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Také jste poslední měsíc měli už po-
cit, že jsou prázdniny na dosah? Letos 
tím více, když nás netradiční  situace 
mnohdy nenutila k včasnému vstávání 
a dopravě potomků do škol. 
Tak teď už tu jsou skutečně ty vytou-
žené 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, svo-
body 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 
vysvětlili spolužáci na jednom z třídních 
srazů - kdy, když ne teď? Život se přece 
nežije na zkoušku…
Tak ať vám ta vaše letní premiéra po-
kud možno vyjde.  Co na tom, že k moři 
asi moc nevyrazíme  a  pokud ano, 
bude to pobyt tak trochu omezený. Ať 
je vaše léto i přesto co nejkrásnější 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 dobré-
ho, nebo návod, jak se vyhnout nemo-
cem při cestování.

Krásné léto 
a na shledanou zase v září.   

Editorial
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Dítě kontra matka?
Ale já chci miminko!
V podstatě nic už není nemožné. Bezmála sedmdesátiletá Mexičanka 
se stala šťastnou matkou, babička si porodila vlastní vnouče, na svět 
přišlo dítě, kterému bylo téměř jednadvacet let. Lékaři dokáží zázraky. 

Ale co děti?
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Těhotenství 
jako by se po-
sunulo o jed-
nu generaci 
– místo dcer 
rodí matky.

MATKOU V SEDMDESÁTI
Biologické hodiny už ani u nás natlačí 

ženy k  brzkému těhotenství. Zatímco 

ještě nedávno pokud nebylo děvče do 

dvaceti pod čepcem a  v  jednadvaceti 

matkou, šuškalo se v  okolí, že je zřej-

mě něco v  nepořádku, dneska nejsou 

výjimkou ani matky po čtyřicítce. Těho-

tenství jako by se posunulo o jednu ge-

neraci – místo dcer rodí matky. Někde 

se ale své vytoužené miminko rozhod-

nou porodit i babičky. 

Bývalá mexická senátorka a  herečka 

Irma Serrano před lety požádala svého 

manžela, aby jí poskytl sperma k  ulo-

žení do speciálního mrazicího boxu 

v USA. „Pro všechny případy,” prohlá-

sila tenkrát. Když v  roce 1997 manžel 

zemřel, tehdy třiašedesátiletá Irma už 

o dítěti neuvažovala. O několik let poz-

ději své mínění změnila. Probudily se 

v ní mateřské pudy a zatoužila stát se 

v takřka sedmdesáti letech maminkou. 

Svá zmrazená vajíčka nechala oplodnit 

spermatem zemřelého manžela a  otě-

hotněla. V poslední době není rozhod-

ně jediná. Například  v porodnici v bu-

kurešťské čtvrti Giulesti se narodila Eliza 

Maria Iliescuová. Vážila sice jen 1,45 ki-

logramu, ale jinak by nebyla ničím výji-

mečná – pokud bychom si odmysleli, že 

ji matka porodila v šedesáti šesti letech.  

Rumunská univerzitní profesorka a au-

torka dětských knížek Adriana Iliescu-

ová si vždy přála být matkou, ale ne-

mohla otěhotnět přirozenou cestou. 

Lékařské řešení se objevilo až v  době, 

kdy její vrstevnice začínaly být babička-

mi. Přesto se pro něj rozhodla. Postou-

pila devítiletou léčbu a nakonec umělé 

oplodnění. Čekala dvojčata, menší dítě 

však zemřelo a lékaři proto museli dru-

hé přivést na svět více než šest týdnů 

před stanoveným termínem porodu 

císařským řezem. Doufají však, že bude 

naprosto pořádku.

Ostatně, zdravé dítě přivedla na svět 

například i  pětašedesátiletá Indka, še-

desátileté rodičky už se pomalu pře-

stávají považovat za raritu. Známý je 

například případ maminky, která přišla 

v  pětapadesáti letech při autohavárii 

o jediného syna. Rozhodla se pro umělé 

oplodnění, aby nezůstala úplně sama. 

Názory na takto vyvzdorované těho-

tenství se různí. Ano, lékařská věda 

kráčí kupředu mílovými kroky a  díky 

prenatální diagnostice je možné ženě 

téměř zaručit narození zdravého mi-

minka. Co ale zároveň tato věda nabízí 

vysněnému dítěti? Lidský věk se pro-

dlužuje, ale i tak má své hranice. Jakou 

šanci má šedesátiletá matka, že uvidí 

své dítě dospívat? Je opravdu morální 

přivádět cíleně na svět pohrobky? 

DANIEL: DÍTĚ STARÉ 21 LET!
Samozřejmě, titulek je trochu nadsa-

zený. Daniel se nenarodil rovnou jako 

dospělý, raritním na jeho vzniku je, 

že bylo použito 21 let staré sperma. 

V  tomto případě ale rozhodně nebyla 

důvodem snaha o senzaci.

Trevor White (nyní 42) už ve svých se-

dmnácti letech zjistil, že má rakovinu 

varlat. Okamžitě podstoupil náročnou 

léčbu. Protože mu ale po chemoterapii 

hrozila neplodnost, nechal si  odebrat 

spermie. Ty dvě desetiletí odpočívaly 

v  mrazicím boxu v  nemocnici Svaté 

Marie v Manchesteru v teplotě -196 °C. 
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Úspěšný začátek mateřství



• Nejstarším mužem, který zplodil syna, je údajně čtyřiadevadesátiletý Američan 
Lee Colley. Nevlastnímu bratrovi jeho posledního dítěte je sedmdesát jedna let.

• O nejstarší matce na světě nemá sice lékařská literatura přesné záznamy, ale 
Ellen Ellisová z Walesu porodila v roce 1776 údajně ve věku dvaaosmdesáti let 
své třinácté dítě. Takový případ už se téměř vymyká biologickým zákonům i lid-
skému chápání. 

• Za nejmladší rodiče na světě jsou považováni manželé Hsi z Číny, kterým se v roce 
1910 narodilo zdravé a plně vyvinuté dítě. Matce bylo v té době osm a otci devět let.

Rekordy a kuriozity:
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Ale to trochu předbíháme. Důležité 

je, že ve svých 24 letech potkal Trevor 

Joan. Po několika letech se vzali a  sa-

mozřejmě si moc přáli miminko. Joan 

se ale otěhotnět nepodařilo.  Nakonec 

v  zoufalství požádali o  pomoc lékaře 

v nemocnici Svaté Marie. A  stal se zá-

zrak. Spermie byly i  po tolika letech 

plně použitelné. Joan se odhodlala 

podstoupit umělé oplodnění. Jaké bylo 

její rozčarování, když ani tato metoda 

nevedla k  úspěšnému konci. Nakonec 

jim lékaři navrhli mimotělní oplodnění. 

Joan dala lékařům k  dispozici několik 

svých mateřských vajíček, do nich byly 

injekční stříkačkou vpraveny spermie. 

Pět z osmi vajíček se podařilo oplodnit 

a ze tří se pak vyvinula embrya, která 

lékaři implantovali do Joaniny dělohy. 

Embrya vsazená v  roce 2002 přinesla 

své ovoce. Z jednoho z nich se po devíti 

měsících narodil zdravý chlapec, který 

dostal jméno Daniel. 

„Ano, spekuluje se o  tom, zda je či 

není takový čin etický,“ přiznává Tre-

vor. „Snadno se soudí těm, kteří mají 

kupu dětí. Nerozhodl jsem se pro rako-

vinu dobrovolně. Neřeším otázku etiky. 

Hlavně, že jsme všichni šťastní.“

BABIČKA SI PORODILA VNOUČE
Paní E. si velmi přála dítě. Verdikt léka-

řů byl ale nemilosrdný. Sdělili jí, že její 

děloha není prakticky vyvinutá a šance, 

že by mohla donosit dítě je tedy nulo-

vá. Ukázalo se však, že vaječníky naštěs-

tí normálně fungují. Proto se rozhodla 

najít náhradní matku, která by její dítě 

donosila. Přes usilovnou snahu se ale 

náhradní maminku najít nepodařilo. 

Nakonec se nabídla její pětačtyřicetilá 

matka, která už se na smutek své dce-

ry nemohla dál dívat. Cesta nebyla jed-

noduchá, na zázrak čekala rodina plné 

čtyři roky. Nakonec se podařil. Na svět 

přišla dokonce dvojčata. Holčička a chla-

peček se narodili na speciální klinice 

v  indickém Gujaratu, kde jejich matka 

a  zároveň i  babička žije. „Jsme všich-

ni neuvěřitelně šťastní a  je nám úpl-

ně jedno, že někteří lidé tvrdí, že jsme 

jednali neeticky,” uvedli rodiče dvojčat, 

kteří bydlí v britském Ilfordu. „Myslím, 

že je to eticky v pořádku. Babička měla 

velkou motivaci a  teď je velmi šťastná 

a spokojená,” uvedl doktor Nayna Patel 

z kliniky pro umělé oplodnění Akanksha 

v indickém Anandu. Podobný případ se 

nestal poprvé. V prosinci 1998 porodila 

Edith Jones (52) v britském Darlingtonu 

své dceři zdravého chlapečka. Také ona 

nevidí na svém nápadu nic nemorální-

ho. A že je zároveň matkou i babičkou 

ji prý vůbec netrápí.

TOVÁRNA NA DĚTI
„Říkají mi fabrika na mimina,” směje 

se Carole Horlock (36) z  Velké Britá-

nie. Tato žena totiž rodí děti na objed-

návku. Už jich donosila celkem devět. 

Denně prý dostává desítky žádostí od 

zoufalých rodičů, kterým se nedaří mít 

potomka přirozenou cestou.

„Jsem šťastná, že mohu pomoci pá-

rům, které nemohou mít vlastní dítě. 

Je to nádherný pocit, když cítím, jak mi 

v bříšku vyrůstá nový život. Ale vím, že 

si s  city nesmím zahrávat. Nosím dítě, 

které patří někomu jinému,” vypráví 

Carole. Ne všichni z jejího okolí jsou ale 

přesvědčeni, že její úmysly jsou tak čisté 

a nezištné. Někteří sousedé ze Steven-

age u Londýna, kde Carole bydlí a pra-

cuje v kadeřnictví, tvrdí, že to všechno 

dělá jen pro peníze. Carole přiznává, že 

za každé miminko vyinkasuje 642 tisíc 

korun. „Když to rozpočtu, je to vlastně 

82 korun za hodinu těhotenství.”

Carole napadla myšlenka být náhradní 

matkou zhruba před devíti lety. „Jed-

noho dne mi brečela sousedka na rame-

ni, že nemůže mít děti. Nabídla jsem se, 

že jí pomůžu,” vypráví Carole. Soused 

jí přinesl v poháru spermie a Carole se 

podle svých slov v ložnici sama oplodni-

la. „Za devět měsíců se od sousedů už 

ozýval křik miminka,” říká s úsměvem. 

To byl počátek jejího nového podniká-

ní. Další děti už „počala“ v  porodnici 

pod dohledem lékařů. Carole není kla-

sická náhradní matka. To by si musela 

nechat zavést oplodněné vajíčko. Je 

vlastně genetická matka všech dětí.

Ne vše ale bylo úsměvné a bez problé-

mů. Novou životní náplň své ženy neu-

nesl manžel Stephen, se kterým má dvě 

dcery. Naštěstí se našel přítel Paul (43), 

který říká: „Já jsem pyšný na to, co dělá. 

A těhotenství jí sluší.”

Ženy a  jejich děti, neobyčejné lidské 

příběhy. Vyvolávají nadšení a  odsou-

zení, rozpaky a obavy. Co je a co není 

morální, co je a není etické? To ať si roz-

hodne každý sám. 

Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

8



INZERCE

1-2 s_BabyCalm.indd   1 8.4.2013   11:37:44

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

 



1010



1111

Když v létě prší 
aneb jak zabavit ty nejmenší?

Ať už jde o  jaro, léto, podzim, nebo zimu - v každém ročním období 
se najde tzv. „období dešťů“. Na jaře jsou to jarní přeháňky, stude-
né a rychlé jako sprcha pro otužilce. V létě jsou to bouřky, kterým 
předcházejí horké a dusné dny. Na podzim nás zase trápí často dlouhé 
a neutuchající deště. A v zimě padá něco jako déšť se sněhem dohroma-
dy – čemuž po dolehnutí na zem říkáme ,,břečka“. Pokaždé ale, jako 
rodiče, musíte řešit to, jaký program zvolíte pro své děti. Ty totiž ne-

zajímá, že prší, ale co se bude dít?!



PROGRAM ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Je více než jasné, že děti je potřeba 

nějak zabavit. Jednak se nebudou nu-

dit a šahat tak po tabletu a televizních 

ovladačích. Ale také vhodný program 

rozvine jejich kreativitu, něco je naučí 

a vám poskytne chvilku času (ať už pro 

sebe, či pro resty, které je nutné doma 

vykovat).

TI NEJMENŠÍ
Jste-li „majitelkou“ dítěte v batolecím 

věku, není to nijak snadné. Na jednu 

stranu je dítě nadšeno každou novou 

věcí a tak vás lehce nepošle „do háje“, 

že to, či ono už dobře zná. No na dru-

hou stranu takové dítě u ničeho dlouho 

nevydrží a ve více jak mnoha případech 

potřebuje dozor. Jak ho tedy zabavit?

Každý nejspíš zná klasické body, jak 

zabavit dítě alespoň na chvíli. Většinou 

jde o  kreslení, stavění z  kostek a  po-

dobně. U batolete je potřeba ale dávat 

pozor na ostré tužky a  malé kostičky. 

Není tedy od věci pořídit si tabuli na 

křídy, či na fix. Popřípadě si pořiďte tzv. 

omalovánky na vodu. Jde o omalován-

ky, kde není třeba vykreslovat. Patří 

k  nim štěteček, do kterého napustíte 

vodu a jak bude dítě čmárat po omalo-

vánce, tak se bude odhalovat obrázek 

skrytý v ní. Není tedy ani potřeba, aby 

dítě umělo vymalovávat, či malovat. 

Výhodou je, že štětec se nenamáčí do 

vody a ta tak není všude kolem! Navíc 

ty nejmenší batolátka to prostě baví. 

Ono pak stačí pár chvil, než omalován-

ka uschne a  obrázek zmizí a  můžete 

začít znovu!

 Také není na škodu koupit větší sta-

vební kostky (či použít staré z vlastního 

dětství – každý na ně nejspíš pamatuje-

me). Samozřejmě je jistě nadchne Du-

plo, které přináší mnoho variabilních 

možností.  

V případě batolete není mnoho činnos-

tí, u kterých jej můžete nechat o samo-

tě. Nezbude vám tedy nic jiného, než 

být s ním. Ostatně i kdyby bylo venku 

hezky, museli byste na něj dávat po-

zor. Pokud ale prší, neznamená to ho 

nutně posadit před televizi. Například 

čtení z  knížek je super věc. Číst dítěti 

není třeba jen večer na „dobrou noc“. 

Po knížce klidně můžete šáhnout i  za 

deštivého počasí. Nejenom, že čtení 

rozvíjí fantazii, ale také vás stmelí. Dítě 

posedává na vašem klíně a  naslouchá 

vašemu hlasu. Ten mu přináší pocit 

bezpečí a klidu. A pokud si myslíte, že 

malé dítě ještě nechápe smysl příběhů 

z pohádek, možná budete překvapení, 

až něco z  toho použije v  běžném ži-

votě. Děti jsou velice vnímavé. Pokud 

jim tedy čtete, dejte si na to čas. Přes-

něji řečeno – dětské knížky jsou plné 

ilustrací - pokud čtete zrovna o  zajíci, 

klidně se odmlčte a ukažte prstem na 

obrázek zajíce v knížce. Vysvětlete dí-

těti, že toto je zajíc. Děti se rychle učí 

a snadno si to zapamatují. Příště - třeba 

v knížce, či na nějakém obrázku, uká-

žou zajíce oni vám.

ŠKOLČÁTKA
Máte-li doma „raráška“ ve školkovém 

věku, je to pěkné posvícení. Chvíli ne-

postojí, natož tak neposedí! Je to ra-

dost, ale i  fuška. Samozřejmě každé 

dítě je individuální a  lze jej zabavit 

jinak, ale existuje pár užitečných rad 

a tipů, jak na to! 

Bydlení je hra

U  dětí této věkové kategorie již jasně 

vede lego. Je u dětí oblíbené již několik 

let a stále se vyvíjí k dokonalosti. Nejde 

už jen o  součástky a  stavební kostky. 

Ale také o různé panáčky a postavičky, 

či zvířátka, až po kytičky, plamínky, ry-

bářské udice a  další komponenty. Hra 

s  legem může dítě zabavit i  na něko-

lik hodin (troufněme si říci alespoň na 

několik desítek minut). Pokud v  něm 

vyvoláte soutěživé ducha, aby vám po-

stavil co nejlepší domeček, farmu, zoo, 

safari… cokoliv, je to možné. 

Miluju a maluju

„Jedním tahem, samým blahem, srdce 

z lásky maluju“ … Ano, je to sice staré, 

ale dobré! Většina dětí si rádo kreslí. 

Mít tedy omalovánky po ruce není od 

věci. V opačném případě postačí i časo-

pis a nějaký ten obličej na titulní strán-

ce, jako podklad pro vybarvení. Zmi-

ňované omalovánky na vodu mohou 

také stále posloužit, ale nejspíš už je 

to nezabaví na delší dobu. Zkuste tedy 

opravdu malby jedním tahem. Existuje 

jich více, než dost. Pokud vaše dítě nav-

nadíte, aby se pokusilo nakreslit dome-

ček, či jiný útvar jedním tahem, věřte, 

že bude chvíli klid!

PRO TY STARŠÍ
Tři, dva, jedna – do útoku!

Jako malí jsme si všichni rádi hráli na 

vojáky. Věřte, že i když se doba mění, 

nemění se dětská přirozenost. Postavte 

si tedy doma vlastní bunkr! Postačí vám 

k  tomu pár dek, polštářů a židličky, či 

něco, o co lze deku zavěsit. Děti si pod 

obyčejnou dekou vydrží hrát celé ho-

diny. Pro ně to není jen deka zavěšená 

na židlích. Pro ně je to příkop ve vál-

ce, bunkr v lese, či chaloupka z Jeníčka 

a  Mařenky. Dětská fantazie je neko-

nečná, stačí jí trošku pomoci. Nejen že 

tak podpoříte jejich fantazii, ale děti si 

v bunkrech rády hrají – dává jim to po-

cit bezpečí a berou to jako svůj „dome-

ček“, tedy za své útočiště, kam se před 

vším mohou schovat.

12
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To, že správně vybrané hračky 
podporují vývoj dítěte, je zná-
má věc. Jak ale poznat tu správ-
nou hračku pro vaše batole, aby 
dítě bavila, a  zároveň byla 
přínosem pro jeho další roz-
voj? Hračky by měly odpo-
vídat věku dítěte, jeho ci-
tovému vývoji a psychickým 
i  fyzickým schopnostem. 
Stavebnice LEGO® DUPLO® 
jsou skvělou hračkou pro děti 
již od 18 měsíců až do 5 let a vždy 
korespondují se schopnostmi dítěte. Navrže-
ny jsou tak, aby dětem pomáhaly s  rozvíje-
ním jejich dovedností a s učením konkrétních 
úkolů, a zároveň podporují dětskou kreativitu 

a  fantazii. Hračka 
by měla odpoví-
dat zálibám a  zá-
jmům dítěte, vy-
cházejte tedy ze 
sledování svého 
dítěte. Jen vy 

sami nejlépe víte, 
s  čím si vaše nejmen-

ší rádo hraje, co nejraději 
sleduje v televizi nebo jakou má 

oblíbenou knížku. Stavebnice LEGO 
DUPLO zabaví vaše batole, ať už miluje 

zvířátka, objevování kouzelného světa pohá-
dek, rychlou jízdu s  autíčky či zachraňování 
světa s oblíbenými hrdiny.

Jak vybrat tu správnou hračku? 

S manuálem LEGO® DUPLO® 
se už v hračkách neztratíte

lego duplo.indd   1lego duplo.indd   1 2.7.2020   17:07:492.7.2020   17:07:49



Láska prochází žaludkem

Již od útlého věku vás vaše ratolest vidí 

připravovat všechny ty dobroty. A než 

přijdou do toho věku, kdy „se jim ne-

chce nic vařit“, budou to chtít dělat 

také. Děti rády napodobují dospělé, 

hrají si na ně a zkouší vše, co dospěláci 

dělají. Pokud jde o kuchtění, je to vůbec 

jedna z  nejoblíbenějších činností. Ne-

musíte mít doma koupenou ani žádnou 

super dětskou kuchyňku na to, abyste 

je takto mohli zabavit. Stačí, když máte 

k  dispozici pár plastových kelímků, či 

misek. Také nějaké ty příbory – jako 

jsou plastové lžičky a nože, popřípadě 

dřevěné vařečky. Stejně jako u  malby 

vodovými barvami, doporučujeme nej-

dřív oddělat ze stolu ubrus a pokrýt ho 

novinami. A potom může dílo započít! 

Dejte svému dítěti k  dispozici nějaké 

koření, sirup, či jen obyčejné venkov-

ní kvítka a poproste jej, aby vám umí-

chalo neobyčejný lektvar. Vždy, když 

bude s  lektvarem hotové, je možnost 

jej vrátit zpět s důvodem, že tomu chy-

bí ta správná tajná přísada. Získáte tak 

dostatečný čas pro to, co potřebujete 

zrovna udělat. Určitě ale nejdříve neza-

pomeňte svému potomkovi vysvětlit, že 

je to jen jako a že nápoj nesmí pít.

Od vaření ke tvoření

Pokud spojíme vaření a tvoření dohro-

mady – vznikne nám jen jediná činnost 

a tou je domácí plastelína! Možná jste 

o  tom již slyšeli a pro některé to zase 

bude novinka. Pokud vytváříte domá-

cí plastelínu pro své dítě, má to hned 

několik výhod. Tou první je, že své dítě 

můžete zapojit již do samotného pro-

cesu tvoření. Bude se tak více těšit z vý-

sledku, se kterým si navíc může ještě 

hrát! Navíc, domácí plastelína je mno-

hem foremnější, na rozdíl od těch ku-

povaných a také se méně lepí.

Návod na domácí plastelínu 

Přibližně na půl kilogramu domácí plas-

telíny budete potřebovat: 300ml vody, 

150g hladké mouky, 75g soli, 2 lžíce 

octa, 1 lžíce oleje, potravinářské barvi-

vo, popřípadě vonné esence

• Nejdříve si ve vodě rozmíchejte po-

travinářské barvivo, spolu s octem 

a olejem

• Do teflonové pánve, či do teflono-

vého hrnce (u jiných, než teflono-

vým materiálů se hmota přichytá-

vá na okraje) vložte mouku se solí 

a zalijte ji vodou, ve které jste roz-

míchali zbylé suroviny

• Směs vařte na středním plameni 

a stále míchejte

• Cca po 2 minutách se hmota začne 

lepit k sobě – nepřestávejte míchat 

a  míchejte tak dlouho, dokut to 

půjde!

• Ke konci vaření vznikne velká kou-

le, se kterou se těžce manipulu-

je – je potřeba ji neustále otáček 

a prohřívat na pánvi, či v hrnci

• Jakmile se mouka dobře propaří, 

hmota přestane lepit

• Po vypnutí plamene nechejte hmo-

tu v nádobě vychladnout

• Poté hmotu promněte

• V  této fázi je možné předat plas-

telínu dětem ke hraní, či ji uchovat 

v plastové nádobě s víkem, nejlépe 

v chladu

• Pokud si dítě zrovna nehraje, dá-

vejte plastelínu do ledničky, či do 

chladu – déle vydrží

• Nádobí použité na přípravu plas-

telíny lze po umytí nadále použí-

vat pro běžné vaření

Dílna malého umělce

Další kreativní a  tvořivou činností je 

pak například výroba labyrintu, kdy 

lepíte prázdné ruličky od toaletního 

papíru na papír. Po dokončení můžete 

do labyrintu vpustit kuličku a  sledo-

vat, kudy najde cestu ven. Také tvoři-

vé omalovánky děti milují. Jde o oma-

lovánky, kde je například nakreslená 

liška, jak běží s  prázdným pytlem na 

zádech. Úkol dítěte je nalepit tam lepi-

dlem různé potraviny, aby liška v zimě 

nehladověla. Vašim úkolem je tedy po-

skytnou dítěti nějakou tu čočku, ráži, 

zrníčka a menší věci, které lze na papír 

nalepit… 

Vyrábět toho lze mnoho – ptačí budku, 

adventní věnce, nebo tzv. hmyzí hotel. 

Také domácí dílna děti velice baví – 

stačí koupit keramickou hmotu, která 

se nemusí péct a  vymodelovat nějaký 

ten hrníček. Nebo nakupte bílá trička, 

provázky a barvy na textil – batikování 

je super věc. Děti mají z  triček radost 

a  rády je nosí, nebo je mohou vyrobit 

pro někoho, jako dárek. Pro ty star-

ší, šikovnější a  zručnější je tady také 

„ubrousková technika zdobení“, kdy 

koupíte obyčejné keramické květiná-

če a  na ně nalepíte (speciálním lepi-

dlem) vystřižené motivy z dekoračních 

ubrousků (kytičky, zvířátka atd.).

Pokud vám dochází inspirace, co s dět-

mi dělat a nechcete svolit k tomu, aby 

celý den za takového počasí hrála te-

levize – podívejte se na internet, nebo 

zavzpomínejte. Co jste dělali právě vy, 

když jste byli malí? Na co máte krásné 

vzpomínky a co vás bavilo?

Foto: Shutterstock.com
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Kam s dětmi 
o prázdninách?

Jak zabavit děti o prázdninách? To bývá otázka, kterou 
si v  tuhle chvíli pokládá hodně rodičů. Pojďme na ní 

společně hledat odpověď. 
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ŠIKLŮV MLÝN, VYSOČINA
Trefou do černého by mohl být výlet do 

největšího přírodního zábavního areálu 

v České republice navíc zasazeného do 

překrásné přírody v  srdci Vysočiny. Na 

děti, ale i  jejich rodiče tu čeká aktivní 

zábava i  odpočinek v  jednom. Pokud 

chcete na vlastní kůži zažít atmosfé-

ru z  filmu Tenkrát na západě, zamiřte 

do westernového městečka. Nejstarší 

část Šiklova mlýna, jak již název napo-

vídá, dokonale evokuje městečka z dob 

osídlování amerického západu z konce 

19. století. A proč si v  jedenadvacátém 

století nezahrát na kovboje? Součástí 

městečka je i amfiteátr, který pojme až 

2500 osob nabízející bohatý divadelní 

program jak jinak než s  westernovou 

tématikou. Malí návštěvníci určitě ocení 

návštěvu zooparku s  králíčky, kozička-

mi, paví rodinkou, dikobrazem a další-

mi zvířátky.  Čekají na ně ale i  skákací 

hrady, trampolíny,  zrcadlový labyrint, 

vláček, vyzkoušet si budou moci střelbu 

z luku, rýžování zlata, či jízdu na koni. 

A  zchladit se celá rodinka bude moci 

v přírodní aquaparku s divokou řekou. 

Jako rodinná zábava přímo ideální. 

Hlavní sezóna začíná 1. července a ote-

vřeno bude nonstop! 

AREÁL DOLNÍ MORAVA
Nejenom tváří v tvář obřímu mamutu se 

vaše ratolesti ocitnou v horském areálu 

na Dolní Moravě. Měří 13 metrů, má dvě 

patra, skrývá zajímavosti i  hrací prales 

a nejrychlejší cesta ven vede tobogánem 

ukrytým v chobotu. Nová nepřehlédnu-

telná atrakce určená všem dětem skrývá 

obří zážitky. Z prvního patra věnované-

ho hravě ztvárněným zajímavostem ze 

života mamutů se děti dostanou několi-

ka dobrodružnými cestami do druhého 

podlaží s  tunely, liánami nebo jeskyní, 

z níž se ozývá nepřeslechnutelný mamu-

tí řev. Nejrychlejší cesta zpět měří 24 me-

trů dlouhým tobogánem ústícím v cho-

botu. Mamut ale na Dolní Moravě není 

jediným dětským lákadlem. Těmi jsou i    

důmyslné interaktivní parky, mezi nimiž 

prehistorický kolos vyrostl. Mamutíkův 

vodní park představuje vodní díla, kte-

rá mohou návštěvníci sami regulovat 

a  vyzkoušet si jejich fungování. Lesní 

zážitkový park pak provede děti několi-

ka pohádkovými domečky na stromech 

a  malým průzkumníkům otevírá dveře 

do speciální chýše, kde si vyzkouší stůl 

s nářadím i kuchyňku. Součástí parku je 

samozřejmě originální hřiště, závěsné 

chodníky, pařezové cesty nebo systém 

létajících liján. Malí archeologové se 

určitě vyřádí v  Pískovém světě, kde na 

něj čeká rýžování zlata, vykopávky nebo 

třeba pískový vlak. A  komu by ani ta-

hle zábava nestačila, může se vydat do 

Dětského parku Amálka s trampolínou, 

kolotočem nebo prolézačkami, jehož 

součástí jsou od loňska také 3 tubingové 

dráhy dlouhé až 40 metrů.

IQ LANDIA, LIBEREC
Nejenom chytré hlavičky jsou vítány 

v  tomto moderním vědeckém centru 

s  planetáriem a  stovkou originálních 

interaktivních exponátů. V  Iq Landii 

v Liberci si vaši potomci rozhodně roz-

šíří vědomosti a  obzory. A  vy se k  nim 

budete moci přidat a  trošku si oprášit 

školní znalosti. Je také možné, že se zde 

z vašeho dítka probude vědec. Zábava, 

kterou nabízejí v IQ Landii, je v každém 

případě chytrá a  vašeho potomka be-

zesporu obohatí. Seznámí se například 

s vůbec prvním humanoidním robotem 

v  ČR, zažije skutečný kosmonautický 

výcvik, ohnivou bouři a  tanec blesků, 

zjistí, jak funguje lidské tělo, ale i  svět 

kolem něj. V přidruženém Iq parku pak 

najde novou expozici Vodní svět, tedy 

fontány, Archimédův šroub, mlýnky, 

stříkačky, turbíny, ale i dvě plavební ko-

mory, kterými loďky překonávají různé 

úrovně hladiny. A po návštěvě vodního 
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světa hurá do vesmíru. Tamní planetári-

um nabízí celou řadu programů jak pro 

ty nejmenší, tak pro velké návštěvníky. 

Ti tak budou moci procestovat mléčnou 

dráhu, prozkoumat Sluneční soustavu, 

ale třeba nahlédnout do míst z  filmu 

Marťan s  Mattem Damonem. Velmi 

vzrušující, nemyslíte?  

