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Honzik je osmiletý kluk. Jednoho 
dne zjistil, že některé běžné činnosti 
začaly být pro něj vysilující. Začal 

mít problémy se vstáváním anebo 
s lezením po žebříku…
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Také jste letos mìli pocit, že nám zima 
pomalu pøechází v jaro a že sníh a led bu-
dou dìti za chvíli znát jen z historických 
pohádek? Zimní boty už pomalu ani ne-
kupujeme, lyže a brusle se pùjèují, proto-
že zamrzlý rybník je záležitostí maximál-
nì jednoho týdne uprostøed zimy a na 
výpravu za lyžováním stále èastìji vyrá-
žíme do Alp. Podobnì se nám jaro èím 
dál èastìji mìní v léto. Namísto pøíjem-
ných jarních teplot nastupují letní vedra 
a možná to za pár let bude vypadat tak, 
že sundáme zimní bundy a rovnou skoèí-
me do plavek… Nebo tøeba zimní bundy 
nebudeme vùbec potøebovat a budeme 
se slunit a koupat celý rok? Kdo ví?
Ať už vás tedy náš èasopis zastihne na 
kole, na bruslích, nebo kdekoliv venku, 
kam vás sluníèko vytáhne, doufám, že 
i tak najdete klidný veèer, kdy se zaènete 
do nìkterého z èláneèkù. Tentokrát jsme 
pro vás pøipravili povídání na téma, jak 
zaøídit pokojíèek pro alergika, jaký jídel-
níèek volit v tìhotenství a jak vyhrát bitvu 
s rýmou. 
Popovídáme si i o tom, co dìlat, když je 
dítì nemocné i na jaké zákroky je právì 
teï èas, pokud se rozhodnete, že chcete 
vypadat krásnìjší. 

Takže krásné poètení a za mìsíc zase 
na shledanou…

Editorial
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Tìhotenství

Početí miminka je rozhodně důležitou věcí. A tak, pokud 

zrovna přírůstek do rodiny plánujete, měla byste se na 

to náležitě připravit. Velmi důležité je, jaké živiny vaše 

miminko dostane. A nejde jen o to, co mu dodáte 

během těhotenství, ale i to, co dostane vaše tělo ještě 

před početím.

CO JÍST, ABY BYLO ZDRAVÉ



INZERCE
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NEŽ OTĚHOTNÍTE...
To, že organismus potřebuje nějakou 

dobu na to, aby se vyčistil a dostal do 

optimální kondice, asi nebude pro ni-

koho žádnou novinkou. Jak by to ale 

mělo vypadat konkrétně? Pokud plánu-

jete početí, měla byste dodržovat čtyři 

základní zásady.

1. zdravě jíst, 

2. cvičit, 

3. nekouřit a 

4. nepít alkohol

My si tedy dnes popovídáme o tom, co 

to znamená zdravě jíst.

• Tak tedy, samozřejmostí by mělo 

být, že do vašeho jídelníčku patří 

ovoce, zelenina, obilniny, ryby a li-

bové maso. 

• Samostatnou kapitolu v  něm tvo-

ří jogurty a  další mléčné výrobky, 

které dodají organismu potřebný 

vápník. Kosti matky totiž v  těho-

tenství mohou velmi trpět, proto-

že dítě z nich „odčerpává” vápník, 

který potřebuje pro svůj vlastní 

vývoj.

• Určitě jste se setkali s pojmem 

„laktobacily“ neboli probiotické 

bakterie. Jen málo žen avšak ví, 

jak prospěšné je užívat laktobacily 

právě v těhotenství a během koje-

ní.  Obecně z tabletového užívání 

probiotik profi tují jak těhotné, tak 

i jejich budoucí děti. Jedním z nej-

významnějších důvodů je, že  po-

dávání laktobacilů v těhotenství a 

laktaci snižuje výskyt atopického 

ekzému u dětí. Druhou obrovskou 

výhodou užívání laktobacilů je sní-

žení rizika výskytu těhotenské cuk-

rovky. Navíc  preventivní užívání 

laktobacilů v těhotenství je opti-

mální cestou, jako předejít výsky-

tu gynekologických zánětu,  které 

jsou v těhotenství častější.

• Důležitý je dostatečný obsah vita-

mínů s  nejméně 400 mg kyseliny 

listové. Kyselina listová totiž působí 

preventivně proti rozštěpu páteře 

u novorozenců.

Nejsou to ale jen ženy, které musí 

dbát na příjem všech potřebných ži-

vin a  vitamínů ještě před otěhotně-

ním. Muži, kteří by se rádi v nejbližších 

dnech stali nastávajícími otci, by napří-

klad měli denně přijmout nejméně 12 

až 15 mg zinku. Několik lékařských stu-

dií totiž prokázalo, že nedostatek zinku 

může snižovat množství semene a hla-

dinu mužského pohlavního hormonu 

testosteronu.

Přičemž zdrojem zinku mohou být: li-

bové hovězí maso, jídla z  fazolí, nebo 

tmavší část kuřecího masa. Máte-li oba-

vy, zda má váš partner zinku v potravě 

dostatek, může ho samozřejmě užívat 

jako doplněk stravy v tabletách. 

KDYŽ BŘÍŠKO ROSTE
Pokud už čekáte miminko, váš jídelní-

ček by se tomu měl samozřejmě přizpů-

sobit.

Co by ve stravě nemělo chybět? 

• Ve stravě by v  odpovídajícím po-

měru měly být zastoupeny všechny 

složky potravy (bílkoviny - 80-100 g 

denně, cukry i tuky - 60-80 g denně).

Oproti běžnému jídelníčku je pro-

to vhodné zvýšit přívod bílkovin, 

a to rostlinných i živočišných. Živo-

čišné bílkoviny totiž obsahují vzác-

né aminokyseliny, které si lidský 

organizmus není schopen sám vy-

tvořit. Do stravy proto zařazujeme 

mléko, sýry, z  masa upřednostňu-

jeme ryby a drůbež. Vždy musíme 

mít dostatek esenciálních mast-

ných kyselin, které jsou důležité 

pro pevnost vlasů.  

• Vhodné jsou i  vitaminové doplňky 

stravy - zejména vápník, hořčík, že-

lezo, jód, zinek, vitaminy skupiny B. 

• Vápník, obsažený převážně v mléč-

ných výrobcích, je nezbytný pro 

kostní metabolizmus matky i  plo-

du, pro krevní srážlivost a dobrou 

funkci nervově-svalového systému. 

• Těhotenství klade zvýšený nárok 

na příjem železa, který obvyk-

lá strava nemůže splnit. Je proto 

vhodné, aby těhotná žena od 4. 

měsíce těhotenství užívala železo 
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Máte to ve svých rukou.
Ovlivněte 

správnou výživou 
v těhotenství a kojení 

vývoj miminka. Šanci 
máte jen jednou!

Doplněk stravy • K DOSTÁNÍ ve vybraných lékárnách nebo na www.vipmami.cz

ARDEZ Pharma, spol. s r. o., 
Popovova 948/1,
143 00 Praha 4

VIP MAMI®:
  unikátní kombinace složení

 obsahuje laktobacily 
(Lactobacillus rhamnosus)

  vč. obsahu kyseliny 
listové a omega-3 
mastných kyselin

  složení chráněno 
technologii Intelicaps®

  30 tablet + 30 kapslí 
v jednom balení

VIP_MAMI_inz_A5.indd   1 28.03.18   12:29
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výrobek Perfect HAIR new zakoupíte ve všech lékárnách v České republice nebo na 
eshopech drmax.cz, benu.cz, prozdravi.cz, lekarna.cz, sleky.cz, pilulka.cz a mnoho 

dalších

JEDINÝ VÝROBEK V ČR 
na vlasy, který mohou používat

těhotné a kojící ženy

Je důležité zdraví miminka i maminky.  
Aby se maminky cítili komfortně, je důležitá 
i jejich krása. Proto existuje přípravek, kte-
rý je atestován Farmaceutickou fakultou 
v Brně pro podporu elasticity a pevnosti 
vlasů  u těhotných a zejména kojících žen.
Účinná látka výrobku Perfect HAIR new 
je v roli esenciální aminokyseliny v těho-

tenství zvýšená potřeba.

www.nutricius.cz

Doplněk stravy
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výrobek Perfect HAIR new zakoupíte ve všech lékárnách v České republice nebo na 
eshopech drmax.cz, benu.cz, prozdravi.cz, lekarna.cz, sleky.cz, pilulka.cz a mnoho 

JEDINÝ VÝROBEK V ČR
na vlasy, který mohou používat

těhotné a kojící ženy

Je důležité zdraví miminka i maminky.  
Aby se maminky cítili komfortně, je důležitá 
i jejich krása. Proto existuje přípravek, kte-
rý je atestován Farmaceutickou fakultou 
v Brně pro podporu elasticity a pevnosti 
vlasů  u těhotných a zejména kojících žen.

Perfect HAIR new
je v roli esenciální aminokyseliny v těho-

tenství zvýšená potřeba.

www.nutricius.cz

Doplněk stravy

nutricius.indd   1 29.3.2019   16:04:31



v  tabletové formě. U  chudokrev-

ných se požadovaná denní dávka 

ještě zvyšuje. 

• Pro krvetvorbu a  normální vývin 

plodu je důležitá i již zmíněná ky-

selina listová, obsažená ve všech 

těhotenských multivitaminových 

přípravcích. 

• POZOR! na předávkování vitami-

nem skupiny A (denní doporučená 

dávka je 750 mg). Určitě není nut-

né obávat se užívání multivitami-

nových doplňků stravy pro těhotné 

ženy. Nikdy nebyl objektivně pro-

kázán jejich vliv na větší porodní 

hmotnost plodu, jak se obecně 

traduje. 

• Jelikož se v  těhotenství často ob-

jeví zácpa, je jako její prevence 

doporučováno jíst dostatek syrové 

zeleniny, ovoce, celozrnné pečivo 

a dodržovat pitný režim. 

Na správný pitný režim bychom proto 

neměli rozhodně zapomínat. To kon-

krétně znamená rovnoměrný denní pří-

jem 2 - 3 l tekutin. V případě zvýšeného 

výdeje tekutin, např. v horku pocením, 

je třeba zvýšenému výdeji přizpůsobit 

i  jeho příjem. POZOR! Maminky si ně-

kdy neuvědomují, že tak jak je škodlivý 

nedostatek tekutin, působí nepříznivě 

i opak: Nadměrný příjem tekutin totiž 

nepříjemně zatěžuje ledviny. 

K pití je nejvhodnější pramenitá voda, 

nejlépe bez sycení CO2, který způso-

buje nadýmání. Slazené a ochucované 

vody nejsou vhodné, stejně jako nápoje 

s chininem. Bylinkové čaje konzumujte 

po předchozí poradě s porodníkem, ně-

které byliny nejsou v těhotenství vhod-

né (nejsou vhodné byliny, které mohou 

zvýšit napětí děložního svalu, vyvolat 

děložní stahy, stejně tak byliny, které 

mohou působit silně tlumivě na nervo-

vý systém). 

DÁME SI NĚCO DOBRÉHO…
• V prvním trimestru 

nepotřebuje maminka jíst větší množ-

ství stravy než je normálně zvyklá. 

Mnohé těhotné se v  tomto období 

spíše naopak potýkají s  počátečním 

zvracením, nechutenstvím a  různými 

změnami chutí, které vedou ke sníže-

nému příjmu potravy. Obvykle pomůže 

jíst lehko stravitelná nemastná jídla – 

vynechat hranolky, mastná masa, ma-

jonézové saláty, hamburgery, slaninu, 

výrazně kořeněné a aromatické potra-

viny a jíst častěji a v menším množství. 

Většina žen obvykle dobře snáší ovo-

ce, vařenou rýži, brambory, těstoviny 

s omáčkou, zmrzliny. Příjem tekutin by 

měl být pravidelný, v menším množství. 

První trimestr je období vývoje orgánů 

plodu a  proto přítomnost škodlivých 

vlivů prostředí je potřebné nejpřísněji 

omezit. Co se týká potravy, vyhneme se 

možné nákaze, pokud vynecháme kon-

zumaci syrového masa (tatarský biftek), 

syrových ryb (sushi), a vajec (majonézy, 

tiramisu apod.) Ovoce a zeleninu před 

konzumací umyjeme.

• V druhém trimestru 

postupně zvracení ustupuje, averze 

k  některým druhům jídel však může 

přetrvávat a  je nutné je z  jídelníčku 

vyloučit. Hmotnostní přírůstek začíná 

být vidět. Teorie: „jezte za dva, protože 

živíte dva“ nejsou pravdivé a někdy ve-

dou k nadměrnému přibírání maminek.

• V třetím trimestru 

je častějším problémem chudokrev-

nost, které je třeba zabránit vyšší kon-

zumací železa. Rostoucí plod způso-

buje budoucí mamince častější pálení 

žáhy nebo poruchy vyprazdňování. Je 

potřeba jíst častěji, v menších dávkách, 

ve stravě mít dostatek vlákniny, vyne-

chat nadýmající jídla (fazole, kapusta, 

květák a  podobně). U  každé ženy je 

potřeba postupovat podle individuální 

tolerance. Na pálení žáhy pomůže kon-

zumace mléka, banánů, případně jablí-

ček, při problémech s vyprazdňováním 

je potřeba se poradit s lékařem o even-

tuální medikamentózní léčbě.

zdroj: as. MUDr. Romana Gerychová, 

foto: Shutterstock.com
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Vhodné v těhotenství  
a při kojení
Dvě velikosti balení:  
30 a 60 tablet

Snadná aplikace do  
kojenecké lahve nebo na lžičku
Malinovo-vanilková příchuť
Pro kojence
Velikost balení: 50 ml

VÍTR NAHOŘE
BEZ VĚTRU DOLE

POHODLÍČKO
V BŘÍŠKU

Simetistad 80 mg Simetistad 66,6 mg/ml 
mentolové žvýkací tablety emulze v kapkách

Rychle a účinně pomáhá při nadýmání  
a pocitu plných střev

Dlouhodobé užívání,  
kdykoli je zapotřebí

Zdravotnické prostředky. STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika

Simetistad_sortiment_kit_inz_210x297.indd   1 04.09.17   15:49
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Vaše miminko 

zničehonic začne 

plakat, kroutí se, je 

zarudlé v obličeji, 

nožičky přitahuje 

k bříšku. Křičí, křičí 

a není k utišení. Když 

se takto ohlásí bolavé 

bříško, je pohoda celé 

rodiny rychle pryč. 

Co s tím? Přečtěte si 

naše tipy, jak svému 

drobečkovi můžete 

rychle a snadno 

pomoci.

BOLESTI 
BŘÍŠKA



PROČ MIMINKA TRÁPÍ „PRDÍKY“?
Nadýmání a plynatost jsou jedny z nej-

běžnějších zdravotních obtíží, které nás 

potkávají, a  lze o  nich bez zaváhání 

prohlásit, že dokážou pořádně potrápit 

v každém věku. U miminek se problémy 

s bolavým bříškem vyskytují především 

v  prvních třech měsících života. Jejich 

výskyt obvykle souvisí s  nezralostí trá-

vicího systému, který si teprve zvyká 

na život mimo tělo maminky a  musí 

se postupně naučit správně fungovat. 

K  tomu někdy bohužel patří i  bolesti-

vý a hodně uplakaný stav, označovaný 

také jako kojenecká nebo tříměsíční 

kolika. U  malého procenta miminek 

mohou být obtíže zapříčiněny alergií 

na bílkovinu kravského mléka. K dispo-

zici je mnoho návodů, jak miminkům od 

bolavého bříška pomoci,  pokud však 

máte pocit, že problémy vašeho děťát-

ka jsou závažnější než obyčejné prdíky, 

neváhejte navštívit svého pediatra, aby 

mohla být zjištěna příčina obtíží a  vy-

loučeno závažnější onemocnění.

JAK KOJENECKÉ KOLICE 
PŘEDCHÁZET?
Kojenecká kolika vzniká náhle, bez 

příčiny, u jinak prospívajících miminek, 

tzv. z plného zdraví, a často končí od-

chodem větrů. Projevuje se především 

neklidem a neutišitelným pláčem. 

Pokud vaše miminko často trápí bolavé 

bříško, vyzkoušejte následující tipy:

• Zajistěte co nejklidnější domácí 

prostředí.

• Dbejte na správnou techniku koje-

ní tak, aby bylo omezeno polykání 

vzduchu.

• Lahvičku s  kojeneckou výživou 

nechte před podáním chvíli ustát, 

aby spadla pěna, která vzniká při 

míchání a která může způsobovat 

problémy s nadýmáním.

• Vždy nechte miminko po jídle od-

říhnout.

• Upravte režim krmení. Večerní kr-

mení by mělo probíhat mezi 22. – 

24. hodinou, nekrmte miminko ve 

spánku, při probuzení je zklidněte 

místo krmení raději přebalením. 

Jestliže miminko ve věku 3 týdnů 

dostatečně přibývá na váze, pro-

dlužujte intervaly nočního krmení.

• Nemají-li tato opatření efekt, do-

poručuje se dietní léčba, která 

u  kojených dětí spočívá v  přísné 

bezmléčné dietě maminky. U  ne-

kojených dětí se podávají speciální 

mléka pro léčbu alergie na bílkovi-

nu kravského mléka. Zklidnění by 

se mělo dostavit do 48 hodin.

• Pokud kojíte, omezte příjem silně 

nadýmavých potravin.

• Kojící maminky mohou pít bylinné 

čaje proti nadýmání.

JAK ZKLIDNIT MIMINKO 
S KOLIKOU?
Způsobů, jak uklidnit plačící mimin-

ko, je mnoho. Mezi nejúčinnější patří 

samozřejmě chování, nošení v  šátku, 

kolébání nebo houpání v  kočárku do-

provázené zpíváním, broukáním nebo 

tichým mluvením. Účinné bývá také 

těsné zabalení do zavinovačky, které 

miminku připomíná stav, kdy bylo ještě 

u vás v bříšku. Vyzkoušet můžete také 

tzv. úlevové polohy:

• na bříšku na vašem předloktí, tzv. 

na „tygříka“

• v klubíčku – zádíčka miminka máte 

přitisknutá k břichu, rukama držíte 

miminko pod kolínky

• na bříšku na vašich kolenou nebo 

na lůžku, hladíte miminko po zá-

dech, jemně poplácáváte po za-

dečku.

Dále se doporučuje například mírně na-

hřátá plenka na bříško nebo teplá kou-

pel - pozor, nikdy nekombinujte teplou 

koupel a obklady! Úlevu může přinést 

také masáž bříška, kdy miminko hladí-

me po směru hodinových ručiček kolem 

pupíku. Někdy miminko utiší monotón-

ní zvuk v pozadí – třeba spuštěný vysa-

vač nebo pračka ve vedlejší místnosti.

Kromě všech výše uvedených opatření 

můžete svému miminku pravidelně po-

dávat kapky proti nadýmání 

Při výběru kapek proti nadýmání volte 

vždy registrovaný lék, u něhož je ověře-

na bezpečnost a účinnost. 

Foto: Shutterstock.com
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 Již
 od 1. dne věkuI.Rych

lý nástup účinku*

Viburcol® je lék určený k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 1, Praha 4. 
Více na www.peithner.cz Email: office@peithner.cz Tel.: 241 740 540

www.viburcol.cz

Pro klidné a spokojené dítě

Šetrný homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně pro zmírnění neklidu 
dětí již od 1. dne věku.

• Má mírné bolení bříška 
• Trpí nespavostí 
• Má zvýšenou teplotu
• Se klubou zoubky 
• Je třeba zmírnit příznaky běžných dětských infekcí

Viburcol pomůže Vašemu miminku, když:

kl d k

*JANOŠTÍKOVÁ, E., JUŘICA, J., DOSTÁLEK, M. 
Cesty podání léčiva do organizmu a absorpce léčiv.   
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Kdo by nechtěl mít usměvavé a šťastné miminko? Jenomže, aby tomu tak bylo, 

je nutné věnovat mu žádoucí péči. Není toho zase až tak mnoho, co miminko 

potřebuje. Hodně lásky, pohodlnou postýlku a dobré jídlo a pití.

MIMINKA ZDRAVÁ
ABY BYLA



DĚTI A PITNÝ REŽIM
To, že je pro lidský organismus velmi 

důležitý pitný režim, není žádnou no-

vinkou. Vždyť tělo tvoří ze 70% voda 

a u dětí je toto  procento dokonce ještě 

vyšší. Pokud dítě v  průběhu dne vypi-

je málo tekutin, vylučují ledviny málo 

moče, která se zároveň stává koncen-

trovanější. Škodliviny, které pak zůsta-

nou v těle, organismus zatěžují a to se 

projeví minimálně únavou a  nepoho-

dou. 

Proto je pro osvěžení a  dostatek te-

kutin v  těle důležité mít při ruce vždy 

lahvičku s pitím. Ale co by v té lahvičce 

vlastně mělo být?

1. Můžeme zvolit vodu, která je pro 

děti určená a  má vyvážený počet 

minerálů a ostatních prvků. 

2. Také instantní granulované čaje 

můžeme použít. Na našem trhu 

jich existuje větší množství, ale 

pozor, mohou obsahovat různé 

druhy sacharidů. Nejméně vhodná 

je sacharóza – běžný řepný cukr. 

Je to zdroj tzv. prázdných kalorií 

a  navíc jeho trávení může malým 

miminkům způsobovat určité obtí-

že, plynatost a průjem. Vhodnější

je glukóza, jednoduchý velmi 

lehce stravitelný cukr, který však 

může negativně ovlivnit hospo-

daření s  cukry v  organismu svým 

vlivem na sekreci důležitého hor-

monu inzulinu. Nejvhodnější jsou 

proto instantní granulované čaje 

vyrobené na bázi laktózy, které 

obsahují rostlinné a  ovocné ex-

trakty. Zejména výtažky z  jemně 

působících a tradičně používaných 

léčivých rostlin – kmínu, fenyklu, 

heřmánku a majoránky, jsou velmi 

prospěšné.  Laktóza, mléčný cukr, 

je přítomná v  mateřském mléku 

a zažívací trakt dítěte je proto k je-

jímu trávení velmi dobře vybaven. 

Případná intolerance laktózy se 

u kojence projeví záhy již při kon-

zumaci mateřského mléka, a proto 

miminko, které bez problémů při-

jímá mléčnou stravu, lehce stráví 

i  nápoj s  laktózou. Laktóza navíc 

podporuje rozvoj užitečných střev-

ních bakterií, které se podílejí ne-

jen na štěpení živin, ale pomáhají 

také rozvoji imunitního systému, 

podporují vstřebávání dalších dů-

ležitých látek např. vápníku a samy 

vytváření některé důležité vitamí-

ny. Laktóza má pouze mírně na-

sládlou chuť, a proto nevede u dětí 

k  nežádoucímu návyku na sladké 

a tím i ke vzniku obezity. Laktóza 

však není pouhým zdrojem ener-

gie, ale je zároveň pro dítě důleži-

tou živinou. Galaktóza, která vzni-

ká štěpením laktózy, je základním 

stavebním kamenem látek důleži-

tých pro činnost mozku.  

3. Moderní potraviny určené pro ko-

jence dnes obsahují také prebioti-

ka. Jsou to látky, zejména tzv. fru-

ktooligosacharidy, které podporují 

rozmnožování užitečných mikroor-

ganismů v trávicím traktu. Prebio-

tická vláknina může být součástí 

i  kojeneckých nápojů. Jejím zdro-

jem jsou ovocné extrakty např. ze 

švestek, nebo výtažky z  čekanky 

a dalších léčivých rostlin.  

ABY BŘÍŠKA NEBOLELA
I když bude naše miminko pít jen to co 

má, může se stát, že ho přesto někdy 

bude bolet bříško. Vedle pití je přece 

také důležité, co jí. Miminka často trá-

pí bolesti bříška, které způsobuje nad-

měrná tvorba plynů v  trávicím traktu. 

Někdy si neuvědomujeme, že zvýšené 

množství střevních plynů bývá nejčastěji

důsledkem nějaké dietní chyby. 

• Nadýmání způsobuje řada potra-

vin, např. zelený hrášek, fazolky, 

květák, kapusta, také sladké ovoce 

a  hustší ovocné šťávy. Tyto potra-

viny obsahují totiž komplex sacha-

ridů, které pokud nejsou dostateč-

ně rozštěpeny, slouží jako živná 

půda pro nežádoucí střevní mik-

roorganismy. Jejich činností pak 

vznikají kromě jiných látek i  ply-

ny. Mikrofl ora trávicího traktu se 

u malého miminka teprve vytváří, 

stejně tak enzymatická výbava, tj. 

množství a  složení enzymů, které 

štěpí přijaté živiny, aby byly orga-

nismem dobře využitelné. Proto je 

tak důležitý nejen druh a  množ-

ství potravy, které dítě přijímá, ale 

i způsob přípravy pokrmu a dosta-

tečné množství vhodných tekutin. 

