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Máme tu únor a přiznejme si, konečně 
to začíná alespoň na horách vypadat 
jako v  zimě. Domky jsou romanticky 
zasněžené, děti vytáhly boby a  sáňky 
a  řidiči jako každoročně nadávají na 
sněhovou kalamitu. Prostě všechno je, 
jak má být… 
V  souladu s  počasím jsme pro vás 
připravili pá hřejivých témat na čtení. 
Popovídáme si nad douškem teplé čo-
kolády, nebo u skleničky dobrého vína  
na téma, jak vybrat dítěti chůvu, či jak 
posílit imunitu. Ale protože jaro už na 
sebe také nedá dlouho čekat připravili 
jsme i trochu toho jarního povídání. 
Především si řekneme něco o  novin-
kách z  oblasti plastické a  estetické 
chirurgie, protože pokud chcete do 
léta vypadat o  roky mladší, je možná 
právě teď nejvyšší čas, něco na sobě 
vylepšit.  Vybereme si nějaké pěkné slu-
neční brýle. Samozřejmě kromě jiného 
se můžete těšit i na rozhovor, tentokrát 
s herečkou  Pavlou Vitázkovou.
Naše předjarní číslo jsme navíc zabalili 
do nového slušivého kabátku, snad se 
vám tedy v novém roce bude více líbit.

Tak krásné počtení a za měsíc zase 
na shledanou 

Editorial
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Všichni nastávající rodiče s napětím oče-

kávají okamžik, kdy se jejich děťátko po-

prvé ohlásí. V té chvíli mají pocit, že s nimi 

jejich děťátko začalo komunikovat. Ve sku-

tečnosti o sobě ale dává vědět už od oka-

mžiku početí…

V bříšku 
u maminky



Podle statistických údajů cítí těhot-

né ženy první pohyby dítěte až ve 20. 

nebo 21. týdnu těhotenství. Je to ze-

jména proto, že ženy, které čekají dítě 

poprvé, ještě neumějí pohyby nena-

rozeného dítěte rozpoznat  mohou je 

zaměnit s  nadýmáním nebo s  pohyby 

střev. Ženy, které jsou těhotné podru-

hé, děťátko často cítí už v  18. týdnu. 

Bez ohledu na jejich zkušenosti je však 

také břišní stěna při druhém těhoten-

ství téměř vždy citlivější.

Od samého početí myslíme na to, jak 

dětem dát bezstarostný život plný ra-

dosti, spokojenosti a zábavy.. Nejsme 

ale sami. Mikobiota, tedy mikrobiální 

osídlení těla je rovněž přítomno v ka-

ždém okamžiku našeho života, a hraje 

významnou roli již od samého početí. 

Žije v  rovnováze s  našim tělem a plní 

nezastupitelné funkce při ochraně 

zdraví, ve výživě, a tak i ve vývoji dětí. 

Jako rodiče se snažíme dát svým dě-

tem to nejlepší. Ty nejlepší podmínky 

k životu, tu nejlepší výživu, to nejlepší 

z  nás samých. I mikrobiotu přirozeně 

předáváme svým dětem, tak, jak jí pře-

dali nám naši rodiče a jim jejich rodiče, 

z  generace na generaci. Moderní me-

dicína dnešní doby zachraňuje životy, 

umožnuje nám radovat se a vychová-

vat děti, které by dříve závažné zdra-

votní komplikace nepřežili. To sebou 

ale může přinést absenci některých 

přirozených cest přenosu mikrobiomu, 

jako je průchod porodními cestami při 

klasickém porodu nebo tak význam-

né kojení. Všechny tyto situace, spolu 

s  předčasným porodem, narušenou 

mikrobiotou matky nebo užíváním an-

tibiotik a léků vede k narušení mikro-

biální rovnováhy dětí, nedostatečném 

osídlení a nesprávném základu, pro bu-

doucí stabilizaci mikrobioty.  To může 

vést k  řadě zdravotních komplikací, 

od kožních či respiračních projevů, až 

po trávící a imunitní deficity. Jednou 

z  cest, při snaze dát dětem to nej-

lepší, je obohatit jejich výživu o ty 

správné probiotické kmeny, urče-

né speciálně pro dané období, 

spolu s významnými nutrienty 

na podporu obranyschopnosti 

a vývoje.

NAVAZUJE DĚŤÁTKO VĚ-
DOMĚ KONTAKT S MAT-
KOU?
Ano i ne. Nejdříve je potře-

ba objasnit, že mezi mat-

kou a dítětem existují růz-

né komunikační úrovně. 

První, čistě tělesná, se dá 

s  velkou jistotou stanovit 

na pátý měsíc těhotenství. 

Ale matka a  dítě spolu 

komunikují už mnohem 

dříve, například na du-

ševní nebo duchovní 

(citové) úrovni. K  tako-

vému navázání kontaktu 

může dojít už velmi záhy. 

Mnohé ženy dokonce už „ráno poté“ 

(po oplodnění) s  jistotou vědí, že jsou 

těhotné. Jiné mají v  prvních měsících 

zřetelný pocit, že už nejsou samy. Zda 

však děťátko navazuje kontakt s  mat-

kou vědomě, se můžeme pouze do-

hadovat. Skutečností je, že matka dítě 

tělesně pociťuje především na základě 

toho, že nenarozené dítě má potřebu 

pohybovat se. Dítě ovšem také cílený-

mi pohyby reaguje na vědomé oslovení 

nebo doteky zvenčí.

Čím víc děťátko roste, tím více používá 

smysly. Nabízejí mu jedinečnou příleži-

tost shromažďovat a zpracovávat infor-

mace přicházející také zvnějšku. Je už 

tak u něj vytvořeno a částečně i vyzkou-

šeno všechno, co bude po narození po-

třebovat.

Hmat: Hlaďte miminko!
Jakmile těhotná žena cítí pohyby svého 

dítěte, instinktivně začíná své břicho 

hladit, když se děťátko pohne. To je 

přesně ta pravá chvíle, protože přibliž-

ně v 18. týdnu je u děťátka (měří asi 16 

cm a váží 250 g) natolik vyvinutý hmat, 

že může jemný dotek hladící ruky skr-

ze břišní stěnu cítit. Plave ruce vstříc 

a  tiskne se na tomto místě těsně na 

břišní stěnu, aby se mu dostalo co nej-

více matčiny lásky. Už ve třetím měsíci 

se v kůži vytvářejí první volná nervová 

zakončení. V  následujících týdnech se 

tvoří stále více takových hmatových tě-

lísek a jsou stále jemnější a to opět od 

hlavy, přes paže a  ruce až ke špičkám 

prstů na nohou. Děti si tak můžou od 

nynějška užívat to, že je obklopuje tep-

lá, příjemná plodová voda, která trvale 

omývá jejich pokožku.

Chuť: Něco sladkého pro dětský 
jazýček
Už od šestého týdne těhotenství se 

v  maličkém jazýčku vytvářejí chuťové 

pohárky a od čtvrtého měsíce dítě pije 

plodovou vodu, takže přichází řada 

na chuť. Děťátko při tom zažívá úplný 

ohňostroj rozličných dojmů: glukóza 

chutná sladce, sodík lehce slaně, vlast-

ní moč hořce. V plodové vodě nicméně 

převládá nasládlá chuť, a  proto mají 

novorozenci obzvláště rádi sladké. Ten-

to sladký ráz je důležitý, protože tak 

chutná i  mateřské mléko, a  všechno, 

co chutná jinak, děťátku ještě nesvědčí. 

Izraelští vědci zjistili, že na rozvoj chuti 

má vliv i strava matky v těhotenství. Po-

kud si pochutnává na ostře kořeněných 
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dítěte až ve 20. 
nebo 21. týdnu  

těhotenství.

jídlech a česneku, sklon k takové stravě 

se vyvine i u dítěte.

Novorozenci mají mlsné jazýčky. Vý-

zkumy prokazují, že bezprostředně po 

narození mají rádi sladké a svými rtíky 

spokojeně mlaskají. Dostanou-li však 

ochutnat kyselé, odpoví nespokojenou 

grimasou.

Sluch: Slyším, tedy jsem
Vývoj uší se dokončuje zhruba ve 20. 

týdnu. Ušní boltce jsou sice jen 8 mm 

velké, ale už dokonale vytvarované. 

Uvnitř uší se už vytvořily složité zvuko-

vody a třmínek. Děťátko už umí vnímat 

a  přiřazovat zvuky. V  první řadě slyší 

mohutnou zvukovou kulisu složenou 

z  tlukotu matčina srdce, šumění její 

krve ve velkých cévách, zvuků trávení 

v  žaludku a  střevu a  také z  dýchání. 

Tyto zvuky dohromady někdy dosahu-

jí až 100 decibelů, což je srovnatelné 

s hlukem blízké dálnice.

Ale děťátko slyší ještě víc: nejraději 

matčin hlas. Umí rozeznat, zda matka 

právě mluví s ním, nebo s někým jiným. 

Pouze při přímém oslovení projeví ra-

dost nebo se nechá ukonejšit, když se 

předtím polekalo. Polekají ho hlasité, 

neočekávané zvuky, jako například 

prásknutí dveří nebo nenadálá hlasitá 

hudba. Vývoj sluchu obzvláště zajímá 

embryology, protože se zdá prokázané, 

že děťátko v matčině těle už je schop-

no si pamatovat. Po narození například 

pozná hudbu, kterou slyšelo už v mat-

čině těle, nebo zpozorní, když slyší po-

hádky, které mu matka během těho-

tenství opakovaně předčítala.

Maminčin hlas je děťátku nejmilejší, ale 

umí rozeznávat i hlasy lidí, kteří často 

pobývají v matčině okolí.

KOMUNIKACE JE DŮLEŽITÁ
Tím jsme se dostali ke komunikaci mezi 

maminkou a  miminkem, které se ob-

zvláště v  poslední době přikládá stále 

větší důležitost. Komunikací míváme 

na mysli především dorozumívání se 

s  druhými lidmi prostřednictvím jazy-

ka. Ale ve skutečnosti je to mnohem 

víc. Úsměv, gesto, dotek - to všechno ke 

komunikaci a vzájemnému porozumění 

patří také. Proto je zřejmé, že i s nena-

rozeným děťátkem je možné komuni-

kovat různými způsoby.

Na začátku těhotenství stojí samozřej-

mě v popředí komunikace, která se za-

kládá na citech. Děti jsou citově zalo-

žené bytosti. Citlivě proto reagují i na 

emoce matky.

Prenatální komunikace má na vývoj dí-

těte kladný vliv. Děťátko se díky ní sice 

nevyvíjí rychleji, ale už záhy se mu je-

jím prostřednictvím dostává ujištění, že 

je vítáno. Čím více podnětů a popudů 

zvenčí přichází, tím více se podporuje 

rozvoj nervových buněk a jejich propo-

jení. Následkem toho se také lépe vy-

tvářejí odpovídající oblasti mozku.

MŮŽE PRENATÁLNÍ KOMUNIKA-
CE DĚŤÁTKU ŠKODIT NEBO HO 
PŘETĚŽOVAT?
Zpravidla ne, protože projevená ná-

klonnost ještě žádnému člověku ani 

tomu nejmenšímu neublížila. Naopak, 

cítí-li děťátko už od počátku, že je mi-

lováno, lépe prospívá a vyroste z něho 

spokojené a  vyrovnané dítě. Trochu 

složitější je otázka přetěžování. V  zá-

sadě nelze dítě prenatální komunikací 

přetěžovat. Je však důležité, aby nastá-

vající matky dávaly víc než obvykle po-

zor na své vlastní vnitřní pocity. Sdělení 

mezi matkou a dítětem se totiž předá-

vají na základě hlubinné komunikace, 

tedy na úrovni pocitů. Oba účastníci - 

matka i dítě mohou vysílat a přijímat, 

stavět se hluchými nebo pozorně na-

slouchat. Této skutečnosti by si matka 

měla být vědoma. Komunikace by se 

nikdy neměla stát povinným progra-

mem. Takové exotické výstřelky, jako 

jsou kurzy cizích jazyků v matčině bři-

še nebo prenatální kurzy pro nenaro-

zené děti, jak jsou nabízeny například 

v  Americe, můžou dítě samozřejmě 

přetížit. Vždy když s dítětem navazuje-

me kontakt, měli bychom si být jisti, že 

je právě v  tom správném rozpoložení. 

Duševní život před narozením je ještě 

vědecky neprobádanou oblastí. První 

poznatky nicméně potvrzují, že prena-

tální komunikace je velmi důležitá. 

BUDE MOJE DÍTĚ DÍKY PRENA-
TÁLNÍ KOMUNIKACI V  LEPŠÍ 
KONDICI?
Myšlenka na lepší výkon by samozřej-

mě neměla u  nenarozených dětí hrát 

žádnou roli. Faktem ovšem je, že děti, 

které se už v  matčině těle cítí přijaté 

a  milované, mají oproti ostatním ná-

skok. Láska a  sounáležitost vyžadují 

vzájemnou důvěru. Pokud se rodiče 

a děťátko spolu seznámí už před naro-

zením, mají díky tomu velkou výhodu. 

Dříve panoval názor, že kojenec, a pro-

to také nenarozené dítě v matčině těle, 

je hloupý a  že je potřeba jej v průbě-

hu prvního roku života namáhavě vše-

mu možnému učit. Dnes se ví, že tomu 

tak není - děťátko se učí už v průběhu 

těhotenství. Možná by bylo dobré si 

uvědomit, že nastávající matky udržují 

kontakt se svým nenarozeným děťát-

kem už od pradávných dob. Ještě dnes 

se u  takzvaných primitivních národů 

těhotenství a  porod slaví jako rituální 

události. Většina z nich věří, že matka 

a  její dítě jsou spolu spojeny jakýmsi 

neviditelným poutem a že každý nový 

život má v sobě něco, co je hodno úcty. 

Foto:Shutterstock.com

Zdroj: Kniha Prenatální komunikace 

nakladatelství Portál
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Po dni s vaším drobečkem mož-

ná máte pocit, že už jen pár po-

sledních minut a dojde k ner-

vovému zhroucení. Do toho se 

vrátí unavený partner z práce, 

sedne si na pískací žirafu, nasa-

je vůni spáleného oběda a po-

vzdechem se ptá, co jste celý 

den, proboha, dělala…

JEN JÁ 
a batole



Pokud kolem vás krouží nějaké bato-

látko, jistě už máte první velkou zkuše-

nost – věnovat se mu musíte prakticky 

neustále, navzdory tomu, co všechno 

už umí samo se ještě obvykle nezaba-

ví. Obzvláště velmi malé batole má jen 

malou schopnost dlouhodoběji udržet 

pozornost a soustředit se na jednu věc. 

Co vlastně takové batolátko zvládne, 

co od něj můžeme a co nemůžeme če-

kat?

ROK A PŮL
• Potomek v roce a půl už pochopí, 

když ho o něco žádáme. 

• Stejně tak už se vědomě loučí 

s blízkými lidmi máváním. 

• S  vrstevníky si hrát neumí, jen se 

rádo kolem nich motá a pozoruje 

je.

• Většina batolátek v tomto věku je 

již schopných porozumět, že jisté 

chování (např. kousání, bouchnutí 

či šťouchnutí, křik) jsou sociálně 

nežádoucí.

• Takto malé dítě má potíže se se-

bekontrolou - zejména, když je 

unavené, hladové nebo v nepoho-

dě. Tehdy nastupují známé návaly 

hněvu či prudké výbuchy vzteku.

 

DVA ROKY
• Dvouleté batole se už dokáže po 

určitý krátký časový úsek – a má-li 

maminku na dohled „pod kont-

rolou“ – hrát samo: se stavebnicí, 

s plyšáky. 

• Začíná ho bavit napodobování. 

• O tři čtyři měsíce později objevuje 

kouzlo zrcadla. 

• Od věku dvou let je batolátko víc 

a  víc vědomé si sebou samo jako 

odlišného od druhých. Začíná roz-

lišovat mezi „já“ a  „ti druzí“, víc 

používá první osobu jednotného 

čísla. 

• S  tím souvisí i  větší vědomí věcí 

vztahující se k vlastní osobě – jako 

jsou vlastní hračky, věci, které má 

dítě potřebu vlastnit, mít je za své. 

Proto jsou děti v tomto věku výraz-

ně majetnické a  sebestředné, čas-

to prokazující silnou majetnickou 

touhu k objektům a hračkám.

TŘI ROKY
• Ve věku tří let a víc se většina dětí 

již dokáže lehce od rodiče sepa-

rovat ve smyslu, že již dokáží být 

samy nebo ve společnosti druhých 

bez toho, aby tam byl s  nimi pří-

tomen taky rodič, zejména mat-

ka. Z  batolete se postupně stává 

víc a  víc socializována bytost – se 

svými specifickými projevy chová-

ní, které závisí na temperamentu, 

povaze a vlastnostech dítěte.

• Ttříletý špunt prochází obdobím 

„já sám“. Což od okolí vyžaduje 

hodně trpělivosti.

• Konečně si začíná hrát i  s  jinými 

dětmi 

• Dokáže se sám zabavit. 

• Prudce se rozvíjí fantazie, která se 

do těchto her promítá. Obyčejná 

větvička, kterou dítě našlo v  par-

ku spadlou ze stromu, se tak stává 

vláčkem, panenkou, začarovaným 

zvířátkem, podruhé je to zas meč, 

vařečka či čarovná hůlka Harryho 

Pottera.

• Dítě zajímá lidské tělo, časté jsou 

hry „na lékaře“, děti si ukazují růz-

né části těla, co je však normální 

pro toto vývojové stadium a nemá 

nic společné s patologii. Jde o při-

rozenou potřebu zjišťovat, hle-

dat nové, neznámé a  uspokojit 

svou přirozenou zvědavost. Ta se 

pak pro rodiče stává noční i  den-

ní můrou, kdy každá druhá věta 

začíná tázacím zájmenem „proč“. 

Proč ptáci létají? Proč má tramvaj 

dveře? Proč potřebujeme chléb? 

Proč… proč… proč??

4 KROKY K OSAMOSTATŇO-
VÁNÍ BATOLETE 

1Prosím nerušit
Když ho něco zaujme – třeba zkou-

má list u kytky v květináči nebo soustře-

děně vyďobává rozinku z kusu vánočky 

–, nenápadně ho pozorujte, ale neruš-

te. Nemluvte na něj, nechtějte se s ním 

právě teď mazlit, nenabízejte mu lepo-

relo. Jeho pozornost a  soustředěnost 

jsou ještě kratinké, minutové, ale takto 

samostatnost začíná.

 

2 Mnoho hraček, nuda a řev
Dítě se spoustou hraček je trochu 

jako myš zamčená přes noc v cukrárně, 

co pobíhá od jednoho dortu k druhé-

mu a ráno omdlí hlady. Když má batole 

příliš mnoho podnětů, permanentně 

se rozptyluje a  neumí se rozhodnout. 

Prostě mu hračky proberte a nechte jen 

pár nejoblíbenějších. 

 

3 Chvilka jen pro sebe
I  když jste na mrtvici z  představy, 

jak budete do tří do rána dohánět res-

ty, vyčleňte si, kdy se soustředíte oprav-

du jen na ně.

4 Zabavte ho
Kdo si hraje, nezlobí, říká staré pří-

sloví. Možná ho můžeme změnit na, 

kdo si plave, nezlobí. Pokud chcete 

12
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Dr. Peithner Prag s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5 - Smíchov
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Viburcol je homeopatický léčivý přípravek k zavádění do konečníku. Zakoupíte v lékárně bez 
receptu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

 když rostou zoubky
při nespavosti 

 při mírných bolestech bříška
 při teplotě, rýmě, kašli…

Viburcol pomáhá uklidnit miminko a utišit pláč:

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

k ochraně namáhaných a citlivých bradavek kojících matek. 
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www.kojeni-bez-bolesti.cz
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Pokud už nějaké to batolátko doma 
máte, určitě víte, že křik a příkazy 

mnoho nezmohou.
potomka zabavit a  unavit, obzvláště 

v tomto předjarním lezavém čase, zkus-

te ho přihlásit do kurzu plavání. Nejen, 

že se unaví, ale uděláte ještě něco pro 

jeho zdraví.

JAK NAUČIT DĚTI UKLÍZET
Samostatnou kapitolu života s batolát-

kem je úklid. Roznosit hračka, ale i ná-

dobí a spoustu dalších věciček po bytě 

se dítě naučí snadno. Kdy je ale možné 

začít ho učit, aby věci nanosil zase zpát-

ky tam, kam patří?

Batolátko si  jen zřídka uvědomuje, co 

v  sociálním životě může být těm dru-

hým na obtíž. Reaguje jen na to, co 

je konkrétní a  praktické. Dokáže tedy 

pochopit, že uklízet se musí, protože 

ten či onen předmět znemožňuje prů-

chod místností, mohl by se rozbít nebo 

by ho mohla spolknout sestřička apod. 

Naprosto ovšem nechápe, proč se vám 

nelíbí jeho výstavka autíček na stole 

v  obýváku, nebo rozložené malování 

v kuchyni. 

Co ovšem tím?
Pokud už nějaké to batolátko doma 

máte, určitě víte, že křik a příkazy mno-

ho nezmohou. Maximálně doženou 

dítě k slzám, uklízet ale nakonec stejně 

budete vy sama. Ke slovu by mělo přijít 

spíše:

Vyjednávání
Při uklízení je určitě vhodnější urči-

té postupy navrhovat než k  nim dítě 

nutit. Sledovaný cíl je sice bezpro-

střední (uklidit pokoj), výchovný zá-

měr je však dlouhodobější. Jedná se 

o  to, aby dítě získalo určité reflexy, 

jak si věci uspořádat, což mu pozdě-

ji pomůže snáze se adaptovat v  so-

ciálním životě, například ve škole. 