TECHMANIA, PRAHA, 
PLZEŇ, LIBEREC
Experimentovat a poznávat, jak funguje 

svět, a to kombinací všech vjemů, můžete 

i v Techmanii.  Například prostřednictvím 

unikátních interaktivních expozic. Ty to-

tiž nejsou pouhými obyčejnými  hračka-

mi, ale poutavým způsobem vysvětlují 

přírodní jevy a zákonitosti. Zjistíte tak na-

příklad, že i fyzika může být dobrodruž-

stvím, nebo že film je zase vědou. Skvělé 

zážitky jako přímo z vesmírné lodě pak 

na návštěvníky čekají v  3D Planetáriu 

nabízejícím dvoj i  trojrozměrné projek-

ce na kulovou plochu. Samotná projek-

ce přitom má jedno z nejjemnějších 3D 

rozlišení ve 3D světě, které je zárukou, 

že zážitek bude maximálně autentický. 

Vesmír nás snad všechny přitahuje svou 

mysticitou možná právě proto, že není 

zcela dosažitelný. V  3D Planetáriu jej 

ale budete mít přímo na dosah! Během 

promítání navštívíte až 140 000 hvězd! 

Spatříte věrný model naší galaxie, desít-

ky mlhovin i samotnou strukturu vesmí-

ru. Velmi přínosný druh zábavy, který by 

každé dítko mělo zažít.  

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

bychom náležitou relaxaci měli poskyt-

nout i  tělu. A  tu v  největší aquapark 

v Česku a  střední Evropě nabízí přímo 
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v  koňských dávkách. Na atrakcích ve 

vodním světě se vyřádí všechny věko-

vé kategorie. Čekají na ně tobogány, 

skluzavky, umělé vlnobití, vířivky, rela-

xační terasy, či divoká řeka. Po stopách 

vodních příšer a pirátů v Paláci pokladů 

se zřejmě vydají nejmenší návštěvníci. 

V bazénu s umělým vlnobitím se budou 

cítit jako v moři. Jako zatočený had pak 

vypadá SPD Palác dobrodružství. Řeč 

je o  12 toboganech s  různou délkou 

i  stupněm náročnosti a  rychlosti. Užít 

si tak můžete jízdu ve tmě, v  tunelu, 

se světelnými i  zvukovými efekty, na 

pneumatikách, či jízdu Divokou řekou. 

Odpočinek pak naleznete v  Coca cola 

palác relaxu, kde můžete třeba klidně 

zaplavat v  19 metrů dlouhém bazénu 

s modrou hladinou nebo se nechat hýč-

kat ve vířivce, natáhnout na masážní 

lavici či na relaxační terase. A naprosto 

jedinečný je i tamní Saunový svět s bo-

hatou nabídkou finských saun a  řím-

ských lázní. Vybrat si můžete třeba jed-

nu z  pěti finských saun s  teplotou od 

60 do 110 stupňů. Ideálním způsobem 

relaxace je i  ten v  římských lázních. 

Tamní voda v  bazénu má příjemných 

30 stupňů a je ionizované, což ocení ti, 

kteří nesnášejí chlor.  

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

filmu Nekonečný příběh? Do země plné 

her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fan-

tazie. Najdete ji v Milovicích nad Labem. 

Pohádková země zábavy a poznání myslí 

na děti od nejútlejšího věku. Připraveny 

pro ně jsou aktivní i odpočinkové zóny. 

Kouzelný hrad s katakombami, obří pís-

koviště, či přírodní bludiště, to je jen 

zlomek atrakcí, které se postarají o do-

konalé rozptýlení i  podnícení dětské 

fantazie. Spojením dvou částí nadzem-

ních prolézaček vzniklo lanové centrum, 

které je v Evropě unikátní svou přes 200 

metry dlouhou délkou. Atrakci dopl-

ňují dva tobogany, které jim umožňují 

nahlédnout téměř do podzemí z  výšky 

bezmála pěti metrů. Dominantou parku 

je ale dřevěný hrad v podobě hradního 

komplexu osmi věží plných průlezů, vi-

sutých mostků, skluzavek a  rozhleden, 

kde děti překonávají až desetimetrové 

rozdíly. 

MUZEUM LEGA, TÁBOR
Patrně byste jen těžko hledali dítko, 

které si někdy nehrálo s legem. Tato sta-

vebnice je opravdu velmi populární a co 

pak její muzeum? Nachází se v historic-

kém jádru města tábor se na ploše 200 

m2. Expozice je tematicky rozdělena na 

Lego Architecture, Technic nebo Ideas. 

K  vidění zde jsou stovky originálních 

modelů z  celého světa a  nové kousky 

stále přibývají. Expozice totiž patří mezi 

nejenom evropské, ale i  světové rari-

ty. Při vlastní prohlídce máte možnost 

shlédnout i příběh o celé historii a vzni-

ku slavné lego kostičky. Mezi exponá-

ty můžete shlédnout i  Sochu Svobody, 

Tower Bridge,   Eiffelovu věž či indický 

Taj Mahal, vše samozřejmě postavené 

z  ikonických kostiček, kterých je v  ce-

lém muzeu neuvěřitelných 1,5 milionu! 

Pro milovníky této jedinečné stavebnice 

skvělý výlet.

POHÁDKOVÁ KOVÁRNA, SELI-
BOV
Rádi byste výlet do pohádky? Doslova 

a půli cesty mezi Pískem a Protivínem do 

ní můžete  vstoupit. V malebné vesničce 

uprostřed návsi si tu dávají dostaveníč-
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Aktivní léto bude děti bavit

ko čerti, hastrmani a víly z nedalekého 

Tálinského rybníka. V  tajuplném lese 

narazíte na červenou Karkulku s vlkem, 

Jeníčka s Mařenkou, skřítka Šumavouse 

či Hejkala. V  čertovské komnatě bude 

pak kovář okopávat čertům kopyta, 

v kreativní dílně si budete moci nama-

lovat či vymodelovat svou pohádkovou 

postavičku, s dvanácti měsíčky ochutnat 

nefalšovanou pohádkovou jahůdku 

a  v  jabloňovém chrámu zase najdete 

zlatá jablka. A  při odchodu si neza-

pomeňte zazvonit na zvoneček štěstí. 

Zkrátka pohádka jako z knížky.   

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

jete soutěž Pevnost Boyard a tak jste si 

pomysleli, že byste se rádi zúčastnili? 

Máme pro vás českou verzi. A nebojte, 

při plnění úkolů nebudete filmováni. 

Trpělivost, obratnost, zručnost, logické 

uvažování, smysl pro týmovou spoluprá-

ci, to vše si můžete ověřit v TEP faktoru. 

Zároveň zažijete dobrodružství a  ta-

jemno při zdolávání překážek a luštění 

šifer. Připraveno pro vás bude 25 her-

ních úkolů s  pohyblivými překážkami. 

V týmu dvou až pěti osob budete plnit 

čtyři kategorie úkolů zaměřených na fy-

zičku, trpělivost, přemýšlení a šikovnost. 

Po každém úspěšném zdolání úkolu zís-

káte indicie, které vám pomohou ote-

vřít čtyři bonusové komnaty. A na vítěze 

čeká truhlice s pokladem. Na zdolání ka-

ždé překážky máte předem stanovený 

limit, vše je řízeno elektronicky. Zkrátka 

česká pevnost Boyard.

LESOVÝ PARK TARZANIE, TROJA-
NOVICE
Nebo byste se a pár okamžiků chtěli vžít 

do filmového Tarzana, který svého času 

nenechal chladný snad žádného kluka, 

a prověřit si tak svou fyzickou i psychic-

kou zdatnost? Tak honem do lesového 

parku v Trojanovicích. Na výběr budete 

mít z  několika tras lanových překážek 

s různým stupněm obtížnosti. Překážky 

jsou zavěšeny v lese na stromech ve výš-

ce 3 až 14 metrů! Čekají vás ale i dlouhé 

přejezdy nad řekou. Za pomocí klad-

ky přejedete ze stromu na strom jako 

Tarzan na liáně.  Zkrátka na vás čeká 

skutečný adrenalin. Obávat se nemusí 

ani děti. Nová „dětská trasa“ se speci-

álním samojisticím systémem umožňuje 

bezpečné lezení i  malým dětem od 4 

let. Trasa obsahuje 18 překážek zavěše-

ných na stromech ve výšce 2 až 4 metrů. 

Zkrátka ale nepřijdou ani dospělí. Ten 

skutečný adrenalin naleznou na atrakci 

Powerfun. Jedná se o skok z 13 metrů. 

Dvě třetiny letu poletíte volným pá-

dem, který ale v  závěru bude ztlumen 

speciálním systémem. Možná se vám při 

skoku promítne celý život, ale po dosko-

ku zažijete nepopsatelný pocit radosti. 

A o ten přeci jde především, ne?

Tak si ty výlety užijte!

Foto: Shutterstock.com
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voděodolná, transparentní náplast ve spreji
po 3–4 dnech samovolně mizí

zastavuje drobná krvácení
obsahuje mořské a bylinné složky

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

odstraňovač náplastísprej na popáleniny

stop sprej sprej

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

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

Objem 60 ml

Komplexní řešení
na Vaše cesty

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

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

Bio repelent

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

Chladivá pěna s Arnikou

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

CHRAŇ SE!
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Kolikrát za rok si řekneme, že bychom 

něco chtěli změnit. Chtěli bychom být 

štíhlejší, zdravější, šťastnější. A  vlastně 

nevíme, jak na to… Nějaké předsevze-

tí si podle průzkumu někdy dala více 

než polovina lidí, častěji ženy a mladší 

ročníky. Vedou vysokoškoláci. S rostou-

cím věkem pak důležitost přisuzovaná 

předsevzetím klesá. Třetina dotázaných 

je považuje za důležité pro realizaci 

svých plánů, pouze pětina dotázaných 

ho však dodrží. Nejdéle vydrží ty spoje-

né s rodinou, nejrychleji pak lidé vzdá-

vají přestat kouřit. Ženy svá novoroční 

předsevzetí vzdávají dříve než muži, 

téměř třetina během prvních pár dní.

Proč lidé často předsevzetí nedodrží, 

alespoň ty týkající se životního stylu? 

„Většina předsevzetí nevychází vět-

šinou proto, že je lidé neberou moc 

vážně. Důležité je mít silnou motivaci. 

Člověk by si neměl dávat nereálné cíle, 

např. zhubnu 10 kg za měsíc,“ míní vý-

živová poradkyně Věra Burešová.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Jak průzkum odhalil, především ženy 

chtějí začít hubnout (74 %), zdravě 

jíst (62 %) a  lépe dodržovat pitný re-

žim (36  %). Muži se častěji zaměřují 

na omezení alkoholu (13 %) a kouření 

(32 %). Mladí do 29 let plánovali lépe 

dodržovat pitný režim (39 %), naučit se 

cizí jazyk (30 %) a více spát (23 %). Lidé 

mezi 30–44 lety se chtěli více věnovat 

rodině (22 %).

Začít hubnout bylo nejčastější předse-

vzetí mezi dotázanými obecně (61 %), 

následovalo zdravé stravování (53 %) 

a častější sportování (47 %).

S příchodem jara možná  přišla ta doba, 

kdy můžeme zkusit něco změnit.  Jak to 

zařídit, aby všechno jinak?

TIPY A RADY, ANEB JAK TENTO-
KRÁT VYDRŽET?
Pojďme se podívat na to, jak být ve 

svých předsevzetích úspěšnější…

Tip 1: Seznamem to začíná

Jedna věc je sepsat si list věcí, které na 

sobě samých zlepšíme. Druhá, ovšem 

o hodně těžší, vytrvat.  Převážná větši-

na lidí, kteří si dávají nějaký cíl, že něco 

změní, a váží to na nějaké období – od 

nového roku, od prvního jarního dne, 

od prázdnin…u  toho dlouho nevydr-

ží. Pokud někdo chce cokoliv změnit, 

má začít hned a nečekat až na nějaký 

mezník. Dá se říci, že nejčastější mez-

ník, kterým je například Nový rok, je 

odrazovým můstkem pro ty se slabší 

vůlí. Člověk se silnou vůlí a velkou mo-

tivací na svých cílech už dávno pracuje. 

Zhubnout, přestat kouřit, učit se cizí ja-

zyk, najít si hobby, s  tím vším můžete 

přece začít kdykoli. Takže, i pokud jste 

s příchodem léta nevydrželi a novoroč-

ní předsevzetí jsou dávno fuč, právě 

teď je čas na to, začít znovu a  lépe… 

Tip 2: Vzdáváme se jednoduše

Ať se snažíme sebevíc, někdy to prostě 

nevydržíme a polevíme. Až to jednodu-

še vzdáme. Většinou proto, že lidé svá 

předsevzetí ani neberou moc vážně. 

„Člověk hlavně musí mít silnou motiva-

ci, důvod, proč chce něco změnit. Bez 

silné motivace se pak chuť a energie do 

změn ztrácí. Často odradí i první nezda-

ry a že změna nejde podle plánu. To je 

spojené s tím, že by si člověk neměl dá-

vat nereálné cíle, např. zhubnu 10 kg za 

měsíc, to se mu nemusí zdravým způso-

bem povést. A to ho pak odradí,“ říká 

Věra Burešová.

Tip 3: Jak vytrvat?

Každá velká změna je krokem dopře-

du. Musíte opustit svou komfortní zónu 

a pustit se na cestu nepohodlí, pevných 

nervů, odhodlání a  sebekázně. Klíč 

k úspěchu zní jednoduše – najít si silnou 

motivaci a  dávat si reálné cíle. Raději, 

než na seznam několika cílů se zaměř-

te na jeden či dva velké. Tak do nich 
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Mít rád sám sebe…
Máme tu léto a možná je čas bilancovat, jak to dopadlo s naším zá-
měrem začít letos úplně jinak… Stravujeme se zdravě? Nekouříme? 
Začali jsme sportovat? A hlavně, dokázali jsme najít sami sebe, být 
v  souladu se sebou a cítit se konečně šťastní a spokojení? Nebo je 

všechno úplně jinak…



Musíte opustit svou 
komfortní zónu 

a pustit se na cestu 
nepohodlí, pevných 
nervů, odhodlání 

a sebekázně

můžete soustředit co nejvíce energie. 

Zároveň se budete soustředit pouze na 

jednu věc a nebudou vás stresovat jiná 

případná selhání a resty.

Nesnažte se o  zázraky, buďte k  sobě 

upřímní. Znáte se stinné stránky, své 

hranice. Raději si zatím dejte menší cíle, 

kterými si budujete cestu k těm těžším. 

Je lepší předsevzetí, které si dokážete 

lehce definovat, rozplánovat, a uvidíte 

tak i pokrok. To vás bude zároveň mo-

tivovat dále ve snažení.

Co také pomáhá, je říct o svém snažení 

ve svém okolí (rodině, přátelům, kole-

gům…) a  poprosit je o  podporu. Tím 

nad sebou budete mít určitou kontrolu 

a z předsevzetí se jednoduše nevymlu-

víte. Zároveň vás okolí nebude svádět. 

Když například hubnete, kolegové 

v práci vám nebudou nabízet zákusky. 

Pokud je třeba, stanovte si určitý plán, 

kdy na cílech budete pracovat, kdy uvi-

díte první změnu. Můžete si pro sebe 

vymyslet i systém odměn za každý po-

krok.

Dále to jsou maličkosti jako stanovení 

si pořádku. Vaše přání a cíle si sepište 

a dejte na viditelné místo. Tak budete 

mít cíle neustále na očích.

Tip 4: Ve dvou se to lépe táhne

Na změnu nejste nikdy sami. Někomu 

vyhovuje samostatnost, ale kolikrát je 

lepší, když maté „parťáka“ v boji se spo-

lečným nepřítelem. Obzvlášť při hub-

nutí a  změně životního stylu, což jsou 

nejčastější předsevzetí, která si dáváme, 

jak vyplývá z  průzkumu výživových po-

raden. „Chceme být hubenější, zdravěj-

ší, více se o sebe starat. S těmito přáními 

dochází klienti právě za námi. A má to 

svůj důvod. Mají každý týden podporu 

ze strany výživového poradce, mohou se 

s ním podělit o své úspěchy a pokroky, 

stejně tak své obavy. Hubnutí je běh na 

dlouhou trať a neustálá podpora a mo-

tivace je mnohdy to nejdůležitější. Na-

víc se klienti naučí spoustě zajímavých 

receptů a své nové stravovací návyky si 

ponesou po zbytek života, čímž se vy-

hnou jo-jo efektu,“ popisuje celý proces 

výživová poradkyně. 

Tip 5: Trest nepomůže

Předsevzetí jsou jen vaše. Sami jste si 

je vymysleli, sami s nimi bojujete. Není 

tedy důvod stavět se k nim negativně. 

Být třeba naštvaní, že musíte jít cvičit, 

musíte se učit jazyk, dělat úkoly do kur-

zu. Sami chcete být svou lepší verzí. Za-

tněte tedy zuby a ze změn se těšte. Se-

lžete? Nevadí. Je to jen vaše věc a nikdo 

vás trestat nebude. Rovnou zapomeňte 

na hlášky, že teď už dieta nemá smysl, 

když jste si dali sušenku. Proč? Jste je-

nom člověk a chybovat je lidské. Zítra si 

dáte v běhu o pár metrů víc a bude to 

pár vašich nejlepších metrů.

ZMĚNA PRO DUŠI
Zatím jsme si povídali jenom o tom, jak 

změnit tělo, aby bylo krásnější a zdra-

vější. Jenomže k  tělu patří i  duše. Co 

s ní, aby se nám žilo lépe?  

Tady jsou čtyři kroky pro čtyři letní týd-

ny. Čtyři kroky k  tomu, abyste neměli 

pořád pocit, že neustále utíkáte v těs-

ném závěsu za světem, který nelze do-

hnat. Udělejte z  letošního létaobdobí, 

ve kterém si pofoukáte duši. Jak na to?
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INZERCE

PRO DĚTI
od narození

www.gastrotuss.cz

Sirup proti ublinkávání a zvracení
Komfortní léčba refluxu
Gastrotuss baby je zdravotnický prostředek určený k vnitřnímu podání.
Před užitím čtěte pečlivě návod k použití.

Distributor: Akacia Group, s.r.o. | www.akacia.cz
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1TÝDEN - PŘESTAŇTE SI STĚ-
ŽOVAT

Jen to zkuste chvíli sledovat. Průměrný 

člověk si postěžuje asi tak dvacetkrát za 

den a ani si to neuvědomí. V podstatě 

si postěžujeme každému, koho za den 

potkáme. Zmíníme, kolik máme práce, 

co nás bolí, kdo se nepěkně zachoval 

a nezapomeneme přidat, čeho se bojí-

me. Po očku přitom sledujeme druhé-

ho a tajně doufáme, že je na tom ještě 

o kousek hůře než my. Máme pocit, že 

tak si budeme moci alespoň trochu od-

dychnout. 

Jestli vám to připadá jako nějaká hod-

ně zvláštní hra, máte naprostou prav-

du. Jako každé lidské chování i stěžová-

ní má nějaký smysluplný důvod. Často 

je to právě upokojit vnitřní úzkost, jak 

špatně na tom jsme. Všichni vlastníme 

mozek, který se spolehlivě snaží o dvě 

věci – přežít a zapadnout mezi ostatní. 

Není se čemu divit, v době lovců a sbě-

račů znamenalo vyloučení z tlupy jistou 

smrt. Mozek se od té doby prakticky 

nezměnil, takže i dnes se snaží o kon-

formitu – být uznávaný a přijatý druhý-

mi, zkrátka moc nevyčuhovat. Přestává-

me žít svůj vlastní život a žijeme to, co 

si myslíme, že si o nás myslí druzí. 

Co takhle žít konečně svůj život? Začně-

te si pečlivě všímat toho, kdy a o čem 

si stěžujete. Možná objevíte, že vaše 

téma je zdraví, partnerství nebo třeba 

peníze. Brzy si všimnete, jak moc si stě-

žujete a  možná se dostaví přechodný 

pocit bezmoci, že se tomu nedá zabrá-

nit. Dalším krokem je totiž vytvoření 

nového příběhu. Vymyslete si o  svém 

oblíbeném stěžovacím tématu něco no-

vého, co o  něm budete druhým říkat. 

Něco dostatečně obecného na to, aby 

to byla pravda a bylo to zároveň pozi-

tivní. 

Může to vypadat třeba takhle: 

“Moje finanční situace se pomalu zlep-

šuje.”

“Moje zdraví bude určitě brzy v pořád-

ku.”

“S partnerem o tom začínáme mluvit.”

První týden změny pro duši si přestane-

te stěžovat. Jakmile přestanete, bude 

snadné to udržet a  začnete si všímat 

velkých změn, uvidíte.

2 TÝDEN – NEVYTVÁŘET SI 
DOMNĚNKY

Díky prvnímu týdnu začnete být au-

tomaticky více pozorní ke svým my-

šlenkám. A  budete si moci všimnout 

druhého nekalého triku, který má náš 

mozek ve velké oblibě. Neustále se vrhá 

na druhé lidi a snaží se domyslet, na co 

asi myslí, a zda si nemyslí něco špatné-

ho o nás. Jsou to přesně ty okamžiky, 

kdy se už od rána necítíme dobře a pak 

stačí jedno zdvihnuté obočí od kolegy-

ně, abychom do večera mysleli na to, že 

jsme určitě zase ztloustli nebo, že je ta 

košile opravdu příšerná. Mozek miluje 

domněnky. 

A má to ještě jeden háček. Jakmile za-

čneme sami sebe přesvědčovat o  tom, 

že si kolegyně určitě nic špatného ne-

myslí, mozek vyprodukuje ještě více 

argumentů, proč by mohla. Nakonec se 

naše vlastní myšlenky perou sami se se-

bou. Končí to pocitem bezvýchodnosti 

a napětí. Rozhodně nic příjemného. 

S domněnkami se dají dělat hned dvě 

věci. Když jí chytnete na začátku, máte 

možnost zkrátka jít a u druhého člově-

ka si ji ověřit. Může to vypadat třeba 

takhle: “Rozumím tomu dobře, že si 

myslíš, že mi to nesluší?”. Chce to vel-

kou odvahu, ale okamžitě to pročistí 

vzduch. Druhého možná tak trochu 

zaskočíte, ale možná poprvé se dozví-

te, co si opravdu myslí. Zpravidla se 

tak začne dít jedna hodně důležitá věc 

- zlepší se vaše vztahy, protože budou 

založené na otevřenosti.

Pokud už se domněnky opravdu in-

tenzivně rozjedou, sedněte si a  hoďte 

je na papír. Doslova z  hlavy vyndejte 

všechny obavy o tom, že si druzí myslí, 

že jste tlustí, neschopní, hloupí a nud-

ní. A  pak ten papír nechte být. Běžte 

se najíst, protáhnout, napít se vody 

a  zavolejte někomu, koho máte rádi. 

Teprve potom se k papíru znovu vraťte. 

Zjistíte překvapivou věc – budete mít 

pocit, jako kdyby to psal někdo jiný než 

vy. Má vůbec potom smysl domněnky 

v sobě živit? 

3TÝDEN – LELKOVAT 
Určitě přijde týden, kdy se na vás 

navalí velký pracovní shon. Doslova 

nebudete vědět, kde vám hlava stojí. 

Ráda tomu říkám myšlenková tykadla 

– neustále v mysli odvíjíme nekonečná 

vlákna všech možných variant situací, 

které nás teprve čekají. Zpravidla se 

nejdůkladněji věnujeme takovým, kte-

rá by mohla špatně dopadnout nebo 

nám hodně záleží na jejich výsledku. 

Je to přesně takový vnitřní stav, kdy 

může opravdu pomoci jediné – na chví-

li se konečně zastavit. Všimněte si, jak 

často přichází pocit, že utíkáte a  vaše 

tělo dobíhá někde za vámi. Jak často se 

stane, že si až večer uvědomíte, že jste 

skoro nejedli nebo, že vás pekelně bolí 

hlava. Někdy je to pocit, jako kdyby vás 

den na začátku hodil do míchačky a ve-

čer vyplivnul. Vyčerpané, a  tak trochu 

zmatené, kam se poděl ten čas. 

Třetí týden si najděte jednu činnost, 

která nikam nevede. Koukejte do ohně 

nebo na ptačí krmítko. Vybarvujte 

omalovánky nebo navlékejte korálky. 

Podstatné je, že to nikam nepovede! 

Věnujte se něčemu, v  čem se vlastně 

nedá uspět. Dá se to jen dělat. Pozoruj-

te, kam vás vaše mysl vezme. Po deseti 

nebo patnácti minutách to bude nej-

horší, hlava bude dělat všechno pro to, 

abyste šli něco dělat. Vydržte a uvidíte, 

co se bude dít potom.

4TÝDEN – DÁVAT 
A DOSTÁVAT

Z našeho světa – ze vztahů i situací – se 

nám vrací vždy podstata toho, co mu 

dáváme. Vzpomeňte si na případ, kdy 

jste byli opravdu zklamaní, co se vám 

vrátilo. Třeba vám někdo neoplatil las-

kavost, zapomněl na vás nebo chtěl 

přímo ublížit. Jaká byla podstata toho, 

co jste mu dosud dávali? Možná zjistíte, 

že to byl strach, jak zareaguje nebo úz-

kost, zda jste pro něj dostatečně dob-

ří. Možná přímo naštvanost, že děláte 

něco, co jste vůbec dělat nechtěli. Vrací 

se nám totiž vždy podstata, nikoli zjev-

ná stránka toho, co děláme. Energie, 

kterou vyšleme, se zase vrátí. 

Zkuste si pohlídat, s jakým vnitřním po-

citem budete dávat. Je jedno, jestli bu-

dete předávat pohlednici, květinu nebo 

snubní prstýnek. Můžete podat ruku, 

předat vzkaz nebo darovat čas. V kaž-

dém případě se před samotným předá-

ním nejdříve nadechněte a  řekněte si: 

“Daruji to s  láskou a vděčností.” nebo 

“Daruji to s  klidem a  vyrovnaností.” 

Brzy si začnete všímat, v čem je jiné to, 

co se vám bude dostávat zpátky... 

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

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

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

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

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

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

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

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

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



káže Somavedic harmonizovat okolní pro-
středí až v okruhu 30 metrů, bez ohledu na 
to, kolik a jakých překážek mu stojí v cestě.

Ale to není zdaleka všechno. Jak se totiž 
začíná pomalu, ale jistě ukazovat, Somave-
dic je natolik sofi stikovaný, že významně 
předběhl svoji dobu. I Ivanu Rybjanskému, 
který si zprvu ani v celé šíři neuvědomil, co 
vlastně dokázal vytvořit, to plně došlo te-
prve nedávno. Něco jiného je totiž vyrobit 
něco, co funguje, a něco jiného je pochopit 
celý princip a potenciál. 

Zásluhu na tom má i Milka Nisslmüller, 
která si hned po dovolené pořídila Soma-
vedic Medic Uran, tehdy nejsilnější model 
– jeden pro sebe, druhý pro dceru a  třetí 
pro syna. „Já takové věci hodně cítím. U nás 
doma se mi stalo, že atmosféra v  bytě se 
kompletně změnila a  partner, který se 
budil čtyřikrát za noc, najednou spal jako 
miminko. Naproti tomu syn je naprosto 
technický člověk a přesvědčoval mě, že je 
to nějaký bullshit a nic takového nepotře-
buje, tak jsem mu řekla, ať to nechá svítit 
jako design do bytu,“ vypráví Milka ener-

Spojit se s Milkou Nisslmüller, která 
je v  jednom kole a  neustále pend-
luje mezi Vídní a  Spojenými arab-
skými emiráty, není úplně snadné. 

V  Dubaji stejně jako v  Rakousku totiž šíří 
slávu Somavedicu, unikátního českého pří-
stroje na neutralizaci elektrosmogu a geo-
patogenních zón, který svými schopnostmi 
udivuje lidi napříč společenskými vrstvami 
a kontinenty.

Milka Nisslmüller se celý život zajímala 
o lidské zdraví. Rodačka z Bratislavy, která 
po studiu ekonomie opustila Českosloven-
sko a usadila se ve Vídni, získala během své 
kariéry široké zdravotnické vzdělání – v al-
ternativní medicíně na anglické Academy 
of Human Sciences či v rakouském Institutu 
celostní medicíny doktora Steinera – a stu-
dovala též na americké American Academy 
of Anti-Aging Medicine, kde je dodnes ak-
tivní členkou. Neúnavně se věnuje hledání 
možností prevence zrychlených procesů 
stárnutí a chorob, které vznikají v důsledku 
negativních vlivů moderní techniky a civili-
zace.  

Před dvěma lety si během dovolené 
v  rakouských Alpách zašla na masáž, kde 
si všimla podivně svítící „zelené koule“. 
Poprosila maséra, ať tu zvláštní lampičku 
vypne, že ji ruší při odpočinku. Ten se ale 
zuřivě bránil. „Stefan trval na tom, že ji ne-
vypne, protože mi prý ta zelená koule dělá 
dobře. Takto jsme se dohadovali asi týden. 
Po týdnu mě ale ta koule už nerušila, na-
opak. Při nejbližší příležitosti jsem si ji kou-
pila,“ vzpomíná Milka Nisslmüller na čer-
venec 2018, který posunul mílovými kroky 
vpřed nejen její vlastní život, ale zásadně 
ovlivnil i  další kroky lovosického vynález-
ce Ivana Rybjanského, který ve své dílničce 
před devíti lety první Somavedic vytvořil.

Skleněný přístroj ve tvaru kosmické lodi, 
který sestává z polodrahokamů a vzácných 
kovů ve tvaru pyramidy, zalitých ve skle, 
je založen na principu řízeného uvolňová-
ní jejich energie, která příznivě ovlivňuje 
okolní prostředí. Každý minerál „vibruje“ na 
určité frekvenci, a tu vysílá do okolí. Tím, že 
jsou polodrahokamy poskládány tak, aby 
se jejich účinky vzájemně zesilovaly, do-

Zvyšující se množství volných radikálů vzniklých působením 
bezdrátového záření a jiného elektrosmogu, stejně jako dalších 

škodlivin, způsobuje mnoha lidem velké zdravotní potíže. Naštěstí ale 
existují způsoby, jak se od toho nejhoršího uchránit.

JAKÝ SI TO UDĚLÁŠ...
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gicky; ostatně jinak to ani neumí. Za nějaký 
čas ale syn volal, že si přístroj nechá, proto-
že se dokáže soustředit až dvanáct hodin 
v kuse. Vnučky přestaly trpět častými viró-
zami ze školky, a když vzala Milka zařízení 
do koučinkové skupiny složené převážně 
z „ajťáků“, kteří celé dny jen čučí do počíta-
če, zjistila, že jsou najednou soustředěnější 
a přístupnější.