• U plně kojených dětí je velmi důle-

žitá výživa matky, protože některé 

látky způsobující nadýmání pře-

cházejí i do mateřského mléka. 

• Také nelze podceňovat samotnou 

techniku kojení, dítě nesmí společ-

ně s mlékem sát vzduch a po ko-

jení je třeba nechat dítě důkladně 

odříhnout.  

Nebojte se, není to tak složité. Vaše mi-

minko sice ještě neumí mluvit, ale po-

kud mu budete i  tak pozorně naslou-

chat a k tomu si ještě necháte poradit, 

určitě bude šťastné a spokojené. A to je 

přece to nejdůležitější.

Zdroj: Pharm Dr. Jitka Benešová, 

foto: Shutterstock.com

Ne vždy znamená pláč miminka nadýmání. Někdy může signalizovat i opačný problém – i kojená miminka trpí průjmy. Průjem je 

jednou z poruch trávicího ústrojí, kdy dochází více než třikrát za den k vyprazdňování řídkých stolic. Hlavním nebezpečím průjmů 

je velká ztráta tekutin, které je zapotřebí doplňovat.
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Úspěšný začátek
mateřství
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Rýma, kašel a nachlazení se bohužel nevyhnou ani našim nejmenším. A zatímco 

dospělý si s tím obvykle nějak poradí, miminka i obyčejnou rýmu snášejí obtížně.  

Dítěti se špatně dýchá, v noci se budí s pláčem a má potíže při kojení, které se tak 

táhne nekonečně dlouho. Můžeme mu nějak účinně pomoci?

TAKÉ VÁS TRÁPÍ 
RÝMA A KAŠEL?



INZERCE

19

Svìt nejmenších



JAK NA RÝMU…
„Řešení samozřejmě existuje,“ říká 

MUDr. Petr Víšek. „Základní snahou 

musí být zajištění nosní průchodnosti, 

protože kojenci nejsou zvyklí a  neu-

mějí dýchat efektivně ústy. Pokud jsou 

k  tomu ucpaným nosem donuceni, 

vede to k  povrchnímu a  tudíž nekva-

litnímu spánku a především k obtížím 

při kojení či sání z láhve. Oboje potom 

snižuje řádnou obrannou reakci proti 

infekci a přispívá k jejím komplikacím.“

Co ale proti tomu dělat?

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Ideální je, samozřejmě, snažit se tomu 

předejít.

• Důležitým opatřením v  prevenci 

infekcí dýchacích cest je kojení, 

protože v  mateřském mléce jsou 

přenášeny jednak obranné látky, 

které omezují množení virů, a jed-

nak specifi cké protilátky proti mi-

krobům, s  nimiž se matka dítěte 

setkává. 

• Dále je důležité omezit kontakty 

novorozenců a  malých kojenců

s  nemocnými osobami (včetně 

osob s  banální rýmou) a  minima-

lizovat pobyt v prostředí s velkým 

množstvím lidí.

• Nelze zapomenout na preventivní 

péči o nosní sliznici. Tato péče není 

tak běžná jako například péče 

o  ústní dutinu nebo pokožku. 

Přitom je stejně důležitá. Předsta-

vuje postup, kterým ochraňujeme 

a  posilujeme nosní sliznici, která 

představuje důležitou přirozenou 

bariéru vůči průniku infekce.

• Z  dalších preventivních opatření 

lze uvést otužování, racionální 

stravu kojící matky a později i dětí 

samotných, očkování, péči o  do-

mácí mikroklima atd.

KDYŽ UŽ JE RÝMA TADY...
Pokud se nám vzniku rýmy nepodařilo 

zabránit, musíme se snažit její následky 

minimalizovat. 

• Především bychom si měli patřit 

vhodnou odsávačku. Na trhu jich 

je velké množství od těch nejjed-

nodušších, balónkových až po ty 

nejúčinnější, které využívají pod-

tlaku při použití vysavače. Každé 

mamince samozřejmě vyhovuje 

něco jiného, nejlepší je vyzkoušet, 

co bude dobře fungovat. Z mecha-

nických je nejčastěji nabízena od-

sávačka hadičková a   balonkova, 

z  těch dražších variant se nejlépe 

osvědčují odsávačky bateriové 

a s nástavcem na vysavač. 

• Po odsátí hlenu je teprve možné 

aplikovat nosní kapky.

• Důležitá je také péče o nosní sliz-

nici. Začíná již zajištěním správné 

vlhkosti vzduchu v  pokoji dítěte. 

Nízká vlhkost vede k  vysychání 

sliznice nosní, nadměrná naopak 

k přemnožení plísní a roztočů, jež 

poškozují sliznici svými agresivní-

mi enzymy, nemluvě o  jejich ob-

rovském alergenním potenciálu.

Řasinky nosní sliznice neustále 

kmitají a  tím transportují hlen 

a  inhalační nečistoty směrem ven 

z  dýchacích cest. Preventivní šetr-

né zvlhčování a  oplachování nos-

ní sliznice správné funkci řasinek 

napomáhá. Oplachování sliznice 

při rýmě je také vhodné k  ředění 

a  odstraňování nahromaděného 

hlenu zvláště u  dětí, které ještě 

neumějí smrkat. K oplachování by-

chom ovšem rozhodně neměli po-

užívat vodu, ale přípravky na bázi 

vodných roztoků k preventivnímu 

i léčebnému využití.

Pro starší děti asi od 4 let je ideální vý-

plach nosu konvičkou a solným rozto-

kem. Tento výplach je určen 

pro spolupracující děti. Roztok se nalé-

vá do nosu jednou nosní dírkou, proté-

ká nosní dutinou a odplavuje nežádoucí 

nečistoty a hlen, druhou dírkou vytéká 

ven. Zbytek, který v nose zůstane, dítě 

poté vysmrká. I když se smrkání zdá být 

triviální procedurou, je dobré připo-

menout, jak by správné smrkání mělo 

vypadat. Mělo by probíhat bez stlače-

ní nosních dírek, aby veškerá tekutina 

mohla ven a netlačila se do středního 

ucha nebo vedlejších dutin. Při příliš 

silném nebo nesprávném smrkání totiž 

vzniká riziko zánětu středního ucha

JAK PORAZIT KAŠEL
Kašel je prudký hlasitý výdechový ma-

névr, který vzniká jako obranný refl ex 

při mechanickém či chemickém dráž-

dění v  dýchacích cestách. Vykašlávání 

(expectorace) je odstraňování sekretů 

z dýchacích cest. 

Typy kašle:

Kašel dělíme podle nejrůznějších hledi-

sek na jednotlivé druhy. 

1. podle produkce sekretu na: 

• neproduktivní – suchý

• produktivní - vlhký

2. podle délky kašle na: 

• akutní - trvá do 20 dnů

• opakující se (recidivující) - opakují-

cí se stavy suchého kašle, nejčastěj-

ší při průduškovém astmatu

• chronický - trvá více, než 3 týdny. 

3. podle časové závislosti: 

• ráno

• v noci

• při jídle 

4. podle intenzity na:  

• málo intenzivní - neomezuje dítě 

a nevyčerpává jej vyčerpávající

Nejčastěji se u dítěte setkáváme s akut-

ním kašlem, často silným, záchvato-

vitým. Může dítě vyčerpávat a  vést až 

ke zvracení hlenů. Méně častý je kašel 

chronický, který již vyžaduje zvýšenou 

pozornost. 

Akutní kašel trvá do 20 dnů,  provází   

velmi často běžné infekty dýchacích 

cest. Zpočátku bývá suchý, dráždivý, po-

stupně dochází k jeho zvlhčení a k vy-

kašlávání. 

Foto: Shutterstock.com,

zdroj: rodina.cz, 

hudcoviopava.estranky.cz
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Yogaprosess AS
P. O. Box 2599 Solli
N-0203 Oslo
Norway

MDD 93/42/EECZdravotnický prostředek

• Výplach nosu konvičkou Rhino Horn™ uvolňuje 
ucpaný nos při nachlazení, zánětu dutin nebo aler-
gii na pyl a prach. 

• Usnadňuje smrkání a očistu nosu od hnisu a přeby-
tečného hlenu, pomáhá po chirurgických zákrocích 
v oblasti nosu. 

• Pravidelné výplachy nosu patří mezi preventivní 
opatření při předcházení zánětům horních cest 
dýchacích.

• Konvičky Rhino Horn™ lze zakoupit v lékárnách.

www.rhinohorn.cz

RHINO HORN™

 Junior
Konvička na výplach nosu  
pro děti ve věku 4–12 let

reklama_CZ_210x297_junior.indd   1 27.02.2017   13:31:22
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Pøedškoláèek

Přišli jste s vaší ratolestí domů ze školky a už zase kašle a popotahuje? Děti 

v předškolním věku ještě nemají plně vyzrálou imunitu a jejich tělíčko si některé 

protilátky teprve vytváří. Po překonání celé řady virových onemocnění bude 

imunitní systém lépe vytrénován a boj s dalšími virózami bude rychlejší. Pokud 

má tedy sem tam rýmičku, nepropadejte panice. Zbystřete ale v případě, že se 

objevuje nemoc až příliš často či tehdy, kdy lékař považuje za nutné dítěti nasadit 

antibiotika i vícekrát za zimu. 

JE VAŠE DÍTĚ 
ČASTO NEMOCNÉ? 
TĚCHTO 10 VĚCÍ MU MŮŽE POMOCI



INZERCE
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Dětské kolektivy jsou doslova rájem pro 

množení bacilů. Nejčastěji se zde setká-

váme s opakovanými infekcemi horních 

cest dýchacích. Nedoléčené děti, jejichž 

rodiče mnohdy podceňují dobu rekon-

valescence, si v kolektivu infekci opako-

vaně předávají a tak se stává, že se děti 

opětovně nakazí a stonají častěji. Abys-

te svého drobečka maximálně ochráni-

li, vyzkoušejte následujících deset tipů. 

1. POHODOVÉ PROSTŘEDÍ
V  průběhu vývoje dítěte jsou období, 

kdy je imunita přirozeně oslabena. Ur-

čitou úlohu ale může hrát také naruše-

ná psychika dítěte. Nemusí jít ani o ši-

kanu v kolektivu či problémy v rodině. 

Někdy může dítě stresovat i nadměrné 

přetěžování mimoškolními aktivitami, 

kdy se dítěti snažíte v dobré víře dopřát 

to nejlepší. Stres může vyvolat astma-

tické obtíže a  narušit hormonální sys-

tém dítěte. Proto jakékoli náznaky ne-

podceňujte. Pokud si nevíte sami rady, 

požádejte o pomoc dětského psycholo-

ga a snažte se o to, aby dítě vyrůstalo 

v klidném a pohodovém prostředí. 

2. ODSTRANĚNÍ ALERGENŮ  
V  posledních letech díky změnám ži-

votního stylu a  životního prostředí 

významně stoupá výskyt alergií všeho 

druhu. Ačkoli je velká část předpokla-

dů pro alergii dána geneticky, dá se ně-

kterým alergiím vyhnout či snížit riziko 

jejich propuknutí. Nejčastěji se objevují 

drobné alergie na prach či pyly, neob-

vyklé nejsou ale ani alergie na plísně 

a  zvířata. Pokud se u  vašeho dítěte 

projeví alergie nateklými sliznicemi, 

je pak náchylnější k  respiračním one-

mocněním. Snažte se tak udržovat vaši 

domácnost stále čistou a v případě po-

dezření na alergii, se poraďte se svým 

dětským lékařem o vhodnosti vyšetření 

na specializovaném pracoviště imuno-

logie nebo alergologie.

3. INHALACE 
Pokud je vaše dítě často nemocné, je 

pro něj velmi důležitá pravidelná péče 

o dýchací cesty. Jejich ochranná bariéra 

je narušována a  není pak schopná se 

bránit průniku virů a bakterií. Vynika-

jící prevencí, ale i léčebnou metodou je 

inhalace. „Při léčbě akutních i chronic-

kých onemocněních horních i  dolních 

dýchacích cest či jako prevence může 

posloužit inhalátor a odsávačka v  jed-

nom, který pomáhá při úlevě od rýmy, 

zvyšuje efektivitu inhalace a lze pomocí 

něj aplikovat léky přímo do dýchacích 

cest,“ vysvětluje pediatrička MUDr. Jar-

mila Seifertová. Zkuste dávat svému 

dítěti preventivně vdechovat aerosol. 

Samotný proces inhalace je velmi snad-

ný, stačí pouze přirozeně dýchat. A aby 

inhalování dítě nenudilo, můžete mu 

ho zpestřit pohádkou v  televizi, nebo 

mu předčítat. 

4. POSÍLENÍ IMUNITY DĚTÍ  
Pomozte dítěti posílit jeho přirozenou 

obranyschopnost pravidelným otužo-

váním, častými procházkami na čers-

tvém vzduchu a  sluníčku či sportem, 

který ho bude bavit. Aktivní pohyb pat-

ří k základům zdravého životního stylu 

a posilování fyzické kondice je předpo-

kladem pro silný a  správně fungující 

imunitní systém. Pozor ale na přetré-

nování, které má nežádoucí vliv nejen 

na imunitní systém, kdy se jeho poško-

zení projeví snížením odolnosti vůči in-

fekcím, ale také na psychické procesy. 

Otužování i sportovní aktivity ale nikdy 

neprovádějte s dětmi, které nejsou zce-

la zdravé. Mohli byste jim spíše uškodit 

než pomoci. 

5. REKONVALESCENCE 
Udělalo se vašemu dítěti lépe a už ža-

doní, abyste ho pustili do školky nebo 

starší dítě na sport? I když se vám zdá, 
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Akutní bronchitida?

Rostlinný lék, který může pomoci:

ulevit od příznaků být rychleji znovu v akci

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz www.kaloba.cz

Kaloba perorální kapky, Kaloba 20 mg/7,5 
ml sirup a Kaloba 20 mg tablety jsou léky k 
vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis 
extractum. Před použitím si pozorně přečtěte pří-
balový leták. Žádejte ve své lékarně.

Při onemocnění dýchacích cest – akutní
bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.
Pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Rostlinný lék, který může pomoci:

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

bronchitidě nevyžadující antibiotickou léčbu.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

kaloba_lzicka_210x148_grennlogo_V2.indd   1 26/02/2019   13:48



že je již v pořádku, stonání neberte na 

lehkou váhu. Raději ho nechte o  pár 

dní doma déle a nechte mu tak čas na 

rekonvalescenci. Při brzkém návratu 

mezi děti by v opačném případě mohlo 

onemocnět v  krátké době znovu, což 

není žádoucí zejména kvůli dalšímu 

oslabení jeho imunitního systému. Ra-

dost nebudete mít ale ani vy, protože 

si vyčerpáte dovolenou na to, abyste 

s ním mohli zůstat doma, namísto toho, 

abyste jeli společně s celou rodinou na 

pěkný výlet či dovolenou. 

6. ZDRAVÁ A PESTRÁ STRAVA 
Dozrávání dětského imunitního systé-

mu nejlépe podpoří vyvážená a pestrá 

strava. A proto, že jsou střeva centrem 

imunity a  jsou také první branou, kte-

rou procházejí mnohé cizorodé látky 

do organismu, je důležité jim dodávat 

i „hodné“ mikroorganismy. Dbejte tedy 

na to, aby vaše dítě konzumovalo do-

statek vlákniny z ovoce a zeleniny, jo-

gurty a vyhýbejte se průmyslově zpra-

covaným cukrovinkám. Kromě nutnosti 

dodávat tělu dostatečný přísun vitami-

nů a minerálních látek nezapomínejte 

také na pravidelný pitný režim, který by 

měl zahrnovat zejména čistou prameni-

tou vodu. 

7. VYŠETŘENÍ DÍTĚTE NA SPECIA-
LIZOVANÉM PRACOVIŠTI
Jestliže vaši ratolest často trápí déletr-

vající rýma, je vhodné také vyšetření na 

ORL.  „S  rýmou se u  předškoláků čas-

to objevují také velmi bolestivé záněty 

středního ucha nebo dutin, které není 

radno podceňovat. Kromě toho bývá 

u  dětí často zvětšená nosní mandle, 

která omezuje dýchání, sluch a  dlou-

hodobě udržuje infekci v  nosohltanu. 

Nosní mandle se díky tomu dětem od-

straňují, aby se předešlo jejich častému 

onemocnění a postižení sluchu,“ dopl-

ňuje lékařka. Pokud ORL lékař potvrdí 

problémy s  nosní mandlí, je zbytečné 

s jejím odstraněním otálet. 

8. VRSTVENÍ
Oblečení je základní ochranou před vi-

rózami a nachlazeními. Často se měnící 

počasí ale volbu maminek, jak své dítě 

obléci, moc neusnadňuje. Jak tedy na 

to? Nejlepším systémem, jak předškolá-

ka oblékat, aby neprostydl, je vrstvení. 

Nejdůležitější je první vrstva, která udr-

žuje teplo a  odvádí pot. Druhá vrstva 

tepelně izoluje a přejímá nadbytečnou 

vlhkost těla z  první vrstvy a  poslední 

chrání proti vlivům počasí. Kromě ob-

lečení je důležitá také nepromokavá 

obuv (holinky ale jen do vody), ponož-

ky, čepice, šátek či šála. 

9. HYGIENA
Máte ještě v živé paměti říkanky o mytí 

rukou či přísný hlas mámy, která vám 

přikazovala umýt si ruce po příchodu 

domů, před jídlem či po použití toale-

ty? Stejně otráveně, jako jste se kdysi 

tvářili na svou maminku vy, se na vás 

tváří dnes i vaše děti. Dodržovat pravi-

delnou hygienu je ale velice důležité. 

Klaďte svým dětem od mala na srdce, 

aby si myly ruce pravidelně teplou vo-

dou a mýdlem. S čistotou to ale nepře-

hánějte, aby nevyrůstalo vaše dítě ve 

zcela sterilním prostředí a  nebylo pak 

paradoxně náchylnější. Zvýšené péči 

o hygienu se věnujte pouze v případě, 

že máte v domácnosti nemocného člo-

věka. 

10. SÍLA PŘÍRODY
Pomocnou ruku v boji proti nemocem 

a zdravotním potížím může podat také 

matka příroda. Existuje velké množství 

bylinek, které pomáhají posílit imunitu. 

Mezi nejznámější patří echinacea, aloe 

vera, česnek, cibule a křen, šípek, rakyt-

ník, ginkgo biloba či ženšen, borůvky. 

Problémům s  dýchacími cestami také 

můžete předejít užíváním sprejů s moř-

skou vodou, která uvolní nos, zvlhčí 

sliznice, usnadní smrkání a  odstraní 

alergeny z nosní sliznice. Nepodceňuj-

te ani dostatek spánku a hlídejte, aby 

vaše ratolest chodila spát pravidelně.

A rozhodně byste neměli zapomínat na 

nekuřácké prostředí pro dítě! „Jedná 

se totiž o  jediný studiemi prokázaný 

vliv na poškození sliznic u dětí a násled-

ně větší výskyt infekcí a alergií“, uzaví-

rá lékařka.

Foto: Shutterstock.com
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www.kupelesmrdaky.sk

Trápi Vaše dieťa kožné ochorenie?
Využite našu novú ponuku 
na krátkodobé pobyty pre deti!

CHUŤ SMRDÁK PRE DETI
Cena už od 112 EUR/dieťa/2 noci

Pre deti ponúkame:
 ` komplexnú liečbu kožných chorôb detí       
od 3 rokov bez vedľajších účinkov
 ` výrazné zlepšenie stavu u 95% detí

Informácie a rezervácie:
Tel.: +421 34 69 59 173  

E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk 

BALÍK OBSAHUJE:
 `ubytovanie od 2 nocí s polpenziou 
 `do 2 procedúr za prenocovanie
 ` lekárska prehliadka
 ` detský animačný program
 ` cena za sprevádzajúcu osobu    
od 31 EUR/os./noc vrátane polpenzie

pobyt

pre deti

nový 

w w w. a b c t o y s . c z

 Udělejte radost svým dětem! 
Hračky značky Bino vaše nejmenší nejen potěší, ale také přispějí 
k rozvoji jejich motorických schopností a smyslového vnímání. 
Nabízíme pouze hračky nejvyšší kvality převážně z přírodních 
materiálů. Naší kompletní nabídku naleznete na

Tel.: +420 245 009 227, E-mail: info@abctoys.cz

Bino Europe - inz 2019 duben_ 210x148 mm
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V průběhu batolecího a předškolního věku dokáže dítě udržet moč nejprve 

v denní době a následně i ve spánku. Pokud už se ale blíží předškolní věk 

a děťátko se nám počůrává, je zapotřebí problém začít řešit…

MÉ DÍTĚ
SE POČŮRÁVÁ
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V žádném případě nesmí být dítě tres-

táno nebo káráno, důležitý je citlivý 

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

nebo „to je ale ostuda“ nevypusťte 

z  úst. Neinformovanost rodičů může 

přivést dítě k sebeobviňování a narušit 

vzájemnou důvěru. Kromě pomočující-

ho se dítěte (enuretika) vysvětlete také 

jeho sourozenci, že noční pomočování 

je naprosto soukromá věc, o které se na 

veřejnosti nemluví. 

Noční pomočování se projevuje nej-

častěji jako porucha schopnosti udržet 

moč ve spánku. Jedná se o neuvědomě-

lé močení nejen v noci, ale i přes den 

(např. při poledním spánku). Trvá-li 

tento problém bez přerušení od nejút-

lejšího věku, mluvíme o  tzv. primární 

noční enuréze. Primární noční enuré-

za je biologický, vývojově podmíněný 

fenomén, který neohrožuje tělesné 

zdraví dítěte. U  enuretiků je typické 

vyprázdnění celého objemu močového 

měchýře. Přes den nemají takto posti-

žené děti většinou žádný problém, ne-

trpí močovou infekcí, močí zcela volně. 

Méně často nastupuje pomočování po 

delším období (déle než 6 měsíců) bez 

pomočení, v  takovém případě se jed-

ná o sekundární enurézu. Na rozdíl od 

primární enurézy je příčina sekundární 

enurézy většinou psychická (rozvod ro-

dičů, narození sourozence, nástup do 

školy). Lékař by měl mít na zřeteli or-

ganickou nebo neurogenní příčinu po-

močování, při které děti mohou umo-

čovat i přes den (mimo spánek), zvláště 

pokud mohou trpět i močovou infekcí. 

Pomočování v bdělém stavu přes den je 

nutno označovat za inkontinenci a ne 

za enurézu. Takoví pacienti by měli být 

hned na začátku vyšetřeni podrobněji 

než ti, kteří se pomočují jen v noci.

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

časných vědomostí celá řada příčin: 

• Nepochybná je vrozená dispozice 

- potomci páru, kde jsou postiženi 

oba rodiče, trpí pomočováním v 77 

%, při postižení jednoho rodiče ve 

43 % případů. 

• Poruchy noční produkce tekutin 

- nedochází k  produkci hormonu, 

omezujícího vylučování vody led-

vinami v  noci (antidiuretický hor-

mon, tzv. vasopresin) 

• Významný je také vliv stresu – pro-

blémy ve škole, v rodině, narození 

mladšího sourozence, rozvod rodi-

čů, nemoc, týrání atd. 

• Poruchy spánku a probouzení - pří-

liš tvrdý spánek či sklon k náměsíč-

nosti. Enuretici opouští ve spánku 

lůžko, močí neprobuzeni na WC 

nebo i mimo záchod. Podíl těchto 

poruch je pravděpodobně menší 

a  složitější než se původně před-

pokládalo.

• Špatné návyky pití a močení - ne-

rovnoměrný příjem tekutin, přepí-

jení se večer po návratu z  trénin-

ku nebo školy, odkládání močení, 

spěch při močení, nadměrné pou-

žívání břišního lisu. 

• Porucha funkce močového měchý-

ře (dráždivý měchýř s nižší kapaci-

tou) – typické pro děti s kompliko-

vanějšími formami pomočování. 

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

tin a  močení spolu s  podáváním léků 

snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky 

s  téměř okamžitým účinkem nahrazují 

nedostatek vasopresinu, který problém 

obvykle způsobuje a jsou úspěšně pou-

žívány v léčbě enurézy již téměř dvacet 

let. Podávají se většinou těsně před spa-

ním formou klasických nebo rozpust-

ných tablet.