Proto je vhodné se s dítětem na určitých 

věcech dohodnout: „Půjdeme ven (na 

hřiště...), jakmile posbíráš Lego.” Nebo 

také: „Za deset minut začíná v  televi-

zi tvůj oblíbený kreslený film, to máš 

právě čas na to, abys uložil do krabice 

všechny svoje plyšáky”... Takový způsob 

prezentace požadavku nebrání v  tom, 

abychom netrvali na splnění úkolu, ale 

dává naší žádosti jiný nádech, díky ně-

muž se tato práce stane pro malé dítě 

přijatelnější.

Odměny
S odměnami musíme šetřit, nechceme-

-li, aby se staly předmětem ustavičného 

„handlování”, protože dítě pak nemusí 

chtít uklízet, pokud za to něco nedo-

stane. Uklízení nebývá pro dítě o  nic 

zábavnější činností než pro dospělé-

ho, a proto vás projevy zvýšeného úsilí 

a důslednosti u dítěte mohou přece jen 

občas oprávnit k  mimořádným proje-

vům uznání (svolení vyběhnout ven za 

kamarády, povolení ke sledování tele-

vize apod). S  podobnými praktikami 

se to však ve vztazích s dítětem nesmí 

přehánět.

Využívání fantazie
Povyšte úklid na hru, vymyslete spolu 

s dítětem nějaký vtipný scénář úklidu, 

do něhož se zapojí; tuto činnost mu tím 

velmi zpříjemníte. Navrhněte například 

uložit ke spánku všechna malá autíč-

ka do modré plastikové krabice, která 

bude jejich pokojíčkem; oddělte hodná 

zvířátka od neposlušných (jedna napří-

klad do zelené krabice, druhá do bed-

ny na hračky...); vsaďte se, kdo rychleji 

naplní část bedny na hračky - maminka, 

nebo ty?
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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.

KURZY PLAVÁNÍ
CVIČENÍ S DĚTMI, JÓGA, MALÉ AQUABELY

- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 3 MĚSÍCŮ VE VANĚ A PÉČE O MIMINKO
- PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 6 MĚSÍCŮ A BATOLAT V MALÉ SKUPINCE
- PLAVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU
- CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT, DĚTSKÁ JÓGA
- MALÉ AQUABELY (KROUŽEK TANCOVÁNÍ VE VODĚ A PLAVÁNÍ)
- CVIČENÍ TĚHOTNÝCH A PŘEDPORODNÍ KURZY
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JEDLIČKŮV ÚSTAV VYŠERAD – PRAHA 4, TEL. 775 275 565
POLIKLINIKA RAVAK – PŘÍBRAM, TEL.: 774 275 523

AQUACENTRUM ŠUTKA – PRAHA 8
JEDLIČKŮV ÚSTAV ARJO – PRAHA 2

www.amalka.info
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Obzvláště velmi malé ba-
tole má jen malou schop-
nost dlouhodoběji udržet 
pozornost a soustředit se 

na jednu věc.

Vzájemná pomoc
Dítě do 4 let věku si jen 

zřídka uklízí samo. Obvykle 

je nutné, aby rodič s  úko-

nem začal sám, a  i  pak je 

vhodné, aby v  úklidu po-

kračoval spolu s  dítětem, 

anebo ho alespoň stimu-

loval tím, že mu co chvíli 

pomáhá. Starší sourozen-

ci, kteří si mnohdy stěžují 

na nepořádek, který malý 

bratr nebo malá sestřička 

„nadělali”, se mohou stát 

spojenci rodičů a  uplatnit 

se v  roli toho „velkého”, 

který ví a  může mladšímu 

vysvětlit, jak na to.

Nesmíme nikdy ztrácet ze 

zřetele, že uklízení úzce 

souvisí s  rodičovskou au-

toritou a  s  domácími pra-

vidly. Je považováno za 

„věc” dospělých, o  jejichž 

potřebách mívají malé děti 

jen mlhavou představu. 

Jedno je však dětem jasné 

- uklidit znamená udělat 

rodičům radost a  zároveň 

přispět k  naplnění obra-

zu, jemuž se podle rodičů 

mají podobat. Tento pro-

stor se proto logicky stane 

častým místem vzájemných 

střetů po přechodu do sta-

dia odmítání a  vzdoru... 

Když už naše očekává-

ní musí být vyřčena, bývá 

vhodnější nelpět křečovitě 

na svém. Někdy je lepší své 

požadavky na úklid odložit 

na později než s  dítětem 

bojovat.

K BATOLÁTKŮM PATŘÍ 
PLÍNKY
Pokud pečujeme o  batole 

samozřejmě k  tomu patří 

i přebalování a péče o po-

kožku.

 „Novorozeně spotřebuje 

za den průměrně dvanáct 

plen, a to i těch kvalitních. 

Močí totiž dvacetkrát za 

den,“ tvrdí dětská derma-

toložka z  Fakultní nemoc-

nice Motol Štěpánka Čap-

ková. A  dodává, že pokud 

dítěti měníte plenu méně 

často, hrozí vznik opruzenin. 

Jejich léčba je pak mnohem 

náročnější než práce s častěj-

ší výměnou plenek. A přede-

vším je to dítěti nepříjemné, 

tudíž více pláče, je neklidné 

a podrážděné.

Napsaná zásada je, že novo-

rozeně by mělo být přebale-

no před kojením  či krmením 

a  po něm, protože během 

něj funguje peristaltika stře-

va. Poté už je to na uvážení 

maminky, která své dítě zná 

nejlépe. Postupem času se 

potřeba měnit plenky zmen-

ší, protože narůstá schopnost 

dítěte moč udržet (roční ba-

tole potřebuje denně zhru-

ba šest nebo sedm plen). 

Postupně samozřejmě začne 

pomalu přecházet na nočník 

a  plínky zůstanou třeba jen 

na období spánku. 

„Dříve, když byly jednorá-

zové pleny ještě dražší, ma-

minky často šetřily a  dítě 

nepřebalovaly tak, jak bylo 

potřeba. Dnes už se naučily, 

že je lepší přebalovat častěji 

než pak utrácet za léky a vi-

dět, jak se miminko trápí. 

V  současné době je problé-

mem hlavně nevyhovující 

kosmetika, případně levné 

prací prášky, které mimin-

kovskou pokožku dráždí,“ 

říká doktorka Čapková. Po-

dle ní je nutné používat dět-

skou kosmetiku bez alergenů 

a  také prát v  přípravku pro 

citlivou pokožku. Na praní 

dětského prádla jsou ideální 

dermatologicky testované 

prací prostředky bez barviv 

a parfemace.

Nezbytné je také omezit na 

minimum kontakt kůže se 

stolicí. Proto jakmile vidíte, 

že se dítě pokakalo, plenku 

vyměňte a  zadeček očistěte. 

Pokud máte přístup k  vodě, 

je to nejlevnější a  zároveň 

pro dítě ideální varianta. Po-

užít můžete navlhčenou žín-

ku, případně vatu.

Foto: Shutterstock.com
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DOKONALÝ ÚSMĚV, PERFEKTNÍ, 

LEČ DECENTNÍ ÚPRAVA VLASŮ, 

BEZCHYBNĚ POSAZENÝ KLO-

BOUK A ŠPIČKOVÉ CHOVÁNÍ 

– TO JE MARY POPPINSOVÁ, 

LEGENDÁRNÍ CHŮVA, VZOR 

VŠECH ANGLICKÝCH OPATROV-

NIC DĚTÍ.

TĚŠÍ MĚ, 
CHŮVA…



Říkáte si, že je to historie, která vyvo-

lá jen lehký úsměv? Omyl. Na rozdíl od 

nás, kde chůvou může být prakticky 

kdokoliv, v  Anglii vsadili na profesio-

nalitu. Důkazem jsou tucty absolventek 

rodinné školy Norland College v an-

glickém Bathu.

„Lidé si více než kdykoli předtím 

uvědomují význam chůvy a význam 

vysoce kvalitního výcviku,“ tvrdí 

ředitelka soukromé školy Thirza 

Ashelfordová, jež školu sama před 

lety absolvovala. „My máme na ab-

solventky velmi vysoké požadavky. 

Všechny studentky opouštějí školu 

perfektně vyškolené k práci, kterou 

mají navíc zajištěnu na celý život,“ 

tvrdí ředitelka.

Absolventky Norland College jsou 

skutečně dokonalost sama. Stále 

se usmívají, mají dobrou náladu, 

milují děti, zvládnou veškerou péči ko-

lem nich a umějí zastat jakoukoli prá-

ci v domácnosti. Zároveň však i  skvěle 

vypadají, pečují o  svůj zevnějšek, mají 

vybrané vystupování a  umějí se cho-

vat i  v  nejvyšší společnosti. Zvládají 

také cizí jazyky a  poradí si jak s  dět-

skou psychologií, tak s  pantomimou. 

 

O „superchůvy“ typu Mary Poppinsové 

je zájem nejen v tradiční Anglii, ale ob-

líbili si je také vysoce postavené rodiny 

v USA, Rusku či na Blízkém východě. 

Ve škole stráví pečovatelky dva roky 

tvrdým výcvikem, poslední rok jsou 

zařazeny na zkušenou do vybrané brit-

ské rodiny. Poté složí zkoušky a  jsou 

s  certifikátem propuštěny do služeb 

prvního trvalého klienta. „Máme vel-

mi náročný akademický program péče 

o  děti, psychologie, práva, finančního 

managementu a  praktického výcviku. 

Naše filozofie se nezměnila od roku 

1892, kdy byla škola založena. Věříme, 

že na prvním místě stojí děti. Jejich po-

třeby jsou individuální a každá potřeba 

je u  jednotlivých dětí naplněna,“ tvrdí 

Ashelfordová.

 
ČESKÁ REALITA
Česká obdoba anglické školy pro-

zatím neexistuje. A  není znám ani 

žádný případ, kdy by česká rodina 

britskou chůvu zaměstnala. Vysta-

čit si obvykle musíme s  tím, jakým 

způsobem chůvu vyškolí příslušná 

agentura, u  které si služby objed-

náme.

„Ne každá žena se ovšem na práci 

chůvy hodí“, říká sympatická Eva 

Hniličková, která jako slečna na hlí-

dání pracovala deset let a  nyní je 

majitelkou agentury zprostředko-

vávající služby chův.

Ženy, které se o  práci paní na hlídání 

ucházejí, musejí být mírné a klidné po-

vahy. Potřebné vlohy pro práci s dětmi 

se ověřují psychologickým testem. Jeho 

výsledky jsou však doplněny i osobním 

pohovorem s uchazečkou.

„Většinou se pozná hned, zda se žena 

na tuto práci hodí. Na prvním místě 

u ní musí být zájem o dítě, ne peníze.“ 

Hlídání dětí je veliká 
odpovědnost, a proto 
musí být chůva při-
pravena řešit i nena-

dálé situace.
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Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 �% 
z doplatků na léky pro všechny 
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O práci chův se většinou ucházejí zdra-

votní sestry a  učitelky, případně stu-

dentky. Výjimkou nejsou ani ženy, jimž 

jejich vlastní děti už odrostly.

Pokud adeptka uspěje, najde agentura 

rodinu, které by mohla její osobnost vy-

hovovat a domluví schůzku. Při setkání 

se rodiče s  chůvou nejen seznámí, ale 

v osobním kontaktu zjišťují, zda jsou si 

vzájemně sympatičtí. To je pro pobyt 

chůvy v  rodině velmi důležité. Pokud 

mezi ní a rodinou vznikne oboustranná 

náklonnost, dohodnou společně detai-

ly spolupráce. 

Základem této práce je program. „Já 

jsem měla štěstí a vždy jsem měla mož-

nost si ho sestavit sama,“ říká Eva Hni-

ličková a  doplňuje, že i  tak je tento 

program závislý na mnoha faktorech. 

Jedním z  nich jsou různé povinnos-

ti dětí, jako jsou například zájmové 

kroužky. Důležité jsou také individuální 

požadavky rodičů. „Pokud umím napří-

klad hrát na nějaký hudební nástroj, 

mohou si klienti přát, abych to naučila 

i  jejich ratolesti. Rozhodně musím při 

přípravě programu uplatnit svou kre-

ativitu, a  to i  když rodiče dají souhlas 

s  tím, abych se s  dítětem pohybovala 

jen v okolí domu.“ 

Program je samozřejmě potřeba na-

plánovat i  tak, aby to dítě bavilo. Vý-

hodou je, když rodiče zapůjčí chůvě au-

tomobil. V  tom případě může s dětmi 

uskutečnit i zajímavé delší výlety, které  

mohou děti poučit a pobavit, případně 

i zlepšit jejich zdraví pobytem na vzdu-

chu mimo město. 

Hlídání dětí je veliká odpovědnost, 

a proto musí být chůva připravena ře-

šit i nenadálé situace. „Já jsem naštěstí 

žádnou vyloženě kritickou situaci ne-

řešila, ale člověk musí minimalizovat 

nebezpečí a musí být schopen je zvlád-

nout.” 

CHŮVA NA PŮL ÚVAZKU
Svou zkušenost s prací chůvy má i sleč-

na Lucie. Již čtvrtý rok dvakrát týdně 

pečuje o  teď téměř sedmiletou Báru. 

„Přiznám se, že začátky byly krušné,“ 

vypráví. „Báru jsem dostala na starost 

v  době, kdy jí nebyly ani tři roky. Na-

stoupila tehdy do mateřské školy a její 

maminka se vrátila do práce. Měla jsem 

za úkol ji dvakrát týdně vyzvednout, 

dovést domů a  věnovat se jí zhruba 

do sedmi hodin. Jenomže, Bára odlou-

čení od mámy nesla těžko, navíc byla 

ve školce nejmladší, nestíhala tempo 

ostatních dětí a tím pádem byla hodně 

unavená a  lítostivá. Po prvním týdnu 

jsme to chtěla vzdát, protože, se mnou 

absolutně nespolupracovala a  na 

všechno reagovala pláčem. Naštěstí se 

to časem urovnalo. Dneska se na odpo-

ledne s ní moc těším. Chodíme spolu na 

kolo nebo na brusle, je z  ní už dobrý 

parťák na výlety. V září půjde do ško-

ly a já převezmu starost o její kroužky, 

hudebku a  tak podobně. Bude to ale 

už poslední rok, co jsme spolu. Končím 

vysokou školu a až nastoupím jako uči-

telka do školy, asi na hlídání dětí nebu-

du mít moc času. S Bárou se budu těžko 

loučit, mám ji ráda jako vlastní. Takže 

doufám, že se budu moct občas přijít 

podívat, nebo s ní jít ven.“

Foto: Shutterstock.com

Absolventky Norland College jsou 
skutečně dokonalost sama.
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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.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

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

plavacek.indd   1 3.7.2018   10:24:15

dresy & trička

www.FOTBAL-DRESY.cz

pro fanoušky i hráče

TIP NA DÁREK: fotbalové dresy s vlastním jménem. 
Dodání 7 dní. Objednávky a další výběr

JMÉNO

99

99
JMÉNO

TIP NA DÁREK: fotbalové dresy s vlastním jménem.

inz-210x148_zari_2019spad.indd   1 16.09.19   15:34
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POKUD V RODINĚ NASTANE SITU-

ACE, ŽE POTOMEK NEJÍ, MĚLI BY 

RODIČE V PRVNÍ ŘADĚ ZACHO-

VAT KLID A NADHLED. UVĚDOMIT 

SI, ŽE DĚTI JSOU VE VÝBĚRU JÍDEL 

SPÍŠE KONZERVATIVNÍ, NEMAJÍ 

RÁDY NOVÉ VĚCI A NEŽ PŘIJDOU 

NOVÉMU JÍDLU NA CHUŤ, PO-

TŘEBUJÍ JEJ OCHUTNAT AŽ 10X! 

NÁTLAK, VYHROŽOVÁNÍ NEBO 

DOKONCE FYZICKÉ NÁSILÍ TAKÉ 

NEPOMOHOU, SPÍŠE NAOPAK – 

DÍTĚ MÁ JÍDLO SPOJENÉ S NEPŘÍ-

JEMNÝMI PROŽITKY A SITUACE SE 

JEŠTĚ ZHORŠUJE.

KDYŽ 
DÍTĚ 

NEJÍ…



Základní podmínkou, pokud dítě od-

mítá jíst, je tedy TRPĚLIVOST. Rodiče by 

se dále měli vyhnout některým sice za-

žitým, ale taktéž chybným postupům. 

Není dobré:

• nutit dítě sníst vše, co má na talíři 

• nabízet dítěti úplatky za to, že sní 

alespoň kousek (po čase by se si-

tuace mohla obrátit – „já to teda 

sním, ale ty mi dej…“) 

• nabízet náhradu, dítě si zaručeně 

vybere to, co mu chutná jídelníček 

se časem ještě zúží 

• podávat dítěti drobnosti (bonbo-

ny, sušenky atp.) mezi jídly 

• používat přednášky na zdravotní 

(„když to nebudeš jíst, budeš ne-

mocný“) sociální („co by za to daly 

děti Africe“) témata 

• nezkoušet ani „za tatínka, za ma-

minku“

Vhodné naopak je vzít děti na návště-

vu do kolektivu nebo rodiny se stejně 

starými dětmi, které problémy jídlem 

nemají kde panují vhodné stravova-

cí návyky, zúčastnit se nimi stolování.  

 

Při vybíravosti pomáhají také jednodu-

ché „fígle“ drobné „lži“, například „to 

není ryba, ale losos“, „to není maso, ale 

sekaná“, atd. 

JAK NECHAT DÍTĚ 
VYHLADOVĚT...
Známým, byť něco tvrdším postupem, 

je nechat dítě „vyhladovět“. Žádné 

zdravé dítě ale nebude hladu dobro-

volně vlastního přesvědčení, tak by se 

rodiče neměli obávat, že právě jejich 

dítě takový den nepřežije. Postup je ve-

lice jednoduchý, vyžaduje ale od rodičů 

notnou dávku trpělivosti, asertivity dů-

slednosti:

• snídani dostane dítě to, co by nor-

málně na snídani dostalo 

• dostane časový prostor – například 

15-20 minut, po které si může jíd-

lem dělat takřka cokoli  

• pokud svou porci nedojí, rodiče 

mu jídlo seberou, avšak bez zby-

tečných komentářů výčitek 

• nic dalšího podobě sladkých drob-

ností nedostane ani případě inten-

zivního dožadování se 

• dalším jídlem bude až svačina, na 

kterou nedostane zbytek snídaně, 

ale to, co by běžně ke svačině do-

stalo 

• tak pokračuje celý den. 

Pokud dítě skutečně nic nesní, bude 

několik dalších dní pokračovat tak, jak 

bylo zvyklé po například 10 dnech přijde 

na řadu opět den „přísnějším“ režimem.

NIKDO NEJÍ VŠECHNO
Je ale velmi těžké naučit děti řadu po-

travin vůbec jíst, natož naučit je jíst je 

chutí. raném věku mají ale děti právo 

na to, aby jim něco nechutnalo. Ne-

chce-li dítě konkrétní potravinu jednou 

– nevadí, rozhodně se ale nevzdávejte 

zkuste mu ji dát ještě několikrát. Jestli-

že však něco dítě odmítá systematicky, 

smiřte se tím. Ani dospělí přece nejedí 

vše. Rodiče se ale často domnívají, že 

nezáleží na tom, co do sebe dítě dosta-

ne, hlavně že je to „něco“. Takže když 

drobeček odmítá polévku, je tu vždycky 

sušenka, bonbónek, čokoládka, které 

dodají potřebnou energii. Jak se pak 

má naučit, že má jíst (skoro) všechno 

ještě toho „pěkně“ stolovat. Pokud 

ratolest odmítá např. pouze přesnídáv-

ku chce raději jogurt, nechce rohlík, 

ale preferuje chleba – dopřejte mu to. 

Pokud nechce vůbec nic, je možné, že 

prostě nemá hlad. Nevadí, ale na další 

jídlo si počká až do oběda – hlad je pře-

ce individuální záležitost. 

MUDr. Pavel Neugebauer

Foto: Shutterstock.com

Základní podmínkou, 
pokud dítě odmítá jíst,

 je TRPĚLIVOST.
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KTERÁ ŽENA, ALE VLASTNĚ I MUŽ BY NECHTĚL BÝT MLADŠÍ, KRÁS-

NĚJŠÍ, PŮVABNĚJŠÍ? NAŠTĚSTÍ TU MÁME MODERNÍ VĚDU, KTERÁ 

NÁŠ SEN DOKÁŽE PROMĚNIT VE SKUTEČNOST... 

MODERNÍ VĚDA, 
KTERÁ NÁM UMOŽŇUJE MLÁDNOUT
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Stárnutí kůže se všemi svými projevy 

je normálním jevem. Často se stává, 

že genetickými vlivy, opakovaným, 

stresem, vlivy zevního prostředí, nad-

měrného osluňování, nevhodných 

životních návyků podobně dochází 

předčasným změnám ve vzhledu ple-

ti obličeje dekoltu. Pokožka rychleji 

stárne. současné době je již možné se 

předčasnému stárnutí bránit. 

ŘEŠENÍM JE LASER
nejnovější technologií vysokovýkon-

ných laserů lze docílit zlepšení vzhledu 

obličeje výsledky, které jsou opravdu 

znát. Erbium Yag laser například pra-

cuje na principu postupného odpa-

řování mikroskopických vrstev kůže. 

Současně se stimuluje vazivová složka, 

takže po odhojení je nový kož-

ní povrch výrazně hladší, vy-

pnutější má mladistvější vzhled. 

Zákrok se provádí analgosedaci 

vyžaduje náročnější pooperač-

ní ošetřování. Výsledek však, 

jak se shodují odborníci, stojí 

za to.  Mezi další velmi účinné 

metody patří i: botox, laserový 

resurfacing, rejuvenace, cévní 

laser, diodový laser především 

do kosmetických přípravků při-

dávaná kyselina hyaluronová. 