Proto na nic nečekala a z Vídně se vydala 
přímo do Lovosic, aby přišla na kloub tomu, 
jak je něco takového možné. Po dlouhém 
rozhovoru s  Ivanem Rybjanským zjistila 
vše, co potřebovala , a rozhodla se, že tako-
vou věc dostane mezi lidi nejen v Rakous-
ku, ale i v Dubaji, kde několik let pracovala 
a žila. Na základě lovosické schůzky vznikl 
Somavedic Austria a  Somavedic Emirates. 
Lámala si ale hlavu, jak to vlastně udělá, 
protože pro Araby, a  zejména „zdravotně 
konzervativní“ Rakušany, může být obtížné 
něco takového přijmout. Na rozdíl třeba od 
Čechů, kteří jsou alternativním věcem ote-
vřeni a nakloněni. „I když jsem člověk tvr-
dých faktů a tento přístroj funguje na bázi 
frekvencí, věděla jsem, že to musím pro 
rakouský a arabský trh nějak srozumitelně 
podat a zdůvodnit.“

Po dlouhém zkoumání a  konzultacích 
s vědci a lékaři napadlo Milku Nisslmüller, 
která věděla, že se musí chytit něčeho pev-
ného, provést test na přítomnost takzva-
ných volných radikálů v moči. A právě to se 
ukázalo jako klíčové.

Volné radikály jsou totiž „morem“ mo-
derní doby. A to přesto, že jsou mezi námi 
už od doby, kdy se Adam s  Evou poprvé 
nadechli vzduchu. Vznikají v těle jak přiro-
zenou cestou v rámci látkové přeměny, tak 
vlivem vnějších vlivů životního prostředí. 
A vytváří je jak sluneční záření, tak škodlivé 
látky z okolí – léky, chemie, geopatogenní 
zóny Země a především elektromagnetic-
ké záření z mobilů, Wi-Fi routerů a jiné mo-
derní techniky, které neustále přibývá. 

Za běžných okolností obsahuje každá 
molekula – ať už buňky v našem těle nebo 

molekuly vzduchu, který dýcháme – jedno 
jádro, kolem něhož obíhají vždy v párech 
záporně nabité částečky, kterým se říká 
elektrony. Elektromagnetické záření však 
způsobí, že zasažená molekula – například 
vzduchu – ztratí jeden elektron, a  ten  už 
není v páru. Takto poškozená molekula se 
potom všemi silami snaží ztracený elekt-
ron ukořistit z  vedlejší molekuly, která je 
zatím ještě v pořádku.

Protože molekule chybí jeden elektron, 
stává se volným radikálem. Volným proto, 
že jí chybí elektron, radikálem proto, že se 
ho snaží někde ukrást. Dýcháme-li vzduch, 

který obsahuje volné radikály způsobené 
ve velké míře právě elektrosmogem, do-
chází v našem těle k řetězové reakci, která 
poškozuje naše buňky. Říká se jí oxidace.

Chování volných radikálů je podobně to-
xické, jako kdyby muže opustila manželka 
a on se vydal shánět novou ženu k souse-
dovi. Za chvíli by byl vzhůru nohama celý 
dům. V  kuchyni to třeba vypadá tak, že 
když necháte na stole oloupaný banán, 
kvůli volným radikálům za chvilku zčerná. 

Adam s Evou sice také „oxidovali“, a oxi-
dovali i jejich následníci, ale až do 18. sto-

letí to nepředstavovalo zvláštní problém. 
Imunitní systém se za normálních okolnos-
tí volným radikálům ubrání. Například po-
mocí tripeptidu s názvem glutathion, který 
produkuje naše tělo a který obsahuje velké 
množství záporných elektronů. Tím pádem 
může v těle snadno napravit spoušť, kterou 
nezvaní návštěvníci způsobili.

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Přísun 
volných radikálů do organismu se prudce 
zvýšil v  18. století, když začala průmyslo-
vá revoluce. O  sto let později se dalším 
zdrojem volných radikálů stala elektřina 
a zvýšené elektromagnetické záření, které 

Tělo má v noci detoxikovat, regenerovat 
a produkovat hormony. Ale když je plné 

volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně menopauzu 

a muži andropauzu; takových lidí jsou plné 
ordinace a je jim třeba čtyřicet let.

Model Somavedic Medic Amber momentálně slaví úspěchy v Japonsku.

Komerční prezentace
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káže Somavedic harmonizovat okolní pro-
středí až v okruhu 30 metrů, bez ohledu na 
to, kolik a jakých překážek mu stojí v cestě.

Ale to není zdaleka všechno. Jak se totiž 
začíná pomalu, ale jistě ukazovat, Somave-
dic je natolik sofi stikovaný, že významně 
předběhl svoji dobu. I Ivanu Rybjanskému, 
který si zprvu ani v celé šíři neuvědomil, co 
vlastně dokázal vytvořit, to plně došlo te-
prve nedávno. Něco jiného je totiž vyrobit 
něco, co funguje, a něco jiného je pochopit 
celý princip a potenciál. 

Zásluhu na tom má i Milka Nisslmüller, 
která si hned po dovolené pořídila Soma-
vedic Medic Uran, tehdy nejsilnější model 
– jeden pro sebe, druhý pro dceru a  třetí 
pro syna. „Já takové věci hodně cítím. U nás 
doma se mi stalo, že atmosféra v  bytě se 
kompletně změnila a  partner, který se 
budil čtyřikrát za noc, najednou spal jako 
miminko. Naproti tomu syn je naprosto 
technický člověk a přesvědčoval mě, že je 
to nějaký bullshit a nic takového nepotře-
buje, tak jsem mu řekla, ať to nechá svítit 
jako design do bytu,“ vypráví Milka ener-

Spojit se s Milkou Nisslmüller, která 
je v  jednom kole a  neustále pend-
luje mezi Vídní a  Spojenými arab-
skými emiráty, není úplně snadné. 

V  Dubaji stejně jako v  Rakousku totiž šíří 
slávu Somavedicu, unikátního českého pří-
stroje na neutralizaci elektrosmogu a geo-
patogenních zón, který svými schopnostmi 
udivuje lidi napříč společenskými vrstvami 
a kontinenty.

Milka Nisslmüller se celý život zajímala 
o lidské zdraví. Rodačka z Bratislavy, která 
po studiu ekonomie opustila Českosloven-
sko a usadila se ve Vídni, získala během své 
kariéry široké zdravotnické vzdělání – v al-
ternativní medicíně na anglické Academy 
of Human Sciences či v rakouském Institutu 
celostní medicíny doktora Steinera – a stu-
dovala též na americké American Academy 
of Anti-Aging Medicine, kde je dodnes ak-
tivní členkou. Neúnavně se věnuje hledání 
možností prevence zrychlených procesů 
stárnutí a chorob, které vznikají v důsledku 
negativních vlivů moderní techniky a civili-
zace.  

Před dvěma lety si během dovolené 
v  rakouských Alpách zašla na masáž, kde 
si všimla podivně svítící „zelené koule“. 
Poprosila maséra, ať tu zvláštní lampičku 
vypne, že ji ruší při odpočinku. Ten se ale 
zuřivě bránil. „Stefan trval na tom, že ji ne-
vypne, protože mi prý ta zelená koule dělá 
dobře. Takto jsme se dohadovali asi týden. 
Po týdnu mě ale ta koule už nerušila, na-
opak. Při nejbližší příležitosti jsem si ji kou-
pila,“ vzpomíná Milka Nisslmüller na čer-
venec 2018, který posunul mílovými kroky 
vpřed nejen její vlastní život, ale zásadně 
ovlivnil i  další kroky lovosického vynález-
ce Ivana Rybjanského, který ve své dílničce 
před devíti lety první Somavedic vytvořil.

Skleněný přístroj ve tvaru kosmické lodi, 
který sestává z polodrahokamů a vzácných 
kovů ve tvaru pyramidy, zalitých ve skle, 
je založen na principu řízeného uvolňová-
ní jejich energie, která příznivě ovlivňuje 
okolní prostředí. Každý minerál „vibruje“ na 
určité frekvenci, a tu vysílá do okolí. Tím, že 
jsou polodrahokamy poskládány tak, aby 
se jejich účinky vzájemně zesilovaly, do-

Zvyšující se množství volných radikálů vzniklých působením 
bezdrátového záření a jiného elektrosmogu, stejně jako dalších 

škodlivin, způsobuje mnoha lidem velké zdravotní potíže. Naštěstí ale 
existují způsoby, jak se od toho nejhoršího uchránit.

JAKÝ SI TO UDĚLÁŠ...
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gicky; ostatně jinak to ani neumí. Za nějaký 
čas ale syn volal, že si přístroj nechá, proto-
že se dokáže soustředit až dvanáct hodin 
v kuse. Vnučky přestaly trpět častými viró-
zami ze školky, a když vzala Milka zařízení 
do koučinkové skupiny složené převážně 
z „ajťáků“, kteří celé dny jen čučí do počíta-
če, zjistila, že jsou najednou soustředěnější 
a přístupnější.

Proto na nic nečekala a z Vídně se vydala 
přímo do Lovosic, aby přišla na kloub tomu, 
jak je něco takového možné. Po dlouhém 
rozhovoru s  Ivanem Rybjanským zjistila 
vše, co potřebovala , a rozhodla se, že tako-
vou věc dostane mezi lidi nejen v Rakous-
ku, ale i v Dubaji, kde několik let pracovala 
a žila. Na základě lovosické schůzky vznikl 
Somavedic Austria a  Somavedic Emirates. 
Lámala si ale hlavu, jak to vlastně udělá, 
protože pro Araby, a  zejména „zdravotně 
konzervativní“ Rakušany, může být obtížné 
něco takového přijmout. Na rozdíl třeba od 
Čechů, kteří jsou alternativním věcem ote-
vřeni a nakloněni. „I když jsem člověk tvr-
dých faktů a tento přístroj funguje na bázi 
frekvencí, věděla jsem, že to musím pro 
rakouský a arabský trh nějak srozumitelně 
podat a zdůvodnit.“

Po dlouhém zkoumání a  konzultacích 
s vědci a lékaři napadlo Milku Nisslmüller, 
která věděla, že se musí chytit něčeho pev-
ného, provést test na přítomnost takzva-
ných volných radikálů v moči. A právě to se 
ukázalo jako klíčové.

Volné radikály jsou totiž „morem“ mo-
derní doby. A to přesto, že jsou mezi námi 
už od doby, kdy se Adam s  Evou poprvé 
nadechli vzduchu. Vznikají v těle jak přiro-
zenou cestou v rámci látkové přeměny, tak 
vlivem vnějších vlivů životního prostředí. 
A vytváří je jak sluneční záření, tak škodlivé 
látky z okolí – léky, chemie, geopatogenní 
zóny Země a především elektromagnetic-
ké záření z mobilů, Wi-Fi routerů a jiné mo-
derní techniky, které neustále přibývá. 

Za běžných okolností obsahuje každá 
molekula – ať už buňky v našem těle nebo 

molekuly vzduchu, který dýcháme – jedno 
jádro, kolem něhož obíhají vždy v párech 
záporně nabité částečky, kterým se říká 
elektrony. Elektromagnetické záření však 
způsobí, že zasažená molekula – například 
vzduchu – ztratí jeden elektron, a  ten  už 
není v páru. Takto poškozená molekula se 
potom všemi silami snaží ztracený elekt-
ron ukořistit z  vedlejší molekuly, která je 
zatím ještě v pořádku.

Protože molekule chybí jeden elektron, 
stává se volným radikálem. Volným proto, 
že jí chybí elektron, radikálem proto, že se 
ho snaží někde ukrást. Dýcháme-li vzduch, 

který obsahuje volné radikály způsobené 
ve velké míře právě elektrosmogem, do-
chází v našem těle k řetězové reakci, která 
poškozuje naše buňky. Říká se jí oxidace.

Chování volných radikálů je podobně to-
xické, jako kdyby muže opustila manželka 
a on se vydal shánět novou ženu k souse-
dovi. Za chvíli by byl vzhůru nohama celý 
dům. V  kuchyni to třeba vypadá tak, že 
když necháte na stole oloupaný banán, 
kvůli volným radikálům za chvilku zčerná. 

Adam s Evou sice také „oxidovali“, a oxi-
dovali i jejich následníci, ale až do 18. sto-

letí to nepředstavovalo zvláštní problém. 
Imunitní systém se za normálních okolnos-
tí volným radikálům ubrání. Například po-
mocí tripeptidu s názvem glutathion, který 
produkuje naše tělo a který obsahuje velké 
množství záporných elektronů. Tím pádem 
může v těle snadno napravit spoušť, kterou 
nezvaní návštěvníci způsobili.

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Přísun 
volných radikálů do organismu se prudce 
zvýšil v  18. století, když začala průmyslo-
vá revoluce. O  sto let později se dalším 
zdrojem volných radikálů stala elektřina 
a zvýšené elektromagnetické záření, které 

Tělo má v noci detoxikovat, regenerovat 
a produkovat hormony. Ale když je plné 

volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně menopauzu 

a muži andropauzu; takových lidí jsou plné 
ordinace a je jim třeba čtyřicet let.

Model Somavedic Medic Amber momentálně slaví úspěchy v Japonsku.
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stabilitě molekul kyslíku rozhodně nepři-
spělo. O  znečištěném životním prostředí 
ani nemluvě. A v roce 1983 bylo zaděláno 
na další malér, neboť byl do provozu uve-
den první mobilní telefon, aniž by kdokoli 
zkoumal jeho škodlivé účinky, a  „radikál-
ní“ revoluce pokračovala rokem 2007, kdy 
se začal prodávat iPhone. Od té doby, co 
máme „chytré“ telefony plné 2G, 3G, 4G 
a nejnověji 5G dat, komunikujeme vlnami 
nejen mezi sebou, ale i  s  jednotlivými vy-
sílači a  anténami. Toto silné záření ještě 
silněji rozbíjí molekuly kyslíku, jež násled-
ně řádí jako černá ruka. Jsme zkrátka pod 
palbou.

CHYTRÉ ELEKTROMĚRY?

Tím, že se exponenciálně zvýšilo elek-
tromagnetické záření, úměrně přibývá 
civilizačních chorob a  jiných zdravotních 
problémů. Protože jde o obrovský byznys, 
vědci a politici dělají, že to nevidí, a argu-
mentují tím, že záření z mobilů a Wi-Fi pří-
strojů nepřekračuje normy. Jenom vždycky 
zapomenou říct, že ty normy neustále zvy-
šují s přibývajícím zářením tak, aby to po-
každé „prošlo“.

Další oblíbenou výmluvou zlobbovaných 
politků, vědců a úředníků je argument, že 
bezdrátové záření není škodlivé. To je ale 
tím, že normy jsou postavené převážně na 
tepelných účincích. Pokud se vám tedy z te-
lefonu nespálí ucho nebo se vám neuvaří 
mozek či se jinak výrazně „neoteplíte“, je 
tento druh záření považován za neškodný. 

Jen v prvních dvaceti letech od zavedení 
mobilů byla hladina elektromagnetické-
ho záření až třicetkrát vyšší, před pěti lety 
už se hladina zvedla 1 000 000 000 000 
000krát (toto číslo odpovídá jedné biliar-
dě). Za předpokladu, že zrovna netelefo-
nujete – pokud ano, je okolní záření ještě 
výrazně silnější.

Mezinárodní tým vědců vydal v roce 2007 
práci zvanou BioInitiative Report, v níž při-
nesl jasné důkazy o tom, že elektromagne-
tické zamoření způsobuje poruchy imunity 
či ovlivňuje chování a  výrobu melatoninu 
– to může vést až k Alzheimerově chorobě 
a  rakovině prsu. Záření dále provází po-
škozování na genové úrovni, a dokonce ho 
spojili s leukémií u dětí. Další studie uvádě-
jí možnost chronického stresu, změnu v en-
zymech a metabolismu, zvýšený růst buněk 
a produkce stresových proteinů či narušení 
paměti a funkcí mozku.

V roce 2012 pak byla zveřejněna známá 
studie provedená ve švédské  Univerzitní 
nemocnice v Örebro, podle níž má deseti-
leté užívání mobilního telefonu za násle-
dek v průměru o 290 % vyšší riziko rozvoje 
nádoru na mozku; přičemž nádor se vyvíjí 
– logicky – na té straně hlavy, u níž je mobil 
nejvíce používaný.

S  každou další generací bezdrátových 
přenosů dat, od 2G a 3G přes 4G až po nej-
novějších 5G, exponenciálně roste i počet 
volných radikálů v  našem životním pro-
středí a okolí. A čím větší množství volných 
radikálů naše tělo bombarduje, tím větší je 
zátěž pro imunitní systém. Ve světě se na-

víc v posledních letech rozšířilo používání 
takzvaných „smart meters“. Jde o  jakési 
inteligentní počítače elektrického proudu 
neboli sofi stikované digitální elektroměry. 
V Česku se tato technologie teprve testu-
je, ale jinde už naplno běží. Úkolem těch-
to smart meterů je komunikovat rádiovým 
modemem s  každým spotřebičem v  do-
mácnosti a datovou centrálou. Nejenže to 
produkuje další zbytečný elektrosmog, ale 
také totální špionáž.

TAK KOLIK?
„Tělo má v  noci detoxikovat, regenerovat 
a  produkovat hormony. Ale když je plné 
volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně meno-
pauzu a  muži andropauzu; takových lidí 
jsou plné ordinace a  je jim třeba čtyřicet 
let,“ říká Milka Nisslmüller, které vrtalo hla-
vou, proč mají přístroje Somavedic tak pozi-
tivní harmonizační účinky. A tak ji napadlo 
otestovat, jestli má přítomnost Somavedicu 
výraznější vliv právě na množství volných 
radikálů. Když se totiž tělo v  noci nemusí 
bránit útokům volných radikálů, může re-
generovat a produkovat pro život nezbytné 
hormony. 

Ivan Rybjanský musel po celou dobu vý-
voje Somavedicu často vyvracet nesprávné 
představy lidí, kteří se domnívají, že přístroj 
má svými účinky elektrosmog či geopato-
genní zóny „vyrušit“. To je samozřejmě ne-
smysl. Kdyby to tak bylo, nezapnuli byste si 
doma ani počítač nebo telefon. Somavedic 

„nevypíná“ elektrosmog, ale eliminuje jeho 
škodlivé důsledky na buněčné úrovni. Nyní 
už lze srozumitelněji popsat princip, jakým 
to dokáže. Jde na to pěkně „čistě a přírod-
ně“.

Odpadním produktem nenasycených 
mastných kyselin je takzvaný malondialde-
hyd, který vzniká tehdy, pokud kvůli volným 
radikálům tyto kyseliny oxidují. Právě na 
jeho přítomnosti v moči jsou založeny tes-
tovací proužky Freie-Radikale-Check, které 
napadlo použít Milku Nisslmüller a  které 
dokážou změřit takzvaný oxidační stres 
způsobený přítomností volných radikálů 
v těle.

Když se ukázalo, že Somavedic opravdu 
umí oxidační stres snížit na minimum, pustil 
se Ivan Rybjanský do zjišťování mechanis-
mu, jakým to přístroj způsobuje. Jak vyšlo 
brzy různými měřeními najevo, Somavedic 
dělá něco podobného jako mořská voda – 
vytváří částice, které nesou elektrický ná-
boj, konkrétně takzvané záporné ionty, což 
je skvělá zpráva. Zatímco atom v  neutrál-
ním stavu má stejný počet protonů a elekt-
ronů, záporně nabité částice obsahují jeden 
nebo více dalších záporně nabitých elektro-
nů. Co to znamená? Že se mohou elegantně 
spojit s  volnými radikály v  těle a  okolním 
prostředí, což také v  případě Somavedicu 
dělají. Obrovská výhoda Somavedicu je, že 
pracuje na čisté bázi, neboť je sestrojen na 
principu řízeného uvolňování energie dra-
hých kamenů. Proč ale zrovna léčivé kame-
ny v  konkrétní vzájemné korelaci emitují 
podobně jako slaná voda v  moři záporné 
ionty? „Na povrchu některých kamenů exis-

tují takzvané fullereny, molekuly tvoře-
né atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy 
z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech. 
Kameny svým povrchovým napětím tyto 
fullereny vytvářejí a  následně se uvolňují 
záporné ionty,“ vysvětluje tento princip Ivan 
Rybjanský.

Somavedic je sestaven tak, aby se léčivá 
energie a s ní záporné ionty z kamenů uvol-
ňovaly postupně a  trvale a  jejich účinky 
se vzájemně zesilovaly. „Přirovnal bych to 
k příkladu magnetů. Když si vezmete jeden 
magnet, vytvoří okolo sebe nějaké pole. De-
set magnetů vytvoří silnější pole. Stejně tak 
jeden kámen má nějaké pole, ale dvacet 
kamenů spojených s různými drahými kovy 
je v  generování záporných iontů násobně 
silnější.“ To lze ostatně velmi snadno ověřit 
použitím kvalitního měřiče hustoty iontů, 
například spolehlivého amerického přístro-
je od fi rmy AlphaLab.

Tím, že Somavedic dovede generovat ob-
rovské množství záporných iontů, dokáže 
podle Ivana Rybjanského také harmonizo-
vat nejen okolní prostředí a lidské tělo, kte-
rému umetá cestičku od volných radikálů, 
ale také další „dimenze“ naší osobnosti. 
„Okolo fyzického těla je energetické pole, 
které by se dalo označit jako druhé tělo. 
Každý náš orgán, každá buňka, funguje na 
určité frekvenci. Třetí úroveň je mentální 
pole, kam spadají všechny zážitky, které 
jsme zažili od narození až dodnes, naše 
vzpomínky. Sice jsou neutříděné a  vše si 
nepamatujeme, ale jsou uložené v mozku,“ 
vysvětluje muž, který poté, co před dvace-
ti lety, kdy mu lékaři dávali několik týdnů 

života, dostal druhou šanci a  kompletně 
změnil způsob myšlení i  přístup k  sobě 
a  lidskému zdraví. Dnes je šťastný, že tuto 
laskavost může svou prací několikanásob-
ně oplatit – tím, že pomáhá lidem od Česka 
přes Slovensko, Německo a  Rakousko až 
po Spojené státy americké, Rusko, Spojené 
arabské emiráty a Japonsko žít lepší a har-
moničtější život.

Schopnosti Somavedicu ale sahají ještě 
dál, až na kvantovou úroveň. „Čtvrtá úroveň 
je takzvané kvantové pole, kde jsou uloženy 
všechny další informace, například o našich 
předcích. Přirovnal bych to k počítači – to, co 
se nevejde na pevný disk (do mozku), musí-
me uložit externě, odkud je možné si infor-
mace kdykoli ,stáhnout‘. To kvantové pole je 
uložené, dá se říct, ,na cloudu‘. Pátá úroveň 
či dimenze nás spojuje s něčím, co nás pře-
sahuje. Silou, kterou někdo nazývá éterem, 
někdo Bohem, jiný nepodmíněnou láskou či 
energií Zdroje. Na všech těchto pěti úrovních 
existujeme. Frekvence našeho okolí, přede-
vším ty vycházející z moderní techniky, jako 
jsou mobily, Wi-Fi, baby monitory, mikrovln-
ky nebo telekomunikační rádiové věže, na-
rušují a ovlivňují tok energetických informací 
v našem těle. Všechny tyto frekvence ale So-
mavedic harmonizuje a  neutralizuje vnější 
škodlivé vlivy, které by toto propojení mohly 
zbytečně kazit.“ Přístroj nám sice umete ces-
tičku, ale zbytek práce už je na nás. „Jaký si 
to totiž uděláme, takový to máme“.

www.somavedic.cz
info@somavedic.cz
+420 731 173 591
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stabilitě molekul kyslíku rozhodně nepři-
spělo. O  znečištěném životním prostředí 
ani nemluvě. A v roce 1983 bylo zaděláno 
na další malér, neboť byl do provozu uve-
den první mobilní telefon, aniž by kdokoli 
zkoumal jeho škodlivé účinky, a  „radikál-
ní“ revoluce pokračovala rokem 2007, kdy 
se začal prodávat iPhone. Od té doby, co 
máme „chytré“ telefony plné 2G, 3G, 4G 
a nejnověji 5G dat, komunikujeme vlnami 
nejen mezi sebou, ale i  s  jednotlivými vy-
sílači a  anténami. Toto silné záření ještě 
silněji rozbíjí molekuly kyslíku, jež násled-
ně řádí jako černá ruka. Jsme zkrátka pod 
palbou.

CHYTRÉ ELEKTROMĚRY?

Tím, že se exponenciálně zvýšilo elek-
tromagnetické záření, úměrně přibývá 
civilizačních chorob a  jiných zdravotních 
problémů. Protože jde o obrovský byznys, 
vědci a politici dělají, že to nevidí, a argu-
mentují tím, že záření z mobilů a Wi-Fi pří-
strojů nepřekračuje normy. Jenom vždycky 
zapomenou říct, že ty normy neustále zvy-
šují s přibývajícím zářením tak, aby to po-
každé „prošlo“.

Další oblíbenou výmluvou zlobbovaných 
politků, vědců a úředníků je argument, že 
bezdrátové záření není škodlivé. To je ale 
tím, že normy jsou postavené převážně na 
tepelných účincích. Pokud se vám tedy z te-
lefonu nespálí ucho nebo se vám neuvaří 
mozek či se jinak výrazně „neoteplíte“, je 
tento druh záření považován za neškodný. 

Jen v prvních dvaceti letech od zavedení 
mobilů byla hladina elektromagnetické-
ho záření až třicetkrát vyšší, před pěti lety 
už se hladina zvedla 1 000 000 000 000 
000krát (toto číslo odpovídá jedné biliar-
dě). Za předpokladu, že zrovna netelefo-
nujete – pokud ano, je okolní záření ještě 
výrazně silnější.

Mezinárodní tým vědců vydal v roce 2007 
práci zvanou BioInitiative Report, v níž při-
nesl jasné důkazy o tom, že elektromagne-
tické zamoření způsobuje poruchy imunity 
či ovlivňuje chování a  výrobu melatoninu 
– to může vést až k Alzheimerově chorobě 
a  rakovině prsu. Záření dále provází po-
škozování na genové úrovni, a dokonce ho 
spojili s leukémií u dětí. Další studie uvádě-
jí možnost chronického stresu, změnu v en-
zymech a metabolismu, zvýšený růst buněk 
a produkce stresových proteinů či narušení 
paměti a funkcí mozku.

V roce 2012 pak byla zveřejněna známá 
studie provedená ve švédské  Univerzitní 
nemocnice v Örebro, podle níž má deseti-
leté užívání mobilního telefonu za násle-
dek v průměru o 290 % vyšší riziko rozvoje 
nádoru na mozku; přičemž nádor se vyvíjí 
– logicky – na té straně hlavy, u níž je mobil 
nejvíce používaný.

S  každou další generací bezdrátových 
přenosů dat, od 2G a 3G přes 4G až po nej-
novějších 5G, exponenciálně roste i počet 
volných radikálů v  našem životním pro-
středí a okolí. A čím větší množství volných 
radikálů naše tělo bombarduje, tím větší je 
zátěž pro imunitní systém. Ve světě se na-

víc v posledních letech rozšířilo používání 
takzvaných „smart meters“. Jde o  jakési 
inteligentní počítače elektrického proudu 
neboli sofi stikované digitální elektroměry. 
V Česku se tato technologie teprve testu-
je, ale jinde už naplno běží. Úkolem těch-
to smart meterů je komunikovat rádiovým 
modemem s  každým spotřebičem v  do-
mácnosti a datovou centrálou. Nejenže to 
produkuje další zbytečný elektrosmog, ale 
také totální špionáž.

TAK KOLIK?
„Tělo má v  noci detoxikovat, regenerovat 
a  produkovat hormony. Ale když je plné 
volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně meno-
pauzu a  muži andropauzu; takových lidí 
jsou plné ordinace a  je jim třeba čtyřicet 
let,“ říká Milka Nisslmüller, které vrtalo hla-
vou, proč mají přístroje Somavedic tak pozi-
tivní harmonizační účinky. A tak ji napadlo 
otestovat, jestli má přítomnost Somavedicu 
výraznější vliv právě na množství volných 
radikálů. Když se totiž tělo v  noci nemusí 
bránit útokům volných radikálů, může re-
generovat a produkovat pro život nezbytné 
hormony. 

Ivan Rybjanský musel po celou dobu vý-
voje Somavedicu často vyvracet nesprávné 
představy lidí, kteří se domnívají, že přístroj 
má svými účinky elektrosmog či geopato-
genní zóny „vyrušit“. To je samozřejmě ne-
smysl. Kdyby to tak bylo, nezapnuli byste si 
doma ani počítač nebo telefon. Somavedic 

„nevypíná“ elektrosmog, ale eliminuje jeho 
škodlivé důsledky na buněčné úrovni. Nyní 
už lze srozumitelněji popsat princip, jakým 
to dokáže. Jde na to pěkně „čistě a přírod-
ně“.

Odpadním produktem nenasycených 
mastných kyselin je takzvaný malondialde-
hyd, který vzniká tehdy, pokud kvůli volným 
radikálům tyto kyseliny oxidují. Právě na 
jeho přítomnosti v moči jsou založeny tes-
tovací proužky Freie-Radikale-Check, které 
napadlo použít Milku Nisslmüller a  které 
dokážou změřit takzvaný oxidační stres 
způsobený přítomností volných radikálů 
v těle.

Když se ukázalo, že Somavedic opravdu 
umí oxidační stres snížit na minimum, pustil 
se Ivan Rybjanský do zjišťování mechanis-
mu, jakým to přístroj způsobuje. Jak vyšlo 
brzy různými měřeními najevo, Somavedic 
dělá něco podobného jako mořská voda – 
vytváří částice, které nesou elektrický ná-
boj, konkrétně takzvané záporné ionty, což 
je skvělá zpráva. Zatímco atom v  neutrál-
ním stavu má stejný počet protonů a elekt-
ronů, záporně nabité částice obsahují jeden 
nebo více dalších záporně nabitých elektro-
nů. Co to znamená? Že se mohou elegantně 
spojit s  volnými radikály v  těle a  okolním 
prostředí, což také v  případě Somavedicu 
dělají. Obrovská výhoda Somavedicu je, že 
pracuje na čisté bázi, neboť je sestrojen na 
principu řízeného uvolňování energie dra-
hých kamenů. Proč ale zrovna léčivé kame-
ny v  konkrétní vzájemné korelaci emitují 
podobně jako slaná voda v  moři záporné 
ionty? „Na povrchu některých kamenů exis-

tují takzvané fullereny, molekuly tvoře-
né atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy 
z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech. 
Kameny svým povrchovým napětím tyto 
fullereny vytvářejí a  následně se uvolňují 
záporné ionty,“ vysvětluje tento princip Ivan 
Rybjanský.

Somavedic je sestaven tak, aby se léčivá 
energie a s ní záporné ionty z kamenů uvol-
ňovaly postupně a  trvale a  jejich účinky 
se vzájemně zesilovaly. „Přirovnal bych to 
k příkladu magnetů. Když si vezmete jeden 
magnet, vytvoří okolo sebe nějaké pole. De-
set magnetů vytvoří silnější pole. Stejně tak 
jeden kámen má nějaké pole, ale dvacet 
kamenů spojených s různými drahými kovy 
je v  generování záporných iontů násobně 
silnější.“ To lze ostatně velmi snadno ověřit 
použitím kvalitního měřiče hustoty iontů, 
například spolehlivého amerického přístro-
je od fi rmy AlphaLab.