Samozřejmostí je používání kvalitních 

inkontinenčních pomůcek, které dopa-

dy problému minimalizují. 

Zdroj:nocvsuchu.cz

Foto: Shutterstock.com
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Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

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

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní 
záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
(typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření 

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
v síti prodejen COO
M drogerie, Teta, M

na e-s

AVIRIL DĚ
S AZ

Má protizánětlivé a protikřečo
Azulenu. Heřmánek pom
záněty. Obsahuje antibak

mohou rovněž urychlit léčen
Aviril přináší úlevu od vys

slunce

AVIRIL DĚTSK
Ochranný krém s vyso

zinečnatého v kvalitním
(typ emulze voda v olej

podrážděné nebo opruz
sahuje vitami

v
DM

podrážděn
Ob

Alpa_aviril olej krem_moje rodina a ja_210x148.indd   1 06.04.18   10:36
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Na podzim to čeká i nás – povzdechne si 

spousta rodičů malých školáků, které poprvé 

čeká samostatná cesta ze školy domů. „Družina 

už děti ze třetích tříd nepřijímá, babičku ve 

městě nemáme a já pro něj v jednu hodinu 

jezdit nemůžu,“ říká maminka osmiletého 

Tomáše z Liberce. Tomáš tak konečně 

dostane vlastní klíče a bude chodit ze školy 

sám. Na co všechno je potřeba děti připravit 

a co je musíme naučit, než jim svěříme vlastní 

klíče od domu? Radí bezpečnostní expert  

Jan Hrnčíř.  

KONEČNĚ MÁM 

VLASTNÍ KLÍČE!



1. CESTU DO ŠKOLY S NIMI 
NĚKOLIKRÁT PROJDĚTE
Nejdůležitější je samozřejmě děti naučit, 

jak se mají bezpečně pohybovat na ulici. 

Dávat pozor na auta i  na cyklisty, pře-

cházet nejlépe po přechodu, pořádně se 

rozhlížet, nechodit po obrubníku, nemít 

v uších sluchátka, nepouštět se do řeči 

s nikým cizím – atd. atd. Cestu ze školy 

s nimi několikrát projděte, nechte je, ať 

oni vedou vás, a  na konkrétních situa-

cích jim vysvětlujte, čeho se vyvarovat 

a  na co si dát pozor. Cesta osamostat-

ňování musí být pozvolná a její začátek 

bychom měli mít zcela pod kontrolou. 

Není nic horšího, než když ze dne na 

den dítě, které jste drželi pořád za ruku, 

vypustíte náhle do víru velkoměsta.    

2. ODEMYKÁNÍ S NIMI NACVIČTE 
PŘEDEM
Není nadto si řádně zautomatizovat i sa-

motné odemykání a zamykání. Pro malé 

dětské prsty může být totiž otočení klí-

čem v  zámku mnohdy náročné. „Všem 

rodičům doporučuji nechat děti zamy-

kat a  odemykat ještě dlouho předtím, 

než jim klíče poprvé svěří do péče,“ radí 

Jan Hrnčíř. „Je to otázka cviku a nejlep-

ší je samozřejmě cvičit pod dozorem.“ 

Děti je dobré naučit, na jakou stranu se 

klíčem otáčí i  co dělat v  případě, když 

mi klíčem otočit nejde. „Nikdy nežádat 

o  pomoc náhodného kolemjdoucího – 

vždy je lepší zazvonit na sousedku, pří-

padně zavolat na mobil rodičům,“ do-

plňuje Hrnčíř.

3. ZAMKNĚTE ZA SEBOU
Děti by se měly také naučit za sebou 

zamykat. „Do odemčeného bytu se zlo-

děj dostane raz dva,“ varuje Jan Hrn-

číř. A pokud se bojíte, že budou zapo-

mínat klíč povystrčit a vy se pak domů 

nedostanete, pořiďte si speciální zámek 

s prostupovou spojkou. „Ten vám umož-

ní odemknout dveře i  v  případě, že je 

z druhé strany zasunutý klíč.“

4. KLÍČE NA KRK NEPATŘÍ 
V  žádném případě jim klíče nedávejte 

na šňůrce na krk. Nejenže to je nebez-

pečné kvůli potenciálním zlodějům, ale 

děti si také mohou při hraní či sporto-

vání ublížit. „A pokud si je sundají, tak 

zase hrozí, že je někde zapomenou 

nebo ztratí,“ varuje Jan Hrnčíř. Klíče je 

podle něj nejlepší nosit v nějaké speciál-

ní kapsičce v batohu. 

5. KLÍČ JSEM ZTRATIL – CO TEĎ? 
Naučte své děti, že pokud klíče někde 

zapomenou nebo ztratí, musí vám to 

okamžitě nahlásit. Děti by měly vědět, 

že ztracený klíč je velmi nebezpečná 

záležitost. Na druhou stranu ale zase 

nesmí mít panický strach, že jim za to 

utrhnete hlavu, takže se radši budou 

vymlouvat a mlžit. „Jakmile postrádáte 

jedny klíče, je potřeba vyměnit celý zá-

mek,“ radí odborník. „Nikdy nemůžete 

vědět, komu klíč skončil v rukách, a váš 

byt tak již není chráněn.“ Pro notorické 

ztráceče existuje zajímavá vychytávka – 

tzv. zámek dva v jednom, který má v zá-

sobě dvě sady klíčů. Pokud klíč z první 

sady ztratíte, zámek se jednoduše pře-

programuje na sadu druhou. 

6. JAK DOPADLA NEPOSLUŠNÁ 
KŮZLÁTKA
Znovu svým dětem připomeňte pohád-

ku o  neposlušných kůzlátkách. Když 

jsou samy doma, tak otevírat zkrátka ni-

komu nesmí. I kdyby jim dotyčný slibo-

val hory doly, nebo chtěl jen odevzdat 

balíček z pošty či zkontrolovat elektro-

měr. „Na všechny tyto eventuality děti 

předem připravte, ať nejsou zaskočeny,“ 

říká Jan Hrnčíř. 

7. OTEVŘU SI MOBILEM
A jestli vám nebo vašim dětem již klíče 

připadají jako archaická záležitost, vy-

zkoušejte moderní technologie. Dnes 

jdou totiž dveře odemykat i  otiskem 

prstu, PINem nebo dokonce mobilem. 

Zdroj: Fab.cz

Foto: Shutterstock.com
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Prevence – právě to je nejefektivnější způsob, jak řešit narůstající nadváhu a obezitu 

v dětské populaci a zabránit jejímu vzniku. Co ale dělat, když už prevence nestačí 

a musíte obezitu léčit? Dochází vám nápady, jak začít a co je nejdůležitější? 

Následující tipy od paní doktorky pomohou vašemu dítěti na cestě za zdravějším 

a spokojenějším životem!

PATERO TIPŮ 
JAK PŘEDEJÍT OBEZITĚ U ŠKOLÁKŮ



Nejdříve si položme otázku - proč je 

obezita tak nebezpečná především 

u dětí? „Je to právě z toho důvodu, že 

obézní dítě se v  70-80 % stane obéz-

ním dospělým a  zdravotní komplikace 

spojené s  obezitou se mohou projevit 

již v časné dospělosti. Konkrétně to zna-

mená riziko v  podobě vysokého tlaku,

cukrovky 2. typu, infarktu, mrtvice a ně-

kterých typů nádorů. Spolupodílejícím 

se faktorem na vzniku nadváhy a obe-

zity je kromě nevhodného stravování 

i nedostatek pohybu.“ říká MUDr. Hana 

Mojžíšová, specialistka na dětskou obe-

zitu. Přečtěte si proto pět rad paní dok-

torky, jak této nemoci předejít a to vlast-

ním přičiněním.

1) NESVÁDĚJTE VŠE NA GENY
Svádět tloušťku dítěte na genetiku také 

často nemůžeme. Druh geneticky pod-

míněné obezity, se kterou nelze již bo-

jovat je přitom jen málo procent. Podíl 

genetiky na obezitě je cca 40-60 %, ale 

ostatní práce je na nás. „Kromě gene-

tiky děti po rodičích dědí především 

dispozice ke špatným stravovacím návy-

kům,“ uvádí paní doktorka.

2) BUĎTE VZOREM!
Děti od svých rodičů často přebírají 

mnohé zvyky, které pak mají hluboko 

zafi xované ve svých vzorcích chování. 

V našem případě se jedná o tyto:

• dlouhodobě nadměrný energetický 

příjem

• nevyváženost živin v potravě

• způsob trávení volného času (aktivní

a pasivní) 

Navíc pokud i  rodiče mají problém se 

svou hmotností, dítě toto prostředí vní-

má jako normu. To následně ovlivňuje 

i jeho výběr kamarádů a později partne-

rů, kteří se chovají podobně. Vzniká tak 

začarovaný kruh. Nejdůležitějším a nej-

účinnějším prvkem ve výchově je tedy 

nápodoba. Malé děti jsou jako „opičky“ 

a  velmi rády napodobují gesta, věty 

a slova a jsou zkrátka zrcadlem každého 

rodiče.

3) CVIČTE!
Chůze přestala být běžným prostřed-

kem přesunu z  místa na místo. Časový 

tlak nás nutí volit jiné způsoby „dopra-

vy“, abychom ušetřili čas. Náročnost 

běžného dne školáka, který je převážen 

na nejrůznější kroužky, vede ke zvýšené 

únavě a ta vede k volbě pasivního odpo-

činku – tedy sezení u televize či počítače. 

Nadměrné psychické zatížení může být 

doprovázeno další nadbytečnou konzu-

mací energeticky bohatých a  výživově 

prázdných pochutin. 

4) STRAVUJTE SE CHYTŘE
Kde se tedy ukrývá tajemství správné 

potravy, co konkrétně by děti měly jíst? 

• upravte množství sladkostí a  slad-

kých nápojů - i ovoce může být pře-

ce vynikajícím dezertem! Upřed-

nostňuje-li dítě sladkou chuť, bylo 

by vhodné mu k snídani či svačině 

nabídnout celozrnné cereálie s čer-

stvým ovocem. Celozrnné cereálie 

a  obsah bílkoviny v  mléčných vý-

robcích zasytí na delší dobu a navíc 

tělu poskytnou i potřebnou výživo-

vou hodnotu.

• zahrňte vhodné zdroje bílkovin: 

libové maso, mléčné výrobky, vejce

• naučte děti ke každé porci jídla při-

dávat ovoce nebo zeleninu

• dbejte na pravidelnost stravování 

a na čerstvost potravin

• z  příloh vybírejte ty kvalitnější, tj. 

které obsahují celá zrna: vícezrnný 

či celozrnný chléb a ranní celozrnné 

cereálie 

5) S DĚTMI SNÍDEJTE
Veďte děti k mottu „snídaně je základ!“ 

Společná příprava jídla je nejen moc 

pěkná forma, jak s dětmi strávit společ-

ný čas, ale také prospívá zdravému stra-

vování. Naučte děti snídat a buďte jejich 

vzorem, protože co se v mládí naučí, ve 

stáří jako když najdou!

Závěrem vždy pamatujte – dodržovat 

tyto body je základ, ale bez spoluprá-

ce širší rodiny žádné redukční pobyty či 

přednášky ve škole dítěti nepomohou. 

Obézní rodiče mají třikrát častěji obézní 

děti. Toto si rodiče musí uvědomit a roz-

hodnout se pro změnu životosprávy celé 

rodiny a být dítěti oporou a příkladem. 

Naší snahou by měla být – pokud je to 

potřeba – změna životního stylu celé ro-

diny. Nesmíme zapomínat, že jde o ces-

tu zdlouhavou, musíme být trpěliví a ne-

traumatizovat dítě neúměrným tlakem 

na hubnutí za každou cenu.

Foto: Shutterstock.com
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Vaříme pro kojence a batolata 5933

200 receptů na rychlé, snadné a zdravé pokrmy
Annabel KARMEL
Moderní a ucelená příručka pro moderní maminku. Řada doporučení, nadše-
né, dobře nakrmené a spokojené děti a pozitivní hodnocení vás jistě přesvědčí 
o tom, že tato kniha zůstává mezi dětskými kuchařkami bestsellerem číslo jed-
na. V tomto novém uceleném vydání přináší Annabel kolekci svých ověřených 
lákavých receptů. Kromě toho vám předvede tipy, jak při přípravě jídla pro vaše 
nejmenší ušetřit čas.
246 stran, vázaná, 349 Kč

Kouzlo kvásku 5957

Lahodné makrobiotické, vegetariánské 
a veganské recepty pro každý den
Dagmar LUŽNÁ
V této knížce předkládá Dagmar Lužná svoje zkušenosti s kváskem, které zís-
kala nejen doma ve své kuchyni, ale především na kurzech a akcích, na kterých 
vařila a pekla. Naučí vás nejen, jak kvásek založit a jak se o něj dále starat, 
a to velmi jednoduchým způsobem, který zvládne opravdu každý, ale na téměř 
50 receptech vám i ukáže, kde všude se dá kvásek využít.
144 stran, brožovaná, 279 Kč

21denní cukrový detox 5944

Zkroťte chuť na sladké a sacharidy
Diane SANFILIPPO
Kniha „21denní detox od cukru“ je efektivní a komplexní výživový plán, který 
zregeneruje vaše tělo a pomůže obnovit správné návyky. Dodržování tohoto 
výživového plánu s více než 90 jednoduchými recepty, vede k redukci chuti 
na cukr a sacharidy za pouhé tři týdny. Zaměřuje se na kvalitní bílkoviny, zdravé 
tuky a prospěšné sacharidy a pomůže vám nejen s výběrem potravin, které jíte, 
ale také se změnou stravovacích návyků.
240 stran, brožovaná, 399 Kč

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

pohoda a zdraví – už napořád

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG 
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

PEČUJEME 
O VAŠE ZDRAVÍ 
JIŽ                 LET

www.ipcgroup.czVše pro zdraví...

LET

25
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 25 LET S VÁM
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*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

DÁREK 
PRO VÁS
Sleva 25�%

Na všechny produkty 
z řady IPC KOMPLEX 

pro držitele PHARMACARD*

/ /

y
pro držitele PHARMACARD*
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Nezáleží na věku, nezáleží na postavě. Ohrožuje stejně tak ženy starší a baculatější, 

jako mladé a štíhlé. Je záludná.  Zpočátku o ní ani nevíme a najednou je tu den, 

kdy s obavami ukazujeme nohy.  Celulitida je tady…

STRAŠÁK 
JMÉNEM CELULIDITIDA



Nehezké dolíčky, hrbolky a vrásnění na 

kůži v  místech, kde se nejvíce usazuje 

tuk – to je strašák jménem celulitida. 

Svým vzhledem připomíná slupku po-

meranče, proto se o ní často mluví jako 

o  pomerančové kůži. V  průběhu živo-

ta se s ní na vlastní kůži setká více než 

80% žen. Dá se s  ní úspěšně bojovat 

a je možné se jí vyhnout úplně?

PROJEV ŽENSTVÍ
Je třeba si uvědomit, že pro ženy je 

celulitida druhotným pohlavním zna-

kem. Změny podkožního vaziva jsou 

způsobeny hlavně ženskými pohlavní-

mi hormony. Je projevem ženství, není 

tedy nemocí. K  jejímu vzniku dochází 

tak, že se pod povrchem kůže nahro-

madí tuková tkáň a  ochabuje pod-

kožní vazivo. Tukovým buňkám pak 

nic nebrání v  usazování a  vznikají už 

zmiňované dolíčky a  hrbolky. Bývá to 

způsobeno nejen nárůstem hmotnosti, 

ale i špatnou životosprávou, nedostat-

kem vhodného pohybu, stárnutím a vli-

vem hormonálních změn. Celulitida se 

může objevit v pubertě, v těhotenství, 

v přechodu a často také při užívání hor-

monální antikoncepce. Velkou roli zde 

hraje i dědičnost. Není pravdou, že se 

problém s celulitidou týká pouze obéz-

ních žen. V mnoha případech postihuje 

i ženy štíhlé. Muži jsou v tomto směru 

zvýhodněni, protože mají jinak uspořá-

dané podkožní vazivo a nahromaděný 

tuk se u nich usazuje směrem do stran.

ČTYŘI STÁDIA
Podle stupně postižení se dá celulitida 

rozdělit do čtyř stádií:

1. stádium - nebývá ještě viditelná na 

pohled, ovšem při stlačení silnější 

vrstvy kůže mezi dvěma prsty už 

můžeme pozorovat malé hrbolky 

2. stádium - nerovnosti jsou patr-

né při zatnutí svalu nebo sezení 

s nohou přes nohu, kdy je spodní 

noha stlačována mezi horní nohou 

a židlí

3. stádium - celulitida je už na pohled 

viditelná

4. stádium - na kůži se objevuje hlu-

boké vrásnění, může docházet 

i  k  otokům nebo dalším zdravot-

ním potížím, které nebývají způso-

beny přímo samotnou celulitidou, 

ale spíš nadváhou

Už v prvním stádiu je třeba začít proti 

celulitidě bojovat. Jakmile se jednou 

objeví, není jednoduché se jí zbavit 

úplně a trvale, chce to především výdrž 

a důslednost. A čím začít?

JAK NA CELULITIDU?
Z televizních reklam, z časopisů a letá-

ků víme, že existuje dostatek účinných 

přípravků v  podobě krémů. Nestačí 

však pouze postižené partie natírat, 

ale je důležité pravidelně je masírovat. 

Pokud se k  tomu dodržuje pravidelná 

aktivní činnost a nastolí se změna stra-

vovacích návyků, pak bude boj s celuli-

tidou výrazný a účinný.

ZÁSADY PRO BOJ S CELULITIDOU
Zásad pro boj s celulitidou není mnoho 

- vlastně jde o informace, které by měl 

každý dodržovat, pokud chce zdravě 

jíst a žít.

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA
Ta je základem v  boji proti celulitidě. 

Jezte pětkrát denně menší porce, cel-

kový denní příjem vlákniny má být 30 

g.  Strava by měla být co nejméně tuč-

ná. Ovšem pozor, tělo tuky potřebuje, 

proto je úplně z jídelníčku nevyřazujte. 

Snažte se přijímat především tzv. „zdra-

vé tuky”, s  obsahem nenasycených 

mastných kyselin. Jezte pětkrát denně 

v  menších porcích, každá by měla ob-

sahovat také ovoce a  zeleninu. Velice 

důležitý je při odbourávání celulitidy 

pitný režim. Vypít byste měla denně 

alespoň 3 litry tekutin. Nezapomeňte, 

že změna životosprávy není jen pře-

chodnou záležitostí, snažte se jídla 

připravovat tak, abyste si pochutnala, 

jinak vás to bude stále nutit k  mlsání 

něčeho nezdravého. 

SPRÁVNÝ POHYB
Jestliže jste dosud nesportovala, je čas 

to změnit. Potřebujete posílit svalovou 

hmotu a prokrvit tkáně. Ideálními spor-

ty v  boji proti celulitidě jsou aerobic, 

aquaerobic, plavání, jízda na kole, jíz-

da na koni, jogging, rychlá chůze, ta-

nec. Vhodné je střídat několik různých 

pohybů, aby došlo jako k  posílení tak 

k  prokrvení. Hlavně ale zvyšte pohy-

bovou aktivitu zejména lýtkových sva-

lů. Svalstvo dolních končetin aktivuje 

lymfatický systém dolní části těla, čímž 

odvádí z organismu toxické látky, které 

jsou hlavní příčinou celulitidy. 

PITNÝ REŽIM
Při ošetření celulitidy důsledně dodr-

žujte pitný režim. Musíte vypít mini-

málně 2,5 litru neperlivé vody denně. 

SPRÁVNĚ DÝCHEJTE 
Naučte se jogínské dýchání – když ho 

děláte správně, aktivujete lymfatické 

cesty. 

L’AVIVAGE
a v i v á ž n í  k o n d i c i o n é r y

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

Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“. 

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

Bez přidaných barviv.

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

VÍCE JAK

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

(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

EKOLOGIE

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ

RECEPTURA
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L’AVIVAGE
a v i v á ž n í  k o n d i c i o n é r y

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

Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“. 

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

Bez přidaných barviv.
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DOMÁCÍ MASÁŽ
Napomoci mohou pravidelné masáže 

postižených míst pomocí speciálních 

kartáčů. Dochází tak k zlepšení krevní-

ho i mízního oběhu, kůže se vyhlazuje. 

Každé ráno sprchujte tělo a používejte 

tělový sprchový peeling. Ten odstraní 

buňky, jež by bránily vstupu aktivních 

látek do podkoží. Masáž ve spojení se 

sprchováním přispívá k  prokrvení po-

kožky a  zlepšuje funkci lymfatického 

systému. Pozor! Efekt se dostaví jedině 

tehdy, pokud budete přípravky apliko-

vat správným způsobem a  pravidelně! 

Masírovat byste měla alespoň dvakrát 

denně, pokožku je pak vhodné natřít 

krémem, aby nebyla vysušená. Pomůže 

i jemná masáž v nadklíčkové jamce. 

LYMFODRENÁŽ
Jde o  speciální jemnou masáž, při níž 

se aktivuje lymfatický systém, dochá-

zí k urychlení metabolismu a z  těla se 

vyplavují toxické látky. Provádí ji vyško-

lení pracovníci - lymfoterapeuti. Je to 

lékařsky ověřená metoda, navíc velice 

příjemná. Aby se dostavil požadovaný 

výsledek, je třeba docházet na lymfo-

drenáž minimálně dvakrát týdně.

LIPOSUKCE
Pokud všechno selhalo, chirurgické 

odstranění tuku je vaše poslední zá-

chrana. Jako jediná ze zde popsaných 

způsobů je stoprocentní, ovšem kromě 

toho, že zaplatíte nemalé peníze, má 

ještě jednu nevýhodu. Není trvalá. Po-

kud nezačnete dodržovat správnou ži-

votosprávu, vaše tělo se opět brzy vrátí 

do své původní podoby.

VYTRVALOSTÍ PROTI CELULITIDĚ
Vytrvalost v  boji s  celulitidou je velice 

důležitá. I  tady totiž existuje možnost 

„jojo-efektu”.

DALŠÍ ÚČINNÉ MOŽNOSTI
Balzámové koupele, voňavé krémy, 

které se pravidelně vmasírují do posti-

žených partií, kartáčování. Ale přede-

vším klid, život bez stresu - to jsou ve-

lice důležité faktory, které také ovlivní 

boj s celulitidou.

OŠETŘENÍ CELULIDITIDY 
I. STUPEŇ (12 – 35 LET)
1. fáze – Provádíme dechová cviče-

ní a aktivujeme lymfatický systém 

k  rozproudění lymfy. Dechová 

cvičení můžeme provádět vestoje 

nebo vleže. Položíme se na záda 

a  pokrčíme nohy v  kolenou. Při 

nádechu vedeme směr nádechu 

do břicha, břicho nafukujeme jako 

balón, záda zůstávají fi xovaná 

k podložce. Pohyb je možno kon-

trolovat přiložením ruky na břicho.

2. fáze – Provádějte masáž jemnými 

kroužky v nadklíčkové jamce. Prs-

ty jsou plošně položené. Nesmíte 

klouzat po kůži, prsty pohybujte 

proti podkoží. Tlak je velmi mírný, 

prsty jen přiložte.

3. fáze – A  teď trochu chemie z pří-

rody – odvedeme z  těla toxické 

látky a  vyčistíme lymfu. Naneste 

na nohy zeštíhlující gel – například 

s  výtažky z  břečťanu. Přípravek 

aplikujeme vždy ráno a  kdykoliv 

před každou pohybovou aktivitou 

(cvičení, jízda na kole, chůze). Pod-

mínkou pro účinek je totiž pohyb 

– musíme rozhýbat lýtkové svaly, 

které donutí lymfatickou tekutinu 

k  rychlejšímu pohybu. Gel nanáší-

me nejprve od kolen k tříslům, po-

kračujeme od kotníků ke kolenům, 

na břicho od pupíku k tříslům, na 

hýždě od středu hýždí, přes boky 

a opět směrem k tříslům. Třísla to-

tiž slouží jako sběrače lymfy. Nako-

nec znovu potřeme celé nohy od 

kotníků až k  tříslům. Při pravidel-

ném používání se vzhled pokožky 

výrazně zlepší a  na dotek bude 

pokožka příjemně hladká a jemná. 

Během kůry zvyšte příjem tekutin! 

Denně vypijte alespoň 2 litry ne-

perlivé vody.

