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Máme tu poslední letošní číslo a s koncem 
roku snad bude čas se na chvilku zastavit, 
zpomalit a bilancovat. Jaký ten letošní rok 
vlastně byl? Pokud  vám něco přinesl a nic 
nevzal, jistě by se dalo říct, že byl vlastně 
rokem hezkým a  úspěšným. A možná by-
chom si toho měli trochu víc vážit a občas si 
to připomenout v té naší uspěchané době. 
Zkusme si připustit, že sníh, který se snad 
letos ukáže i nížinách, dodá městům kouz-
lo a vánoční výzdoba nás na chvíli vrátí do 
dětských let, kdy vše bylo možné. Pojďme se 
tedy společně těšit na báječný vánoční čas, 
který nás čeká a při tom si přečíst nějaké za-
jímavé články.
Určitě doporučuji začít vánočním rozhovo-
rem. Úplně normální klasické české Vánoce. 
I tak by se daly charakterizovat svátky, které 
prožívá Monika Absolonová se svými dvěma 
malými syny. Přesto jim nechybí kouzlo a pů-
vab. Jistě vás vánočně naladí a vy budete mít 
chuť pokračovat napříč našimi vánočními ná-
padníky - poradíme vám, jak vybrat zajíma-
vou hračku, že zajímavým vánočním dárkem 
může být kosmetika, stejně jako balíček pro 
zdraví. Řekneme si i něco zdravém vánočním 
vaření a pečení a doporučíme vám pár zají-
mavých vánočních dekorací 

Tak šťastné a veselé 
a na shledanou v novém roce

Editorial
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Těhotenství

Plánujete těhotenství a říkáte si, že se možná zadařilo? Toužebně očekáváte 

miminko a čekáte na první příznaky, že už je možná na cestě? Potom vám jistě 

přijde vhod pár rad, jak těhotenství co nejdříve rozpoznat.

TĚHOTENSTVÍ

PRVNÍ
PŘÍZNAKY
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Pojďme tedy na přehled základních pří-

znaků, které mohou těhotenství signa-

lizovat:

ZPOŽĎUJÍCÍ SE MENSTRUACE
Nedostala jste „to“? Podle některých 

zaručený první příznak možného těho-

tenství. S tím je třeba do jisté míry sou-

hlasit, ale rovněž netřeba se hned děsit, 

případně radovat, pokud se menstruace 

o  pár dní zpozdí. Některým ženám se 

menstruace může zpozdit třeba i  o  14 

dnů z důvodů různých vnějších či vnitř-

ních vlivů, mezi které patří nadměrný 

stres, různé psychické či fyzické problé-

my nebo onemocnění. Takže pokud se 

menstruace zpozdí, nemusí se nutně 

jednat o příznak těhotenství. 

ZMĚNY NÁLAD A NEUSTÁLÁ 
ÚNAVA
Zná to snad každý – s těhotenstvím čas-

to souvisí i změny nálady a mnohdy i cel-

ková únava. Máte pocit, že je vaše nála-

da v poslední době jako na horské dráze 

– v jednu chvíli se cítíte skvěle, v druhou 

zase naprosto pod psa? I to mohou být 

příznaky těhotenství, ale stejně tak ne-

musí! Pokud je žena těhotná, musí její 

tělo využít více živin pro růst embrya, 

což je často vysilující a může to způsobo-

vat dočasnou únavu. A ta může mnohdy 

vést ke zmíněným změnám nálady. 

POTŘEBA CHODIT STÁLE NA 
ZÁCHOD
Muži občas tvrdí, že ženy chodí až moc 

často na onu místnost a  v  těhotenství 

to platí dvojnásob. A  nemusí jít nutně 

o ranní nevolnosti, mezi příznaky těho-

tenství často patří potřeba i často chodit 

na malou. To se děje z důvodu, že em-

bryo vylučuje látky podporující produkci 

moči a  také během těhotenství dochá-

zí k  většímu prokrvení orgánů v  těle 

a především pak tkání pánve. Ta se kvůli 

tomu zvětšuje a postupně tlačí na mo-

čový měchýř, což způsobuje zvýšenou 

potřebu návštěvy toalety.

MÁTE VÝTOK A BOLÍ VÁS 
BŘICHO?
Každý výtok něco signalizuje, většinou 

to, že s tělem není něco v pořádku. Mezi 

časté příznaky těhotenství patří hustý 

bílý výtok, který se dostavuje u  někte-

rých žen častěji, než je zdrávo. Dalšími 

příznaky počínajícího těhotenství mo-

hou být bolesti břicha, konkrétně pak 

zvýšená citlivost podbřišku, nezřídka 

také závratě až mdloby.

ZVÝŠENÁ CITLIVOST PRSOU
Během těhotenství je tělo matky často 

obdařeno vyšší citlivostí na různé pod-

něty. Mezi často tradované příznaky tě-

hotenství patří i zvýšená citlivost prsou 

na doteky, které mnohdy mohou být 

i  velmi bolestivé. To souvisí se změna-

mi v prsou, kdy může dojít ke zvětšení 

bradavek a dvorců kolem nich, případně 

naběhnutí malých žilek tamtéž. Samo-

zřejmě i samotná prsa se v průběhu tě-

hotenství zvětšují.

ZVÝŠENÁ CHUŤ K JÍDLU
Prohlaste před rodiči, že byste si dala 

okurky, byť je o vás známo, že je k smrti 

nenávidíte a bude oheň na střeše. Snad 

každý ví, že mezi příznaky těhotenství 

patří i  zvýšená chuť k  jídlu (podle ně-
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kterých až žravost), mnohdy vedoucí 

k opravdu rozličným chutím na samých 

koncích kulinářského spektra. Chvíli 

máte chuť na zmíněné okurky, vzápě-

tí byste zase snědla šlehačkový dortík 

a  nedlouho na to kus masa.Také to 

může být jedním z příznaků vysněného 

těhotenství.

KAZIVOST ZUBŮ
V těhotenství je větší náchylnost k záně-

tu dásní či častějším kazům, a to i z dů-

vodu toho, že mnoho žen má více chutě 

na sladké a  to, jak je známo je živnou 

půdou pro bakterie v ústech.

Jinak celková péče o  zuby v  těhoten-

ství se nijak neliší od péče o zuby mimo 

něj. Důležité jsou pravidelné preventiv-

ní prohlídky, správná technika čištění 

včetně mezizubních kartáčků Strachem 

mnoha žen je, že jim během těhoten-

ství vypadají díky ztrátě vápníku zuby. 

Jedná se ale pouze o mýtus. Plod si bere 

vápník ze stravy matky, případně z kos-

tí. Ze zubů vápník nijak čerpat nemůže. 

Případná zvýšená kazivost během těho-

tenství je způsobená častější konzumací 

sladkých pokrmů, ale i  časté zvracení 

může zdraví zubů negativně ovlivnit, 

protože může poškodit zubní sklovinu.

Během těhotenství je důležitá pestrá 

a vyvážená strava, která ovlivňuje celko-

vý zdravý vývoj plodu. Pro správný vývoj 

zubů nenarozeného dítěte je důležitý 

vápník, vitamin D, fosfor, proteiny, ale 

i další vitaminy a živiny. Určitě se nedá 

říct, že potraviny s vlákninou zajistí níz-

kou kazivost.

Tak hodně štěstí! 

Foto:Shutterstock.com

Pro naše nejmenší bychom udělali cokoliv. Od samého početí myslíme na to, jak dětem dát bezstarostný život plný radosti, spoko-

jenosti a zábavy. Pečujeme o ně, jsme jim na blízku, kdykoli nás potřebují. Nejsme ale sami. Mikrobiota, tedy mikrobiální osídlení 

těla, je rovněž přítomna v každém okamžiku našeho života a hraje významnou roli již od samého početí. Žije v rovnováze s naším 

tělem a plní nezastupitelné funkce při ochraně zdraví, ve výživě, a tak i ve vývoji dětí. Zpočátku je velmi podobná té matčině. 

Hned po klasickém porodu je však novorozenec vystaven enormnímu vlivu nových faktorů – patogenů a dalších nežádoucích vlivů, 

před nimiž je třeba ho ochránit. Jednou z cest je obohatit jejich výživu o ty správné probiotické kmeny a významné nutrienty na 

podporu obranyschopnosti a vývoje, které jsou určené speciálně pro dané období. Tomu odpovídá koncept pro prvních 1000 dní 

nového života.

Střevní mikrobiota, množství a diverzita prospěšných bakterií, se stabilizuje kolem 3. roku života. V této době dítě začíná navště-

vovat dětské koutky, školky a jiná zařízení, proto je důležité, aby sem přicházelo už odolné a úspěšně tak pokračovalo v rozvoji 

tzv. adaptivního neboli získaného imunitního systému.  Zejména rodiče, kteří mají více malých dětí, ví, jak snadné je přinést si 

z podobných zařízení domů bacily a rozšířit je po celé rodině. 

Střevní mikrobiota může být narušená užíváním antibiotik, akutními trávicími obtížemi i změnami v jídelníčku nebo odstavením 

od mateřského mléka. Doplňování probiotik, která udržují přirozenou rovnováhu střevního mikrobiomu, je důležité pro to, aby 

naši nejdražší dostali silný a kvalitní základ, jenž je bude ovlivňovat po celý životČím větší množství prospěšných bakterií osidluje 

dětský mikrobiom během prvních let života, tím zdravější jedinci z nich vyrostou. 
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Stalo se tak trochu módou rodit 

císařským řezem. Ostatně,proč se 

trápit dlouhé hodiny na porodním 

sále, proč se stresovat termínem po-

rodu, když jde vše naplánovat, zor-

ganizovat, domluvit...

CÍSAŘSKÝ 

ŘEZ



Císařský řez je v  současnosti nejčastě-

ji prováděnou porodnickou operací 

a  pravděpodobně je i  nejčastější břiš-

ní operací vůbec. Má velmi zajímavou 

historii: do roku 1500 byl prováděn 

výhradně na ženě umírající či právě 

zemřelé. Uvedená praxe vycházela 

ze znalostí možné záchrany plodu.  

V  roce 1500 byl proveden první cí-

sařský řez na živé ženě v  Evropě. Dle 

literárního zdroje z  roku 1582 (Fran-

cois Roussete) jej provedl švýcarský 

nunvář Jacob Nufer. Od 16. do konce 

19. století však byla operace zatíže-

na nepřijatelnou mírou rizika a  vyso-

kou pravděpodobností smrti rodičky.  

Historie moderního císařského řezu se 

datuje od roku 1876, kdy italský po-

rodník Porro uvedl novou operační 

techniku zahrnující odejmutí dělohy po 

vybavení plodu, která revolučně snížila 

riziko smrti ženy. Technika používaná 

doposud je spojena se jménem brit-

ského porodníka John Martin Munro-

-Kerra a rokem 1926. 

PROČ NARŮSTÁ POČET CÍSAŘ-
SKÝCH ŘEZŮ? 
1. Opakovaný císařský řez. Narůstá 

podíl žen, které rodí opakovaně 

císařským řezem, pouze 10 % žen 

po císařském řezu rodí spontánně. 

2. Věk těhotných. Neustále narůstá 

věk rodiček v  kategoriích nad 30, 

35 a 40 let. Čím je žena starší při 

prvním porodu, tím je vyšší riziko, 

že bude rodit císařským řezem. 

3. Asistovaná reprodukce. Neustá-

le se zhoršuje plodnost populace 

a tím narůstá podíl dětí koncipova-

ných mimotělně – „ve zkumavce“. 

Takto počaté děti častěji přicházejí 

na svět císařským řezem. 

4. Konec pánevní. Více než 3 % všech 

gravidit je v období porodu v polo-

ze podélné koncem pánevním. Té-

měř 90 % všech konců pánevních 

je porozeno císařským řezem. 

5. Zlepšení perinatálního výsled-

ku u  extrémně nezralých a  rizi-

kových gravidit. Císařský řez je 

uplatňován u  novorozenců velmi 

nízkých hmotnostních kategorií.  

Hypoxie. Přibližně 15 % císařských 

řezů je provedeno pro hrozící hy-

poxii plodu v  průběhu porodu. 

S  monitorováním porodů je podíl 

takto zachycených a  ohrožených 

novorozenců vyšší.

Forensní rizika. Porodníci jsou vystaveni 

velkému společenskému a  forensnímu 

tlaku. Jsou v  defenzivním postavení. 

Plánovaný císařský řez má přijatelná 

a předvídatelná rizika, často je doporu-

čen jako prevence hrozících komplika-

cí, frustrace rodičky a soudního dopadu 

na lékaře. 

TECHNIKA OPERACE 
Operace je prováděna v  celkové anes-

tesii nebo stále častěji ve svodné „suba-

rachnoidální“ anestesii (anestetikum je 

injikováno do páteřního kanálu a  za-

jistí znecitlivění dolní poloviny těla).  

Po přípravě operačního pole desinfekč-

ním roztokem je břišní dutina otevřena 

příčným transverzálním řezem (bývá 

označován podle Phannenstiela, nebo 

Joel-Cohena). Děloha je otevřena též 

horizontálním řezem v  oblasti dolní-

ho děložního segmentu. Primární in-

cise je tupě rozšířena prsty operatéra. 

Řez na děloze je nazýván hysterotomií 

a  musí být dostatečně velký pro bez-

pečné vyjmutí plodu z dutiny děložní. 

Po vybavení plodu je vyjmuta i  pla-

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

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

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

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

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

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

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

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

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

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



batelnými stehy. Následuje uzavření 

břišní dutiny v  anatomických vrstvách.  

Vzhledem k tomu, že je císařský řez tak 

často prováděnou operací, hledají po-

rodníci co nejefektivnější metodu ope-

race. Efektivitou se rozumí bezpečnost 

pro matku i plod, časová a ekonomická 

nenáročnost. V tomto smyslu byl defino-

ván pojem chirurgického minimalizmu.  

Operace jsou oproštěny od všech kroků, 

které vznikly historicky a nyní jsou shle-

dány nadbytečnými. Mezi nejznámější 

představitele techniky císařského řezu 

založené na principu chirurgického mi-

nimalizmu je metoda „Misgav-Ladach“.  

Jako první ji publikoval Michael Stark 

a  nazval ji po stejnojmenné nemoc-

nici v  Jeruzalemě. Operace spočívá 

v  otevření dutiny břišní pomocí tupé 

preparace prsty operatéra a vynechání 

futura některých anatomických vrstev 

břišní stěny, které byly tradičně sešívány.  

Metoda nabyla značné obliby a je pou-

žívána v mnoha zemích. 

PROČ OPERACI PROVÁDÍME?
Historické indikace se vyvíjely od 

operace na umírající a  zemřelé, dále 

stavů, které znamenaly pro rodičku 

jistou smrt (těžké deformity pánve, 

nedovolující porod plodu) k  indika-

cím moderním, které snižovaly rizika 

pro matku a  později i  novorozence.  

Zakladateli moderních indikací byli 

mezi dalšími Munro-Kerr, Mc Ilroy, 

Haultin, kteří doporučovali provádět 

císařský řez u  deformit pánve, vel-

kých plodů v  poloze podélné koncem 

pánevním, preeklampsie, eklampsie 

a  u  žen s  vážnými chorobami srdce.  

V  současné době dělíme indikace 

systematicky na mateřské, fetální 

a sdružené: 

• Fetopelvický nepoměr mezi pánví 

a  plodem resp. hlavičkou plodu, 

vcestná překážka – nádory, dě-

ložní myomy, překážky v  oblasti 

měkkých porodních cest, stavy po 

operacích dělohy – vyjmutí myo-

mu, operace dělohy při poruchách 

plodnosti, operace pro děložní 

septum - přepážku, vcestné lůžko, 

předčasné odlučování placenty, 

nezdařená indukce porodu. 

• Celková onemocnění ženy zvyšující 

rizika spontánního porodu v defi-

novaných klinických situacích (Dia-

betes mellitus, hypertenze, kardi-

opatie, progredující preeclampsie, 

cévní onemocnění, retinopatie, 

zánětlivá onemocnění střev). 

• Nepravidelné polohy plodu: 

příčná, šikmá poloha, poruchy 

mechanismu porodu hlavičky: 

deflexe– čelní a  obličejová polo-

ha, asynklitismy, naléhání ručky.  

Konec pánevní u primipary, konec 

pánevní s  předpokládanou hmot-

ností < 2500 g a > 3500 g. 

• Akutní a chronická tíseň – hypoxie 

– plodu, naléhání a výhřez pupeč-

níku, anémie plodu – Rh imuniza-

ce, fetomaternální transfúze, her-

pes genitalis – akutní forma.

• Vícečetné těhotenství: plod A v po-

loze koncem pánevním, primární 

uložení jednoho z  plodů v  příčné 

poloze, nezralost, hypotrofie, vel-

ká váhová diskrepance mezi plody, 

větší počet plodů než dva. 

• Sdružené indikace: předčasný po-

rod, věk rodičky, neúspěšná ana-

mnéza – perinatální ztráty, léčená 

sterilita. Indikace k opakovanému 

císařskému řezu: dva a  více císař-

ských řezů, korporální, nebo cervi-

kokorporální řez, jiná poloha než 

záhlavím, obecně platné indikace 

k císařskému řezu. 

Rozdělení podle podmínek, kdy je 

operace prováděna:

1. Plánovaný v těhotenství

2. Akutní v těhotenství

3. Plánovaný za porodu

4. Akutní za porodu

Navzdory tomu, jakým vývojem medicí-

na prošla obecně platí, že císařský řez 

akutní je zatížen vyššími riziky pro mat-

ku i novorozence.

Foto: Shutterstock.com 
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Také spíte se svým miminkem v posteli? Nebo si ho tam pravidelně po půlnoci 

přenášíte? Nebo naopak patříte k druhému táboru zatvrzelých odpůrců?

SPANÍ KOJENCŮ S RODIČI



INZERCE

17

Svět nejmenších



Zastánci společného spaní argumentu-

jí přínosy pro obě strany, tedy kojence 

i rodiče. Nejčastěji zmiňovanými příno-

sy jsou:

• usnadnění nočního kojení, 

• upevnění vztahu matky (rodičů) 

a dítěte, 

• delší a  klidnější noční spánek ko-

jence i matky, který je dán snadněj-

ší manipulací s  kojencem a  snad-

nějším usínáním matky i  dítěte 

v těsné blízkosti. 

Společné spaní s kojenci je časté v ze-

mích mimo západní kulturní okruh a je 

proto považováno za přirozené a  tra-

diční. Nemělo by se však zapomínat, 

že v  těchto zemích platí jiné kulturní 

zvyklosti, lůžka a matrace jsou z jiných 

materiálů, stejně jako lůžkoviny. Tyto 

skutečnosti přitom velmi výrazně ovliv-

ňují rizika společného spaní s kojenci.

Podle Americké pediatrické akademie 

je nejbezpečnějším místem pro spa-

ní kojence vlastní postýlka v blízkosti 

postele matky. Společné spaní kojence 

a dospělých osob podle několika vel-

kých studií prokazatelně:

• zvyšuje riziko udušení a  uškrcení 

dítěte, 

• zvyšuje riziko syndromu náhlého 

úmrtí dítěte, a to zvláště u matek, 

které kouří. 