Tím, že Somavedic dovede generovat ob-
rovské množství záporných iontů, dokáže 
podle Ivana Rybjanského také harmonizo-
vat nejen okolní prostředí a lidské tělo, kte-
rému umetá cestičku od volných radikálů, 
ale také další „dimenze“ naší osobnosti. 
„Okolo fyzického těla je energetické pole, 
které by se dalo označit jako druhé tělo. 
Každý náš orgán, každá buňka, funguje na 
určité frekvenci. Třetí úroveň je mentální 
pole, kam spadají všechny zážitky, které 
jsme zažili od narození až dodnes, naše 
vzpomínky. Sice jsou neutříděné a  vše si 
nepamatujeme, ale jsou uložené v mozku,“ 
vysvětluje muž, který poté, co před dvace-
ti lety, kdy mu lékaři dávali několik týdnů 

života, dostal druhou šanci a  kompletně 
změnil způsob myšlení i  přístup k  sobě 
a  lidskému zdraví. Dnes je šťastný, že tuto 
laskavost může svou prací několikanásob-
ně oplatit – tím, že pomáhá lidem od Česka 
přes Slovensko, Německo a  Rakousko až 
po Spojené státy americké, Rusko, Spojené 
arabské emiráty a Japonsko žít lepší a har-
moničtější život.

Schopnosti Somavedicu ale sahají ještě 
dál, až na kvantovou úroveň. „Čtvrtá úroveň 
je takzvané kvantové pole, kde jsou uloženy 
všechny další informace, například o našich 
předcích. Přirovnal bych to k počítači – to, co 
se nevejde na pevný disk (do mozku), musí-
me uložit externě, odkud je možné si infor-
mace kdykoli ,stáhnout‘. To kvantové pole je 
uložené, dá se říct, ,na cloudu‘. Pátá úroveň 
či dimenze nás spojuje s něčím, co nás pře-
sahuje. Silou, kterou někdo nazývá éterem, 
někdo Bohem, jiný nepodmíněnou láskou či 
energií Zdroje. Na všech těchto pěti úrovních 
existujeme. Frekvence našeho okolí, přede-
vším ty vycházející z moderní techniky, jako 
jsou mobily, Wi-Fi, baby monitory, mikrovln-
ky nebo telekomunikační rádiové věže, na-
rušují a ovlivňují tok energetických informací 
v našem těle. Všechny tyto frekvence ale So-
mavedic harmonizuje a  neutralizuje vnější 
škodlivé vlivy, které by toto propojení mohly 
zbytečně kazit.“ Přístroj nám sice umete ces-
tičku, ale zbytek práce už je na nás. „Jaký si 
to totiž uděláme, takový to máme“.

www.somavedic.cz
info@somavedic.cz
+420 731 173 591

Komerční prezentace
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Léto – čas ke zkrášlení
Dá se využít okurková sezóna k vylepšení našeho vzhledu? Zce-
la jistě. Estetické kliniky prázdniny nedrží. Traduje se, že na 
plastickou operaci by se mělo chodit na podzim nebo brzy zja-
ra. Ale mnoho žen i mužů zákroky podstupuje raději v létě než 
v běžné sezoně. Na ošetření i následné zotavení si vezmou do-
volenou a vše tak zvládnou v klidu a diskrétně. Nikdo z prá-
ce nebo i blízkého okolí se nemusí dozvědět, že byli na nějaké 
operaci. Nejčastěji využívají letních zákroků učitelky a učite-
lé, herci, veřejně známé osoby, lidé pracující v zahraničí nebo 

maminky, které si v létě snadněji zajistí hlídání svých dětí.
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ŠPATNÉ HOJENÍ JE MÝTUS
Pokud svědomitě  dodržujete pravidla 

pooperační péče, letní dny v  zásadě 

nemusí mít na hojení ran nepříznivý 

vliv. Lékaři se shodují, že se nesetkávají 

s vážnějšími komplikacemi, které by šly 

přičíst výhradně letnímu období. Samo-

zřejmě že při vyšších teplotách vás mo-

hou potrápit otoky a  zvýšené pocení 

může způsobit podráždění, ale tomu se 

dá předejít, když se před nimi budete 

chránit v  klimatizovaných prostorách.  

A  je třeba si během rekonvalescence 

odepřít letní radovánky

v bazénu nebo na přírodním koupališti. 

Stejně tak si neplánujte pobyt u moře, 

který by zvyšoval riziko infekce. Vyva-

rovat byste se také měli slunění (a  to 

na sluníčku i  v  soláriu). Jizvy je totiž 

nutné  chránit před slunečním záře-

ním, dokud nedozrají a  nevyblednou. 

V opačném případě hrozí, že jizvy ještě 

více vyniknou a  na pokožce vzniknou 

nevzhledné pigmentové skvrny. Pokud 

se však slunci nelze zcela vyhnout, pak 

nezapomínejte na ochranné krémy 

s  faktorem 50 a  jizvičky zakryjte ná-

plastí.

MOŽNÁ I UŠETŘÍTE
Kliniky plastické a  estetické chirurgie 

často na léto  připravují zajímavé akce 

a  slevy. A  to i  na zákroky s  méně ná-

ročnou rekonvalescencí, které jsou stej-

ně žádané v  kterékoliv sezoně během 

roku. Mezi ně patří například výplně 

vrásek, zvětšení rtů nebo oblíbená plas-

tika víček. Zákroky zaměřené na korekci 

vrásek s pomocí botulotoxinových injek-

cí či výplňových materiálů můžete bez 

problémů podstoupit i v pravé poledne 

velmi slunného dne a ihned po ošetření 

v ordinaci můžete vyrazit na pláž.

Stejně tak to platí v  případě mezote-

rapie a  radiofrekvence, které působí 

v  hloubce kůže a  nikoliv na jejím po-

vrchu. Zatímco radiofrekvence výrazně 

zpevňuje pokožku, mezoterapie zalo-

žená na aplikaci kyseliny hyaluronové 

regeneruje podkoží. Ovšem nemyslete 

si, že se vyhnete používání opalovacích 

přípravků s vysokým faktorem. Derma-

tolog vám je doporučí. A co si nechat 

upravit přes léto prsa? Že to není nej-

vhodnější období? Pokud při rekonva-

lescenci oželíte pobyt na slunci a  pla-

vání, žádný problém. Ba naopak. Není 

náhoda, že kliniky často nabízejí na 

augmentaci letní slevy. V  létě se totiž 

zlevňují i prsní implantáty od zahranič-

ních dodavatelů a  operatéři si mohou 

dovolit srazit cenu.  Mnohdy jsou to 

i desítky tisíc!

ODSTRANĚNÍ CELULITIDY
Pomerančová kůže není nic pěkného 

a kdo by ji chtěl ukazovat v plavkách. 

Metod na její odstranění je několik, 

ale v  poslední době se nejvíc zvyšuje 

poptávka po metodě rázové vlny. Jde 

o odstranění celulitidy kombinací akus-

tických pulzů s pulzy elektrickými. Díky 

moderní technice je možné akustický 

pulz řídit tak, aby pronikal do správ-

né hloubky pokožky a  v  kombinaci se 

slabými elektrickými pulzy bylo zajiš-

těno efektivní a  vysoce účinné půso-

bení na  odstranění celulitidy. Masážní 

aplikátor přenáší elektrické vlnění do 

tkáně a  impulzy tak přímo stimulují 

nervové i  svalové buňky v  ošetřované 

oblasti. K odstranění celulitidy rázovou 

vlnou  tak dochází okamžitým ovlivně-

ním lokálního metabolismu, prokrve-

ním a  zrychlením oběhu lymfatického 

systému. Rázová vlna navíc zpevňuje 

podkoží a svaly stejně jako u fyzického 

cvičení.
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Kliniky plas-
tické a estetické 
chirurgie často 
na léto připra-
vují zajímavé 
akce a slevy.

KOMPLEXNOST RÁZOVÝCH VLN
Rázová vlna nepůsobí pouze na odstra-

nění celulitidy, ale vyniká také svým 

komplexním působením pro zlepšení 

celkového stavu pokožky. Díky jejímu 

působení je stimulována nejen samot-

ná vrstva pokožky, kde dochází k jejímu 

zpevnění díky novotvorbě kolagenu, 

ale působí také na lymfatický a  cév-

ní systém. Působením na cévní systém 

je zlepšena cirkulace krve a  celkové 

zásobení kyslíkem, který je potřebný 

pro mladistvý vzhled pleti. Mechanic-

kým působením na lymfatický systém 

dochází k  rozpohybování lymfy, která 

odvádí odpadní látky z těla a tím je za-

jištěno obnovení správných metabolic-

kých pochodů v ošetřené oblasti.

Ošetřením pro odstranění celulitidy rá-

zovou vlnou tedy dochází také k reduk-

ci objemu, zpevnění pokožky resp. její 

pojivové tkáně a  tím také k  obnovení 

její elasticity a jejímu celkovému omla-

zení. Mezi další neméně významné 

výhody, z  estetického hlediska, patří 

také vylepšení vzhledu jizev nebo strií 

v ošetřené oblasti.

4D OMLAZOVACÍ LIFTING
Je obecně zámo, že na ošetření laserem 

se v létě kvůli slunečním paprskům ne-

chodí. A přesto máme tip na omlazující 

ošetření obličeje i  létě. Jde o zcela  je-

dinečnou patentovanou novinku je 4D 

ošetření pleti  s  velmi  výrazným liftin-

govým efektem. Pleť v obličeji se vůbec 

poprvé ošetřuje jak z vnější strany, tak 

z  vnitřní části úst. Výsledkem je vidi-

telně pevnější a hladší pleť. Zároveň si 

tento lifting poradí s žilkami, pigmen-

tovými skvrnami i  rozšířenými póry. 

Ošetření  trvá zhruba 40 minut a  lze 

ho provádět celoročně i  na tmavších 

typech pleti. Ošetření z vnějšku působí 

do hloubky hlavních obličejových svalů 

a ihned po ošetření je jasně viditelný lif-

tingový efekt. Tento efekt je umocněn 

ještě ošetřením zevnitř úst, kdy lze také 

ihned cítit jazykem, že sliznice a kůže je 

výrazně zpevněnější. Jako jediný z lase-

rů tak proniká nejhlouběji a  stimuluje 

tvorbu kolagenu i  v  hlubších vrstvách 

pokožky, kde běžné lasery ani neinva-

zivní přístroje nemají šanci dosáhnout. 

Na povrchu pak pokožku projasňuje, 

vyhlazuje a barevně sjednocuje.

REVOLUČNÍ ÚPRAVA OBOČÍ

Chcete jít s módou a toužíte po hustém 

a  vytvarovaném obočí? Vyzkoušejte 

microblading. Provádí se pomocí speci-

álních jehel, tzv. čepelek, kterými se vy-

kreslují jednotlivé chloupky obočí, což 

vypadá velmi přirozeně a je téměř nero-

zeznatelné od přírodního obočí. A přes-

tože se microblading provádí pomocí 

čepelky s 18 jehličkami v řadě za sebou, 

jedná se o  velmi šetrnou metodu s  mi-

nimálními omezeními a lze jej provádět 

celoročně. Po zákroku jsou sice určitá 

omezení a  musí se dodržovat několik 

pravidel, ale nejedná se o  nic velkého. 

Například se po aplikaci nedoporučuje 

navštěvovat solárium saunu nebo bazén.

PÉČE O VLASY
Mnoho lidí si před každou letní dovo-

lenou klade tu stejnou otázku: mám jít 

ke kadeřníkovi před, nebo až po dovo-

lené? Pokud máte vlasy narušené a ko-

nečky se lámou a třepí, měl by je před 

dovolenou kadeřník zastřihnout. Čím 

zdravější totiž vlas je, tím lépe zvlád-

ne letní zátěž.   Vědecké studie navíc 

naznačují, že sezónní podmínky ovliv-

ňují růst vlasů a v  létě se ve fázi růstu 

nachází méně vlasů než jindy. Extra 

péče je tedy obzvlášť důležitá. V  létě 

si užíváme dny u  bazénu či u  moře 

a  vystavujeme tak vlasy neustálému 

slunečnímu záření. Protože vlasy tvoří 

z velké části keratin, tedy proteiny, a na 

denním světle, a především pak vlivem 

slunečních paprsků  se proteiny ztrácí, 

je potřeba vlasy v  létě zvláště chránit.  

Vlasy vystavované slunečnímu záření, 

slané mořské vodě a chloru mohou být 

suché, mdlé a mít sklon k vypadávání. 

Nezapomeňte do cestovní kabelky při-

balit ochranný přípravek na vlasy – jedi-

ně tak zabráníte poškození vlasů. Delší 

vlasy můžete v létě vyčesat nebo stočit 

do drdolu. Abyste je chránili, zapracuj-

te hydratační sprej, a potom vlasy spleť-
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te například do volného copu. Pokud 

máte málo času, zavažte do vlasů šátek. 

To lze udělat u každého účesu.

HUSTŠÍ A DELŠÍ VLASY
Dnes už nikdo nemusí naříkat nad 

řídkostí své vlasové koruny. Stačí najít 

prověřený salón a  tam si vlasy nechat 

zahustit nebo prodloužit. Prodlužování 

je v  podstatě spojování pravých nebo 

umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby 

došlo k  přirozenému a  nenápadnému 

splynutí a  vznikl dojem, že se jedná 

o vlasy vlastní. Vlasy se přidávají v po-

době třásní nebo pramínků, které jsou 

uchyceny k vlastním vlasům co nejblíže 

u hlavy. Další metodou je prodlužová-

ní vlasů  pomocí tepelně smrštitelného 

pojítka tak, že slepený konec pramínku 

je zdrsněn, nebo v novější verzi opatřen 

speciálně vytvarovaným konektorem. 

Ke spojení dochází pouze přiložením 

vlasového pramínku k vlastním vlasům 

a  zafixováním speciální tepelně smrš-

titelnou spojkou. Metoda je poměrně 

rychlá a k vlastním vlasům velmi šetrná.

Pokud vás ani jeden z výše uvedených 

způsobů neoslovil a  toužíte opravdu 

po trvalém efektu, pak můžete pod-

stoupit vlasovou transplantaci. Moder-

ní robotická transplantace představuje 

bezbolestný způsob, jak vlasy zahustit 

či třeba zakrýt vysoké kouty. Nejdříve je 

nutné podstoupit konzultaci s lékařem, 

který zhodnotí stav vašich vlasů, pokož-

ky a také určí důvod, proč ke ztrátě či 

k prořídnutí vlasů došlo. V případě, že 

je všechno v  pořádku, už nic nebrání 

samotnému zákroku. Cena roboticky 
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asistované transplantace je závislá na 

rozsahu plochy.

LETNÍ AFRO COPÁNKY
Říká se, že změna je život. Proč nezkusit 

právě na léto proměnu svého vzhledu 

do exotických afrocopánků? Tento účes 

je vhodným řešením právě na dovole-

nou. Copánky nepotřebují prakticky 

žádnou údržbu, což oceníte zejména 

při pobytu u moře. Účes vynikne spíše 

u  těch, kteří mají to štěstí, 

že je příroda obdarova-

la hustými vlasy.

Vlasy jsou splete-

ny po celé délce do 

tenkých copánků. 

Jedná se většinou 

o vlasy umělé, a pro-

to konečný výsledek 

nepůsobí zcela přiro-

zeným dojmem. Na 

druhé straně je nutno 

podotknout, že v tom-

to případě není tato 

skutečnost na rozdíl od 

ostatních metod nijak na 

závadu.  V  některých pří-

padech se nechají vlasy 

upravit tak, že pramen 

přidaných vlasů je s vlast-

ními vlasy zapleten pouze 

na začátku a převážná část 

vlasů se nechá volně splývat. 

V  tomto případě je nutné, 

aby byly použity vlasy pravé. 

PÉČE O PLEŤ
V  létě mnohem snáz dochází 

k  dehydrataci organis-

mu i pleti. Voda je 

základní složkou 

našeho organis-

mu a její nedo-

statek se 

s a m o z ř e j m ě 

podepisuje i  na stavu 

naší pleti. Musíme si proto důklad-

ně hlídat pitný režim a  při pobytu 

venku na slunci ho oproti běžným 

2,5l ideálně zdvojnásobit. Také mu-

síme doplňovat vypocené minerály, 

a proto kohoutkovou vodu a osvěžující 

ovocné šťávy doplňte třeba jemně per-

livou minerálkou. Kromě hydratačního 

a tónovacího krému se na léto vybavte 

i termální vodou ve spreji. Jednu si ne-

chejte například na stole v práci a dru-

hou (nejlépe v menším cestov-

ním balení) noste v  kabelce 

neustále u  sebe. Několikrát za 

den si obličej vodou přestří-

kejte. Termální sprškou pleť 

osvěžíte, zklidníte a zabrá-

níte jejímu vysoušení. 

Sluníčko a více 

času stráveného venku má 

za následek výskyt většího 

množství odumřelých a  su-

chých buněk v  pleti. Těch je 

třeba se pravidelně – ideálně 

ráno a  večer – zbavovat čiště-

ním, aby nedocházelo k  ucpá-

vání pórů. Čistá pleť navíc lépe 

vstřebává další kosmetické pří-

pravky. A  co se týká opalovacích 

přípravků, nestačí je nanést na 

tvář jednou za den. Doporučuje se 

tuto ochranu před nebezpečnými 

paprsky obnovovat každé dvě ho-

diny.

V í t e , 

co je 

SPF?

Zkratka slov 

„sun protecti-

ve factor” označuje 

výši ochrany proti UVB 

záření. Její číselné hod-

noty známe všichni, 

ne každý ovšem ví, 

co znamenají. Číslo 

za SPF udává, kolikrát 

přípravek zvýší dobu 

bezpečného pobytu 

na slunci. Je k tomu dů-

ležité znát svůj fototyp. 

Pokud tedy například po-

dle něj můžete strávit na 

slunci asi deset minut, aniž 

byste se spálili, po nanesení 

ochranného krému s  SPF 30 

se tato doba prodlouží na 300 

minut.

Foto: Shutterstock.com
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Krásný úsměv 
otevírá cestu ke spokojenosti a úspěchu

Žijeme v  době, která více než kdy dříve vyžaduje, abychom o  svůj 
vzhled pečlivě dbali. Se zkaženým chrupem člověk mnoho nadějí na 
úspěch u opačného pohlaví ani v zaměstnání nemá. Naštěstí současná 

stomatologie přináší řadu možností, jak tyto potíže vyřešit.
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„Úsměv nestojí nic, ale dovede mnoho“, 
řekl kdysi jeden chytrý člověk.

PODÍVEJTE SE ZUBŮM 
NA ZUB
Časy, kdy jedinou péčí o zuby byly ko-

vářovy kleště, jsou naštěstí dávno pryč. 

Stejně jako doba, kdy ošetření zubního 

kazu probíhalo bez lokálního znecitlivě-

ní, a jedinou možností náhrady chybějí-

cích zubů byly nepříliš dokonalé zubní 

protézy. Dnešní stomatologie má k dis-

pozici celou řadu vysoce sofistikovaných 

metod a  možností vylepšení chrupu, 

včetně kvalitních náhrad chybějících 

zubů. Používané materiály a  postupy 

ošetření si mistrně poradí s nedostatky, 

nad kterými se kdysi kapitulovalo. Dříve 

než k  nim ale dojdeme, pojďme se na 

chvíli zastavit u domácí péče, u které vše 

začíná.

PASTY A ÚSTNÍ VODY
Není pasta jako pasta. Současné pasty 

obsahují látky, které likvidují bakterie, 

které tvoří zmiňovaný povlak na zu-

bech a dásních. Opomíjet byste neměli 

ani ústní vody, které zdaleka neslouží 

jen k osvěžení dechu. Jejich pravidelné 

používání posiluje zubní sklovinu a zvy-

šuje odolnost proti zubnímu kazu. Navíc 

mají vody i antibakteriální účinek. 

BÍLÝ SMÍCH
O to nám jde ze všeho nejvíc. Když se 

usmějeme, chceme, aby nám zuby zářily 

jako perličky. Jenže i navzdory důklad-

né hygieně má přirozená barva zubů 

k  perličkám hodně daleko. Co s  tím? 

Pokud je zabarvení zubů způsobeno 

například kouřením, pomohou bělící 

pasty. Dříve takové pasty obsahovaly 

brusné částečky, které sklovinu obrušo-

valy, čímž ji částečně zbavily skvrn, ale 

zároveň ji poškrábaly a narušená sklovi-

na tak byla náchylnější k tvorbě zubního 

kazu. Naštěstí se objevily technologie 

nové a  šetrnější. Současné bělící zubní 

pasty neobsahují žádné brusné přísady 

a zabarvenou sklovinu čistí jemným leš-

těním a dál zajišťují preventivní ochra-

nu. Ani pasty však nejsou všemohoucí. 

Pokud ke zabarvení zubů došlo kvůli 

užívání léků nebo následkem úrazu, 

paste je zřejmě nevybělí a  na pomoc 

pak přicházejí metody radikálnější. 

Jedna z nich například funguje tak, že 

vám stomatolog na základě otisku zubů 

zhotoví speciální formičky, které si spolu 

s bělícím gelem odnesete domů. Večer, 

po vyčištění zubů do formiček nanese-

te gel, nasadíte je na zuby a  necháte 

působit přes noc. Aplikaci lze aplikovat 

pouze sedmkrát a první změny jsou pa-

trné po třetí aplikaci. O tom, zda je tato 

metoda vhodná právě pro váš chrup, 

musí rozhodnout zkušený stomatolog. 

A jsme zpátky u zubní péče.

DOPŘEJTE SI KRÁSNÝ ÚSMĚV
„Úsměv nestojí nic, ale dovede mnoho“, 

řekl kdysi jeden chytrý člověk. Můžete 

namítnout, že úsměv prozradí nedoko-

nalosti vašeho chrupu. A že vás trápí na-

příklad velká mezera mezi zuby, jejich 

nepěkné zabarvení či pokřivený tvar. 

Přitom napravit tyto nedokonalosti není 

nic složitého. Řešením jsou keramické 

a kompozitní fazety, které se aplikují na 

přední plošku zubu. Hlavními výhodami 

fazet je vysoký estetický efekt, dlouhá 

životnost a bezbolestnost zákroku. Ap-

likace fazet z  kompozitních materiálů 

nevyžaduje broušení zubů. Probíhá pří-

mo v ústech pacienta, a probíhá tak, že 

lékař překryje přední část zubu kompo-

zitním materiálem.  Aplikace keramic-

kých fazet může být dle stavu zubu pro-

vázena potřebou minimálního šetrného 

obroušení zubní tkáně, avšak není to nic 

dramatického, čeho byste se měli obá-

vat. Odměnou vám bude krásný chrup 

přirozeného vzhledu, který ani časem 

nemění barvu, neboť hladký povrch ke-

ramické fazety spolehlivě odolává barvi-

vům, obsaženým například v kávě a čaji. 

Díky fazetám získáte atraktivní vzhled 

svých zubů, které dokážou vykouzlit 

i tak zvaný „hollywoodský úsměv“.

ZLATÁ ZUBNÍ HYGIENA
Hodně se hovoří o  tom, jak důležitá 

je správná péče o  zuby. Vedle té lé-

kařské proto zaujímá důležité místo 

v  péči o  chrup dentální hygiena. Za-

hrnuje prevenci, kosmetické úpravy 

zubů, ale také léčbu paradontózy, což 

je obávané onemocnění závěsného 

aparátu zubu, představující strašáka 

majícího za následek ztrátu zubů. Na-

víc krevním řečištěm v  těle díky para-

dontóze putuje zánět, který má vliv 

na onemocnění vnitřních orgánů.  

„Špatným čistěním zubů vzniká plak, 

který zmineralizuje a  ztvrdne na ká-

men. Vznikají tzv. paradontální cho-

boty, závěsný aparát zubu se narušuje 

a  mnohdy pak začíná boj o  zachránu 

zubů. Bakterie totiž rozpouští i  kost, 

ve které je zub ukotvený,“ říká den-

tální hygienistka a  pokračuje. „Během 

první návštěvy ultrazvukem odstraním 

zubní kámen a provedu hloubkové čiš-

tění pod povrchem dásně. Postižené 

oblasti se musím věnovat opakovaně, 

problém nevyřeší jediná návštěva. S pa-

cienty se vídám čtyřikrát, pětkrát i  ví-
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cekrát, než lze říci, že paradontóza je 

zastavená. Samozřejmě ne vždy se to 

podaří, ale tato metoda má v zachraňo-

vání zubů velkou úspěšnost,“ dodává.  

Dentální hygiena má ve stomatologii 

dnes své nezastupitelné místo. Návště-

va dentální hygienistky se stává zcela 

běžnou záležitostí nejen pro dospělé, 

ale potěšující je, že stále častěji sem míří 

i maminky se svými ratolestmi. Dozví se 

například, že s péčí by se mělo začít již 

s  prvním zoubkem, nebo že po vypití 

ovocné šťávy by se zoubky měly čistit 

až s odstupem, jinak může kartáček po-

rušit zubní sklovinu. Také se naučí, jak 

přimět dítě, aby přijalo čištění zubů za 

samozřejmost a do budoucna se tak mi-

nimalizoval výskyt zubního kazu, a v ex-

trémním případě dokonce ztráta zubů. 

CO KDYŽ ZUBY CHYBÍ?
Co však dělat, když přece jen člověk 

o  zub či dokonce o  více zubů přijde? 

Tehdy přichází na řadu zubní náhrady. 

Zapomeňte na nepěkné zašedlé na-

podobeniny zubů, které možná znáte 

z dob svých babiček a prababiček. Dneš-

ní náhrady se vyrábějí z  nejmoderněj-

ších materiálů, které umožňují zacho-

vání maximální podoby s vlastními zuby. 

Podle rozsahu postižení chrupu pak 

bývají celkové, nebo částečné. Velkým 

pomocníkem stomatologů se stal zub-

ní robot CEREC, s  úspěchem využívaný 

pro rekonstrukci zničených zubů. Jím 

vyrobené náhrady jsou vysoce estetic-

ké, odolné a barevně stálé. Jak takový 

zákrok probíhá? Zjednodušeně řečeno: 

nejprve je pořízen pomocí 3D kamery 

digitální scan, nahrazující nepříjemné 

otiskování v otiskovací lžíci, které ne ka-

ždý dobře snáší. Po jeho zpracování je 

v  počítači vytvořena náhrada poškoze-

ného zubu, která je během chvíle zpra-

cována pomocí speciálního přístroje. 

Tato technologie je s úspěchem využívá-

na pro výplně a dostavby zubů, korun-

ky, krátké můstky i fazety. 

Implantát - kvalitní nástupce 

původního zubu 

Pokud se však nechcete smířit s  řeše-

ním pomocí můstku či protetické zub-

ní náhrady, lze zuby nahradit zubními 

implantáty, které se zavádějí přímo do 

kosti. Pakliže o  takovéto náhradě uva-

žujete, je nutné nejprve podstoupit 

důkladné komplexní stomatologické 

vyšetření, které provádí zkušený lékař-

-implantolog. Kromě jiného zahrnuje 

rentgen dutiny ústní za použití nejkva-

litnější rentgenové technologie. Je mož-

né, že během vyšetření se objeví případ-

né kazy či zánět v  dutině ústní, které 

musí být nejprve ošetřeny. Jak kazy, tak 

záněty totiž provázejí mikroorganismy, 

které by mohly narušit proces hojení. 

Podmínkou implantace je pečlivá zubní 

hygiena a  jak říká stomatoložka zabý-

vající se implantací zubů, skutečně není 

radno ji podceňovat. V nabídce stoma-

tologických klinik je množství vysoce 

kvalitních implantátů. 

Mít chrup v  pořádku znamená ne-

jen být sám se sebou spokojen, ale 

zuby často prozrazují i společenské 

postavení. Existují dokonce firmy, 

u  kterých pro člověka se zanedba-

ným chrupem není na vysněné po-

zici místo. Neobávejte se proto na-

vštívit specialistu, který se vašim 

zubům podívá „na zoubek“ a  váš 

problém vyřeší.

Foto: Shutterstock.com
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Také vás bolí
záda a klouby?
Téměř třetina dospělých trvale trpí bolestí zad, svalů a kloubů.  
Odhaduje se, že nejméně 80% lidí okusí aspoň jednou za život problémy 
s páteří. Bolesti zad a kloubů se vyskytují dokonce ještě častěji než 

bolesti hlavy...
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Tělo odmítá 
špatnou  

životosprávu, 
 nevhodný 

životní styl 
a nedostatek 

pohybu.

Pomineme teď možnost skutečně závaž-

ného onemocnění, které mohou tyto 

bolesti signalizovat. Většina z nás totiž 

skutečně nemocná není. To jen tělo od-

mítá špatnou životosprávu, nevhodný 

životní styl a nedostatek pohybu.

BYLO LÉPE NA ČTYŘECH?
Obvykle si to příliš neuvědomujeme, 

ale je faktem, že po svém těle chceme 

mnohé, k  čemu nebylo určeno. Byli 

jsme stvořeni k chůzi po čtyřech. Dopřáli 

jsme si vzpřímení postavy, což přináší 

velké požadavky na naši páteř. Muselo 

dojít k poměrně razantní změně jejího 

tvaru z obloukovité na dvakrát esovitě 

prohnutou. Daní za tuto rychlou a ná-

ročnou změnu jsou tak časté a obtížně 

léčitelné bolesti zad. Kterým bohužel 

svým stylem života ještě vydatně napo-

máháme.

PROČ SE TĚLO BRÁNÍ?
Proč naše tělo reaguje tak, jak nám to 

ale vůbec není příjemné?

1Dopřáváme mu minimální fyzickou 

aktivitu. Jistě, milé dámy, teď mi 

řeknete, že se s koštětem a luxem nabě-

háte až až. Jenomže, ono to ve skuteč-

nosti zase tolik pohybu není. Rozhodně 

ne ve srovnání s dobou, kterou stráví-

me třeba za psacím stolem.

2S čímž souvisí bod druhý. Především 

za bolesti zad mohou často právě 

nesprávné židle a stoly.

3Podobně na tom býváme i s poste-

lí. Za mnohé bolesti vděčíme prá-

vě nesprávnému lůžku. Já vím, ona ta 

zdravotní matrace není zadarmo, ale 

opravdu by se s tím nedalo něco dělat?

4Stejně jako absence pohybu může 

kloubům i  zádům vadit neúměrně 

zatěžování. Obzvláště některé profe-

se jim přímo nahrávají. Je mi jasné, že 

těžko po třiceti letech budete něčím 

jiným, než prodavačkou. Dopřejete ale 

alespoň doma zádům a nohám nějaký 

ten luxus.