4. fáze – Hydratujeme, zpevňujeme 

a  regenerujeme pokožku. Večer 

dopřejme tělu jemnou masáž tělo-

vým sprchovým peelingem. Naná-

šíme ho na vlhké tělo, krouživými 

pohyby pokožku lehce omyjeme 

a zároveň promasírujeme. Odstra-

níme tak odumřelé tukové buňky, 

které by jinak bránily proniknutí 

a  vstřebávání aktivních látek do 

pokožky. Díky extraktům z  moř-

ských řas, bohatých na proteiny 

a  minerální látky, pokožku výraz-

ně hydratujeme a  regenerujeme.

Konečnou fází ošetření je apli-

kace zpevňující emulze. Nanáší 

se na celé nohy, břicho, dekolt, 

ruce a hýždě. Je lehká, snadno se 

vstřebává a  krásně voní. Obsahu-

je rostlinné extrakty a  proteiny, 

které dokáží pokožku v  procesu 

uvolňování tukových polštářů vý-

razně zpevnit. Aktivní látky zlepší 

a  urychlí regeneraci a  tvorbu ko-

lagenových a  elastinových vláken 

a zabrání předčasnému ochabnutí 

a  stárnutí. Nezapomeňte emulzí 

ošetřit také dekolt a paže v oblasti 

od lokte k ramenům.

OŠETŘENÍ CELULIDITIDY 
II. STUPEŇ (35 LET A VÝŠE)
1. fáze  – Aktivujeme lymfatický sys-

tém dechovým cvičením jako u ce-

lulitidy 1. stupně.

2. fáze  – Aktivujeme lymfatický sys-

tém jemnou masáží jako u celuliti-

dy 1. stupně.

3. fáze – Odbouráváme tuky a uvol-

ňujeme toxické látky z  těla. Apli-

kujeme zeštíhlující emulze – na-

příklad s  extrakty z  mořských řas, 

quarany, listnatce kopinatého či 

citronové kůry. Komplex těchto 

přírodních látek výrazně pomáhá 

odbourávání tuků a  uvolňuje to-

xické látky z těla. Emulze podpoří 

odstranění nahromaděných zplo-

din látkové výměny v pokožce, ak-

tivní látky zajistí její prokrvení. Po-

kožku nemasírujeme, emulzi stačí 

lehce rozetřít. Přípravek nanášíme 

rovnými tahy nejprve od kolen na-

horu k tříslům, pak od kotníků ke 

kolenům. Nakonec potřeme celé 

nohy jedním tahem od kotníků 

nahoru až k tříslům. Tímto způso-

bem aktivujeme a  podporujeme 

lymfatický systém.  Aplikaci prová-

díme vždy směrem ke tříslům, kde 

jsou umístěny lymfatické uzliny. Při 

pravidelné aplikaci problematické 

partie viditelně zeštíhlí a zpevní.

4. fáze  – Odstraníme odumřelé buň-

ky, hydratujeme a  regenerujeme 

pokožku tělovým sprchovým pee-

lingem jako u celulitidy 1. stupně.

5. fáze – Zpevnění a regenerace po-

kožky. Před spaním naneseme na 

celé nohy, paže, dekolt, břicho 

i  hýždě zpevňující emulzi jako 

u celulitidy 1. stupně.

Text Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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O odpověď jsme požádali Evu  Sojkovou 
(*1954) - zakladatelku poradenského kolage-

nového centra Wellness klubu Nezestárni.cz.

Ano, zhubnout se dá do krásné 
a pevné pokožky s minimem 
povislé kůže v každém věku.

Určitě to všichni známe. Když jsme se pokou-
šeli zhubnout v  nějakých 18. až 25. letech, 
bylo to mnohem snazší. Kůže se i při větším 
váhovém úbytku vrátila do původního stavu 
a  my jsme byli okouzleni z  krásné postavy. 
Naše kůže měla v té době dostatek kolagenu 
a  elastinu a  rychle se vrátila do původního 
stavu.

Bohužel s  přibývajícím věkem a  stresem se 
nám snižuje kvalita a množství tělesného 
kolagenu a elastinu. U žen v menopauze se 
téměř nevytváří. Proto bývá velkým rozča-
rováním, když se rozhodneme zhubnout po 
porodu nebo kolem 30–45 let. I když dodržu-
jeme pravidla dietního programu a zdravého 
životního stylu, hodně zhubneme, radost se 
ve většině případů nekoná. Naopak přijde 
jedno velké zklamání. U žen ve věku 50–60 
let a více dochází až k fatálnímu zklamání.

Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního kol-
agenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta začíná 
být povislá a když zhubneme na vytouženou 
váhu, nemusíme být se svou postavou spo-
kojeni. Stále častěji se na mě obracejí klienti, 
kteří po větším váhovém úbytku hledají po-
moc. Kontury obličeje mají povislé, prohlou-
bily se vrásky, na podbradku visí kůže, dekolt 
je ochablý, prsa si mohou rolovat do podpr-
senky, na pažích plandá kůže a o přebyteč-
né kůži na břiše a nad koleny ani nemluvím. 

Je to o to smutnější, protože žijeme v době, 
kdy se dá za pomoci různých diet a kvalifi -
kovaných dietologů zhubnout do krásné po-
kožky s minimem povislé kůže a zbytečných 
vrásek. Stačí podpořit své tělo při hubnoucím 
programu stimulačními procesy pomocí hyd-
rátu živého kolagenu nové generace, a  to 

i v případě, že by to mělo být „last minute“, 
protože nikdy není pozdě začít.  A lepší je 
začít pozdě než později a později než nikdy. 

To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro 
muže.

Některé věci by měli být v souladu, 
proto je důležité vědět, že není 
kolagen jako kolagen.
Léta se zabývám účinky různých kolagenů 
a  spolupracuji s  předními odborníky. I  oni 
byli fascinováni, když jsem jim vysvětlila prů-
běh „ZROZENÍ ZÁZRAKU JMÉNEM ŽIVÝ KO-
LAGEN“.
Posuďte sami – hydrolyzované kolageny se 
vyrábí z  kostí, kůží a  pojivových tkání do-
bytka nebo z  odřezků při zpracování slad-
kovodních a  mořských ryb. Tato nejlevnější 
surovina se mletím a drcením homogenizuje 
na pastu, zbavuje přebytečného tuku a ne-
čistot a  zpracovává se procesem hydrolýzy, 
případně enzymatického štěpení. 

Jinak je tomu u hydrátu kolagenu. 
Pouhá vstupní surovina má cenu 
zlata a její získání je velmi náročné.
Exkluzivní, Přírodní kolagen i  bílkovino-
vý komplex kolagenových kapslí řady In-
vita se vyrábí  z  ručně opracovaných kůží 
sladkovodní ryby tolstolobika. Chová se 
v  kontrolovaném chovu v  eko prostředí 
a  eko rybnících, které patří mezi jedny 
z nejlepších v rámci EU.

Je krmen speciální  nízkotučnou a vege-
tariánskou stravou bez živočišných bílko-
vin. To zaručuje vysokou čistotu a kvalitu 
kolagenu v kůžích s minimem tuku, čímž 
se eliminuje ohrožení velmi citlivé, ži-
vé struktury kolagenu. Potom následuje 
další zdlouhavý a nákladný proces nutný 
k  tomu, aby se už v  zárodku nezničila 
křehká struktura trojité šroubovice.

Proto se na rozdíl od jiných kolagenů ne-
používají k výrobě hydrátu kolagenu levné
odpadní suroviny vznikající při zpracová-
ní ryb - např. šupiny, ploutve, hlavy, kosti, 

tuk...  Naopak každá kůže je ručně očištěna, 
zbavena šupin, ploutví a  dalších nečistot. 
Všechny kůže prochází laboratorní kontro-
lou tří na sobě nezávislých laboratoří na vý-
skyt těžkých kovů a  toxických látek. Pokud 
by se v  kůžích vyskytla  sebemenší částečka 
těžkých kovů, došlo by při zpracování nativ-
ního hydrátu přírodního kolagenu  k zahu-
bení  živé struktury trojité šroubovice (to je 
také důvod, proč se kolagenový hydrát nedá 
nevyrábět z kůží mořských ryb). 
Všechny prověřené kůže se ručně nařežou na 
úzké proužky a třídí podle pigmentace (svět-
lá, tmavší, nejtmavší).

HUBNĚTE DO 
KRÁSY A KONDICE 
S ŽIVÝM KOLAGENEM NOVÉ GENERACE

Zhubnout – proč ne…
Ale jak si zachovat elasticitu kůže i při větším váhovém úbytku, pokud už máme 

svůj věk?

Živý kolagen nové generace s přirozeně ob-
saženými peptidy a elastinem vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal historické 
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných 
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu 
kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen 
v oblasti krásy, ale i  regenerace „, říká 
významný plastický chirurg a celoživot-
ní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na  rychlost obnovy a  kvalitu tvor-
by vlastního kolagenu v  tkáních.  Dokáže 

obohatit mezibuněčnou tkáň ve 
všech vrstvách pokožky o  cen-
né aminokyseliny. Pokožce, 
vlasům, nehtům i  pojivovým 
tkáním navrací potřebnou pruž-
nost a  elasticitu.  Přední odbor-
níci ho nazývají BÍLKOVINOU 
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.
 

Metodou Triple Helix 
Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA® po-
sunout hydrát nativního 
přírodního kolagenu 
mezi špičku v segmentu 
anti-age přípravků.

Komerční prezentace
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programu stimulačními procesy pomocí hyd-
rátu živého kolagenu nové generace, a  to 

i v případě, že by to mělo být „last minute“, 
protože nikdy není pozdě začít.  A lepší je 
začít pozdě než později a později než nikdy. 

To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro 
muže.

Některé věci by měli být v souladu, 
proto je důležité vědět, že není 
kolagen jako kolagen.
Léta se zabývám účinky různých kolagenů 
a  spolupracuji s  předními odborníky. I  oni 
byli fascinováni, když jsem jim vysvětlila prů-
běh „ZROZENÍ ZÁZRAKU JMÉNEM ŽIVÝ KO-
LAGEN“.
Posuďte sami – hydrolyzované kolageny se 
vyrábí z  kostí, kůží a  pojivových tkání do-
bytka nebo z  odřezků při zpracování slad-
kovodních a  mořských ryb. Tato nejlevnější 
surovina se mletím a drcením homogenizuje 
na pastu, zbavuje přebytečného tuku a ne-
čistot a  zpracovává se procesem hydrolýzy, 
případně enzymatického štěpení. 

Jinak je tomu u hydrátu kolagenu. 
Pouhá vstupní surovina má cenu 
zlata a její získání je velmi náročné.
Exkluzivní, Přírodní kolagen i  bílkovino-
vý komplex kolagenových kapslí řady In-
vita se vyrábí  z  ručně opracovaných kůží 
sladkovodní ryby tolstolobika. Chová se 
v  kontrolovaném chovu v  eko prostředí 
a  eko rybnících, které patří mezi jedny 
z nejlepších v rámci EU.

Je krmen speciální  nízkotučnou a vege-
tariánskou stravou bez živočišných bílko-
vin. To zaručuje vysokou čistotu a kvalitu 
kolagenu v kůžích s minimem tuku, čímž 
se eliminuje ohrožení velmi citlivé, ži-
vé struktury kolagenu. Potom následuje 
další zdlouhavý a nákladný proces nutný 
k  tomu, aby se už v  zárodku nezničila 
křehká struktura trojité šroubovice.

Proto se na rozdíl od jiných kolagenů ne-
používají k výrobě hydrátu kolagenu levné
odpadní suroviny vznikající při zpracová-
ní ryb - např. šupiny, ploutve, hlavy, kosti, 

tuk...  Naopak každá kůže je ručně očištěna, 
zbavena šupin, ploutví a  dalších nečistot. 
Všechny kůže prochází laboratorní kontro-
lou tří na sobě nezávislých laboratoří na vý-
skyt těžkých kovů a  toxických látek. Pokud 
by se v  kůžích vyskytla  sebemenší částečka 
těžkých kovů, došlo by při zpracování nativ-
ního hydrátu přírodního kolagenu  k zahu-
bení  živé struktury trojité šroubovice (to je 
také důvod, proč se kolagenový hydrát nedá 
nevyrábět z kůží mořských ryb). 
Všechny prověřené kůže se ručně nařežou na 
úzké proužky a třídí podle pigmentace (svět-
lá, tmavší, nejtmavší).

HUBNĚTE DO 
KRÁSY A KONDICE 
S ŽIVÝM KOLAGENEM NOVÉ GENERACE

Zhubnout – proč ne…
Ale jak si zachovat elasticitu kůže i při větším váhovém úbytku, pokud už máme 

svůj věk?

Živý kolagen nové generace s přirozeně ob-
saženými peptidy a elastinem vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal historické 
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných 
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu 
kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen 
v oblasti krásy, ale i  regenerace „, říká 
významný plastický chirurg a celoživot-
ní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na  rychlost obnovy a  kvalitu tvor-
by vlastního kolagenu v  tkáních.  Dokáže 

obohatit mezibuněčnou tkáň ve 
všech vrstvách pokožky o  cen-
né aminokyseliny. Pokožce, 
vlasům, nehtům i  pojivovým 
tkáním navrací potřebnou pruž-
nost a  elasticitu.  Přední odbor-
níci ho nazývají BÍLKOVINOU 
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.
 

Metodou Triple Helix 
Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA® po-
sunout hydrát nativního 
přírodního kolagenu 
mezi špičku v segmentu 
anti-age přípravků.

Komerční prezentace
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Objevte i vy blahodárné účinky živého 
kolagenu a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži.

Nákup a více na www.nezestarni.cz

Pak následuje další, nejnáročnější a žádným 
strojem  nezastupitelná ruční práce. Z  kaž-
dého proužku kůže se opatrně  skleněnými 
nástroji odstraní tuková vrstva  pod kterou 
se obnaží aktivní fi broblasty – buňky rodící 
kolagen. Ty se v  největší rychlosti vkládají 
do skleněných baněk s  přírodní kyselinou 
mléčnou, kde probíhá šetrný a velmi nároč-
ný proces zrodu živého, nativního a skuteč-
ně přírodního, biologicky aktivního, čistého 
kolagenu. 
Zpracovává se za nejpřísnějších podmí-
nek  certifi kace GMP  speciální technologií 
Triple Helix Formula. Takto hydratovaný ko-
lagen je ve třířadé formě a udržuje si sesku-
pení 3-helisy. Následně se tento kolagenový 
klenot fi ltruje a  stáčí podle pigmentace do 
skleněných lahviček. Světlý  FACE  na omla-
zení obličeje, tmavší BODY na zpevnění těla 
a nejtmavší na vlasy a nehty. 
Je tak čistý, jak nejčistější kolagen může být. 
Pochází z čistého lůna přírody, tělo ho přijí-
má jako látku sobě vlastní - je hypoalergenní, 
bez parabenů a jiných konzervantů.

A právě z tohoto čistého, biologicky aktivní-
ho hydrátu kolagenu se zpracovává procesem 
lyofi lizace sypký prášek, který tvoří základní 
a  mimořádně účinnou látku kolagenových 
kapslí  INVITA SKIN BEAUTY a  INVITA ACTI-
VE s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.  

Výživový poradci se v poslední době stále 
více zajímají o význam tohoto kolagenu ne-
jen při sportu, ale i  při snižování nadváhy 

právě tímto komplexem z volných aminoky-
selin, při kterém se nehubne jen ze svalů, ale 
i  z  tuků. Navíc si tělo udrží po celou dobu 
energii a chuť k pohybu, který se často ztrá-
cí při nízkokalorické dietě. Pochvalují si, že 
při této suplementaci bývá ve většině přípa-
dů vzhled pokožky i hybnost kloubů během 
hubnutí dokonce  lepší než před zahájením 
programu.

Minutová anti-age péče s  živým 
kolagenem nebyla nikdy tak 
jednoduchá.
Vyzkoušejte exkluzivní Přírodní kolagen In-
ventia FACE, který je speciálně vyvinutý na 
omlazení a  zpevnění kontur obličeje, krku, 
podbradku, dekoltu i na ochabující oční víč-
ka a jemnou kůži kolem očí a úst. Je vhodný 
k  ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, 
unavené, stárnoucí i  stresované.  Viditelně 
zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, roz-
jasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazu-
je ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a dlouhodobě předchází vzniku no-
vých.   Nanáší se na pleť vždy před použi-
tím vlastní kosmetiky, proto se nemusíte 
vzdát své oblíbené kosmetické značky. 
V nabídce 50,100 a 200 ml.

Chcete se cítit a vypadat dobře? 
Plánujete i zhubnout? 
Podpořte kolagenové stimulační proce-

sy vnitřním používáním doplňku stravy Invi-
ta Skin Beauty Plus Q10, kde je nově téměř 
o  100 % více lyofi lizovaného kolagenu pro 
udržení krásné a pevné pokožky, pojivových 
tkání, pružného těla a zdravých vlasů a neh-
tů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit 
a regenerovat tělesný kolagen nejdůležitější 
peptidy, volné aminokyseliny a hydroxylové 
aminokyseliny. Bonus navíc je, že obsahuje 
mořské řasy, které mají příznivý vliv na bu-
něčný metabolismus a proces štěpení tuků.
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S vidinou blížícího se léta každá žena chce vypadat dobře a přitažlivě. Jaro je tak 

obdobím hojně využívaným k estetickým zákrokům. Je to zejména proto, že jarní 

sluneční paprsky ještě nemívají velkou intenzitu, není horko a ošetřená pokožka 

i rány se lépe hojí. Pokud uvažujete o omlazení či vysněném vytvarování vaši 

postavy, neváhejte a svěřte se do rukou odborníků, kteří dokážou doslova kouzla.

MEDICÍNY,
ANEB SVĚŘTE SE DO RUKOU ODBORNÍKŮM

ESTETICKÉ
KOUZLA
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CHCI ZPÁTKY PLOCHÉ BŘICHO! 
Vzhled břicha trápí ženy všech věko-

vých kategorií. Dokonce i ty, které ještě 

nepřekročily čtyřicítku, tedy nepsanou 

hranici, odkdy se v ženském těle začíná 

odehrávat řada hormonálních změn, 

které často provází váhový přírůstek. 

Možná, že i vaše kdysi ploché bříško je 

minulostí a  tukové zásoby jsou větší, 

než je vám milé. Držíte „ověřené die-

ty“, cvičení je pro vás stejně samozřej-

mé, jako dýchání, zkrátka děláte, co 

můžete, ale bříško ne a ne se vás pustit. 

A pokud už se pustí, problémem obvyk-

le bývá velké množství zbylé kůže.

Bohužel, je nepříjemným faktem, že 

s přibývajícím věkem a stresem se nám 

snižuje i  kvalita a  množství tělesného 

kolagenu a  elastinu. U  žen v  meno-

pauze se téměř nevytváří. Proto bývá 

velkým rozčarováním, když se rozhod-

neme vytvarovat postavu a  zhubnout 

před létem. I když dodržujeme pravidla 

dietního programu a  zdravého život-

ního stylu, hodně zhubneme,  radost 

se ve většině případů nekoná. Naopak 

přijde jedno velké zklamání. U žen ve 

věku 50–60 let a více dochází až k fatál-

nímu zklamání.

Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního 

kolagenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta 

začíná být povislá a  i  když zhubneme 

na vytouženou váhu, nemusíme být se 

svou postavou spokojeni. Přitom stačí 

podpořit své tělo při hubnoucím pro-

gramu stimulačními procesy pomocí 

hydrátu živého kolagenu nové genera-

ce, a to i v případě, že by to mělo být 

„last minute“, protože nikdy není poz-

dě začít.  Hydrát kolagenu má vědecky 

potvrzené účinky na  rychlost obnovy 

a  kvalitu tvorby vlastního kolagenu 

v  tkáních.  Dokáže obohatit mezibu-

něčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky 

o  cenné aminokyseliny. Pokožce, vla-

sům, nehtům i pojivovým tkáním navra-

cí potřebnou pružnost a elasticitu. 

A pokud už vám samotné hubnutí ne-

stačí? Pomoci už nezbývá, než vyzkou-

šet liposukci. V  nabídce specializova-

ných pracovišť najdete nejen klasickou 

tumescentní liposukci, ale také několik 

neinvazivních metod, např. injekční li-

polýzu či radiofrekvenční liposukci. 

MALÉ OHLEDNUTÍ
Historie liposukce, tedy odstranění ne-

žádoucího tuku, sahá do dvacátých let 

20. století. Se současnou liposukcí ne-

měl zákrok provedený roku 1921 fran-

couzským chirurgem Charlesem Duja-

rrierem však pranic společného. Nejen, 

že nepřinesl požadovaný výsledek, ale 

skončil dokonce tragicky, amputací 

končetiny. Další pokus v  roce 1974 byl 

již úspěšnější. Liposukci provedl ital-

ský gynekolog G. Fischer a použil k ní 

elektrický rotační skalpel a podtlakový 

přístroj. Během dalších let došlo k řadě 

změn a  vylepšení. Začala se například 

používat tenčí kanyla s tupým koncem 

a  byla zavedena super-wet technika. 

Milníkem se stal rok 1987, který je uvá-

děn jako přelomový pro zavedení tu-

mescentní liposukce a je spojen se jmé-

nem amerického dermatologa Jeffreye 

A. Kleina. Tumescentní liposukce se 

rychle ujala a  její „boom“ nastal v 90. 

letech, kdy jen v  USA bylo provedeno 

více jak 100 000 zákroků ročně. V sou-

časné době je toto číslo několikanásob-

ně vyšší.

Tumescentní liposukce

Díky velice účinné a  prověřené tu-

mescentní liposukci lze odstranit tu-

kové partie a vytvarovat kontury ošet-

řené oblasti, v  našem případě bříška. 

Zákrok se provádí za použití lokálního 

anestetika a  nevyžaduje hospitalizaci. 

Výjimkou je ošetření velké oblasti, kdy 

zákrok je prováděn v celkové anestezii. 

Nejprve se na tělo pacientky zakreslí 

oblast určená k  ošetření. Poté se na-

pustí liposukčním roztokem, který ob-

sahuje také anestetikum, díky němuž 

je zákrok bezbolestný. Následně je za-

vedena tenká kanyla napojená na pří-

stroj vyvíjející podtlak. Tuková tkáň je 

rozrušována a  prostřednictvím kanyly 

odsávána. Po redukci tuku se v procesu 

hojení kůže ošetřené oblasti smršťuje 

a  pozvolna se dostavuje požadovaný 

efekt. V rámci pooperační péče je vhod-

né také tzv. válečkování, díky němuž 

lze předejít vzniku otoků a  nerovnos-

tí.  Doporučená doba pro válečkování 

je asi jeden měsíc s tím, že začít s ním 

můžete asi za dva až tři týdny po zá-

kroku. Válečkuje se průměrně 20 minut 

denně a to buď v kuse, nebo 2x deset 

minut. Válečkování nikdy nesmí bolet, 

vždy válečkujte jen na hranici snesitel-

nosti. Konečný výsledek tumescentní 

liposukce se neobjeví ze dne na den, 

ačkoliv proměna je viditelná záhy. Chce 

to trochu času a trpělivosti, ale výsledek 

rozhodně stojí za to. V  závěru vás ce-

lého procesu vás totiž čekají vytoužené 

křivky.

Před liposukcí je dobré vědět: 

- během zákroku můžete pociťovat mír-

ný tlak, nikoliv bolest

- případnou bolestivost po odeznění lo-

kální anestezie účinně tlumí analgetika

- po liposukci mohou vzniknout otoky 

a hematomy

- asi 48 hodiny může z ran vytékat tekuti-

na, pozůstatek po liposukčním roztoku. 

- v bezprostředním pooperačním obdo-

bí i v době rekonvalescence je nezbyt-

nou pomůckou speciální kompresivní 

liposukční prádlo, jehož nošení napo-

máhá hojení, zabraňuje vzniku nerov-

ností a  nemalou měrou eliminuje pří-

padnou bolestivost. Nasazuje se hned 

po operaci a nosí se trvale po dobu 6 

– 8 týdnů, později například při větší fy-

zické námaze. Sundává se jen na dobu 

nezbytně nutnou pro provedení osobní 

hygieny. Prádlo je vyrobeno z pružné-

ho úpletu a pořídit jej lze v barvě bílé, 

tělové a černé.

Kde liposukce nestačí

Někdy však liposukce není řešením. 