Nejčastější příčiny smrti v postelích  

rodičů jsou následující:

• udušení poté, co se hlavička kojen-

ce zaklíní mezi matraci a čelo po-

stele, zeď nebo jiný předmět vedle 

lůžka, 

• udušení obličejem dolů na měk-

ké matraci nebo měkkých lůžko-

vinách (polštářích, přikrývkách 

apod.),

• uškrcení v  rámu postele, kterým 

projde tělo kojence, ale kojenec 

zůstane v rámu viset za hlavičku.

Rizika společného spaní kojenců s ro-

diči se dají minimalizovat při dodržení 

následujících pravidel:

• kojenci by nikdy neměli spát v jed-

né posteli s  jinými dětmi, zvláště 

ne s batolaty, 

• kojenci by nikdy neměli spát v po-

steli s  dospělými, kteří jsou pod 

vlivem alkoholu, drog či jakýchkoli 

utišujících léků, 

• kojenci by nikdy neměli spát v po-

steli s rodiči-kuřáky, 

• kojenci by měli být ukládáni 

k spánku na záda, 

• hlavička dítěte by neměla být ve 

spánku ničím přikryta, 

• kojenci by neměli spát v posteli ro-

dičů sami, 

• rodičovská postel by měla mít co 

nejpevnější matraci pokrytou pou-

ze napnutým prostěradlem, zcela 

nevhodné jsou vodní postele, 

• kojenci by neměli ležet na měk-

kých polštářích či přikrývkách, pol-

štáře a  těžké přikrývky by neměli 

používat ani rodiče, 

• matrace by měla přesně zapadat 

do rámu postele, mezi postelí a če-

lem postele, zdí nebo nábytkem 

vedle postele by neměly být žád-

né prohlubně, do kterých by mohl 

kojenec spadnout. V  optimálním 

případě by kolem postele měl být 

volný prostor, pád z postele je pro 

dítě méně nebezpečný než zapad-

nutí do těsného prostoru mezi ma-

trací a zdí nebo nábytkem, 

• čelo postele by nemělo mít žádné 

otvory nebo mezery, do kterých by 

se mohla zachytit hlavička dítěte,

• kojenci by nikdy neměli spát s ro-

diči na gauči, protože zde je zvýše-

né riziko udušení, 

• se společným spaním s  kojencem 

by měli souhlasit oba rodiče. 

Foto: Shutterstock.com
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Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem Azulenu. 

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

svědivé nebo sluncem spálené pokožky.  

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

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

AVIRIL dětský olej s azulenem 50 ml

AVIRIL dětský krém 50 ml

www.alpa.cz

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

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé 
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.
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Zdravé a krásné miminko je snem každého rodiče. Ne vždy je ale vše 

bez problémů. K určení zdravotního stavu miminka těsně po porodu

slouží Apgar skóre

APGAR SKÓRE



Zdravotní stav novorozence po porodu 

závisí na jeho zralosti, průběhu těhoten-

ství, funkci placenty během těhotenství 

a  stavu plodu v  děloze bezprostředně 

před porodem a při průchodu porodní-

mi cestami. 

V první, páté a desáté minutě hodnotí 

na porodním sále stav novorozence se-

stra nebo dětský lékař. K objektivnímu 

posouzení slouží skóre podle anestezio-

ložky Apgarové, tzv. Apgar skóre. To je 

základní a první hodnocení, které dostá-

vá každý novorozenec po narození.

HODNOTÍ SE: 
základní životní funkce, počet tepů srd-

ce, dýchání, ale i to, jak je celkově kom-

ponovaný nervosvalový systém, tedy 

napětí svalů, odpověď na podráždění, 

a  barva kůže, která odráží zásobení 

těla kyslíkem (každý novorozenec má 

těsně po porodu fialový nádech kůže, 

která postupně zrůžoví). Stav se vyjad-

řuje body od nuly do dvou. 

ČÍM LEPŠÍ JE STAV DÍTĚTE, TÍM 
VÍCE MÁ BODŮ: 
8–10 bodů odpovídá zdravému novo-

rozenci, který je po porodu bez potíží,  

5–7 bodů znamená, že novorozenec 

má při příchodu na svět určité potíže 

s přizpůsobením se novým podmínkám, 

většinou jsou však přechodného rázu, 

Méně než 5 bodů mají novorozen-

ci s  porušenými základními životními 

funkcemi, kteří vyžadují neodkladnou 

lékařskou péči, jako je obvykle resus-

citace a  stabilizace dítěte s  podporou 

dýchání v inkubátoru. 

DALŠÍ VYŠETŘENÍ 
V  případě operativního porodu, nebo 

je-li Apgar skóre nízké, pomáhají k po-

souzení stavu novorozence laboratorní 

vyšetření, jako je především stanovení 

vnitřního prostředí a krevních plynů, ze 

vzorku pupečníkové krve, tzv. Astrup. 

Hodnoty tohoto vyšetření vypovídají 

o zásobení tkání (a tím i životně důleži-

tých orgánů) kyslíkem a ukážou případ-

nou míru kyslíkové nedostatečnosti plo-

du během porodu, tzv. hypoxii plodu.

VELKÁ NEZNÁMÁ 
Každý rodič má pocit, že když je zdra-

vý, musí se mu zákonitě narodit zdravé 

dítě. Případný neúspěch mnohdy svalu-

je na porodníky. Ne vždy je však porod-

ník vinen. 

Stav dítěte po porodu můžeme přirov-

nat ke špičce ledovce, kde větší část děj-

ství, kterou jsme nemohli sledovat, se 

odehrála někdy průběhu těhotenství. 

Apgar skóre a Astrup jsou jedny z mála 

metod, jak objektivizovat stav při po-

rodu a  bezprostředně po něm. Sama 

o sobě ale tato hodnocení ještě nic ne-

vypovídají o tom, jak se bude dále dítě 

vyvíjet. 

Foto: Shutterstock.com
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„Hra je vážná věc,“ řekl známý český dětský psycholog profesor Zdeněk Matěj-

ček. Měl tím na mysli, že dětské hraní bychom neměli podceňovat, protože má 

nesmírnou vývojovou a výchovnou hodnotu.

DÍTĚ A HRA



Soudí se, že lidský novorozenec se rodí 

s potřebou poznávat okolní svět, ale ne-

jen to: má také potřebu porozumět mu 

a uplatnit se v něm. V těchto potřebách 

má hra své kořeny. Někteří badatelé se 

domnívají, že je to hlavně potřeba po-

znávat – mohli bychom říci zvídavost, 

která vede dítě k  tomu, aby si hrálo.  

Hlavním cílem hry však není něco po-

znat a  něčemu rozumět. To je cílem 

učení a hra by pak byla s učením totož-

ná. Od učení se hra liší tím, že hlavní 

její smysl leží v  její činnosti samotné – 

sama herní činnost dítěti přináší radost 

a uspokojení. Pocity radosti a uspokoje-

ní, které dítě při hře zažívá, podněcují 

významně dítě k další hře. Až budeme 

později uvažovat, jak si s  našimi ma-

lými hrát v  různých věkových obdo-

bích, neměli bychom zapomenout, že:  

 

Je to hlavně zvídavost a radost, kterou 

dítě při hře prožívá, co ho vede k tomu, 

aby si hrálo. Proto by mělo při hře něco 

zajímavého poznávat. Hra by mu měla 

přinášet radost. 

K ČEMU HRA SLOUŽÍ? 
Uvedli jsme, co hlavně vede malé dítě ke 

hře. Nyní se zmíníme o důležité charak-

teristice hry, která spočívá v tom, že hra 

rozvíjí vedle motorického vývoje hlavně 

vývoj duševní již od nejranějšího věku. 

Když si dítě vhodně hraje, dochází tedy 

k příznivým změnám v různých oblastech 

vývoje, a to bezděčně, aniž si to dítě uvě-

domuje nebo aniž o to záměrně usiluje.  

Mohli bychom tedy dětskou hru de-

finovat jako činnost, která je moti-

vována vnitřními potřebami dítě-

te, a  která vzniká bez účelu daného 

zvenčí. Přináší dítěti radost a  uspo-

kojení, zároveň však má příznivé vý-

vojové účinky na celý život dítěte.  

Jak hra působí na vývoj dětí v prů-

běhu 1. roku života? 

Kdybychom chtěli všechny příznivé účin-

ky hry vyjmenovat, byl by toho, podle slov 

dětského psychologa profesora Zdeňka 

Matějčka, úctyhodný seznam. Poku-

síme se některé z  těchto účinků uvést:  

• Ve hře dítě získává informace 

o  svém prostředí; seznamuje se 

s předměty, které ho obklopují, a to 

nejen zrakem, ale i ostatními smy-

sly, hlavně hmatem a  sluchem, ale 

také čichem či podle chuti. 

• Ve hře se rozvíjejí pohyby dítěte – 

pohyby celého tělíčka i jemná mo-

torika ruček. 

• Když si dítě hraje, poznává postup-

ně, že určitá jeho činnost má kon-

krétní následek, postřehne různé 

vztahy mezi činností a  výsledkem, 

což vede k rozvoji poznávacích pro-

cesů.

• Pro rozvoj dítěte je dále důležité, 

když ve hře pozná, že svou činností 

je schopno ovlivnit své okolí, napří-

klad že určitým hlasovým projevem 

způsobí, že si s ním maminka nebo 

tatínek začne hrát – vzniká tím po-

cit vlastní úspěšnosti.

• Dítě se ve hře také seznamuje se 

svým sociálním prostředím, mamin-

kou a nejbližšími členy rodiny. Tím 

se rozvíjejí citové vztahy ke členům 

rodiny a na základě toho celý citový 

a sociální život dítěte.

• Bez hry s  dospělým by se nerozvi-

nula řeč.

 

Mohli bychom dále jmenovat, jak příz-

nivě hra působí na různé stránky vývoje 

dítěte. Výše uvedené příklady však stačí 

k tomu, abychom mohli shrnout, že dítě 

pomocí hry poznává okolní svět a  po-

stupně mu začíná více rozumět. Toto 

vzrůstající porozumění přináší dítěti ci-

tovou jistotu, důvěru v sebe, k rodičům 

a k okolnímu světu, a to je pro zdárný 

vývoj dítěte velmi důležité. 

ÚLOHA RODIČŮ VE HŘE DÍTĚTE
I když hra vzniká z vnitřních potřeb dí-

těte, bez nás dospělých se hra v raném 

dětství rozhodně neobejde. Naši malí 

potřebují ke hře rodiče, protože okolní 

svět jsou sice schopni již vnímat, ale ne-

jsou schopni mu zatím rozumět. Na nás 

dospělých záleží, abychom dětem okolní 

svět přiblížili, udělali ho srozumitelným. 

Takováto úloha dospělého je velmi dů-

ležitá, protože nesrozumitelné a nezná-

mé vzbuzuje v malém dítěti strach, a ten 

brání nerušenému duševnímu rozvoji.  

INTUITIVNÍ RODIČOVSTVÍ 
Rodiče jsou od přírody vybaveni k tomu, 

aby svým chováním poskytovali dítěti 

podporu v poznávání a porozumění svě-

tu. Zcela neuvědoměle, intuitivně, zvý-

razňují své chování tak, aby bylo i malému 

dítěti srozumitelné, přizpůsobují hlasi-

tost a načasování podnětů, aby přilákali 

a udrželi jeho pozornost, ze stejného dů-

vodu zjednodušují i svoji řeč a mimiku.  

Do intuitivního rodičovství však ne-

patří jen podpora dítěte při pozná-

vání světa. Intuitivní citlivost rodičů 

reagovat na chování svého děťátka 

podle jeho momentálního stavu, jeho 

zájmu a  jeho možností dává dítě-

ti pocit, že mu rodiče rozumí, a  tím 

i  pocit uspokojení, jistoty a  bezpečí.  

Hra s dítětem přináší i rodičům obohace-

ní života: poskytuje jim možnost proží-

vat se svým potomkem jeho radosti a vy-

tvářet s ním společný svět porozumění.  

Rodiče by měli důvěřovat svým rodi-

čovským schopnostem, které usnadňují 

dítěti poznání a porozumění okolnímu 

světu, a tím v něm vzbuzují pocity rados-

ti a uspokojení, na jejichž základě se pří-

znivě vyvíjí citový a sociální život dítěte 

i celá jeho osobnost. 

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

nejmenších dětí.
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Většina z nás se spokojí s tím, že zhruba do dvou let si s dítětem zrovna 

moc nepopovídáme. Některé maminky ovšem nechtějí čekat, až jejich ba-

tolátko začne tvořit první slůvka. Proto vzniklo znakování…

JAK SE DOMLUVIT

S MIMINKEM
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Že se vám to nezdá? Znaková řeč pro 

neslyšící, to ano. Ale pro zdravé slyšící 

děti?! Ale proč vlastně ne. Komunika-

ce prostřednictvím přirozených gest 

je vlastní dětem v  kojeneckém (do 1 

roku) a batolecím (od 1 do 3 let) věku, 

tedy ve věku, který odborníci označují 

i  jako věk raný. Jsou to právě děti ra-

ného věku, které po komunikaci touží, 

ale ještě neovládají svá mluvidla, ane-

bo je neovládají tak dobře, aby mohly 

používat obecně srozumitelnou formu 

komunikace mluvenou řečí. Vezměte 

v úvahu, že batole začíná se svým oko-

lím komunikovat prvními slůvky kolem 

jednoho roku. Až kolem osmnácti mě-

síců se jeho schopnost produkce artiku-

lované řeči zlepší natolik, že si můžete 

spolu začít povídat. Přirozená gesta ke 

komunikaci děti raného věku využívají 

o mnoho měsíců dříve. Pokud tato ges-

ta rozvinete do funkčního komunikač-

ního systému znakování s miminky, mů-

žete si s dítětem začít povídat už když 

mu bude osm či devět (a někdy i méně) 

měsíců. To je o deset měsíců dříve, než 

kdybyste čekali na to, až si s  dítětem 

popovídáte mluveným slovem. A deset 

měsíců v životě malého dítěte je oprav-

du nezanedbatelné období, ve kterém 

můžete podpořit a  pozitivně ovlivnit 

jeho rozumový, pohybový i  citový vý-

voj. Nezanedbatelná je i skutečnost, že 

český jazyk obsahuje mnoho dlouhých 

a artikulačně náročných slov, která děti 

dobře a srozumitelně vysloví až ve věku 

několika let.

ZNAKUJÍ I MLUVÍ
Pokud jste  skeptičtí, uvědomte si, že 

většina dětí se zcela přirozeně naučí 

mávat na rozloučenou nebo vrtět hla-

vou, když něco nechtějí. Díky Programu 

znakové řeči pro slyšící batolata – Baby 

Signs, se naučí mnohem více znaků 

a lépe se dorozumí s rodiči a s ostatní-

mi, co o  ně pečují i  mezi sebou. A  to 

je pro všechny jedinečné. Jednotlivé 

znaky představují buď samostatná slo-

va, nebo jednoduché pojmy, například 

‚pes‘, ‚mám hlad‘ nebo ‚už to stačí‘.“ 

Každého jistě napadne, zda dítě vů-

bec začne mluvit, když umí znaky… 

Tuto otázku si také položily doktorky 

Acredolová a Goodwynová, které zna-

kování u slyšících dětí už v osmdesátých 

letech objevily a danou metodu pozdě-

ji vyvinuly. Uskutečnily dlouhodobý vě-

decký výzkum, jehož výsledky ukázaly, 

že znakující děti už po roce znakování 

vynikají nad svými vrstevníky v  počtu 

používaných slov a délce slovních spo-

jení. Náskok se dále prohlubuje tak, že 

ve třech letech děti − které se zúčast-

nily studie − předběhly své vrstevníky 

v  průměru o  celý rok. Je to podobné 

jako s  chozením. To, že se dítě naučí 

lézt, ho neodradí od toho, aby se nau-

čilo chodit. Spíše naopak… Když začne 

nemluvně znakovat, zjistí, jak jednodu-

ché je dorozumět se s druhými. A také 

to, co mu to přináší – že dokáže rodi-

čům říct, co vidí, co cítí, co ho zajímá. 

Znakující děti jsou svou schopností 

porozumět si se svými nejbližšími tak 

nadšeny, že je to motivuje k tomu, aby 

komunikaci dál rozvíjely. Brzy zjistí, 

že používání slov je jednodušší. Navíc, 

jak rostou a běhají a zvětšuje se jejich 

vzdálenost s maminkou, tak například 

− když je maminka na druhé straně hři-

ště − ví, že jsou slova lepší. Chvíli třeba 

ještě používají slovo a znak, což je ide-

ální i z toho důvodu, že prvním slovům 

není hned rozumět. Jakmile však zjis-

tí, že lidé rozumí jejich slovům, znaky 

zcela přirozeně opustí, zapomenou je. 

Výhodou tady je, že se děti nemusejí 

znakování odnaučovat.

MUSÍME SE ZNAKOVÁNÍ UČIT?
Chcete znakovat s miminkem, ale máte 

pocit, že nevíte jak na to? Myslím, že 

se nemusíte bát. Všichni rodiče s  dět-

mi raného věku přirozeně komunikují 

s  využitím gest a  posunků. Slova tak 

podporují pohybem intuitivně a obvyk-

le nevědomě. Proto obvykle stačí absol-

vovat některý ze seminářů a znaková-

ní se stane součástí vašeho života. Na 

semináři se dozvíte mnoho informací 

nejen o tom, jak znaky vytvářet a jak je 

vhodně dítěti nabízet, ale zejména to, 

jak z intuitivního udělat vědomé a tím 

i  efektivnější. Všichni dospělí to mají 

v sobě, jenom je potřeba to odhalit. Na-

padá mě přirovnání ke kojení. Na jed-

né straně se často dočtete, že kojení je 

zcela přirozený instinkt a příroda mat-

ce napoví, jak na to. Na druhou stranu 

sami víte, že od přírody jsme civilizací 

odtrženi a  některé naše přirozené in-

stinkty jsou překryty a zastřeny. Kojení 

je obvykle třeba se naučit, proto máme 

laktační poradkyně. A když se kojit na-

učíte, je krmení dítěte efektivní, odpo-

vídá jeho potřebám. Dítě je spokojené 

a prospívá. Pokud začnete s dítětem ko-

munikovat prostřednictvím znakování 

s miminky, bude vaše komunikace, do 

doby než dítě začne mluvit, efektivní. 

Dítě nebude frustrované z nemožnosti 

se domluvit a vy budete překvapeni, jak 

mnoho vám toho může sdělit přestože 

ještě neumí povídat.

NEJDE JEN O KOMUNIKACI
A  co všechno vlastně dítě rozvíjí, když 

umí znakovat. Například dítě znakuje 

pejsek a maminka říká: „Ano, je tam pej-

sek, líbí se ti pejsek? To jsi ale šikulka, že 

jsi si toho pejska všiml už odsud!“ Tahle 

jednoduchá konverzace mezi nemluvně-

tem a maminkou způsobí hned několik 

věcí, které ve svém konečném důsledku 

příznivě podporují vývoj dítěte:

1. Dítě bylo schopné začít komunikaci 

s rodičem dlouho před tím, než se 

naučilo vyslovit slova, což pomáhá 

budovat pozitivní vztah mezi dítě-

tem a rodičem.

2. Dítě si buduje sebevědomí, protože 

„řeklo“ něco správně a  maminka 

ho za to pochválila.

3. Dítě se snadněji učí slova, protože 

si vybralo téma, jež ho zajímá, 

a maminka ho zaplavila slovy, která 

chtělo slyšet.