BOTOX 
Vyhlazení mimických vrásek 

obličeje a krku aplikací Botoxu 

(Dysportu). Omlazení je dosa-

ženo vyřazením nadměrných 

stahů mimických svalů. Kůže 

se přestává řasit, vrásky se vy-

hlazují a brání se jejich dalšímu 

zhoršování, což má následný léčebný 

a  preventivní efekt. Účinek omlazení 

přetrvává zrhruba půl roku, po opa-

kovaném výkonu déle. Je třeba zdů-

raznit, že žádný krém proti vráskám 

takzvaným „botox-efektem” se tomu-

to jednorázovému ošetření nevyrovná 

účinností ani cenou. Navíc omlazení 

pomocí Botoxu (Dysportu) je velmi 

šetrné, prověřené a  bezpečné. Tato 

metoda je používána téměř dvě dese-

tiletí.

LASEROVÝ RESURFACING 
(OMLAZENÍ FRAKČNÍM CO

2
 

LASEREM)
Jednorázovým frakčním resurfacin-

gem se odbourává stará kůže, pleť se 

vypíná, vyhlazují se vrásky jizvičky růz-

ného původu, mizí pigmentace rozší-

řené póry. Jen velmi těžkých kožních 

změn (hluboké vrásky jizvy) je nutné 

laserové ošetření odstupem čtyř až 

osmi týdnů jedenkrát zopakovat.

Na rozdíl od klasického laserového 

resurfacingu CO2 laserem není nutná 

narkóza (celková anestézie) ani pobyt 

nemocnici, po dvou až třech dnech 

od laserového omlazení je možné za-

čít používat dekorativní kosmetiku 

(make-up) zapojit se do normálního 

společenského života.

Laserem ošetřená oblast nesmí být vy-

stavována vlivu UV světla (slunce, so-

lárium) minimálně jeden měsíc od vý-

konu. Optimálním obdobím pro tento 

typ laserového omlazení je proto pod-

zim, zima časné jaro.

REJUVENACE
Neinvasivní omlazení pleti obličeje, 

krku dekoltu pomocí laseru. Princip 

této moderní metody spočívá prohřátí 

kolagenních elastických vláken podko-

ží laserovým paprskem, vypnutí pleti 

obličeje zlepšení textury pleti. Tato 

metoda se provádí jak na ženské tak 

na mužské pokožce, nejčastěji mezi 

30-50 lety. Má navíc velmi pozitivní 

účinky na odstranění rozšířených žilek. 

Ošetření může proběhnout průběhu 

půl hodiny, laser je vybaven dynamic-

kým chlazením, takže po ošetření ne-

dochází viditelné reakci na pleti obli-

čeje. některých pacientů může dojít 

mírnému zarudnutí, nebo lehkému 

otoku obličeje, který během několika 

hodin vymizí. Zákrok nevyžaduje žád-

nou anestezii, je třeba několikeré opa-

kování. Zákrok se provádí jednou za 

měsíc nebo 6 týdnů, počet opakování 

je 3 krát. Po této kůře nastává výraz-

né oživení vypnutí pleti, která působí 

svěžím dojmem. Ošetření se provádí 

období od podzimu do jara. letních 

měsících rejuvenace není vhodná, ne-

doporučuje se vystavování ošetřené 

pleti slunečnímu záření. 

BEAM CANDELA 
(CÉVNÍ LASER) 
Princip metody spočívá prosvícení 

kůže laserovým paprskem. 

Jeho světelná energie působí 

ve vazivové složce kůže bio-

chemické změny vedoucí novo-

tvorbě vazivových kolagenních 

elastických vláken. Ta předsta-

vují nosnou složku kůže jsou 

zodpovědná za pevnost pruž-

nost kožní tkáně. Ošetření je 

neinvazivní, trvá asi 30 minut 

nevyřadí klienta běžného ži-

vota. 1-2 dny může přetrvávat 

jen lehké zarudnutí. Zákrok je 

nebolestivý, není třeba žádné 

znecitlivující masky. Ošetření 

je nutno opakovat celkem 4x 

po 4 - 6 týdnech. Výsledkem 

je oživení vyhlazení povrchu 

pleti, zlepšení její textury pleti 

její větší pružnost elasticita. Vý-

hodou je, že cévní laser působí 

nájemné rozšířené žilky. Ideální 

dobou pro rejuvenaci je doba od pod-

zimu do jara, kdy není tak velká inten-

zita slunečního záření. 

SMOOTHBEAM 
(DIODOVÝ LASER)
Použití Smoothbeam laseru omlaze-

ní pokožky je vhodné zejména lidí 

mastnější pletí, těch, kterým se tvořily, 

nerbo tvoří aknosní projevy, drobné 

jizvy nerovnosti kůže obličeje. Laser 

je schopen redukovat jemné vrásky. 

Podstatou je opět posílení novotvorby 

kolagenního vaziva kůži. Ošetření se 

provádí 3x 2-3 týdenním intervalem. 

Po zákroku je nutno chránit se slunce 

po několik dní. Ideální doba je od pod-

S nejnovější technolo-
gií vysokovýkonných 

laserů lze docílit 
zlepšení vzhledu ob-
ličeje výsledky, které 

jsou opravdu znát.
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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



Další významnou 
látkou, která hraje 
velkou roli v boji 
proti mimickým 

vráskám je koen-
zym Q10.

zimu do jara. Na rozdíl od rejuvenace 

cévním laserem je nutno před zákro-

kem aplikovat na hodinu anestetickou 

krémovou masku, aby zákrok byl bez-

bolestný.

KYSELINA HYALURONOVÁ
Revoluční péči boji proti vráskám sli-

bují některé kosmetické firmy. Jejich 

zbraní je kysleina hyaluronová, která 

obzvlášť ve spojení se saponinem za-

jišťuje dvojí efekt. Okamžitě viditelně 

vyhlazuje pleť dlouhodobě vyplňuje 

hluboké vrásky! Pleť tak získá zno-

vumladý svěží vzhled. 

 kyselině hyaluronové
• čem je kyselina hyaluronová zají-

mavá? Je přirozenou součástí lid-

ského těla. Zajišťuje dokonalou 

hydrataci naší pokožky, je obsa-

žena našem oku, je součástí vazi-

va. Díky ní se naše klouby mohou 

hladce pohybovat. Právě proto, že 

se tato látka našem těle přiroze-

ně vyskytuje je pro spoustu jeho 

funkcí nezbytná, nachází kyseli-

na hyaluronová mnohostranné 

uplatnění ve farmaceutickém prů-

myslu.

• Zvýšené množství kyseliny hyalu-

ronové obsahuje lidské embryo. 

embryonální vývojové fázi narůs-

tá plodu jakýsi ocásek, který poz-

dějším vývojem zase mizí. Nikdy 

však za sebou nezanechá jizvy 

nebo jiné defekty. Na základě to-

hoto poznatku se předpokládá, že 

právě kyselina hyaluronová zajiš-

ťuje optimální organizaci pojivové 

tkáně místě srůstu, jednoduše ře-

čeno hojení.

• Důležitou vlastností kyseliny je 

její vysoká afinita vodě, proto má 

dokonalé hydratační účinky. Právě 

této vlastnosti využívá nejdůleži-

tější produkt holdingu vyráběný 

kyseliny hyaluronové – Hyodine. 

Po jeho aplikaci kyselina hyaluro-

nová nasává vodu, která obsahuje 

okolní růstové faktory. Dostateč-

ně hydratované vyživované místo 

kožního defektu se pak hojí lépe, 

bez vystouplých jizev.

• Není to ale pouze unikátní přípra-

vek Hyiodine, němž nachází vyso-

ce kvalitní kyselina hyaluronová 

vyráběná Dolní Dobrouči uplatně-

ní. Díky jedinečným hydratačním 

elastickým vlastnostem nachází 

řadu uplatnění oční chirurgii, při 

léčbě kloubů některých druhů ra-

koviny kosmetice. 

KOENZYM Q10
Další významnou látkou, která hraje 

velkou roli boji proti mimickým vrás-

kám je koenzym Q10, účinný endogen-

ní antioxidant, který vzniká působí pří-

mo těle. Je zároveň nepostradatelnou 

složkou při tvorbě energie (ATP) mito-

chondriích všech buněk. Je všudypří-

tomný přírodě nachází se téměř každé 

buňce včetně buněk kožních. Už dlou-

ho je známo, že jeho snížené hladiny 

se objevují při mnohých onemocně-

ních. Na základě tohoto poznatku se 

doporučuje jeho doplňování při srdeč-

něcévních onemocněních, svalové dys-

trofi (slabosti), cukrovce, mužské ne-

plodnosti, ale kosmetice.Tento boom 
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je založený na poznatku, že koenzym 

Q10 jako účinný antioxidant je schop-

ný regenerovat pokožku zevnitř tím, 

že zabraňuje působení volných radiká-

lů, které svým agresivním působením 

narušují celistvost buněčných mem-

brán. Narušením buněčných membrán 

se ve zvýšené míře buněk ztrácejí ko-

lagen elastin, což způsobuje, že po-

kožka ztrácí elasticitu vytvářejí se na 

ní vrásky. Kosmetické přípravky koen-

zymem Q10 místním účinkem na po-

kožku mají mírnou nevýhodu tom, že 

dostupnost koenzymu Q10 pokožce je 

nižší než při vnitřním podávaní ve for-

mě tablet, kapslí apod. Je to pro ne-

rozpustnost koenzymu Q10 ve vodě, 

ale pro širší používaní masťových zá-

kladů. Zásluhou moderních technolo-

gických postupů při přípravě kosmetic-

kých krémů se tento nedostatek určitě 

bude minimalizovat. Na základě toho-

to textu můžeme říct, že prostor pro 

doplnění organizmu koenzymem Q10 

se neustále rozšiřuje. Současné stále 

vyšší zdravotní povědomí obyvatelstva 

zodpovědnost za vlastní zdraví vytvá-

řejí předpoklady, že spotřeba doplňků 

stravy, které výrazně zlepší kvalitu ži-

vota, průběh chronických onemocnění 

celkový zdravotní stav, to všechno se 

bude neustále zlepšovat.

Foto: Shutterstock.com
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Tak jako květina potřebuje ke svému životu vodu, tak 
naše tělo potřebuje ke svému životu kolagen. Je to 
nejdůležitější bílkovina života, která drží naše tělo po-
hromadě. Bez kolagenu by na světě nikdy nevznikl život, 
a naše tělo ho potřebuje stejně jako vzduch.

BOHUŽEL KOLAGEN NÁM NEBYL DÁN NAVŽDY

S přibývajícím věkem a stresem bychom neměli nechat 
stav a kvalitu našeho kolagenu náhodě. Ovlivňuje nejen 
rychlost stárnutí organizmu, ale i délku a kvalitu života. 
Rozhoduje o stavu kostí, kloubů, pojivových tkání, kvali-
tě zraku, pokožky, vlasů i nehtů. Hraje důležitou úlohu 
v kvalitě cév a určování cévního věku, který je v dnešní 
době změřitelný. Vypovídá o skutečném biologickém 
věku celého organizmu, ale ten se často nemusí shodo-
vat s naším skutečným věkem. 

O důvod víc, proč bychom neměli vnímat kolagen 
pouze jako přípravek, který nás chrání před vráskami, 
ale vnímat ho ve všech souvislostech.

✦ Kdo z nás by si nepřál zachovat krásu, zdraví a vitalitu, 
zůstat soběstačný a věnovat se svým koníčkům a sportov-
ním aktivitám i v pokročilém věku? 

✦ Kdo z nás by si přál předčasně ukončit sportovní karié-
ru, když je na vrcholu své kondice?

✦ Dá se i při deficitu kolagenu důstojně stárnout do krásy 
a kondice?

Dlouhá léta se v rámci zkušebních programů zabý-
vám účinky různých druhů kolagenů a spolupracuji 
s předními odborníky. O tom, že kolagen je pro tělo 
nepostradatelný, nikdo z nich nepochybuje, ale…

I oni se shodují na tom, že nových kolagenů a reklam 
na údajně „nejlepší“ kolagen přibylo jako hub po dešti 
a orientace v nich začíná být nepřehledná. Největší zmatek 
nastal, když se vedle hydrolyzovaných kolagenů objevil nový 
pojmem – hydrát kolagenu – živý kolagen nové generace.

NENÍ KOLAGEN JAKO KOLAGEN A HYDRÁT 
KOLAGENU NENÍ HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN

Hydrát přírodního kolagenu s přirozeně obsažený-
mi peptidy a elastinem vznikl po 14letém výzkumu 
a doslova přepsal historické dějiny tradiční výroby 
hydrolyzovaných kolagenů, když nastartoval výrobu 
hydrátu kolagenu třetího řádu technologií Triple He-
lix Formula – extrakcí čistého, přírodního kolagenu 
do vodného roztoku hydrátu. 

Skládá se ze tří vzájemně propletených řetězců, obsahu-
je celé molekuly ve formě trojitého helixu – superspirály, 
která si po uložení do skleněné lahvičky zachovává bio-
logickou aktivitu a živou strukturu trojité šroubovice 
typickou pro bílkoviny živých organismů.

Účinky ani technologii výroby hydrátu kolagenu ne-
lze z nedostatku informací zaměňovat se žádným 
z běžně známých hydrolyzovaných kolagenů (hovězích, 
vepřových, drůbežích, koňských, rybích a mořských) s  roz-
lámanými částicemi kolagenních bílkovin. Rovněž tak se 
želatinou nebo nedenaturovanými kolageny.

Tento nativní, 100 % přírodní kolagen je transepidermál-
ní, hypoalergenní, téměř identický s lidským kolagenem. 
Prokazatelně ovlivňuje buněčnou obnovu a regeneraci 

kolagenu v tkáních. Tělo ho přijímá jako látku sobě vlast-
ní. Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách 
pokožky o cenné aminokyseliny. Tím posiluje aktivitu fib-
roblastů k znovuobnovení produkce vlastního kolagenu 
a spuštění omlazujících a regeneračních procesů. Účinně 
doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přiroze-
né procesy stárnutí. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, 
ale i regenerace. O to víc jsem smutný, když slyším, 
jak ztráta tělesného kolagenu stále častěji předčasně 
ukončuje kariéru mnoha známých sportovců i skvě-
lých tanečníků, kteří by díky své dobré kondici a lásce 
k pohybu ještě rádi trénovali, tancovali, sportovali…“ 

říká na základě osobní zkušenosti významný plastický 
chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšták 
CSc., kterému kolagen v kapslích pomohl v 70 letech při 
regeneraci těžkého zánětu pojivové tkáně Achillovy šla-
chy a výsledky doložil snímky a závěry lékařské zprávy.  

Nejen s přibývajícím věkem a stresem, ale i při zvýšené fy-
zické námaze začíná v těle slábnout schopnost syntézy 
kolagenu. Dochází k oslabení kvality hustoty kolagenu 
a elastinu a jeho schopnosti samoregenerace v pokožce, 
kloubech, svalech i pojivových tkáních pohybového apará-
tu. To způsobuje nejen první vrásky a problémy s klouby, ale 
poměrně často dochází i k přetržení namáhaných a kolage-
nem oslabených vazů ve chvíli, kdy to nejméně čekáme.

Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené účinky 
na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastn ího kolage-
nu v tkáních i v pokročilém věku.

Napomáhá k udržení dobré kolagenové kondice, je i účin-
ným řešením doplnění kolagenu do těla pro mladé aktivní 
lidi, sportovce a tanečníky, kteří zatěžují především vazy, šla-
chy a svaly, protože právě spojení mezi svaly a kostmi tvoří 
z 90 % kolagenová vlákna.

Speciální technologií Triple Helix Formula se podařilo 
vědcům posunout hydrát nativního přírodního kolagenu 
mezi špičku v segmentu anti-age kosmetických příprav-
ků a doplňků stravy. Skrývá se v něm tajemství mladistvé 
pleti, pružného a pevného těla, ohebných kloubů, odol-
ných vazů i krásných a pevných vlasů a nehtů. 

Živý kolagen je investice do budoucnosti, která se ur-
čitě vyplatí.

Nejvyšší kvalitu dokládají 3 mezinárodní certifikáty 
kvality ISO (Bezpečnost kvality, Bezpečnost potravin), 
rovněž jsou vyráběny pod nejpřísnějšími GMP normami 
nejvyššího standardu farmaceutické kvality.

NENECHTE SVOJI KRÁSU PŘEDČASNĚ 
UVADNOUT A VYZKOUŠEJTE 
MINUTOVOU ANTI-AGE PÉČI 
S ŽIVÝM KOLAGENEM, KTERÁ 
NEBYLA NIKDY TAK JEDNODUCHÁ 
A ÚČINNÁ.

Omlazující a regenerační Přírodní 
kolagen Inventia® FACE na obličej 
má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na pleť před použitím vlastní kosmeti-
ky tak se nemusíte vzdát své oblíbené 
kosmetické značky.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky 
aktivní kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, re-
generuje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje 
ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlou-
hodobě 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. 
Neobsahuje parabeny sani jiné konzervanty. Velmi účin-
ně se dá zažehlovat žehličkou na vrásky. V nabídce 50, 
100 a 200 ml.

Z čistého hydrátu kolagenu se zpracovává procesem lyofilizace sypký prášek, který tvoří mimořádně účinnou 
látku kolagenových doplňků stravy řady INVITA s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.

INVITA SKIN BEAUTY plus 
CoQ10 – nově téměř o 100 % 
více lyofilizovaného hydrátu 
kolagenu a koenzym Q10 pro 
udržení krásné a pevné pokožky, 
pojivových tkání, pružného těla, 
ohebných kloubů a zdravých 
vlasů a nehtů. Dodává buňkám, 
které mají za úkol tvořit 
a regenerovat tělesný kolagen, 
nejdůležitější peptidy, volné 
aminokyseliny a hydroxylové 
aminokyseliny.

INVITA ACTIVE – aktivní 
kolagenová podpora pro na-
máhané a unavené klouby, 
vazy a šlachy. Je obohacena 
o žraločí chrupavku, chond-
roitin, glukosamin, kyselinu 
boswellovou a kyselinu hya-
luronovou. Tyto biologicky 
aktivní látky jsou přítomné 
v kloubních chrupavkách 
i součástí kloubní synoviální 
tekutiny. 

Při péči o dobrou kolagenovou kondici nezapomeňte na pohyb a nepodceňte dostatečný přísun vitaminu C, který 
podporuje syntézu kolagenu. Pokud ho nemáte dostatek ve stravě, vyzkoušejte čistý, biologicky aktivní

vitamin C PLUS, který byl speciálně navržený k synergickému používání s kolagenem a k posílení imunity.

Originální produkty s živým kolagenem 
si můžete objednat v e-shopu dovozce 

na www.nezestarni.cz

 – aktivní 

i součástí kloubní synoviální 

Připravila Eva Sojková (*1954) zakladatelka pora-
denského kolagenového centra Wellness klubu 
NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních pro-
gramů dlouhá léta zabývá účinky různých druhů 
kolagenů.

Moje babička často říkávala, že ZDRAVÍ A KRÁSA 
JE NEDOCENĚNÝ DAR, ZE KTERÉHO DEN ZE DNE 
PLATÍME ČÍL DÁL TÍM VĚTŠÍ DAŇ.

A měla pravdu.  Stárnutí se neubrání nikdo, přesto záleží pouze na nás, 
jak ta daň bude vysoká. Proto bychom si tento dar měli hýčkat jako 
nejvzácnější květinu a nenechat svoji krásu ani tělo předčasně uvadnout.

DÁ SE S ŽIVÝM KOLAGENEM 
NOVÉ GENERACE 
DŮSTOJNĚ STÁRNOUT 
DO KRÁSY A KONDICE?
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doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přiroze-
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„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, 
ale i regenerace. O to víc jsem smutný, když slyším, 
jak ztráta tělesného kolagenu stále častěji předčasně 
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CSc., kterému kolagen v kapslích pomohl v 70 letech při 
regeneraci těžkého zánětu pojivové tkáně Achillovy šla-
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ných vazů i krásných a pevných vlasů a nehtů. 

Živý kolagen je investice do budoucnosti, která se ur-
čitě vyplatí.

Nejvyšší kvalitu dokládají 3 mezinárodní certifikáty 
kvality ISO (Bezpečnost kvality, Bezpečnost potravin), 
rovněž jsou vyráběny pod nejpřísnějšími GMP normami 
nejvyššího standardu farmaceutické kvality.

NENECHTE SVOJI KRÁSU PŘEDČASNĚ 
UVADNOUT A VYZKOUŠEJTE 
MINUTOVOU ANTI-AGE PÉČI 
S ŽIVÝM KOLAGENEM, KTERÁ 
NEBYLA NIKDY TAK JEDNODUCHÁ 
A ÚČINNÁ.

Omlazující a regenerační Přírodní 
kolagen Inventia® FACE na obličej 
má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na pleť před použitím vlastní kosmeti-
ky tak se nemusíte vzdát své oblíbené 
kosmetické značky.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky 
aktivní kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, re-
generuje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje 
ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlou-
hodobě 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. 
Neobsahuje parabeny sani jiné konzervanty. Velmi účin-
ně se dá zažehlovat žehličkou na vrásky. V nabídce 50, 
100 a 200 ml.

Z čistého hydrátu kolagenu se zpracovává procesem lyofilizace sypký prášek, který tvoří mimořádně účinnou 
látku kolagenových doplňků stravy řady INVITA s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.

INVITA SKIN BEAUTY plus 
CoQ10 – nově téměř o 100 % 
více lyofilizovaného hydrátu 
kolagenu a koenzym Q10 pro 
udržení krásné a pevné pokožky, 
pojivových tkání, pružného těla, 
ohebných kloubů a zdravých 
vlasů a nehtů. Dodává buňkám, 
které mají za úkol tvořit 
a regenerovat tělesný kolagen, 
nejdůležitější peptidy, volné 
aminokyseliny a hydroxylové 
aminokyseliny.