Je tomu tak zejména v případě, že za 

změnou břišní partije stojí prodělané 

těhotenství či výrazná redukce váhy, 

a  došlo k  rozestupu svalů a  povolení 

břišní stěny. V tomto případě vám po-

může plastická operace břicha, tak zva-

ná abdominoplastika. Při tomto zákro-

ku je odstraněn nadbytečný tuk, kůže, 

a  zpevní se svaly břišní stěny. Ačkoliv 

abdominoplastika není překážkou pro 

těhotenství, žena by měla takovouto 

operaci podstoupit raději tehdy, kdy již 

další dítě již neplánuje. Těhotenství by 

výsledek operace mohlo zmařit. Vedle 

abdominoplastiky se provádí také ope-

race menšího rozsahu v oblasti podbřiš-

ku, tak zvaná miniabdominoplastika. 

Pokud se rozhodnete plastickou ope-

raci břicha podstoupit, lékař vyhodno-

tí váš celkový zdravotní stav, elasticitu 

kůže a  poté navrhne pro vás vhodný 

rozsah zákroku. Během operace chi-

rurg vede řez v  podbřišku těsně nad 

ochlupením a  je-li to zapotřebí, další 

pak od pupíku směrem dolů. Uvolní 

kůži, vypne ji a přebytky odstraní. Po-
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Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové používá k odstranění 
příznaků stárnutí nejmodernějších metod, jako jsou: nové výplňové materiály, speciální Silhouette Lift nitě, bi-
onitě, mezoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii (k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage a další.
Docílí se tak odstranění vrásek na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí kůže, zpevnění a zdůraz-
nění obrysů například dolní čelisti, dekoltu nebo i dodání objemu rtů, hýždí i intimních partií.
Tyto metody se používají i k opravě vrozených či získaných vad atd.
Aurum Clinic, která se nachází v centru Prahy, je hlavně prvním Evropským školícím a aplikačním centrem 
MetaCrill®u- což je originální biokompatibilni materiál, bioregenerátor vlastního kolagenu, používaný k dlou-
hodobému odstranění vrásek a estetických vad za účelem dosažení mladšího a krásnějšího vzhledu.
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kud se jedná o rozestup břišních svalů, 

ve střední části břicha je sešije. Na závěr 

pupík umístí do správné pozice a uza-

vře operační ránu. Při miniabdomino-

plastice je postup podobný, avšak pro-

bíhá pouze v oblasti podbřišku a není 

třeba „hýbat“ s pupíkem. Doba hojení 

a  rekonvalescence je také u  operace 

menšího rozsahu výrazně kratší. V po-

operačním období v  řádu až několik 

dní vás může provázet bolest, která se 

tiší pomocí léků. 

A co jizvy?

V souvislosti s plastickou operací břicha 

je třeba počítat se vznikem jizev.  Aby 

byly co nejméně nápadné, je velice 

důležité o  ně správně pečovat. Mezi 

druhým a  třetím týdnem od zákroku 

je vhodné začít s tlakovými masážemi. 

Jednak napomohou hojení, ale mají 

rovněž vliv na změknutí jizvy. Přesný 

postup vám vysvětlí ošetřující perso-

nál, takže je můžete provádět samy, 

ale také můžete využít nabídku pro-

fesionálních masáží. Na závěr nesmí-

me zapomenout zmínit také to, že je 

důležité jizvy nevystavovat slunečnímu 

záření nejméně po dobu čtyř měsíců. 

Poté se doporučuje používat opalovací 

prostředky s vysokým UV faktorem.

PRYČ S PODBRADKEM 
O liposukci se nejčastěji hovoří v souvis-

losti se snížením nežádoucí podkožní 

tukové vrstvy v  oblasti břicha, stehen 

či boků, ale i menších tělesných partií 

jako např. kolen a kotníků. Ovšem od-

sát tuk si můžete nechat i z podbradku. 

Zákrok probíhá podobně, jako liposuk-

ce ostatních částí těla. Nejprve je pro-

veden vpich, kterým je aplikováno jem-

nou kanylou lokální anestetikum. Když 

začne působit, vstřikuje se do podkoží 

roztok uvolňující tukovou tkáň, kte-

rá je odsávána kanylou napojenou na 

pumpu vyvíjející podtlak v přístroji. Po 

ukončení zákroku se místa vpichu pře-

lepí tzv. sterilstripy, které nahrazují ste-

hy a odstraňují se asi po týdnu. Poté je 

třeba dodržovat asi tři dny klidový re-

žim a nosit kompresní „ohlávku“, zpra-

vidla deset dní až dva týdny. Rozhodu-

jícím faktorem, jak dlouho budete tuto 

nepříliš hezkou, ale nezbytnou pomůc-

ku nosit, je naprosté zhojení podkož-

ních tkání a vyhlazení kůže.  Po zhojení 

jsou viditelné miniaturní jizvičky, které 

se však záhy mizí. Hojení a celkový vý-

sledek můžete ovlivnit sami správnou 

péčí. Osvědčené jsou vlažné obklady 

po dobu 20 minu denně, válečkování, 

případně lymfatické masáže. Připrav-

te se na to, že zákrok provází otoky 

a  podlitiny, které vymizí během dvou 

týdnů. Po dobu tří týdnů se doporuču-

je klidový režim.  Liposukce podbradku 

je vhodná pro ženy i muže bez rozdílu 

věku, přináší okamžitý efekt a jejím vel-
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kým plus je rychlé zotavení.

HVĚZDA ESTETICKÝCH OPERACÍ 
– PLASTIKA PRSOU
Téma plastiky prsou je více než vděčné. 

Aby ne, když prsa představuji symbol 

ženskosti, avšak mnohé z žen trápí je-

jich velikost či tvar, což se často odráží 

na jejich sebevědomí. Plastická chirur-

gie má naštěstí tak říkajíc „ v  rukávu 

eso“, tedy řešení téměř pro všechny 

případy, ať se jedná o  zvětšení prsou 

pomocí implantátů či vlastního tuku, 

jejich modelaci nebo třeba i zmenšení.

Konzultace a dobrá rada nad zlato

Velký zájem je o  zvětšení prsou, tak 

zvanou augmentaci, pomocí silikono-

vých implantátů. S výběrem vám poradí 

lékař, který vzhledem ke své odbornos-

ti a  zkušenostem dokáže erudovaně 

vyhodnotit velikost, tvar a texturu im-

plantátu, a  s  ohledem na váš výchozí 

fyziognomický stav a vaše přání navrh-

ne optimální variantu. Roli zde kromě 

přání hraje například množství tukové 

a  svalové tkáně, potřebné k  překrytí 

implantátu, což řada žen neví a přichá-

zí s  více méně nereálnými požadavky. 

Důležitým rozhodnutím je také otázka 

vložení implantátu, které lze provést 

třemi možnými způsoby:- řezem v pod-

prsní rýze, řezem pod prsním dvorcem 

nebo řezem v podpaží. Odborná rada 

má zkrátka cenu zlata, o čemž se pře-

svědčily již celé zástupy žen. 

Tajemství implantátů

Oproti implantátům, které stály na sa-

mém začátku a jenž kromě plného de-

koltu přinášely svým nositelkám často 

i  řadu starostí, jsou ty dnešní opravdu 

kvalitní, spolehlivé a vyznačují se dlou-

hou trvanlivostí. U  nás se nejčastěji 

používají implantáty se silikonovou vý-

plní. Žena má možnost vybrat si, jaký 

tvar budou nová prsa mít, zda spíše při-

rozený, nebo s push up efektem. V prv-

ním případě se používají anatomické 

implantáty kapkovitého tvaru, které se 

vkládají částečně pod sval. Ve druhém 

případě jsou kulaté a mohou se vložit 

pod prsní sval nebo pod mléčnou žlá-

zu.  Dalším faktorem pro tvar nových 

prsů je profil implantátu, který může 

být nízký, vysoký a  extra vysoký. Veli-

kost implantátů se uvádí v  mililitrech 

v rozmezí od 100 do 1000 ml. Důležitá 

je textura (zrnitost) implantátu, která 

zajišťuje jeho pevné usazení. Texturo-

vaný povrch minimalizuje riziko vzniku 

kapsulární kontraktury, která je fyzio-

logickou reakcí organismu na přítom-

nost cizího tělesa. Současné implantáty 

jsou však již tak sofistikované, že riziko 

této komplikace je zcela minimální.  

Probuzení do nových prsou

Samotný operační zákrok se provádí 

v celkové anestezii a trvá přibližně ho-

dinu až dvě. Operatér provede řez, kte-

rý bývá asi tři až čtyři centimetry velký 

a vytvoří kapsu, do níž vloží implantát. 

Po dokončení zákroku zavede do rány 

drény pro odvod sekrece a uzavře ope-

rační ránu. Ta se zakryje sterilní gázou 

a  fixuje speciální elastickou podprsen-

kou. Ta vás bude provázet po dobu čtyř 

až osmi týdnů po operaci a  rozhod-

ně její nošení nepodceňujte, má totiž 

důležitý úkol: stabilizuje implantáty, 

minimalizuje otoky i  hematomy a  sni-

žuje bolestivost. Až se vaše nová prsa 

vyloupnou z náplastí a krytí, připravte 

se na vystouplé červené jizvy. Není ale 

třeba se jich děsit. Postupem času se 

zploští, vyblednou a  stanou se mini-

málně viditelnými. Procesu jejich hojení 

můžete napomoci i  vy a  to promašťo-

váním a  tlakovými masážemi. Mějte 

na paměti, že je důležité jizvy chránit 

před UV zářením. A kdy se budete moci 

vrátit ke svým oblíbeným sportovním 

aktivitám? Asi šest týdnů po operaci. 

Zpočátku se však ještě nedoporučuje 

zatěžovat prsní svaly.

Větší prsa bez skalpelu?

Ano, jde to.

Není to metoda vhodná pro každého, 

neboť předpokládá mimo jiné dostatek 

tělesného tuku. Ten se odebere v  jiné 

části těla a poté, co projde speciálním 

procesem, je vpraven do požadované-
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ho místa. Zjednodušeně řečeno – absol-

vujete tak liposukci a zároveň zvětšení 

prsou. Na jedné straně misky vah je vý-

hoda, že se do těla neimplantuje žádné 

cizí těleso, na straně druhé nevýhoda, 

že prsa lze takto zvětšit přibližně jen 

o  jednu velikost. Tato metoda se pro-

to využívá zejména pro korekci, napří-

klad u žen, které trápí nestejná velikost 

prsů. Tento problém je četnější, než se 

může zdát a tak možnost korekce po-

mocí implantace vlastního tuku je více 

než dobrou zprávou.

KDO BY NECHTĚL PĚKNÝ 
ZADEČEK? 
Ještě donedávna jsme o tvarování hýždí 

slýchávali spíše jen v  souvislosti se za-

hraničními celebritami. Dnes si pěkný 

zadeček můžete dopřát i vy a nemusíte 

hned kvůli tomu absolvovat plastickou 

operaci. Na trhu se objevil bezobalový 

výplňový injekční materiál na bázi hyd-

rofilního gelu, nazvaný aquafilling, kte-

rý se používá kromě jiného i k modelaci 

hýždí. Mezi jeho nesporné výhody patří 

neinvazivní provedení a  s  tím spojená 

absence jizev, bezbolestnost zákroku 

a  samozřejmě také to, že ošetření ne-

vyžaduje celkovou anestezii a  můžete 

se hned vrátit zpět do běžného života. 

Efekt aquafillingu v oblasti hýždí přetr-

vává po dobu pěti až osmi let. 

MLADŠÍ VZHLED
Kdo by nechtěl vypadat mladě. První 

pomocí může být Metacrill. V plastické 

chirurgii je používán již od roku 1996 

a  jeho klinickému využití předcházely 

mikrobiologické a  histologické výzku-

my, stejně jako výzkum kompatibility. 

Na rozdíl od jiných materiálů nevyplňu-

je, ale působí jako regenerátor našeho 

vlastního kolagenu. Tímto způsobem 

se docílí přirozeného a dlouhodobého 

efektu. Jedná se o bezpečný, s lidským 

organizmem kompatibilní materiál, 

který neobsahuje žádné toxické látky, 

alergeny, proteiny, nemigruje a  není 

mutagenní. Správnou aplikací může lé-

kař dosáhnout velmi efektivních výsled-

ků při korekci a  výplni obličejových či 

tělových partií, vrásek, jizev, deformací.

ROZJASNĚTE SVŮJ POHLED
Kožní převisy v  oblasti horních víček 

způsobují, že obličej působí starším 

a  unaveným dojmem. Není to ale jen 

„kosmetický“ problém, mnohdy s  po-

klesem víček souvisí například i  potí-

že se zhoršeným viděním či slzením 

očí. Účinným řešením je v  takovém 

případě plastická operace horních 

víček. Zákrok probíhá v  lokální an-

estezii, je bezbolestný a  rychlý. Řez 

vede v  očním záhybu, takže po zho-

jení je jizvička prakticky neviditelná. 

„Neměla jsem ani tak strach z bolesti, 

jako z  toho, že všechno uvidím. Před-

stava skalpelu šermujícího před mým 

okem mě od operace dlouho odrazo-

vala. Když se však stav mých horních 

víček zhoršil natolik, že jsem pociťova-

la na očích neustálý tlak a začínala mě 

z  toho bolet hlava, rozhodla jsem po-

stavit svému strachu čelem a na operaci 

jsem se objednala. Vysvětlila jsem panu 

doktorovi své obavy a on mě ujišťoval, 

že neuvidím nic než světlo. Vzápětí mi 

to potvrdila i  jedna z pacientek, která 

operaci nedávno podstoupila. Mohu 

potvrdit, že oba měli pravdu. Jediné 

nepříjemné na celé věci bylo vpíchnutí 

lokálního anestetika, ale to se dá hravě 

vydržet. Během operace jsem opravdu 

vnímala jen intenzivní světlo a  mírný 

tlak. Domů jsem odcházela s  doporu-

čením klidového režimu do doby vyn-

dání stehů. Další radou bylo spaní na 

zádech se zvýšenou polohou hlavy, což 

byl pro mě asi ten největší problém, 

protože jsem po celý život zvyklá spát 

převážně na břiše,“ podělila se o svou 

zkušenost padesátiletá paní Daniela Š. 

Počítejte s  tím, že po operaci očních 

víček není vhodná doba na plánování 

společenských aktivit. Doprovodným 

jevem bývají totiž drobné modřiny 

a mírné otoky. První dny vám úlevu při-

nesou chladivé obklady. Důležité je, že 

modřinky i  otoky zpravidla nejpozději 

do dvou týdnů mizí a vy se poté můžete 

radovat ze své proměny naplno. 

Jak vidíte, možnosti různých vylepše-

ní a omlazujících procedur jsou pestré 

a stačí si jen vybrat. Jaro je nejen časem, 

kdy se příroda probouzí k  životu, ale 

také tou správnou dobou, kdy pro sebe 

můžete udělat něco zásadního a  do 

léta, které na sebe nenechá dlouho če-

kat, pak vykročit opět krásná.

Foto: Shutterstock.com
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Nejnovější průzkum realizovaný agenturou STEM/MARK 

odhalil, že 39 % Čechů snídá buď nepravidelně nebo vůbec. 

Jako důvod jich 42 % uvedlo, že snídat prostě nestíhají. Někteří 

dokonce nesnídají ani v práci, se svačinou vůbec nepočítají 

a čekají až do oběda s lačným žaludkem (týká se to téměř 

každého třetího z nich).

SNÍDANI A SVAČINU prostě nestíhají…



Dle mnoha výživových specialistů je při-

tom snídaně tím nejdůležitějším jídlem 

dne. Po ránu nastartuje metabolismus 

a dodá energii. Navíc je vědecky proká-

záno, že lidé, kteří pravidelně snídají, 

nemívají takové problémy s váhou jako 

ti, kteří snídani vynechávají. 

Snídani mají sklon nejvíce zanedbávat 

ti, kteří ji řeší teprve cestou do práce či 

školy – stává se pak, že 75 % z nich ji 

vlivem spěchu vynechá úplně. 

Přestože téměř polovina Čechů nejdů-

ležitější jídlo dne vynechává, předse-

vzetí začít den snídaní si dala letos pou-

ze necelá desetina. Polepšit by se v tom 

chtěli převážně mladí lidé ve věku od 

15 do 29 let – nejčastěji proto, aby měli 

dostatek energie během celého dne. 

Třem čtvrtinám Čechů se toto předse-

vzetí zatím daří dodržovat. 

TŘETINA ČECHŮ SNÍDÁ V PRÁCI
Skoro třetina Čechů (32 %) je zvyklá 

snídat v  práci. Tato skupina obyvatel 

ale přiznala, že i  tam snídani občas 

zanedbává. Z hlediska pravidelnosti se 

prostředí domova ukázalo jako nejspo-

lehlivější. Pro drtivou většinu Čechů, 

kteří snídají doma, je totiž snídaně sou-

částí jejich každodenních stravovacích 

rituálů. V  průzkumu to uvedlo 82 % 

respondentů, kteří pravidelně snídají.

Z ALTERNATIVNÍCH POTRAVIN 
JSOU NEJPREFEROVANĚJŠÍ BIO 
PRODUKTY
Polovina Čechů, kteří alespoň občas 

upřednostňují alternativní potraviny, 

k  snídani volí nejčastěji bio produkty. 

Zhruba třetina si pak dopřává potravi-

ny bez lepku a necelých 20 % výrobky 

bez laktózy. Požadavku na dostupnost 

bio a dalších alternativních potravin se 

přizpůsobují i velké prodejní řetězce.

DESATERO SPRÁVNÉ SVAČINY
Nejen snídaně je důležitá, zapomínat 

se nevyplácí ani na svačiny! S  trochou 

nadsázky by se dalo říci, že svačina je 

nová snídaně – pomáhá udržovat me-

tabolismus v  chodu, zabraňuje vlčímu 

hladu a  předchází únavě a  nesoustře-

děnosti v  průběhu dne. Svačinky by 

prostě měly v  jídelníčku zaujímat vý-

sadní postavení. Přečtěte si následující 

svačinové desatero!

1. JEZTE PRAVIDELNĚ
Slýcháte to ze všech stran. Co si ale pod 

pojmem „pravidelně“ představit? Je to 

3x, 5x nebo dokonce 6x denně? A  jak 

velké porce? Výživoví poradci a  lékaři 

doporučují přijímat potravu v  pěti až 

šesti menších porcích denně. Tím tělu 

zajistíte neustálý příjem energie a není 

tak nuceno „šetřit“ a  ukládat vše, co 

sníte, na horší časy. Energii přijatou 

z  předchozího jídla může tělo klidně 

všechnu spotřebovat, protože očekává 

přísun nové. 

2. NASTARTUJTE METABOLISMUS
Ať už chcete zhubnout nebo se jen cítit 

dobře a mít správně fungující metabo-

lismus, začít jíst a  pít musíte již chvíli 

po probuzení. Abyste svůj metabolis-

mus správně nastartovali, vyhněte se 

po ránu studeným nápojům. Ideální je 

vypít skleničku teplé nebo vlažné vody 

s  citrónem. Půl hodiny po probuzení 

se pak nasnídejte. Po dlouhé noci po-

třebuje váš organismus nastartovat co 

nejdříve. Snídejte ideálně ovesné vloč-

ky s  jogurtem, ovocem, chia semínky 

a nesolenými nepraženými oříšky nebo 

plátek celozrnného chleba s  kvalitní 

libovou šunkou a  tvarohovou poma-

zánkou. Snídani můžete doplnit zele-

ným čajem, který zvyšuje metabolismus 

tuků. 

3. DOPLŇUJTE ENERGII 
2 – 3 hodiny po snídani by měla násle-

dovat svačina. Díky svačině se nebudete 

při hlavních jídlech přejídat a ať už se 

jedná o  dopolední či odpolední svači-

nu, nikdy nenechá váš metabolismus 

usnout. Odměnou vám bude dostatek 

energie po celý den a vědomí toho, že 
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neustále spalujete. Pokud nemáte čas 

na přípravu, vyzkoušet můžete ovocné 

kapsičky, které vám dodají potřebnou 

energii a skvěle zasytí. 

4. VYHNĚTE SE NIBBLINGU
Stává se vám, že i nevědomky neustá-

le saháte do kabelky, lednice či spíže 

a  máte nutkání něco uzobávat? Uzo-

bávání (anglicky nibbling) je velmi ne-

bezpečné zejména v momentě, kdy se 

snažíte zhubnout. Největším lákadlem 

jsou různé lupínky, oříšky a nedojedené 

jídlo. Snažte se tento zlozvyk odnaučit. 

Zbytečně tak zvyšujete svůj energetický 

příjem. Stále platí pravidlo pěti – šesti 

porcí denně, které už není nutné dopl-

ňovat dalšími, ještě menšími jídly. 

5. SVAČINA: ZVOLTE SPRÁVNÝ 
POMĚR ŽIVIN 
Abyste zachovali vyvážený příjem ener-

gie, musíte se držet několika jednodu-

chými pravidly. 

Vaše svačina by měla hradit  5 – 10 % 

z  celkového energetického příjmu. Co 

si k  svačině připravit? Ideální je ovoce 

či zelenina jako zdroj přírodních cukrů 

a kvalitní bílkovina – například kousek 

žitného chleba s nízkotučným plátkem 

sýru či sýru cottage. 

6. DÁVEJTE POZOR NA 
MNOŽSTVÍ
Nic se nesmí přehánět. Toto pravidlo 

platí snad na všechno a  to samé platí 

i u  svačiny. Myslete na to, že vás ještě 

čeká hlavní jídlo. Svačina by neměla být 

větší než snídaně nebo podobná obě-

du.

7. SVAČINA NEMUSÍ BÝT STUDENÁ 
Do svého jídelníčku můžete rovněž za-

řadit teplé svačiny, a to v podobě kaší, 

které doplníte o čerstvé ovoce a oříšky. 

Zvláště v zimě je tento způsob svačení 

nejlepší. 

8. NEZAPOMÍNEJTE NA PITNÝ 
REŽIM
Pít můžete i  při jídle, ale po malých 

doušcích. Ideální je napít se 15 minut 

před očekávaným jídlem více a při jíd-

le pak už nepít. Větší množství tekutin 

přijímaných společně s potravou může 

významně narušit vaše trávení. Tekuti-

ny ovlivňují přirozenou úroveň kyselin 

a žluče, které váš žaludek potřebuje ke 

správnému trávení. 

9. PÍT ČI NEPÍT KÁVU A ČAJ?
V letním období je vyjma čisté neperli-

vé vody důležité pít i zelené čaje, kte-

ré nejen příjemně ochladí organismus, 

ale také nastartují metabolismus tuků. 

Pozor s pitím čaje v odpoledních a ve-

černích hodinách – díky teinu, který čaj 

obsahuje, můžete mít problémy s  usí-

náním. Zelený čaj raději vyměňte za 

bylinky. A  jak je to s  kávou? Kávu pít 

samozřejmě také můžete, a  to hned 

z  několika důvodů. Káva je největším 

zdrojem antioxidantů vůbec – obsahu-

je údajně přes 200 zdraví prospěšných 

látek s  antioxidační aktivitou. Káva 

je také skvělá pro vaše játra, přiměře-

ná konzumace kávy je pomáhá chrá-

nit. I zde ale pozor. Nejzdravější je pít 

kávu bez mléka, cukru (kvůli kaloriím) 

a s malým množstvím vody. Do těla se 

vám tak dostane přiměřené množství 

kofeinu a budete se cítit lépe.

10. DOPOLEDNE OVOCE, 
ODPOLEDNE ZELENINA 
Na dopolední svačinu se perfektně 

hodí ovoce, protože obsahuje na roz-

díl od zeleniny velké množství cukru. 

Ten potřebujete na doplnění energie 

a cukr, který ve svačině přijmete, stačíte 

během dne využít. Naopak odpoledne 

je lepší věnovat pozornost zelenině 

a částečně bílkovině. Odpolední svačin-

kou navíc skvěle předejdete nočnímu 

dojídání se. 

Foto: Shutterstock.com
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Joe Todd-Stanton

Marcy a hádanka od sfingy
Úžasně ilustrovaná knížka plná kouzel a dobrodružství, 
to je příběh Marcy a hádanka od sfingy. Odehrává se 
mezi pyramidami a egyptskými božstvy. Vřele dopo-
ručujeme všem, kdo si oblíbili knihu Artur a zlaté lano 
nebo dobrodružství Hildy.

Kazu Kibuishi

Amulet 3:  
Výprava v oblacích 
Objevte svět, kde existují démoni i mluvící zvířata, létající 
lodě i roboti, chodící domy i temní elfové. Průvodkyní vám 
bude dívka Emily, která se stává nositelkou mocného 
amuletu. Může jí propůjčit velkou sílu, ale za jakou cenu?