Foto: Shutterstock.com
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Příroda to naštěstí zařídila natolik moudře, že v očích milovaných rodičů je 

každý potomek v podstatě geniální. Ne všichni ovšem obstojí stejně dobře 

v konfrontaci s vnějším prostředím. Máte doma génia?

MY, DĚTI S VYSOKÝM IQ



Podle nejnovějších vědeckých poznatků 

se dá poznat už velmi brzy po naroze-

ní, zda má vaše dítě dispozice k  tomu 

být chytré. Vědci například tvrdí, že 

velmi inteligentní děti mají často vyšší 

porodní velikost a váhu. Těžší novoro-

zenci mají psychologickou výhodu i lep-

ší fyzický start do života, protože mají 

důvod být spokojenější. Najednou spo-

řádají více potravy, takže je není třeba 

krmit tak často, a  tudíž mohou svou 

energii vydávat na intelektuálnější ak-

tivity. Další zajímavý mezník je zhruba 

mezi prvním a  třetím měsícem. V  této 

době lze totiž u  dětí pozorovat první 

nesmělé úsměvy. A  čím dříve se vaše 

dítě začne usmívat, tím je pravděpo-

dobnější, že bude chytré. Mnohem víc 

vám potom napoví vývoj dítěte kolem 

jednoho roku. Umí se najíst lžičkou, 

hraje si s kostkami, postaví komín? Po-

tom je velká šance, že jeho schopnos-

ti jsou nadprůměrné. Jistotu můžeme 

získat kolem třetího roku. Neznamená 

to ovšem, že v té době musí naše dítě 

plynule číst, případně ovládat velkou 

násobilku. S genialitou to zdaleka není 

tak jednoduché. Někdy mají tyto děti 

velmi vyhraněný jeden zájem, zatímco 

v  jiné oblasti mohou značně pokulhá-

vat. Abychom měli jasno, bude muset 

zřejmě naše děťátko podstoupit  první 

testy IQ. Jedná se o testy, které porov-

návají dítě s  vrstevníky a  posuzují na-

kolik je předehnalo. V testech jsou za-

řazeny prvky čtení, psaní a matematiky 

a  v  jakési pomyslné kolonce „nadprů-

měrné“ se ocitne to dítě, které dokáže 

splnit více, než 50% dětí jeho věku. Čím 

víc je nad touto hranicí, tím víc se blíží 

k označení „geniální“.

Od šesti let už přicházejí ke slovu testy, 

které ověřují základní kategorie zna-

lostí. Nejznámější jsou: Rawenův a Am-

thauerův test. Rawenův test je zamě-

řen především na verbální schopnosti, 

Amthauerův potom na schopnosti ne-

verbální.

Pro děti starší 11 let už jsou určeny 

v podstatě stejné testy jako pro dospělé.

CO TO ZNAMENÁ MÍT GENIÁLNÍ 
DÍTĚ.
Právě jste zjistili, že vaše dítě patří mezi 

elitní skupinu těch extrémně chytrých? 

Samozřejmě, je to důvod k  oslavě, 

ale bohužel i  k  obavám. Není pochyb 

o tom, že vysoké IQ zdaleka nezname-

ná, že bude vašemu potomkovi svět le-

žet u nohou. Jak už jsme se zmínili výše, 

jen nepatrné procento dětí je geniální 

ve všech směrech. Dobrý výsledek testu 

může znamenat také extrémní nadání 

jen v  jednom či několika málo oblas-

tech. Jak to vypadá v reálu? Vaše geni-

ální děťátko možná bude počítat rovni-

ce o dvou neznámých zpaměti, ovšem 

nepřekonatelným problémem pro něj 

může být koupit si rohlík.

ČTE, ČTEŠ, ČTEME?
S vývojem mozku a čerpáním vědomostí určitě souvisí to, zda a kolik dítě čte. Napadlo vás 

někdy, proč některé děti čtou a jiné ne? Podle odborníků to souvisí s tím, zda dítěti čte jeho 

matka. Jak říká spisovatel a překladatel Jan Balabán: „Dítě musí napřed slyšet mnoho příbě-

hů či pohádek vyprávěných či čtených, aby uslyšelo hlas ukrytý v textu. Rodiče mu dají vzor 

v tom, jak text obživne, a ono potom napodobuje to, co samo zažívalo, a chce číst samo. 

Dítě převezme ten hlas a on ožije v jeho hlavě. Když knihu „slyší“, v té chvíli čte. Neluští, 

nedekóduje, ale už ji prožívá.“

Nezapomínejte proto na dětskou knížku.
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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.



CO TO JE IQ?
Abychom pochopili, o  čem je vlastně 

řeč, bude asi nutné vysvětlit si, co vlast-

ně znamená IQ, neboli inteligenční 

kvocient. Je označením pro mentální 

či rozumové schopnosti změřené inte-

ligenčními testy a vyjádřené jedním čís-

lem. Průměrné IQ je 100. To znamená, 

že přibližně polovina populace dosahu-

je výsledků  mezi 90 až 110. Pro zajíma-

vost, jen asi 2% lidí mají IQ kolem 130 či 

kolem 70. Pro dvouprocentní menšinu 

přelézající přes magickou hranici 130 

byla vytvořena mezinárodní organizace 

Mensa. Až potud je vše jasné. V čem se 

vědci rozcházejí je názor na to, zda se 

dá či nedá IQ ovlivnit. Dlouho se před-

pokládalo, že výška IQ je prostě daná 

od narození, podle nejnovějších stu-

dií to ale vypadá, že mnohé máme ve 

svých rukách.

ABY BYLO CHYTRÉ
Psychologové se shodují v tom, že nej-

větší vliv na rozvoj inteligence, osob-

nosti a  citových vztahů má prvních 

pět let života. Podle nich by se matka 

měla věnovat dítěti ještě v době, kdy je 

v bříšku a především potom, než půjde 

do školy.

1. MIMINKO
• Milujte ho. Aby se dítě mohlo dob-

ře rozvíjet, potřebuje mít pocit, že 

je milováno a že vyrůstá v bezpe-

čí. Rodiče by měli dítě často brát 

do náručí a co nejvíce se mu dívat 

do očí. Pokud dítě získá jistotu, je 

později schopno více se spoléhat 

samo na sebe.

• Povídejte si s ním. Berte dítě jako 

partnera už od narození. Povídej-

te si sním, sdělujte u  své názory 

a pocity, neomezujte se na ga ga 

ga a paci paci.  

• Cvičte s  ním. Začněte tím, že ho 

jako malé miminko položíte na 

bříško a  necháte ho zvedat hla-

vičku. Posílí si krční svaly a  bude 

víc pohybovat hlavičkou. Víc uvidí 

a víc se naučí.

• Umožněte mu sledovat svět. Po-

souvejte mu postýlku, nebo ohrád-

ku, dejte mu deku na zem, ukažte 

mu co nejvíc ze světa, který ho ob-

klopuje, ať má možnost zkoumat 

a objevovat.

• Berte ho všude s sebou. Je známým 

faktem, že dítě raději snáší drobné 

nepohodlí, pokud může být stále 

nablízku mamince, než si dopřává 

klidu a ticha v péči chůvy. Je pro-

kázané, že děti, které tráví čas se 

svou mámou, která se jim během 

dne kdykoliv je to možné věnuje, 

vyspívají mnohem rychleji. 

2. BATOLE
• Objevujte s  ním svět. Nepřesvěd-

čujte se, že je ještě příliš malé a že 

mu stačí obývák a zahrada. Vyraž-

te s ním do ZOO, loutkového diva-

dla, ale i třeba do muzea nebo na 

výstavu. Jistě, ještě nikde dlouho 

nevydrží, ale pro svůj rozvoj potře-

buje nové stimuly, nové prostředí, 

nové věci.

• Oceňte ho. Postavte si jeho soš-

ku z modelíny na čestné místo ve 

skříňce a obrázek pověste na zeď. 

Potřebuje cítit, že něco umí. Nic 

tak nemrzí, jako když najdete to, 

co jste s  láskou vyráběli pro ma-

minku na dně odpadkového koše. 

Vzpomínáte?

• Povídejte si a  odpovídejte. Bu-

dete první, na koho se bude dítě 

obracet s  dotazy, proč ptáci létají 

a sluníčko je žluté. Neodpovídejte 

proto. Vysvětlete, proč tomu tak 

je. Tedy, pokud to víte…

3. PŘEDŠKOLÁK 
• Snažte se, aby bylo samostatné. 

Chytré děti potřebují procvičovat 

své zvyšující se a  rozvíjející se du-

ševní kapacity, aby měly důvěru 

v to, co dělají. Dává jim to dostatek 

sebejistoty, nezbytný pro získávání 

nových vědomostí a schopností če-

lit problémům.

• Dopřávejte svému dítěti duševní 

cvičení. Neznamená to samozřej-

mě, že ho budete učit písmena 

a  násobilku. Předložte dítěti pro-

blém, který odpovídá jeho věku, 

a  dejte mu možnost ho vyřešit. 

Zeptejte se například tříletého 

děcka: Co by se dalo udělat ze 

sklenicí od přesnídávky? Jediným 

pravidlem je, že neexistují správné 

a  nesprávné odpovědi. Snažte se 

kroužit kolem možných odpovědí 

a dejte dítěti pocit, že může volně 

a svobodně využívat svou předsta-

vivost. Takovéto procvičování mysli 

dítěti pomůže vytvořit pocit vlast-

ní důležitosti a  vědomí vlastních 

schopností.
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KDYŽ UŽ JDE DO ŠKOLY.
Podařilo se? Usilovným cvičením a roz-

víjením všech duševních schopností vy-

růstá i ve vaší rodině malý génius. No, 

bohužel to znamená, že to nejhorší vás 

čeká. Co s tím, když máte doma geniál-

ního školáka?

• Podporujte ho. Ať už si vybere ja-

koukoliv oblast, ve které se chce 

rozvíjet, stůjte za ním a pomáhej-

te mu. Zároveň ale buďte důsled-

ní. Bez tvrdé práce nikdy nepřijde 

výsledek a  vy musíte naučit dítě 

pracovat. Neznamená to ale nutit 

ho do něčeho, co nechce a k čemu 

má odpor. Picassův otec byl napří-

klad učitelem kreslení, ale malého 

Pabla přivedl k  uhlu a  čtvrtce, až 

když mu bylo deset. Tehdy se na-

plno projevil do té doby skrytý gé-

nius malého kluka v šortkách - Pa-

blo předstihl svého otce za necelý 

rok a  ve třinácti letech měl první 

výstavu.

• Snažte se, aby nebyl příliš jedno-

stranný. Jak už jsme si řekli, i ge-

niální děti mívají někdy problémy 

s učením. Nedovolte aby, jen pro-

to, že je nejlepší v  matematice, 

úplně kašlal na češtinu. V patnácti 

by mu možná mohlo vadit, že ne-

dokáže napsat dopis bez chyb.  

• Vyberte mu správnou školu.  

Pro rodiče, kteří byli obšťastněni 

geniálním děťátkem, existují 

v podstatě tři cesty.

1. Poslat dítě do běžné školy mezi 

vrstevníky a  jeho talent rozvíjet 

individuálně nad rámec výuky. Vý-

hodou je, že dítě nevyřadíme z ko-

lektivu kamarádů, nevýhodou po-

tom, že se zcela jistě bude během 

vyučování příšerně nudit.

2. Nechat dítě nastoupit rovnou do 

vyššího ročníku, do druhé případ-

ně třetí třídy. Opět to má svoje kla-

dy i  zápory.  Děťátko se přestane 

nudit a  neztratí zájem o  dění ve 

škole. Se spolužáky si bude více 

rozumět, protože po intelektuální 

stránce k nim bude mít blíže. Pro-

blém bohužel často bývá ve fyzické 

schránce. S  velkou pravděpodob-

ností dítě bude nejmenší a nejslab-

ší, navíc děti extrémně chytré dost 

často bývají málo fyzicky zdatné.

3. Poslední možností je přežít prv-

ních několik let a  jakmile je to 

možné, poslat dítě do některé ze 

speciálních škol. Dobrou volbou 

je soukromé osmileté gymnázium 

Buďánka, které zaštítila Mensa 

české republiky. Studenty školy se 

mohou bohužel stát až děti starší 

jedenácti let, kterým vyjde výsle-

dek IQ testu vyšší než 130. Škola 

je zajímavá tím, podporuje výji-

mečné schopnosti svých studen-

tů. Je postavena na individuálním 

přístupu a vyučuje se zde mnohem 

menší počet povinných předmětů, 

než je tomu v jiných středních ško-

lách. Volit samozřejmě ale můžete 

i střední školu, kde bude dítě rozví-

jet tu oblast, ve které je výjimečné. 

Pokud je nadané na jazyky, může 

to být anglická univerzita, kde vý-

uka probíhá výhradně v angličtině, 

pokud jsou jeho předností naopak 

technické předměty, můžete zvolit 

školu zaměřenou na matematiku, 

nebo fyziku. 

Nejen hrdost a  obdiv, ale i  spoustu 

komplikací s sebou přináší

skutečnost, že vaše dítě je extrémně 

chytré. Vybočuje z řady a to není lehká 

situace ani pro vás ani pro něj. Útěchou 

vám může být fakt, že to co je nyní 

záležitostí skromné menšiny může být 

někdy v  budoucnu naprosto běžnou 

normou. Američtí vědci se předhánějí 

v tvrzení, že za pár let už bude možné 

objednat si dítě na objednávku. A  vy 

se zcela svobodně rozhodnete, jaké 

má mít vaše dítě vlasy, oči i inteligenci. 

Žádnou výjimkou potom jistě nebudou 

ani děti s IQ 150. Svět bude plný malých 

geniů. A my, hloupí, budeme ti, kteří se 

budou muset přizpůsobit.

Text: Iva Nováková, 

foto:Shutterstock.com
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Nejprve jsou to roztomilé fal-

díčky a batolátko nám tak 

pěkně papá. Potom nám na-

jednou faldíčky přerostou 

přes hlavu a našemu děťátku 

ve školce začnou říkat, že je 

tlouštík. Pokud s  tím v  téhle 

době něco neuděláme, asi 

nám v  budoucnu potomek 

nebude moc vděčný…

DĚTSKÁ 
OBEZITA



INZERCE
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Česká republika hlásí S.O.S.: 20 až 30% 

českých dětí má nadváhu, některé 

z nich dokonce obezitu. Jak je to mož-

né? Kde se stala chyba?

GENETIKA NEBO ŠPATNÉ 
STRAVOVACÍ NÁVYKY?
Genetický vliv na obezitu u  dětí hraje 

mnohem menší roli než špatné stravo-

vací návyky. Když mají oba rodiče nad-

váhu, je třeba zjistit v první řadě příčinu 

nadbytečných kilogramů. Zda se jedná 

o  zdravotní problémy, nebo nevhod-

nou stravu kombinovanou s  nedostat-

kem pohybu. A  následně je důležité 

chtít tuto situaci opravdu řešit a tím sní-

žit pravděpodobnost nadváhy dítěte. 

OBEZITA DĚTÍ VZNIKÁ UŽ 
V TĚHOTENSTVÍ
Základy obezity vznikají již v  prena-

tálním období. Proto je důležité, aby 

o sebe nastávající maminka dbala. Nej-

častějším prohřeškem těhotných žen je 

pocit, že nemohou nic sníst, aby náho-

dou nepřibraly více než je nutné. To je 

chyba, stejně tak jako přejídání, působí 

i  hladovka. Plod potřebuje pravidelný 

příjem zdraví prospěšných živin. Ma-

minka by měla dodržovat zásady zdra-

vé výživy, dostatečně pít, dovolí-li to 

lékař cvičit, odpočívat a  vyvarovat se 

stresu. Pak se nemusí žena obávat, že 

ztloustne a  stejně tak vytvoří i  zdravý 

základ pro své miminko. 

OBEZITA U KOJENCŮ A BATOLAT
I když jsou baculatá miminka roztomi-

lá, ne vždy je to správné. To, zda děťát-

ko přibírá rychleji na váze než by mělo, 

musí určit pediatr. Posoudí věk a váhu 

kojence a rodinné dispozice. U plně ko-

jených dětí maminek, které se stravují 

zdravě, je nízká pravděpodobnost, že 

bude miminko trpět nadváhou. V  pří-

padě, že žena nemůže kojit a  dítě je 

živeno umělou mléčnou stravou, může 

se stát, že začne tloustnout. Což ovšem 

neznamená, že by mělo méně pít. Na 

internetu se dají sehnat tabulky, kolik 

mléka kojenec musí denně vypít. Další 

problém může nastat při zavádění pří-

krmů. Při výběru dětské výživy je důle-

žité brát zřetel na to, aby neobsahovala 

konzervační látky, umělá barviva a sla-

didla. Neučit děti na sladké, protože 

zde opravdu platí pravidlo, co se v mlá-

dí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 

JAK PŘEDEJÍT OBEZITĚ U DĚTÍ?
• Jít příkladem svým dětem a dodr-

žovat zásady zdravého životního 

stylu.

• Naučit své děti jíst pravidelně a ne-

přejídat se.

• Jíst u stolu, ne u televize ani u po-

čítače.

• Připravovat domácí jídlo z  čers-

tvých surovin.

• Do tří let nepodávat solená, pře-

slazená, smažená, tučná a chemic-

ky upravená jídla.

• Naučit je pít neperlivou vodu a ne-

slazené čaje.

• Alespoň 5 x denně dát dítěti ovoce 

a zeleninu a 2 x až 3 x denně mléč-

ný výrobek.

• Nezapomínat na cereálie, libové 

světlé maso, ryby, luštěniny a  va-

jíčka.

• Živočišné tuky vyměňte za kvalitní 

rostlinné tuky, nejlépe za řepkový 

a olivový olej.

• Každý den jim dopřejte dostatečný 

pohyb na čerstvém vzduchu.

• Naučte je, jak je důležité odpočí-

vat a spát.

• Chvalte je, neponižujte je a nikdy 

jim neříkejte, že jsou tlusté. 

Foto: Shutterstock.com
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Navzdory očkování proti chřipce a  jistě velké prevenci, čas od času každého 

z nás zaskočí kašel a rýma. Říkáte si, co má být, s tím se dá přece žít? Jistě, ale 

rozhodně ne nijak snadno…

RÝMA A KAŠEL



INZERCE
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Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv

JE TU RÝMA...
Rýma je akutní, infekční onemocnění. 

Většinou je způsobena viry. Patří spolu 

s  kašlem mezi nejčastější onemocnění 

dětí a dospělých.

• Rýma je překladem latinského ná-

zvu pro zánět sliznice dutiny nosní 

– rhinitis

• Rýma může být akutní nebo chro-

nická, infekční nebo neinfekční

HLAVNÍ PŘÍZNAKY RÝMY
• Zvýšená hlenovitá sekrece 

• Porucha nosního dýchání – zhor-

šení průchodnosti nosu až ucpání 

nosu 

• Porucha čichu 

• Nucení ke kašli až kašel (hlen sté-

kající do nosohltanu a  dýchacích 

cest dráždí ke kašli) 

• Nucení ke kýchání 

• Slzení

CELKOVÁ LÉČBA
Při rýmě se necítíte dobře. Sliznice nosu 

je překrvená, oteklá, může pálit a smr-

kání je často bolestivé. Kýcháte, teče 

vám z  nosu, nos je ucpaný, nemůžete 

nosem dýchat a  v  noci spát. Budí vás 

sucho v  ústech (ucpaný nos vás nutí 

dýchat ústy) a často i kašel, způsobený 

stékáním rýmy do nosohltanu a hltanu. 