5Mnohé musíme přičíst na vrub nad-

váze. No, přiznejme si, štíhlé jako 

proutek jsme těch problémů měly pře-

ce jen o kapánek méně.

6Čímž se samozřejmě dostáváme 

k výživě. Na skladbě potravin závi-

sí opravdu mnohé. Úprava stravování 

s  omezením cukru a  bílého pečiva, ve 

prospěch celozrnných obilovin, zeleni-

ny a ovoce by jistě mnohé vyřešila.

7Ačkoliv to zní neuvěřitelně, bo-

lest souvisí i  s naší náladou. Pokud 

máme psychické a  citové problémy, 

projeví se to ochablostí a skleslostí, kte-

rá může bolet…

TAK CO TEDY S TÍM?
Možná si říkáte, že celé to naše po-

vídání je sice fajn, ale co s  tím, když 

vás bolest trápí zrovna teď a hubnutí, 

změna jídelníčku nebo postele jsou 

přece jen věci spíše dlouhodobější. 

Pojďme tedy najít takovou první po-

moc a poté se na celou záležitost po-
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Paní Lenka z  Mnichova Hradiště vy-

chovává své dva syny sama. Patnácti-

letý Erik studuje první ročník střední 

školy a  mladší Davídek, který v  říjnu 

oslavil osmé narozeniny, je nejraději 

s  maminkou doma nebo ve speciální 

škole. Od narození se potýká s vážnou 

metabolickou poruchou, po jejíž příči-

ně lékaři stále pátrají. Jeho problémy 

jsou různé: „Davídek má snížené sva-

lové napětí, můžete si jej představit 

jako hadrovou panenku. Po celý život 

ho provází epileptické záchvaty, které 

zmírňuje pravidelné užívání léků. Má 

také problém s příjmem potravy a čas-

tým zvracením,“ popisuje maminka 

Lenka. „Nejhorší byly první měsíce Da-

vídkova života, většinu času jsme trávili 

v nemocnici. Erik v té době navštěvoval 

druhou třídu základní školy a s péčí po-

máhali babička s dědou. Pro všechny to 

bylo náročné období. Erik se zhoršil ve 

škole, vzájemné odloučení jsme těžce 

nesli,“ dodává.

Davídka trápí i pokročilá skolióza. Ka-

ždý den s  ním proto maminka cvičí, 

pravidelně navštěvuje rehabilitace, 

muzikoterapii, hipoterapii (rehabilitaci 

na koni) a pro účely senzorické stimu-

lace relaxační místnost snoezelen. Ta 

je vybavená barevnými světýlky, které 

mají na Davídka v kombinaci s pohodl-

ným ležením a  relaxační hudbou bla-

hodárné účinky. „Musím říct, že nejvíce 

Davídkovi pomáhá delfinoterapie, na 

kterou dojíždíme do zahraničí. Davídek 

plave v bazénku se speciálně vycvičený-

mi delfíny, kteří pro vážně nemocné 

děti fungují jako terapeuti. Děti pozo-

rují triky a kousky delfínů a vzájemně 

spolu komunikují. Je to neuvěřitelné, 

ale delfíni dokážou rozeznat nemocné-

ho člověka od zdravého. Nemocnému 

projeví mnohem více pozornosti, jako-

by sami chápali, že právě on jejich po-

moc potřebuje. Po poslední takové te-

rapii začal hláskovat. Je úžasné, že po 

tolika letech najednou od syna slyšíte 

něco víc než jen zvuky,“ vysvětluje ma-

minka Lenka. Takový výlet však rodinu 

stojí několik desítek tisíc korun. S úhra-

dou částečně pomáhají Dobří andělé 

prostřednictvím nadace Dobrý anděl, 

ale i další neziskové organizace. „Dob-

ří andělé nám pomáhají především 

s těmi pravidelnými náklady. Například 

s  vyváženou stravou, kterou Davídek 

potřebuje, kupujeme mu třeba nu-

tridrinky a  nutripudinky. Z  příspěvku 

hradíme různé terapie, a  pokud něco 

zbyde, dáme částku stranou na delfino-

terapii. Nyní máme další sen, vyzkoušet 

soukromou rehabilitační kliniku v Pra-

ze. Uvidíme, zda na ni našetříme, je to 

nad rámec zdravotního pojištění. Dě-

kujeme Dobrým andělům, ale i rodině 

a  dalším lidem, kteří nám pomáhají. 

Bez nich bychom nemohli Davídkovi 

dopřát takovou péči,“ říká s vděčností 

paní Lenka.

Nadace Dobrý anděl měsíčně přijme 

přes 107 nových rodin, které zasáhla 

vážná nemoc. Veškeré příspěvky, kte-

ré se každý měsíc od dárců vyberou, se 

na začátku následujícího měsíce rov-

noměrně rozdělí mezi rodiny, kterým 

Dobří andělé pomáhají. Do pomoci se 

můžete zapojit i vy. Stačí se zaregistro-

vat na www.dobryandel.cz/registrace, 

zvolit libovolnou výši příspěvku a zadat 

trvalý příkaz. 

Snažíme se žít jako normální rodina, 
i když je syn vážně nemocný
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Cartidyss®

K dostání na www.olimpex.cz
+420 775 551 137

SENIOR ACTIV+

Senior Activ+ Cartidyss® 
s vitamínem C přispívá:

• k normální tvorbě kolagenu 

pro normální funkci kostí, 

chrupavek, dásní, kůže, zubů

• k normální psychické činnosti

• k normální funkci imunitního systému 

• ke snížení míry únavy a vyčerpání

• doplněk stravy

dívat z dlouhodobější perspektivy.

• Pokud vás opravdu hodně bolí 

klouby či záda, dopřejte si chvíli 

klidu na lůžku.

• Určitě nic nezkazíte přiložením ně-

čeho teplého na postižené místo.

• Vhodné jsou i  gely proti bolesti, 

které se na postižené místo snad-

no aplikují.

• Chmurnou náladu vyvolanou bo-

lestí pomůže zahnat i vhodná aro-

materapie doplněná šálkem dob-

rého čaje.

ABY KLOUBY NEBOLELY…
Samozřejmě, z  dlouhodobého hle-

diska se musíme k  celé problematice 

postavit trochu zodpovědněji… Měli 

bychom si uvědomit, že pohyb je jed-

ním z  elementárních projevů života. 

Jen kosterní svalstvo zaujímá až 40 % 

tělesné hmotnosti člověka, jednu pěti-

nu váhy potom více než 200 kostí naší 

kostry a  k  tomu všemu vazy, šlachy 

aj. Díky takto komplexnímu aparátu 

někteří lidé za život nachodí i několi-

kanásobek obvodu zeměkoule, tedy 

dokud na semaforu pohybu nezasvítí 

červená a  nezastaví je bolest. Nedáv-

ný průzkum ukázal, že řada Čechů 

považuje opotřebení kloubů a  s  ním 

spojenou bolest za součást stárnutí. 

Málokdo si ovšem uvědomuje, že ob-

tíže mohou začít již kolem 30. roku, 

a  ještě méně lidí se dokáže vymanit 

z řady zažitých předsudků. S péčí o po-

hybový aparát je třeba začít mnohem 

dříve a komplexněji, a to od adekvátní 

kloubní výživy přes úpravu stravování 

po vhodný pohyb. Kloubní péče vyža-

duje dlouhodobý přístup, jelikož zá-

zraky se přes noc nedějí. 

Jednou z  příčin, proč lidé s  péčí ne-

začínají dříve, může být řada mýtů 

okolo kloubní výživy, a tak i zklamání 

a  stížnosti typu: ta kloubní výživa ale 

nefunguje. Je potřeba se zamyslet nad 

vlastním přístupem. Respektujete do-

poručené denní dávkování a užíváte ji 

dlouhodobě? Pokusili jste se o redukci 

hmotnosti, začali jste se správně hýbat 

a  pravidelně cvičit, anebo jen čekáte 

na zázrak po jednom měsíci, zatímco 

jste se o  svůj pohybový aparát nesta-

rali předešlých 40 let? Pohybový apa-

rát je komplexní, dopřejte mu stejně 

kompletní péči – dlouhodobou a cíle-

nou. Omezení hybnosti má na běžný 

život zásadní dopady, které si řada 

z nás uvědomí až v momentě, kdy bo-

lest reálně vstoupí do života. Věnujte 

se kloubům raději s  předstihem, čímž 

prodlužíte zelenou vašemu aktivnímu 

životu a stopnete červenou, která vás 

omezuje. Je to ve vašich rukou.

„Pacienti si často neuvědomují, že opo-

třebení jejich chrupavek je dlouhodo-

bý proces a bolest už značí konkrétní 

problém či poškození. Pokud chtějí do-

sáhnout změny, musí k péči přistoupit 

komplexně, zodpovědně a  především 

vytrvat. Jen cvičení nestačí a  správná 

strava klouby nevyléčí. Nárazové uží-

vání kloubní výživy po dobu jednoho 

měsíce nemá téměř žádný efekt. Nere-

spektováním dávkování ztrácí kloubní 

výživa na účinku. Prvním krokem by 

měl být výběr adekvátní kloubní vý-

živy, která odpovídá pacientovu stavu 

kloubů. V  dnešní době existuje řada 

péče, jež nabízí konkrétní podporu 

pro daný stav kloubů. Stejně důležité 

je ji doplnit o vhodné cvičení, vyvážený 

jídelníček a redukci hmotnosti. Pokud 

pacient všechny tyto prvky poctivě ne-

začlení do své životosprávy, pozitivní 

efekt se dostaví jen stěží,“ vysvětluje 

as. MUDr. Petr Fulín, Ph.D., z  1. orto-

pedické kliniky 1. LF UK a  FN Motol 

v Praze, co znamená pojem kompletní 

kloubní péče.  

Člověk se cítí na třicet, ale klouby 

na osmdesát. Nečekejte, až na se-

maforu pohybu naskočí červená

Podle studie vnímá 39  % Čechů pro-

blémy s klouby jako nedílnou součást 

života. Avšak vhodně zvolená péče 

může pozitivně ovlivnit stav kloubů 

a  prodloužit tak dobu aktivního po-

hybu bez omezení. První známky opo-

třebení se začínají objevovat již ko-

lem třicátého roku a  sužují zejména 

sportovce, kteří tento stav musí aktiv-

ně řešit. Lidé také často mívají dojem, 

že je kloubní výživa určená pouze pro 

starší ročníky. Je potřeba si ovšem 

uvědomit, že opak je pravdou. S péčí 

by měli bezodkladně začít zejména ti, 

kteří nadměrně zatěžují klouby těž-

kou fyzickou prací nebo nadváhou, 

bez ohledu na věk. 

V současné době najdete na trhu ne-

přeberné množství různých doplňků 

stravy, které slibují úlevu od kloubních 

obtíží. Ne všechny jsou ale dostateč-

ně kvalitní a obsahují vše, co kloubní 

aparát vyžaduje. Vybírejte proto ta-

kové, které nabízejí péči komplexní, 

dbejte na složení výrobku. Klouby by 

určitě měly dostat kvalitní kolagen.

Kolagen je bílkovina, která je základ-

ní stavební hmotou pojící tkáně. Tvoří 

25–30 % všech proteinů v těle savců, 

ve formě kolagenních vláken je slož-

kou mezibuněčné hmoty. S postupem 

věku ovšem naše tělo ztrácí schop-

nost kolagen samo vyrábět. Jeho ne-

dostatek se pak projevuje nejen stár-

nutím kůže, zhoršenou kvalitou vlasů, 

lámáním a třepením nehtů, ale přede-

vším bolestmi kloubů, loupáním v zá-

dech. Vazivo přichází o svou elasticitu 

a zdá se, jako bychom vysychali, pro-

to mu vděčíme za pohyb bez bolesti, 

tedy za zdravé klouby a vazy.

NEDOSTATEK POHYBU JE 
NEJLEPŠÍ CESTA K DEGENERACI PO-
HYBOVÉHO APARÁTU 
Vhodně zvolená fyzická aktivita udržu-

je svaly, klouby, vazy a šlachy v kondi-

ci a  přispívá k  jejich regeneraci. „Tím, 

jak se klouby v  zátěži hýbou, dochází 

k  ‚promazávání‘ kloubní chrupav-

ky, která funguje jako tlumič. Pokud 

klouby, a  tak i  chrupavky dostatečně 

a pravidelně nezatěžujeme, ztratí svou 

pružnost a ‚zleniví‘. Bolest nás pak upo-

zorní na problém. Pro správnou funkci 

je důležité klouby udržovat v jejich pl-

ném rozsahu pohybu.  Bolest by nemě-

la znamenat absolutní stop veškerému 

pohybu. Je tomu naopak, správný po-

hyb léčí. Přiměřená zátěž je velice dů-

ležitou součástí rekonvalescence,“ vy-

světluje fyzioterapeut Ing. Jakub Hemr 

význam fyzické aktivity při udržování 

zdraví kloubního aparátu.  

Pokud se již bolest dostaví, jsou tu 

analgetika ve formě tablet nebo gelů 

vyvinutých pro zmírnění akutní bolesti 

pohybového aparátu. Ideální je však 

na bolest nečekat a začít se o pohybo-

vý aparát starat s předstihem. Kvalitní 

péče musí být doplněna pestrou výži-

vou a dodržováním zásad zdravého ži-

votního stylu. Kompletní kloubní péče 

by měla zahrnovat jak dostatek přimě-

řeného pohybu, vyváženou stravu, tak 

správně zvolenou dlouhodobou kloub-

ní výživu .

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Hledáte šperk, na jehož tvorbě se můžete sama podílet?

Chcete mít originální 
a jedinečný styl?

Náš sortiment vám 
to umožní

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

in the Bead a jsme tu pro Vás!

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

ŠTĚSTÍ. Kód platí na celý sortiment do 30. září 2020
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Tipy, 
jak se v létě 
správně namazat

SPF jsou tři písmena, se kterými se běžně setká-
váme u letní kosmetiky a automaticky předpo-
kládáme, že čím je číslo při zkratce vyšší, tím je 
ochrana před sluncem účinnější. Kdyby to bylo 
tak jednoduché, nevídali bychom na pláži tolik 

spálených krků a ramen.



Nic nezkazíme, pokud 
natření několikrát 
denně zopakujeme.

Vysoké číslo SPF samo o  sobě nezaru-

čuje spolehlivost ochrany před sluncem. 

Z padesátky se velmi snadno může stát 

dvacítka, pokud se přípravek nenatře 

v  optimálním množství. Klíčem k  „ne-

průstřelné“ ochraně před UV paprsky 

je ozřejmit si, co přesně se skrývá pod 

zkratkou SPF a  jaká násobilka náleží 

k  číslům na obalech fotoprotektivní 

kosmetiky.

POZNEJTE SVŮJ SLUNEČNÍ BUDÍK
Každá pokožka má individuálně na-

staven sluneční budík. Když zazvoní, je 

třeba zpozornět, kůže v tom momentě 

přestává být přirozeně chráněna a po-

třebuje pomoc zvenčí. Řeč je o  čase, 

během kterého dokáže naše tělo odo-

lávat UV paprskům, aniž by došlo k po-

škození kůže. Tento čas, známý jako 

minimální erytémová dávka, je určen 

fototypem. „Fototyp lze jednoduše ur-

čit podle barvy očí, barvy vlasů a barvy 

kůže. Například fototyp I má práh zčer-

venání přibližně 10 minut. Vyšší foto-

typy než fototyp III se v české populaci 

příliš nevyskytují” uvádí Alena Machov-

cová, primářka dermatovenerologické-

ho oddělení FN Motol. 

Číslo SPF (sun protection factor – faktor 

sluneční ochrany) vyjadřuje násobek 

minimální erytémové dávky nebo ještě 

jednodušeji - udává, o  jaký čas doká-

žeme vyčerpání minimální erytémové 

dávky oddálit. Není to žádná těžká 

matematika, když celý systém počítá-

ní aplikujeme na konkrétní příklad. 

Máte blond vlasy, modré oči, světlou 

pleť a opalujete se u moře? Po zhruba 

deseti minutách zaznamenáte, že kůže 

červená a cítíte, že štípe. Svou minimál-

ní erytémovou dávku jste si vyčerpali. 

Pokud byste použili krém s  SPF 50+, 

prodloužili byste čas ochrany pokožky 

z  deseti minut padesátinásobně, tedy 

na pět set minut – a  máte po staros-

tech. Ale…

OPRAVDU AŽ PĚT SET 
MINUT?
Skutečně se stačí natřít jen ráno a celý 

den si užívat na pláži či na horách? Ne 

zcela. Zmíněných pět set minut se totiž 

vztahuje na ideální podmínky, které se 

v realitě sotva daří naplnit. V průběhu 

dne se můžeme například sprchovat, 

a  pokud při tom použijeme tekuté 

mýdlo, ochranná látka z  opalovacího 

krému se z velké části smyje. Ochranný 

faktor také snižuje výrazné pocení při 

plážovém sportování a  tření osuškou. 

Nic proto nezkazíme, pokud natření 

několikrát denně zopakujeme.

Důraz je třeba klást i  na samotné na-

tírání. Zahraniční průzkumy naznaču-

jí, že až dvě třetiny z  nás si nanesou 

méně opalovacího krému, než je jeho 

doporučené množství, čímž nevědom-

ky snižujeme SPF faktor. „Na dosažení 

deklarovaného ochranného faktoru je 

potřeba nanést přípravek na kůži v do-

statečném množství. Pro dospělou oso-

bu se průměrná spotřeba na celé tělo 

pohybuje okolo 35 ml, to představuje 

přibližně 7 čajových lžiček,“ upřesňuje 

odborník Matěj Majba. Výbornou po-

můckou jsou proto přípravky na opa-

lování s praktickým dávkovačem a dáv-

kovací tabulkou na etiketě. Praktický 

„tahák“ ocení hlavně rodiče dětí dbají-

cí o to, aby byly jejich ratolesti chráně-

ny na sto procent. 

A CO NA TO ŘÍKÁ 
ODBORNÍK S LETITOU PRAXÍ  
MUDR. KATEŘINA MACHÁČKO-
VÁ?

1 Opalování a péče o kůži je každo-

roční evergreen, je skutečně nutné 

používat krémy, i když má někdo tmav-

ší kůži a nemá tendenci se spálit?

Ano, i snědá kůže se může spálit a ná-

sledky opakovaného spálení pokožky 

zejména v  dětském věku mohou být   

v  dospělosti tragické. Snědá kůže má 

výhodu pouze v tom, že je oproti světlé 

pokožce odolnější, spálí se za delší ča-

sový interval, než kůže světlá, rozhod-

ně to však neznamená, že by se nemu-

sela ošetřovat krémy s UV filtry.

2Říká se, že slunce a moře je všelék, 

je to skutečně tak?  

Je - i není, říká se také, že „ všeho moc 

škodí”. Pozitivní   efekt slunečního zá-

ření je nesporný. Velmi dobrý je efekt 

pobytu u moře u některých chronických 

kožních onemocnění - např. lupénka, 

atopický ekzém. Avšak spálení   kůže 

a  nekontrolované slunění má neblahé 

následky ať se odehrává u  moře či ve 
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vnitrozemí.

3Jak velký rozdíl je pro Evropany 

mezi sluníčkem v Evropě a např. 

v Jižní Americe, Asii? 

Intenzita slunečního záření je v  tro-

pických a  subtropických oblastech 

mnohem vyšší než v  Evropě, navíc na 

ni člověk trvale žijící např. v oblastech 

východní či severní Evropy není adap-

tován, je tedy nutné se chránit.

4Jaký faktor je vhodný pro děti  

v Evropě a jaký u moře? 

Pro pobyt u  moře zejména v  letních 

měsících  volíme u dětí nejvyšší ochran-

né faktory,  v oblastech suchozemských 

s nižší intenzitou slunečního osvitu mů-

žeme volit UV filtry  nižší. Obecně platí, 

že děti do 6 měsíců věku by se přímému 

slunečnímu záření neměly vystavovat 

vůbec. Pro ochranu dětské kůže volíme 

zejména fyzikální sunscreeny.

5Ochrání úplně bílou kůži se sklo-

nem ke spálení ochranný krém, 

nebo je nutné se držet ve stínu? 

V takovém případě je třeba  kombino-

vat vysoký stupeň UV ochrany v podobě 

krému s pobytem ve stínu a u citlivých 

osob nezapomínáme také na sluneční 

brýle. Vhodné jsou u citlivých osob také 

oděvy, jejichž vlákna obsahují UV filtr.

6Jaká je nejlepší první pomoc na 

spálenou kůži? 

V případě spálení je třeba postiženého 

okamžitě odstranit z  dosahu   sluneč-

ního záření, zajistit dostatečný přísun 

chladných tekutin, chladivé obklady, 

reparační krémy např. s  panthenolem 

či aloe vera, dále jsou vhodné aplika-

ce minerálních vod ve spreji. Pokud se 

vytvoří puchýře, je třeba neprodleně 

navštívit kožního lékaře, zánětlivou re-

akci bude pravděpodobně třeba ošetřit 

speciálními protizánětlivými krémy.

7Je třeba mít jiný krém na obličej 

a na tělo? Jaký e v nich popř. roz-

díl? 

V  současné době máme takový výběr 

fotoprotektivních přípravků na obličej, 

speciálně upravených např. pro aknosní 

pleť, pro kůži s atopickým ekzémem či 

alergiemi,  některé krémy jsou barevně 

tónovány jako make-up, že by byla ško-

da této nabídky nevyužít a používat na 

obličej stejný krém jako na tělo.

8Je nutné natírat pokožku po  

každém koupání? 

Ano, je to vhodné. Při opakovaném 

a  dlouhodobém pobytu ve vodě se 

osvědčí přípravky označené jako water 

proof. Doporučuje se obnovovat apli-

kaci vždy po 2 hodinách.

9Co je vlastně ochranným faktorem 

v krému? Jak se takové krémy vy-

rábějí? 

Rozlišujeme   minerální/ organické/ UV 

filtry, které rozptylují a  odrážejí UV 

záření např.   oxid titaničitý, zinečna-

tý a dále chemické UV filtry chemické   

např. kyselina  4-aminobenzoová.

10Kdy byly ochranné krémy 

vynalezeny? 

Pravděpodobně prvním, kdo se zabýval 

významem a výzkumem slunečních fil-

trů,  byl  Hammer, a to již  v roce 1891. 

Negativní vliv UV záření na kůži poprvé 

popsal  Willan v roce 1799!

Foto: Shutterstock.com
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Kdo z nás se alespoň jednou v životě 
nesnažil zhubnout. Ladné křivky a ide-

ální váha jsou snem snad každé z  nás. 
A každá z nás ví, že zadarmo naše vysněné pro-

porce rozhodně nejsou. Pokud to zkrátka s hub-
nutím myslíte vážně a chcete zhubnout na trvalo, bez 

cvičení to nepůjde. 



Otázkou v první řadě je, na jaké cvičení 

bychom se měli zaměřit. Obecně platí, 

že mezi nejúčinnější cviky na hubnutí 

patří tzv. kardio cviky, díky kterým bu-

dete spalovat právě tuky a to je přesně 

to, čeho se chcete zbavit. 

KARDIO CVIKY
Při cvičení kardio cviků se tuková tkáň 

začne spalovat již po 20-30 ti minutách 

cvičení. Nejdůležitější ale při takovém-

to cvičení je zachovat si správnou tepo-

vou frekvenci. Cvičit byste měli mezi 60 

až 65% maximální tepové frekvence. 

A  jak zjistit svojí maximální tepovou 

frekvenci? Pokud jste ženou, odečtěte 

svůj věk od čísla 226. Muži věk odečítají 

od čísla 220.  Svou maximální tepovou 

frekvenci již máte a  teď už zbývá jen 

výčet cviků, které se na spalování tuků 

nejvíce hodí. A mezi ty patří: Jízda na 

kole (ne na plno), jízda na rotopedu, 

spinning a  běh.  Při těchto cvicích je 

dobré si hlídat onu optimální tepovou 

frekvenci. Pokud máte za sebou např. 

půlku běhání nebo nějaký ten kilometr 

na kole, zastavte a nahmatejte si svůj 

tep na ruce. Stačí mrknout na hodinky 

a změřit počet tepů za 15 vteřit a vyná-

sobit čtyřmi. Tohle je vaše tepová fre-

kvence při výkonu. Pokud se pohybuje 

okolo 60 až 65% vaší maximální tepo-

vé frekvence, cvičíte naprosto správně 

a vaše tuky se spalují nejrychleji.

INTENZITA CVIČENÍ 
Ideální doba cvičení je 30 – 50 minut 

2-3krát týdně, což po iurčité době 

může být nudné. A  to bývá problém, 

protože cvičení nás v  první řadě musí 

bavit, nesmíme se do něj nutit. Proto 

já osobně coby dlouholetá příznivkyně 

fitness doporučuji tato cvičení kombi-

novat s jiným aerobním cvičením. Velmi 

populární je v poslední době například 

zumba. Určitě jste o ní slyšeli. Jedná se 

o sportovní aktivitu, spojující posilující 

cviky s  kombinací tanečních kroků za 

doprovodu latinsko-americké hudby. 

Kombinace rychlých a vášnivých tanců, 

jako je samba, salsa, mamba, či tanga 

ve spojení posilovacích cviků zaručuje 

velmi intenzivní a hlavně velmi zábav-

nou variantu formování vašeho těla.

PRŮBĚH LEKCE
Většina klasických lekcí zumby trvá 

kolem jedné hodiny, kdy pomocí 

instruktora se nejdříve zahřejete a  to 

na pomalejší hudbu s  menší intenzi-

tou a  i  jednoduššími kroky. Postupem 

času se intenzita se zrychluje, kroky 

jsou náročnější, ale nemusíte se bát, že 

tempo bude neúnosné. Zhruba v půlce 

hodiny je sestava i  hudba nejrychlejší. 

Cílem zumby je totiž střídání pomalej-

šího a  rychlejšího tempa, díky čemuž 

je cvičení nejefektivnější. Nejen proto, 

že se zapojí velké spektrum svalových 

skupin, ale hlavně dochází k  nejopti-

málnějšímu spalování tuků.

DRUHY ZUMBY
Zumba Basic Steps Level 1 – základní 

kroky zumby, vhodné pro začátečníky.

Zumba Basic Steps Level 2 – rychlejší 

a náročnější cvičení, více tanečních kro-

ků.

Zumba Gold – zumba určená starším 

nebo obézním lidem, kde se vyžaduje 

mírnější přístup při cvičení.

Zumba Toning – kombinace poslilova-

cích a  tanečních prvků za účelem spa-

lování kalorií a zároveň tvarování těla, 

při cvičení se používají malé činky.

Aqua Zumba – zumba vhodná napří-

klad pro lidi po nemoci nebo jako re-

habilitace, jelikož cvičení ve vodě je pro 

tělo příjemnější.

Zumbatomic – cvičení určené dětem 

od 4 let do 12 let. V  České republice 

existují také kurzy, které jsou určené 

i starším dětem.

Až potud jsme se věnovali kardiocvi-

čení, pozadu ale nesmí zůstat ani naše 

svaly. Po kardio cvičení bychom sel měli 

alespoň pár minut věnovat partiím, 

které nás nejvíc trápí, což u většiny žen 

bývá bříško. Základní pravidla pro jeho 

efektivnější tvarování jsou následující: 

Zredukujte tučná jídla ve vaší stravě, 

snažte se pohybovat každý den (choďte 

po schodech, choďte na rychlé procház-

ky se svým psem, dělejte sedy lehy),  

sledujte energetický příjem v  potravě 

tzv. KJ – „kilodžauly“ – příjem by měl 

být menší než výdej

ZÁKLADNÍ A NEJÚČINĚJŠÍ CVIKY 
NA BŘICHO
Cvik, při kterém se velmi dobře posílí 

břicho, je šlapání na kole v  leže. Leh-

něte si na záda, ruce dejte podél těla 

a  svými nohami dělejte pohyb, jako 

kdybyste šlapali na kole. Dalším velmi 

efektivním cvikem na bříško je přitaho-

vání kolen k hrudi. Lehněte si na záda 

a natáhněte nohy. Ruce jsou podél těla. 

Nohy jsou u sebe a pomalu se pokrču-

jí směrem k  hrudníku. V  této poloze 

se zase pomalu vracení do natažení. 

Cvik lze zefektivnit tím, že při nataho-

vání nohou je nepoložíte na zem, ale 

necháte je jen kousek nad zemí. Cvik 

opakujte dokola. Další a asi nejznáměj-

ší cvikem na břicho jsou sedy lehy. Ty je 

nutno provádět pomalu a bez trhavých 

pohybů. Lehněte si na záda, ruce dejte 

křížem na prsa a pokrčte se v kolenou. 

Pomalinku zvedejte trup s tím, že při 

zvedání zůstane bederní část zad na 

zemi. V  krajní poloze byste měli cí-

tit pálení v  oblasti břicha. Cvik opa-

kujte. Nezapomeňte, cvičte pomalu 
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a v  tempu. Nikam nespěchejte. Pokud 

jste vytrvalí a  cílevědomí, výsledky se 

určitě brzy dostaví. 

ZÁKLADNÍ FITNESS REŽIM
Nemyslete si ale, že tím vaše snažení 

končí. Neměli bychom cvičit jen proto, 

že chceme zhubnout, ale především 

proto, abychom byli fit a  cítili fajn. 

A  toho cvičením určitě dosáhneme. 

Proto by se cvičení a  jakýsi základní 

fitness režim měl stat součástí našeho 

života stejně jako třeba ranní hygiena. 

Fitness lze definovat jako všeobecnou 

životaschopnost člověka a  jako schop-

nost provádět aktuálně zamýšlené 

činnosti. Přinese vám vytvalost, sílu, 

pohyblivost a koordinaci. Být fit je ale 

i životní filozofií, je to soulad se sebou 

samým a  se svým okolím, je to radost 

ze života a schopnost vyrovnávat se se 

všemi nástrahami. 

Co je u fitness tréninku důležité? 

- Prověření zdravotního stavu (tzn. Bo-

dy-Check) – dobré pro lidi, kteří se ke 

sportu vracejí po delší přestávce, za-

čínající sportovce nebo pro sportovce 

v pokročilém věku. 

- Stanovení cílů – každý by si měl stano-

vit, proč a co chce dosáhnout a dle toho 

postavit trénink a jídelníček

- Opatrný start – člověk je nažhavený 

začít, ale přecení své síly a tím se odra-

dí. To je špatně, začít se musí opatrně, 

s  lehkými zátěžemi, procházkou, krok 

za krokem

- Rozvržení zátěže – i to je velice důle-

žité. Při nízké zátěži se výsledky nedo-

staví, při vysoké zátěži hrozí zdravotní 

rizika v podobě natažených svalů, pře-

tížení organismu, dehydratace

- Zůstat fit – s porcí knedla, vepřa, zela 

se tělo srovná tak druhý den, proto je 

třeba jíst zdravě, lehce, častěji. Tělo, 

resp. svaly vždy protáhnout, a  to jak 

před, tak po tréniku

- Motivace nade vše – ve dvou se trénu-

je lépe, stanovte si přesný čas, stanovte 

si reálné cíle, vnímejte své zdraví, kon-

dici, časové indispozice

Ne není to fikce, pokud věnujete každý 

den deset minut svému tělu, určitě se 

vám odvděčí. 