Noelle Stevensonová a kolektiv

Záleskatky 3:  
Plán za všechny prachy

Bláznivé příběhy dívčí party podporují hodnoty, jako 
jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody nebo odvaha. 

Záleskautky sbírají nejrůznější bobříky, zároveň bojují 
s tříokými liškami a dalšími napřirozenými bytostmi.
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Problémy se spánkem, ať se jedná o špatné usínání či předčasné buzení, trápí 

řadu z nás. Podle Světové zdravotnické organizace trpí poruchami spánku někdy 

během života asi 50 % dospělé populace, asi 13 % z nich vyžaduje léčbu. Tento 

problém se zdá (podle výdejů hypnotik v lékárně či prodejů volně prodejných 

léků či doplňků stravy na spaní) býti celoročním. Pokud člověk tento problém má, 

trápí ho obvykle po celý rok. 

NEMŮŽETE SPÁT?



Potřeba spánku je u  každého jiná. 

Za  normální délku spánku se považu-

je 6 – 9 hodin denně. Závisí i na věku, 

potřeba a tedy i délka spánku s věkem 

klesá. Dříve než sáhneme po hypnoti-

kách, měli bychom se naučit dodržovat 

spánkovou hygienu. V čem spočívá? 

• do postele si jít lehnout při pocitu 

únavy, 

• při neúspěšném usnutí do 30 mi-

nut, vstát a jít si číst nebo poslou-

chat hudbu,

• v  posteli nečíst, nejíst, nepřemýš-

let o  problémech (ty řešit během 

dne), nesledovat televizi,

• spát v dobře vyvětrané a chladněj-

ší místnosti, ve tmě a tichu,

• snažit se chodit spát každý den ve 

stejnou dobu,

• nespat během dne (výjimkou může 

být krátká siesta po obědě),

• z  ložnice odstranit všechny rušící 

předměty a také rostliny (ty v noci 

spotřebovávají kyslík, za světla jej 

naopak produkují),

• před spaním nepít alkohol, kávu, 

zelený čaj, kolové nápoje, nekou-

řit, nejíst těžká jídla,

• nevykonávat náročnou fyzickou 

aktivitu (fyzickou aktivitu vykoná-

vat během dne).

Pokud je třeba i přes dodržení uvede-

ných zásad sáhnout po přípravku na 

spaní, měli bychom začít od přírodních, 

méně návykových čajů a  přípravků, 

obsahujících např. meduňku, kozlík, 

mátu, chmel, třezalku, mučenku. Hor-

mon melatonin (jeho produkce je nej-

větší za tmy, s věkem se snižuje) přispí-

vá ke zkrácení doby nutné pro usnutí. 

Lze sáhnout i  po homeopatických pří-

pravcích.

JARNÍ ÚNAVA A ZMĚNA ČASU
Únava se často spojuje s  přídavným 

jménem „jarní“. Mnohdy se opravdu 

projevuje v  jarních měsících. Příčinou 

může být nedostatek slunečního svitu, 

nižší příjem vitaminů, resp. ovoce a ze-

leniny. I  změna zimního času na letní 

může být u  citlivých jedinců příčinou 

nespavosti a  následné únavy z  nedo-

statku spánku. 

Čím únavu překonat? Snažit se více od-

počívat, déle spát, zvýšit příjem vitami-

nů a minerálních látek, které přispívají 

ke snížení míry únavy a vyčerpání (ky-

seliny listová – vitamin B9, hořčík, ky-

selina pantothenová, niacin – vitamin 

B3, riboflavin – vitamin B2, kobalamin 

– vitamin B12, pyridoxin – vitamin B6, 

vitamin C, železo).

Pokud problémy se spánkem přetrvávají, 

můžete v lékárně požádat o vhodný pří-

pravek na podporu spánku. Volit lze mezi 

volně prodejnými léky (např. Persen, No-

vo-Passit) či potravními doplňky (např. 

Dormian, Hypnox). Vzhledem k účinným 

látkám v těchto přípravcích a jejich mož-

ným interakcím s jinými léky je důležité 

poradit se s  lékárníkem o vhodnosti je-

jich užívání. To platí i v případě pití by-

linných čajů, které též mohou vykazovat 

četné interakce s užívanými léky.

Text: PharmDr. Ivana Lánová, 

foto: Shutterstok.com
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AESTHETIC
Original Czech textile design

Ptejte se a volejte!
+420 777 212 333

Napište nám:
info@aesthetic.cz

e-shop: www.aestheticstore.cz
kreativní web: aesthetic.cz

605
Hrací kruh/vak na hračky 2v1

průměr 1m, s koženými detaily

637
Relaxační a polohovací válec

150cm

603
Dekorační polštář mráček 
(mix materiálů i barev)

Snový, hebký, mazlivý, 

takový je Aesthetic 

715,735,775
Spací pytel (mix materiálů i barev) 
 75cm, 90cm,105cm

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na 

www.inpg.cz

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 

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

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

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

obchodak.indd   1 13.11.2014   17:00:46



Pro ty, kteří nečetli příběh od začátku bychom 
měli připomenout, že  jsme představili paní 
Janu, které se podařilo po deseti letech bezdět-
nosti otěhotnět a která své štěstí přičítá na vrub 
Somavedicu.  Zajímá vás, co se dělo dál? Zda pří-
běh spěje ke šťastnému konci a  k  narození mi-
minka? Zda je vše v  pořádku a  miminko bude 
zdravé? Vše se za chvíli dozvíte …  Než vám ale 
budu dál vyprávět o téhle úžasné novince, pojď-
me ale nejprve jako vždy na malé shrnutí,  pro ty, 
kteří snad  nečetli předchozí článek a tudíž třeba 
vůbec netuší, o čem je řeč a co je vlastně Somave-
dic za zázrak..  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál 
„vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto 
vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho 
ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, 
ale i  o  všem ostatním. Právě u  kamenů je tato 
energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vy-
chází i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle 
vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. So-
mavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu 

dvanáct až devatenáct 
a je sestrojen na principu ří-
zeného uvolnění jejich energie. Pokud 
totiž konkrétní minerály v  určitém přesném ro-
zestavení necháme působit ve společné korelaci,
dokážou vzájemně se podporující vibrace pozi-
tivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná 
o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž vib-
rují v  určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes 
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů 
a  těchto poznatků výrobce využívá pro optimální 
funkci Somavedicu.  Ten by měl člověka vyladit, 
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomo-
ci mu s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu 
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě 
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě… 

Od oplodnění k miminku…
V posledním pokračování jsme paní Janu opustili 
ve chvíli, kdy se mělo ukázat, zda miminko, které 
čeká, bude v pořádku… „Starší maminky, které stej-
ně jako já musely podstoupit odběr plodové vody, 

Těhotenství je malý zázrak. Prav-

děpodobnost, že spermie do-

putuje do cíle, oplodní vajíčko, 

proběhne úspěšné dělení, cestou 

se nic nepokazí a v závěru tu bude 

nový život je vlastně tak malá, že 

je zázrak, že jsme ještě nevymřeli… 

Pojďme se podívat na pokračování pří-

běhu, který se týká zázračného otěhot-

nění,  začal se psát před několika týdny, 

a velkou roli v něm sehrál Somavedic.

SOMAVEDIC?
ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK…

somavedic.indd   2 29.3.2019   14:31:30
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vědí, 
co za 

m u č i v o u 
nejistotu to s  sebou 

přináší,“ začíná vyprávět paní Jana. „První 
rozhodnutí se týká už toho, zda vůbec chci všech-
na ta vyšetření podstoupit. Tak dlouho jsme čeka-
li na tenhle zázrak, opravdu chci svoje miminko 
vystavit riziku, které odběr plodové vody před-
stavuje? Rozhodnutí pro mě znamenalo několik 
bezesných nocí, hodiny strávené na internetu vy-
hledáváním informací, pořád dokola zvažování 
všech pro a proti… Co bych vlastně ještě zvládla? 
Jaké postižení jsem případně ochotná akcepto-
vat? Přijmula bych jakékoliv dítě?  Nakonec se 
rozhoduji nechat se vyšetřit. Ano, možná bych 
přijmula jakékoliv dítě, ale co kdyby se se mnou 
něco stalo? Kdo by se o něj pak postaral? S těž-
kým srdcem jsem se rozhodla podstoupit odběr 
plodové vody.
Jednoho rána jsme se tedy vypravili do jedné 
z pražských klinik. Samozřejmě jsem si přála mít 
to, co nejdříve, za sebou. Nicméně, nebyla jsem 
vyslyšena. Nejprve mě čekalo čekání na pohovor, 

kde jsem se měla dozvědět, co podstupuji a proč 
podstupuji. Také jsem musela na odběr krve, pro-
tože jsou zapotřebí oba odběry k určení diagnó-
zy. Takže až zhruba po dvou hodinách stresu jsem 
se konečně mohla posadit před dveře, kde měl 
probíhat vlastní odběr.
Modlila jsme se, aby jehla nepoškodila miminko, 
ale kromě tohoto strachu vlastně až o nic tak hroz-
ného nešlo. Za chvilku jsem to měla za sebou, do-
stala instrukce, abych ještě chvíli poseděla v čekár-
ně a pak odpočívala doma a mohla jsem vyrazit.
Teď tedy ležím v posteli, snažím se být co nejvíc 
v klidu a doufám, že nezačnu krvácet. Až budu 
mít za sebou tenhle prvotní stres, teprve se asi 
začnu bát, jak celé to vyšetření dopadne. A jest-
li na konci mého snažení bude zdravé miminko. 
Vzhledem k tomu, že mi ale Somavedic pomohl 
k tomuto zázraku, po deseti letech jsem otěhot-
něla, doufám, že zázrak bude pokračovat -  mi-
minko bude zdravé a já zvládnu s pomocí zázrač-
ného přístroje stres s a strach…“

www.somavedic.cz
somavedic@somavedic.cz 

+420 725 387 852
+420 607 959 150

somavedic.indd   3 29.3.2019   14:31:43
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Mnozí z nás s tím mají problém, jen to v prvním okamžiku 

neumíme správně nazvat. Pálí vás oko, pociťujete 

nepříjemné řezání, či je oko zarudlé? Potom zřejmě i vy 

trpíte syndromem suchého oka.

SUCHÉHO OKA
SYNDROM 
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Syndrom suchého oka je stav, při němž 

dochází ke snížení produkce slz, nebo 

slzy nejsou dostatečně kvalitní. Slzy 

tvoří hladký povrch oka, který má vel-

ký podíl na ostrém vidění, zabezpeču-

je přísun kyslíku pro rohovku, zvlhčuje 

povrch rohovky a  spojivky. Slzy obsa-

hují lisozom, který má protizánětlivé 

účinky.

Slzy vytvářejí na povrchu takzvaný slz-

ný fi lm, který má tři vrstvy. Přímo na 

rohovce nebo spojivce je hlenovitá vrst-

va, kterou produkují pohárkové buňky 

spojivky, druhou vrstvou je vodná vrst-

va produkovaná slznými žlázami a obě 

tyto vrstvy jsou kryté olejovou vrstvou, 

která je produkována meibomskými 

žlázami na okraji očních víček.

PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU 
SUCHÉHO OKA
Příčin vzniku syndromu suchého oka 

může být značné množství. Je to sní-

žená výkonnost žláz nebo jejich zánik 

v důsledku onemocnění (například au-

toimunitních onemocnění). Na kvalitu 

slzného fi lmu mají vliv taky hormonál-

ní změny, nebo užívání některých léků 

(například některé antialergiká). Často 

se toto onemocnění vyskytuje u žen po 

menopauze.

Problémy se suchým okem začínají ne-

nápadně, ale postupem času se zhoršují.

Projevy SSO :

• pocit suchých očí

• pálení

• škrábání

• někteří pacienti mají „pocit cizího 

tělesa v oku“

• zarudlé oči

• v  pokročilejších stádiích bolest 

a výrazná světloplachost

• Pokud je poškozena jenom jedna 

vrstva, potom si pacienti paradox-

ně můžou stěžovat na zvýšenou 

intenzitu slzení, což je možné vy-

světlit tím, že dochází ke zvýšení 

produkce vodní vrstvy při nedo-

statečné produkci dalších dvou 

složek.

Velmi málo příčin suchých očí je mož-

né odstranit a  tím onemocnění vylé-

čit. Základem léčby je proto nahrazení 

přirozených slz umělými. Při mírných 

problémech se aplikují 4-5x denně 

přípravky, kterých je k  dispozici v  op-

tikách nebo lékárnách velké množství. 

Nazývají se umělé slzy, nebo lubrikač-

ní kapky. Existují taky umělé slzy ve 

formě gelu, nebo masti. Další, ale již 

agresivnější možností je léčba chirur-

gická (uzávěr slzných bodů), přípa-

dě lokální aplikace cyklosporinových, 

nebo antibiotických očních kapek. 

Vhodné jsou také masáže očních víček.

Důležitou roli hraje taky úprava pra-

covního a domácího prostředí, je dobré 

omezit pobyt v  klimatizovaných, za-

kouřených a prašných prostorech a po-

kud je to možné, tak minimalizovat 

práci u počítače, případně snížit inten-

zitu nošení kontaktních čoček. Ukázalo 

se také, že silikonhydrogelové kontakt-

ní čočky jsou mnohem vhodnější pro 

nositele s projevy SSO oproti klasickým 

hydrogelovým čočkám.

Zdroj: Videni.cz, cockyshop.cz,

foto: Shutterstock.com
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Úleva v očních kapkách
zdravotnický prostředek

Věděli jste, že:

Hledáte úlevu  
a ochranu pro vaše oči? ochranu pro vaše oči? 

Tyto a další situace vedou k příznakům suchého oka, mezi něž patří: pocit písku pod víčky, 
podráždění a dokonce i slzení?

Vlhkost vzduchu v letadle je 15-20 %?

Klimatizace a topení vysušuje vzduch,  
což negativně ovlivňuje oči?

Sáhněte po Starazolin HYDROBALANCE PPH: 

- Obsahuje hyaluronát sodný

- Hydratuje suché a unavené oči

- Přináší úlevu ihned po aplikaci

- Je určen také pro osoby používající kontaktní čočky

-  Je dostupný v praktickém dvojitém balení  
za výhodnou cenu

Oči může unavit také nižší frekvence mrkání  
a dlouhodobá zraková pozornost? 
(sledování televize, čtení, práce na počítači, řízení auta)
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Záněty dělohy, vaječníků a vejcovodů, se kterými ženy nejčastěji navštěvují ordinaci 

gynekologického lékaře, jsou v odborné terminologii zařazeny do skupiny tzv. 

zánětlivých onemocnění malé pánve (v gynekologii je hojně rozšířen anglický 

název Pelvic Infl ammatory Diseases a jeho zkratka PID). Bohužel neexistuje mnoho 

žen, které bys tím neměly zkušenost…

ZÁNĚTY 
A INFEKCE...



Pokud takové onemocnění propukne 

v  plné síle, nemocná žena mívá vyso-

ké horečky nad 39 stupňů provázené 

zimnicí, je malátná, trpí nechutenstvím 

nebo nevolností, trápí ji hnisavý výtok 

a neustálé nucení na moč. V tomto sta-

vu je nebytná její hospitalizace.

NE VŽDY JE SNADNÉ ZÁNĚT 
ROZPOZNAT
Ve většině případů však zánětlivá 

onemocnění malé pánve neprobíhají 

zdaleka tak dramaticky. Mezi nejčas-

tější příznaky patří nažloutlý nebo na-

zelenalý, nepříjemně páchnoucí pošev-

ní výtok, zesílené menstruační bolesti 

a nepravidelná menstruace, bolesti po 

pohlavním styku, které bývají někdy 

provázeny krvácením, a  křečovité bo-

lesti především na pravé nebo levé 

straně podbřišku. Problémem ovšem 

je, že některé ženy pozorují jen nepa-

trné příznaky a v ojedinělých případech 

dokonce žádné (trpí takzvanou tichou 

formou PID), jejich celkový zdravotní 

stav je však přesto ohrožen. Proto je 

důležité při sebemenším podezření na 

zánět v oblasti podbřišku navštívit gy-

nekologa.

HROZBA NEPLODNOSTI
Záněty dělohy, vaječníků či vejcovodů 

postihují především ženy v  produk-

tivním věku, nejčastěji mezi 20 až 35 

rokem. Ty také bývají nejvíce ohrože-

ny: jeden prodělaný zánět - zejména 

není-li včas rozpoznán a  správně vy-

léčen -  totiž sedmkrát zvyšuje rizi-

ko tzv. mimoděložního těhotenství. 

Vejcovody se mohou stát v  důsledku 

zánětu pro oplodněné vajíčko neprů-

chodnými. Přibližně 12% žen tedy trpí 

po prvním zánětu neplodností a tento 

podíl se dramaticky zvyšuje s  každým 

dalším prodělaným zánětem v  oblasti 

malé pánve. Tyto záněty se totiž často 

vracejí, zejména tehdy, nebyl-li zánět 

zcela doléčen. Po druhém prodělaném 

zánětu se stává neplodnými už téměř 

třetina takto postižených žen a po více 

opakovaných zánětech to už je dokon-

ce celá polovina.

NEJČASTĚJI ZA TO MOHOU 
CHLAMYDIE
S narůstajícím počtem sexuálních part-

nerů se zvyšuje riziko výskytu zánětli-

vých onemocnění malé pánve. Rizikem 

ale muže být také nitroděložní tělísko. 

Příčinou všech těchto zánětů je přenos 

bakterií, ve 40% případů to jsou bak-

terie označované jako chlamydie. Tyto 

bakterie jsou také mimořádně tvrdošíj-

né a ze strany lékaře i pacientky vyža-

dují zvláštní pozornost a  léčbu. Plných 

70% žen s neplodností způsobenou ne-

průchodností vejcovodů má totiž proti-

látky proti chlamydiím, což znamená, 

že v minulosti prodělaly chlamydiovou 

infekci. U  mužů jsou chlamydie až ve 

dvou třetinách případů příčinou záně-

tů močové trubice. Chamydiová infekce 

tedy ohrožuje oba partnery!

NEZBYTNÁ POMOC LÉKAŘE
Lékař-gynekolog má ke stanovení dia-

gnózy zánětu větší množství prostřed-

ků. Při palpačním vyšetření (vyšetření 

dotykem) lze zjistit místo, ze kterého 

se šíří intenzívní bolest. Zvýšená tep-

lota, sedimentace a  vyšší počet bílých 

krvinek jsou dalšími indikátory probí-

hajícího zánětu. V poslední době se zá-

nět zjišťuje také takzvaným vyšetřením 

CRP. Výtěr z pochvy a děložního krčku 

umožňuje kultivaci vzorku přítomné 

bakterie; její určení pak vede ke stano-

vení nejúčinnější léčby.

Zánětem postižená žena dostává léky 

proti bolesti, v  akutní fázi zánětu by 

měla dodržovat klid na lůžku a přijímat 

dostatečné množství tekutin. Hlavním 

lékem v boji proti bakteriím, které zá-

nět vyvolaly, jsou antibiotika. V přípa-

dě mimořádně silného vzplanutí záně-

tu je nezbytná hospitalizace. Zánětlivá 

onemocnění malé pánve bývají úpor-

ná a  ne vždy je první léčba antibioti-

ky ihned účinná. To platí zejména pro 

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

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

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

sádrokarton či kámen.

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

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

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.
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GYNELLA® Silver Caps a GYNELLA® Silver Foam jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Prostředky 
nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jsou volně dostupné v lékárně. Distributor: Heaton k.s., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, 

Česká republika, www.heaton.cz. Zadavatel a širitel reklamy: NAT Pharma s.r.o., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika 03
/2
01
9www.gynella.cz

T I A B  K O M P L E X
S T Ř Í B R O  S  V Y S O K O U 

A N T I M I K R O B I Á L N Í 
A K T I V I T O U

DOLE BEZ STAROSTÍ!
P Ř I  VAG I N Á L N Í C H  I N F E KC Í C H

• při svědění a pálení, výtoku, začervenání pochvy
• při hormonálních výkyvech –  kojení, menopauza
• podpora hojení tkání po operacích a po porodu

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

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

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

sádrokarton či kámen.

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

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

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.



chlamydiové infekce, jejichž původce 

často v organismu přetrvává i po prodě-

lané antibiotické léčbě. Zánět tak často 

přechází do chronické formy. Proto by 

pacientka měla vždy dbát pokynů léka-

ře a  dobrat celou dávku antibiotik až 

do konce, a  to i  v případě, že už sub-

jektivně nepociťuje žádné obtíže. Ne-

dodržení těchto pokynů zvyšuje riziko 

opakovaného zánětu. 

KVASINKOVÁ INFEKCE
Pokud už žena nemá zkušenost se 

zánětem, jistě se setkala minimálně 

s kvasinkovou infekcí. S věkem se navíc 

poševní prostředí mění a jeho přiroze-

ná obranyschopnost klesá, takže první 

potíže se mohou objevit kdykoliv. O co 

se vlastně jedná?

Přirozené prostředí pochvy je kyselé, 

což způsobuje přítomnost mléčných 

bakterií druhu lactobacillus. Tento mi-

kroorganismus chrání vnitřní prostředí 

pochvy od nepříznivých vnějších vlivů. 

Pokud je ovšem přirozené prostředí 

z nejrůznějších důvodů narušeno, může 

se zde přemnožit jiný mikroorganismus 

- kvasinka candida albicans. Ta se v na-

šem těle vyskytuje zcela běžně, máme 

ji ve střevech, v  ústech, některé z  nás 

dokonce i  přímo v  pochvě. V  malém 

množství nám nijak neškodí, přemnoží-

-li se ale, vzniká kandidóza, tedy právě 

kvasinková infekce pochvy.

Výkyv bakteriální rovnováhy pak jed-

noznačně pocítíte úmorným svěděním 

a pálením, nepříjemným výtokem – bě-

lavým a hrudkovitým a zápachem.  Ob-

last genitálií může být nateklá, zarudlá 

a  stydké pysky mohou být pokryté bí-

lým lesklým povlakem. Časté jsou i pá-

lení a bolest při styku a močení. 

Už víme, že kvasinkovou infekci vyvolá 

změna přirozeného prostředí v pochvě. 

Jenže v důsledku čeho vznikne? Důvo-

dů je mnoho. Jednou z příčin je užívá-

ní širokospektrálních antibiotik, které 

hubí v těle bakterie – a to nechtíc i ty 

prospěšné. Proto se radí, že při užívání 

antibiotik (a  po nich) je nutné dodat 

tělu laktobacily.   

Další příčinou je oslabení imunitního 

systému, v  důsledku dlouhodobé ne-

moci, nachlazení, stresu, nedostatku 

spánku... Právě konec zimy je z tohoto 

ohledu rizikové období. Proto je dobré 

brát různé vitamíny a  doplňky stravy, 

které imunitní systém zase nakopnou.

Bohužel si často za vznik poševní infek-

ce můžeme samy. Vzniká v  důsledku 

nedostatečné hygieny, nebo naopak 

její nadmíře, nebo díky příliš parfémo-

vaným hygienickým přípravků (nejen 

sprchové gely a mýdla, ale i parfemo-

vané vložky a  voňavý toaletní papír), 

které pro mytí intimních oblastí nejsou 

vhodné.

JAK SE LÉČÍ?
K  léčbě akutních vaginálních mykóz 

jsou běžně používány léky a prostřed-

ky – tzv. antimykotika. Mnoha ženám 

se však mykózy včetně velmi nepříjem-

ných potíží, jako jsou svědění, výtok, 

pálení, bolest při pohlavním styku nebo 

bolest při močení, i po této léčbě neu-

stále vracejí.

V takovém případě nestačí léčit pouze 

samotnou mykózu, ale i problém jejího 

opakování. Odpověď je třeba hledat 

především v  imunitě. Ženy s  opakova-

nými mykózami mají zpravidla určité 

problémy s „lokální imunitou“ ve vagi-

nální tkáni. V tomto případě jsou dobré 

výsledky při léčbě enzymy - Jejich příz-

nivý efekt lze přisoudit komplexnímu 

působení v organizmu: na zánět působí 

regulačně, tlumí nežádoucí účinky nad-

měrného zánětu a  současně pomáhá 

podpořit takové imunitní mechanizmy, 

které jsou potřebné k  likvidaci infekcí 

nejrůznějšího původu.

Foto: Shutterstock.com
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NYDA®

– bleskové řešení v 1 aplikaci

Vši?
Hnidy?

Panika?