Protože rýma je zánět, je možné v rám-

ci celkové léčby podat protizánětlivé 

léky (paracetamol, kyselina acetylsali-

cylová, ibuprofen). Jsou vhodné zejmé-

na, pokud se jedná o běžné nachlazení, 

kdy jsou přítomny i další příznaky kro-

mě rýmy. Doporučuje se zároveň léčba 

mukolytiky - léky pro rozpouštění hle-

nu  (Mucosolvan, Ambrobene, Ambro-

san a další).

V  rámci celkové léčby je vždy důležitá 

podpůrná léčba, která zahrnuje klido-

vý režim, zvýšený příjem tekutin, stra-

vu bohatou na vitamíny, zvlhčování 

vzduchu v místnosti, ve které pobýváte, 

inhalace, vyhýbání se zakouřeným míst-

nostem.

LÉČBA SLIZNICE
Lokální léčba je při léčbě běžné rýmy 

nejdůležitější. Jak z  názvu vyplývá, je 

to léčba cílená na odstranění či zmír-

nění lokálních a většinou nejvíce obtě-

žujících příznaků daného onemocnění. 

U  rýmy jsou těmito příznaky ucpaný 

nos a výtok z nosu.

Nosní kapky způsobí, že opuchnutí 

nosní sliznice opadne. Zprůchodní nos-

ní dutinu a  umožní opětovné volné 

dýchání nosem. Oteklá a rýmou poško-

zená sliznice nosní dutiny může pálit, 

smrkání bývá bolestivé, proto je vhod-

ná i současná péče o dutinu nosní.

OTÁZKY A ODPOVĚDI O RÝMĚ:
• Proč jsou při léčbě rýmy doporu-

čované éterické oleje?

Éterické oleje (eukalyptol, menthol, 

kafr) příznivě ovlivňují celkové působe-

ní přípravku po aplikaci. Navozují pří-

jemný pocit chladu v nose a pomáhají 

při hojení poškozené sliznice. Éterické 

oleje se tradičně používají k usnadnění 

dýchání při zánětech dýchacích cest.

• Nosní sprej nebo kapky?

Aplikace spreje je pohodlnější, protože 

léčivá látka zůstává tam, kde má, nena-

teče do hltanu, nevytéká z nosu a není 

polykána – jde o  efektivnější a  díky 

tomu hospodárný způsob aplikace. Při 

aplikaci spreje pokryje léčivá látka vel-

kou plochu sliznice a pokaždé ve stejné 

(dostačující) dávce – jde tedy o  účin-

nou a přesnou aplikaci. Další výhodou 

spreje je, že ho lze aplikovat i  ve sto-

je či v sedě – podání tedy je pohodlné 

a diskrétní.

• Jak se správně aplikuje nosní 

sprej?

Nosní sprej se aplikuje velice snadno: 

před užitím spreje se vždy důkladně 
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vysmrkejte, pak sejměte ochranný kryt 

rozprašovače a držte lahvičku ve svislé 

poloze. Nástavec spreje zasuňte do nos-

ní dírky a  rozprašovač jedenkrát stisk-

něte. Při vstřikování spreje lehce vde-

chujte nosem a po vstřiku vydechněte 

ústy. Postup případně opakujte dle uve-

deného dávkování v příbalové informa-

ci přípravku. Po aplikaci je vhodné ná-

stavec spreje opláchnout.

A MÁME TU KAŠEL…
Kašel je v podstatě přirozený obranný 

mechanizmus, který slouží k  očištění 

dýchacích cest buď při zvýšené produk-

ci hlenu (např. při onemocněních dý-

chacích cest) nebo při vdechnutí něja-

kého cizího tělíska (např. části ořechu).

Akutně vzniklý kašel provází celou řadu 

onemocnění dýchacích cest a odeznívá-

-li stejně s ostatními příznaky onemoc-

nění, není třeba se znepokojovat. Jiná 

bude situace, objevuje-li se kašel bez 

příznaků onemocnění dýchacích cest - 

přetrvává delší dobu, objevuje se v zá-

chvatech, v určitou denní či noční dobu, 

po zvýšené námaze, v  určitém ročním 

období apod. V tom případě je potře-

ba konzultovat svého dětského lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu.

SUCHÝ KAŠEL
Kašel provázející onemocnění dýcha-

cích cest bývá zpočátku suchý a dráždi-

vý v důsledku překrvení sliznice dýcha-

cích cest, zhoršuje se v suchém a teplém 

prostředí. Suchý kašel dítě nesmírně 

obtěžuje a  vyčerpává (čím menší dítě, 

tím více), zejména v  noci, častým prů-

vodním jevem je zvracení.

Co dělat u suchého kašle?

• Suchý kašel je třeba zpočátku tlu-

mit léky (bez přídavku kodeinu!) 

• Nabízet dítěti často v malých dáv-

kách tekutiny (vhodný je lipový 

čaj, plicní směsi, podběl, voda) 

• Vhodný je klasický Priessnitzův ob-

klad na krk (bez igelitu!) 

• Zvlhčovat vzduch v místnosti (zvlh-

čovač, mokrý ručník - umístit do 

blízkosti dítěte) 

• Často a krátce větrat 

• U starších dětí lze použít inhalace 

Vincentkou (nebo Vincentku ve 

spreji) 

• Dítěti zvýšit polohu na spaní (pod-

ložením matrace nebo postýlky) 

• Dbát o  průchodnost nosu (hlavně 

na noc nos vyčistit - větší dítě se vy-

smrká, u malého dítěte musíte po-

užít odsávačku, poté aplikujte nos-

ní kapky, nebo nosní sprej - nosní 

sliznice se zklidní, sníží se tvorba 

hlenu a rýma tekoucí do krku ne-

bude tolik dráždit). 

• Lze použít i  různých bylinných 

směsí ve formě sirupu (břečťan - 

Hedelix, pampeliškový sirup, šťáva 

z cibule apod.). 

VLHKÝ KAŠEL
Po krátkém období suchého dráždivé-

ho kašle v průběhu akutního onemoc-

nění dýchacích cest se objeví vlhký ka-

šel, kdy sliznice dýchacích cest začne ve 

větší míře produkovat hlen. Ten se v dý-

chacích cestách hromadí a kašel usnad-

ňuje jeho odstranění. Proto v této fázi 

už se nesmí kašel potlačovat - naopak 

se musí odkašlávání podporovat vhod-

ně volenými léky. Děti (zejména malé) 

nedokáží hlen vyplivnout, polykají jej 

a často potom zvrací.

Co dělat u vlhkého kašle?

• Opět podávejte dostatek tekutin 

(bylinné čaje, Vincentka) 

• Zvlhčování vzduchu je nutné stále - 

včetně zvýšené polohy dítěte 

• Podávejte léky usnadňující odkaš-

lání (bylinné sirupy, léky rozpouš-

tějící hlen - Mucosolvan, ACC, Bro-

mhexin apod.) 

• Inhalace Vincentkou 

• Nenuťte dítě do jídla, nemá-li chuť, 

nabízejte jídlo v menším množství 

a častěji a lehce stravitelné 

• Říká se, že mléko často tvorbu hle-

nu zvyšuje, není to však pravidlem, 

ale pokud ho dítě odmítá během 

nemoci, nevnucujte mu ho 

• Kašel většinou odezní během týd-

ne až 10 dnů spolu s ostatními pří-

znaky onemocnění 

• Trvá-li kašel, zvýšené teploty, dítě 

je unavené, nebo máte jiné po-

chybnosti, požádejte o  vyšetření 

svého dětského lékaře. 

Foto: Shuttertock.com
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www.kaloba.cz

Kaloba je rostlinný lék s výtažkem z léčivé pelargonie 
(Pelargonium sidoides). Užívá se k léčbě příznaků při 
onemocnění dýchacích cest (akutní bronchitidě),  
která se může projevovat:

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

Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Nachlazení? Kašel? Bolest v krku?

Kaloba 20 mg/7,5 ml sirup 
je lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Žádejte ve své lékarně. 

od 1 roku věku

suchým dráždivým kašlem a bolestí při kašli

vlhkým kašlem s obtížným vykašláváním

zvýšenou teplotou

zánětem horních cest dýchacích 
(rýma, zánět nosohltanu, škrábání v krku).

kaloba_moje_rodina_210x148.indd   1kaloba_moje_rodina_210x148.indd   1 09.12.19   15:3509.12.19   15:35

Do zimy bez rýmy…

rýma infekčního a alergického původu
akutní a chronický zánět vedlejších dutin nosních

šetrný k nosní sliznici
pro děti od 2 let, dospívající i dospělé 

Dr. Peithner Prag s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz
www.euphorbium.cz

1. homeopatický sprej k léčbě rýmy

Homeopatický léčivý přípravek k vstřikování do nosních otvorů. 
Před použitím si prečtěte pozorně příbalový leták.

Euph_210x148_inzerce.indd   1Euph_210x148_inzerce.indd   1 09.12.19   15:4509.12.19   15:45
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TOTO ŘÍKÁ MUDR. JIŘÍ LANDA DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE ZE SVĚTOVÉHO 
KONGRESU INTEGROVANÉ MEDICÍNY V RAKOUSKU Z ROKU 2008 

ZA ÚSTNÍ VODU DR. LANDA K LÉČBĚ PARADONTÓZY.   
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Jedním ze zubních lékařů, kteří doporučují  
metodu MUDr. Jiřího Landy je i praktická lékařka  
z Kladna, paní MUDr. Dana Dražkovičová:  
„S doktorem Landou, mým kladenským kolegou spo-
lupracuji již čtrnáct let. Jeho ústní voda je originální 
bylinná receptura s vynikajícími účinky na záněty  
v dutině ústní. Sami pacienti jsou překvapeni, jak  
po čtrnácti dnech užívání mizí chronické záněty dásní  
a zpevňují se viklavé zuby. Léčba spočívá ve vypla-
chování ústní vodou několikrát za den po dobu dvou 
týdnů. Samozřejmě je nutná i dokonalá ústní hygie-
na a odstranění zubního kamene. Na počátku léčby 
zhotovíme rentgenový snímek. U těch pacientů, kteří 
pokračují v udržovací léčbě ( výplach obden), ani po 
letech nedochází k úbytku kostní tkáně! Metoda dok-
tora Landy je vysoce účinná a její užívání u pacientů  
s paradontózou vede k dlouhodobé stabilizaci chru-
pu. Mám to ověřeno u stovek pacientů objektivním 
stavem a rentgenovými snímky“.
Podobnou zkušenost má za sebou i pan Jiří Houdek:  
„Moje potíže začaly již před více než deseti lety.  
V podstatě z ničeho nic se mi začalo špatně dýchat 
nosem. Klasickou rýmu jsem neměl, spíše ucpaný nos. 
Postupně se potíže zhoršovaly. Časem jsem úplně ztra-
til čich a chuť. Navštívil jsem tedy u nás v Jindřichově 
Hradci oddělení ORL. Pan doktor mě hned poslal na 
operaci. Po ní se stav zlepšil a téměř bez potíží jsem 
byl asi tři roky. Pak se vše najednou vrátilo a násle-
dovala další operace. Při dalším vrácení obtíží a všech 
zkušenostech jsem o další operaci nechtěl ani slyšet.  
V tu dobu jsem se na tenise v Popelíně shodou okol-
ností potkal s MUDr. Jiřím Landou a dali jsme se do 
řeči. Jako lékaři jsem se mu svěřil se svými zdravotní-
mi problémy a on mi pak na základě lékařských zpráv 
navrhl podpůrnou léčbu fytoterapií. A připravil mi 
čaj na míru. Ten jsem podle doporučení pil a propla-
choval si jím nos. Zhruba po tříměsíční léčbě bylinami 
jsem byl na vyšetření u svého nosního lékaře. Všechny 
výsledky byly v normě a polypy z nosu zmizely. Stále 
chodím pravidelně na kontroly, ale žádné potíže se 
dosud neobjevily“.
„Loni na podzim jsem si po návratu z Ameriky 
myslel, že jsem si přivezl rýmu ,“ vypráví akade-
mický malíř Josef Velčovský“. Ukázalo se ale, že 
to jsou nosní polypy. Na třech pracovištích mi nabízeli 
operaci. Jen na Vinohradech mi doporučili pro začá-
tek spray do nosu, s operací, že se počká. Já rád jím, 
nikdo si nedovede představit ta muka. Najednou jsem 
nic necítil. Jídlo nemělo žádnou chuť ani vůni. Čirou 
náhodou jsem u přátel potkal doktora Landu, který 
mi nabídl svůj čaj na nosní polypy. Fascinovala mě 
možnost, že nějaký čaj dokáže zázrak. Říkal jsem si, 
že klidně vyzkouším cokoliv. Kdyby nade mnou třeba 
mávali kravským ocasem a pomohlo to, jdu do toho. 
Jedno jak, hlavně, že to zmizí  a zase si vychutnám 

dobré jídlo. Ráno si vždycky navařím litr čaje  
Dr. Landy a během dne ho popíjím a vyplachuji si jím 
nos. Je trochu kořeněný, nezvyklý, ale časem si zvyk-
nete. Nosní spray jsem užíval podle rady lékaře z Vi-
nohrad. Po třech týdnech jsem si v ordinaci prohlížel 
na obrazovce vnitřek nosu. Vypadal jako komín  
  v jeskyni, ale polypy tam už nebyly,”usmívá se malíř.
Pane doktore, dají se byliny využít i u jiných chorob? 
„Jako podpůrnou léčbu ji aplikují kromě parodontózy 
i u dalších onemocnění, jako je například ulcerózní 
kolitida, Crohnova choroba, Bechtěrevova choroba, 
revmatismus, nosní polypy, onemocnění jater (cirhó-
zy, nádory), onemocnění ledvin, nemoci zraku, dna, 
cukrovka, nádorová onemocnění, chronické infekce 
močových cest, a to s vysoce zajímavými výsledky,“ 
říká doktor Landa. 
A potvrzují to i slova paní Štěpánky Hřebíkové  
z Baškova: „Asi tak před šesti lety jsem začala trpět 
opakovanými záněty močových cest. Praktický lékař 
mi vždy předepsal antibiotika, která zabrala jen na 
krátkou dobu. Pravidelně se mi vracely zhruba po 
třech měsících. Asi po roce mě praktický lékař poslal 
na urologické vyšetření do Kladna, kde mi urolog  
předepsal opět antibiotika. Opět s krátkodobým  
účinkem. V té době jsem vyzkoušela všechno možné.  
I přípravky čínské medicíny. Vše naprosto bez výsled-
ku. Protože jsem měla dobré zkušenosti s Ústní vodou 
Dr. Landa, zavolala jsem mu a přinesla i všechny lékař-
ské zprávy z urologie. Pan doktor Landa mi připravil 
na chronický zánět močových cest bylinný čaj. Velmi 
rychle zmizela bolest a pocit pálení při močení. Asi  
po půl roce jsem byla na kontrole na urologii. Lékař 
mi sdělil, že výsledky jsou úplně v pořádku a krev již  
v moči také není”.

Pokud se chcete k panu doktorovi Landovi objednat,
pište na mail: dr.landa@volny.cz 
nebo volejte na telefonní číslo: 602 371 079

Komerční prezentace

BYLINKY JSOU
MŮJ ŽIVOT
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„Hlavně to zdravíčko,“ přejeme si k  svátku, k narozeninám, ale samozřejmě 

hlavně o vánočních svátcích. Ale co tedy k  Vánocům svým blízkým opravdu  

nějaké to zdravíčko dopřát?

DARUJTE ZDRAVÍ
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VITAMÍNY POTĚŠÍ VŽDY
Určitě nic nezkazíte, pokud svým blíz-

kým darujete dárkovou kazetu s  vita-

míny a minerály. V  této oblasti výrobci 

myslí zejména na nejmenší, kterým 

k  dárkovému balení přidávají různé 

lákavé dárky. Hodinky, tužky, baterky, 

nebo třeba plyšáčky obdržíte zdarma, 

pokud zakoupíte obvykle dvě krabičky. 

Dárek tedy potěší nejen tím, že nedosta-

nou chřipku, ale i  tím, že si mají s  čím 

hrát. Ženy dají možná přednost variantě 

balené v proutěném košíčku s hrnkem, 

případně dárkové kosmetické taštičce. 

Stačí si jen vybrat

ZHUBNOUT, ALE JAK?
Výrobci samozřejmě myslí i  na to, že 

v období kolem Vánoc většina žen bo-

juje s  nadbytečnými kilogramy. Sady 

zahrnující čaje, krémy, případně přírod-

ní doplňky zaměřené na hubnutí a boj 

proti striím a celulitidě tedy také nejsou 

na předvánočním trhu výjimkou.

ČAJÍČEK POTĚŠÍ
Bylinkové čaje v  krásných krabičkách, 

často s hrnečky či sítky jistě také potěší 

každého milovníka zdravé výživy. Neří-

kejte, že by snad mohl čaj na vašem vá-

nočním stole chybět. A pokud patří mezi 

vaše spolustolovníky miminko či batole? 

Pak si jistě vyberete z  pestré nabídky 

čajů granulovaných. 

NEZAPOMEŇTE NA ZUBY
Špatným dárkem určitě není ani elek-

trický zubní kartáček, případně sada 

péče o zuby, která obvykle zahrnuje kar-

táček, pastu, dentální niť a ústní vodu. 

Bývá balená v pěkné kosmetické taštičce 

a hodí se určitě každému v rodině.

MASÁŽ JAKO DÁREK
Jistě nezklamete ani nějakým vhodným 

poukazem. Ať již je to třeba na masáž 

zad, nebo na jiné rehabilitační či léčeb-

né ošetření.

NĚCO PRO SPORTOVCE
Pokud ke svému zdraví chcete přidat 

i trochu toho pohybu, určitě vám udělá 

radost powerball – jakýsi rotující míček 

do dlaně. Má široké uplatnění při posi-

lování a rehabilitaci, pro sporty jako je 

golf, tenis, cyklistika, lezectví, pro hráče 

na strunné, dechové a klávesové nástro-

je a pro operátory počítačů a další pra-

covníky, pro něž je klávesnice počítače 

základním pracovním nástrojem. Žádný 

jiný cvik, nářadí nebo zařízení nemá tak 

rychlý a  významný vliv na formování 

a posilování prstů, rukou, zápěstí a paží. 

Kromě toho má powerball neocenitel-

nou schopnost uvolňovat a  posilovat 

ramena. Jakmile se s  powerballem sži-

jete a naučíte se jej používat, okamžitě 

pocítíte efekt a každodenní růst výkonu 

a síly. V oblasti rehabilitace má power-

ball roli především při řešení syndromu 

karpálního tunelu a RSI (postižení ruky 

vzniklé při práci s klavesnicí počítače). 