Bez zdravého stravování to ale  

nepůjde

Samozřejmostí by mělo být, že ke cvi-

čení trošku pozměníte i svůj jídelníček. 

Jak moc vám trochu napoví BMI in-
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Při cvičení 
kardio cviků 

se tuková tkáň 
začne spalovat 
již po 20-30 ti 

minutách 
cvičení.

dex. Pokud máte jen lehkou nadváhu, 

nemusí být změna nějak dramatická 

– zřejmě už nějaké zásady v životě re-

spektujete. Pokud ale patříte už do pás-

ma obezity, musíte ze sebou začít něco 

dělat…

Jak ale  definovat, co je vase ideální 

hmotnost? Odpovědět na tuto otázku 

je i  není jednoduché. Existují obecné 

formulky, podle kterých se dá vypočí-

tat ideální hmotnost jedince. Například 

známý Brockův index říká, že bychom 

měli v dospělosti vážit tolik, kolik mě-

říme mínus 100. Ženy by si měly od 

tohoto výsledku odečíst asi 10%, muži 

mohou dokonce i  10% přičíst. Velice 

často pro rychlou orientaci užíváme 

Queteletův index tělesné hmotnosti 

BMI. Při výpočtu BMI vycházíme opět 

z  tělesné výšky a  celkové hmotnosti 

(BMI = kg/m2). Optimální rozmezí BMI 

pro ženy leží mezi hodnotami 18,5-24, 

u mužů 20-25. Má-li žena 60 kg a měří 

165 cm, vyjde nám BMI 22,05 a  vše je 

v pořádku. Bohužel však BMI nedokáže 

zhodnotit „kvalitu“ hmotnosti. Podle 

indexu tělesné hmotnosti nepoznáme, 

čím jsou celkové kilogramy vytvořeny. 

Většina lidí má zvýšenou hmotnost 

díky vysokém množství tělesného tuku. 

V  těchto případech se dá podle BMI 

orientovat. Ovšem u některých jedinců 

(typicky u  sportovců silových disciplín) 

nelze při výpočtu ideální váhy BMI po-

užívat. Takový kulturista před soutěží, 

který má 110 kg a měří 180 cm, dosa-

huje BMI 33,95 a měl by být zařazen do 

oblasti obezita I. stupně. Rozhodně se 

však o obezitu v tomto případě nemůže 

jednat. Při určení procenta tělesného 

tuku (např. pomocí bioelektrické) zjis-

tíme, že se pohybuje někde kolem 5%. 

Přitom optimální rozmezí pro muže 

mladšího věku se udává mezi 8-20%. 

Takovýchto případů, kdy se nedá BMI 

při určování ideální hmotnosti užít je 

spíše poskrovnu.

POZOR NA DIETY
První věc, která většinu z nás v souvislos-

ti s hubnutím napadne, je “začnu držet 

dietu”. To však nemusí být tak snadné, 

jak se může na první pohled zdát. Ne-

účinných diet na internetu kolují stov-

ky. S  nejnovějšími zázračnými dietami 

přesně načasovanými na dobu prázd-

nin a dovolených rok co rok přicházejí 

časopisy pro ženy. Věk žen, které tyto 

diety podstupují stále klesá. První diety 

absolvují mnohé dívky už mezi desá-
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tým a  dvanáctým rokem života. Diety 

slibují hory-doly, realita však bývá často 

žalostná. Člověk se několik dnů, možná 

dokonce několik týdnů týrá. Nepřetrži-

tě ale myslí na to, kdy zase bude moci 

něco sníst. A na to, co všechno by sně-

dl, kdyby mohl. Zkrátka – ustavičně se 

zaobírá jídlem. Potom s dietou skončí 

a většinou zažije velké zklamání. Těch 

několik těžce shazovaných kilogramů 

nabere zpět, než se naděje. 

Proč diety nefungují? 

Vědci znovu a  znovu varují před neu-

váženým experimentováním s dietami. 

Důvod je nasnadě. Když držíme die-

ty příliš často, je systém signálů hladu 

a sytosti naprosto dezorientován. Tělo 

dostává méně jídla a  přizpůsobuje se 

tomu. Jak má náš organismus vědět, 

že právě teď držíme dietu? Vypukl 

hladomor!, myslí si naše tělo. A proto 

to příroda zařídila tak, že organismus 

téměř okamžitě přepne na nouzový 

režim. Začne hospodařit. Redukuje 

procesy látkové výměny, spaluje méně 

kalorií, a  to z  jednoho jediného dů-

vodu – z pouhého pudu sebezáchovy. 

To také vysvětluje, proč při dietě větši-

nou mizí první kilogramy velmi rychle 

a  zdánlivě bez problémů. Organismus 

potřebuje určitou dobu, než zareaguje. 

Tělo si řekne – aha, stravy není nazbyt, 

musím tedy zatáhnout za nouzovou 

brzdu. A  potom už kilogramy ubývají 

pomaloučku, anebo přestanou ubývat 

úplně. Když pak s dietou skončíme, lát-

ková výměna nemešká a  vezme si, co 

postrádala. Kalorie, které teď dostane, 

zpracovává zvlášť efektivně. Proto lidé 

po skončení diety tak rychle zase přibe-

rou. Naše tělo neošálíme – je to velmi 

důmyslný stroj ! Na diety je tedy lepší 

zapomenout. A jak se tedy těch nadby-

tečných kilogramů efektivně a  hlavně 

nadobro zbavit? 

Existuje pestrá nabídka správných diet-

ních programů. Jsou to ty, které nesli-

bují zázraky, ale přiznávají, že bezpeč-

ně a efektivně funguje pouze to, když 

snížíte množství přijímaných kalorií 

a  zvýšíte množství vydaných kalorií. 

Jak jednoduché. Váháte, pro který se 

rozhodnout? Při vybírání programu 

snižování tělesné hmotnosti se určitě 

zaměřte na tyto skutečnosti:

1Bezpečnost především: Každá dieta 

by měla být bezpečná a obsahovat 

doporučené denní dávky všech vitamí-

nů, minerálů a bílkovin. 

2Pomalu a  pozvolna: Správný pro-

gram by měl doporučovat poma-

lý, pozvolný úbytek hmotnosti (po-

kud lékař nedoporučí rychlejší úbytek 

hmotnosti např. z  důvodu plánované 

operace). Po prvním až druhém týdnu 

očekávejte váhový úbytek 0,5 – 1 kg. 

3Čas na kontrolu u  lékaře: Plánuje-

te shodit více než 8 – 10 kg? Máte 

nějaké zdravotní problémy? Užíváte 

pravidelně nějaké léky? Pokud jste na 

některou z  těchto otázek odpovědě-

li kladně, je čas navštívit lékaře. Ten 

zhodnotí váš celkový zdravotní stav 

a  také parametry, které s nadváhou či 

obezitou souvisejí. Lékař by vám měl 

také poradit, zda opravdu potřebu-

jete zredukovat hmotnost, vhodnost 

některého programu snižování tělesné 

hmotnosti a potřebu léčby obezity far-

makoterapií. 

4Udržení dosažené hmotnosti: Větši-

ně lidí se podaří úspěšně zhubnout, 

ale většině lidí se bohužel nepodaří 

tuto váhu udržet. Program, který si 

vyberete by vám měl pomoci natrvalo 

změnit stravovací zvyklosti, přidat po-

hybovou aktivitu – zkrátka změnit ži-

votní styl. 

5Rozhodně se neobejdete bez změ-

ny jídelníčku. Zapomeňte na bram-

bůrky a chipsy a nahraďte je třeba oříš-

ky.  Možná jste i ještě v  nedávné době 

oříšky a semínka zavrhovali pro vysoký 

obsah tuku. Dnes je situace zcela opač-

ná. Proč se tedy trend obrátil a je dobré 

ořechy a semínka pravidelně konzumo-

vat? Nutriční složení  hodnotíme vel-

mi  pozitivně.  Obsahují  tuk  s  vysokým 

podílem prospěšných nenasycených 

mastných kyselin,  bílkoviny  s  poměr-

ně vysokou biologickou hodnotou 

a  velmi  cennou vlákninu. Jsou také 

bohaté na  vitamíny  (vit. E),  minerál-

ní látky  (draslík, hořčík, fosfor, zinek, 

jod, selen aj.),  jejichž využitelnost je 

však nižší než z  živočišných zdrojů 

a  dále na  ochranné látky – fytonutri-

enty  (např. antioxidanty, polyfenoly, 

fytosteroly aj.). Přispívají ke snížení 

hladiny celkového a  LDL cholesterolu 

a triglyceridů v krvi, čímž pomáhají sni-

žovat riziko vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění a  mozkové mrtvice. Mají 

protizánětlivé účinky, jež pomáhají sni-

žovat zánětlivé reakce startující mno-

há z  onemocnění. Pomáhají snižovat 

hladinu cukru v krvi a krevní tlak, a to 

i  u  pacientů s  diabetem 2. typu. Jsou 

chutné a  snadno dostupné,  a  proto si 

je můžete dopřát kdykoliv a  kdekoliv 

a mohou vám například skvěle poslou-

žit jako rychlá a výživná svačinka.

6Zdravé hubnutí = běh na dlouhou 

trať: Aby byl program snižování 

hmotnosti bezpečný a  efektivní, musí 

být rozhodně dlouhodobý. Jinak zby-

tečně plýtváte časem, penězi a  úsilím. 

Základ dobré diety tvoří osobní jídelní 

plán a  individuální seznam potravin, 

který je vyhotoven na základě vašich 

aktuálních laboratorních výsledků 

a údajů   o zdravotním stavu. Váš indi-

viduální jídelní plán spojí vaši osobní 

„tělesnou chemii“ s patřičnou „chemií 

potravin“ - v těle tak nastane nová me-

tabolická rovnováha. 

7Zapomenout nesmíte ani na správ-

ný pitný režim. Pečlivě vybírejte 

nápoje bez přidaného cukru a dávejte 

pozor, abyste pili dostatečně.

Foto: Shutterstock.com
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Potřebujete psychoterapii? 
Krásný, růžový svět…
Ve Spojených státech to je naprosto běžné. Téměř každý 
druhý Američan má svého psychoterapeuta. Jak jsme na 
tom my, Češi? Také se se svými bolístkami a problémy svě-
řujeme odborníkům? A řešíme vůbec nějak své psychické 

problémy, nebo se tváříme, že to přejde samo?



Statistiky ukazují, že do 
ordinací psychiatrů rok od 

roku míří více pacientů.

Statistiky ukazují, že do ordinací psychi-

atrů rok od roku míří více pacientů. Po-

dle čerstvě vydaných údajů Ústavu zdra-

votnických informací a statistiky, vzrostl 

meziročně počet nových případů téměř 

o dvě procenta. Od roku 2000 se počet 

pacientů v  psychiatrických ordinacích 

dokonce zvýšil zhruba o třetinu. Podle 

odborníků je to i tím, že lidé mají o pro-

jevech nemoci více informací a přestali 

se stydět požádat o pomoc odborníka. 

„Dnes jsou pacienti poučenější o  tom, 

co všechno lze léčit. Nemocnost byla 

velká vždy, ale lidé méně vyhledávali 

odborníky, protože se báli stigmatiza-

ce. Tento problém dnes pomalu mizí,“ 

říká Marta Holanová, soukromá psychi-

atrička z  Brna. „To, že se lidé přestali 

stydět jít se svým problémem k  lékaři, 

je jedním z významných faktorů, který 

hraje roli,“ dodává. 

EKONOMICKÉ PROBLÉMY A PSY-
CHIKA
Nejsou to však jen duševní choroby samy 

o sobě, které Čechy zavádějí do ordinací 

psychiatrických lékařů. Vyhazov z práce, 

vysoké zadlužení a  téměř nulová per-

spektiva změny k  lepšímu. Na stále víc 

Čechů dopadají ekonomické problémy, 

které se podepisují i na jejich psychice. 

Statistiky říkají, že počet klientů, kteří 

mají ekonomické problémy a obracejí se 

na psychiatra, jednoznačně roste. Lidé 

těsně před důchodem, nebo částečně 

invalidní lidé, kteří by nutně potřebovali 

práci, řada pacientů se prý ocitá téměř 

na prahu chudoby. Z  bezvýchodnos-

ti složité situace pak mívají lidé častěji 

deprese nebo pocity úzkosti. A na řadu 

tak přichází léčba antidepresivy. Statis-

tiky to opět potvrzují. V  loňském roce 

jejich spotřeba stoupla. 

Z údajů Státního úřadu pro 

kontrolu léčiv vyplývá, že 

lékaři loni předepsali přes 

5,1 milionu balení antide-

presiv. To je téměř o  320 

tisíc balení víc než o  rok 

dříve. „Za tím nárůstem 

stojí například vyšší počet 

depresí, ale i další faktory,“ 

prohlásil předseda České 

psychiatrické společnosti Jiří Raboch. 

Zvýšený prodej podle něj částečně při-

náší i  skutečnost, že lékaři dřív na de-

prese předepisovali častěji jiné léky než 

antidepresiva. 

NEBOJTE SE LÉČBY 
Z výše uvedeného vyplývá, že své psy-

chické problémy bychom si v  žádném 

případě neměli nechat jen pro sebe 

a  měli bychom je rozhodně řešit. Buď 

návštěvou odborníka, nebo minimálně 

změnou životního stylu s podporou lé-

čiv, či potravinových doplňků.

A jaké pilulky vybrat? Je důležité si uvě-

domit, že pro naše tělo a duševní rov-

nováhu je v stresujícím období důležitý 

dostatek vitaminů, minerálů a živin. Zá-

zraky umí aminokyselina L-tryptofan, 

jež je zodpovědná za tvorbu melaninu, 

který se dále přeměňuje na serotonin. 

Právě hladina serotoninu má zásadní 

vliv na naši náladu. L-tryptofan neumí 

lidský organismus vyrobit, musí ho tedy 

v dostatečném množství získávat z po-

travy, dostatečný příjem zaručí červené 

maso, například hovězí. Potravou získa-

ný tryptofan však často není v organis-

mu zastoupen v dostatečném množství 

pro zásobení mozku. Dnešní uspěchaná 

doba nám bohužel často nedovoluje 

dodržovat správnou životosprávu, kte-

rá by umožnila dostatečný příjem této 

látky do těla jedince a tvořila tak sero-

tonin, který je potřebný pro naši dob-

rou náladu. Kromě toho pomáhá tato 

aminokyselina také při usínání, odbou-

rávání agrese a podráždění.

Velkým pomocníkem je i  vitamin B6. 

Snižuje míru únavy a  vyčerpání, regu-

luje hormonální aktivity, podporuje 

správnou funkci imunitního systému, 

přispívá k normální psychické činnosti, 

zajišťuje funkčnost metabolismu homo-

cysteinu, bílkovin a glykogenu, zajišťu-

je činnost normálního energetického 

metabolismu a nervové soustavy. Proti 

úzkostem skvěle působí i vitamin C a D.

Velkým pomocníkem je napříkladi by-

linka třezalka tečkovaná, která odbou-

rává stavy úzkosti a deprese. 

Na trhu najdeme dostupné doplň-

ky stravy, které obsahují dostatečné 

množství potřebných vitaminů a  ami-

nokyselin, jež vám pomohou s problé-

my. Máte díky nim jistotu, že denně 

získáte doporučené množství vitaminů 

a aminokyselin pro duševní pohodu i ve 

stresujícím období.

PSYCHOTERAPIE NEBO PSYCHO-
FARMAKA? 
Já jsem se nakonec za pomoci správ-

ně zvolené léčby se svými psychickými 

problémy vyrovnala. Stejně stará Jitka, 

která se potýkala s podobnými problé-

my, zvolila psychoterapii. Co jí k tomu 

přimělo? “Před pár lety jsem zažila na 

letišti menší šok. Kvůli neuvěřitelné 

dopravní zácpě jsem prošvihla leta-

dlo a přímo v hale jsem se rozbrečela. 

Když jsem se uklidnila, šla jsem do baru 

a  objednala si gin s  tonikem. Nějak 

moc piju, došlo mi. Doma skoro každý 

večer zlikviduju láhev vína,  a když jdu 

s kamarády ven, otočím do sebe zhru-

ba dvojnásobek. A  na to konto jsem 

se rozplakala znovu. Tahle epizoda 

odstartovala moje labilní období. Slzy 

jsem ronila téměř všude  - u šéfa v kan-

celáři, v posilovně, v baru s přáteli nebo 

v posteli mezi druhou a  třetí hodinou 

ráno. I můj ženatý milenec raději ome-

zil schůzky se mnou na minimum, pro-

tože jsem byla nesnesitelná. O  terapii 

jsem nikdy ale neuvažovala. Má matka 

vždycky zastávala názor, že deprese 

vzniká z nudy. Kdo nemá co na práci, 

má čas se v  sobě šťourat. Navíc jsem 

nikdy nebyla schopná dávat najevo 

své city a představa, že sedím před cizí 

osobou a  líčím jí, jak jsem na dně, mi 

připadala trochu mimo mísu. Nakonec 

už mi bylo tak zle, že jsem 

zavolala kamarádce, o které 

jsem věděla, že k psychote-

rapeutce chodí, poprosila 

jsem o  její číslo a  objedna-

la se. Psychoterapeutka mě 

k  mému překvapení nepři-

vítala vřelým úsměvem ani 

ujištěním, že všechno bude 

fajn. Naopak jen tak tiše 

seděla a pozorovala mě na-

prosto nevyzpytatelným výrazem. Mu-

sím přiznat, že to bylo trošku frustrují-

cí. Začala jsem si tedy trošku nervózně 

stěžovat na svůj život a vylíčila jsem své 

potíže. Až za tři měsíce jsem byla schop-
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ná mluvit o svých skutečných pocitech: 

strachu, hněvu, studu, vině, samotě, 

zklamání. Začala jsem chápat, jak moc 

mě ovlivnily zážitky z dětství. Došlo mi 

třeba, proč mi vždycky připadali nedo-

sažitelní muži víc sexy než ti obyčejní. 

Také jsem pochopila, že i když jsem si 

naplánovala dokonalý život – se sluš-

nou kariérou, geniálním chlapem, lu-

xusním bytem a skvělými přáteli, štěstí 

mi to přinést nemusí. Jestli jsem vyléče-

ná? Samozřejmě že ne. Ale cítím se spo-

kojenější a vyrovnanější, než jsem byla, 

protože jsem připravená čelit tomu, co 

mi život přinese,” uzavírá Jitka. 

10+1 ZARUČENÝ TIP, JAK 
PŘEKONAT DEPRESI 

Pokud se cítíte bez energie, padá na vás 

únava i  lenost k  jakýmkoliv aktivitám, 

rozhodně byste to tedy neměli podce-

ňovat. Obzvláště teď po dlouhé zimě 

můžete trpět sezónní afektivní poru-

cha (SAD), se kterou každý rok bojují 

statisíce lidí po celém světě. Pokud se 

vás tyto úzkostlivé pocity drží dlouho-

době, určitě byste je neměly podceňo-

vat a jak již jsme řekli, včas vyhledejte 

pomoc odborníka. Na nižší formu poru-

chy existuje spousta rad a doporučení, 

jak jí předcházet nebo zmírnit její do-

pad. Nebuďte tedy zbytečně negativní 

a snažte se prožít každý den naplno.

1 Dobrý spánek je základem kaž-

dého dne

Je to tak, dobrý spánek značně přispívá 

k tomu, aby se člověk během dne cítil 

svěží a  plný energie. Ne nadarmo se 

říká, že by každý z  nás měl spát opti-

málně 8 hodin denně a na podzim to 

platí dvojnásob. Někteří lidé s  těžšími 

projevy SAD mají dokonce potřebu 

spát až o 2,5 hodiny denně déle, než je 

u nich běžné. U ostatních jde v průměru 

až o 0,7 – 1,7 hodin spánku denně. My-
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Vyhledat odbornou psychiat-
rickou pomoc se v roce 2010 

rozhodlo na půl milionu Čechů. 
Téměř 17 500 osob muselo být 
kvůli svým duševním potížím 
hospitalizováno. Přibývá pře-
devším různých forem neuróz 
a depresí. S rostoucím věkem 

dožití obyvatel se zvyšuje i po-
díl tzv. organických duševních 
poruch, jako je stařecká demen-

ce či Alzheimerova choroba.

slete na spaní a dopřejte si jej v dosta-

tečném množství. K  dobrému spánku 

patří i kvalitní matrace a  ložní prádlo. 

A pokud se vám špatně vstává, zajděte 

do obchodu a udělejte si radost novým 

povlečením ve vašich oblíbených bar-

vách, ať se do nového dne probouzíte 

vždy s úsměvem.

2Udělejte si čas na rodinu i přá-

tele 

Když je člověku smutno,neměl by být 

sám. Jestli je to možné, ozvěte se novým 

i starým přátelům a společně vyrazte za 

zábavou či kulturou, na dobrou večeři 

nebo kávu. Zapomínat by se nemělo ani 

na čas strávený s rodinou. I když se vli-

vem sezónní afektivní poruchy často vy-

trácí chuť k sociálním kontaktům a ko-

munikaci, nenechte se odradit a  třeba 

místo návštěvy zkuste alespoň párkrát 

do týdne zatelefonovat někomu ze zná-

mých, podělte se o  novinky ze života 

nebo odpusťte staré křivdy. Pocit spoko-

jenosti na sebe nenechá dlouho čekat. 

A v případě, že kolem sebe nikoho ne-

máte, existuje spousta dobrovolnických 

činností, které mohou prozářit váš život, 

přivést vám do cesty nejen nové přátele, 

ale i další smysl bytí.

3Dopřejte si dotyky

Není snad nikdo, kdo by si neužíval 

příjemné a  uvolňující dotyky, obzvlášť 

vychází-li z rukou profesionála. Dokon-

ce je i vědecky prokázáno, že dotyková 

terapie pomáhá mnoha lidem překonat 

depresi a úzkost, jelikož snižuje streso-

vý hormon kortizol a  naopak zvyšuje 

hladinu hormonu jménem oxytocin, 

který přináší pocit uspokojení, lásky 

i důvěry. Oxytocin lze vyvolat například 

i objetím nebo hlazením a hraje v živo-

tě člověka nezbytnou úlohu. Dopřejte 

si proto odpočinek a načerpejte novou 

energii pomocí akupunktury, akupresu-

ry, masáže nebo reiki.

4 Naplánujte si dovolenou, výlet 

nebo akci s kamarády

Vždy je dobré na něco se těšit. Podle 

psychologů je totiž účinným bojem 

proti SAD plánování čehokoliv. Pokud 

tedy chystáte dovolenou na léto, není 

nic jednoduššího, než začít vybírat už 

dnes od A po Z, ať se máte na co těšit. 

A v případě, že je pro vás léto až moc 

v nedohlednu, naplánujte si výlet s přá-

teli, který můžete podniknout kdykoliv 

a kdekoliv. Tak plánujte a plánujte!

5Nebojte se vyrazit ven i  za ne-

příznivého počasí

Ne vždy se počasí nese v duchu barev-

ného, teplého a sluncem zalitého dne. 

Pokud trávíte celý týden prací v  kan-

celáři, těšíte se na víkend a  ten přine-

se dešťové přeháňky, dobrou náladu 

to nejspíš nepřinese. V  přírodě si však 

můžete vyčistit hlavu a  zklidnit mysl 

za každého počasí, proto vyrazte ven 

navzdory dešti, jen si dejte pozor na 

kvalitní obuv a  oblečení, které zajistí, 

že dny strávené mimo město následně 

neodstonáte. 

6Dejte si oříšky

Snažte se dodržovat vyvážený jí-

delníček, zařadit více bílkovin z  masa 

a mléčných výrobků, listovou zeleninu 

a  také potraviny s  vysokým obsahem 

vlákniny a  také antioxidantů jako tu-

říny, sladké brambory a  dýně. Výbor-

nou volbou jsou i fíky, jablka a hrušky. 

Nedílnou součástí vašeho jídelníčku by 

se měly stát též potraviny s  vysokým  

obsahem omega 3 mastných kyselin, 

jejichž konzumací lze až o polovinu sní-

žit výskyt symptomů, jako jsou úzkosti, 
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deprese, pocity smutku, sebevražedné 

myšlenky a snížený sexuální apetit. Do-

přejte si proto každý den dostatek vlaš-

ských ořechů, lněných semínek a  tuč-

ných ryb jako losos a tuňák, nebo lžičku 

rybího oleje. Oříšky a semínka mají sa-

mozřejmě kromě zmíněných omega 3 

mastných kyselin i další pozitiva. 

•  Obsahují   bílkoviny  s  poměrně 

vysokou biologickou hodnotou 

a velmi cennou vlákninu. Jsou také 

bohaté na vitamíny (vit. E), mine-

rální látky  (draslík, hořčík, fosfor, 

zinek, jod, selen aj.), jejichž využi-

telnost je však nižší než z živočiš-

ných zdrojů a  dále na  ochranné 

látky – fytonutrienty  (např. anti-

oxidanty, polyfenoly, fytosteroly 

aj.).

• Přispívají ke snížení hladiny celko-

vého a LDL cholesterolu a triglyce-

ridů v krvi, čímž pomáhají snižovat 

riziko vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění a mozkové mrtvice.

• Mají protizánětlivé účinky, jež po-

máhají snižovat zánětlivé reakce 

startující mnohá z onemocnění.

• Pomáhají snižovat hladinu cukru 

v krvi a krevní tlak, a to i u pacien-

tů s diabetem 2. typu.

Jsou chutné a snadno dostupné, a pro-

to si je můžete dopřát kdykoliv a kde-

koliv a  mohou vám například skvěle 

posloužit jako rychlá a výživná svačinka

7Trénink a  cvičení vám do těla 

vyplaví endorfiny 

Fyzická aktivita a pohyb jsou další ne-

zbytnou součástí zdravého životního 

stylu, proto by se neměly vynechávat 

ani v  tomto období. Najděte si sport, 

kterému se budete věnovat pravidel-

ně (1 – 2 x týdně) a držte se hesla, že 

není důležité hubnout nebo dosahovat 

skvělých výsledků. Hlavní totiž je, aby 

vás pohyb bavil a měli jste ze sebe dob-

rý pocit.

8Odreagujte se hudbou, či za po-

moci psychowalkmana

O muzice se mluví jako o potravě pro 

uši. Poslechem optimistických tónů se 

v mozku mění chemické reakce a mo-

hou tak velmi rychle ovlivnit vaši nála-

du pozitivním směrem. Vyvarujte se ov-

šem smutných balad, které by na vaše 

rozpoložení měly zcela odlišné, možná 

až nežádoucí účinky.

V praxi se dnes SAD čím dál častěji léčí 

také tzv.  luminoterapií, označovanou 

též někdy za světelnou terapii. Jde 

vlastně o lampu, která vyzařuje speciál-

ní světlo. V posledních letech se použí-

vají k léčení, a to i domácímu, i AVS pří-

stroje – psychowalkmany. AVS přístroj 

upravuje celkové biorytmy: vyrovnává 

disbalance v chodu biologických hodin, 

cirkadiánních a  jiných rytmů, zlepšuje 

pohotovostní relaxační reakci a hlubo-

kou relaxací zvyšuje produkci endorfi-

nů, které eliminují jakékoliv chmurné 

nálady. Za druhé, a  to je významněj-

ší,  se podílí na léčbě SAD světlo, které 

AVS přístroj vysílá z brýlí. 

9Relaxujte

Naučte se vypnout, když je toho na 

vás moc. Tak jako jste si našla denně ho-

dinku na posilování svalů, najděte si ně-

kolik minut na duševní relaxaci. Zavřete 

oči a myslete nejprve na to, že se chcete 

uvolnit. Pak přinuťte svůj mozek, aby se 

oprostil od všeho, co vás zatěžuje a pře-

neste se myšlenkami na nějaké krásné 

místo. Po několika minutách se budete 

cítit dokonale uvolněná. 

A  pokud ne, dopřejte si relaxační 

koupel. Relaxační koupelové soli vás 

i v prostředí domova přenesou do lesa, 

či k moři a pomohou vám se velmi snad-

no uvolnit. Ve voňavé koupeli zapome-

nete na všechny starosti. Mnohé z nich 

navíc pomohou i  s  dalšími problémy, 

jako je třeba ekzem, či suchá pokožka.  

10 Zlepšete svůj sexuální život 

Podle odborníků byste neměli 

zapomínat na důležitost intimní blíz-

kosti. Vyhraďte si na ni pravidelně čas, 

abyste nezačínali se sexuálními hrátka-

mi o půlnoci, kdy už ospalostí neudržíte 

otevřené oči, ale například už v osm ve-

čer, kdy děti usnou, nebo naopak ráno 

či v době oběda. Zkuste také nečekat, 

až s hrátkami začne partner a převez-

měte iniciativu nebo zkuste něco no-

vého, ať dodáte vašemu sexuálnímu 

životu trochu „šťávy“. Kromě potěšení 

vám bude odměnou pocit štěstí, méně 

stresu, uvolnění bolesti zad, spálené 

kalorie a díky větší produkci estrogenu 

i lesklejší vlasy.

A rada na závěr:

Myslete pozitivně 

Pokud si místo stěžování pokusí-

te život vychutnat plnými douš-

ky, máte zaručeně vyhráno. I když 

venku není zrovna počasí na pro-

cházku, vždy si můžete sednout na 

drink s přáteli, vyrazit do kina s ro-

dinou nebo si v pohodě domova vy-

chutnat oblíbený film se sklenkou 

vína nebo hrnkem čaje. 
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INZERCE

ANTISTRES
Peptidyss®

ANTISTRES Peptidyss® s vit. C 
je účinný přírodní přípravek 

uvolňující stres a vnitřní napětí

90 tobolek

Doplněk stravy

K dostání na www.olimpex.cz
+420 775 551 137

PRVNÍ POMOC PRO VAŠE KLOUBY
VE VÝHODNÉM DÁRKOVÉM BALENÍ

ARTHROCANN  KONOPNÝ GEL 
• jedinečný konopný gel s obsahem 10 účinných látek
• vynikající k masáži kůže v oblasti kloubů, svalů, šlach a zad
• intenzivně podporuje regeneraci, zmírnění svalové  
    únavy po sportu i fyzické námaze

ARTHROCANN COLLAGEN OMEGA 3-6
• špičkový doplněk stravy pro přirozenou péči o klouby,
 chrupavky, šlachy a kloubní vazivo
• komplex NaturCOLLAX obsahuje certifikovaný kolagen
 typu I, kolagen typu II, vitamín C a D3, zázvor, boswelii
 a kurkumu

Vegan

www.annabis.cz
Registrujte se do klubu Annabis na www.annabis.cz a získejte  
na každý Váš nákup 15 % slevu. Stačí v košíku zadat kód „klub annabis“.
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Čím hasit
letní žízeň
Lahodné nealko i alko letní drinky si můžeme koupit balené, ob-
jednat si je u baristy nebo sami vyrobit. Záleží na momentální 

situaci, místě a vašem čase.
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Na otázku, jaké jsou nejoblíbenější let-

ní nápoje, se odpovídá těžko. Každý 

upřednostňuje něco jiného. Ale všichni 

víme, že dodržování pitného režimu je 

zvláště v horku nutnou  součástí zdravé-

ho života. Voda je samozřejmě základ a 

nic ji nenahradí. Ne každému ale chutná 

neboť její kvalita v poslední době není 

příliš vysoká. Naštěstí jsou na trhu láh-

ve, které ji dokáží revitalizovat, chuť 

vylepšít a kvalitu přizpůsobit potřebám 

našeho těla. Možností jak ji doplnit růz-

nými ingrediencemi a proměnit v chut-

ný osvěžující nápoj je mnoho. Snad nej-

jednodušším chuťovým osvěžením vody, 

které asi nejvíc přivítají dietáři, jsou do 

ní vložené kousky okurky nebo lístky 

máty a plátky citronu či limetky.