K dostání v lékárně | www.nyda.cz

Zdravotnický prostředek. Před použitím čtěte pozorně příbalový leták. *Nejprodávanější přípravek proti vším a hnidám v Německu, IQVIA/IMS,03/2018. Video NYDA - Der 58-Sekunden-Kopflaus-Knock-out najdete na www.nyda.cz/zpusob-ucinku

– bleskové řešení v 1 aplikaci
• stačí použít jen 1x (bez nutnosti opakování) • umyjete běžným šamponem (nepotřebujete další vlasovou 
péči), nemastí vlasy • netoxický a bezpečný • bez věkové limitace (vhodné pro děti 0+ i těhotné/kojící ženy)

NOVINKAč. 1 v Německu*

Konopné doplňky stravy pro zdraví 
Vás i Vašich mazlíčků.

Prodáváme své vlastní produkty

Konopí pro zvířa
ta

Konopí má pro zvířata úžasný potenciál. Působí protizá-
nětlivě a dokáže pomoci při řadě civilizačních chorob, jako 
například epilepsie, cukrovka aj. Díky němu bude Váš maz-
líček zdravější, plný energie a společně s ním i vy. Konopí 
s láskou vyrábíme v České republice. Konopí pro zvířata

• Podporuje přirozenou obranyschopnost 
• Působí protizánětlivě

www.zelenazeme.cz www.konopi-pro-zvirata.cz 
zelena zeme.indd   1 1.4.2019   14:20:35
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Blíží se léto a s ním přichází i plánování očekávané dovolené. A s jejím plánováním  

se v mnoha českých rodinách pojí také zásadní otázka – bude cestovat zvířecí 

mazlíček s námi, nebo mu zajistíme hlídání doma? V každém případě, aby 

dovolená nebyla spíše starostí než radostí, je nutné nás i mazlíčka včasně a řádně 

připravit. Na co vše by tedy chovatelé měli myslet? Podle veterináře by lidé měli 

kromě kontroly platnosti očkování myslet i na prevenci zvířete před hrozbou 

vnějších i vnitřních parazitů. A to ať už berou svého mazlíčka s sebou nebo jej 

přenechají k hlídání známým či v profesionálním zvířecím hotelu. 



TĚŽKÉ ROZHODOVÁNÍ – VZÍT 
MAZLÍČKA ČI NEVZÍT?
Zásadní podmínkou při rozhodování, zda 

vzít či nevzít mazlíčka na dovolenou s se-

bou, je často velikost zvířete. U  malých 

a  středních plemen psů, která jsou na 

vaši společnost a častou změnu prostře-

dí více zvyklá, nebude cestování takový 

problém. Avšak, u velkých plemen, která 

jsou naopak zvyklá na domácí prostředí, 

by mohla být dovolená dokonce až pří-

těží. To samé obecně platí i  pro kočky. 

V takovém případě se nebojme mazlíčka 

raději nechat doma, u známého, nebo ve 

zvířecím hotelu, kde bude situaci snášet 

lépe. Další důležitou podmínkou ke zvá-

žení je, zdali vaše cílová destinace a  její 

okolí povoluje pobyt a  pohyb zvířat, 

což v  dnešní době není samozřejmostí. 

A v neposlední řadě je potřeba zohlednit 

také plánovaný program na dovolené. 

Nebude pro zvíře spíše zdrojem stresu 

než radosti? I podle toho by měli chova-

telé zvážit obě varianty.

NA DOVOLENOU SPOLEČNĚ 
S MAZLÍČKEM
Po rozhodnutí, že mazlíček může dovo-

lenou bezstarostně absolvovat s  vámi, 

je příprava mazlíčka (ve většině případů 

nejčastěji psa) na cestu dvakrát tak dů-

ležitá. Pokud budete trávit dovolenou 

v  tuzemsku, mazlíčkovi postačí řádně 

vyplněný očkovací průkaz, pokud pak 

vyjíždíte za hranice České republiky, 

zavčasu se ujistěte, že má váš mazlíček 

platný Petpassport, obsahující všechny 

důležité informace. Pokud si nejste jisti 

podmínkami výjezdu se zvířetem pro 

příslušnou destinaci, nejlépe si tak in-

formace prověříte na Státní veterinární 

správě anebo na ambasádě příslušné 

země. Neméně důležitou věcí při výjez-

du za hranice je pak povinné očkování 

proti vzteklině. 

POKUD S SEBOU NA JIH BEREME 
PSA, JE POTŘEBA MYSLET I NA 
RIZIKO KOMÁRŮ 
Důležité je také myslet na ochranu zví-

řete před vnějšími parazity, přičemž 

ideální jsou přípravky s  repelentním 

účinkem (vybrané obojky a  spot-ony), 

které zabrání přisátí parazita a  tím 

chrání psa i před přenosem nebezpeč-

ných onemocnění. Pokud je cílovou 

destinací jih Evropy, je potřeba si uvě-

domit, že zdravotní riziko představují 

nejen klíšťata, ale také  bodavý hmyz. 

Komáři mohou být totiž přenašeči one-

mocnění zvané dirofilarióza, což je buď 

srdeční nebo podkožní forma. Červi 

mohou mít v  dospělém stádiu 5-30cm 

a  v  larválním stádiu se volně pohybu-

jí v krevním oběhu nakažených zvířat. 

Komár tak krev nasaje a  při bodnutí 

další své "oběti" přenáší nemoc dál 

buď na zvířata, tak na lidi. 

V  zahraničí musíme dbát na prevenci 

i  před vnitřními parazity a  být možná 

ještě ostražitější než u  nás. Pro psa 

bude v novém prostředí mnoho nových 

vjemů a s tím i souvisejících rizik, které 

jim hrozí díky vnitřním parazitům. Do-

spělý pes by měl být odčervován pra-

videlně alespoň jednou za tři měsíce. 

Ideální je odčervit psa před odjezdem 

na dovolenou a poté měsíc po návratu. 

JAK ZABALIT CESTOVNÍ ZAVAZA-
DLO PRO ZVÍŘE A JAK SPOLEČNĚ 
PŘEŽÍT CESTU NA DOVOLENOU
Nedílnou součástí vycestování zvířete je 

také sbalení zvířecího zavazadla, které by 

mělo obsahovat rezervní obojek, postroj 

a vodítko, pelíšek, misky na jídlo a vodu, 

očkovací průkaz anebo Petpassport, lé-

kárničku první pomoci a  případně další 

léky, které mazlíček pravidelně užívá. 

Při samotné cestě potom nesmíme 

opomenout ani bezpečnost. A  to jak 

naší, tak vašeho mazlíčka, a proto pro 

převoz využijme speciálních bezpeč-

nostních kšírů anebo převozní klece. 

Speciální pozornost, po celém průběhu 

cesty, potom věnujme pitnému režimu, 

který musí stejně tak jako my, dodr-

žovat i  pes či kočka. Abyste usnadnili 

dovolenou sobě i zvířátku, zabalte mu 
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s sebou krmivo na celou dobu dovole-

né; vy nebudete muset trávit čas hledá-

ním obchodů pro zvířata a váš mazlíček 

si pochutná na osvědčené stravě, na 

které je zvyklý z domova.

MAZLÍČEK ZŮSTANE DOMA – 
JAK ZAJISTIT JEHO KLIDNÉ 
PŘEČKÁNÍ DO VAŠEHO NÁVRATU?
Po rozhodnutí, že pro mazlíčka bude 

lepší si užívat léto v domovině, je tře-

ba zajistit pár nezbytných opatření pro 

klidné přečkání zvířete po dobu vaší 

nepřítomnosti. Opět je důležité nepo-

nechat nic náhodě a zkontrolovat, zda 

je zvíře řádně odčerveno a  chráněno 

před vnějšími parazity. Pokud má pes 

nasazen dlouhodobě antiparazitár-

ní obojek, je de facto o starost méně. 

Pokud mu pravidelně aplikujete an-

tiparazitikum, je potřeba jím vybavit 

a  správně instruovat také lidi, kterým 

psa po dobu své nepřítomnosti svěřu-

jete. V případě vnitřních parazitů opět 

platí zkontrolovat datum posledního 

odčervení a zvíře ideálně odčervit ještě 

před předáním k hlídání. 

Pro komfort zvířete potom seznamte 

dočasného opatrovatele vašeho zví-

řete se základními instrukcemi, jako 

například co má mazlíček rád, na co je 

zvyklý, pokud má obvyklý denní har-

monogram a  podobně. V  neposlední 

řadě nezapomeňte opatrovateli zajistit 

obvyklou stravu mazlíčka, aby změnu 

prostředí, nebo vaší nepřítomnost, sná-

šel co nejlépe.

KVALITNÍ KRMENÍ
U stravy se samozřejmě musíme zasta-

vit podrobněji. Základem kvalitní péče 

o čtyřnohého člena rodiny je samozřej-

mě kvalitní výživa. Ta je pro psa vel-

mi důležitá. Nejenže díky správnému 

krmení  lze potlačit určité zdravotní 

problémy nebo předejít nemoci, ale 

existuje přímá závislost mezi výživou 

a kvalitou (a délkou) života. Nekvalitní 

granule jsou podezírány z negativního 

vlivu na zdraví zvířat (alergie, onemoc-

nění zažívacího traktu a slinivky, záně-

ty uší, onemocnění kloubů aj.), takže se 

vyplatí pořádně si promyslet, co budete 

svému čtyřnohému kamarádovi před-

kládat každý den v misce.

Pokud patříte mezi příznivce B.A.R.F 

stravy, možná oceníte granule lisova-

né za studena. Jejich příprava probí-

há šetrně – opakovaným vysoušením 

a  slisováním, kdy teplota nepřestoupí 

38 stupňů C! Díky tomu si suroviny za-

chovají veškeré biologicky aktivní látky 

ve své přirozené podobě. Proto se pak 

nemusí přidávat žádná éčka, ochucova-

dla, plnidla, ani nic chemického. Navíc 

se dají libovolně míchat i  se syrovým 

masem nebo konzervou… Správně fun-

gující trávicí trakt, zdravá kůže, vitalita 

psa i „vzorová hovínka“ jsou pak důka-

zem celkového zdraví psa.

Granule lisované za studena a  jejich 

unikátní systém výroby zajistí kromě 

uchování přírodních živin i  to, že po-

trava v žaludku psa nenabobtná.  Díky 

tomu docílíte nejlepší a přirozené výži-

vy psa, i potlačení rizika torze žaludku.

Velmi přínosné jsou i pamlsky s  ko-

nopným olejem, jehož hlavní přednos-

tí je  vyvážený poměr  nenasyscených 

mastných kyselin omega 3 a 6. Látky, vi-

tamíny a minerály obsažené v oleji po-

máhají udržovat zdravou kůži, hladinu 

cholesterolu a glukózy v krvi, hramoni-

zuijí telěsné procesy, a tím podporují 

přirozenou obranyschopnost

PELÍŠEK POJEDE S VÁMI?
Samozřejmostí, ať už pojede s  vámi 

pejsek na dovolenou, nebo ho dáte ně-

komu hlídat, by mělo být, že bude ces-

tovat se svým pelíškem. Pelíšek by měl 

vždy odpovídat velikosti pejska. Pokud 

se jedná o  pelíšek pro štěňátko, je to 

trochu složitější. Všechna štěňátka jsou 

velmi podnikavá a s oblibou se do něče-

ho v tomto období zakousnou. Berete-

-li tento fakt v potaz při výběru pelíš-

ku, je nejlepší zakoupit pelíšek z pevné 

plastické hmoty. Měkké proutěné koše, 

sofa či spací matrace a pytle mohou sice 

vypadat mnohem pohodlněji a přitažli-

věji, ale pro štěňátko mnohdy předsta-

vují ideální předměty ke žvýkání. Jak-

mile se pes jednou naučí, jak zábavné je 

žvýkat svůj pelíšek, je později nesnadné 

nebo téměř nemožné ho tohoto zlo-

zvyku odnaučit. Obzvláště v cizím pro-

středí by pelíšek zřejmě hodně utrpěl.

A  jedna rada na závěr. Pokud vám po 

cestování s pejskem auto nepěkně voní, 

přibalte s na cestu i nějaký sprej proti 

zápachu…

Foto: Shutterstock.com
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CHUTNÉ ODČERVENÍ 
PRO PSY VE FORMĚ 
MASOVÉ KOSTIČKY
• Ověřená kvalita společnosti 

Bayer.

• Doporučujeme odčervovat 

každé 3 měsíce!

• Zakoupíte v lékárně a u veterináře.

Veterinární léčivý přípravek

PODPOŘTE SVOU VITALITU „KOŘENEM ŽIVOTA“
Dlouhodobým stresem trpí zejména vrcholoví manažeři. 

Ten má vliv na psychické i  fyzické zdraví. Konečným projevem 

je syndrom vyhoření. Naberte energii z toho nejlepšího – odpo-

činku a vyvážené stravy s dostatkem živin. Vitalitu můžete pod-

pořit také doplňky stravy Gerimax Plus, který v sobě spojuje sílu 

extraktu ze ženšenu, vitaminů a minerálů 

a  Gerimax 50+, 

který byl vyvinut 

skandinávskými 

odborníky speci-

álně pro osoby po 

50. roce života. 

www.gerimax.cz.cz.cz

RHINO HORN™ JUNIOR
Konvička na výplach nosu pro děti

www.rhinohorn.cz

VLHČENÉ DĚTSKÉ UBROUSKY LINTEO BABY, 72 KUSŮ
jsou ideální pro jemnou a šetrnou očistu pokožky vašeho děťátka.  Čistící 

ubrousky jsou napuštěné pečujícím mlékem s obsahem extraktu měsíčku 

lékařského. Ubrousky čistí, zjemňují a pečují o dětskou pokožku v oblasti 

opruzenin. 

OCHRANNÝ KRÉM LINTEO BABY NA POKOŽKU V OBLASTI 
PLENEK
užívejte si každodenní péči o  pokožku Vašeho miminka

s  krémem obsahující BIO měsíček lékařský. Tento krém 

s  oxidem zinečnatým je vhodný na zarudlou, podráždě-

nou a  vysušenou pokožku se sklonem k  opruzeninám. 

Má také unikátní vlastnosti včelího vos-

ku, které zaručují u přípravku snadné 

a příjemné roztírání. 

ku, které zaručují u přípravku snadné 

Myšlenka sdílení tajemství krásy žen z celého světa se stala 

inspirací pro produkty řady Dove Nourishing Secrets, zro-

zené z přírodních rituálů skutečných žen. Dove představuje 

novinky inspirované drsným severem a  exotickým Japon-

skem. Na severu je ingrediencí krásy ovesné 

mléko, z Japonska máme 

zázračnou matchu.

Všechny tyto rituály při-

náší nové produkty pro 

vaši pokožku, v  nichž 

se snoubí padesát let 

zkušeností v  péči o  tělo 

s kvalitními a jedinečnými 

přísadami. 

KONOPNÉ DOPLŇKY STRAVY PRO 
ZDRAVÍ VÁS I VAŠICH MAZLÍČKŮ
Prodáváme své vlastní produkty

WWW.ZELENAZEME.CZ



Svým maličkým chceme dát to nejlepší. Pro příkrmy Hamánek 

proto vybíráme nejkvalitnější zeleninu a ovoce od prověřených 

zemědělců a maso z kontrolovaných chovů. A navíc, abychom 

zajistili správné a vyvážené složení jednotlivých receptur, 

spolupracujeme s pediatry a odborníky na výživu dětí.

S každou lžičkou Hamánka tak Vaše děťátko získává to 
nejcennější z přírody a Vy si můžete být jistá, že mu dáváte 

s maximální péčí to nejlepší pro zdravý růst a vývoj.

www.hamanek.cz

Z PEČLIVĚ
KONTROLOVANÝCH

SUROVIN

MASOZELENINOVÉ 
PŘÍKRMY

jemná konzistence
bez přidané soli
bez lepku
bez konzervantů, umělých aromat a barviv*

*veškerá dětská a kojenecká výživa dle zákona

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 zarud-

nutím a  svěděním. Přináší

citlivé pokožce vláčnost, 

jemnost a propůjčuje jí jem-

nou vůni.

Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.  

Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vyso-

kou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta 

ke zdraví začíná ve vaší koupelně. 

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ 

BANÁNU
Sorbecta s účinnou látkou 

diosmectite s přírodní banánovou 

příchutí je určena k rychlé a účinné

léčbě průjmu u dětí (0+), těhot-

ných i dospělých.

Zdravotnický prostředek, čtěte 

příbalový leták. 

K dostání v lékárně. 

www.sorbecta.eu

VESELÉ VELIKONOČNÍ MODELOVÁNÍ“
Užijte si tvořivé chvilky v jarním sluníčku s le-

houčkou nešpinivou modelínou PlayFoam! Vy-

tvořte si kraslice, zajíčky, pomlázky, kuřátka... 

zkrátka co vás 

napadne.

Modeluj na stole, na koberci nebo 

v i autě!

Dopručená 

cena balení 

99,- až 269,-Kč

zkrátka co vás 

napadne.

Modeluj na stole, na koberci nebo 

v i autě!

Dopručená 

cena balení 

99,- až 269,-Kč
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Slovo „alergie” se stalo součástí každodenního slovníku mnoha z nás. Předpokládá 

se, že v České republice žije v populaci 25% alergiků (2,5 milionu obyvatel), 

16% lidí trpí alergickou rýmou (1,6 milionu obyvatel), ekzematiků je v populaci 

10% a astmatiků 8%, přičemž u některých osob se uvedená onemocnění mohou 

vyskytovat současně. U dítěte, jehož oba rodiče trpí alergií, je riziko vzniku tohoto 

onemocnění až 60 procent. Život s alergií je protkán množstvím drobných, ale 

i větších obtíží a problémů. Mezi ty podstatné patří zařizování dětského pokoje 

a jeho následný úklid. Jak by měl vypadat dětský pokoj malého alergika?

JAK ZAŘÍDITJAK ZAŘÍDITJAK ZAŘÍDITJAK ZAŘÍDITJAK ZAŘÍDIT
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DĚTSKÝ POKOJ 
PRO ALERGIKA?



NEJHORŠÍ JE SITUACE U DĚTÍ
Alergická onemocnění jsou momentál-

ně jednou z  největších epidemií v  Ev-

ropě. Více než 150 milionů Evropanů. 

MUDr. Eva Kovaříková z  pražské aler-

gologie Třeboňská to konkrétně dopl-

ňuje: „V České republice trpí nějakým 

typem alergie přibližně 35% dětské po-

pulace, přičemž nejčastěji je zastoupen 

atopický ekzém a alergická rýma, s tím, 

že ekzém je častější v  nižších věko-

vých skupinách – u  kojenců a  batolat. 

Asthma bronchiale má až 15% dětské 

populace. Trend je přitom stále vzrůs-

tající. Během posledních dvou dekád 

se vzrůst odhaduje až  o  20%. Projevy 

alergie nejsou již omezeny na speci-

fickou sezonu např. jarních pylů nebo 

určité prostředí. Čím dál více způsobují 

problémy celoročně působící alergeny. 

Je patrný vliv výživy, celkové změny 

životního stylu, špatná kvalita ven-

kovního ovzduší ve velkých městských 

aglomeracích. Jednoznačně byl pro-

kázán vztah alergických onemocnění 

s  expozicí alergenů vnitřního prostře-

dí, tj. zplodin hoření, dále vliv roztočů 

a plísní, vliv domácích zvířat a tabákový 

kouř. Negativně se rovněž podílejí změ-

ny klimatu - oteplení a tím prodloužení 

jarní pylové sezony.“

Při zařizování dětského pokoje musíte 

brát ohled na vašeho malého alergi-

ka. Podle doktorky Kovaříkové by měl 

být zařízen tak, aby se v něm dítě cítilo 

dobře, aby mělo své oblíbené hračky 

a aby se mu dobře usínalo v pohodlné 

postýlce. Současně ale by měl být upra-

ven tak, aby měl omyvatelné povrchy, 

byl dobře provětratelný, aby měl lůžko-

viny, které se dají dobře prát, matraci, 

která se dá vyluxovat, hračky, které se 

dají omýt nebo vyprat. To platí i  pro 

nábytek - měl by být s  omyvatelnými 

povrchy, nejlépe dřevěný, bez přísad 

agresivních chemických látek a  lepidel 

(formaldehyd), 

POZOR NA TEXTILIE!
Textilie, které nechybí v žádné domác-

nosti, jsou velkým pohlcovačem prachu. 

Prach je však rájem pro roztoče, jejichž 

výměšky bývají nepříjemným spouště-

čem alergických reakcí. Mnoho dětí je 

dnes alergických právě na prach a roz-

toče, které v něm přebývají. Roztočům 

se daří zejména v kobercích, záclonách, 

závěsech, polštářích a peřinách.

(NE) ŽÁDOUCÍ ZÁVĚSY
Rodiče by si měli velmi dobře promyslet 

umístění záclon nebo závěsů do dětské-

ho pokoje. Na záclonách a závěsech se 

kromě prachu a  roztočů usazují pyly, 

které při větrání pronikají dovnitř. Lep-

ší alternativou jsou žaluzie. V případě, 

že nechcete záclony z dětského pokoje 

odstranit úplně, perte je alespoň jed-

nou za 2 měsíce na vyšší teplotu, dopo-

ručuje se 60 stupňů. Pokud si vyberete 

žaluzie, nezapomínejte je pravidelně 

otírat, aby se na nich netvořila vrstva 

prachu. Jak dodává doktorka Kovaříko-

vá: „Pořiďte si buď omyvatelné žaluzie, 

nebo raději nic.“
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Každý rodič si přeje pro svou ratolest to nejlepší. Italská značka Erbesi nabízí pro naše nejmenší nejen maximální 
komfort a bezpečí, ale také promyšlený design, originalitu a praktičnost pro rodiče. Kompletní dětské pokoje luxusního 
dětského nábytku obsahují nejen postýlku, která je v prvních letech miminka nejdůležitějším kusem nábytku, ale také prak-
tické komody s přebalovacím pultem a vaničkou, šatní skříně, komody s úložním prostorem a mnoho dalšího. Nedílnou 
součástí kolekcí Erbesi je také kompletní textilní výbava – hnízdo, peřinka, povlečení, deky, baldachýny a další. To vše 
v jednotném designu, prémiové kvalitě a v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Nábytek i textil je 

vyráběn s maximální péčí v Itálii.

www.erbesi.cz

Postýlka Tiffany s matrací a textilem

Šatní skříň - Tiffany

Komoda Tiffany

erbesi.indd   1 29.3.2019   12:23:20

dresy & trička

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

www.FOTBAL-DRESY.cz

pro fanoušky i hráčedresy & trička

99
cokoliv

www.FOTBAL-DRESY.cz
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JARNÍ AKCE 
na dresy s potiskem jména a čísla. Doručení 7 dní.
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KOBEREC VERSUS JINÝ DRUH 
PODLAHOVÉ KRYTINY
Toto dilema zažívají při zařizování dět-

ského pokoje všichni rodiče. „Hlavní 

zásadou je nemít celoplošný koberec, 

množství dekoračních textilií, ve kte-

rých se drží prach a tím roztočové aler-

geny,“ říká nekompromisně doktorka 

Kovaříková. Ačkoli koberce chrání děti 

před prochladnutím od nohou, v přípa-

dě, že máte doma alergika, si vyberte 

raději jiný druh podlahové krytiny. Ko-

berce jsou totiž živnou půdou pro prach 

a  roztoče, které mohou spustit nepří-

jemnou alergickou reakci. Podlaha 

dětského pokoje musí být komfortní, 

příjemně teplá a  snadno omyvatelná. 

Dobrou variantou je měkké linoleum 

nebo korek. Oba materiály jsou ideální 

pro malé děti a dobře poslouží i při prv-

ních krůčcích vašeho zlatíčka.

JAK SI USTELEŠ, TAK BUDEŠ SPÁT
Velkou pozornost by měli rodiče věno-

vat i  dětské postýlce. Matrace a  ložní 

prádlo se rychle stávají královstvím roz-

točů. Chcete-li ochránit svou ratolest, 

hledejte matrace pokryté ochrannou 

vrstvou nebo potahem. Polštáře a při-

krývky by měly být antialergické nebo 

z  dutého vlákna. „Postel by měla mít 

nohy, aby se pod ní dalo vytírat a mat-

race by měly být s povlakem z netkané 

textilie, která brání průniku roztočů. 

Lůžkoviny pak z  umělé střiže, kterou 

bude možné prát při teplotě nad 60°C,“ 

upřesňuje alergoložka Eva Kovaříková.  

Ložní prádlo nezapomeňte vyměňovat 

jednou za 7 až 10 dní, přičemž i přikrýv-

ka a polštář by se měly vyprat alespoň 

jednou za tři měsíce.

