

cha. Ani idol, to slovo nemám ráda, 

idolové podle mě neexistují. Buď si dva 

lidi sednou na první dojem i s chybami, 

nebo ne.   Rozhodně nejsem schopná 

vztahu z rozumu. Že bych si řekla: Ten 

je v mé věkové kategorii, je hodný, to 

by mohlo vyjít. Vím, že to by rozhodně 

nevyšlo a neklapalo. 

Na začátku jste mluvila o  práci. 

Hrajete v seriálu Přístav, kde máte 

roli Jany Koblížkové zvané Kobliha, 

která taky sama vychovává dceru.  

To je pravda, ale ta seriálová postava je 

víc v  pohodě.  A  víc rozumí motorům 

aut i mužům.  Ona vlastně chlapa nehle-

dala, a sám se objevil. To by se mi taky 

líbilo. Docela se těším, až zase začneme 

natáčet. Přítele, kterého najdu v  cha-

tové osadě, mi v Přístavu hraje Martin 

Zounar. Hráli jsme spolu i ve Vyprávěj, 

dobře se známe, máme stejný smysl 

pro humor. Martin je pohodář a vtipá-

lek. Taková práce je radost. Doufám, že 

nás čeká ještě hodně humorných scén. 

Zahrála jsem si taky epizodní roličku 

v  dalším seriálu. Tam jsem za praště-

nou holku, hraju s  parukou a  mluvím 

slovensky. Pak mě čeká ještě jeden krát-

ký projekt. V  Divadle Palace účinkuju 

v představení Chlap na zabití. A to mi 

zatím stačí. Musela jsem nějaké nabíd-

ky odříct, protože byly nad můj časový 

rámec. Některé mě mrzely, ale nedá se 

nic dělat. Jsem hlavně máma a nechci, 

aby jednou Betka říkala, že jsem pořád 

pracovala a  moc nebývala doma. Chci 

pro ni být někdo, o koho se může opřít. 

Teď i  později, až bude větší. Neumím 

si představit, že bych třeba přijala ně-

jakou roli a odjela na dva měsíce pryč. 

Možná je to jen můj problém, a  ona 

by to vzala v pohodě. Ale já to takhle 

nechci. A jestli přijdu o nějaké herecké 

příležitosti, nevadí. Role mámy mi za to 

stojí. Teď mě ještě chce, za chvilku už to 

tak třeba nebude, tak si ji musím užít. 

Protože co já vím, jestli budu mít ještě 

druhé dítě, co život přinese.

Do Prahy jste kdysi přijela za  teh-

dejším přítelem a  našla tu práci. 

Roli ve filmu Rebelové, pak v muzi-

kálu Pomáda a postupně další. Kdy 

jste si uvědomila, že tu chcete zů-

stat natrvalo? 

Jsem tu s  přestávkami od devatenácti 

let, ale moje aklimatizace měla několik 

fází. 

Upřímně ale říkám, že jsem nikdy ne-

měla tendence zabalit to tady a vrátit 

se zpátky na Slovensko. Ráda jezdím 

do Bratislavy za rodinou, ale zpátky mě 

to netáhne. Praha mi vyhovuje, je dost 

anonymní, ale zároveň tak trochu jako 

maloměsto. Tím, že jsem odešla v deva-

tenácti, mám všechny přátele tady. Vaz-

by ze střední školy a z vysoké jsou pře-

trhané, i  když s  některými lidmi jsem 

v kontaktu. Navíc Bratislava není nijak 

daleko, za tři hodinky jsem autem tam. 

Ale jezdím tam jen na návštěvu. Praha 

je pro mě fajn místo k životu. 

Nejstarší vzpomínka na dětství:

Byly mi asi čtyři nebo pět let, když jsem 

spadla do bazénu. Na chalupě v Tatrách 

jsme měli bazének zabetonovaný do 

země.  Vody v něm bylo dospělému tak 

pod pas. Mně tam něco spadlo, naklo-

nila jsem se a zahučela tam. Jenom jsem 

viděla jedny nohy mýho táty a  druhý 

strejdovy, jak oba hupsli do vody a vy-

táhli mě. Bylo štěstí, že tam byli. Až 

později mi došlo, že jsem se taky mohla 

utopit, kdyby oni nebyli poblíž.

Monika Seidlová

Foto Monika Navrátilová

makeup Michaela Ohemová
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