INVITA ACTIVE – aktivní 
kolagenová podpora pro na-
máhané a unavené klouby, 
vazy a šlachy. Je obohacena 
o žraločí chrupavku, chond-
roitin, glukosamin, kyselinu 
boswellovou a kyselinu hya-
luronovou. Tyto biologicky 
aktivní látky jsou přítomné 
v kloubních chrupavkách 
i součástí kloubní synoviální 
tekutiny. 

Při péči o dobrou kolagenovou kondici nezapomeňte na pohyb a nepodceňte dostatečný přísun vitaminu C, který 
podporuje syntézu kolagenu. Pokud ho nemáte dostatek ve stravě, vyzkoušejte čistý, biologicky aktivní

vitamin C PLUS, který byl speciálně navržený k synergickému používání s kolagenem a k posílení imunity.

Originální produkty s živým kolagenem 
si můžete objednat v e-shopu dovozce 

na www.nezestarni.cz

 – aktivní 

i součástí kloubní synoviální 

Připravila Eva Sojková (*1954) zakladatelka pora-
denského kolagenového centra Wellness klubu 
NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních pro-
gramů dlouhá léta zabývá účinky různých druhů 
kolagenů.

Moje babička často říkávala, že ZDRAVÍ A KRÁSA 
JE NEDOCENĚNÝ DAR, ZE KTERÉHO DEN ZE DNE 
PLATÍME ČÍL DÁL TÍM VĚTŠÍ DAŇ.

A měla pravdu.  Stárnutí se neubrání nikdo, přesto záleží pouze na nás, 
jak ta daň bude vysoká. Proto bychom si tento dar měli hýčkat jako 
nejvzácnější květinu a nenechat svoji krásu ani tělo předčasně uvadnout.

DÁ SE S ŽIVÝM KOLAGENEM 
NOVÉ GENERACE 
DŮSTOJNĚ STÁRNOUT 
DO KRÁSY A KONDICE?

Komerční prezentace
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POKUD PATŘÍTE MEZI TY, KTEŘÍ OD RANÉHO DĚT-
STVÍ PŘÍPADNĚ OD MLÁDÍ SVÁDĚJÍ BOJ S DIOPTRI-
EMI, JISTĚ O BRÝLÍCH VÍTE SVÉ. NAJÍT TY SPRÁVNÉ, 

KTERÉ SLUŠÍ A PADNOU JE VELKÉ UMĚNÍ.

BRÝLE 
JAKO 

IMAGE



Svoje okolí vnímáme z  více než 80% 

očima. Kolik z něj ale skutečně vidíme? 

Máte problém rozeznat známé tváře 

na protějším chodníku? Bolí vás hlava 

po práci prožité u počítače? Nápisy na 

domech luštíte s  přimhouřenýma oči-

ma? Potom jste  správný adept na ná-

vštěvu očního lékaře.

Pokud z ordinace odejdete s papírkem 

v  ruce, zřejmě to bude znamenat, že 

zavítáte mezi nás – obrýlený lid. Vaše 

další návštěva bezesporu povede do op-

tiky. Prodejny brýlí, kde vám nabídnou 

obroučky i  skla různé kvality (a  samo-

zřejmě ceny) a bude na vás, co vyberete.

CO VELÍ MÓDA
Doba, kdy měl každý z nás jedny plas-

tové obroučky, často ještě s  nožičkou 

přilepenou leukoplastí je už dávno 

pryč. Teď si většina lidí s  vadou zraku 

pořizuje hned několik typů brýlí. Do za-

městnání, na sport, nebo třeba i k oblí-

beným šatům, aby ladily do barvy. 

Co se dnes vlastně nosí? V  podstatě 

cokoliv. Pokud máte chuť nasaďte si 

obroučky z  nerezového kovu. Jestliže 

vám to peněženka dovolí, vyzkoušejte 

exklusivní obroučky z  titanu s pamětí, 

které je možné srolovat a ony se znovu 

vrátí do původního tvaru. Možná vám 

budou slušet jemné plastové obruby 

v pastelových barvách.

• Vrtané brýle

Brýle bez obrouček jen s  tenkými po-

stranicemi obvykle volí ti z nás, kteří se 

nechtějí novou image příliš pyšnit. Ne-

musíte si lámat hlavu z barvou obrouček, 

brýle vypadají moderně a elegantně.

• Brýle s obrubou

Přinášejí netušené možnosti. Stoupně-

te si v optice před zrcadlo a zkoušejte. 

Možná budete sama udivená, jakými 

proměnami váš obličej projde. Je libo 

černé plastové brýle, které nikdo ne-

přehlédne? Brýle obdélníkové, které 

jen tak někdo nemá? Obruby velké, 

či zcela nepatrné? Výběr je obrovský 

a slušivá obruba se určitě najde na ka-

ždý obličej.

HITY PRO LETOŠNÍ ROK
letošní sezóně převládající trendy v ob-

lasti dioptrických brýlí sledují dvě poně-

kud rozdílné linie:

Extravagantní luxus

Inspirace haute couture, ostentativní 

a frivolní kolekce. Na první pohled vás 

upoutá viditelné logo, které je vhod-

ně zakomponováno do designu obru-

by.  Precizní detaily stranic s barokními 

nebo květinovými motivy s flitry či ka-

mínky, které vhodně doplňují použité 

barvy, jako je kaštanová, tmavě fialová, 

fíková, světle lila, bílá, šedozlatá nebo 

zlatá. Barvy a tvary vás budou doslova 

hýčkat.

Spirituální luxus
Mnoho designérů letošních kolekcí 

sází na čisté tvary, minimalistické linie 

a  sofistikované materiály obrub. Ten-

to jedinečný a  exkluzivní styl je velmi 

estetický a  dodává obličeji harmonii. 

Žádné „kudrlinky“, ale čisté linie, 

vzdušnost a jasné barevné tóny. Obru-

by jsou navrženy tak, aby padly oprav-

du každému, a to za všech okolností.

VYBRAT SKLA JE UMĚNÍ
Vedle obrouček samozřejmě hrají vel-

Doba, kdy měl každý z nás jedny plastové obroučky, často ještě 

s nožičkou přilepenou leukoplastí je už dávno pryč.

„
„
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Mnoho designérů letošních 
kolekcí sází na čisté tvary, 
minimalistické linie a so-

fistikované materiály 
obrub.

kou roli i  skla. V  dnešní době již na-

bízejí specializované obchody mnohá 

speciální skla vhodná pro různé typy 

uživatelů. Víte, jaká si vybrat? 

Tvrzená brýlová skla, odolná pro-
ti poškrábání
Tvrzená vrstva dodává organickým 

sklům odolnost srovnatelnou s klasický-

mi minerálními skly, přičemž jejich hlav-

ní výhoda, lehkost, zůstává zachována.

Estetická a plochá  brýlová skla
Nové technologické postupy umožňují 

výrobu plošších korekčních brýlových 

skel, která zajišťují lepší vidění a záro-

veň velmi dobře vypadají.

Antireflexní brýlová skla

Tenké vrstvy aplikované ve vakuu na 

přední i zadní strany skel umožňují op-

timalizovat propustnost světla. Vidění 

se tak značně zlepší, zejména při sní-

žené viditelnosti, např. při řízení v noci, 

nebo při silném umělém světle, např. 

při práci na počítači. Další výhodou je, 

že antireflexní úprava umožňuje zvýšení 

průhlednosti skel a zároveň odstraňuje 

nežádoucí odrazy. Zlepšuje se tak trans-

parentnost a  oči působí přirozeněji. 

Multifokální skla
Multifokální skla jsou určena pro ko-

rekci presbyopie, velmi rozšířené vady, 

jež se projevuje zejména u pacientů po 

čtyřicítce potížemi s viděním na blízko. 

Multifokální (progresivní) skla mají tu 

vlastnost, že se jejich dioptrický stupeň 

plynule zvyšuje shora dolů a umožňuje 

vidět dobře do dálky, na střední vzdále-

nost i na blízko bez odkládání brýlí. Skla 

jsou estetická a na rozdíl od bifokálních 

skel díky plynulému dioptrickému pře-

chodu neprozrazují věk uživatele.

Samozabarvovací skla
Samozabarvovací skla vynikají svou či-

rostí v místnosti a při pobytu venku se 

automaticky zabarví až na úroveň kla-

sických slunečních brýlí, čímž chrání oči 

před prudkým sluncem. Oslnění snižuje 

kvalitu vidění, způsobuje mhouření očí 

a  jejich únavu. Samozabarvovací skla 

efektivně snižují oslnění a  ve spojení 

s antireflexní vrstvou minimalizují ruši-

vé nežádoucí odrazy.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Sexy prádlo pro každou postavu

Prádlo Triola vytvoří svůdný dekolt 
a  pozvedne prsa do ideální výšky. 
Vybrat si můžete modely do velikostí 
košů K a obvody do 100. Kalhotky si zvo-
líte podle  postavy: klasické, formující, 

bokové, brazilky či panty.

www.TRIOLA.cz

triola_.indd   1triola_.indd   1 13.1.2020   16:15:3213.1.2020   16:15:32

Knihy nakladatelství Eminent jsou k dostání nebo je lze  objednat  
ve všech knihkupectvích ČR i Slovenska a také na internetu ve výhodné akci

WWW.EMINENT.CZ   4 KNIHY ZA CENU 2

Jana Štrausová

Děti nového věku
Fenomén posledních let nutí k zamyšlení a otevírá brány 
jiného pohledu, než na který jsme dosud byli zvyklí. Těchto 
dětí je hodně a o svých pocitech nemluví s každým. Často 
žijí ve dvou světech, v našem viditelném a zároveň v tom 
jejich, který většinou nevidíme. Strhující výpovědi před
školáků i dětí školou povinných, podložené jejich kresbami, 
posunou vaše dosavadní představy a přesvědčení. Přiná
šejí úžasná autentická svědectví o jejich minulých životech, 
která jsou naprosto přirozená a otevřená. Děti, o nichž 
pojednává tato publikace, jsou často nositeli mnohem star
ších duší, než si dovedeme představit  — a možná právě 
takové máte doma.
128 stran | 165 × 235 mm | 299 Kč

v nakladatelství Eminent
Děti nového věku

Emi_Deti_210x148.indd   1Emi_Deti_210x148.indd   1 05.02.2020   12:00:0905.02.2020   12:00:09
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Hubnutí je asi nejdiskutovanější a nejvyhledávanější slovo na internetu vůbec. 

Na hubnutí neexistuje jeden univerzální recept. Každý člověk je velice kom-

plikovaná individualita a ne všichni jednoznačně reagují na určité podněty 

stejně. Obecně můžeme říci, že zdravé hubnutí je takové, které nezanechá 

trvalejší následky na vašem těle.

JAK DOOPRAVDY 

ZHUBNOUT



Zdravá cesta jak zhubnout je volbou 

správné diety – a zde nemluvím o kon-

krétní dietě, nýbrž o  vhodné úpravě 

stravovacích návyků. Zbylých 30% při 

hubnutí přisuzujeme správnému a do-

statečnému cvičení.

PŘI HUBNUTÍ VELMI 
ZÁLEŽÍ NA NĚKOLIKA 
FAKTORECH:
1. pohlaví, výška 

2. věk 

3. druh postavy 

4. kolik chcete zhubnout 

a za jak dlouho 

5. kde a jak pracujete 

6. zda máte motivaci 

a chuť cvičit 

7. jak často můžete cvičit 

8. kolik jste ochotni investovat 

Jedině na základě těchto údajů se dá 

vypracovat jídelníček a tréninkový plán 

přesně pro vás a vaše hubnutí. Mnoho 

lidí si říká, že existují různé zázračné 

hubnoucí prášky, čaje, přípravky či zá-

zračné přístroje na hubnutí – ano, exis-

tují, jenže většina těch obrázků “před” 

a “po” jsou zdařilé fotomontáže. Navíc 

pokud nejste geneticky vybaveni dob-

rým spalováním tuku, tak zde platí sta-

ré známé pravidlo: „bez práce nejsou 

koláče“

Než začnete hubnout, uvědomte si, 

proč chcete hubnout, jak moc, které 

partie chcete pro hubnutí upřednost-

nit, zpevnit a  kolik času jste ochotni 

svému hubnutí/cvičení věnovat. Hub-

nout nemusíte celý život. Optimální je 

naplánovat si „hubnoucí období“ třeba 

3-6 měsíců, dát tomu všechno a  pak 

porovnat výsledky. Je to mnohem lep-

ší než si dávat předsevzetí, které nikdy 

nesplníte kvůli svému zaneprázdnění.

Naplánujte si, kdy chcete začít hubnout 

a  zkonzultujte s  lékařem či fyziotera-

peutem, zda vám v  hubnutí nebrání 

nějaké zdravotní problémy. Navštivte 

osobního trenéra ve fitness centru – 

nemusíte si ho platit spousty hodin – 

stačí řádově 4-5 hodin, během kterých 

s  vámi probere váš cíl, způsob jakým 

zhubnete a vybere vhodné cvičení. 

Pokud máte i posilovnu a třeba i s kým 

začít cvičit – poslední krok je napláno-

vat si čas v  období, ve kterém chcete 

hubnout, skutečně jíst to, co máte a cvi-

čit jak máte.

CO BYCHOM MĚLI O HUBNUTÍ 
VĚDĚT?
Hubnutí a tělo
Celý proces hubnutí a přibírání si regu-

luje tělo samo – reaguje tak na vnější 

podněty, které právě musíte ovlivnit. 

To jestli přiberete nebo zhubnete, nebo 

budete stagnovat, určuje hlavně a pře-

devším rozdíl mezi přijatou a vydanou 

energií.

Obecně známý mýtus je že čím méně 

budu jíst, tím více zhubnu. Ani to není 

bohužel pravda. Toto by platilo snad 

pokud byste nejedli vůbec – tělo by se 

dostalo po čase do stavu takzvané ke-

tózy. Ketóza je stav kdy tělo nemá té-

měř žádný příjem sacharidů a je schop-

no začít vytvářet energii z  tuku. Za 

normálních okolností totiž při sportu 

kdy „pálíte tuk“ ve skutečnosti pálíte 

tak 50 na 50. Polovinu svaloviny a část 

tuku. Tento stav ovšem označujeme za 

extrémní a pro tělo velmi kritický a bez 

řádné kontroly nebezpečný. Jídlo ob-

sahuje také řadu vitamínů a minerálů, 

antioxidantů, které prostě potřebujete 

k  životu ale i  k  hubnutí a  jejich 

nedostatek může způsobit vážné 

zdravotní problémy.

Takže například ranní sacharido-

vou snídani byste neměli vyne-

chávat – nejen že vás nasytí, ale 

hlavní věc je, že kvalitní sacharidy 

jsou pro tělo energií, kterou po 

celé noci žalostně potřebuje. Po-

kud nemáte energii, nemáte mož-

nost nastartovat správnou cestou 

spalovací procesy, a  tudíž další 

metabolické pochody se neodehrávají 

zcela správně.

Další jídlo by mělo následovat zhruba 

za 3-4 hodiny Pokud jíte pravidelně 

menší porce, tělo se naučí plýtvat a po-

travu, kterou přijmete, hned stráví, po-

užije a přebytek vyloučí. Vše se urychlí 

a tělo se tak i lépe vyrovná s vašimi stra-

vovacími prohřešky.

Rizika hubnutí
•    Strie a povolená kůže

Strie jsou problémem, který se týká 

Než začnete hubnout, 
uvědomte si, proč 
chcete hubnout.
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P
rogram vznikl v Německu na základě dlouhodobého 
odborného výzkumu a je založený na individuálně 
nastaveném plánu stravování. Jen dobře vyvážená 
strava dodává tělu veškeré potřebné živiny a součas-
ně nezatěžuje trávicí systém. Co ale náš organismus 
přesně potřebuje, není jen zdravá strava jako taková. 

Některé potraviny nám totiž nemusí svědčit, ačkoli jsou zdravé, 
a jiné zase náš jídelníček úplně opomíjí. Víc než kde jinde zde 
platí, že co člověk, to unikát. Metabolic Balance proto při sesta-
vování vyvážené stravy zohledňuje hodnoty zjištěné z detailního 
krevního testu. 

Inspirujte se příběhem moderátorky 
a blogerky Petry Krajčinovič

Kolem pětačtyřicítky, kdy měla 
navrch pětadvacet kilo, se Petra 
Krajčinovič rozhodla, že to tak 
nenechá a udělá ve svém životě 
radikální změnu. Proti ní byl 
zpomalující se metabolismus, 
a navíc za sebou měla nevalné 
zkušenosti s několika dietami. 
Skoro už ani sama nevěřila 
tomu, že by se jí skutečně 
mohlo podařit zhubnout.
„Vzpomínám na klíčový 
moment, který nastartoval 
změnu mého životního stylu: 

když jsem se viděla na fotce z televizní obrazovky, kterou cvakla 
moje kamarádka. Chtěla vyfotit šperk, který mi zapůjčila 
do vysílání. Utrpěla jsem šok. Rozbrečela jsem se. Dostavily se 
ambivalentní pocity: ohromná úleva – konečně vidím pravdu, 
a mocné zklamání – do čeho jsem se to ‚vyžrala‘.“ 

Petře bylo jasné, že bez 
konzultace s odborní-
kem se nejspíš neobejde: 
„Po pečlivém zvážení, 
komu svěřím do rukou své 
zdraví, jsem našla Meta-
bolic Balance, což je podle 
mě nejlepší program pro 
úpravu látkové výměny 
na trhu. Konečně jsem se 
dostala z bludného kruhu. 
Po letech jsem začala 
pořádně jíst a sportovat. 
Tělo je fantastický stroj 
s dokonale probíhajícími 
chemickými procesy. Aby 
je ale mohlo spustit, musí být nejprve samo dostatečně 
vyladěné – a právě s tím mi pomohl program Metabolic Balance. 
Jím dobře, velmi chutně a tělu dodávám přesně to, co potřebuje. 
Po deseti měsících mám dole 25 kg a už mě nebolí kolena, 
zato energie mám na rozdávání.“  

V čem se Metabolic Balance 
odlišuje od ostatních programů 
a diet? Odpověď tkví vlastně 
už v samotném názvu: jde 
o rovnováhu. „Dlouhodobě mi 
v hlavě rezonuje slovo balanc 
– rovnováha. Snažím se ji teď 
nenásilně dodržovat v osobním 
i profesním životě,“ říká Petra 
a dodává, že program Metabo-
lic Balance tak pozitivně ovlivnil 
i další oblasti jejího života.  

Metabolic Balance: 
Přirozená cesta 
ke zdraví a vitalitě

www.metabolic-balance.cz 

KAŽDÝ JSME JINÝ: MÁME RŮZNOU STAVBU TĚLA, ŽIVOTNÍ 
STYL I GENETICKÉ DISPOZICE A NACHÁZÍME SE V RŮZNÝCH 
ŽIVOTNÍCH FÁZÍCH. ABY VĚCI FUNGOVALY KONKRÉTNĚ 
PRO NÁS, MUSÍ BÝT NA MÍRU. Z TOHOTO POZNATKU 
VYCHÁZÍ I METABOLIC BALANCE, OSVĚDČENÝ PROGRAM 
PRO ÚPRAVU METABOLISMU A SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI. 
JEHO NEZANEDBATELNOU VÝHODOU PŘITOM JE, ŽE ZÁROVEŇ 
VÝRAZNĚ ZVYŠUJE ENERGII A PSYCHICKOU POHODU.



Strie jsou problémem, 
který se týká spíše  

přibírání než hubnutí.

spíše přibírání než hubnutí – povolená 

kůže je naopak problémem rychlého 

hubnutí. Proto je více než vhodné po 

každém cvičení použít krém a namazat 

celé tělo od hlavy až k patě. 

•    JoJo efekt

Klasický a  zřejmě nečastěji problém 

všech diet při hubnutí. Existují růz-

né koktejly apod., které vám umožní 

zhubnout skutečně řadu kilo – fungu-

jí většinou na principu snížení chutě 

k  jídlu a dodají vám do těla minerály, 

které potřebujete alespoň pro základ-

ní fungování. Nejhorší je, že většinou, 

jakmile tyto koktejly přestanete užívat 

a  vrátíte se zpět ke svému životnímu 

stylu, okamžitě máte kila zpátky.

•    Bolesti břicha – pocity hladu

Hubněte a máte pocit hladu? Zkuste se 

zakousnout do ovoce či zeleniny. Zasytí 

vás a dodají potřebné vitamíny. 

HUBNUTÍ V KOSTCE
1. napište si cíl – kolik chcete zhub-

nout a za jakou dobu 

2. zkuste si stanovit reálné cíle a ne 

hubnutí 10 či 20 kg za týden

3. vynechejte cukrovinky  

4. nezapomínejte na sacharidovou 

snídani a  vlákninu – banán nebo 

ovesné vločky – snídaně nastartuje 

váš metabolismus – spalování 

5. jezte častěji v  menších porcích – 

tím tělo bude vědět, že se blíží 

další pokrm a  nebude si energii 

z  potravy zbytečně skladovat – 

bude tzv. více plýtvat s energií, což 

potřebujete 

6. jezte kvalitnější jídlo – zapomeňte 

na knedlíky, tučné maso, omáčky 

a polévky zahuštěné moukou 

7. vyměňte bílé pečivo za tmavé ce-

lozrnné 

8. pokud nemáte možnost přijímat 

kvalitní stravu v  zaměstnání, při-

balte si něco z domova 

9. poslední večeři nahraďte proteino-

vým koncentrátem 

10. nenechte své tělo hladovět 

11. kupte si vitaminové doplňky – mul-

tivitamín, vitamín C, lecithin, beta-

karoten, vitamin E a antioxidanty 

12. nezapomeňte na větší přísun te-

kutin – ideálně obyčejné kvalitní 

vody 

13. nezapomeňte na skryté tuky a sla-

didla, které obsahují různé šťávy 

a koktejly 

14. proteinový koncentrát a  ovesné 

vločky nemíchejte v  mléce, ale ve 

vodě 

15. nahraďte vepřové maso kuřecím 

masem a rybami 

16. zapomeňte na hranolky, krokety 

a podobné smažené výtvory – jako 

přílohu si dejte zeleninový salát 

17. je vám těžko? Zkuste si dát s  jíd-

lem nebo těsně po větším jídle 

ovoce. Ideální je papaya – obsahu-

je enzym podobný pepsinu, který 

urychlí trávení masa v žaludku 

18. spočítejte si příjem energie z  jíd-

la a  výdej energie sportem, prací 

a dalšími aktivitami 

19. nešiďte sami sebe – takové jako 

cvičení abyste se moc nezapotili 

je k ničemu – musíte makat tvrdě 

a nekompromisně – jen tak dosáh-

nete svého cíle 

20. nevěřte na zázraky, nesmyslným 

reklamám a  pohodlnému cvičení 

tak, aby nebolelo… 

Foto: Shutterstock.com
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www.sirupy-koktely.cz
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PROBLÉMY S OSLABENOU IMUNITOU MÁ V SOUČASNÉ 

DOBĚ STÁLE VÍCE OBYVATELSTVA. ZEJMÉNA DĚTI POD-

LÉHAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍM INFEKCÍM A ALERGIÍM PODSTATNĚ 

SNADNĚJI, NEŽ TOMU BYLO V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH.