Výběru postele bychom vůbec měli vě-

novat velkou pozornost. Děti trpící ato-

pickým ekzémem mívají neklidný spá-

nek, proto bychom jim měli dopřát, co 

nejpohodlnější luxusní postýlku s  kva-

litním roštem a matrací.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE HRAČEK
Hračky jsou neodmyslitelnou součástí 

každého dětského pokoje. Pro malého 

alergika mohou být ale zdrojem pro-

blémů, protože v některých typech hra-

ček se hromadí prach a roztoče. Týká se 

to zejména plyšových a  textilních hra-

ček. Pokud je vám líto vyhodit oblíbené 

hračky vašeho dítěte, stačí o ně správně 

pečovat. Ty, se kterými se vaše dítě ne-

hraje pravidelně, odložte do uzavíra-

telné nádoby, skříně nebo zásuvky na 

hračky, aby se ně neprášilo. Hračky, se 

kterými si hraje rádo, musíte pravidel-

ně prát při vysoké teplotě. Pokud má 

vaše dítě zálibu v  gumových hračkách 

a  plastových hračkách, omývejte je 

v  nádobě s  vodou s  kvalitním desin-

fekčním přípravkem (např. Savo), který 

si poradí nejen s  bakteriemi, ale také 

s  prachem, pylem a  alergeny po do-

mácích mazlíčcích v celém bytě. Použít 

prostředek můžete i přímo na houbič-

ku nebo využít víceúčelovou, rovněž 

bezchlorovou“ variantu ve spreji.

TŘI ZÁSADY NA KONEC
Výše uvedené podmínky jsou podle 

paní doktorky Evy Kovaříkové výrazem 

ideálního stavu. V praxi to samozřejmě 

tak nebývá. „Pro běžný život s malými 

i velkými alergiky v domácnosti je dob-

ré mít na paměti tři zásady: omyvatelné 

plochy, dobrý vysavač a nekuřácké pro-

středí,“ říká závěrem MUDr. Kovaříková. 

Foto: Shutterstock.com
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LAILA
Adam Baxa pracuje jako elitní právník londýnské fi rmy. 

Přesto má pocit, že v jeho perfektní paměti je mezera.  

A  v  jeho životě ještě větší. S?Lailou se má všechno 

změnit. Dvojitá spirála DNA snad nikdy nevypadala 

lépe, ale okouzlení brzy vystřídají pochyby. Kdo je ta 

žena? Výplod genového inženýrství?

Může někoho takového vůbec milovat? Kolik mají ještě 

času? Nic nezmění život tak jako smrt. Dvojitá spirála – 

boj o sebe a o Lailu – se začíná roztáčet.

BYLINKOVÁ PRVNÍ POMOC
Jaké bylinky je dobré mít doma a s čím nám 

můžou pomoci

Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho 

se dnešní svět točí. Naše tělo i  hlava se tomu snaží 

přizpůsobit, co můžou. Ale občas na všechno nestačí 

a my onemocníme. Jako nejsnazší se nabízí sáhnout po 

syntetických produktech farmaceutického průmyslu. 

Stále v  nás však zůstaly sebezáchovné mechanismy, 

které říkají, že to jde i  jinak. Cestu nám ukazují lidé 

ovládající umění léčit bylinami. A  bylinky fungují. Jen 

jim musíme trochu věřit.

ŽÁRLIVKA
Renáta chorobně žárlí. Zvítězit nad obsesemi, které 

ovládají celý její život, ale nedokáže. Když už si myslí, že se 

ocitla na dně, uslyší píseň zahranou na piano jejím tátou, 

nazpívanou neznámou ženou. Proč jí ten hlas způsobuje 

taková muka, stejně jako mámě? Renáta se konečně 

dozvídá, jaké drama se událo mezi rodiči před více než 

dvaceti lety i jak to souvisí s tím, co sama prožívá a jak se 

chová. Její vlastní drama teprve začíná.
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MÁMA
Helga dělala vždycky všechno s plným nasazením. Toužila 

být dobrou manželkou, mámou i  babičkou. Podařilo se 

jí to. Rodině vytvořila bezpečný přístav naplněný láskou 

a pochopením. A i když syn a dcera jsou už dávno dospělí 

a mají své rodiny, nic se na tom nezměnilo. Pořád je ochotná 

pomoct, vyslechnout si každého, poradit. Nečekala za to 

přehnaný vděk, ale nepočítala ani s chladem a kritikou… 

Jak to zvládne?

PŘIVEĎ MĚ ZPÁTKY
Byli mladí a  zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili 

u benzinové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil, byla 

Layla pryč a  už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na 

policii. O mnoho let později se Finn zasnoubil s Laylinou 

sestrou Ellen. Jenže najednou zavolala policie, že někdo 

Laylu spatřil. Začaly se objevovat dávno ztracené věci 

z  její minulosti, tajné zprávy, různé stopy a  varování.  

Co neznámý chce a kolik toho ví?

VEČEŘE V PAŘÍŽI
Užívejte si jídlo jako Francouzi!

Elizabeth se zamilovala do pohledného Francouze 

a odstěhovala se do Paříže, kde objevila nový kulinářský 

svět. Při pozorování francouzských přátel pochopila, 

že to, co Američané chápou jako dodržování diety, je 

pro Francouze normální způsob stravování. A  jedí tak 

s  potěšením, chutí a  vkusem. Není důležité, jestli chcete 

změnit způsob života, nebo najít novou inspiraci, Večeře 

v  Paříži do vaší kuchyně i  do života přinese především 

radost.

ZTRACENÝ PŘÍBĚH
Věci, které pohřbíme hluboko, nás zraňují nejvíc. 

A  někdy kvůli nim zcela ztratíme cestu. Zatímco se 

slavná a pohádkově bohatá hollywoodská herečka Katie 

Quinnová právě ocitá v nejhlubší krizi, muž s přezdívkou 

Sunday se už delší dobu straní lidské společnosti. Jeho 

jediný přítel ho přiměje, aby jel s Katie do Francie a odhalil 

její skutečný příběh, který zatím před celým světem 

skrývala. Je možné, aby si dva zlomení lidé začali navzájem 

pomáhat a nalezli znovu odvahu a chuť žít?
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NEŽ VYSTYDNE KÁVA
Pokud byste měli možnost vrátit se zpět v minulosti, 

využili byste ji?

Malá japonská kavárna Funiculi Funicula ukrývá 

nečekané tajemství. Jedno z  jejích míst umožňuje 

hostům kavárny, vrátit se zpět do minulosti. Musí však 

dodržet určité podmínky. Přítomnost však nezmění 

a čas mají omezený – než jim vystydne káva. Možnosti 

využijí čtyři dvojice – milenci, manželé, sestry a matka 

s dítětem. A právě jejich příběhy kniha vypráví a přináší 

dojemná rozuzlení jejich životních osudů.

MÁ CHUDINKA JANE
Asi ten příběh znáte. Chudá sirota Jane Eyrová začíná 

nový život jako vychovatelka v Thornfield Hall. Zde 

poznává zachmuřeného pana Rochestera – a vezme 

si ho. Nebo ne? V tomto nebývalém dobrodružství 

je všechno jinak. Jistý gentleman skrývá víc než jen 

jednoho kostlivce ve skříni. Chudinka Jane vidí duchy 

a vyšetřovatel Alexander Blackwood zas disponuje 

nadpřirozenými schopnostmi. Je alespoň začínající 

spisovatelka Charlotte Brontëová normální?
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HARRY POTTER: POBERTŮV PLÁNEK
Po celé roky žasli filmoví fanoušci Harryho Pottera nad 

Pobertovým plánkem, kouzelnou mapou Bradavic, 

která se poprvé objevila ve filmu Harry Potter a vězeň 

z Azkabanu. Teď mohou čtenáři poprvé na vlastní kůži

okusit filmová kouzla s tímto krásným průvodcem 

tajemstvími Bradavic, ve kterém najdou také čtyři 

rozkládací strany obsahující kousky slavného plánku. 

Až se fanoušci dosyta pokochají textem, mohou 

otevřít hůlku, která je zároveň také fix s neviditelným 

inkoustem a světlo.
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Moderátorka Agáta Prachařová má sedmiletého synka Kryšpína a téměř dvouletou 

dcerku Miu. Není proto jistě náhodou, že je spoluautorkou a moderátorkou pořa-

du Máma nad věcí, který běží každou neděli na Prima Love. Maminkám v něm radí, 

jak co nejsnáze a pokud možno i nejlépe zvládat strasti spojené s jejich ratolestmi.

S  MANŽELEM MÁME 

"STŘÍDAVOU PÉČI"
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Proč právě pořad Máma nad věcí?

S kolegyní Evou Decastelo jsme si často 

říkaly, že v televizi nic takového nebě-

ží. A protože my mámy trávíme hodně 

času doma, a  zvlášť pak v  neděli, kdy 

dopoledne vaříme, napadlo mě připra-

vit pořad, který by se vysílal právě v ne-

děli v poledne. Chtěla jsem tím pomoci 

nejen maminkám u televize, ale přizná-

vám také i  trochu sobě, ne vždycky se 

mi totiž daří zůstávat nad věcí. Snažím 

se tedy pro nás všechny zjistit co nej-

víc zajímavých a  užitečných informací, 

abychom všechno zvládaly líp a pokud 

možno v klidu.

Věděla jste už od začátku o nějaké 

rubrice, bez níž se váš pořad určitě 

neobejde?

Ano, vaření s  dětmi nebo babičkou. 

Mámy totiž většinou vaří hlavně ve sho-

nu, ale když do toho zapojí děti, zaprvé 

je zabaví, takže se po čas vaření nenu-

dí, a  zadruhé pak dětem jídlo chutná 

mnohem víc. Má to ovšem jedno úskalí, 

které jsem poznala až v reálu při natá-

čení. Maminky by si měly dávat pozor, 

co s dětmi budou vařit. My takhle při-

pravovali hamburger a  přihodila jsem 

do něj Kryšpínovi zeleninu, s čímž pak 

začal mít problém. Takže pozor na to. 

(směje se)

V  pořadu vystupuje také vaše 94 

letá babička. Musela jste ji přemlou-

vat dlouho, než do natáčení šla?

Vůbec, babička se mnou vede například 

i e-shop, je ve svých letech hrozně ak-

tivní. Má asi třicet vnoučat, ale já jsem 

prý její nejoblíbenější, takže mi stačil 

fakt jen jeden telefonát a  domluvily 

jsme se. Víte, babička mě vlastně vycho-

vala, protože, když se narodil brácha, 

byl hodně nemocný, a tak jsem od svých 

tří čtyř let bývala často u ní, aby se mu 

rodiče mohli co nejvíc věnovat. Proto se 

tak trochu cítí jako moje druhá máma, 

a jak víte, mámy většinou svým dětem 

splní, co jim na očích vidí. (usmívá se)

A jak to jde před kamerou 

Kryšpínovi?

Zrovna, než jste přišel, jsem mu pouště-

la jeden díl. Většinou je před kamerou 

docela drzý, ale zrovna tady v tom byl 

celkem netypicky zakřiknutý. Natáčení 

ho ale baví, s  focením je to už trochu 

horší, ale nestydí se. Na kamery je zvyk-

lý odmalička a nijak je neřeší. Nehrozí 

tedy, že by zkameněl, když se rozsvítí 

světlo a začne se točit.

Co ho při natáčení nejvíc baví?

Zlobit! To jednoznačně vede. A když má 

ochutnat naše jídlo, co spolu v pořadu 

vaříme, začne vždycky schválně říkat, 

že je strašně hnusný, takže všichni mu-

sejí počkat, než se zase uklidní a sní ho. 

Prostě taková dětská klasika. 

Jaká reportáž vás osobně poučila?

V pořadu máme spoustu rad a reportá-

ží od těhotenství, porodu až po puber-

tu. Každá maminka si tam určitě něco 

najde. I když mám sama dvě děti, stále 

se dozvídám dost nových a zajímavých 

informací. Uvedu jeden příklad. Ke své 

dnes už osmnáctiměsíční dceři jsem 

třikrát za noc vstávala a dokrmovala ji 

mlékem. Bavila jsem se pak s paní dok-

torkou, a ta mi řekla, že od roka by se 
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dětem, když jsou na umělé stravě, mlé-

ko dávat nemělo, dokonce jim prý ani 

moc neprospívá. Tak jsem to Miu od-

naučila. Sice mi tři noci proplakala, ale 

pak se zklidnila a už je v klidu.

Kryšpínovi je sedm a půl. 

Jak zvládá první třídu?

Od svých dvou a půl let chodil do škol-

ky, takže byl naštěstí na jistý režim 

zvyklý odmalička. Přesto jsem se školy 

trochu bála. Je totiž hodně zvídavý. Ve 

čtyřech letech uměl celkem dobře počí-

tat, sčítat, odčítat, násobit, a  tak jsem 

měla strach, aby se tam moc nenudil 

a nezlobil. Raději jsem s ním proto zá-

měrně netrénovala čtení, protože, kdy-

by uměl i číst, asi by s ním paní učitelka 

měla trápení. Škola ho jinak strašně 

baví, je dost pečlivý, a  když mu třeba 

řeknu, že ten článek nemusí dočíst celý, 

tak mi odpoví, že ho přece jen dočte, 

aby úkol poctivě splnil. Není šprt, ale 

vzorný ano, za což jsem ráda, protože 

já taková nebyla. Doufám, že ho tento 

přístup jen tak neopustí. (směje se)

Jaký předmět má nejraději?

(přijde do pokoje Kryšpín a Agáta se ho 

zeptá, co ho ve škole baví, přičemž Kry-

špín pohotově odpoví)

Kryšpín: Nic. Teda, jo, přestávky.

Agáta: Ale říkal jsi, že matika.

Kryšpín: To jo, ale přestávky jsou lepší. 

Mami, tedy Agáto, musím ti něco říci. 

Agáta: (vysvětluje) Víte, máme spolu 

takovou hru, že pokud udělá třeba ně-

jaký průšvih, řekne to Agátě, která ho 

na rozdíl od maminky nepotrestá. Tak-

že jsem teď zvědavá, co z něj vyleze.

Kryšpín: Ale nesmíš se zlobit! Dostal 

jsem trojku.

Agáta: Z čeho?

Kryšpín: Měli jsme se naučit básničku 

a já na to zapomněl.

Agáta: Tak to je skvělý! Já tě tady před 

panem redaktorem chválím, jak jsi 

vzorný, a ty teď přijdeš s tímhle.

Kryšpín: Ale Tomáš vedle mě dostal 

pětku.

Agáta: Super. 

Kryšpín: Ale nemůžeš se na mě zlobit.

Agáta: (vysvětluje) Tuhle hru zavedla 

moje máma, když jsem byla malá, 

abych se jí nebála říci pravdu, když 

jsem udělala něco nepatřičného. Mohla 

jsem to tak říci Veronice, která se mnou 

problém vyřešila, ale nebyla na mě za 

to naštvaná. Chtěla jsem v  téhle hře 

pokračovat i  se svými dětmi. (otevře 

žákovskou knížku) Recitace tři. Hrozný!

Kryšpín: Ale nesmíš se na mě zlobit.

Agáta: Jasně, ale naučíš se ji a známku 

si opravíš.

Jaké má Kryšpín koníčky?

Chodí dvakrát týdně na fotbal, a pak je 

také vášnivý rybář. K rybaření ho přive-

dl Kuba, takže už ve třech letech doká-

zal prosedět čtyři hodiny s nahozeným 

prutem a čekat, jestli něco chytí. Takže 

je rybář a fotbalista.

Kryšpín: A florbalista.

Agáta: No jo, a florbalista. To je hrozný, 

když děláte rozhovor a dítě vás opravuje 

a doplňuje. Běž si raději hrát. (směje se)

Rozumí si Kryšpín se ségrou?

Je jejím velkým ochráncem a on pro ni 

hrdinou. Mia se na něj dívá jako na vzor 
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všeho. Mají hrozně fajn vztah, hezky se 

o ni stará, všude ji nosí, je fakt dobrej 

brácha. Občas se samozřejmě také po-

perou, ale do toho nezasahuji, dokud 

neteče krev. (směje se) Já třeba až tak 

hezký vztah s  bráchou neměla. Byli 

jsme totiž od sebe čtyři roky, a tak jsem 

ještě neměla moc rozumu na to pocho-

pit, proč se mi máma tolik nevěnuje. 

Šestileté dítě už tomu rozumí. Mia ho 

tedy neustále hladí, dává mu pusinky, 

nebo když se spolu dívají na pohádku, 

chytne ho, aby ji držel za ruku. Je moc 

hezké je takhle pozorovat.

Vzpomenete si na okamžik, 

kdy Kryšpín viděl ségru poprvé?

Přijel se za námi podívat do porodni-

ce, kam ho přivezl můj brácha Vincent. 

Měl Kryšpínka na starosti, když byl se 

mnou Kuba u  porodu. Kluci si udělali 

takový chlapský víkend. Kryšpín si Miu 

hned pochoval. Bavila ho od miminka, 

ale teď, když umí chodit, žvatlá a mo-

hou spolu dělat lumpárny, ho baví sa-

mozřejmě ještě víc. Taky ji už dokonce 

jako správný fotbalista jednou postavil 

do brány a byla za brankářku.

Vyrůstala jste ve velké rodině jako 

nejstarší z  šesti sourozenců, takže 

jste měla, co se malých dětí týká, 

mnohé zkušenosti. Pomohly vám 

později v roli maminky?

Jen v některých praktických věcech, ji-

nak se stejně musíte všechno učit, na-

víc vlastní dítě je úplně něco jiného… 

Ale je fakt, že jsem třeba ve svých pěti 

letech uměla uvařit guláš pro celý zby-

tek rodiny. (směje se) Kryšpín byl první, 

a jak se tak říká, u prvního dítěte děláte 

všechno stylem pokus omyl. S Miou už 

všechno zvládám mnohem líp. Sice jsem 

se Kryšpína nebála vzít do ruky nebo 

přebalit, jak to některé novopečené 

maminky mívají, ale řešila jsem s  ním 

jiné problémy.

Jaké?

Až do jeho dvou let jsem ho nosila v ná-

ručí, aby mi vůbec usnul. Takhle hroz-

ně jsem si ho rozmazlila, protože jsem 

nedodržovala pravidelné rituály, že by 

měl chodit spát mezi sedmou a osmou 

hodinou, měl uvolněný režim, na což 

jsem doplatila. Máma mě na to sice 

upozorňovala, jenže já si chtěla tyhle 
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věci dělat podle sebe, takže jsem pak 

ponocovala. Mia spí od začátku sama, 

usíná sama, má pevně daný režim, kte-

rý je pro děti neskutečně důležitý. Pou-

čila jsem se ze svých chyb.

Jste ve výchově důsledná?

Kuba je důslednější, přiznávám. Kryšpí-

novi asi víc povolím já, vůči Mie jsem 

už taky celkem důsledná. Ale tím, jak 

je Kryšpín tím prvním, má občas jisté 

úlevy. Asi by to tak být nemělo, ale… 

Znáte to. (usmívá se)

Jak máte s Kubou rozdělenou péči 

o děti?

Diáře si plánujeme hlavně podle dětí, 

aby nebyly nikdy samy doma. Třeba teď 

kvůli natáčení pořadu Máma nad věcí 

s nimi nemůžu být tak často jako dřív, 

proto se snažíme doma střídat. Zrovna 

nedávno jsme si dělali legraci, že to vy-

padá, jako bychom měli střídavou péči. 

Opravdu se míjíme ve dveřích. Podle 

mě je ale důležité, aby děti viděly své 

rodiče co nejvíc. Máme i  chůvy, které 

nám pomáhají. Jinak Kubu nenutím do 

žádné aktivity typu „teď se jdi projít 

s  dětmi ven“. Když do něčeho chlapy 

nutíte, nedělají to pak rádi a nakonec 

jsou všichni zpruzení a  naštvaní. Po-

kud se mu tedy chce jít ven nebo něco 

udělat, může, ale nemusí. Takže hádej-

te, jak to nakonec většinou dopadne? 

Ano, s dětmi na procházce uvidíte spíš 

mě než Kubu. (směje se)

Nedávno jste se s dětmi vrátila 

z Tel Avivu. Jak se vám cestovalo?

Letěli jsme tam s mámou (herečkou Ve-

ronikou Žilkovou, pozn. redakce) a měli 

jsme s sebou ještě psa, takže jsme byli 

opravdu skvělá parta. Hned na letišti 

mě Mia celou pozvracela a  v  podob-

ném duchu probíhal celý náš let. (směje 

se) Kryšpín už cestování v letadle zvládá 

v pohodě, jinak ale zastávám názor, že 

by se s dětmi tak aspoň do tří let nikam 

daleko, zvlášť pak do exotických států, 

cestovat nemělo, byť jsem to i já sama 

jednou podnikla. Vím tedy, o čem mlu-

vím. Dítě z toho nic nemá, rodiče jsou 

jenom ve stresu a  lidem v  dopravních 

prostředcích vadí, když děti stále bre-

čí. Do Tel Avivu je to naštěstí jen čtyři 

hodiny letu, který jsme podnikli hlavně 

kvůli Kryšpínovi, který má strašně hez-

ký vztah s  Kordulkou (dcera Veroniky 

Žilkové a Martina Stropnického, pozn. 

redakce) a chtěl ji vidět. Stýskalo se ale 

nám všem. Kryšpín s  Kordulkou jsou 

podobně staří, takže si je s mámou vět-

šinou čenžujeme, střídáme se v hlídání.

Máte z cest, co se týče dětí, nějaký 

zajímavý zážitek?

Trochu jiný, než si možná představuje-

te. S Kubou jsme chtěli jet na dovole-

nou na Sicílii, a  tak se máma nabídla, 

že nám našeho tehdy tříletého syna 

pohlídá. Vzpomínám si na okamžik, jak 

jsme najeli na trajekt, a já se dívala na 

krásný výhled s vytouženou Sicílií, když 

mi zrovna mamka napsala SMS, v níž se 

ptala, kolik Kryšpín váží. Říkala jsem si 

něco v  tom smyslu, že mu zase kupu-

je nějaké dobroty. Tak jsem jí odepsala 

a ona mi asi za hodinu volala, že je Kry-

špín po operaci. Naštěstí mi to neřekla 

předem, protože bych se během té ho-

diny určitě zbláznila.

Co se mu stalo?

Byli spolu na lodičkách a  Kryšpín na 

sebe babičku nějak strhnul, takže na 

něj máma se svými třiceti kily spadla 

a  zlomil si stehenní kost. Dojeli jsme 

tedy na Sicílii, které jsem zamávala, 

sedla na letadlo a letěla zpět do Prahy. 

Takový fajn výlet jsem podnikla.

Vídá se Kryšpín se svým tátou?

Když je jeho tatínek v Čechách, tak ano. 

Teď se s ním neviděl asi čtyři roky, žije 

totiž na Bali. Nedávno tu ale byl na půl 

roku, takže se vídali. V  kontaktu jim 

nebráním. Jsme také domluveni, že 

mu Kryšpína, který je v mé péči, půjčím 

a pojede s ním na čtrnáct dní na prázd-

niny. Nejsem matka, která by dělala 

otci problémy, aby viděl své dítě. To by 

nebylo dobré pro nikoho.

Přejala jste po mámě něco z její 

výchovy?

Třeba mě naučila právě komunikaci 

s bývalými partnery. Mě totiž také vy-

chovával nevlastní táta, ale když jsem 

měla třeba narozeniny, byl tam jak můj 

vlastní, tak nevlastní otec. Naučila mě, 

že je nesmírně důležité, aby máma vy-

cházela dobře se svými minulými part-

nery. Nikdy jsem ale nechtěla děti vy-

chovávat jako moje máma, což se mi 

však úplně nedaří. Naše máma byla 

a je celkem výbušná, snažím se být tedy 

klidnější, ale ne vždy to jde. (směje se)

Závěrem mi dovolte otázku, proč  

nechce, aby se Mia fotila do časopisů?

S  manželem jsme se tak rozhodli. Ne-

chceme, aby ji lidi na ulici poznávali. 

Navíc je dnes všude takových úchyláků, 

že z toho prostě máme strach. Kryšpína 

jsem před fotografy už ukázala, takže 

by bylo nesmyslné ho teď začít scho-

vávat. Když jsem byla mladší, takhle 

jsem o tom prostě nepřemýšlela. Dnes-

ka bych už samozřejmě jednala jinak, 

ostatně jako v mnoha dalších směrech. 

Jak se holt říká, člověk k  jistým věcem 

musí dospět…

Jiří Landa
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