S LEDOVOU TŘÍŠTÍ
Velmi oblíbené jsou v létě nápoje z le-

dové tříště, které dlouho vydrží a  ne-

zteplají. Stačí si pořídit výrobník ledové 

tříště nebo strojek na pomletí klasic-

kých kostek ledu. Zvládne to ale i kva-

litní mixér. Pak už stačí zalít tříšť kva-

litním ovocným sirupem a  máte super 

nápoj. A pokud chcete něco výživnější-

ho, můžete na tříšť vložit kousky ovoce. 

Velmi rozšířenou volbou jsou ovocné 

míchané nápoje. Jedná se zpravidla 

o všechno takové pití, které je složeno 

například ze šťávy pomeranče, citronu, 

ananasu, ale i banánu, broskve, třešně 

či třeba limetky. Existuje opravdu ne-

přeberné množství nejrůznějších ná-

pojů tohoto rázu. Také i  jejich přesné 

receptury se liší, dáte-li si stejné pití na 

rozdílných restauračních místech, může 

být váš dojem značně rozdílný. Ovocné 

šťávy jsou k mání jak v nealkoholické, 

tak i  alkoholické podobě. V  druhém 

případě se kromě ledu v letním pití ob-

jeví i různé druhy vodky, rumu či jiných 

alkoholických nápojů.

PIVO NEBO STŘIK?
I když by se to s alkoholem v  létě ne-

mělo přehánět, je zřejmé, že se mu při 

různých zahradních party či při poseze-

ní na letních restauračních zahrádkách 

sem tam nevyhneme, pokud nejsme 

abstinenti. K  nejoblíbenějším nápo-

jům patří jistě pivo, a to v současnosti 

v mnoha druzích. Liší se jak svým stup-

něm obsaženého alkoholu, tak i  cel-

kovou chutí. Velký boom si stále drží 

ovocná piva. Jsou to zajímavé nápoje 

s  letním espritem, obvykle obsahují 

nižší procento alkoholu. Ovocná piva 

mívají nejčastěji příchuť tropického 

ovoce. Mnohé pivovary nabízejí i lehčí 

letní piva- záleží jen na vaší chuti. A co 

třeba mírně alkoholické nápoje? Vedle 

oblíbeného mojita si našel oblibu pře-

devším u mladé generace Aperol Spri-

tz, tedy střik z hořkosladkého aperitivu 

Aperol s proseccem a sodou. Milovníci 

vína si zase v létě dopřávají vinné stři-

ky, či spíše víno zředěné kostkami ledu. 

K lehkým koktejlům patří také tzv. mi-

mosa, tedy suchý sekt s pomerančovým 

džusem. Tyto drinky se dají pít v pod-

statě všude, jak na koupališti, tak na 

festivalu, na party nebo diskotéce. Po-

zor však! Lezou v horku přece jen do-

cela rychle do hlavy… Pokud máte chuť 

na něco opravdu speciálního, osvěžte 

se  ledovým koktejlem z vodky a mra-

žených malin. Tvoří ho mražené maliny, 

pomerančová šťáv, ananasový sorbet, 

vodka a  sirup. Vše rozmixováno a po-

dáváno ve sklenicích na martini nebo 

na šampaňské.

DEJTE SI TO FRESH
V našich restauracích se nejčastěji konzu-

mují nealko mojito a  šumivá zázvorová 

limonáda. Nicméně i džusům z čerstvého 

ovoce se dobře daří, a  to i  v  domácích 

podmínkách. K  takzvanému freshi (vy-

mačkaná šťáva bez jakýchkoliv dochuco-

vadel a  konzervantů) postačí například 

pomeranče, citrony a mrkev. Z těchto in-

grediencí nabitých vitamíny připravíme 

výborný domácí džus, který v lednici vy-

drží i několik dní. S kostkami ledu, ozdo-

bený plátky citrusů a plný vlákniny, která 

nás i  lehce zasytí, je to ten pravý nápoj 

na letní posezení s  přáteli. Pomeranče 

patří kromě jiného i  mezi antioxidanty 

a  jejich pozitivní vliv na imunitu a  cho-

lesterol není zanedbatelný. V  poslední 

době se o fresh džusech hodně mluví a je 

dnes zcela běžné, že se tyto vitaminové 

bomby nabízejí v podnicích úplně stejně 

jako káva nebo čaj. Dokonce si můžete 

i vybrat, zda chcete mít fresh jen z  jed-

noho druhu ovoce nebo zeleniny, nebo 

zda si přejete nějaký mix. Vznikají tak 

fresh bary, kde už proces přípravy těchto 

nápojů přivedli jeho fanoušci k naprosté 

dokonalosti.

PALETA NEALKO NÁPOJŮ
Další nápojem, který v  létě vaši hosté 

uvítají, je ledový čaj s  citronem, ozdo-

bený snítkou máty a zasypaný ledový-

mi kostkami. Přestože ledový čaj je po-

měrně „mladý“ nápoj, známý nějakých 

150 let, jeho obliba je nesmírná. 

A  navíc, doma si ho připravíme 

bez konzervantů a přemíry cuk-

ru, jak to většinou bývá u  ku-

povaných ledových čajů. Pokud 

chcete něco méně obvyklého, 

servírujte limonádu s  levandulí. 

Kromě toho, že navodí atmo-

sféru jihovýchodního francouz-

ského pobřeží, má levandule 

zklidňující účinek a  pomáhá při 

bolestech hlavy, nespavosti, ner-

vozitě a závratích. A její spojení 

s citronovou šťávou, vodou a le-

dem vám zpříjemní letní dny 

a  rychle zažene žízeň. A  když 

už jsme u  bylinek, zkuste tym-

pánovou limonádu. Tato bylinka 

ve spojení s citronovým sirupem 

vytváří skvostně osvěžující chuť.

BROSKVE A MOŠTY
Chuť a vůně broskví je neodmy-

slitelně spjata s  létem, prázdni-

nami, dovolenou. Čerstvou bros-

kvovou limonádu připravíme 

snadno doma. Kromě broskví je 
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Velmi oblíbené jsou 
v létě nápoje z ledové 
tříště, které dlouho 
vydrží a nezteplají.

tam i citron, který sladkou chuť smíchá 

se svou kyselostí a  limonáda tak získá 

na svěžesti. Broskve k nám vlastně přišly 

z Číny. Jsou prospěšné našemu organi-

smu pro zvýšený obsah hořčíku a dras-

líku, dva základní minerály, důležité 

k  udržování pravidelného srdečního 

rytmu. Takže limonádou nejen uhasí-

me žízeň v parném dni, ale prospějeme 

i  svému srdci. Ve velkém vedru přijde 

vhod perlivá sladko-

kyselá citronová li-

monáda. Nepotřebu-

jeme k  tomu nic víc 

než spoustu citronů, 

trochu cukru a vodu. 

Je to jednoduché 

a rychlé. Tenhle lehce 

šumivý nápoj plný vi-

tamínů naši letní hos-

té i  jejich děti oprav-

du ocení. Vděčným 

nápojovým základem 

jsou i  mošty. Stačí je 

zředit vodou a  dopl-

nit šťávou z čerstvých 

citronů. A nakonec si 

zaslouží pozornost i drinky z nealkoho-

lických vín, které jsou ideálním osvě-

žením během parných letních dní. Pro 

jejich dochucení se fantazii meze nekla-

dou. Ledová tříšť, kousky ovoce, ovocné 

sirupy….záleží jen na vaší „baristické“ 

kreativitě.

PITÍ Z MELOUNU
Meloun je sladká a  voňavá pochoutka, 

patřící k  létu stejně jako voda a  slunce. 

Ale pozor, není to jen pochoutka, už 

dlouho se ví, že velmi blahodárně působí 

i na naše zdraví. Nemusíme ho konzumo-

vat jen nakrájený, ale můžeme ho využít 

jako skvělý nápoj. Melounovou dužinu 

doplníme dužinou z  limetek, vše odsta-

víme, vzniklou šťávu nalijeme do šejkru 

s  ledem a  krátce promícháme. Nápoj 

můžeme, ale nemusíme přecedit do skle-

nic a  dolijeme jablečnou šťávou. Skvělé 

pití… Pokud vám v  restauraci nabízejí 

melounovou garnitu, pak vězte, že jde 

o cosi mezi domácí melounovou zmrzli-

nou a  melounovým ledovým nápojem. 

Cukr, citronová šťáva a  voda se zahřeje 

několik minut, než se vše rozpustí, pak se 

přimíchá rozmixovaný bezpeckový me-

loun a směs se dá zpracovat do zmrzlino-

vého výrobníku. Rychlé a skvělé osvěžení.

BOWLE
Při letní party oceníte osvěžující bowli. 

Připravuje se ve speciální skleněné míse 

s  poklicí (terina), která mimochodem 

odradí dotěrný hmyz. Základ tvoří jaké-

koliv rozkrájené ovoce, od jahod až po 

pomeranč, které se zalije buďto bubli-

natou limonádou s ledem v nealko ver-

zi, kterou ocení především děti, nebo 

šumivým vínem a  kapkou brandy pro 

dospěláky. Vychlazená bowle se ještě 

může zasypat kostkami ledu, a pak už 

jen rozdáte dlouhá brčka…

LEDOVÁ KÁVA
Tuhle lahůdku si jistě budeme dopřávat 

celé léto. Povzbuzující nápoj a jeho ne-

zaměnitelná chuť, spojená s chladivým 

a  osvěžujícím účinkem, co může být 

lepšího. A  v  kombinaci se zmrzlinou, 

nebo trochou skořice, už to není jen 

nápoj, ale letní dezert, kterým si za-

slouženě zpříjemníme letní odpoledne 

o dovolené, i když ji třeba právě tráví-

me doma.

MLÉČNÉ OSVĚŽENÍ
V  nabídce nealko koktejlů jsou trvale 

usazeny nápoje vyráběné z  mléka. Ty 

bývají dochuceny dalšími pochutinami, 

jako je vanilka, mixované ovoce, kakao, 

káva, ovocné výtažky a tresti, smetana, 

ořechy a  další. Takové koktejly se dají 

vyrobit jednoduše i doma v běžných mi-

xérech a v běžné obchodní síti je lze za-

koupit například v cukrárnách či mléč-

ných barech. Fenoménem dnešních 

mladých lidí se stal nápoj bubble tea. 

Jeho základem je zelený nebo černý čaj 

a součástí může být několik druhů ku-

liček na dochucení, vyráběné z manio-

ku nebo mořské řasy, popřípadě želé. 

Obliba osvěžujícího čajového nápoje 

původem z  Tchaj-wanu, kde v  osmde-

sátých letech 20. století vznikl, se rozší-

řila přes USA a Kanadu také do Evropy, 

populární je nyní zejména v  Němec-

ku. Fresh Bubble tea jsou ledové čaje 

s  ovocnou příchutí, Milky Bubble tea 

jsou obohaceny vyšlehaným mlékem, 

Frozen Bubble tea jsou ovocné ledové 

tříště s čajem. Bubble tea se 

podává v  umělohmotném 

kelímku s  natavenou fólií, 

která se proráží brčkem.

NÁPOJ BEZ VODY
Na závěr jedna zdravá la-

hůdka, která se pije, a  při-

tom i zasytí. Jsou to oblíbené 

smoothies,  namíchané z čer-

stvého ovoce nebo zeleniny. 

Jsou tedy hustší než klasic-

ké džusy (neobsahují téměř 

vodu) a  může se do nich 

přidat také cukr, drcený led, 

jogurt, mražené ovoce nebo 

med. Smoothies mohou ob-

sahovat i kousky čokolády, oříšků, oves-

ných vloček a  spousty dalších chutných 

přísad. Některé smoothies nápoje mo-

hou mít konzistenci mléčného koktejlu.

PIJEME I OČIMA
Ať už si letní pití připravujete doma 

nebo si ho objednáváte u  baru, vždy 

by mělo poskytnout i příjemný vizuál-

ní dojem. Záleží tedy na tom, jak nápoj 

ve sklenici vypadá a  čím je ozdoben. 

Léto nabízí daleko víc než jen cukrovou 

krustu kolem okraje sklenice. Netradič-

ní efekt se získá například zamražením 

drobného bobulového ovoce s  vodou 

ve tvořítku na led. Ovocný led vypadá 

báječně například ve sklenicích s  toni-

kem, ozdobených čerstvými mátovými 

lístky. Velmi dramaticky zase vypadají 

barevné vrstvy, které se tvoří díky růz-

né hustotě tekutin ve sklenici. Nejhust-

ší jsou ovocné šťávy a  krémové likéry; 

přísady s  vysokým obsahem alkoholu 

bývají u hladiny. Tekutiny se musí nalé-

vat pomalu na hladinu přes lžičku ob-

rácenou vypouklou stranu nahoru. Vrs-

tvit se dá prakticky neomezeně, většina 

koktejlů ale obsahuje nejvíce 3 až 5 vrs-

tev. Takže vám přejeme krásné léto se 

skvěle servírovaným a chutným pitím.

Foto: Shutterstock.com
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„Není to jen jídlo. S grilováním se pojí 

spousta dalších věcí. Zatímco člověk jí 

v  dnešní době často sám, grilovat sám 

nejspíš nikdy nebude. Spojuje lidi, učí je 

vařit a ještě nějakou chvíli trvá. Rozhod-

ně to není žádný fastfood,“ vysvětluje 

bývalý kuchař Josef Dloubek.

Naučit se správně grilovat přitom zvlád-

ne každý. Stačí jen základní vybavení, 

chuť a kvalitní suroviny.

NA ČEM GRILOVAT
Možností dneska máte hned několik, 

ale mezi ty základní patří zcela jistě 

elektrický gril a gril na dřevěné uhlí. Ka-

ždý typ grilu má své pro i proti.  Pojďme 

se nějaké možnosti představit. 

Griluje se všude, ten kdo nemá k dispo-

zici terasu nebo zahradu, opéká voňavé 

lahůdky alespoň na balkoně nebo lodžii. 

Tam se nejlépe uplatní menší elektrické 

grily. Kouř z  dřevěného uhlí by obtě-

žoval sousedy a plynový gril s poměrně 

prudkým ohněm se na malé často z ně-

kolika stran uzavřené prostory také ne-

hodí. Elektrickou přípojku máte po ruce, 

buď přímo na balkoně, nebo nedaleko 

v pokoji, elektrické grily nejsou rozmě-

rově náročné a  snadno je umístíte na 

menší stolek. Můžete si pořídit i takový, 

pod který se jako příslušenství prodá-

vá šikovný skládací vozík na kolečkách. 

Když grilujete v  kuchyni, nebudete ho 

potřebovat, když si chcete dopřát pěk-

nou chvilku na balkoně a  nemáte tam 

stolek, umístíte gril bezpečně a stabilně 

do pojízdného vozíku a  vyvezete si ho 

ven.

Některé grily mají plotny oboustranné, 

z  jedné strany vroubkované, z  druhé 

hladké. Jiné modely pak nabízejí vý-

měnné plotny. V  každém případě je 

dobré zvolit model, který je od výrobce 

nastaven tak, že plotna má mírný sklon 

směrem ke žlábku, kterým tuk odtéká 

do sběrné nádobky pod plotnou. Tato 

nádobka by měla jít také snadno ode-

jmout od těla grilu, snadno ji pak spolu 

s plotnami umyjete ručně nebo u někte-

rých typů v myčce.

Jednoduché elektrické grily mají jen 

otevřené plotny, které se rovnoměrně 

rozehřejí topnou spirálou pod nimi. Pro 

lepší grilování můžete zvolit elektrický 

gril s  víkem, pod kterým se maso při-

pravuje rychleji a ani při vysoké teplotě 

vám tuk nestříká okolo. Pak jsou tu ještě 

elektrické grily kontaktní, kde položíte 

maso na spodní plotnu a pevně na něj 

přitisknete plotnu horní, umístěnou ve 

víku. Celý gril uzavřete mechanismem 

na držadle, maso se propéká z  obou 

stran, nemusíte ho obracet, po chvilce 

gril otevřete a vše je hotové. 

Na elektrickém grilu připravíte chutné 

steaky, ryby i zeleninu, neogrilujete na 

nich ovšem třeba celé kuře. Jistou mož-

nost nekontaktního grilování poskytují 

grily s hlubokým víkem, kde můžete na 

plotny postavit ohnutý aluminiový tá-

cek, na něj zavěsit třeba klobásky a ne-

chat je pod víkem dobře propéct. Proto-

že plotny se ale rozehřívají stejně v celé 

ploše, pomalé nepřímé grilování mimo 

hlavní žár na elektřině možné není.

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ 
GRILOVÁNÍ
Příprava na grilovací party vyžaduje 

jedno zásadní rozhodnutí - bude někdo 

stát o grilu, nakládat na něj další a dal-

ší plátky masa, opékat zeleninu i chléb 

a  postupně to rozdávat hostům, nebo 

na grilu připravíme něco většího, co se 

bude zvolna propékat a  pak se to na-

porcuje najednou? Zhruba to je rozdíl 

mezi přímým a  nepřímým grilováním. 

Metoda přímého grilování využívá vy-

soké teploty k rychlé přípravě relativně 

malých nebo tenkých kousků potravin. 

Typické potraviny grilované přímo jsou 

steaky, kotlety, kuřecí prsa, rybí filety, 

zelenina, pečivo. Obvykle se říká, že 

přímou metodou se grilují potraviny 

s potřebnou dobou tepelné úpravy nej-

výše 20-30 minut. Nepřímé grilování se 

využívá k přípravě větších nebo tužších 

potravin, které by se při delším přímém 

grilování připálily. Potraviny se umístí 

vedle ohně, ne přímo nad něj. Víko grilu 

je uzavřené, aby zabránilo úniku tepla 

z grilu, takže to celé připomíná pečení 

v troubě. Nepřímé grilování se používá 

84

Za posledních deset 
let se grilování v čes-
kých rodinách rozší-
řilo. Není se čemu di-
vit. S přípravou masa 
i zeleniny na ohni se 
totiž vrací chuť jíst 
s  rodinou nebo přá-
teli. Grilování má 
ještě jednu výhodu 
- můžete se stát jeho 
mistrem i  doma. 
A  dalším bonusem 
dozajista je, že do-
káže proměnit vše-
dní dny plné starostí 
v něco nevšedního. 
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k přípravě větších a velkých kusů masa 

nebo maso tužší. Nepřímo se grilují žeb-

írka, koleno, vepřová plec, hovězí hrudí, 

celá kuřata a kachny, ale tímto způso-

bem můžete ugrilovat třeba také celou 

hlávku zelí.

GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
Po malé odbočce zpět k typům grilů. Pří-

jemnou letní zábavou, ale také zkouš-

kou vašich kuchařských dovedností, je 

bezpochyby grilování na dřevěném uhlí. 

Fajnšmekři si ho nikdy nenechají ujít, 

protože příchuť, kterou pokrmu dodá 

vůně z rozžhavených uhlíků je nezamě-

nitelná a na plynu jí prostě nedocílíte.

Základem grilu na dřevěné uhlí je mísa, 

ve které žhnou uhlíky kusového uhlí 

nebo briket. Nad ní je umístěn rošt. 

Protože skutečně kvalitní grilování se 

odehrává pod poklopem, většina mo-

derních grilů je dnes vybavena víkem. 

Tady už začíná poměřování komfortu, 

protože způsob, jak je víko zavěšené, 

jak snadno se odkládá a  přiklápí, aniž 

byste si popálili prsty nebo museli pře-

mýšlet, kam víko odložit, je pro vaši spo-

kojenost jedním z hlavních faktorů. Tím 

dalším je materiál, ze kterého je gril vy-

roben mísa na uhlíky. Začíná u jednodu-

chého plechu natřeného žáruvzdornou 

barvou a končí u porcelánem smaltova-

ných mis či u grilů litinových, skutečně 

bytelných a téměř nezničitelných. Váha 

grilu totiž hraje také roli, lehké plecho-

vé jsou méně stabilní a  je třeba dobře 

ohlídat rovnost plochy, kde takový gril 

postavíte. Těžká litina naopak pevně 

zaboří nožičky na jakémkoliv místě v za-

hradě, stačí gril řádně vyrovnat a nemu-

síte mít strach z převrhnutí.

Šikovným integrovaným příslušenstvím 

luxusnějších grilů na dřevěné uhlí je tep-

loměr ve víku, který vám ohlídá zejména 

při nepřímém delším grilování teplotu 

uvnitř.

Teprve delší zkušeností získáte cvik 

v  tom, kolik uhlí je nutné rozpálit pro 

různé druhy masa či zeleniny. Přisypává-

ní uhlí je jeden z oříšků, ideální je mít 

připravené už žhavé uhlí, protože při-

sypáním nerozžhaveného přerušíte gri-

lování - vlastně začínáte znovu. Dobře 

vám poslouží startovací komín. Do něj 

nasypete dřevěné uhlí, zespodu podstr-

číte papír, ten zapálíte a počkáte, až se 

v komínu uhlí rozhoří a pak už bude jen 

žhnout. Ideální metodou je pak použití 

kvalitních podpalovacích kostek (vždy 

vybírejte takové, které neobsahují žád-

ná pojidla, jen dřevěná vlákna). Kostky 

položíte na rošt, zapálíte a na ně posta-

víte komín naplněný uhlím. Když je uhlí 
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nažhavené, odsunete dolní přepážku 

v  komínu a  uhlí prosypete roštem do 

žhavící mísy. Dobré grily mají v  míse 

otvory na popel chráněné posuvným 

krytem. Když se začne popel tvořit, kryt 

otevřete, uhlí prohrábnete a  popel se 

prosype do misky nebo do integrované-

ho popelníku.

PLYNOVÉ GRILY
Grily s propanbutanovými lahvemi patří 

už spíše do kategorie letních kuchyní. 

Mohou mít jeden hořák, ale také dva, 

tři nebo čtyři. Ty velké při otevření při-

pomínají varnou desku. Však se také vý-

robci předhánějí v tom, jak jsou hořáky 

vyrobené a integrované do plochy, aby-

chom je mohli co nejsnáze čistit. Exis-

tují i  malé přenosné plynové grily, po-

čítejte ale s tím, že plynová lahev něco 

váží a především musí být vždy gril in-

stalován kvůli bezpečnosti na naprosto 

rovné pevné ploše. Velké „pojízdné ku-

chyňky“ jsou samy o sobě těžké a může-

te je tedy umístit třeba na rovný trávník. 

Na otevřeném prostranství ovšem na-

stává potíž s větrem - nejenže se hořáky 

obtížně zapalují (na to existují pomůc-

ky - chrániče a elektrické podpalovače), 

ale vítr vám může plamen sfouknout. 

Plynový gril je tedy ideální umístit do 

altánku nebo do otevřené zimní zahra-

dy, na verandu, zkrátka tam, kde je před 

větrem chráněný.

Grilování na plynu je jako vaření na ply-

nu - praxí zjistíte, jak vysoký plamen po-

třebujete na různé rošty a tály, jak vyso-

ko je umístit na oheň, jak vyladit hoření 

na několika hořácích tak, abyste mohli 

opékat či grilovat nepřímo, jak grilo-

vat pod poklopem, nebo dokonce jak 

s pomocí lupínků v plynové grilu udit či 

alespoň dodat masu zdání přípravy na 

dřevě.

Velké grily pak mívají i zabudovaný po-

stranní vařič - to už je skutečně komplet-

ní kuchyně, v jaké můžete na jedné stra-

ně péct, resp. grilovat maso a zeleninu 

a na druhé vařit v hrnci brambory. 

GRILOVACÍ KAMENY
Grilování na lávových kamenech je zná-

mý pojem, méně už se ale ví, že grilo-

vat či péct můžete také na kamenech 

žulových. Jsou vhodné na grily, kde pod 

kamenem můžete udržovat rovnoměr-

ný žár v  celé ploše - tedy nad dřevěné 

uhlí, brikety nebo na grilování v krbu na 

hořícími polínky, ale také na elektrické 

grily se rovnoměrně žhavící spirálou. Na 

grilování na plynu, kde je žár soustředěn 

do jednoho místa, se žulové kameny ne-

hodí. Lávové kameny toho sice vydrží 

víc, přesto ani ty se na plyn příliš nehodí.

Grilování na kamenech má ale široké 

použití, nejde jen o  to umístit kámen 

nad plamen v  grilu. Kámen můžete 

předehřát třeba v troubě a pak na něm 

servírovat - kámen osazený v  rámečku 

s držadlem položíte na prkénko přímo 

na stůl a  pokrm na něm vydrží velmi 

dlouho teplý. Prodávají se docela malé 

kameny 20 x 20 cm, ty můžete položit 

třeba na plotnu na sporáku a připravit si 

na nich vejce na slanině k snídani.

Chuťově přináší pečení na kamenech 

možnost pokrm dobře a  rovnoměrně 

propéct, musíte ovšem dodržet určitá 

pravidla. Především by maso, ryby nebo 

zelenina neměly být mokré ani natřené 

velkým množstvím tuku. Aby se maso na 

kámen nepřilepovalo, stačí ho po roze-

hřátí posypat solí. Z  toho důvodu pak 

samotné maso nesolíme, tedy dosolíme 

ho případně až na samém konci pečení.

Kámen nikdy nevystavujeme prudkému 

střídání teplot - mohl by prasknout. To 

znamená, že oheň ho vkládáme v  po-

kojové teplotě, nikdy na rozehřátý ne-

lijeme vodu. Ostatně kameny bychom 

nikdy neměly čistit namočené, stačí jen 

dřevěnou špachtlí odstranit napečeniny 

a pak kámen třeba s pomocí trochy oleje 

ještě teplý otřít a vyleštit.

Záměrně uvádíme grilování na kame-

nech mimo kapitolky o  různých gri-

lech. Kámen je totiž vlastně grilem sám 

o  sobě. Na přípravu steaků, čerstvých 

ryb, plátků zeleniny nebo brambor se 

hodí skvěle. Na řádně rozehřátém ka-
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K VOŇAVÉMU MASU OBVYKLE POTŘEBUJEME  

I NĚJAKOU PŘÍLOHU K ZAKOUSNUTÍ.

meni připravíte křehký steak, pak mů-

žete kámen přenést na stůl, položit na 

prkno a přímo tak servírovat. Steak se 

bude ještě pár minut dodělávat, může-

te jíst zvolna a vychutnávat postupnou 

mírnou proměnu masa nebo stále pro-

hřáté kousky zeleniny.

CO DÁT NA OHEŇ
Zásadní je ale to, co na gril dáme. Bude 

to kuřecí maso? Vepřový steak nebo jen 

zelenina? Možností je skutečně mnoho. 

Obecně je ke grilování vhodnější mladé 

maso nakrájené na plátky, které není 

moc tučné. Větší kusy masa jako je celé 

kuře nebo vepřová kýta, jsou už pro ku-

chaře na přípravu složité. 

Mnoho lidí sáhne při grilování po kuře-

cím mase. Steaky z něj jsou sice jednou-

ché na přípravu a  rychle se propečou, 

na gril ale podle odborníků není příliš 

vhodné. „Kuřecí se na ohni velice rych-

le vysuší. Aby neztratilo svou šťavnatost 

je jednak důležité jej správně naložit, 

a jednak bychom ho na rošt měli dávat 

vždy s kůží, která vysušování zabrání,“ 

doporučuje Dloubek.

Mnohem lepší je grilovat kuřecí křídla. 

Myslete ale na to, že budou potřebovat 

delší přípravu, aby se u  kosti opravdu 

dobře propekla. 

Stálicí v české grilovací kuchyni je maso 

vepřové. Kotletu, plec nebo krkovici 

jako steak má kuchař připravenu do 

patnácti minut, navíc zůstává krásně 

šťavnatá. Za vyzkoušení ale rozhodně 

stojí i hovězí maso. Přestože má z jeho 

přípravy řada lidí obavy, na grilování se 

hovězí skvěle hodí. Důležité je, maso 

předem marinovat. Jeho výhodou je, že 

nemusí být dokonale propečené. Právě 

naopak. Když si na ohni připravíte ho-

vězí steak medium rare, budete příjem-

ně překvapení, jak delikátní chuť může 

mít. 

Napadlo vás připravit na grilu třeba 

i  ryby? Vznikem řady prodejen, které 

nabízejí čerstvé ryby, s nimi lidé zkoušejí 

experimentovat i na ohni. Ryba má vel-

mi jemné maso, které se při propečení 

rozpadá, proto je důležité rybu na gril 

správně umístit. K tomu slouží speciální 

kleště, do kterých lze rybu dát. Zásadní 

je připravovat ryby na grilu vcelku. Na-

porcované by se totiž nejspíš rozpadly.

K  voňavému masu obvykle potřebuje-

me i nějakou přílohu k zakousnutí. Po-

kud si nechcete dávat ke steakům chle-

ba, můžete zkusit ugrilovat zeleninu. 

Na ohni získá zcela jiný rozměr a chuť. 

Navíc se připravuje velice snadno. Stačí 

vám k  tomu sezonní zelenina, jako je 

paprika, rajčata, cibule, kukuřice, mrkev 

nebo cuketa a lilek. Potřete ji olivovým 

olejem a  vhoďte na gril jako posled-

ní, kdy už není žár tak velký. Jakmile 

bude mít z jedné strany charakteristické 

proužky od roštu, je čas ji otočit. Hotová 

je ve chvíli, kdy ji můžete snadno pro-

píchnout vidličkou.

NALOŽTE TO
Základem chuti grilovaného masa je 

nejen vůně pečení, ale také marináda. 

Nálevy z  oleje, bylinek a  koření dávají 

masu skvělou a pokaždé jinou chuť. Prá-

vě díky marinádám vás grilování nikdy 

nepřestane bavit. 