TAKE MATE 

PROBLEMY 

S IMUNITOU?

‘ ‘
‘
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Nejlepším řešením je imunitu cíleně 

a komplexně posilovat - stravou, cviče-

ním a zdravým životním stylem. Jednou 

z možností je i sáhnout po přípravcích 

s  imunostimulační-

mi účinky.

Přípravků k posílení 

imunity je dnes na 

trhu opravdu širo-

ké množství. Mezi 

volně prodejné pro-

středky upravující 

imunitní procesy patří přípravky ze sku-

piny enzymů, fytofarmak (léčiva nebo 

přípravky obsahující rostlinné drogy), 

či některé doplňky stravy. Abyste se 

v nich dokázali lépe orientovat, připra-

vili jsme pro vás malý přehled.

ECHINACEA PURPUREA (TŘAPAT-
KA NACHOVÁ) 
Je rostlina pocházející ze Severní Ame-

riky a má řadu léčivých účinků, z nichž 

nejvýznamnější je její vliv na posilování 

imunity organizmu. Aktivuje granu-

locyty (druh bílých krvinek), které po-

hlcují či zneškodňují původce infekcí. 

Díky tomu vykazuje Echinacea silnou 

antibiotickou aktivitu a  působí proti 

bakteriím i virům. Je obzvláště vhodná 

jak k preventivnímu používání,  tak již 

i  v  průběhu onemocnění 

a při rekon-

valescenci. Extrakt z této velice užiteč-

né byliny je obsažen v celé řadě prepa-

rátů (tablety, sirupy, kapky, sušené čaje 

atd.). 

PROPOLIS (VOSKOVÁ PRYSKY-
ŘICE) 
Jeho účinky jsou známé již celá stale-

tí. Jde o včelí produkt. Včely jej sbírají 

z  pupenů a  z  kůry stromů a  v  samot-

ném úlu slouží především k jeho dezin-

fekci. Propolis vyniká komplexním slo-

žením – zahrnuje celou řadu vitaminů 

a  minerálů, flavoidy, mastné kyseliny, 

těkavé oleje, taniny a  pyly. Tyto látky 

jsou schopné stimulovat imunitní sys-

tém, působí antibakteriálně, antiviro-

vě, protizánětlivě a antioxidačně. Pro-

polis je možné zakoupit např. ve formě 

kapek, jemných alkoholových tink-

tur, masti, sprej, kapsle 

atd.

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ 
Málokdo by řekl, že tento okrasný keř 

s oranžovými bobulovitými plody je bo-

hatým zdrojem vitamínu C. Obsahuje 

však i  další biolo-

gicky aktivní slož-

ky, které zlepšují 

obranyschopnost. 

Z  rakytníku se nej-

častěji připravuje 

šťáva, sirup a  olej, 

ale také čaj a  do-

konce i  „cukrové“ částečky, které do-

stanete v  obchodech se zdravou výži-

vou nebo čajovnách.

ENZYMY
Léčebným metodám pomocí enzymů se 

říká enzymoterapie. Enzymy urychlují 

a  řídí všechny biochemické děje v  or-

ganizmu. Přípravky na bázi systémové 

enzymoterapie působí příznivě na krev, 

otoky, proti bolesti, mají protizánětlivý 

účinek a výrazně podporují imunitu. 

Nejlepším řešením je imunitu 
cíleně a komplexně posilovat.
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SCHÜSSLEROVY SOLI 
Minerální látky jsou pro naše 

tělo důležité stejně jako napří-

klad kyslík a mají různé funkce. 

Podporují a  regulují funkce tělesných 

orgánů a  harmonizují dysfunkce. Tím 

nám mohou pomoci usnadnit cestu 

k  zotavení. Mají také zásadní vliv na 

celkový stav organismu.

Na konci 19. století německý lékař Dr. 

Wilhelm Heinrich Schüssler objevil 12 

základních minerálních solí. Tyto po-

užíval k  léčbě různých onemocnění 

a zastával názor, že základem správné 

terapie je přímá cesta minerálních solí 

do postižených buněk, tedy přímo na 

místo jejich působení.

Biochemická terapie využívá především 

12 základních solí, které objevil a   ur-

čil Dr. Schüssler. Na podporu imunity se 

nejvíce používají soli Ferrum phospho-

ricum, Magnesium phosphoricum a Ka-

lium sulfuricum. Stejně jako homeo-

patická léčba i  léčba solemi je šetrná  

a  bez nežádoucích účinků.

Z 12 solí popsaných německým lékařem 

Dr. Schüsslerem lze individuálně pro ka-

ždého sestavit předpis na akutní i chro-

nické nemoci. Lze je užívat i preventiv-

ně podle obličejových znaků - takzvané 

Antlitzdiagnostiky. Obličejové znaky 

jako například bledé kruhy kolem očí 

nebo aknózní pleť prozrazují, která sůl 

v těle nejvíc chybí. Napsala jsem schvál-

ně „nejvíc chybí“, protože všech 12 solí 

potřebuje každý z nás, jsou přirozenou 

součástí  lidského těla a sehrávají důle-

žitou roli v metabolizmu všech tkání.

VITAMINY A MINERÁLY
Úplně ideální formou je dostatečný 

a  pravidelný příjem všech potřebných 

látek přirozenou cestou – potravou. 

Bohužel o kvalitní stravě dnes už více 

méně mluvit nelze, neboť stále více 

upřednostňujeme rychlou stravu před 

čerstvě připraveným a  vyváženým jí-

delníčkem. Pro správnou funkci imunit-

ního systému jsou rozhodně vhodné:  

vitamín C, vitamín A, dále vitamíny sku-

piny B a jako spoluhráč selenu - vitamín 

E. Z minerálů jsou pro správnou funkci 

imunitního systému nezbytné hlavně 

zinek, selen, železo a vápník. 

DALŠÍ IMUNOSTIMULAČNÍ LÁTKY
Ve výčtu látek s  imunomodulačními 

účinky by neměly chybět také biofla-

vonoidy. Jsou součástí řady kombino-

vaných přípravků, ale lze je zakoupit 

i samostatně. 

Koenzym Q10 – významný  antioxidant, 

který je schopný urychlit léčbu různých 

nemocí a působí jako přirozený aktivá-

tor energie. 

BAKTERIÁLNÍ LYZÁTY
Nejčastěji se jedná o pastilky, které se 

rozpouští v  ústech. Obsahují neškod-

né částečky nejčastějších bakteriálních 

původců vybraných infekčních one-

mocnění. Působí imunostimulačně, 

i když mechanismus jejich účinku ještě 

není úplně popsán. Občas se můžeme 

potkat i  s  pojmem „očkování v  table-

tách“. Tyto látky povzbuzují imunitní 

systém k  tvorbě protilátek především 

v místě aplikace, tj. na sliznici nosohlta-

nu a dutiny ústní. 

KOLOSTRUM
Je první výživou novorozence po poro-

du prostřednictvím mateřského mléka. 

Pro novorozence, který přichází na svět 

vyčerpaný porodem a bez imunity před-

stavuje prvotní zdroj energie, komplex-

ní potravy a životně důležitých látek ve 

Kolostrum je první výživou novo-
rozence po porodu prostřednictvím 

mateřského mléka.
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INZERCE

®

k podpoře imunitního systému
ke zmírnění příznaků virových infekcí
při nachlazení a chřipce

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
použití. Obdržíte v lékárně bez receptu. Před 
použitím si prečtěte pozorně příbalový leták.

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

PREVENTIVNĚ  A OD PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

 Před 

Dr. Peithner Prag s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5 - Smíchov

PRO DĚTI OD 1. DNE VĚKU, 
DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ

       OSLABENÁ IMUNITA?
         CHŘIPKA? NACHLAZENÍ?

inzerce_ A5_sirka_2019.indd   1inzerce_ A5_sirka_2019.indd   1 08.11.19   16:2108.11.19   16:21

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.



www.mujsilvanols.cz

SINUSTRONG sprej
Přírodní sprej do nosu 
ke zmírnění příznaků

ucpaného nosu
a výtoku z nosu.

LARFASOL MÁTOVÝ sprej
Přírodní sprej přispívá ke snížení 

podráždění a bolesti v krku, 
přispívá ke snížení dráždivého

kašle, osvěžuje.

LARFASOL sprej
Přírodní sprej přispívá 
ke snížení podráždění 

a bolesti v krku,
napomáhá regeneraci.
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Rýma Bolest v krku

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 3 let

Vhodný pro dětiod 3 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Echinacea

Rakytníkový
olejolej

Rakytníkový
olejolej

Eukalypt

Měsíček Měsíčkový
olejolej

Měsíčkový
olejolej

Máta Mátový
olej

Jedle

Bergamotový 
olej

Rakytník

Extrakt
z rozmarýnu

LAR01102019CZ

VYZBROJENI
PŘÍRODOU!

Silné zbraně při nachlazení.

vysoké koncentraci. Kolostrum 

je svým obsahem velmi složitá 

emulze stovek vysoce účinných 

biologicky a  imunologicky vý-

znamných látek, která zásad-

ním způsobem buduje a zesilu-

je imunitní systém, detoxikuje 

organismus, podporuje zbytně-

ní svalů a silně regeneruje. 

Léčivých účinků hovězího ko-

lostra využívala lidová medicí-

na už v dávných dobách, obli-

bu mělo zejména u severských 

národů. Kolostrum se léčebně 

používá nejen pro děti, ale stá-

le častěji také pro dospělé oso-

by. Využíváme tyto možnosti 

léčebného působení: budování 

a  zesilování imunitního systé-

mu, razantní protialergický úči-

nek, regenerativní, detoxikační 

a podpůrný účinek.

ZNÁTE HLÍVU 
ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná patří mezi houby, 

které dokážou lidské tělo ne-

jen nasytit, ale dát mu i spousty 

velmi potřebných látek. Jedná 

se o houbu, která je v podsta-

tě nejzdravější ze všech. Svědčí 

o  tom i  fakt, že vzniklo velké 

množství různých přípravků, 

jejichž základem je právě hlíva 

ústřičná. 

Nejvíce ceněné jsou především 

vitamíny, jež hlíva ústřičná 

obsahuje. Jedná se o  řadu vi-

tamínů B a vitamíny K, D a C. 

Z dalších látek jmenujme dras-

lík, fosfor, zinek, sodík anebo 

selen, bor a jód. Vynikající jsou 

i  beta1, 3 glukany. Zapome-

nout bychom neměli ani na 

mevinolin, steroly, mastné ky-

seliny a chitosan. Jestliže hlívu 

ústřičnou zařadíte do vašeho 

jídelníčku, určitě se to projeví 

v krátké době a budete se cítit 

mnohem příjemněji a  s  vaším 

imunitním systémem udělá zá-

zraky. 

POMOCI MŮŽE I KVĚTO-
VÁ TERAPIE DOKTORA 
BACHA
Jde o  velmi jemnou přírod-

ní metodu, která pomáhá při 

řešení obtížných situací, har-

monizuje povahové vlastnosti 

a obnovuje duševní rovnováhu. 

Pomáhá řešit psychické problé-

my vzniklé například ztrátou 

blízké osoby. Tím, že posílíme 

svého ducha, posílíme i  celý 

imunitní systém. Kapek dr. Ba-

cha je 38 druhů a najednou jich 

lze užívat až šest.

CO TAKHLE 
AROMATERAPIE?
Aromaterapie je komplexním 

přírodním ošetřením, které 

využívá vlastnosti přírodních 

éterických olejů a  harmonizu-

je tělesné a  duševní pochody. 

Docílíme bezprostřední úlevy, 

posílíme imunitu organismu 

a  předejdeme některým kom-

plikacím nebo preventivně 

zamezíme vzniku některých 

onemocnění. Počátky využívá-

ní aromatických rostlin může-

me nalézt už v  Egyptě. Hojně 

je využívali jak faraoni, tak 

velekněží. Později se rozšířily 

na prostý lid a  rostliny našly 

uplatnění při léčení fyzických 

i duševních poruch. Z Egypta se 

rozšířilo umění aromaterapie 

do Řecka a dalších zemí. Éteric-

ké oleje stimulují nervové buň-

ky, mají vliv na náladu i paměť. 

Mohou působit proti bolesti, 

vysokému či nízkému tlaku, ale 

posilují nás i v začátcích našich 

životních etap. Důležitý je vý-

běr vhodného éterického ole-

je. U toho by se měl každý řídit 

svým nosem. Správného účinku 

dosáhneme pouze tehdy, po-

kud v nás olej vyvolá pozitivní 

reakci.

Aromalampy a inhalace

• Na duševní problémy 

použijeme 1–5 kapek na 

100 ml vody.

• Při tělesných obtížích 

dávkujeme 5–8 kapek na 

100 ml vody.

• Při inhalaci nakape-

me do 600 ml vařící vody 

2–3 kapky oleje.

Použití vonných a  esenciál-

ních olejů

Astma – hřebíček, smrk, šalvěj.
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SINUSTRONG sprej
Přírodní sprej do nosu 
ke zmírnění příznaků

ucpaného nosu
a výtoku z nosu.

LARFASOL MÁTOVÝ sprej
Přírodní sprej přispívá ke snížení 

podráždění a bolesti v krku, 
přispívá ke snížení dráždivého

kašle, osvěžuje.

LARFASOL sprej
Přírodní sprej přispívá 
ke snížení podráždění 

a bolesti v krku,
napomáhá regeneraci.
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Rýma Bolest v krku

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 3 let

Vhodný pro dětiod 3 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Vhodný pro dětiod 2 let

Echinacea

Rakytníkový
olejolej

Rakytníkový
olejolej

Eukalypt

Měsíček Měsíčkový
olejolej

Měsíčkový
olejolej

Máta Mátový
olej

Jedle

Bergamotový 
olej

Rakytník

Extrakt
z rozmarýnu

LAR01102019CZ

VYZBROJENI
PŘÍRODOU!

Silné zbraně při nachlazení.



Bolesti hlavy – citrónová tráva, levan-

dule, máta, rozmarýna, levandulové 

dřevo, šalvěj, zázvor.

Bolesti zubů – heřmánek, hřebíček, 

máta.

Celulitida – citron, cypřiš, fenykl, jalo-

vec, pačuli, pomeranč, rozmarýna, zá-

zvor.

Cukrovka – eukalyptus, skořice.

Deprese – bergamot, heřmánek, jalo-

vec, jasmín, levandule, mandarinka, 

mateřídouška, meduňka, růže, tymián, 

vanilka, vavřín, verbena.

Horečka – citron, heřmánek, hřebíček, 

máta, zázvor.

Bodnutí hmyzem – citron, čajovník, eu-

kalyptus, pačuli, rozmarýna.

Chuť k jídlu – bergamot, fenykl, zázvor.

Napětí – cedr, cypřiš, geránium, heřmá-

nek, levandule, máta, meduňka, šalvěj.

PROBIOTIKA
Probiotika jsou živé bakterie, které pří-

znivě ovlivňují zdraví člověka. Většinou 

jsou lidského původu, výjimku tvoří 

kvasinka Saccharomyces boulardii, kte-

rá pochází z tropického ovoce liči.

Prebiotika  jsou jakousi potravou pro 

probiotika. Jedná se o vlákninu, která 

není rozkládána trávicími enzymy, ale 

bakteriemi tlustého střeva, např. inulin, 

pektin.

Pojem  synbiotika  zahrnuje směs pro-

biotik a  prebiotik. A  na co jepoužívá-

me?

Na podporu imunity:

Sliznice střeva je místo, které se se-

tkává s  velkým množstvím cizorodých 

látek. Pokud je dlouhodobě narušeno 

správné bakteriální osídlení, může 

docházet k  vyššímu výskytu in-

fekcí, kožním problémům či 

alergiím.

Při léčbě antibiotiky:

Antibiotika působí jak 

proti bakteriím vyvoláva-

jícím infekce, tak i  proti 

bakteriím, které jsou pro 

tělo prospěšné.

Vedlejším účinkem léč-

by antibiotiky tedy 

můžou být střevní 

problémy (průjem, 

nadýmání), ale i vaginální infekce. Pro-

to je vhodné společně s antibiotiky po-

dávat i probiotika. Ta by měla být uží-

vána s největším možným odstupem od 

antibiotik. Pokud tedy antibiotika uží-

váte např. po osmi hodinách, probioti-

ka dejte se čtyřhodinovým odstupem. 

Probiotika je dobré začít užívat součas-

ně s antibiotiky a pokračovat ještě cca 

týden po ukončení léčby.

Vaginální infekce:

Na opakované vaginální infekce lze 

taktéž doporučit probiotika. Mimo 

kapslí na polykání je možné užívat pro-

biotika i vaginálně.

Cestovatelské průjmy:

Jde o obtíže trvající v průměru 3–4 dny, 

které mohou být spojeny s  bolestmi 

v břiše, pocitem na zvracení a teplotou. 

Jednou z  nejlepších prevencí cestova-

telských průjmů se ukázalo podání kva-

sinky Saccharomyces boulardií.

ZDRAVÉ DESATERO

1Správný jídelníček musí rozhodně 

obsahovat více vitamínů a minerá-

lů, než hamburgerů a hotdogů.

2Cvičení po ránu není nesmysl, ale 

nutnost.

3 Snídaně by měla být určitě vydat-

nější, než večeře.

4 Pět menších jídel je lepších, než jed-

no velké

5I dvacetiminutová procházka na 

čerstvém vzduch stojí za to.

6Den nemá 24 hodin proto, aby dva-

cet patřilo práci - dlouhodobé pře-

tížení žádný organismus neunese.

7Dobrý spánek je také umění. Ne-

snažte se přehlížet to, že vás trápí 

nespavost. Je to dokonalá propustka 

k nemoci. 

8Vztahy jsou důležitější, než peníze 

a pohoda prospěje zdravému živo-

tu víc, než luxusní dovolená na Kaná-

rech.

9Většina věcí se dá vyřešit i bez stre-

su, který vyřadí imunitní systém 

z provozu spolehlivě.

10Radost a  úsměv mnohdy zmo-

hou víc, než krabička multivita-

mínů.

Foto: Shutterstock.com
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Doplněk stravy

Pro všechny, kteří se už těší, až budou zase žít život naplno.

www.biopron.cz

*1.  místo v kategorii probiotika, průzkum První volba lékárníka 2019 na portále Educomm.cz v období 1-3/2019.
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Somavedic?
Když život zachraňuje…
První měsíce roku vždy slouží k bilancování. Co se nám povedlo, co nikoliv 
a jak v životě půjdeme dál. Možná bychom letos svůj život mohli pořešit 
trošku jinak. Méně se honit, minimálně stresovat a žít trochu více v pohodě 

a s tím vším by nám mohl pomoci Somavedic...

Přístroj, o kterým už si chvíli vyprávíme, ale možná je na čase si zase připomenout pár důležitých věcí 
a  popovídat s tím, kdo přístroji dal život. S panem Ivanem Rybjanským, veskrze pragmatický člověk. 
Zároveň ale člověk, který vynalezl přístroj, který přináší naději tisícům lidí. Ale pojďme pěkně popořádku...

Když naděje už příliš nezbývá...
Příběh, který stál na začátku velkého objevu, vlastně nezačal vůbec hezky.  Před dvaceti lety ležel Ivan 
Rybjanský v nemocnici a do zpěvu mu rozhodně nebylo. Trpěl agresivní formou lupénky, později se 
přidal zánět slinivky a lékaři nad ním zlomili hůl – pouze mu taktně oznámili, že mu na téhle planetě 
již mnoho dní nezbývá. „Zajímavé bylo, že když jsem tehdy ležel v nemocnici a rodina se se mnou při-
šla rozloučit, moje máti se usmívala. Ona, která je přitom černá kronika a ze všeho je vždy vyplašená. 
Později mi přiznala, že potkala nějakou kartářku, která jí řekla: rozvede se, onemocní, bude skoro na 
umření, neumře, naopak se z toho vzpamatuje, najde si novou paní a bude mít ještě syna. Všechno se to 
splnilo,“ vzpomíná dnes již s úsměvem. Právě tato krajní zkušenost přivedla Ivana Rybjanského do zcela 
jiných vod alternativní medicíny a tyto zdánlivě nespojitelné světy začal propojovat. „I  ty neviditelné 
jemnohmotné energie se dají spočítat s přesností na desetiny procent a  všechno má přesně svůj mate-
maticko-fyzikální model. Z tohoto titulu již chápu, proč mě ten nahoře, když to řeknu takhle, donutil 
studovat matematiku a fyziku. Je to pro mě dnes velká výhoda.“
Jedna z   věcí, na které při svém objevování přišel, byla skutečnost, že při uzdravování jsou důležité 
takzvané biozóny. „Časem jsem narazil na pana Popelku, jenž uzdravoval pomocí speciálních přístrojů 
podobných těm našim dnešním. Ale on má ty stroječky založené na elektrofrekvencích – pouští do nich 
určité frekvence, které škodlivé zóny vyruší. Problém je, že geopatogenní zóny se často kříží, takže je 
tam těch frekvencí mnohem víc. Proto jsem mu do toho přístroje začal přidávat různé kameny. A asi po 
roce a půl mi jedna léčitelka poradila: Dej tam jenom kameny, bude to perfektní.“ Takhle nějak vznikl 
Somavedic. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kameny do tvaru pyramidy, které jsou zalité 
v českém skle ze světoznámé lindavské sklárny Ajeto. Díky sklu u kamenů nedojde k  mechanickému 
znečištění, a tak se minerály mohou soustředit na svou práci. Přístroj je navíc připojen do elektřiny kvůli 
uzemnění a odvádění škodlivin – proto je v něm ještě špetka mědi, platiny a zlata.  Přístroj má „kosmic-
ký“ tvar, což je důležité kvůli rotaci energie. Velmi důležitou vlastností přístroje je to, že odstraní volné 
radikály, které způsobují oxidační stres a mnoho civilizačních onemocnění jako je Parkinsonova choro-
ba, Aizhamer, ale i třeba onkologická onemocnění. Volné radikály jde jednoduše zjistit testem z moči 
a stejně jednoduše lze zjisti, že přes noc dokáže Somavedic radikály z moči odbourat.