KDYŽ SLUNÍČKO SCHÁZÍ
Samozřejmě všichni víme, že  náš život, 

zdraví a  životní pohoda z  velké čás-

ti závisí na slunci. Přesto většina z  nás 

nemá každý den dostatek slunečního 

světla. Bojovat s  tím můžeme mnoha 

způsoby. Na trhu se  například objevil 

simulátor slunečního světla. Ten se po-

užívá k odstranění symptomů způsobe-

ných účinkem sezónních výkyvů (zimní 

deprese - nedostatek slunečního svět-

la v  podzimních a  zimních měsících),  

Podobný účinek může mít i  světelná 

energie biolampy.  Tato energie, která 

proniká tkání až do hloubky 3cm, speci-

ficky působí na molekulární uspořádání 

buněčných menbrán a posiluje buněčný 

metabolismus. Má protibolestivý, proti-

zánětlivý a biostimulační účinek. 

ENERGIE ZE SOLNÉ LAMPY
Když už mluvíme o potřebě dodat ener-

gii, určitě bychom neměli zapomenout 

na solné lampy, které už se pomalu stá-

vají součástí každé domácnosti. Takže, 

pokud v  té vaší ještě na stolku nestojí, 

možná přišel ten správný čas něco s tím 

udělat.

VÁHA PRO ZDRAVÍ
Revoluci v  péči o  vaše zdraví dokáže 

udělat i osobní digitální váha, která umí 

věci, o kterých se vám ani nesnilo. Nejen 

že vám ohlásí nadbytečné kilogramy, ale 

posoudí i kolik procent připadá na tuk, 

kolik na vodu a svaly.

 
ABY BYLO MIMINKO ZDRAVÉ
Pokud dbáte o své zdraví a zároveň če-

káte přírůstek do rodiny, jistě by pod 

stromečkem neměly chybět: monitor 

dechu a prenatální výukový systém.

Prenatální výukový systém Baby-

Plus je velmi cenná učební pomůc-

ka, která zvukově obohacuje pro-

středí dosud nenarozeného dítěte, 

podobně jako vitamíny obohacu-

jí prostředí plodu z  hlediska výživy.  

Dítě se pomocí BabyPlus učí rozlišovat 

různé zvuky, konkrétně „řeč“ matčina 

srdce od podobného, nikoli však stejné-

ho zvukového vzorce systému BabyPlus. 

Práce s  BabyPlus je naprosto jednodu-

chá. Součástí systému je látkový pás, na 

nějž si upne samotný BabyPlus, v němž 

je reproduktor. Pás si matka připne na 

břicho vždy jednu hodinu ráno a  jed-

nu hodinu večer, aniž by např. musela 

přerušit nějakou práci. Každý zvukový 

vzorec představuje program na jeden 

týden. Vzorec 1 se přehrává první tý-

den, vzorec 2 následující týden atd., 

přičemž se v  tomto postupu pokračuje 

až do skončení těhotenství. Prenatál-

ní učební systém BabyPlus obsahuje 

celkem šestnáct zvukových vzorců. 

Zatímco prenatální výukový systém po-

slouží miminku před narozením, moni-

tor dechu naopak ceníte po narození. 

Pokud ho umístíte do postýlky svého 

drobečka, budete mít jistotu, že vám 

vždy včas bude signalizovat případnou 

zástavu dechu.

-if-

Foto: Shutterstock.com
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SOMAVEDIC
pomocník na cestě ke zdraví

a k otevřené mysli...
Konec roku je obdobím bilancování  a já bych se dneska chtěla na vše podívat trochu 
z jiného úhlu… Takže, pokud vás trápí špatné vztahy v rodině, hádky s partnerem, 
nebo nepohoda na pracoviště, toto pokračování je přímo pro vás…  I dnes, tak, jak 

jsem slíbila, přináším i další osobní zkušenost s přístrojem Somavedic... 

Nejprve ale raději pro ty, kteří nečetli předchozí článek a zároveň vůbec netuší, o čem je řeč, 
krátké shrnutí a představení přístroje.  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schop-
nost 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 vychází i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jed-
notlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct 
a  je sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály 
v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně se 
podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny 
či jiné vlivy, jež taktéž vibrují 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, pomoci mu s regenerací 
a hojením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu ži-
vota. A teď tedy k realitě… 

Bolesti a křivdy každodenního života
Tma se prohlubuje, dny jsou stále kratší a ti z nás, kteří mají jen trochu sklony k depresi zažívají 
právě nelehké období. Každý z nás má v sobě ukrytou spoustu bolestí a křivd, které někdy vy-
plavou na povrch. Kompromisů, které i po letech bolí. Hrneme život před sebou a časem nás to 
tak udolá, že už vlastně ani nemáme energii na to,  žít život tak, jak chceme. Obalíme se lidmi, 
o které ani tolik nestojíme a zážitky, které jsou nám vlastně ve své podstatě nepříjemné. A pak 
najednou přijde přístroj, který má tendenci všechno vyčistit. A vy si začnete klást otázky…
Proč vlastně ztrácíte čas s kamarádkou, která se vám ozve, jen když něco potřebuje? Nepřišla 
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do jisté míry vychází i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jed-
notlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct 
a  je sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály 
v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně se 
podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny 
či jiné vlivy, jež taktéž vibrují 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, pomoci mu s regenerací 
a hojením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu ži-
vota. A teď tedy k realitě… 

Bolesti a křivdy každodenního života
Tma se prohlubuje, dny jsou stále kratší a ti z nás, kteří mají jen trochu sklony k depresi zažívají 
právě nelehké období. Každý z nás má v sobě ukrytou spoustu bolestí a křivd, které někdy vy-
plavou na povrch. Kompromisů, které i po letech bolí. Hrneme život před sebou a časem nás to 
tak udolá, že už vlastně ani nemáme energii na to,  žít život tak, jak chceme. Obalíme se lidmi, 
o které ani tolik nestojíme a zážitky, které jsou nám vlastně ve své podstatě nepříjemné. A pak 
najednou přijde přístroj, který má tendenci všechno vyčistit. A vy si začnete klást otázky…
Proč vlastně ztrácíte čas s kamarádkou, která se vám ozve, jen když něco potřebuje? Nepřišla 
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ta správná doba se na tento vztah vykašlat  a přesunout energii tam, kde to bude mít význam?
Proč udržovat vztah, který vás už dávno nenaplňuje a ze soucitu se snažíte předstírat opak?  
Není namístě si sednout a rozhodnout se, co dál?
Proč ustupovat kolegyni, která si zvykla na úkor všech prosadit svoje zájmy? Nepřišel čas poslat 
ji do patřičných mezí?
Možná to zpočátku trochu bolí, ale se Somavedicem si uklidíte život. Někdy je to těžké, ale 
pokud se nenaučíme říct si o to, co potřebujeme a žít tak, jak potřebujeme, vždycky bude náš 
život plný stínů.
Často jsem si  vzpomněla, co jsem kdysi četla o Somavedicu: „Když ti přístroj začne odstraňovat 
překážky v tobě nebo tvém životě, abys mohla mít to, co skutečně chceš, může to být dost těžké. 
Ale vše to vede k dobrému konci.“ A tak to skutečně je. Najednou máte pocit, jakoby vám 
někdo sejmul tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě a nadechnete se. A je vám najednou 
hezky. A celý svět je hezký...

A plný květin…
A pro nevěřící Tomáše, kteří si potřebují na něco sáhnout a pocit lehkosti na duši pro ně není 
dost přesvědčivý?
Za ty dva roky, co žiji se Somavedicem, neuhynula jediná květina. Vánoční růže, kterou jsem 
přinesla vloni zcela opadanou, letos bude zdobit vánoční stůl. Řezaná květina, kterou jsem 
dostala před měsícem pořád krásně voní a přináší radost. 
Půlmetrový stromek po připomíná vzrostlý strom
Somavedic posílá svou energii rostlinám, zvířatům i lidem.
Prostě Somavedic přinesl klid a mír do našich duší… A to samé samozřejmě přeji i vám…

www.somavedic.cz  info@somavedic.cz  731 173 591
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Snad se mnou budete souhlasit, že být v kondici a fit v sedmnácti vcelku není 

žádné umění. I ve dvaceti to jde docela snadno. Ale když na dveře klepe čtyři-

cítka, už bývá ledacos jinak…

KRÁSNÝCH... CET
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Šance na lepší kondici samozřejmě ros-

tou, pokud si na ni políčíte právě už ve 

dvaceti – zdravým jídelníčkem, fyzickou 

aktivitou a životním stylem. Tak jak jste 

na tom vy?

SKVĚLÝCH TŘICET
Co by nás mohlo potkat: 

BOLESTI ZAD

Páteř už začíná ztrácet někdejší pruž-

nost a  ohebnost. Ráno se nám hůře 

stává a pokud si v této době dopřejeme 

ještě nějaké miminko, možná nás ne-

příjemně překvapí, že se po těhotenství 

budeme dostávat přece jen hůře do for-

my. Bolesti v zádech se objeví nejčastěji 

v bederní krajině.

Řešení

Pokud lékaři vyloučí vážnější příčinu, 

většinou jde o  snadno řešitelný pro-

blém, a  to rehabilitací a  cvičením. Ob-

vykle stačí se po ránu pořádně protáh-

nout a když zbude čas vyrazit si zacvičit, 

nebo zaplavat. 

NEUROTICKÉ PORUCHY 

Kromě bolestí zad nás v  tomto věku 

často trápí i  nespavost, bolesti hlavy, 

nervozita, podrážděnost, pocit vyčerpá-

ní, nebo třeba chronická únava. Potíže 

mívá na svědomí psychika – obvykle 

toho na sebe naložíme moc a vše chce-

me stoprocentně zvládnout. A výsledek 

na sebe nenechá dlouho čekat. 

Řešení

• Zkuste více odpočívat. Vyčleňte si 

nějaký čas jen pro sebe, pokud na 

to máte, jeďte do lázní na wellness 

relaxační pobyt, kde vám pomohou 

odstranit problémy spojené s vyso-

kou duševní zátěží a stresem. 

• V  případě vážnějších psychických 

potíží vyhledejte odborného léka-

ře. V této věkové kategorii žen se 

může poprvé projevit i  psychické 

onemocnění (schizofrenie, panická 

porucha...).

KŘEČOVÉ ŽÍLY

U některých žen se bohužel už v tomto 

věku objeví. Zátěží často bývá opako-

vané těhotenství. Typickými příznaky 

chronické žilní nedostatečnosti jsou 

unavené a  těžké nohy, které otékají, 

noční křeče, pocit mravenčení a napětí 

v nohách. K těmto potížím mívají ženy 

vrozené dispozice. 

Řešení

• Preventivně působí zdravý životní 

styl s  vyváženou stravou, bohatou 

na vitaminy a vlákninu, s minimem 

živočišných tuků, a fyzická aktivita 

(chůze, plavání nebo cyklistika). 

• Při potížích se svěřte do rukou lé-

kaře. Bez léčby hrozí komplikace 

jako plicní embolie nebo bércové 

vředy. Na zmírnění bolesti někdy 

stačí stahovací punčochy, v  těžších 

případech se křečové žily odstraní 

operativně.

ZAJÍMAVÝCH ČTYŘICET
Co by nás mohlo potkat:

Změny pohybového aparátu včetně 

postupného snižování pohyblivosti, 

osteoporóza

Špatné pohybové stereotypy, nadměrné 

zatěžování páteře, postupné opotřebo-

vání jednotlivých kloubů a úbytek svalo-

vé hmoty – to vše se spolu s postupným 

řídnutím kostí podílí na vzniku nevrat-

ných degenerativních změn pohybové-

ho aparátu. 
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Řešení

Zkuste cvičit a více se hýbat.

Zpomalení metabolismu

S postupujícím věkem dochází k atrofii 

stěny žaludku. Díky tomu dochází k ne-

dostatečné absorpci některých látek 

a snížené produkci kyseliny chlorovodí-

kové. Zpomaluje se také motilita střev, 

což má za následek vznik zácpy. Proble-

matická funkce jednotlivých orgánů po-

dílejících se na látkové výměně má tak 

spolu s nedostatečným pohybem vliv na 

celkové zpomalení metabolismu a nad-

měrnému ukládání tuků.

Řešení

Řešením je změna stravovacích návyků, 

konzumace zeleniny, ovoce a  vlákniny, 

dodržování pitného režimu a samozřej-

mě také pohyb.

Menopauza 

V období po 40. roce u žen dochází ke 

změnám souvisejícím se snižující se se-

krecí pohlavních hormonů a  s  ukonče-

ním menstruace (obvykle mezi 45 až 55 

lety ). U některých žen menopauza pro-

bíhá velmi nenápadně a nepozorovaně, 

u většiny však dochází ke krátkodobým 

nebo dlouhodobým potížím – ať už se 

jedná o  návaly horka, podrážděnost, 

únavu či závratě, deprese, bolesti hlavy 

nebo nespavost, srdeční arytmie aj.

Řešení

Menopauza rozhodně nepodceňujte, 

existuje velké množství přípravků, které 

upraví hladinu hormonů v krvi – vyplatí 

se zajít za lékařem a poradit se. 

Změny v oblasti kardiovaskulárního 

systému, nervového a respiračního 

systému

V  souvislosti s  činností kardiovasku-

lárního systému dochází ke snižování 

pružnosti cév a k jejich postupnému zu-

žování. Největší podíl na ukládání skle-

rotizujících látek na stěnách cév má LDL 

cholesterolu (tzv. „špatný“ cholesterol). 

Výsledkem těchto změn je zvyšování 

krevního (systolického) tlaku.

Řešení

Řešením je opět změna stravovacích ná-

vyků, v mnoha případech i snížení těles-

né hmotnosti. 

Postupné snižování smyslového 

vnímání

Ačkoliv se o tom moc nemluví mezi 40. 

a 50. rokem života dost často dochází ke 

zhoršování zraku. Snižuje se pružnost 

čočky a její schopnost akomodace. 

Řešení

Tento problém je třeba korigovat brý-

lemi eventuelně operačním zákrokem. 

Mimo se také snižuje sluchová ostrost 

a postupně se zhoršuje i čich a chuť.

RAKOVINA PRSU

Od 45. roku se začíná zvedat křivka one-

mocnění touto nejčastější formou žen-

ské rakoviny. 

Řešení

• Preventivní mamografické vyšetře-

ní prsu (pojišťovny je ženám od 45 

do 60 let každé dva roky hradí). 

• Samovyšetření prsu (jednou měsíč-

ně podle návodu gynekologa). 

• V  případě, že měl nádor někdo 

z  příbuzných, obraťte se na gene-

tickou poradnu. 

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 

Její zvýšené riziko se projevuje už od čty-

řiceti let a stoupá po padesátce. 

Řešení

• Pravidelně chodit ke gynekologovi 

na preventivní vyšetření, které za-

chytí i přednádorové stavy. 

• Mít stálého sexuálního partnera. 

OBÁVANÝCH PADESÁT
Co by nás mohlo potkat:

KLIMAKTERIUM 

Takzvaný klimakterický syndrom je pro-

blém číslo jedna. 

Úbytek estrogenů udělá paseku na duši 

i na těle a někdejší kondice bývá ta tam. 

Přechodem propluje bez potíží asi jen 

čtvrtina žen. Ty ostatní zakusí v  různé 

míře jeho projevy, jako jsou návaly, noč-

ní pocení, poruchy spánku.

I celoživotně štíhlé ženy najednou musí 

bojovat s nadváhou, což je dáno poma-

lejším spalováním kalorií v menopauze

Řešení

Poraďte se s lékařem o vhodné léčbě

OSTEOPORÓZA

Úbytek pohlavních hormonů může 

u některých žen způsobit řídnutí kostí, 

které vede k častým zlomeninám. 

Rychlejším odbouráváním kostní hmoty 

je ohroženo kolem 40% žen. Stav lze 

přesně zjistit pomocí takzvané denzito-

metrie, toto měření ovšem nepatři do 

preventivních vyšetření. 

Řešení

• Hlídejte si jídelníček. Zdravá strava 

s  obsahem vápníku a  vitaminu D 

a  dostatek pohybu zvyšují naději, 

že od sebe odeženete osteoporózu 

i další nemoci. 

• Pohybem lze docílit nárůstu kostní 

hmoty až o 10 procent. Stačí denně 

šlapat 30 minut na kole, nebo ujít 

1500 metrů pěšky. Vhodné je i pla-

vání.

Foto: Shutterstock.com

JAK BÝT FIT
Přejděte na zdravou životosprávu
Jezte menší porce, ale často. Díky tomu pomůžete udržovat metabolismus vašeho těla 

neustále v činnosti a nebude u vás docházet k přílišnému ukládání nadbytečných tuků. 

Dbejte, aby potraviny byly co nejčerstvější, aby strava obsahovala dostatek ovoce a ze-

leniny. 

Převažovat by mělo libové kuřecí, krůtí a hovězí maso nebo ryby. Zvolte komplexní 

sacharidy – jakými jsou např. rýže nebo ovesné vločky. Občas zařaďte mléčné výrobky. 

Tím vaše tělo získá kalcium - silného bojovníka proti řídnutí kostí.Večer se nepřejídejte. 

A nezapomínejte na dostatek tekutin ve formě obyčejné vody, neslazených minerálek, 

ovocných a bylinných čajů. 

Nekuřte
Kouření zvyšuje možnost vzniku rakoviny plic a dalších, zejména kardiovaskulárních 

chorob.

Omezte spotřebu alkoholu
Zvýšená konzumace alkoholu má nejen negativní dopad na zdraví, ale i na psychiku 

jedince, jeho ekonomickou situaci a nejbližší okolí. 

Dopřejte si dostatečný a kvalitní spánek. 
Ten by měl být alespoň 7 hodin denně. 

Vyvarujte si nadměrné psychické zátěži. 
Právě ona se může mj. velkou měrou podílet na nekvalitním spánku.

Mějte pozitivní přístup k životu. 
Vliv psychiky na zdraví je nezanedbatelný. Zeptejte se samy sebe, kdy jste se naposled 

od srdce zasmály? Kdy jste se naposledy za něco pochválily?
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O tom, že Vánoce mají své typické vůně, není potřeba dlouze mluvit. Vanil-

kové rohlíčky, jehličí a purpura, to vše k nim samozřejmě patří. Vánoce ale 

mohou vonět ještě jinak. To když pod vánočním stromkem najdete nějaký 

voňavý dárek. A jejich nabídka na trhu je velmi pestrá.

DOPŘEJTE SI NĚCO 

VOŇAVÉHO 

POD STROMEČEK
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PARFÉM POTĚŠÍ KAŽDÉHO.
Je prokázáno, že víc než kdy jindy čichá-

me před Vánocemi k  flakónkům,  lah-

vičkám a  dózičkám nejrozličnějších 

tvarů a  barev. Vždyť takový kvalitní 

parfém přece potěší každého. Aby byl 

opravdu kvalitní a aby opravdu potěšil, 

máme pro vás pár rad, jak se při koupi 

parfému vyhnout fatální chybě:

• Vyhýbejte se replikám a  levným 

vůním! Obojí může sice chvíli pří-

jemně vonět, ale po deseti minu-

tách se zpravidla stane, že doká-

žete svou pouhou přítomností 

vyprázdnit tramvaj.

• Když se vypravíte na pouť za svou 

novou vůní, nespokojte se s  tím, 

když  vám ji prodavačka ukáže na 

zkoušecím papírku.  Potřebujete 

vědět, jak se vůně zachová na vaší 

kůži, takže testujte jen na sobě. 

Jinak nic nepoznáte a později mů-

žete být nemile překvapeni. Také 

je dobré nechat se vůní „označko-

vat” a na hodinku se vzdálit. Když 

se vám bude vůně líbit i potom, asi 

je to ta pravá.