Kromě oleje, bylinek a  koření může-

te do marinády propašovat i  alkohol 

nebo třeba med. Jen pamatujte na to, 

že maso potřebuje chvíli čas, než všech-

ny ingredience nasaje. Obvykle proto 

kuchaři doporučují marinovat maso ně-

kolik hodin. Zatímco kuřecí maso a ryby 

stačí v  marinádě ponechat dvě až tři 

hodiny, u  vepřového si budete muset 

počkat hodin pět. Hovězí maso je nejná-

ročnější, tam je dobré ho naložit až na 

čtyřiadvacet hodin.

Důležitá zásada je, marinované maso 

předem nesolit. Při potírání se snažte 

marinádu vetřít i  do naříznutých částí. 

A  rozhodně to s  množstvím mariná-

dy nepřehánějte. Maso by v ní nemělo 

plavat, ale přitom by se jí měly dotýkat 

všechny části steaku. Než dáte maso na 

gril, marinádu nechejte trochu okapat. 

Potírat jí můžete steaky i při samotném 

grilování.

Stejně tak jako marináda udává styl 

masu uvnitř, dodávají omáčky a přelivy 

chuť ve chvíli, kdy je propečené. Přeliv 

by měl podtrhnout chuť masa, ale ne-

přebít jeho výraz. „Při přípravě omáčky 

se řiďte instinktem a tím, co vám chut-

ná. Pamatujte jen na to, že ke kuřecímu 

masu se hodí výraznější omáčky než k ji-

ným druhům. Čím výraznější maso, tím 

méně je nutné vytvořit výraznou omáč-

ku,“ tvrdí Dloubek.

Při výrobě omáček se můžete inspiro-

vat v obchodech, kde jich seženete ce-

lou řadu. Ty domácí ale budou vždycky 

chutnat mnohem lépe. Vytvořit je při-

tom není žádná věda. Smíchat můžete 

majonézu s brusinkovým džemem, hoř-

čici s jogurtem nebo si připravíte vlastní 

česnekový dip s tvarohem.

Foto: Shutterstock.com
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LÉTO  V SÍTI
Naty chce aspoň rok žít jako normální holka a v  klidu 

odmaturovat. Kvůli práci rodičů už procestovala skoro 

celý svět a využila toho aspoň k  parádnímu profilu na 

instagramu, který ji proslavil. Může ale někdo jako ona 

vůbec vést normální život? A co teprve když se spřátelí 

s Alexem, který sociální sítě a všechno s  nimi spojené 

přímo nesnáší?

OSUDOVÉ SETKÁNÍ
Zvěrolékař Cade dosud nepotkal ženu, na kterou by 

nezabralo jeho kouzlo. Jenže když k  němu jednou 

pozdě večer vkročí do ordinace Avery s poraněným 

štěnětem, Cade se chová nemožně, čímž si z  její strany 

vyslouží naprostý nezájem. Jak přesvědčit tuhle nadmíru 

opatrnou ženu, že zamilovat se do toho pravého není 

chyba?

KOUZLO TAROTU
Pronikněte do kouzelného světa tarotu pomocí 

nádherně ilustrovaných karet a  srozumitelné příručky. 

Vyzbrojeni touto sadou si osvojíte umění tarotového 

výkladu a můžete způsobit pozitivní změny v životě svém 

i svých blízkých a přátel. Výklad vám pomůže pochopit 

minulost, řešit palčivé otázky přítomnosti a rozpoznávat 

příležitosti v  budoucnosti. S  těmito kartami držíte 

budoucnost ve svých rukou.

HAFANI
Madla a já

Róza je vedoucí lifestylového magazínu pro ženy a jako 

novinářka je zvyklá řešit lecjaké situace. Ale na to, že si 

manžel najde milenku (nevěrník mizernej), připravená 

nebyla. Ani na to, že přijde o  práci („omlazujeme!“). 

A  tak se z  luxusního společného bytu (manželka 

i milenka se do něj prostě najednou nevejdou) odstěhuje 

do pronajatého 1+1 a zatím přijme práci redaktorky na 

webu o domácích mazlíčcích. Aby měla ke své nové práci 

dostatek inspirace, syn Adam své matce přinese jako 

dárek štěně labradora, které někdo odložil.

LÁSKA A KOZY NA VENKOVĚ
Ellin život v Paříži se po zběsilém prvním roce, plném 

zvykání si na evropskou kulturu, pendlování mezi dvěma 

potenciálními objekty lásky a objevování stovek druhů 

sýra, konečně ustálil. Už půl roku žije se svým partnerem, 

prodavačem sýrů Sergem, a oba se mají báječně… dokud 

do jejich pohody nepřistanou vidle v podobě Ellina 

nečekaného těhotenství.
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MANŽELÉ Z CEDROVÉ ULIČKY
Laurie se probouzí s kocovinou, promočená krví 

zavražděného manžela. Nenáviděla ho. Milovala. Nikdo 

si neumí představit, jak strašně krutý byl život s ním. 

Zavraždila ho? Prolhaný, nevěrný hajzl! Kdo by se jí divil? 

Detektiv Dan Riley ale věří své intuici víc než prvním 

dojmům a postupně odkrývá síť vztahů, která nikdy 

neměla být odhalena.

MED V HLAVĚ, MARMELÁDA V SRDCI
Humorný a  dojemný román o  dědečkovi 

s alzheimerem a o srdci plném lásky

Tilda vzpomíná, jak se svým dědečkem, který onemocněl 

alzheimerem, prožila naplno, s  láskou a  se smíchem 

každou chvíli. Dnes žije poklidný život s  manželem 

a dvěma dětmi, jen jako by během dospělosti odložila 

samu sebe. Navíc s obavou sleduje, že její tatínek začíná 

být trochu zmatený. Tilda tedy opráší nejen vzpomínky, 

ale i svůj život.

NEVIDĚLA JSEM TĚ PŘICHÁZET
Někteří lidé hledají lásku. Někteří do ní rovnou 

nabourají.

Zara procestovala svět a nikde se necítí doma. Jim nikdy 

neopustil Liverpool a má pocit, že v životě nic nezažil. 

Jejich životy se střetnou, když se Jim raduje z nečekané 

výhry a vidiny lepšího života, zatímco Zara přes slzy 

takřka nevidí... a během okamžiku jeho sen rozmetá na 

kusy. a neperspektivní…

ZNÁM TĚ ZE SVÝCH SNŮ
Ona je v kómatu. On jako by byl. Možná se mohou 

navzájem zachránit...

Elsa leží po tragické nehodě v kómatu a nic nevnímá… 

nebo si to aspoň všichni myslí. Ve skutečnosti okolní svět 

slyší, jen nedokáže odpovědět. A zatímco se její rodina 

vzdává naděje, ona ji nalézá – v podobě Thibaulta, který 

ji poté, co náhodou zabloudí do jejího pokoje, začne 

pravidelně navštěvovat.
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BÁJEČNÝ ČAS ŽIVOTA
Dvě ženy, dvě generace, jedno velké dobrodružství 

nového začátku

Erin a  Lydia se setkávají ve chvíli, kdy se každé z  nich 

rozpadl život na kousky. Věkem je dělí dvě generace, 

ale přesto jedna ve druhé nalézají oporu, sympatie 

a inspiraci. Společně se pustí do nového rozjezdu Lydiina 

byznysu se starožitnostmi a  restart jejich života právě 

začíná..
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Nová řada Dove Powered By 
Plants zahrnuje sprchové gely 

na bázi esenciálních olejů, 

přírodní deodoranty a tělová 
mléka. Produkty obsahují 98 % 

složek  přírodního původu, za-

chovávají si 100% přírodní vůni 

a účinky 35 rostlinných ingre-

diencí např. pelargonie pro 

obnovu pokožky, bambus pro 

hloubkovou výživu, zázvor pro 

odstranění nečistot a eukalyp-
tus pro své rozjasňující účinky.

Udržitelnost, transparentnost, etič-

nost a  estetičnost: to jsou hodnoty 

ryze české značky Circlle, která roz-

šiřuje svou nabídku o  novou kolekci 

Power, která vás přesvědčí, že pro-

dukty Circlle nejsou jen na jógu. Ko-

lekce obsahuje dvě barevné varianty 

všech produktů. Nové barvy sebou 

nesou i vylepšenou technologii výroby 

unikátního materiálu ECONYL®, tak-

že produkty jsou nyní ještě pevnější 

a vhodné i na náročné silové cvičení. 

Udělejte krok s ohledem na naši pla-

netu a navštivte: www.circlle.cz. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnu-

tím a svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

VARIABILNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 8V1
Skluzavky, prolézačky i dětská hřiště pomáhají dětem k vše-
strannému rozvoji a jsou také skvělým zdrojem zábavy a dět-
ského nadšení. Prolézání a překonávání překážek děti učí 
pracovat s váhou vlastního těla a udržuje je v kondici a dob-
ré náladě. Dětské hřiště 8v1 od značky Little Tikes lze sesta-
vit až osmi různými způsoby, a proto děti jen tak neomrzí.
Domeček, na který se dá vylézt, tunel na prolézání a dvě skluzavky, 
jedna je dokonce extra dlouhá pro ještě lepší zážitky – to vše nabízí 
variabilní Dětské hřiště 8v1 pro děti od společnosti Little Tikes. Děti 
mohou lézt, klouzat se, schovávat se, prolézat tunelem a nechat 
se unášet dětskou hrou společně se svými kamarády, nebo samy.

V  mrazivém dopoledni v  parku, 

na horách, při celodenním řádění 

v deštivém počasí, ale i ve vedrech 

u vody. Všude tam oceníte kvalitní 

termosku. V zimě udrží nápoje hor-

ké, v  létě chladné. A když je navíc 

k dispozici i ve variantě na jídlo a je-

jím výrobcem je známá australská 

značka b.box, je jasné, že nemůže 

chybět v žádném batohu či tašce.

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

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

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

antibiotik.

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

+ 3D kyselina Hyaluronová

+ INCA INCHI, SQUALAN a BIO šípkový olej

- aktivní regenerace a remodelace kůže

- hloubková výživa pleti

- dlouhodobá hydratace

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

 bez známek poškození

- rychlé vstřebávání, pohodlná aplikace

- nový český výrobek

- 200ml

www.oncle.cz

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

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

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

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

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

Dávkování: 1-2 tobolky denně

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

kami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je 

důležitý pro ochranu očí i  pokožky 

při letním slunění, podporuje opálení 

a  prodlužuje stálost zabarvení kůže. 

REVITAL Super beta-karoten kromě něj 

obsahuje i  přírodní výtažky z  měsíčku 

a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s bio-

tinem, selenem, vitaminy C a E vytváří 

vysoce účinný komplex, který má nejen 

příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale 

současně podporuje celkovou odolnost 

a vitalitu organizmu.

Koupíte v lékárnách 

a na www.nasevitaminy.cz

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

je atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop navržený 

japonským lékařem.

Používejte Raycop pravidelně na veškeré lůžkoviny, polštáře, 

peřiny, matrace a čalouněný nábytek. Bezchemicky se zbavíte 

nebezpečných alergenů a váš domov bude opravdu čistý.

Více na www.raycop.cz, cena 6990,- Kč

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

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

skvrny,

2. rozzáří vaše oblečení a zabrání šedivění 

dokonce i po několika vypráních,

3. poskytuje příjemnou dlouho-

trvající svěžest pro vaše oblečení,

4. je účinnýproti skvrnám, ale 

šetrný ke tka-

ninám.

dokonce i po několika vypráních,

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

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

příznivě ovlivňují stav 

zraku. Jeho užívání je 

vhodné pro všechny 

osoby, které svůj zrak 

nadměrně zatěžují 

(práce na počítači, ři-

diči) i pro ty, kteří si 

chtějí zachovat dobrý 

zrak až do pozdního 

věku. 

www.NOVENTIS.cz

Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým 

antiperspirantem Dove Go Fresh Apple 

a White Tea, který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

roll-on i v tuhé variantě 

stick.

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

Dove Go Fresh Apple Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva- který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva-

roll-on i v tuhé variantě 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný fi lm 

a  tím ji chrání před zarudnu-

tím a  svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

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

žitelný a splachovatelný.

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

zklidňuje a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvá-

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

pokožku. 

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

z  heřmánku a  dubové 

kůry. Pečuje o  pokožku 

se sklonem k zevním he-

meroidům, má zklidňu-

jící a hydratační účinky. 

www.linteo.cz
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PROSTENAL®

CONTROL
ve vylepšeném 
složení pro 
zdravou prostaru 
se Saw palmetto 
a kotvičníkem pro 
podporu potence. 
Doplňěk stravy.

Seznamte se s jedinečnými španělskými melouny BOUQUET. 

Tyto výtečné melouny v sobě neskrývají žádná černá, těžko rozkousatelná

 semínka. Bezpeckové melouny BOUQUET chutnají pokaždé skvěle! 

Více na www.nejlepsimelouny.cz

nebo na facebooku www.facebook.com/BOUQUETovoce.

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

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

ní atmosféry s dětmi od 3 do 8 let? 

Udělejte si krásné chvilky s  lehouč-

kou, nešpinivou modelínou PLAY-

FOAM®. Veselí zajiíč-

ci, roztomilá kuřátka 

a malovaná vajíčka se 

mohou stát součástí 

i vašich Velikonoc!

Různá balení  od 99,- 

do 239,-Kč

www.playfoam.cz
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V  mrazivém dopoledni v  parku, 

na horách, při celodenním řádění 

v deštivém počasí, ale i ve vedrech 

u vody. Všude tam oceníte kvalitní 

termosku. V zimě udrží nápoje hor-

ké, v  létě chladné. A když je navíc 

k dispozici i ve variantě na jídlo a je-

jím výrobcem je známá australská 

značka b.box, je jasné, že nemůže 

chybět v žádném batohu či tašce.

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

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

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

antibiotik.

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

+ 3D kyselina Hyaluronová

+ INCA INCHI, SQUALAN a BIO šípkový olej

- aktivní regenerace a remodelace kůže

- hloubková výživa pleti

- dlouhodobá hydratace

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

 bez známek poškození

- rychlé vstřebávání, pohodlná aplikace

- nový český výrobek

- 200ml

www.oncle.cz

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

- výsledkem je hebká a vyhlazená pokožka

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

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

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

Dávkování: 1-2 tobolky denně

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

kami pro ještě krásnější opálení. Nepostradatelný beta-karoten je 

důležitý pro ochranu očí i  pokožky 

při letním slunění, podporuje opálení 

a  prodlužuje stálost zabarvení kůže. 

REVITAL Super beta-karoten kromě něj 

obsahuje i  přírodní výtažky z  měsíčku 

a sedmikrásky. Tyto výtažky spolu s bio-

tinem, selenem, vitaminy C a E vytváří 

vysoce účinný komplex, který má nejen 

příznivý vliv na stav pokožky a očí, ale 

současně podporuje celkovou odolnost 

a vitalitu organizmu.

Koupíte v lékárnách 

a na www.nasevitaminy.cz

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

je atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop navržený 

japonským lékařem.

Používejte Raycop pravidelně na veškeré lůžkoviny, polštáře, 

peřiny, matrace a čalouněný nábytek. Bezchemicky se zbavíte 

nebezpečných alergenů a váš domov bude opravdu čistý.

Více na www.raycop.cz, cena 6990,- Kč

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

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

skvrny,

2. rozzáří vaše oblečení a zabrání šedivění 

dokonce i po několika vypráních,

3. poskytuje příjemnou dlouho-

trvající svěžest pro vaše oblečení,

4. je účinnýproti skvrnám, ale 

šetrný ke tka-

ninám.

dokonce i po několika vypráních,

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

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

příznivě ovlivňují stav 

zraku. Jeho užívání je 

vhodné pro všechny 

osoby, které svůj zrak 

nadměrně zatěžují 

(práce na počítači, ři-

diči) i pro ty, kteří si 

chtějí zachovat dobrý 

zrak až do pozdního 

věku. 

www.NOVENTIS.cz

Dopřejte si pocit jistoty a  svěžesti s  novým 

antiperspirantem Dove Go Fresh Apple 

a White Tea, který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

roll-on i v tuhé variantě 

stick.

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

Dove Go Fresh Apple Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva- který přináší dlouhotrva-

jící až 48hodinovou péči. Díky 

Dove Go Fresh Apple 

 který přináší dlouhotrva-

roll-on i v tuhé variantě 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

jící až 48hodinovou péči. Díky 

sladkým tónům šťavna-

tého jablka, bílého čaje 

a  jemnému náznaku 

květin vás tato osvěžují-

cí vůně přenese do jarní-

ho rána. Antiperspirant 

je dostupný ve spreji, 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný fi lm 

a  tím ji chrání před zarudnu-

tím a  svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

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

žitelný a splachovatelný.

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

zklidňuje a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvá-

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

pokožku. 

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

z  heřmánku a  dubové 

kůry. Pečuje o  pokožku 

se sklonem k zevním he-

meroidům, má zklidňu-

jící a hydratační účinky. 

www.linteo.cz
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PROSTENAL®

CONTROL
ve vylepšeném 
složení pro 
zdravou prostaru 
se Saw palmetto 
a kotvičníkem pro 
podporu potence. 
Doplňěk stravy.

Seznamte se s jedinečnými španělskými melouny BOUQUET. 

Tyto výtečné melouny v sobě neskrývají žádná černá, těžko rozkousatelná

 semínka. Bezpeckové melouny BOUQUET chutnají pokaždé skvěle! 

Více na www.nejlepsimelouny.cz

nebo na facebooku www.facebook.com/BOUQUETovoce.

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

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

ní atmosféry s dětmi od 3 do 8 let? 

Udělejte si krásné chvilky s  lehouč-

kou, nešpinivou modelínou PLAY-

FOAM®. Veselí zajiíč-

ci, roztomilá kuřátka 

a malovaná vajíčka se 

mohou stát součástí 

i vašich Velikonoc!

Různá balení  od 99,- 

do 239,-Kč

www.playfoam.cz
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HÝČKEJTE SI VZPOMÍNKY V RUČNĚ VYRÁBĚ-
NÝCH FOTOALBECH OD PAPELOTE
Léto bývá plné zážitků a když skončí, zůstanou po něm vzpomínky, 

které by vydaly často na celou knihu. Nenechte je vyšumět do ztracena 

a uchovejte si ty nejkrásnější z nich v papírových fotoalbech od české-

ho papírnictví papelote. Vzpomínání se tak stane vybranou slavnostní 

událostí a s každou další stránkou se budete moci přesvědčit, jak je 

život krásný.

Papelote přichází s novou sérií svých fotoalb. Původní tlumené barvy 

nahrazují rozzářené letní varianty ve fialové a zelené a klasika v černé 

a bílé, respektive smetanové. Fotoalba od papelote jsou mezi milovníky 

papíru oblíbená pro svou řemeslnou kvalitu, jednoduchý vzhled a hlav-

ně provedení. Jejich vnitřek totiž tvoří ručně lepená a skládaná papírová 

harmonika připomínající na pohled tradiční fotoalba našich babiček.

Kulaté kabelky jsou právě teď horké zboží. Díky své-

mu neobvyklému elegantnímu tvaru ale z módy nikdy 

nevyjdou.

Kolekce kabelek Ballsbag od italské značky Ballsmania 

má však ještě něco navíc: nepřehlédnutelný vzhled jí 

dodávají leštěné kuličky z pryskyřice.

S Ballsbag se v davu prostě neztratíte! Každá kulatá 

taška Ballsbag je ozdobená pětadvaceti výraznými ku-

ličkami, které barevně doplňují kůži, z níž jsou kabelky 

ušité.

Přijďte si vybrat svou kabelku Ballsbag do prodejny Vi-

lleroy & Boch ve 3. patře obchodního domu Kotva na 

náměstí Republiky v Praze nebo si prohlédněte pro-

dukty online v e-shopu na www.luxurytable.cz.

SKLENĚNÁ TERÁRIA SUKULENTŮM SVĚDČÍ
Sukulentní terária jsou skleněné nádoby na květiny, které mají 

mnoho výhod. Rostliny v nich vypadají jako kouzelné 

malé pouště a jsou téměř bezúdržbové. Nádoby 

na výrobu sukulentních či kaktusových terárií 

najdete v Zahradě na niti v různých tvarech i ve-

likostech. Všechny jsou z českých skláren a ty 

nejzajímavější jsou vytvářené sto let starou ruční 

technikou Tiffany. Ta spočívá ve sváření jednotli-

vých kusů skla pomocí kovu, čímž mohou vzniknout 

roztodivné tvary. Krychle, domek, ale i „tisícistěn”.

UMĚNÍ NAJÍT ČAS PRO SEBE
Sukulentní terária jsou skleněné nádoby na květiny, které mají 

mnoho výhod. Rostliny v nich vypadají jako kouzelné malé pouště 

a jsou téměř bezúdržbové. Nádoby na výrobu sukulentních či 

kaktusových terárií najdete v Zahradě na niti v různých tvarech 

i velikostech. Všechny jsou z českých skláren a ty nejzajímavější 

jsou vytvářené sto let starou ruční technikou Tiffany. Ta spočívá ve 

sváření jednotlivých kusů skla pomocí kovu, čímž mohou vznik-

nout roztodivné tvary. Krychle, domek, ale i „tisícistěn”.
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Rozhovor

Lucii Vondráčkovou znám řadu 
let a vždycky mě dokázala něčím 
ohromit. Skromností. Znalostí jazyků. 

Obyčejným lidstvím….

ŽIJU TAK,
JAK MŮŽU



93



Mrzí mě, že poslední dobou se tolik 

nepíše o tom, jaký je to člověka a spí-

še se skloňuje její rozvod a propírají 

se rodinné hádky. Jedno hezké pří-

sloví, říká: „Nesuď, pokud jsi nepro-

šel život v  mých botách…“ Pojďme 

se podívat na Lucku takovou jaká, 

možná… je.  

Herečka, nebo zpěvačka?
Názory na  Lucii Vondráčkovou  se 

různí, někteří ji považují spíše za 

zpěvačku, jiní ji zase vnímají jako 

herečku. Škatulkování je ovšem k ni-

čemu. Ona sama se ráda věnuje obě-

ma uměleckým profesím. Tu herec-

kou zahájila téměř před třiceti lety 

v seriálu Území bílých králů režiséra 

Ludvíka Ráži z roku 1991. O rok poz-

ději už měla Vondráčková dokonce 

malou roli v  Národním divadle. Zá-

roveň ale dostala nabídku modero-

vat pořad pro děti Klub marmelá-

da, který byl jakýmsi předchůdcem 

hitparády Eso, a  nezahálela ani, co 

se týče zpěvu. Její text už je legen-

dární a  znaly ho snad všechny děti.

„To, co, to, co, to, co já mám ráda, 

to je, to je, to je marmeláda. Červe-

ná, fialová, žlutá, modrá. Já bych, já 

bych všechny ráda zbodla.“ Následo-

valo celé album Marmeláda, které 

bylo tak úspěšné, že za ně zpěvačka 

podobně jako za album Atlantida 

v roce 1995 získala platinovou desku. 

Možná si vzpomenete i na její taneční 

začátky, kdy v pořadu Šance s Marti-

nem Dejdarem předvedla své taneční 

umění a ve stejné době slavila úspěch 

i v dabingu, když v roce 1994 začala 

dabovat v seriálu Krok za krokem Al 

Lambertovou.  Později v Divadle Ro-

koko ztvárnila během osmi let např. 

Shakespearovu Julii, Aňu ve Višňo-

vém sadu nebo Johanku z  Arku ve 

Skřivánkovi. Nebylo tedy divu, že 

tehdy dala přednost herectví. „Šla 

jsem na hereckou konzervatoř a  ve 

čtvrťáku do stálého angažmá v Diva-

dle Rokoko. Byla jsem velká intoška. 

Neměla jsem televizi a  žila jsem jen 

herectvím,“ říkala o sobě. Dnes už je 

možná všechno trochu jinak. Lucka 

žije svým posledním albem Růže, ke 

kterému vydala nový videoklip k pís-

ni Milování.  

Angličtina, nebo čeština?
Lucka žila mnoho let s  manžele 

a dětmi v Kanadě. „Já se tak trochu 

vzdala všeho tím, že jsem odcestova-

la za Tomášem do Kanady. Nevěděla 

jsem, jestli budu moct dál dělat svou 

profesi, nebo ne, jestli bude možné 

pracovat na dálku. A ono to šlo. Ale 

mám v  sobě asi příliš silný pracovní 

motor, takže i  s  dětma jsme prostě 
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jela dál.  Dvě turné, pár filmů, tři des-

ky…“   V Kanadě také Lucka natočila 

filmy v  angličtině. „Perfect Kiss, což  

je  taková milá romantická kome-

die a  Hotel Limbo. Já mám v  obou 

konečně možnost být za komindu. 

V  Čechách jsem hrála hlavně vážné 

postavy  a Julie a Desdemony, které 

prožívaly samé tragédie. V  Kanadě 

mě vidí jinak, což je pro mě herecky 

krásně občerstvující.“

Jazyková vybavenost Lucky je pro 

nás, ostatní smrtelníky poněkud za-

rážející. Sama Lucka k  tomu říká: 

„Jen jsem byla perplex z  toho,  jak 

se mi v  angličtině dobře hraje.  Dě-

lala jsem rozhovor o filmu do jedno-

ho kanadského rádia, který byl celý 

ve francouzštině. Měla jsem z  toho 

trochu vítr, ale zvládla jsem to. Cizí 

jazyky jsou prostě někdy masakr…“

To ovšem nejsou jediné jazyky, které 

Lucie ovládá… Sama nedávno při-

znala:

„Mluvím obstojně francouzsky a  sny 

se mi často zdají v angličtině. Pár me-

zinárodních zkoušek mám z němčiny, 

ale dost dlouho jsem ji nepoužívala, 

tak je to menší katastrofa, no a knížky 

čtu poslední dobou ve španělštině. To 
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je asi všechno…“

Napadlo mě, jestli Lucka hrála jinak, 

než když točila v ČR, s českými kole-

gy? V  podstatě – jaké je kanadské 

herectví oproti českému? A  jaký je 

kanadský divák? 

„To je zajímavá otázka.  Herci jsou 

podle mě buď dobří a profíci, nebo...  

jak to říct... ti, co nevědí, která bije.  

Ale to je přece ve všech profesích. 

Myslím, že divák je taky všude stej-

ný, nebo spíš chce od filmu to stejné: 

Chce vidět příběhy a na chvilku v sále 

zapomenout na svou vlastní realitu. 

V tom je velké kouzlo filmů, že tohle 

umožňují…“

Vím, že Lucka měla vždycky ráda fil-

my. Říkala jsem si, jaké mu ona jako 

herečka asi dává přednost? 

„Nejsem zas až tak velká filmová 

fanynka. Mám ráda dobré filmy, ale 

přiznávám, že nemám moc trpělivost 

a vlastně ani čas hledat je jako jehlu 

v kupce sena.  Takže chodím na své 

jistoty, jako jsou Denzel Washington, 

Harrison Ford, filmy režisérky Nancy 

Meyers. Víc než koukání na filmy mě 

ale baví jejich natáčení….“

Praha, nebo Kanada?
Kanady se Lucka musela definitivně 

vzdát, výrokem soudu musí žít se 

syny v  Čechách. Po osmi letech žití 

v  Kanadě se zpěvačka v  minulém 

roce vrátila zpět do Česka. Se svým 

domovem se museli rozloučit i  její 

dva synové, kteří se v  zemi narodi-

li. Přestože loučení bylo těžké, jsou 

věci, které Lucce nechybí. „Nestýská 

se mi po montrealské zimě, ta byla 

totiž opravdu šílená. Ale zjistila jsem, 

že si člověk zvykne vážně na všechno. 

Stýská se mi po podzimních barvách, 

po divoké kanadské přírodě, a  také 

po anonymitě, která tam byla velmi 

blahodárná a  ryzí,“ řekla zpěvačka 

v  jednom z  rozhovorů. A co se týká 

Prahy? „Narodila jsem se tu a čím dýl 

jsem byla pryč, tím radši se domů vra-

cím.  Je to zvláštní pocit. Ale je úžas-

ný vědět, kam patříte a být tam ráda. 

Praha a vůbec celá Česká republika je 

moje srdcovka. 

Praha je plná kreativních lidí a dob-

rých nápadů. Když si něco vysním, 

daří se mi to právě v ČR a díky lidem 

tady dát dohromady.“  
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Máma, nebo herečka?
Většina hereček přiznává, že je ma-

teřství velmi změnilo. Jak tomu bylo 

u Lucky Vondráčkové? „Jsem citlivěj-

ší co se týká zvířat a malých dětí. Ne-

snesu pohled na jakékoliv ubližování. 

To mě fakt ničí. Způsoby, jakými lidi 

zneužívají cokoliv a  kohokoliv, kdo 

je slabší nebo jemnější, mě tak děsí 

a  pobuřují, že se to někdy až nedá 

snést.  Pomáhám, kde můžu, ale je 

to tak málo, protože zla je všude víc 

a víc. Lidi, kteří loví a zabíjejí zvířata 

jen kvůli trofejím, způsoby, jakými se 

zabíjejí hospodářská zvířata, že jsou 

zase jiná chovaná jen kvůli módním 

kožešinám, psi vychovávaní k  zápa-

sům  a týraní, sloni, které mučí jejich 

ošetřovatelé, aby turisti mohli jezdit  

s lepším výhledem,  plavání s delfíny, 

které se turistům tak líbí, ale neuvě-

domují si, že delfíni jsou jako malí 

ukradení svým mámám. Je toho to-

lik, nejde to všechno vypočítat,“ říká. 

A jací jsou kluci? Tak trochu introver-

ti po mámě, nebo talentovaní spor-

tovci po tátovi?

„Kluci jsou mixem nás obou. Je v nich 

trochu introverta, špetka předvádění 

se, mají v  žilách hodně sportu, taky 

buňky na jazyky, ale vnímám u nich 

i  lásku ke zvířatům, občas projevují  

netrpělivost, umíněnost... všechno 

v nich je…“  

Sny, nebo realita?
A  jak vypadá Lucky život teď? Říká, 

že je hlavně s dětmi. „Čteme, jezdí-

me na kolech, sázíme stromy, hraje-

me všechny možné hry a  hodně se 

smějeme. To je teď můj život. A  do 

toho dabuju, točím klipy a filmy. Na 

nic jiného není moc čas…“

To říká Lucka, která toho za den do-

káže stihnout víc, než jiný za týden. 

Vždycky byla hodně pracovitá. 

„Dřít přes 25 let by bylo hodně vy-

čerpávající, „vysvětluje. „Ale já svou 

práci za dřinu nepovažuju. Mě prostě 

jen baví to, co dělám a ráda dotahu-

ju věci do konce. Nemám ráda nedo-

řečené věty a  nedokončené úkoly. 

Nejhorší jsou nesplněné sny. Ale já si 

je tak postupně v muzice i  ve filmu 

plním…“  

Foto: Tomáš Nosil, archiv  TV Prima  

- The Perfect kiss a Léto s Gentlema-

nem, magicbox
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