Jak to ale celé funguje?
 Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto 
vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale 
i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i  jejich 
léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Například na elek-

somavedic.indd   2somavedic.indd   2 5.2.2020   17:38:105.2.2020   17:38:10

Komerční prezentace



Somavedic?
Když život zachraňuje…
První měsíce roku vždy slouží k bilancování. Co se nám povedlo, co nikoliv 
a jak v životě půjdeme dál. Možná bychom letos svůj život mohli pořešit 
trošku jinak. Méně se honit, minimálně stresovat a žít trochu více v pohodě 

a s tím vším by nám mohl pomoci Somavedic...

Přístroj, o kterým už si chvíli vyprávíme, ale možná je na čase si zase připomenout pár důležitých věcí 
a  popovídat s tím, kdo přístroji dal život. S panem Ivanem Rybjanským, veskrze pragmatický člověk. 
Zároveň ale člověk, který vynalezl přístroj, který přináší naději tisícům lidí. Ale pojďme pěkně popořádku...

Když naděje už příliš nezbývá...
Příběh, který stál na začátku velkého objevu, vlastně nezačal vůbec hezky.  Před dvaceti lety ležel Ivan 
Rybjanský v nemocnici a do zpěvu mu rozhodně nebylo. Trpěl agresivní formou lupénky, později se 
přidal zánět slinivky a lékaři nad ním zlomili hůl – pouze mu taktně oznámili, že mu na téhle planetě 
již mnoho dní nezbývá. „Zajímavé bylo, že když jsem tehdy ležel v nemocnici a rodina se se mnou při-
šla rozloučit, moje máti se usmívala. Ona, která je přitom černá kronika a ze všeho je vždy vyplašená. 
Později mi přiznala, že potkala nějakou kartářku, která jí řekla: rozvede se, onemocní, bude skoro na 
umření, neumře, naopak se z toho vzpamatuje, najde si novou paní a bude mít ještě syna. Všechno se to 
splnilo,“ vzpomíná dnes již s úsměvem. Právě tato krajní zkušenost přivedla Ivana Rybjanského do zcela 
jiných vod alternativní medicíny a tyto zdánlivě nespojitelné světy začal propojovat. „I  ty neviditelné 
jemnohmotné energie se dají spočítat s přesností na desetiny procent a  všechno má přesně svůj mate-
maticko-fyzikální model. Z tohoto titulu již chápu, proč mě ten nahoře, když to řeknu takhle, donutil 
studovat matematiku a fyziku. Je to pro mě dnes velká výhoda.“
Jedna z   věcí, na které při svém objevování přišel, byla skutečnost, že při uzdravování jsou důležité 
takzvané biozóny. „Časem jsem narazil na pana Popelku, jenž uzdravoval pomocí speciálních přístrojů 
podobných těm našim dnešním. Ale on má ty stroječky založené na elektrofrekvencích – pouští do nich 
určité frekvence, které škodlivé zóny vyruší. Problém je, že geopatogenní zóny se často kříží, takže je 
tam těch frekvencí mnohem víc. Proto jsem mu do toho přístroje začal přidávat různé kameny. A asi po 
roce a půl mi jedna léčitelka poradila: Dej tam jenom kameny, bude to perfektní.“ Takhle nějak vznikl 
Somavedic. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kameny do tvaru pyramidy, které jsou zalité 
v českém skle ze světoznámé lindavské sklárny Ajeto. Díky sklu u kamenů nedojde k  mechanickému 
znečištění, a tak se minerály mohou soustředit na svou práci. Přístroj je navíc připojen do elektřiny kvůli 
uzemnění a odvádění škodlivin – proto je v něm ještě špetka mědi, platiny a zlata.  Přístroj má „kosmic-
ký“ tvar, což je důležité kvůli rotaci energie. Velmi důležitou vlastností přístroje je to, že odstraní volné 
radikály, které způsobují oxidační stres a mnoho civilizačních onemocnění jako je Parkinsonova choro-
ba, Aizhamer, ale i třeba onkologická onemocnění. Volné radikály jde jednoduše zjistit testem z moči 
a stejně jednoduše lze zjisti, že přes noc dokáže Somavedic radikály z moči odbourat.

Jak to ale celé funguje?
 Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto 
vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale 
i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i  jejich 
léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Například na elek-
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trosmog a geopatogenní zóny dobře funguje černý turmalín. Jenže Somavedic v sobě takových kame-
nů 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 geopa-
togenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes již měřitelné po-
mocí biorezonančních přístrojů a  těchto poznatků výrobce využívá pro optimální funkci Somavedicu.  
Co tedy můžeme od Somavedicu, jehož název se skládá ze slov soma, neboli tělo a vedic, neboli indické 
učení čekat? Přístroj má podle Ivana Rybjanského silné detoxikační účinky, což nemusí být zpočátku 
příjemné. Člověk může mít třeba problém usnout, bolí ho hlava a podobně. Pak to ale začne… „V první 
fázi se určitě zlepší kvalita spánku, tak po týdnu. U dětí prakticky okamžitě, ty nemají přece jen takové 
zátěže. V další fázi se začne tělo zbavovat parazitů a  energetických bloků, zprůchodňuje se lymfatický 
systém – v této fázi může člověk prodělat něco jako chřipku,“ vysvětluje tvůrce, jak probíhá „ladění“ 
frekvencí a rušení škodlivých zón, ať už těch ze Země, nebo vln z elektroniky. „Po nějaké době je člověk 
klidnější, má víc energie, nadhledu. Dostane se do větší harmonie a naladí se na jiné frekvence. Každý 
Somavedic je v podstatě originál a  na každého působí trochu jinak. Souvisí to i s jeho osudovou ces-
tou,“ vysvětluje netradiční konstruktér.
 A může Somavedic pomoct i  člověku, jenž je jemnohmotnými energiemi či spiritualitou nepolíben 
a v nic takové ho nevěří? Ivan Rybjanský si je tak jistý tím, co dělá, že každému říká: Vydržte s hodno-
cením měsíc, pak mi to můžete vrátit. Dosud se mu z víc než dvanácti tisíc kusů vrátilo méně než třicet. 

Děti díky Somavedicu
 Samozřejmě mě napadlo, zda by tento přístroj nemohl pomoci ženám v těhotenství, které jsou často 
ve stresu, mají obavy a kdybychom je dokázali pozitivně vyladit, průběh těhotenství by mohl být mno-
hem příjemnější. „To máte pravdu“, říká Ivan Rybjanský. „Mnoho těhotných žen si u mě přístroj právě 
z těchto důvodů objednává. Ale ještě větším přínosem je přístroj v léčbě neplodnosti,“ dodává. „Máme 
již díky němu dvacet dětí,“ podotýká s úsměvem a vzpomíná na příhodu, kdy si jedna maminka, která 
již dlouho toužila po tom, aby otěhotněla, přišla koupit jeho přístroj. „Po měsíci mi ho vrátila, byla 
hrozně zklamaná, že nefunguje  a že samozřejmě neotěhotněla. A za další měsíc byla pro něj zpátky… 
Těhotná…“ A za tento zázrak se mohu i já zaručit. Byla jsem osobním svědkem, jak jedno neplodné 
manželství potkal zázrak…

www.somavedic.cz  info@somavedic.cz  731 173 591
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Vaše pokožka je za normálních 

okolností dobře chráněna před 

ztrátami svých vnitřních zásob 

vody. Ovšem teď, ke konci zimy 

může být vlivem prostředí hodně 

vysušená. Přičemž se nevysušuje 

obvykle proto, že nemá dispozici 

dostatek vlhkosti, ale proto že se 

tato vlhkost příliš rychle ztrácí od-

pařováním. Je to stejné, jako když 

sušíte prádlo voda se něj odpařuje 

působením slunce větru. 

POZOR 
na suchou 

pokožku



Vaše tělo tvoří ze 70 % voda. důleži-

tým funkcím kůže patří udržet vodu 

uvnitř škodliviny naopak vně těla. Tyto 

úkoly plní tenká vrstva na zevní straně 

kůže, která tvoří ochrannou bariéru 

před vnějším světem. Tuto vrstvu tvoří 

ploché mrtvé zrohovatělé buňky, které 

jsou obklopeny speciálními tukovými 

látkami. Jsou to právě tyto tukové lát-

ky, které zadržují vodu zajišťují, aby od-

pařování docházelo jen takové míře, že 

kůži zůstává dostatek vlhkosti je měkká 

pružná. 

VNĚJŠÍ VLIVY 
PŮSOBÍCÍ NA KŮŽI
Každý den sedřeme, seškrábeme nebo 

odrhneme kousek kožní bariéry. Mýdlo, 

šampóny jiné detergenty navíc neod-

straňují jenom špínu mastnotu, které 

se potřebujeme zbavit, ale důležité 

tukové látky ochranné bariéry. Když se 

tukové látky odstraní, účinnost ochra-

ny se snižuje odpařování stoupá. Kůže 

se sama chrání – vytváří nové tukové 

látky, které zpevňují bariéru znovu vy-

tvářejí vodní rovnováhu. Takto se kožní 

ochranná bariéra stále udržuje opravu-

je.  Tedy měla by…

Někteří lidé si totiž nedokáží dosta-

tek tukových látek pro ochrannou 

bariéru vytvořit. Jiní mají potíže se 

vstřebáváním tuků potravy jejich 

kůže pak nemá dostatek materiálu 

pro tvorbu tukových látek ochran-

né vrstvy. Nejčastější příčinou je však 

opakované porušování kožní bari-

éry zvnějšku. Pokud je kůže trvale 

vystavována působení vody látek, 

které rozpouštějí tuk, přirozené ob-

novování kožní bariéry prostě nestačí. 

Ať už je důvod jakýkoli, výsledkem 

budou trvalé problémy se suchou po-

kožkou. 

Co takovém případě můžeme 
pro svou pokožku udělat?
•  dodat do kůže speciální látky pro 

opravu výstavbu kožní bariéry jako 

jsou ceramidy

• V  zimním období bychom měli 

velmi obezřetně volit prostředky 

osobní hygieny

• Měli bychom věnovat zvýšenou 

péči pleťové kosmetice. V  zimním 

období není příliš vhodné použí-

vat hydratační krémy make-up.  

Ty mohou pleť ještě více vysušit.

 Foto: Shutterstock.com

Vaše t ělo tvoř í ze 70% voda
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INZERCE

ADJUSTAČNÍ 
PONOŽKY®

ZRELAXUJÍ VAŠE NOHY

www.pro-nozky.cz,  tel. +420 774 162 512, info@pro-nozky.cz

SLEVOVÝ KÓD 

PRO E-SHOP: 

zdravenohy15

15% SLEVA



IN
ZE

R
C

E

Nové jar leto kolekcie Luisa Spagnoli sú cestou do cisárskeho marockého mesta. Sú trasou na ktorej dámy cestujú  
s prepracovanou eleganciou, vyváženou kombináciou západneho vkusu a kúzla stredného východu.  

Neodolateľné kolekcie talianskej značky Luisa Spagnoli nájdete v Prahe v Železnej 16.
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TAKÉ OBČAS NEODOLÁTE? NEDIVÍM SE. 

ONO TO SNAD ANI NEJDE. CHUŤ ČO-

KOLÁDY JE TOTIŽ NEPŘEKONATELNÁ.  

A KDYBY JENOM TO… 

ČOKOLÁDOVÁ 

POTĚŠENÍ



Čokoláda je snad nejchutnější sladkost 

na světě. Vždy, když se mi naskytne pří-

ležitost, abych si nějakou tu čokoládu 

dala, tak neodmítnu. Ne, že bych neo-

dolala pokušení, ale když je tak dobrá... 

Když se to tak vezme, tak se čokoláda 

v kulinářství používá téměř neustále. 

Má krásnou barvu a chuť je ještě lepší. 

Další slova k čokoládě snad ani nejsou 

potřeba. A hořká čokoláda je už hoto-

vým uměním. Existuje také skvělý film 

o čokoládě - Karlík a továrna na čoko-

ládu, ze kterého se dozvíte naprosto 

všechno.

HISTORIE ČOKOLÁDY
Divoké kakaovníky podle názorů bo-

taniků rostly před několika tisíci lety 

pravděpodobně v  údolích jihoameric-

kých řek Amazonka a  Orinoko. Jako 

první začali s  jejich pěstováním zřej-

mě Mayové a  vzali si je s  sebou, když 

se přesunuli na Yucatán. Hořký nápoj 

z drcených kakaových bobů a zkvašené 

kukuřice nebo vína měli ve velké oblibě 

příslušníci aztéckých královských rodů. 

Popíjeli ho ze zlatých pohárů. Říká se, 

že aztécký vládce Montezuma vypil 50 

pohárů čokolády denně. Španělský do-

byvatel Hernán Cortés (1485–1547) se 

více zajímal o zlaté poháry než o nápoj, 

který se z nich pil. Nicméně si povšiml, 

že Aztékové používají kakaové boby 

jako platidlo. Cortés nelenil a  začal 

zakládat kakaové plantáže. Pěstování 

tohoto „hnědého zlata“ se vypláce-

lo, a  trh s  kakaovými boby Španělsko 

prakticky kontrolovalo až do 18.  sto-

letí. Španělé dovezli kakaové boby na 

Haiti, Trinidad a ostrov Bioko u pobřeží 

západní Afriky. Z  tohoto ostrova pak 

byla jedna kakaová bobule převezena 

na africkou pevninu, a výsledkem je to, 

že dnes jsou čtyři západoafrické země 

významnými producenty kakaa.

Čokoláda v Evropě
V  16.  století Cortés představil aztécký 

čokoládový nápoj na španělském dvo-

ře. Tento kořeněný nápoj často ochuce-

ný pepřem tajně popíjely dámy z krá-

lovské rodiny. Postupně 

se čokoláda dostala do 

horních společenských 

vrstev v celé Evropě. Ev-

ropané si čokoládový 

nápoj oblíbili pro jeho 

výjimečnou chuť i  údaj-

né léčivé vlastnosti. Čo-

koláda byla stále popu-

lárnější, a  v  roce 1763 

se britští výrobci piva cítili tak ohrože-

ni, že požadovali, aby její výroba byla 

omezena zákonem. Tvrdá konkurence 

na trhu s  čokoládou vedla k  tomu, že 

někteří výrobci do ní přidávali škrob, 

aby jí vyprodukovali více. V  Anglii se 

do čokolády dokonce přidával cihlový 

prach, aby měla sytější barvu. Poptáv-

ka po kvalitnější a lahodnější čokoládě 

rostla. Průmyslová revoluce vnesla do 

procesu výroby čokolády mechanizaci. 

Na drcení kakaových bobů se začaly 

používat parní stroje, takže ubyla ruční 

práce. Ještě větší změnou bylo to, když 

v roce 1828 holandský chemik Coenra-

ad van Houten přišel na to, jak z kaše, 

která vznikne rozdrcením kakaových 

bobů, získat kakaový prášek a kakaové 

máslo. Díky tomu se později podařilo 

vytvořit přesnou kombinaci kakaové 

hmoty (husté tmavé pasty), kakaové-

ho másla a  cukru, takže vznikla tuhá 

čokoláda. Ve druhé polovině 19. století 

vyvinuli ve Švýcarsku proces, kterým se 

čokoláda ještě zjemnila. Při tomto pro-

cesu, jemuž se říká konšování, se hmo-

ta z  rozdrcených bobů mnoho hodin 

protlačuje mezi porcelánovými disky. 

Tím se vytvoří jemná čokoláda, která 

se rozpouští na jazyku. Znalci říkají, že 

k získání té nejlepší čokolády je potře-

ba kakaovou hmotu konšovat nejméně 

72 hodin. K rozvoji čokoládového prů-

myslu významně přispěli mnozí schop-

ní podnikatelé, ať už tím, že vynalezli 

Hořká čokoláda by 
neměla obsahovat 

žádný cukr.
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Festival, který je tvořen srdcem

15. - 17. 5. 2020
Kulturn í a konferenční

centrum Litoměřice

www.mkz-ltm.cz         www.allfest.cz

Téma: TĚLO, POHYB, VÝŽIVA...

Jedinečná atmosféra a prostor pro inspiraci

umění / koncerty / přednášky / workshopy
vaření / kakao ceremonie / tanec / seznamka

módní přehlídky / červený stan / mužská zóna
zdravé občerstvení /dětské koutky / stánky
chrám ticha / mentoring / poradny / cvičení

Víkend, který změní váš život!

Chcete být účinkující? 
Registrujte se na www.allfest.cz

centrum Litoměřice

Chcete být účinkující? 

15. - 17. 5. 2020

ALLfest

Zveme vás na jedinečný festival 
s tématem TĚLO, POHYB, VÝŽIVA

Festival, který je tvořen srdcem

„Udělejte si prostor na 
nezapomenutelný víkend 
plný prožitku, zábavy, radosti 
i vzdělávání.“

Jana Vlková, Hanka Zapletalová, Anna Hýžová, které 
předvedou své kulinářské umění.

Zahraniční terapeuti i umělci jako je Yehuda Tagar, 
Prashanti de Jager, Sika Rose, Rishi, Maok, Vojta Violinist 
doplní české odborníky, kouče, cvičitele, motivátory, 
lektory i hudebníky. 

Na festivalu nebudou chybět ani klidové a relaxační zóny, 
chrám ticha, červený stan, mužská zóna, módní přehlídky, 
dílničky a hry pro děti nebo umělecké symposium, kakao 
ceremonie a ALLfest seznamka. Své hranice si můžete 
vyzkoušet také při koupání v ledu, chůzi po střepech, 
žhavém uhlí nebo ohýbání kovu či lámání šípů. 

Vstup pro děti do 15. let zdarma.

Těšíme se na vás!                                             www.allfest.cz

V letošním ročníku to bude vířit unikátními workshopy, 
vařením, cvičením i tancem. Najdete zde individuální 
poradenství, doporučení i inspiraci na udržení kondice, 
zdraví i dlouhověkosti.  

Mezi stovkou přednášejících najdete například výživovou 
poradkyni PharmDr. Margit Slimákovou, lékaře a autora 
knihy Umění být zdráv MUDr. Jana Vojáčka, lékařku 
zaměřující se na psychosomatiku MUDr. Jarmilou 
Klímovou nebo lektorky věnující se kultivaci ženství 
MUDr. Monikou Sičovou, Mgr. Denisou Palečkovou, Lucii 
Chayu. Speciální program je připraven také pro muže 
s mentory jako je Zdeněk Weber, Vladimír Münz, Jan Rak, 
Calixto Suarez a mnoho dalších.

Osobně se můžete setkat a vařit také s autorkami kuchařek 
o zdravé výživě jako je Hanka Zemanová, Radka Zrůstková, 



účinnější stroje, nebo tím, že vylepšili 

recepty na výrobu čokolády. K takovým 

lidem patřili například Hershey, Kohler, 

Lindt, Nestlé, Peter, Suchard a Tobler — 

to jsou jména, která asi znáte z obalů 

od čokolád. 

Zdroj čokolády
Kakaovník pravý je tropický strom, kte-

rému se nejlépe daří v rovníkových ob-

lastech mezi 20. stupněm severní a jižní 

zeměpisné šířky. Ideální je, když může 

růst ve stinném a vlhkém prostředí. Plo-

dí a kvete po celý rok. Plodem kakaov-

níku je elipsovitá bobule, která vyrůstá 

přímo z  kmene nebo spodních větví. 

Co se na kakaových plantážích děje při 

sklizni? Zralé plody se ze stromů od-

sekávají mačetou nebo ostrým nožem 

nasazeným na bambusové tyči. Když 

sběrači plod otevřou, najdou uvnitř 20 

až 50 bobů v  bělavé dřeni, která má 

sladkou až trpkou chuť. V době sklizně 

se na plantážích často pracuje od úsvi-

tu až do tmy. Sběrači rozsekávají kaka-

ové plody a ručně z nich vybírají boby 

i  s dření. Nechávají je pak několik dní 

ležet přikryté banánovými listy. Dřeň 

při tom zkvasí neboli fermentuje a pro-

běhnou chemické reakce, díky kterým 

boby dostanou čokoládově hnědou 

barvu. Potom se boby suší, a to buď na 

slunci, nebo pomocí horkovzdušných 

fukarů. Usušené boby vydrží přepravu 

i skladování.