• Otázkou zůstává, zda mít víc par-

fémů - do práce, na večer, na 

doma…? Mistr vůní Jean-Paul 

Guerlain na ni odpovídá: „Myslím, 

že je hloupé, když žena voní jinak 

ráno a  jinak večer, případně dru-

hý den zase úplně jinak. Každá by 

měla mít jeden jediný parfém, kte-

rého by se neměla vzdávat. A také 

bych ženám doporučoval, aby si 

parfém nedávaly jen na kůži, ale 

také na šaty nebo do vlasů.”

• S  výběrem své vůně nespěchejte, 

nebo to dopadne jako obvykle - 

přibude vám v  koupelně na zrca-

dle další flakón, který pomalu vy-

prchává.

• Rada pro ženy -  nejvhodnějším 

obdobím k  nakupování parfému 

je zhruba polovina menstruačního 

cyklu - období kolem ovulace, kdy 

máte tu nejlepší schopnost vybrat 

si „toho pravého”.

Abyste ovšem vybrali opravdu dobře, je 

nutné se správně orientovat i v označe-

ní parfémů.

Eau de toilette má nejslabší koncen-

traci vonných složek, nejrychleji tedy 

vyprchá. Eau de parfem je mezistup-

něm k nejsilnější koncentraci vůně tedy 

k parfému. Toaletní vodu je zvykem po-

užívat během dne, parfém pak na ve-

čer. Obvykle se vyplatí zainvestovat do 

vody parfémované, které budete mu-

set používat daleko méně a  její inten-

zita je nesrovnatelná. Také se mnohdy 

stává, že voňavý závoj toaletní a parfé-

mované vody není úplně stejný!

PRO ZDRAVÉ VLASY
Netroufáte si zakoupit přímo parfém? 

Nevadí, potom určitě nic nezkazíte 

s  některým z  vánočních voňavých ba-

líčků. Začít můžeme například s  péčí 

o vlasy. 

Na trhu je nepřeberná nabídka dár-

kových sad. Vybrat si můžete z  vari-

anty šampon - kondicionér, šampon 

– vlasový balzám, nebo třeba šampon 

– vlasová maska. Pokud má vaše part-

nerka raději něco speciálního, určitě 

nic nezkazíte dárkovou kazetou s  les-

kem ve spreji pro závěrečnou úpravu 

vlasů, nebo třeba  samozahřívací mas-

kou pro poškozené vlasy, která obsa-

huje ošetřující komplex výživných látek 

a pronikne rychle a hluboko do struk-

tury vlasu. Hřejivý účinek se aktivuje 

kontaktem s  vodou a  tím poškozený 

vlas vyživuje a regeneruje zevnitř. Vlasy 

jsou hedvábně lesklé, hladké a snadno 

se rozčesávají. 

Pokud máte pocit, že jen kosmetika by 

byla málo, můžete zabrousit do sad, 

které jsou doplněné půvabným šper-

kem, dřevěnou dárkovou krabičkou, 

případně praktickým kosmetickým ba-

líčkem.

PRO KRÁSNÉ OČI
Každou ženu jistě potěší i balíček péče 

o  oči. Vybírat můžete mezi dekorativ-

ní kosmetikou a  kosmetikou pro péči 

o  oči a  oční okolí. Kombinací existuje 

tolik, že si vybere jistě každá žena. Mů-

žete mít taštičku obsahující prodlužující 

řasenku pro dlouhé a silné řasy, odličo-

vač pro odlíčení jemných očních partií, 

ke kterým je přidán oční gel na unave-

né oči, což je excelentní přípravek, kte-

rý má pro pleť kolem očí trojí přínos: 

působí proti otokům, únavě a tmavým 

kruhům pod očima. Můžete se rozhod-

nout pro kazetu dekorativní kosmetiky, 

která obsahuje hydratační přípravek 

proti vráskám a  kruhům pod očima, 

paletu očních stínů, odličovač očních 

partií i  dvoufázovou řasenku. Určitě 

neprohloupíte, pokud vaše kosmetická 

taštička bude obsahovat rozjasňující 

emulzi na oční kontury. Svěží, příjemný 

mikrogel, který rychle a snadno proni-

ká do kůže a  působí jako neviditelná 

„náplast”, lehce uvolňuje napětí, elimi-

nuje tmavé kruhy, otoky a vrásky způ-

sobené dehydratací. Chrání křehkou 

kůži očních kontur.

PRO ZDRAVÉ TĚLO
Možná dáte přednost sadám péče 

o pleť a pokožku těla. Co takhle kaze-

tu, ve které najdete aktivní zeštíhlující 

krém proti celulitidě, tělový zeštíhlující 

peeling a  sprchový gel? Některé sady 

obsahují dokonce i  zpevňující krém 

na prsa a aktivní krém na ruce a neh-

ty. Jiné přidávají čistící pleťovou vodu, 

hydratační gel, obličejové mýdlo a čis-

tící tampóny. V další sadě zase můžete 

vyzkoušet třeba „záchranný” zvlhčující 

krém s  antioxidantem s  dlouhotrva-

jícím účinkem.  Zajímavý obsah je sa-

mozřejmě opět schován i v zajímavém 

balení. Rozhodnout se můžete pro kuf-

říky, kosmetické taštičky, nebo luxusní 

dárkové kazety.  Záleží jen na vás, co 

z toho vám a vašim blízkým udělá větší 

radost.

Foto: Shutterstock.com
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Připomeňte si s našimi luxus-
ními dárkovými sadami tradici 
obdarování a darujte někomu 
blízkému příjemné chvilky pro 
tělo, mysl i duši. Objevte novou 
limitovanou edici The  Ritual 
of  Tsuru a  potěšte své blízké 
 výjimečným dárkem a vyjádřete 
svou lásku a vřelost.

A WISH 
FOR HAPPINESS

tradice obdarování

 R I T U A L S . C ZA M S T E R D A M           PA R I S           L O N D O N           N E W  YO R K 



Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i re-
generace“ říká na základě osobní zkušenosti významný 
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
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Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  



Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i re-
generace“ říká na základě osobní zkušenosti významný 
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
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ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-

pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 

ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 

na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven- – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, – mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 

ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 

Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  
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Je to zvláštní, ale zatímco v létě cítíme, jak 

je naše pleť vysušená a vcelku pravidelně 

ji promazáváme, v zimě máme pocit, že 

když nesvítí sluníčko, nemá ji vlastně co 

vysoušet. Opak je ale pravdou.

PÉČE O PLEŤ 

V ZIMĚ



Ačkoliv si myslíme, že je kolem nás dosti 

vlhkosti, ve skutečnosti je v tomto ob-

dobí ve vzduchu méně vody, než v létě. 

Suchý zimní vzduch vysává z pleti vodu. 

Dalším „žroutem“ tekutin z pokožky je 

topení. Naší kůži je tedy třeba dodávat 

tekutiny a  vybírat správnou kosmetic-

kou péči.

CHRAŇTE, CO JE VÁM DRAHÉ
Pokožka pokrývá celý povrch našeho 

těla a snaží se nás co nejlépe chránit. Je 

to největší orgán našeho těla. Také hra-

nice mezi našim organismem a okolním 

světem. Má mnoho funkcí – vylučuje 

škodliviny, přijímá živiny a  chrání. Má 

celistvou strukturu s různými vrstvami, 

které jsou plné nervů, žil, pórů, pot-

ních žláz, mízních cév, svalů, vaziva 

a  tuku. Pokožka je vedle ledvin, jater, 

plic a střev také velmi důležitá pro zba-

vování se toxinů z  organismu. Kvalita 

pleti je obvykle dědičná, stejně jako její 

zabarvení a citlivost na sluneční záření.

TYPY PLETI
Kosmetika rozlišuje čtyři základní typy 

pleti. Pojďme si je rozlišit a charakteri-

zovat.

Normální pleť

Má krásně růžovou barvu, je dobře 

prokrvená a svěží. Nemá nijak zvýšené 

nároky na péči.

Suchá pleť

Tento typ pleti trpí častým podráždě-

ním, jde obvykle o plet dosti přecitlivě-

lou, která má sklon k tvorbě drobných 

šupinek. V obličeji jsou většinou posti-

ženy oblasti očí a  čela. Této pokožce 

chybí pružnost. Citlivé kůži je nutné 

dodat vlhkost a  tuk. Kůže potřebuje 

vodu jak zevnitř, tak i  zvnějšku. Tudíž 

je důležitý dostatečný přísun tekutin 

a  dvakrát denně si oplachovat obličej 

a  dekolt čistou vodou, kterou neotí-

ráme, nýbrž ji necháme vsáknout do 

kůže. Pleť poté ošetříme krémem nebo 

olejem. Tělo si můžeme hydratovat 

a vyživit velmi jednoduše - po sprše si 

vmasírujeme olej do vlhké pokožky.

Mastná pleť

Tento typ se vyznačuje lesklou a nečis-

tou pokožkou. Působí jako špatně pro-

krvená a má sklon k tvorbě rozšířených 

pórů a pupínků. Mastné pleti se často 

doporučují kosmetické přípravky, kte-

ré vysoušejí. Zprvu sice pomůžou snížit 

výskyt akné, ale při dlouhodobém pou-

žívání se dosáhne pravého opaku. Ma-

zové žlázky začnou reagovat na vysou-

šení, tedy odběr tuku jeho zesílenou 

produkcí, což situaci mnohonásobně 

zhorší. Tento typ kůže potřebuje velmi 

jemnou péči, aby se vylučování mazo-

vých žláz normalizovalo. Pitný režim je 

nezbytný.

Smíšená pleť

Tento typ pleti se vyskytuje pouze v ob-

ličeji. Obvykle se pokožka čela, nosu 

a brady chová jako mastná a zbývající 

část obličeje je spíše suchá a citlivá. Ten-

to typ pleti potřebuje péči podobnou 

mastné pleti.

ROSTLINNÉ OLEJE NAPMOHOU 
ROVNOVÁZE PLETI
Pro péči o  pokožku celého těla by-

chom měly používat především čisté 

rostlinné oleje. Jejich složení je po-

dobné kožnímu tuku, který vytvářejí 

mazové žlázy a  obsahují také velmi 

cenné látky. Kvalitní rostlinné oleje 

jsou nabité vitaminy a  minerálními 

látkami, navíc obsahují zdraví velmi 

prospěšné nenasycené mastné kyseliny 

omega-3 a omega-9, které chrání celý 

organismus. Rostlinné oleje můžeme 

užívat i  vnitřně, v  množství jedné až 
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ZDRAVOTNÍ KOSMETIKA 
základní průběžná péče při

- akné / lupénce / ekzému

- rozmanitých kožních alergiích

- suché a přecitlivělé pleti

- poškození kůže 

- oparech

- bolestech pohybového aparátu 

ZDRAVOTNÍ KOSMETIKA ZDRAVOTNÍ KOSMETIKA 

– značka CutisHelp = 15 let pomoci kůži

– tradice účinné dermatologické péče na bázi výzkumu 
  konopného oleje s přirozeným obsahem CBD
– vytvořeno lékaři a farmaceuty        

Unikátní řady přípravků od značky CutisHelp  
Více info na: www.KONOPNAKOSMETIKA.cz                                        V PRODEJI V LÉKÁRNÁCH   

INZ_MED-ZK-MIM_210x148_FINAL.indd   1 21.11.19   13:42



dvou čajových lžiček denně po dobu 

šesti týdnů a  pak zkusíme zase jiný.  

Kvalita rostlinných olejů je různá, proto 

je nutné je s velkou s rozvahou vybírat. 

Vždy by mělo být na etiketě uvedeno, 

že je olej lisovaný za studena a  ještě 

lépe v bio kvalitě. 

Olivový olej

Tento olej je velmi prospěšný našemu 

organismu. Pomáhá chránit srdce, sni-

žuje krevní tlak a  hladinu cholestero-

lu. Je součástí středozemní diety. Také 

k  pokožce je velmi jemný, ošetřuje ji 

a pomáhá obnovit její pružnost a vita-

litu. Olivový olej je výborným kosme-

tickým přípravkem k ošetřování celého 

těla.

Sezamový olej

Podporuje látkovou výměnu a  pomá-

há organismus netoxikovat. Obsahu-

je hodně vápníku a  hořčíku. Hodí se 

k ošetřování všech druhů pleti. Pokož-

ku zjemní, vyhladí vrásky a poskytne jí 

i  přirozenou ochranu před slunečním 

zářením.

Mandlový olej

Je velmi bohatý na vápník, hořčík a vi-

tamin E. Dále zmírňuje podráždění, 

uklidňuje a  zjemňuje kůži. Je vhodný 

pro všechny typy pleti i pro novoroze-

ňata. 

Olej z lískových oříšků

Lískové oříšky jsou bohaté na vitamin 

E, vápník, hořčík a další minerály. Dále 

regulují činnost mazových žláz, starší 

pleti vrací pružnost a  jiskrný vzhled. 

Tento olej je vhodný pro všechny typy 

pokožky.

Pupalkový a brutnákový olej

Tyto dva oleje jsou si velmi podobné. 

Jsou nesmírně bohaté na nenasycené 

mastné kyseliny. Pomáhají hlavně po-

drážděné přecitlivělé pokožce, hodí se 

tedy k  ošetření všech kožních chorob. 

Tyto rostlinné oleje jsou velmi vhodné 

i pro vnitřní užívání.

Olej z makadamových oříšků

Je také nutričně velmi hodnotný. Po-

kožku regeneruje, vyhlazuje a celkově 

pěstí a zároveň ji poskytuje přirozenou 

ochranu před sluncem. Také je vhodný 

pro všechny typy pleti.

Lněný olej

Lněný olej poskytuje silnou ochranu na-

šemu srdci a  celému kardiovaskulární-

mu systému. Navíc ošetřuje střeva a po-

máhá dobrému trávení. Lněný olej tvoří 

na pokožce ochranou vrstvu, je vhodný 

spíše k masážím.

Bambucké máslo

Je to jemný rostlinný tuk, který ošetřuje 

hlavně velmi citlivou pokožku, je vhod-

ný i pro novorozence a batolata. Rege-

neruje, zjemňuje a ochraňuje kůži. Ten-

to velmi cenný rostlinný tuk se používá 

i jako stabilizátor pro krémy.

Kakaové máslo

Tento tuk pokožka velmi dobře snáší. 

Jemně jí promazává, hydratuje, celko-

vě regeneruje a k tomu ještě nádherně 

voní. Je to také dobrý podklad pro kré-

my, poněvadž se téměř vůbec nekazí.

Foto: Shutterstock.com
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*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

Zapomeňte na starosti všedních dnů a relaxujte při krátkém wellness pobytu
v malebném lázeňském resortu nedaleko Prahy. 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x levandulová koupel
• 1x levandulový zábal dolních končetin
• 1x masáž zad s levandulovým olejem
• 1x esenciální olejová aroma koupel
• 1x levandulový parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od
3.290,- Kč/osoba*

Tři dny splněných přání
LEVANDULE

Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během 
jediného dne.

• aroma masáž zad
• esenciální olejová aroma koupel
• regenerační zábal na ruce

Aroma balíček

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
• havajská masáž zad
• parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od
5.125,- Kč/osoba*

Antistresový pobyt

Cena balíčku
860,- Kč/osoba*

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

L á z e ň s k ý  r e s o r t  n e d a l e k o  P r a h y .

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

 www.msene.cz
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Máte pocit, že jíte vlastně hrozně málo a přesto stále 

přibíráte? Ukládá si vaše tělo zásoby, jakmile si jednou 

kousnete do rohlíku? Asi máte zlenivělý metabolismus. 
Zkuste si ho vychovat!

Zhubnete navždy
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Zhubnete navždy



Metabolismus zahrnuje biochemické 

reakce buněčného systému našeho 

těla. Využívá sacharidy, tuky, bílkoviny, 

rozkládá je a jejich energii využívá pro 

produkci tepla, pohyb svalů a dýchání 

a všechny další i nejdrobnější činnosti, 

jako je třeba mrkání. 

TO SI SCHOVÁM...
Problém je v tom, že ne všechnu energii 

tělo na místě okamžitě využije. Spíš ji 

uskladní v  tukových buňkách na horší 

časy. Nedostatek proteinů si tělo brzy 

začne vynahrazovat z vlastních zdrojů.  

Namísto tuků tak spotřebovává svaly, 

ale při opětovném návratu k „normál-

ní“ kalorické stravě to probíhá naopak. 

Rostou nám tukové vrstvy a nikoli svaly.

Dezorientovaný organismus totiž po-

važuje diety za stav ohrožení. Chvíli 

strádá, ale pak se přizpůsobí, a naučí se 

čerpat energii i z minima. 

Zkušení dietáři vědí, co vědci potvrzují: 

čím víc zaručených bleskových diet v ži-

votě člověk absolvoval, tím hůře se mu 

příště shazuje – a  tím jistěji se dostaví 

známý jojo-efekt, tedy návrat všech 

zhubnutých kil a ještě něco navrch. 

Při přísných redukčních dietách se může 

metabolismus zpomalit až o polovinu! 

Kolik paliva spotřebujeme okamžitě, 

hodně záleží na individuální výši bazál-

ního metabolismu. 

Bazální metabolismus vyjadřuje, kolik 

energie tělo potřebuje k životu, pokud 

nevyvíjí žádnou aktivitu. 

Každý člověk jej má nastavený jinak. 

Někdo má třeba tuto hodnotu 1450 

kalorií a  neustále bojuje s  kily, zatím-

co jiný člověk má tuto hodnotu 1650 

a s váhou si nikdy nemusel lámat hlavu. 

Jeho tělo konec konců samo od sebe 

spálí za den o celých 200 kalorií více. 

Další nebezpečí častého hladovění a dr-

žení diet tak spočívá v tom, že snižuje 

úroveň bazálního metabolismu. 

U  notorických dietářů a  osob s  poru-

chami přijmu potravy (v žádné případě 

nejde jen o  anorexii a  bulimii, je jich 

mnohem víc!) dojde ke chronickým me-

tabolickým poruchám.

CO ROZHODUJE?
K dalším faktorům, které určují rychlost 

metabolismu, patří:

• věk: čím jsme starší, tím to jde po-

maleji dolů, zato rychleji nahoru

• pohlaví: muži mají výhodu lepšího 

spalování

• poměr tukové a svalové tkáně (čím 

jste svalnatější, tím lépe spalujete)

• genetické předpoklady

JAK METABOLISMUS ZRYCHLIT? 
Snídejte! Pokud snídani vynecháme, 

metabolismus bude stávkovat tak dlou-

ho, dokud se nenajíme. Až do oběda 

tak naše tělo bude spalovat méně ka-

lorií, než by spálit mohlo.

Jezte často a  po menších dávkách, 

neodpírejte si jídlo a  jezte pestře, ale 

zdravě. Jezte to, co podporuje trávení: 

ostřejší jídla, jídla s  větším obsahem 

vlákniny, zeleninu, atd. 

Věnujte se pohybu, protože rychlost 

metabolismu závisí i na množství svalů 

v těle. Denně stačí půlhodinka ostřejší 

chůze, k tomu si vyberte nějakou akti-

vitu, co vás bude bavit. Jeden kilogram 

aktivní svalové hmoty odbourá svou 

činnost skoro 100 kalorií denně. 

Spalování tuků je spojeno pouze 

s dlouhými a náročnými aerobními tré-

ninky. 