Z  pěstitelského hlediska se kakaovník 

v zásadě dělí na dvě skupiny — Foras-

tero a  Criollo. Forastero je standardní 

neboli základní skupina, z níž pochází 

většina světové produkce. Hlavní pěs-

titelské oblasti jsou v  západní Africe, 

Brazílii a  jihovýchodní Asii. Kakaovní-

ky ze skupiny Criollo plodí aromatické 

boby, které čokoládě dávají oříškovou 

nebo květinovou příchuť. Pěstují se 

mnohem méně, než je tomu u předešlé 

skupiny, a jejich plantáže jsou ve Střed-

ní Americe, Ekvádoru a Venezuele. Po 

usušení se boby plní do pytlů a posílají 

se výrobcům čokolády po celém světě, 

ale především v Evropě a Severní Ame-

rice. Na půl kila čokoládových bonbonů 

jsou potřeba asi dvě hrsti sušených ka-

kaových bobů. Možná vás napadne, jak 

se hořká semena kakaovníku mohou 

proměnit v pochoutku, kterou najdete 

v bonboniéře. Postup, jak se to dělá, se 

během staletí příliš nezměnil.

 

DRUHY A KVALITA 
ČOKOLÁDY
Čokoláda je velice oblíbená pochoutka 

po celém světě. Původní čokoláda měla 

formu tekutého, ne příliš chutného ná-

poje. Její chuť byla hořká a kořeněná. 

Byla vyráběna z rozemletých kakaových 

bobů, které byly zahuštěné kukuřičnou 

moukou, okořeněné vanilkou, chilli pa-

pričkou a dalšími přísadami. Postupně 
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1se chuť čokolády vylepšovala a zásad-

ním přelomem ve výrobě čokolády se 

stal vynález Holanďana Conrada van 

Houten, který oddělil kakaové máslo 

od kakaového prášku. Dnes je čokoláda 

samozřejmou součástí našeho jídelníč-

ku.Vyrábějí se z ní nejrůznější cukrářské 

výrobky, zmrzliny, bonbony, sušenky 

i námi tak oblíbené vánoční cukroví. 

 

Kvalita čokolády je posuzována po-

dle několika zásadních kritérií: 

Kvalita kakaových bobů
Kakaové boby se rozdělují do skupin 

Fine, Flavour a Ordinary. Nejkvalit-

nější z  nich je skupina Fine, která je 

ze skupiny criollo a k  vidění na trhu 

je jen velmi málo. Druhá skupina Fla-

vour, je kakao za střední Ameriky a 

Karibiku. Třetí skupinu tvoří Ordina-

ry, kakao ze zemí západní Afriky a 

Brazílie. Chemické složení kakaových 

bobů se liší podle určitého druhu ka-

kaovníku a prostředí, ve kterém je 

kakaovník pěstován. Boby obsahují 

vodu, bílkoviny, tuky, polysacharidy, 

vlákninu, vápník, železo, betakaro-

ten, a spoustu dalších látek. Důležitá 

je také přítomnost theobrominu (fun-

guje jako kardiostimulant) a kofeinu. 

Energetická hodnota 100 g kakaových 

bobů je 1900 joulů.

Obsah kakaového másla
Kakaové máslo je směs glyceridů 

mastných kyselin, liší se různým bo-

dem tání a má sytě žlutou barvu. Liší 

se maličko vůní a bodem tání podle 

druhu kakaového bobu. Procentuální 

zastoupení kakaového másla v kvalit-

ních kakaových bobech je asi 55 %. 

Kakaové máslo je snadno rozpustné, 

zpracovatelné a dobře stravitelné. 

Díky nižší teplotě se obsah kakaové-

ho másla zmenší a při výrobě čokolá-

dy se tak hmota lépe vyklopí z formy. 

Mezi jeho další klady patří odolnost a 

trvanlivost. Jen pro zajímavost: kaka-

ové máslo se využívá v  kosmetickém 

průmyslu na výrobu různých krémů a 

mastí, protože je obvykle dobře sná-

šeno a nedráždí pokožku. Čím vyšší 

je obsah kakaového másla, tím je čo-

koláda kvalitnější a jemnější. Kakaové 

máslo můžeme samozřejmě nahradit 

levnějším tukem, v  tom případě mu-

síme počítat s horší kvalitou čokolády. 

Každá čokoláda má trošičku jinou chuť 

a jinak se rozpouští v  ústech. Méně 

kvalitní čokoláda se rozpouští v ústech 

hůře právě díky tukům nižší kvality. 

Čokoláda té nejvyšší kvality má v ob-

chodním světě čokolády svůj termín „ 

Couverture“. Tato čokoláda obsahuje 

vysoké procento velmi kvalitního ka-

kaového másla, je tekutá a má vynika-

jící chuť.

Proces konšování
Konšování je proces míchání při teplotě 

50 – 65 ºC a trvá v  rozmezí dvou ho-

din až tří dnů. Tento proces umožňuje 

rovnoměrné rozložení kakaového más-

la, zlepšuje se chuť i kvalita a čokoláda 

se tak stává jemnější. Čím déle tento 

proces trvá, tím je čokoláda kvalitnější. 

Rozlišujeme pravou čokoládu, čokolá-

du s ekvivalentem a imitaci čokolády:

Pravá čokoláda
Pravá, neboli hořká čokoláda obsahu-

je kakaovou hmotu, kakaové máslo a 

cukr. Taková čokoláda je vyrobena pou-

ze z kakaového másla bez jakéhokoliv 

jiného rostlinného tuku. Obsah kakao-

vé sušiny je nejméně 35%. Dalo by se 

říci, že hořká čokoláda by neměla ob-

sahovat žádný cukr. Vzhledem k tomu, 

že taková čokoláda by asi nebyla moc 

chutná, musí se osladit.

Čokoláda s  ekvivalentem
Čokoláda s ekvivalentem obsahuje ka-

kaovou hmotu, kakaové máslo, přida-

ný rostlinný tuk a cukr. Kakaové máslo 

může být nahrazeno jinými rostlinnými 

tuky, tak zvanými ekvivalenty. Mohou 

nahradit maximálně 5% kakaového 

másla. Tyto tuky se nesmějí upravovat 

a musí být vždy uvedeny na obalu čo-

kolády. Minimální obsah sušiny je 35%.

Čím vyšší je obsah  

kakaového másla, tím 

je čokoláda kvalitnější 

a jemnější.
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Imitace čokolády
Imitace čokolády obsahuje kakaový 

hmotu ( pouze do 10% ), levný rostlin-

ný tuk místo kakaového másla a cukr. 

Imitace čokolády neboli náhražková čo-

koláda je něčím, co zdánlivě čokoládu 

jen připomíná a pod názvem čokoláda 

se nesmí prodávat. Na výrobcích je čas-

to označována jako pochoutka nebo 

poleva. Používá se hlavně jako poleva 

na sušenky nebo do zmrzliny. Zatímco 

ekvivalenty se chemicky upravovat ne-

smějí, náhrady se upravovat musí, aby 

získaly vlastnosti kakaového másla. 

Existuje mnoho druhů čokolády, které 

můžou mít různé formy a chutě a ty 

jsou vyráběny obměňováním množství 

přísad:

Hořká čokoláda
Hořká neboli pravá čokoláda obsahu-

je kakaové máslo, kakaovou hmotu a 

cukr. Obsah kakaové sušiny by měl být 

nejméně 35%. Čokoládu můžeme po-

važovat za kvalitní, obsahuje-li alespoň 

50 % kakaových přísad.

Mléčná čokoláda
Mléčná čokoláda obsahuje kakaovou 

hmotu, kakaové máslo, cukr a důleži-

tou součástí je kondenzované mléko. 

Mléčná čokoláda musí obsahovat nej-

méně 25 % kakaové sušiny. Kvalitní 

mléčná čokoláda obsahuje minimálně 

30 % kakaových a 14 – 25 % mléčných 

součástí. Evropská unie vyžaduje za-

stoupení nejméně 35% pevných složek 

kakaa.

Bílá čokoláda
Bílá čokoláda obsahuje kakaové máslo 

bez pevných kakaových přísad, kon-

denzované nebo sušené mléko a cukr.

Obsah kakaového másla musí být mini-

málně 20 %. Kvalitní mléčná čokoláda 

obsahuje minimálně 25 % kakaové-

ho másla a 25% mléka. Bílá čokoláda 

bývá o něco sladší než čokoláda tmavá. 

Dia čokoláda
Dia čokoláda obsahuje místo cukru 

náhradní sladidla, například aspartam 

nebo fruktózu.

Ochucená čokoláda
Každá čokoláda může mít nějaké aro-

ma. Můžeme si pochutnávat například 

na jahodové, borůvkové, banánové či 

mentolové čokoládě.

Čokoláda s dodatky
Čokoláda s  dodatky říkáme čokoládě, 

která kromě čokolády obsahuje také 

kousky něčeho dalšího, co dohromady 

s čokoládou utváří její specifickou chuť.

Čokoláda může obsahovat sušeného 

ovoce, rozinky, želé, oříšky atd. Mezi 

nejoblíbenější a nejznámější patří prá-

vě čokoláda oříšková.

Plněná čokoláda
Čokoládu můžeme plnit různými nápl-

němi. Mezi oblíbené patří především 

čokolády plněné nejrůznějšími likéry.

Velice oblíbené jsou například pralinky 

nebo višně v čokoládě.

Porézní čokoláda
Porézní čokoláda je jakákoliv čokoláda 

se vzduchovými bublinkami. Všichni si 

jistě vzpomeneme na námi velmi ob-

líbenou „miluju bublinky“ čokoládu 

Aero.

Organická čokoláda
Organická čokoláda je vyrobená speci-

álně z organických surovin. 

Jakou si vyberete, je jen a jen na vás. 

Tak příjemné mlsání.

Foto: Shutterstock.com

Čokoláda je 
snad nejchut-
nější sladkost 

na světě.
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Když Ježíš uchopil při poslední večeři kalich 

do svých rukou, nebyla v něm voda, káva, 

whisky ani pivo, bylo to víno. Obsah pak 

označil svou krví, která se vylévá k odpuštění 

hříchů. Myslím, že neexistuje přesvědčivější 

důkaz, že je víno nápoj nejušlechtilejší. 

VÍNO
nápoj ze všech 
nejušlechtilejší



Jak známo, lidé 
pijí víno, pro-

tože v něm hle-
dají pravdu (in 

vino veritas), ale 
i zdraví (in vino 

sanitas).

Podle ing. Tomáše Vicana, profesionál-

ního degustátora a  producenta filmů 

Bobule a Bobule II, je víno fenoménem, 

který nemá srovnání. „Když si na dru-

hém konci světa koupíte coca colu, pivo 

či whisku, víte, co dostanete. U vína to 

ale netušíte. Do poslední chvíle nevíte, 

co v  dané láhvi je a  jestli zrovna vám 

bude chutnat. U  vína totiž neexistuje 

dobré a  lepší – to, co jednomu chut-

ná, druhému chutnat nemusí. „Chuť 

je subjektivní záležitost, v případě vína 

jde hlavně o odlišení,“ upozorňuje To-

máš. A právě Morava se svými víny prý 

odlišuje hodně. „Není pochyb o  tom, 

že svěží minerální moravská vína mo-

hou konkurovat těm zahraničním. To 

jsem si sám vyzkoušel. Když někomu 

v zahraničí dám jako dárek chardonnay 

nebo cabernet, srovnávají ho s  jinými 

víny a řeknou, že to chardonnay není, 

protože chutná jinak. Když ale někomu 

daruji Vetlínské zelené, nebo Ryzlink 

vlašský, který nikdo nezná a  apriori 

tedy nemá žádná očekávání, nakonec 

je mile překvapen, co pije.“ 

SPRÁVNÍ LIDÉ MAJÍ 
SPRÁVNÉ VÍNO 
Víno je Tomášovým koníčkem, prací, lé-

kem a provází ho celý život. „Oslovilo 

mě svým napětím a  filosofií, která je 

o celoživotním, ale pohodovém hledá-

ní. Odjakživa jsem obklopen vinohrady, 

dlouho jsem ale byl degustátor ama-

tér.“ A coby laik Tomáš degustoval tak 

dlouho, až se z něj stal degustátor pro-

fesionální. „V budhistickém pojetí jsem 

stále na cestě. Víno, to je totiž i pokora. 

Nevyčtete jej z knih, musíte ho ochut-

nat, přemýšlet o  něm. A  to je na celý 

život. Nikdy nejste u konce, protože po-

řád přicházejí nová vína, nové techno-

logie, nová zpracování.“ Cesta k  dob-

rému vínu podle Tomáše vede i  přes 

takovou drobnost, jakou je podání si 

ruky s  vinařem. „Musíte poznat jeho 

vinohrad, filosofii, způsob myšlení. Já 

osobně projíždím vinařský svět a  hle-

dám správné lidi. Protože správní lidé 

mají správné víno. Všechno je na zá-

kladě osobního setkání. Když vám voní 

lidi, voní vám i  víno. U  vína poznáte, 

jestli dotyčný myslí srdcem nebo chce 

jen zbohatnout. Se všemi vinaři si tedy 

musím podat ruku, která je pro mě ta-

kovým poznávacím znamením. Ve své 

galerii nabízím vína od 40 dodavatelů 

a všechny znám osobně.“

VÍNO ČLOVĚKA POVZNÁŠÍ
Dobré víno by se podle Tomáše mělo 

popíjet s  přáteli, povídat o  něm, pro-

tože je marnivé a  má to rádo. „Když 

se o něm hovoří, tak se líp tváří. Víno 

člověka povznáší a pomáhá mu i zdra-

votně. To je takzvaný francouzský pa-

radox. Francouzi v  Evropě žijí nejdéle 

a  přitom mají největší spotřebu vína. 

A přisuzuje se to látkám obsaženém ve 

vínu, takzvanými flavonoidy, které pro-

kazatelně rozšiřují cévy. Moravská vína 

k tomu přidávají antioxidanty, což jsou 

látky, které čistí buňky.“ Víno je podle 

Tomáše Vicana také prostředek boje 

proti alkoholismu. „Ten, kdo pije víno, 

nemá potřebu se dolihovávat. Žijeme 

ve střední Evropě , kde je boj proti alko-

holismu chimérou. A když už pít, proč 

tak nečinit něčím noblesnějším, než 

ruskou vodkou,“ ptá se. 

PIJI PODLE NÁLADY
„Víno piji podle nálady, ročního období 

a  jídla. Jsou dny, kdy vypiju 2 litry, ale 

i dny, kdy si nedám ani kapku. V prů-

měru vypiju tak 5 deci denně, a to i vína 

různých značek. Kolikrát se dostávám 

do stresu - pořád mám před sebou víno, 

které bych měl ochutnat a někdy zkrát-

ka nezvládám. V létě mám raději svěží 

bílá vína jako je například sauvignon 

z  Nového Zélandu, což je podle mě 
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absolutní špička. Ale i znojemský sauvi-

gnon (například z Adámkova vinařství) 

je výborný. Z  domácích dále nepohrd-

nu Vlašským ryzlinkem z  Pálavy, pro 

slavnostní příležitosti je vhodné tře-

ba podchlazené slámové víno. V  zimě 

pak mám v oblibě těžší i archivní vína 

- z bílých  barikované chardonay, víno, 

které leží na kvasnicích a až se kouše. 

V  zimních večerech pak přijde vhod 

hutné červené víno malbec z  Argenti-

ny z vinarstvi Tapiz či Lagarde. Zkrátka 

vyznávám filosofii souladu s  přírodou 

a  ročním obdobím.“ Neméně důležité 

ale je i  to, k  jakému jídlu víno pijete. 

„Víno totiž nechutná pokaždé stejně. 

Obecně platí, že ke svěžím jídlům patří 

svěží víno, ale někdy stojí za to jít do 

extrému. Do archivu je pak třeba vybí-

rat víno, které má parametry nazrávat. 

Dobré víno archivací nabírá, špatné 

ztrácí a vy musíte mít cit, co to nabírání 

je. Tím, že to víno toho má moc, toho 

nemá moc ztrácet. Takové víno je urče-

no k desetileté archivaci. To jsou nejlep-

ší dárky na světě,“ uzavírá Tomáš Vican.

 

10 DŮVODŮ PROČ PÍT VÍNO

1Střídmé každodenní pití 

malého množství vína je 

podle mnoha tuzemských i  zahranič-

ních lékařských výzkumů významnou 

prevencí řady civilizačních chorob. 

Odborníci se shodují, že za umírněné 

množství lze považovat 3 až 4 decilitry 

vína denně pro muže, u žen pak zhru-

ba polovinu tohoto objemu.   Není to 

diskriminace, ženy mají totiž podstatně 

nižší aktivitu alkohol dehydrogenázy, 

tedy enzymu, který zajišťuje metaboli-

smus alkoholu v organismu.

2Jednou z  příznivě působících látek 

je resveratrol, který patří mezi lát-

ky polyfenolické povahy, v  révě vinné 

se vyskytuje přirozeně a rostlina se jím 

brání proti patogenům. Ve se zahranič-

ními vyšla v analýzách výborně morav-

ská bílá vína, která s průměrným obsa-

hem 600 mg/l převýšila své konkurenty 

asi dvaapůlkrát. Jedna sklenka červené-

ho přitom obsahuje přibližně 0,6 mili-

gramu resveratrolu.

3Opakované studie prokázaly, že 

pravidelný příjem malého množ-

ství alkoholu snižuje riziko kardiovas-

kulárního postižení, zejména projevy 

ischemické choroby srdeční, o 20 až 45 

procent. Významně jde dolů i  výskyt 

mozkových cévních příhod, projevů 

aterosklerotického postižení perifer-

ních tepen a  oddalují se i  komplikace 

při cukrovce druhého typu. Příznivý 

účinek vysvětlují odborníci mimo jiné 

zvýšením koncentrace tzv. „hodného“ 

cholesterolu v krevní plazmě či působe-

ním na zánětlivé cytokiny.

4Z pohledu onkologa lze i přes nutné 

další výzkumy doporučit ženám po 

přechodu pravidelné přiměřené dáv-

ky  vína, především červeného. Spolu 

s příznivými účinky alkoholu na srdeč-

ně-cévní systém se zde mohou uplatnit 

fytoestrogenní látky, tedy zejména re-

sveratrol, jako přirozená náhrada po-

klesu pohlavních hormonů pro  preven-

ci osteoporózy.  Velmi pravděpodobně 

látka rovněž blokuje buněčné změny, 

které vedou k  rakovině v  orgánech, 

funkčně závislých na hormonech.

5Podle zahraničních studií zname-

nala pro ženy sklenka vína denně 

významný pokles rizika karcinomu va-

ječníků a  měla nejpozitivnější vliv na 

plodnost. Již Hippokrates zařadil 400 

let před Kristem víno mezi vhodné léky 

při poruchách spánku, srdeční činnosti 

a bolestech hlavy.

6Kulturní pití malých dávek vína vína 

má bezesporu pozitivní vliv také na 

lidskou sexualitu. Víno působí přízni-

vě u  mužů i  žen a  v  případě potíží je 

akceptováno jako lék daleko příznivěji 

než antidepresiva či lokální anestetika.

7Tuzemská vína neobsahovala podle 

výzkumné pilotní studie, prove-

dené v  roce 2004, žádné stanovitelné 

množství mykotoxinů typu ochratoxinů 

A (OTA). Evropská komise po zhodno-

cení zdravotních rizik, která byla patr-

ná zejména ve Středomoří,   stanovila 

v roce 2005 limit obsahu OTA na dva 

mikrogramy v  jednom kilogramu 

hroznů, hroznové šťávy, moštů nebo 

vína. 

8Dobře vybrané víno je ideálním 

doplňkem a nápojem k jídlu. Louis 

Pasteur tvrdil, že jídlo bez vína je jako 

den bez slunce. Víno nejen příznivě 

ovlivňuje metabolismus tuků, ale jeho 

konzumace při večeři zaručuje 24 hodi-

novou ochranu proti infarktu.

9Pití vína není pouhou konzumací 

alkoholu, ale pro řadu lidí částí ži-

votní filozofie. Konzumace vína s přá-

teli či partnerem je příjemnou chvílí, 

vedoucí k radosti ze života a k celkové 

pohodě, která bez medikamentů pro-

dlužuje život. 

10Jak známo, lidé pijí víno, pro-

tože v  něm hledají pravdu (in 

vino veritas), ale i zdraví (in vino sani-

tas). Skrovné užívání vína kvůli žaludku 

a častým nemocem doporučoval ostat-

ně již před více než 2000 lety apoštol 

Pavel v  dopise Timoteovi. Blahodárné 

působení vína vyjádřili později také 

naši předkové na pomezí Moravy a Slo-

venska: „Zkušenost múdro to praví, 

dobré víno ľuďom ku zdraví. Srdco nám 

obveseluje a rozumu uděluje do hlavy. 

Víno líbezné je k chuti člověku - když sa 

slušně pije, přidá mu na věku.“

Foto: Shutterstock.com
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ZATÍMCO U NÁS SE ŘÍKÁ: „KDO ŽIDLI MÁ, 

TEN BYDLÍ“, NAPŘÍKLAD V KANADĚ PLATÍ 

RČENÍ: „DOMOV, SLADKÝ DOMOV“

DOMOV, SLADKÝ 

DOMOV



Moderní i  klasické materiály, vhodně 

namíchaná kvalita předního designu 

21. století dochucená barvami  a oko-

řeněná přírodními artefakty. To by se 

dalo napsat o bytě či domě zařízeném 

v duchu moderní doby. 

Interiérový design je dnes víc, než třeš-

nička na dortu vaší stavby nebo bytu. 

Pokud například stavíte nový dům, měli 

byste s jeho plánováním začít již s první 

čarou architekta. I  hotový interiér ale 

můžete zařídit k obrazu svému jako při 

rekonstrukci nebo stěhování do jiného 

bytu. A nezapomeňte při tom také na 

to, že interiér na vás nepůsobí pouze 

svým vzhledem, ale také ovlivňuje vaše 

zdraví.   Byt má velký vliv na to, jak 

se cítíme, a na celkovou pohodu živo-

ta. Proto se snažíme zařídit ho hezky 

a prakticky. 