JEZTE PRAVIDELNĚ
Někteří přísahají na poslední jídlo v 18 

hodin, ale odborníci tvrdí, že k  tomu 

neexistuje žádný důvod. 

Podle jedněch je také nutné jist prak-

ticky celý den v malých časových odstu-

pech miniaturní dávky jídla, zatímco 

jiní jsou stoupenci zásady, že stačí tři 

zdravá jídla denně. Důležitá je prý jedi-

ně pravidelnost.

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: Zdravicentrum.cz
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Dnešní medicína má léky na nejrůznější druhy nemocí, ale lék na celiakii ještě 

nalezen nebyl. Bezlepková dieta je tak jediná cesta ke snášenlivosti celiakie. 

Diagnóza této nemoci s sebou přináší celou řadu omezení. Z počátku není vůbec 

jednoduché přejít k „čisté“ bezlepkové dietě. Jisté pochybnosti o zvládnutí diety 

měl na začátku každý, ale nakonec ji většina dokázala úspěšně zvládnout.

     jak začít 
s bezlepkovou dietou7rad
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     jak začít 
s bezlepkovou dietou



„Po diagnostikování celiakie čeká nejen 

na jedince, ale i na jeho rodinu spousta 

změn,“ přiznává výživová poradkyně 

Jana Servátková, která má s klienty ce-

liaky dlouholeté zkušenosti.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM CELIAK?
Kromě klasické formy celiakie, která 

postihuje asi jen desetinu pacientů, 

jsou i  další formy s  odlišným průbě-

hem. Je opravdu těžké některé z nich 

rozeznat. Mezi projevy klasické celia-

kie patří např. průjem, nadýmání, ztrá-

ta hmotnosti, bolesti břicha, zvracení 

a nevolnost. U dětí dochází také k roz-

mrzelosti, únavě a svalové slabosti.

„Při určitých příznacích bych volila ná-

vštěvu lékaře a zažádala si o důkladné 

vyšetření“, radí výživová poradkyně 

Jana Servátková. Často dochází i  ke 

kombinaci několika druhů vyšetření, 

aby byla stanovena správná diagnóza. 

Celiakie se dá zjistit jednak z vyšetření 

krve, dále biopsií tenkého střeva a tes-

tem stolice.

JAK ZAČÍT S BEZLEPKOVOU 
DIETOU?

1Vnímejte tuto změnu pozitivně 

- bezlepková dieta je zkouškou 

silné vůle. V dnešní době ji volí nejen 

nemocní lidé, ale i  lidé, kteří chtějí žít 

zdravějším životním stylem a upravit si 

jídelníček. V první řadě je třeba si uvě-

domit, že jde především o vaše zdraví. 

Bezlepkovou dietu nemusíte chápat 

jako nutné zlo, ale třeba jako pozitivní 

změnu životního stylu, která se stává 

moderní záležitostí.

2Dál jezte svá oblíbená jídla – bojíte 

se, že přijdete o  většinu svých ob-

líbených pochoutek? Výrobci potravin 

však na celiaky již pamatují a  snaží se 

vyrábět své produkty i v bezlepkové va-

riantě a to při zachování stejné chuti. 

3Odstraňte lákadla - Není jednodu-

ché držet dietu, když všude kolem 

vás je spousta lákadel. Pro snadnější 

zvykání na nový režim si zakoupené 

bezlepkové potraviny uložte do vyhra-

zené skříňky či šuplíku. Snáze tak odo-

láte pokušení.

4Zapojte celou rodinu - Požádejte 

rodinu o spolupráci a zamezte tak 

dvojímu vaření. Příkladem je zahušťo-

vání omáček či polévek pouze bezlep-

kovou moukou. Rodině takováto nepa-

trná změna také velmi prospěje.

5Upřednostňujte přírodu - Naku-

pujte potraviny v  přírodním stavu, 

používejte v  kuchyni častěji přirozené 

bezlepkové potraviny, jako jsou kukuři-

ce, pohanka, rýže, jáhly, sója, luštěniny, 

brambory či výrobky z nich. 

6Pozorně čtete etikety - Dávejte 

přednost balenému zboží, kde musí 

být vždy uvedeno přesné složení.  

Zdroje lepku se přidávají do potravin 

jako separační a  zahušťovací prostře-

dek. Bezlepkové výrobky naleznete 

označené speciálním symbolem pře-

škrtnutého klásku. 

7Snídaně je základ! - V  posledních 

desetiletích se v  Česku významně 

změnil styl snídaně. Lidé začali dávat 

přednost cereáliím. Vyslyšeli tak slova 

lékařů. Zvýšili přísun vlákniny a  pod-

pořili správnou činnost zažívacího sys-

tému.

Foto: Shutterstock.com
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 Více info a recepty najdete na www.nominal.cz 
nebo na našem Facebooku.

 www.nominal.cz
 

Česká firma z Vysočiny 
s 25 lety tradice.

Bez názvu-3   1 20.2.2019   10:21:57
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Sotva skončí letní prázdniny začne se můj syn pídit po tom, kdy budou  

Vánoce. Jsou to pro něj dva mezníky. Prázdniny a tábor s kamarády, na které 

se celý rok těší a Vánoce a kupa dárků.

TIPY NA DÁRKY



Jenomže, Vánoce, bohužel nejsou jen 

svátkem pro ty nejmenší. To by nám 

bylo hej. Záplava hraček v  obchodě 

přímo nabízí ke koupi a malé děti ještě 

obvykle umějí své požadavky specifiko-

vat velmi konkrétně a nahlas. Většinou 

má ovšem rodina víc členů a radost 

chceme udělat všem.

Pojďme se podívat, co všechno můžeme 

svým blízkým darovat

DÁRKY PRO RADOST
by měly tvořit základ toho, co se pod 

stromečkem nachází. Protože od toho 

přece Vánoce jsou, abychom si navzá-

jem rozdávali radost.

Dárky pro radost mají jedno specifi-

kum. Bývají vlastně vcelku neužitečné. 

Obvykle je ani nepotřebujeme. Jen má-

lokdy mezi ně patří teplé ponožky a fla-

nelové pyžamo. Zato je mezi ně skvěle 

hodí: 

• Lampička, pokud možno hodně 

odvážná

• Krásná knížka 

• Album nejlépe i s fotografiemi

• Jakýkoliv obrázek od našich dětí 

namalovaný s láskou

• Jakýkoliv výrobek vyrobený s  lás-

kou

• Svetr, který tajně babička pletla 

celý půlrok

• Rámeček na fotky

• Veselá tužka

• Nebo třeba velké skleněné srdce

DÁRKY PRO ZDRAVÍ
Ty už nám tolik oči nerozsvítí, ale někdy 

jsou sakra potřeba. Radost nám totiž 

mohou přinést ve chvíli, kdy díky nim 

zdoláme nějaký zdravotní problém. 

Mezi oblíbené zdravotní dárky patří:

• Poukaz do lázní, kde si krásně od-

počineme

• Poukaz na masáž 

• Karta do fitness či wellnes centra

• Oblíbené vitamíny

• Nějaká probiotika

• Nebo třeba dárkové balení něčeho 

dobrého a zdravého

DÁRKY DO DOMÁCNOSTI
tvoří zcela osobitou kategorii. Někomu 

totiž tento typ dárků udělá velkou ra-

dost, tudíž by mohly patřit i do katego-

rie jedna. U jiného však mohou vyvolat 

pocit, že snad patři jen do kuchyně… 

Svým blízkým můžete dopřát:

    • Skvělou filtrační konvici

    • Novou kuchyňskou váhu

    • Netradiční hodiny

    • Sadu příborů

    • Hrníčky či skleničky

    • Svícny a svícínky

    • Zajímavý kus nábytku

    • Nebo třeba netradiční prostírání

DÁRKY OSOBNÍ
Vybrat je bývá nejtěžší. Musíme už 

mnohé vědět o sobě obdarovaného, 

abychom dokázali odhadnout, po čem 

opravdu touží. Přání bývají různá:

• Domácí mazlíček

• Nové akvárium

• Lístky na koncert

• Elegantní kostýmek

• Kolo

• Motocykl

• Auto

• Dům...

• Nebo třeba vlastní ostrov…

DÁRKY PLNÉ EMOCÍ
Darovat samozřejmě nemusíme jen 

hmotné věci, ale i zážitky. Něco, na co 

se jen tak nezapomene. Mezi takové 

hity může patřit

• Seskok padákem

• Let ve větroni

• Voucher na celkovou proměnu 

• Permanentka na bobovou dráhu

• Permanentka na sjezdovku

• Nebo třeba potápěčský kurs.

Každému co libo...

Krásné Vánoce vám všem. 

Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com
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Tipy na
vánoční dárky

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 
50ML

Má protizánětlivé a protikřečové 

účinky s obsahem Azulenu. Heř-

mánek pomáhá zklidňovat kožní 

záněty. Obsahuje antibakteriální 

složky, které mohou rovněž urych-

lit léčení již vzniklých infekcí. Aviril 

přináší úlevu od vysušené, svědivé 

nebo sluncem spálené pokožky.

Pro milovníky dokonalé očisty 
těla,doporučujeme výrobky 
firmy ADONIS
Pokud máte tuto severskou aktivitu 
v oblibě, rozhodně byste neměli 
přehlédnout sadu od firmy Adonis. Jde 
o sisalový kartáč, jehož štětiny v horku 
a vlhku neměknou, postarají se o dokonalý peeling, otevření 
a pročištění všech pórů. Navíc se takto podpoří i samotný 
efekt pocení. Druhou část sady pak tvoří olivový olej, kterým 
dokonale ošetříte pokožku nejen po  saunování – jeho bohatý 
obsah vitaminů a antioxidantů zaručí, že se budete cítit jako 
znovuzrozeni!

VÁNOČNÍ DÁRKY V PODOBĚ DOKONALÉ PÉČE 
OD ZNAČKY DOVE
Dove přináší neodolatelnou péči pro ženy, muže i děti ve formě dár-

kových kazet hodících se pod stromeček, a se kterými zaručeně ne-

šlápnete vedle. Z nabídky setů si vybere opravdu každý, od produktů 

pro nejmenší přes pečující kosmetiku pro ženy až po produkty pro 

každodenní péči pro muže.

Více na: www.dove.com/cz

Objevte inovativní australskou značku b.box, jejíž výrobky na 

svém domovském kontinentu rychle mizí z pultů díky velkému 

zájmu zákazníků. b.box je opravdovým pomocníkem dětí i ro-

dičů. Za své kvality si také vysloužil již několik cen. Vyzkoušejte 

termosky a hrnečky, které vám usnadní společné cestování na 

dlouhé i krátké trasy.

Všechny produkty najdete na www.mimmo.cz.

Oblíbení superhrdinové ze světa komiksů DC se vrací, a to díky 

zbrusu novému seriálu DC Superhero Girls - Dívčí superhrdinky. 

Na nové epizody seriálu se můžete těšit už od 9. prosince na 

kanálu Cartoon Network. Tento akcí nabitý komediální seriál 

sleduje osudy Wonder Woman, Batgirl, Green Lantern a dal-

ších, které bojují proti zločinu a zároveň se musejí vypořádávat 

s běžnými útrapami teenagerek v moderním světě.

Více informací: www.cartoonnetwork.cz 

nebo https://www.facebook.com/CartoonNetworkCesko/.

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

dle originální receptury v Německu již více 

než 140 let.

Minerální látky vhodné 

pro celou rodinu.
Magnesium phosphoricum DHU D5 – D30 je 

homeopatický lék k vnitřnímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více na 
www.schussler-original.cz



Vaše denní 
dávka Života

Pro Vás 
a Vaše dítě.www.biopron.cz

Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv

ODVÁŽNÉ SNY
Na počátku každé velké věci stojí nějaký odvážný sen. Tato neobyčejná 

knížka přináší 30 inspirativních medailonků, v nichž se představují výji-

mečné české osobnosti, které vynikly v nejrůznějších oblastech lidských 

činností a dokázaly své sny proměnit ve skutečnost. A o kom si v ní pře-

čtete? O Blance Matragi, Adamu Ondrovi, Miloši Formanovi a mnoha 

dalších. Svižně psané příběhy jsou doprovázené úžasnými ilustracemi 

mladých talentovaných autorek Alžběty Burešové, Mariany Francové 

a Kristýny Košutové. Kniha je určená všem zvídavým dětem od 8 let, 

ale bavit bude i dospěláky. 

Více informací na www.ellamax.cz

www.immun44.cz

PRO NORMÁLNÍ FUNGOVÁNÍ 
IMUNITNÍHO SYSTÉMUImmun44 ®

Immun44® byl vyvinut speciálně pro potřeby imunitního systému, a proto 

slibuje okamžitý efekt – má vliv na růst a  množení virů. Obsahuje totiž 

Plantovir®, komplexní směs tzv. polyfenolů, a PHYTO-PANMOL® – biolo-

gicky aktivní vitamíny z přírodních zdrojů. Immun44 obsahuje i výtažek 

ze skalní růže, který se pro svůj antivirový potenciál používá již od dob 

antiky. 

D
op

ln
ěk

 s
tr

av
y

Nové, menší balení!
Vhodné k vyzkoušení

pp
y

zkoušenííííííí

D
op

lp
D

op
D

o
ně

k 
st

rarat
vyv

Immun44-inz-210x74.indd   1Immun44-inz-210x74.indd   1 12.12.2019   9:4212.12.2019   9:42



88

Bydlení

VÁNOČNÍ 



INZERCE

89

Bydlení

Stromeček, jmelí, betlém… to vše k našim Vánocům neodmyslitelně patří. 

Ale kde se vlastně symboly Vánoc vzaly a co doopravdy symbolizují?

DEKORACE



ADVENTNÍ VĚNEC
Přípravy na Vánoce začínají adventem. 

Toto slovo, původem z latiny, znamená 

příchod, očekávání Spasitele. Doba ad-

ventní nastává čtyři týdny před samot-

nými vánočními svátky. K adventu patří 

adventní věnec. Svíčky na něm si zapa-

lují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? 

Dny se zkracují, tmy přibývá. Postupné 

rozžíhání svící na adventním věnci sym-

bolizuje, že příchod Krista do života 

znamená přemožení temnoty a nárůst 

světla, pokoje a  radosti. Věnec je víc 

než pouhou okrasou. Zelené větve pro-

voní dům, znamenají život uprostřed 

odpočívající přírody, kruh vyjadřuje 

společenství a  plameny světlo, které 

osvěcuje každého člověka. Svíce jsou 

čtyři jako čtyři adventní neděle.

Původní barvou adventu je fialová - 

podle barvy kněžského roucha. Fialová 

však bývala v minulosti velkou vzácnos-

tí, a tak ji v domácím prostředí nahra-

dila lehce dostupná červená, ale v sou-

časné době se na věnce používají různé 

barvy, podle libosti, nálady, vkusu. 

BETLÉM
Jednoho dne se František z Assisi (poz-

ději svatořečený) rozhodl, že spolu 

s  přáteli zinscenuje biblický Betlém. 

Odebrali se proto do malinké jeskyně 

v  italské Umbrii, vzali s  sebou živého 

osla i vola, a kněz pak před touhle se-

šlostí odsloužil první půlnoční mši. Stalo 

se tak přibližně v  polovině 13. století, 

takže tvrzení, že betlémy provázejí 

křesťanství od samého počátku, není 

zcela správné.

Brzy poté si lidé začali betlémy vyrábět 

podomácku. Jako materiál se nejčastěji 

používal kámen, dřevo a rovněž těsto. 

Betlém se brzy stal hlavním symbolem 

Vánoc, až o mnoho let později ho z vý-

sluní vystrnadil vánoční stromek. 

 

VIZOVICKÉ PEČIVO
S nápadem vyrobit dekorativní figurky 

a ozdoby z těsta přišli pekaři z Vizovic, 

městečka kus od Zlína. Stalo se tak na 

přelomu 19. a  20. století a  mistři pe-

kařského řemesla tehdy možná vůbec 

netušili, že se jejich vynález bude péct 

ještě za sto let.

Celý fígl je přitom až neskutečně jed-

noduchý – ingrediencemi jsou jen voda 

a hladká mouka (na čtvrt kila mouky při-

padá decilitr vody). Pak už je jen třeba 

těsto chvilku hníst, aby v  něm nebyly 

hrudky a nechat ho půl dne odpočívat 

zabalené v igelitu v lednici. Když vytvo-

říte z  těsta ozdoby, je dobré je nechat 

pár hodin odpočinout a pak zapékat při 

50 stupních Celsia. Chcete-li mít figurky 

lesklé, potřete je před vložením do trou-

by vajíčkem. Pozor! Vizovické pečivo 

není k jídlu, po upečení je tvrdé jako ká-

men. Zbytečně byste si vylámali zuby…

 

JMELÍ
Malý keřík parazitující na korunách 

stromů zaujal naše předky natolik, 

že ho považovali za kouzelný. Měl je 

chránit před zlými duchy. Hojně pro-

to rostlinky jmelí zavěšovali ke dveřím 

a oknům, tedy do míst, kudy by se zá-

keřné potvůrky nejspíš do domu dobý-

valy. Keltové zase jmelí přikládali sílu 

plodnosti, proto se ještě dnes pod jme-

lím líbáme jako o život. Navíc prý jmelí 

přináší do domu štěstí, odvahu a  lás-

ku. K nám přišel zvyk zavěšování jme-

lí o Vánocích z Anglie, věšíme ho pod 

lustr nebo zdobí vázy na stole.

 

VÁNOČNÍ STROMEK 
Tradice zdobení vánočních stromků po-

chází z  německých měst. První zmínky 

se objevují v  kronice města Brémy 

z roku 1570. Katolická církev zpočátku 

považovala zdobení stromků za pohan-

ský zvyk a  do jisté míry měla pravdu. 

Stromky si opravdu v minulosti zdobily 

hlavně germánské kmeny, které o zim-

ním slunovratu uctívaly boha Wotana.

U nás se vánoční stromky začaly obje-

vovat až na počátku 19. století. Mezi 

prvními, kdo si stromek doma rozsvítil, 

byl údajně ředitel Stavovského divadla 

Jan K. Liebich. V polovině 19. století se 

už v Praze stromky prodávaly před Vá-

nocemi jako na běžícím pásu, na Mo-

ravě se tento zvyk usídlil až počátkem 

20. století.

VÁNOČNÍ OZDOBY
Na každý pořádný stromeček patří i vá-

noční ozdoby. Vánoční ozdoby se ov-

šem nezavěšují jen na vánoční stromeč-

ky, ale mohou vytvářet zátiší na stolech, 

zdech. Skleněné a dřevěné vánoční oz-

doby musí projít ručním zpracováním, 

skleněné vánoční ozdoby se vyfukují 

z  dutého vyfukovaného skla. Vánoční 

ozdoby a  motivy vycházejí z  křesťan-

ských tradic a zimních motivů. Mezi nej-

častější vánoční motivy patří andílkové, 

vánoční stromečky, vánoční věnečky, 

zvonky, betlém, baňky apod. 

Foto: Shutterstock.com
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CESTA Z OŠEMETNA
Kdo to kdy viděl, aby byl vodník červený? Kdo kdy slyšel 

mluvit psy a kdo jedl obří okurku salátovku, která chce 

poroučet celé zemi? V našich pohádkách plných legrace 

se může stát cokoli. Autor Tomáš Končinský si rád hraje 

se slovy a  domýšlí věci do krajností, ale vsaďte se, že 

v  jeho fantastických příbězích o  bytostech z  dalekých 

krajin poznáte i sami sebe. Nebo vy snad někdy (jasně že 

jen výjimečně) nebýváte líní, nafoukaní nebo ustrašení?

DOBRODRUŽSTVÍ V ZEMI NIKOHO
Jednoho večera Vláďa Denk zachytí podivný rozhovor 

v morseovce. Zprvu útržkovitá zpráva dvou neznámých 

chlapců Vláďu natolik zaujme, že se rozhodne 

s  kamarádem Vinckem přijít záhadě na kloub. Po čem 

ti dva na vlastní pěst pátrají? A co tak vzácného může 

být v pusté krajině za městem? Země nikoho, jak místo 

pojmenují, ukrývá mnohá tajemství i nebezpečí. Kluci se 

společně pustí do pátrání, ale jak už to bývá, narážejí na 

samé překážky...

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
K Else promlouvá záhadný hlas! Společně s Annou, 

Kristoffem, Svenem a Olafem se vydává na dobrodružnou 

cestu na sever, neproniknutelnou mlhou, do dalekého 

neznáma. Právě tam, jak Elsa věří, najde odpovědi na 

otázky týkající se dávné historie arendellského království 

a zároveň odhalí původ své kouzelné moci. Království je 

v ohrožení a času není nazbyt...

CUKRÁRNA V PAŘÍŽI
Nině Hadleyové pomalu táhne na třicet. Pracuje jako 

servírka, ale už zkusila kdeco – učila ve školce, pracovala 

v  zahradnictví, absolvovala také kuchařský kurz. Nic 

z toho ale nebylo to pravé. Krom toho je pro svou velkou 

hlučnou rodinu pořád jen malou holčičkou, kterou se 

všichni snaží chránit. A  dobře jí radit. Nina by se ráda 

osamostatnila, jenže jak přijít na to, co by doopravdy 

chtěla dělat?

DEN, KDY JSME ZAHLÍDLA LÁSKU
Laurie si je jistá, že člověk se na první pohled zamilovat 

prostě nemůže. Život přece není scéna z romantického 

filmu, že?

Ale jednoho šedivého prosincového dne si z  okna 

londýnského autobusu všimne muže. A on si všimne jí... 

Ten magický moment, kdy se jeden druhému podívají do 

očí… A vzápětí autobus i s Laurie ze zastávky odjíždí.
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ČUNĚ, SEBER TO!
řada Já se z toho picnu

Pepina dostala k Vánocům vytouženého psa a najednou 

neví, kam dřív skočit. Nikdy by ji nenapadlo, že starat se 

o štěně dá člověku tolik zabrat. A ještě ke všemu si na 

ni přijde stěžovat sousedka, že prý nechala před domem 

hromádku. Taková drzost! Copak je čuně? Ona přece po 

svém pejskovi pilně uklízí! Ale pravda je, že ulice jsou od 

psích výkalů celé zaneřáděné. Dolovat bobek z podrážky 

není žádný med, a co teprve když po hovínku uklouzne 

stará babička nebo do něj vjede vozíčkář. Chtělo by to 

něco podniknout. A to by nebyla Pepina, aby hned se 

svými kamarády nezačala spřádat plány...

S originálním textem synergicky souzní barevné ilustrace 

Jany Chroustové, které oslovují jak svou imaginací, tak 

pojetím humoru.

FORTNITE - 100% NEOFICIÁLNÍ PŘÍRUČKA TOP 
100
Výběr toho nejlepšího ze světa Fortnitu!

Baví vás Fortnite: Battle Royale, ale chcete znát všechny 

skvělé vychytávky? Tak se připravte, začíná odpočítávání 

– nejlepších 100 kousků z  famózního světa Fortnitu je 

tady! Naskočte do Battle Busu a buďte ve střehu, ať o nic 

nepřijdete!
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NĚKDY JE HEZKÉ, ŽE MĚ MILUJEŠ
Chloé a Constance jsou výborné kamarádky, i když 

jsou každá úplně jiná. Co ale mají společné, je láska ke 

knihám, rodinné kořeny v Marinzaku a žalostný milostný 

život. Osmadvacetiletá atraktivní Chloé se nedokáže 

zbavit citové závislosti na svém expříteli, který je zároveň 

jejím nadřízeným a má se brzy ženit.

EUGENIE
Osud míchá karty, my hrajeme

Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie 

Egertové Janečkové a  plzeňského hotelu Continental. 

Eugenii jako většinu žen té doby čeká smluvený sňatek. 

S manželem se stará o chod hotelu, kde prožijí okupaci 

i válku. Bombardování Plzně hotel poškodí a připraví ji 

o  otce i  manžela. Až osvobození americkou armádou 

přináší do jejího života nejen novou naději, ale i lásku…

ASPOŇ JSEM TO ZKUSIL
Rok v životě Michaela Třeštíka

Rezervovaný džentlmen a zároveň nepokojný dobrodruh 

Michael Třeštík, autor proslulých facebookových statusů, 

který dovede vytěžit stejně adrenalinu z  nehody na 

motorce jako z  překladu poezie, popisuje události 

a situace, které se mohly stát snad jedině jemu. Rozpustile 

klukovsky si pohrává s různými tématy a podává o tom 

zprávu se svým typickým suchým humorem a ironií.
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Zpěvačka Monika Absolonová (43) má se svým životním partnerem Tomášem Hornou dva 

synky, čtyřletého Tadeáše a ročního Matouše. Jak prožívají nejkrásnější svátky roku a co 

všechno stíhají během Štědrého dne? Nejen o tom jsme si povídali.

NA VÁNOCE PEČU
DVACET VÁNOČEK

Rozhovor



Máte ráda Vánoce?

Vánoce miluju od dětství, a  přestože 

je už dávno vnímám úplně jinak, než 

když jsem byla dítě, kouzlo pro mě 

vůbec neztratily. Naopak. Není nad to 

být o Vánocích doma. Moc krásné byly 

například i ty loňské, které jsem strávi-

la s partnerem, našimi syny, s bráchou 

a jeho přítelkyní, mamkou a jejím man-

želem a  také s naším dědou, kterému 

bude na jaře už 93 let. Vidíte, a málem 

bych zapomněla na našeho psa Jonáše. 

A tím, že má i brácha pejska Bibi, bylo 

nás u  stromečku naštěstí zase požeh-

naně.

Jak Vánoce prožívá Tadeáš?

Asi jako každé malé dítě. Moc se na 

ně těší, píšeme Ježíškovi, číháme, kdy 

už konečně dopis odnese, a  pak je 

celý Štědrý den nervózní, zdali Ježíšek 

opravdu přiletí a přinese mu, co si přál. 

My mu ale vysvětlujeme, že Ježíšek 

hlavně sleduje, jestli nezlobí. (směje se)

Z jakého dárku měl zatím největší 

radost?

Loni dostal auto na elektrický pohon 

a  největší radost z  něj měli strejda, 

děda, což je mamky manžel, který je na-

prosto božím dědou, a Tomáš. Myslím, 

že by si ho přáli všichni. Tádu asi nejvíc 

bavily brusle. Jen už vím, že oblečení ho 

pod stromečkem vůbec nezajímá.

Kdy začínáte se sháněním dárků?

Vždyť dárky přece nosí Ježíšek, ne? Já 

mu jen trochu pomáhám. Třeba letos 

v září jsem mu pomohla tak, že už má 

skoro všechno. (směje se)

Jak prožíváte advent?

Letos, stejně jako před dvěma roky, po-

jedu vánoční koncerty za doprovodu 

úžasného Boom! Bandu Jiřího Dvořáka 

Až do nebes Tour 2019, které zakončím 

18. prosince v  pražské Lucerně. Me-

zitím mám ještě další vystoupení, kdy 

budu zpívat při rozsvěcováních stromů 

a dalších vánočních akcích. Díky tomu, 

že jsem vydala album vánočních písní 

Až do nebes, je teď pro mě každý rok 

prosinec poměrně dost náročný. Sna-

žím se ale, aby to moje pracovní nasa-

zení nebylo doma moc znát… Je pro 

mě důležité, aby nám čert s Mikulášem 

přinesli vánoční stromeček a doma byla 

od té doby vánoční výzdoba. A  mojí 

zásadní tradicí je každoroční pečení 

vánoček podle starého receptu, který 

jsem ještě vytunila. A protože jich peču 

opravdu hodně, jeden den na ně za-

dělávám a  druhý je upeču. Vždy jsem 

je dělávala 22. a 23. prosince, což jsem 

vloni poprvé změnila. Vždycky jsem je 

totiž pekla i pro Káju Gotta s jeho rodi-

nou, a oni odjížděli z Prahy dříve. 

Kolik vánoček pečete?

Nejvíc jich zvládnu upéci dvacet. To je 

ale opravdu maximum. Letos je budu 

muset udělat také dříve, protože budu 

22. prosince zpívat pro Kapku naděje. 

Jsem zvědavá, co na to moje pečení 

letos kluci řeknou. Táda je zvyklý, ale 

Matoušek byl loni ještě ležící miminko, 

kdežto teď už je z něj také pěkné číslo, 

takže se nechám překvapit, jak je s nimi 

zvládnu připravit. (směje se)

Jak vypadá váš Štědrý den?

Štědrý den si musejí užít hlavně děti. 

Program se tedy přizpůsobuje zejmé-

na jim. Letos to bude po mnoha letech 

poprvé, kdy na Štědrý den neuvidíme 

Káju Gotta. Pravidelně jsem jim totiž 

vozila vánočku a  kubu od maminky. 

Nakonec se z  toho stalo naše tradiční 

setkávání. Tahle chvíle mi bude oprav-

du moc chybět… Jinak se  snažíme jít 

na procházku, popřát sousedům, občas 

k  nám přijde někdo z  blízkých na ná-

vštěvu. Odpoledne prostírám štědrove-

černí tabuli, když už jsem vystudovala 

tu hotelovou školu. (směje se) Moje 

maminka pro nás všechny vaří večeři.

Jaké máte menu?

Každý rok bývá stejné. Šunková rolka 

s  křenem, tu dělám já, rybí polévka, 

smažené řízky, kapr, bramborový salát 

a ovocný salát se šlehačkou. Po štědro-
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večerní večeři samozřejmě přijdou na 

řadu dárky. Nejdříve si je rozdělíme po-

dle jmenovek, a pak je jednotlivě roz-

balujeme. Každý vždycky všechny dá-

rečky. A protože je nás hodně a Ježíšek 

na nás nešetří, je to každý rok pěkně 

na dlouho.

A  jak trávíte následující dva dny 

sváteční?

Na Boží hod vánoční i  Štěpána jsme 

s  naší rodinou a  blízkými. To na Vá-

nocích miluju asi ze všeho nejvíc. Víte, 

každé svátky mého dětství byly pře-

krásné, a tak bych si moc přála, aby na 

ně jednou podobně vzpomínali i  naši 

kluci.

Prožila jste někdy Vánoce bez rodi-

ny, třeba v zahraničí?

Naštěstí nikdy a  doufám, že se to ani 

nikdy nestane. Neumím si to, a  raději 

ani nechci, představit.

Zažila jste i nějaké netypické Vánoce?

Naše nejhorší Vánoce byly, když bylo 

bráchovi pět šest let, mně o  jedenáct 

víc, a měl chudák neštovice s vysokými 

teplotami. U večeře seděl v té své spo-

lečenské košilce celý puntíkovaný od 

pudru na neštovice, byl hodně unavený 

z horečky a z těšení se na dárečky. Až 

nakonec při rozbalování usnul. Bylo mi 

ho hrozně líto. Děti by neměly být ne-

mocné…

Na jaký dárek z dětství nikdy 

nezapomenete?

Největší radost jsem měla asi v osmi le-

tech, kdy byly v  módě plastová céčka 

a já je měla pod stromečkem. Nakonec 

jsem tam našla hned dva velké pytlíky 

plné céček, a to navíc fosforeskujících! 

Nejlepší dárek, největší radost!

K  Vánocům neodmyslitelně patří 

pohádky. Díky jedné z  nich vstu-

pujete na vánoční obrazovky rok 

co rok v roli čarodějnice. Jak došlo 

k vašemu obsazení do Princezny ze 

mlejna 2?

Kdysi jsme se se Zdeňkem Troškou hod-

ně vídali. Na pražské Křižíkově fontáně 

totiž dělal zkrácenou verzi Rusalky, kde 

jsem alternovala roli Cizí kněžny. Teh-

dy se mě zeptal, jestli bych si na roli 

čarodějnice troufla. Kývla jsem. Lucka 

Bílá, která ji hrála v prvním dílu, měla 

tenkrát hodně pracovních povinností, 

takže mi jednoho dne opravdu zavo-

lal a roli mi nabídl. Pak se ale pohádka 

kvůli nedostatku peněz odložila. Točit 

se začala až za tři roky s  novým pro-

ducentem. Ten samozřejmě chtěl, aby 

čarodějnici hrála Lucka, což chápu. Ona 

však zase nemohla. Nakonec tak Zde-

něk dostál svému slibu a obsadili mě. 

Jak jste prožívala první natáčení?

Ani se neptejte! Den před tím jsem 

nemohla ani zamhouřit oko. Volala 

jsem Danu Hůlkovi, který mě uklidnil 

s  tím, že je Zdeněk naprostý pohodář. 

Měl pravdu. Nejvíc nadšená jsem však 

byla z pana Oto Ševčíka. Moc hezky se 

ke mně choval, pomáhal mi. Jsem moc 

ráda, že jsme se spolu mohli aspoň jed-

nou v životě potkat.

Docela by mě zajímalo, jak probí-

halo natáčení vaší první scény?

Tak na to se opravdu zapomenout 

nedá. Točili jsme ji v jednom jihočeském 

lese a  paradoxně se zastavovala kvů-

li panu Ševčíkovi. V  kostýmu knížete 

měl totiž zastrčené cigarety, které mu 

několikrát vypadly. Mně zase teprve až 

na place sdělili, že budu mít kolem sebe 

obtočeného hada. Řeknu vám, nezner-

vózňovala mě ani tak ta užovka, kterou 

na mě dali, jako ten druhý naaranžo-

vaný velký had visící za mnou. Nikdo 

si totiž nemohl být jistý, jestli na toho 

„mého“ menšího nezaútočí. Kdykoli se 

tedy krajta pohnula, nervózně jsem po-

odskočila, takže jistě chápete, že se tím 

natáčení poněkud protáhlo. Nemohla 

jsem si ale prostě pomoci, pud sebezá-

chovy nepřelstíte. (směje se) Nakonec 

se všechno zvládlo, ale byly to nervy.

Bylo něco, co vám na natáčení 

vadilo?

(přemýšlí) Víte, na Zdeňkovo natáčení 

se jezdí dívat doslova autobusové zá-
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jezdy, tak ho lidi milují. Jenže on je ta-

kový, že je nedovede odmítnout, takže 

třeba i na hodinu přeruší natáčení a vě-

nuje se jim. Je to od něj sice hezké, ale 

pokud máte na sobě kostým z několika 

vrstev oblečení, paruku, jste nalíčení, 

je navíc šílené vedro a nemáte se před 

sluncem kam schovat, občas se pak ve 

vás probouzí nejrůznější emoce. (se 

smíchem a nadneseně) 

Zpět k Vánocům. Jaké písničky

doma o Vánocích posloucháte? 

Už od dětství nám při štědrovečerní ve-

čeři hraje Karel Gott a bude hrát i na-

dále. Mám všechny jeho vánoční desky. 

Mamka občas přes den pouští i tu moji. 

A taky si zpíváme, když prostírám.

Právě na vašem vánočním albu 

Až do nebes máte duet s  Karlem 

Gottem Zlatý sníh. Jak vznikal a jak 

probíhalo jeho natáčení?

Když jsem s  producentem Michalem 

Hrubým z  divadla Studio DVA album 

připravovala, řešili jsme, jaké písně na 

něj zařadit. A  pak se mě zeptal, jestli 

tam chci mít i nějaký duet. Řekla jsem 

mu, že bych vánoční duet měla moc 

ráda, ale pouze s  mým symbolem Vá-

noc, a tím byl a je Karel Gott. Kája byl 

v té době v rekonvalescenci po nemoci, 

a tak jsem ho tím nechtěla obtěžovat. 

Občas jsme si ale volali a  při jednom 

telefonátu padlo z  jeho strany, že se 

těší na další spolupráci… Tak jsem ne-

zaváhala a zeptala se ho. Souhlasil. Ne-

mohli jsme ovšem najít vánoční píseň, 

a tak nám ji Kryštof Marek, který celou 

desku aranžoval, napsal. Jsem za tu pí-

seň šťastná, myslím, že se povedla. Do-

konce jsme si ji s Kájou stihli zazpívat 

i živě! Nejdřív na jeho koncertě v Ma-

lostranské besedě, a pak když přišel na 

můj vánoční koncert 23. prosince 2016 

jako divák s rodinou a nakonec si ji tam 

se mnou zazpíval. Byl to jeden z mých 

nejkrásnějších nejen vánočních dárků…

Jací jsou Tadeáš a Matouš v těchto 

dnech a ve svém věku parťáci?

Jsou to moje lásky. Někdy sice zlobí, jak 

čerti, ale k sobě se chovají hezky. Mys-

lím, že zásadní pranice teprve přijdou. 

Ve svém věku mají na podobné potyčky 

ještě čas. (směje se)

Co je momentálně nejvíc zajímá?

Matouška voda a cokoliv montovacího, 

hrajícího a  také všechno, co je Tády. 

Tádu pak hokej, fotbal, autíčka a  Spi-

derman se Supermanem, což naopak já 

nemám ráda…

Byl náročnější návrat do práce po 

prvním nebo druhém mateřství?

Po prvním. Moc jsem totiž nevěděla, 

do čeho jdu. Teď už jsem přece jen vě-

děla, co očekávat od sebe i  od okolí. 

Ale po druhém těhotenství je těžší se 

dostat zpět do fyzické kondice. Hlavně 

jsem se bála, jak se vejdu do kostýmů. 

Nakonec to klaplo a  nic neprasklo. 

S Evitou, kterou za mě v divadle Studio 

DVA při obou mateřských hrála Radka 

Fišarová, se v  květnu po pěti letech 

rozloučím. Končí nám práva a  už by 

taky nebylo vhodné, aby se dál zpíva-

lo, že mi je pouhých dvacet šest. Funny 

Girl se po dobu mého mateřství nehrá-

la a v září jsme ji na moje narozeniny 

opět vrátili na scénu. Mám to předsta-

vení moc ráda a užívám si nejen kaž-

dou reprízu, ale i  setkání s báječnými 

kolegy. Nikdy jsem nevěřila, že to řek-

nu. Přestože jsem doma s kluky šťast-

ná, do divadla se vždy těším a chodím 

si tam odpočinout.

Neuvažovali jste s  partnerem, že 

byste klukům na přes rok pod stro-

meček darovali ještě sestřičku?

Vzhledem k  tomu, že je mi třiačtyři-

cet a  mám dva zdravé kluky, za což 

jsem opravdu vděčná, tak nebudeme 

pokoušet osud. Kdyby mi možná bylo 

míň, třeba bych o tom uvažovala… Ale 

těžko říct, jestli by si ségru kluci vůbec 

přáli. (usmívá se) Navíc jednu od tatín-

ka už mají.

Jiří Landa
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