BYTOVÝ ARCHITEKT NEBO TO 
ZVLÁDNU SÁM?
Toť otázka. Faktem je, že pěkný kus 

nábytku se v  bytě neokouká ani za 

třicet let. Naplánovat jednotlivé prvky 

rozhodně není jednoduché, protože in-

teriéru budou většinou sloužit po celý 

život stavby. Pokud si ale dáte tu práci, 

čeká vás sladká odměna. Zvolený náby-

tek vypovídá o vašem vkusu, životním 

stylu a celkovém naladění. A s největší 

pravděpodobností ho budete využívat 

minimálně třetinu vašeho života a to je 

pádný důvod, proč se při jeho výběru 

neunáhlit. Odborníci samozřejmě do-

poručují využít služeb renomovaných 

bytových architektů, jejichž zkušenosti 

a  odbornost vám zaručí, že z  vašeho 

bytu či domu se stane skutečné repre-

zentativní sídlo. Pokud si ale v  tomto 

smyslu věříte, můžete se do toho pustit 

a  sami. Pak vaše bydlení bude i  vaším 

uměleckým dílem. Začněme tedy od 

začátku.

ZVOLTE DOMINANTNÍ 
BARVU   
První věc, na které byste se měli shod-

nout jsou barvy. Na počítačově zpraco-

vaných ukázkách se můžeme přesvědčit 

o tom, že změnou barvy nábytku a do-

plňků získáme místnost pokaždé s úpl-

ně odlišnou atmosférou. Pro menší byty 

se obecně doporučují světlé dřeviny 

a jednoduché konstrukce  nábytku bez 

zbytečných dekorací. Prosklená dvířka 

skříněk, kovové podnoží stolů a stolků 

prostor odlehčí. Mladí lidé mají mož-

nost svůj byt zařídit opět ve stylu 60. 

let, kterému vévodí subtilní konstrukce, 

barevné látky, kovové nohy a plast. Vý-

malbu pak volte bílou nebo krémovou. 

Nejste-li si jistí barevným řešením stěn, 

raději byt zařiďte a  teprve při dalším 

malování vyberte odpovídající barvu. 

Je jednodušší přizpůsobit barvu stěn 

nábytku než obráceně. Velmi zajímavé 

působí i barva šedá. Sice nepatří k oblí-

bencům davů, ale je elegantní a dobře 

laditelná, agresivně se neprosazuje, na-

opak dává prostor výraznějším kolegy-

ním. O to je ale více hýčkána ze strany 

architektů. Zejména při návrhu interié-

rů je nutná převládající názorová shoda 

materiálů, stylů a  barev. Se šedou na-

příklad velmi dobře ladí zelená, která 

umožňuje vyniknout ostatním barev-

ným akcentům, ale i třeba uměleckým 

předmětům.  

OSVĚTLENÍ
Jedno centrální svítidlo pokoj neosvítí 

ani opticky nezvětší. Šikovné rozmís-

tění několika svítidel dokáže i  v  jed-

né místnosti vytvořit několik pocitově 

i prostorově odlišných zón. Vybírat mů-

žeme nástěnná svítidla s  pohyblivými 

rameny i  stojací a  stolní lampy. Raději 

o  jedno světlo více, i  když se nebude 

pravidelně využívat, než se trápit v ne-

dostatečně osvětleném bytě. 

CO NA PODLAHU? 
Dnes se již takřka nenabízí jiná varianta 

podlah než laminátová nebo dřevěná 

lamelová podlaha. Na obě patří kuso-

vý koberec. Volíme většinou ne příliš 

nápadný vzor. Výraznější koberce jsou 

hezké, pokud nejsou zastaveny nábyt-

kem.  

VSTUPTE
Domácí teritorium odjakživa ohrani-

čují vstupní neboli hlavní dveře a  i  je-

jich výběru byste měli věnovat velkou 

pozornost. A  navíc jsou výrazným ar-

Design plní při zařizování stejně 
důležitou roli jako barva 

a funkčnost vybavení.
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chitektonickým prvkem podtrhujícím 

osobitý výraz domu. A  při špatném 

výběru mohou „pověst“ domu pěkně 

pošramotit. Oddaně pouštějí obyvate-

le dovnitř i  ven a  brání nebo alespoň 

znesnadňují vstup nezvaných návštěv. 

Moderní dveře se také umějí vypořá-

dat se stoupajícími nároky na tepelnou 

a  zvukovou izolaci. Ovšem jako každý 

„otvor ve zdi“ vyžadují kvalitní prove-

dení a přesnou montáž. Je proto vždy 

lepší nakupovat včetně montáže u  re-

nomovaných výrobců , kteří garantují 

vlastnosti výrobků a  často mají mají 

certifikaci.  Co se materiálu týče, nejžá-

danějším materiálem je stále pro svou 

tuhost a pevnost dřevěný masiv. K  vý-

robě se používá nejčastěji smrk, dub 

a borovice, vybrat si ale můžete i z na-

bídky tropických dřevin. Vnitřek se plní 

většinou polyuretanovou pěnou, která 

dokonale splňuje požadavky na izolaci. 

Povrchová úprava se provádí většinou 

vodou ředěnými lazurami a  moderní 

design dává přednost krycím barvám. 

Další možností jsou dveře z plastu, je-

jichž největší předností je snadná údrž-

ba a  tvarová variabilita. Stejně jako 

u ostatních dveří i zde výrobci nabízejí 

do prosklených částí dvojsklo a pro zvý-

šení bezpečnosti folii. 

KOUPELNA DUŠE BYTU 
Základní věcí, která určuje vzhled kou-

pelny, je umyvadlo. Dnešní výrobci 

umyvadel se snaží do umývacího pro-

storu přinést nová řešení. Současná 

umyvadla nabízejí při osobní hygieně 

dostatek prostoru bez ohledu na to, 

zda vlastníte rozlehlou nebo miniaturní 

koupelnu. Stále častěji se doplňuje od-

kládací plocha, případně jsou vybavena 

některým ze „samočistících povrchů“. 

A  prakticky u  všech umyvadel střední 

a vyšší třídy najdete širokou odkládací 

plochu. To je další trend, který si zákaz-

níci žádají a firmy na něj přistupují. Ne-

spornou výhodou je, že umyvadlo a od-

kládací prostor tvoří jeden kus nábytku 

bez spár a spojů, což vypadá elegantně 

a  navíc to zjednodušuje čištění. Další 

praktickou „výbavou“ umyvadel, která 

si nachází stále více příznivců, jsou tak-

zvané „protišpinivé“ úpravy. Klasická 

umyvadla totiž mají na první pohled 

neviditelné mikropóry, v  nichž se usa-

zují nepříjemné nečistoty, zbytky mýdel 

a zubních past a vodní kámen. Speciální 

úpravou lze při výrobě zajistit dokona-

lou hladkost povrchu. Voda a nečistoty 

se na něm neudrží, vytvoří kapku a sté-

kají do odpadu.  

Samotné zařizování koupelny vyžaduje 

zvolit všechny předměty tak, aby mezi 

sebou vzájemně ladily tvary, barvou 

i funkcí. Design plní při zařizování stej-

ně důležitou roli jako barva a  funkč-

nost vybavení. Osvědčují se jednodu-

ché typy materiálů jako průhledné 

sklo, sprchové zástěny, skleněné police 

i dvířka u koupelnového nábytku. Dal-

ším dobrým typem jsou velkoplošná 

zrcadla, která opticky zvětšují prostor 

a  při vhodném nasvícení i  osvětlují. 

A co ještě chtít a čeho se vyvarovat? Ke-

ramika i nábytek by měly být bez zby-

tečných výstupků, nejlépe v  závěsném 

provedení. A chybět nesmí ani „voňavá 

tečka“. Už proto, že vůně jsou z nových 

koupelen to cenově nejdostupnější. 

A co se barvy týče, to už záleží jen a jen 

na vašem osobním vkusu. Obecně platí, 

že světlé barvy opticky zvětšují, tmavé 

naopak zvětšují. Pro volbu barevného 
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řešení koupelny berme v úvahu „natu-

rel“ uživatele. Ke klidnějším povahám 

je vhodné volit tón v tónu, kreativněj-

ší lidé dávají přednost kontrastním či 

méně obvyklým kombinacím. Zajímavě 

laděná koupelna může být třeba do 

oranžova. Pokud navíc za pozdního 

odpoledne do ní bude dopadat světlo 

zapadajícího slunce, tak spolu s  oran-

žovým obkladem vytvoří jedinečnou 

atmosféru. Nebo modrá? V  takové 

koupelně si asi budete připadat jako 

v  akváriu, ale to přeci vůbec nevadí. 

Rybičky přeci také mají rády vodu. A co 

třeba černá? „Ale to snad ne, chci kou-

pelnu a  ne hrobku,“ napadne vás Ale 

ani strach z černé není na místě. Důle-

žité je použít obklad, který se neleskne. 

Pak totiž dochází k zrcadlovému efek-

tu a  prostor se naopak opticky zvět-

ší. A  věřte, že v  černé výborně vyniká 

umývadlo a  nerezové doplňky. Nebo 

osvědčená bílá? Vždycky totiž nemusí 

být nudná – záleží na konkrétním pro-

storu. Právě v bílé totiž vynikne čistota 

linií a tvarů. Která  barva na sto procent 

zvětší prostor, to je stříbrná. K  tomu 

světlo dopadající shora, skleněné stě-

ny a bílá omítka a prostor koupelna se 

vám zdvojnásobí. A  nebojte se barvy 

míchat! Někdy lze totiž kombinovat 

neobvyklé barvy.

Co se týče barvy dlažby, ideální je jed-

nobarevná. Bílou nic nezkazíte a hodí 

se ke všemu. Jednak působí velmi čistě 

a  nadčasově, nepodléhá módě a  ve-

lice dobře se kombinuje se všemi bar-

vami obkladů. Další podstatnou věcí 

je osvětlení. Centrální osvětlení by 

mělo vytvářet rozptýlené světlo, které 

osvětlí celou plochu koupelny. Použít 

k tomu můžete bodová světla umístěná 

v sádrokartonu, nebo zezadu osvětlené 

mattové sklo. Další nutností je světlo 

nad umyvadlem a  praktická jsou svíti-

dla podél zrcadla. Zapomenut nesmíme 

samozřejmě na koupelnový nábytek, 

který lze volit v různých typech materi-

álu i barevných odstínech, a textil, který 

by měl vždy korespondovat s celkovým 

designem koupelny a dotvářet tak její 

charakter.   

KUCHYNĚ
Nejmodernější kuchyňské sestavy se už 

skromně nekrčí v  koutě, ale vydobyly 

si svůj vlastní prostor. Reprezentují náš 

životní styl a reprezentují ho velkolepě. 

U dnešních kuchyní se potkává perfekt-

ní design s  multifunkčním komfortem 

a tvoří dokonalou kuchyňskou expozici.  

Pracovní plocha má být mezi varným 

centrem a  mycí zónou. Nad pracovní 

plochou musí být umístěny elektrické 

zásuvky pro šlehač, mixér a  další spo-

třebiče. Vedle varné desky by měla být 

plocha pro odstavení horkých hrnců, 

elektrickou troubu většinou kombinu-

jeme s varnou deskou, která  může být 

zabudována  ve vysokých skříňkách.

Mytí ve dřezu, nebo v myčce? Pro jed-

nu dvě osoby, které často nevaří, samo-

zřejmě stačí dřez s  odkapávačem. Sbí-

rat špinavé nádobí týden, nebo umývat 

v myčce dva hrnky a talíře je známkou 

toho, že myčku nepotřebujete. I když ji 

tedy nebudete kupovat hned, při plá-

nování kuchyně byste na ni myslet měli. 

Nikdy nevíte, kdy se vaše situace změní 

a do rodiny přibude další člen. 

Dříve než si vyberete spotřebiče, zjistě-

te si jejich rozměr a určete místo, kde 

by měly stát. Některé spotřebiče nemu-

síte zabudovat, barevná nebo nerezová 

Interiérový design je dnes víc, než třešnička 
na dortu vaší stavby nebo bytu.
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lednice stojící třeba i mimo kuchyňský 

kout vypadá výborně. Pamatujte i  na 

drobné doplňky. Nože můžete uchytit 

na magnetickou lištu na štěně, malé 

spotřebiče, jako jsou šlehač, váha nebo 

mikrovlnná trouba, nůžete zavěsit pod 

horní skříňky. Někteří výrobci kuchyň-

ského nábytku využívají i sokl pro umís-

tění zásuvky třeba na domácí nářadí 

nebo mycí prostředky.  

ÚLOŽNÉ PROSTORY
Patří-li k  bytu komora, máte vyhráno, 

neboť objemné věci jako kufry, žehlící 

prkno nebo sportovní náčiní tam zřej-

mě budou mít své pevné místo. Prostor 

ušetří i  vestavné skříně budované do 

výšky – takzvané komíny. Vybírejte po-

kud možno co nejjednodušší provede-

ní, které barevně nekontrastuje s pod-

lahou ani malbou.

LŮŽKA
Ta vybírejte podle vnějších rozměrů, 

tedy co nejužší rám a  kolmé čelo po-

stele, které postel prodlouží i o 30 cm. 

Zákazníci si většinou neuvědomují, že 

konstrukce rámu postele a  čela může 

k rozměru přidat dalších 10 i více cen-

timetrů do šířky i délky.  

OBÝVACÍ POKOJ
Důležitá je bezesporu i  volba seda-

cí soupravy, která by měla být pokud 

možno co nejsubtilnější, ale přitom 

dostatečně stabilní. Množství a rozmě-

ry konferenčních stolků a křesel samo-

zřejmě musí korespondovat s celkovým 

laděním pokoje a především jeho roz-

měru. Pokud se potýkáte s  nedostat-

kem místa, tak místo rozměrných křesel 

raději vyberte křeslo s  kovovou kon-

strukcí nebo třeba jen podnožku, která 

může posloužit i  jako odkládací stolek 

a místo rozměrných konferenčních stol-

ků zvolte raději několik stolků různých 

výšek v  kombinaci kovu a  skla, která 

prostor nijak objemově ani vizuálně 

nezatíží. Stejně tak ploché obrazovky 

a plazmové televize rozměrově přimě-

řené prostoru a zavešené na zdi. Pokud 

s místem problém nemáte, klidně uvol-

te uzdu své fantazii, ale pamatujte, že 

v  bytové architektuře platí dvojnásob, 

že méně je více.

A CO TERASA?
Každé bydlení zkrátka má své výhody 

i nevýhody. Někdo touží po domku se 

zahrádkou, jiní chtějí byt, kde není to-

lik práce s  údržbou. A  co klady obou 

způsobů spojit a pořídit si velkou obyt-

nou terasu. V bytových domech posled-

ních let jsou terasy samozřejmostí. 

Terase bez rostlin však k posezení moc 

neláká. A  truhlíky s  muškáty působí 

trochu monotónně. Současné terasy si 

žádají zeleň, a  to hodně zeleně. Ob-

líbenou dřevinou do trvalých nádob 

jsou například jehličnany. Vhodné jsou 

například borovice a  jalovce nenároč-

né na kořenový prostor. Oblíbené jsou 

i túje a na terasy, které nejsou obrácené 

přímo k jihu, lze použít i zakrslé formy 

cypřišku. Smrky, tisy a  jedle potřebují 

vyšší vlhkost půdy i vzduchu a v nádo-

bách mohou živořit.  

Hezkých domů či bytů u nás za posled-

ních let vzniklo nepočítaně, ale ne vždy 

je krásný interiér spojený s příjemnými 

pocity. Leckdy se tu člověk bojí posadit, 

aby neporušil sterilní atmosféru. Ze 

všeho nejdůležitější tedy je, abyste se 

ve svém novém domě nebo bytě pře-

devším dobře cítili. A perfektní interiér 

na ten dobrý pocit z bydlení v pravém 

slova smyslu bohužel nestačí.ativní, de-

toxikační a podpůrný účinek.

Foto: Shutterstock.com

Nejmodernější kuchyňské sestavy se už skromně  
nekrčí v koutě, ale vydobyly si svůj vlastní prostor.
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Pečujte o sebe 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 čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová lázeň
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x esenciální olejová aroma koupel

Aroma balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat během jediného dne.
• aroma masáž zad
• esenciální olejová aroma koupel
• regenerační zábal na ruce

Cena
pobytu již od

3.440,-  Kč/osoba*

Cena balíčku

860, -Kč*

Dokonalá relaxaceDokonalá relaxace

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

Další nabídku bezmála 20ti týdenních
a víkendových léčebných i relaxačních 

pobytů naleznete na www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

Tři dny splněných přání
ČOKOLÁDA



Exotic AnimalsExotic Animals

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

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

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

antibiotik.

Pro všechny, kteří se už těší, 
až budou zase žít život naplno.
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AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v  bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnu-

tím a svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

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

V rámci testování antiperspirantů Dove na skutečných 

ženách v různých zemích světa je Dove požádal, aby 

vyzkoušely účinky antiperspirantu Dove Original. 

Po ukončení doby testování se 91 % všech 

zúčastněných nechalo slyšet, že jim Dove 

vyhovuje lépe než jejich současný 

antiperspirant. Vyzkoušejte i vy na 

vlastní kůži, že Dove je jiný.

*Antiperspirant Dove testovalo celkem 2,629 žen 

v  těchto zemích: Brazílie, Velká Británie, Italie, 

Argentina, Nizozemsko, Rumunsko, Čile, Paraguay, 

Filipíny, Indonésie, SAE. Pro více informací navštivte 

Dove.com/cz.

V  mrazivém dopoledni v  parku, 

na horách, při celodenním řádění 

v deštivém počasí, ale i ve vedrech 

u vody. Všude tam oceníte kvalitní 

termosku. V zimě udrží nápoje hor-

ké, v  létě chladné. A když je navíc 

k dispozici i ve variantě na jídlo a je-

jím výrobcem je známá australská 

značka b.box, je jasné, že nemůže 

chybět v žádném batohu či tašce.

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

Tidoo Bio Ochranný krém 

s měsíčkem na opruzeniny
Pečuje o citlivou pokožku vašeho děťát-

ka pod plenkami. K hydrataci i výživě 

přispívají arganový a řepkový olej i bam-

bucké máslo, vše v bio kvalitě. Ve složení 

přípravku najdete také 20% oxid zineč-

natý bez nanočástic, včelí vosk, měsíček 

lékařský a vitamíny A a E. Nanášejte 

pravidelně na očištěnou pokožku. 

DMOC 190 Kč

K dostání na www.liftea.cz



Vaše denní 
dávka Života

Pro Vás 
a Vaše dítě.www.biopron.cz

SLADKÉ KAKI PERSIMON BOUQUET
Velmi lahodné a  šťavnaté ovoce obsahující vysoký podíl vlákniny,  

vitamínů, minerálních látek.

Od října do prosince ho můžete koupit v  supermarketech Kaufland 

a Globus nebo u malých prodejců ovoce 

a zeleniny.

Více na www.nejlepsiovoce.cz nebo 

www.facebook.com/BOUQUETovoce 

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce  

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou

VÝŽIVA V DOBĚ KOJENÍ HRAJE 
KLÍČOVOU ROLI
Tyčinky Nutrimama doplní 

důležité živiny v období kojení 

potřebné pro matku i  dítě, 

skvěle chutnají a jsou praktické 

na cestách.

*mastná kyselina DHA, vit. D, biotin, vit. B1, B2, B6, kys. listová, železo, zinek, jód, vápník. Doplněk stravy. 

Není náhradou pestré a vyvážené stravy. Způsob použití a další informace naleznete na obalech.

FROSCH BABY ŘADA PRO PRVNÍ KRŮČKY BEZ CHEMIE
Frosch je komplexní hypoalergenní řadu produktů s označením Baby, které obsa-

hují aktivní látky založené na přírodních ingrediencích. Spolu s pracími prostředky 

jsou v řadě Frosch Baby také čisticí prostředky, určené pro bezpečné poznávání svě-

ta. Výrobky s logem zeleném žabičky jsou navrženy tak, aby nezanechávaly žádné 

stopy po jídle na dětském oblečení ani ekologickou stopu v přírodě.

Více informací naleznete na: 

www.frosch-eko.cz

MIX OVOCNÝCH 
DĚTSKÝCH ČAJŮ

Nyní s dárkem ZDARMA 
– tetovačka pro děti



SNADNÉ VAŘENÍ NA ŠEST PÍSMEN
Snadné může pro vás znamenat superrychlé jídlo – je 

na stole za pár minut. Popřípadě takové, na které 

potřebujete jen několik surovin. Někdo ocení, že část 

přípravy lze udělat předem a při podávání vše probíhá 

jednoduše. Není marné ani to, když jsou v  receptu 

suroviny, jež máte běžně ve spíži, prostě vaříte ze zásob. 

Vařit lze rovněž lehce, jídlo se dělá více méně samo 

v hrnci či troubě. Další recepty vám předvedou efektivní 

vaření, důležité je jen znát dobrý trik a vychytat správný 

postup.

DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ AMERIKOU 
(AUDIOKNIHA
Velká cesta malé motorkářky

Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se 

vydává sama napříč Jižní Amerikou. Setkává se s padouchy 

i vzteklými psy, s poruchou i nemocnicí. Být to fikce, čtenář 

by si řekl, že to autor se zážitky přehnal a Dominika je 

neohrožená cestovatelka, kterou nic nezastaví. Ona se 

však bojí úplně všeho a jede dál jen proto, že si myslí, že se 

to zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, tím víc je jasné, že jedinou 

obranou je dělat si z toho všeho srandu.

TAJNÝ SPOLEK HLADOVÝCH ŽEN
S humornou nadsázkou podaný román o konzumním 

vztahu nejen k jídlu, ale i k sobě, k lidem, ke světu.

Robertě táhne na třicet let, pracuje pro módní web a na 

obzoru žádný vážný vztah. Její snahy dostát ideálům 

současné ženy pokaždé něco zhatí. Pak ale potká Stevie 

a  společně založí Tajný spolek hladových žen, bezpečný 

kruh, v  němž je každá z  členek sama sebou a  nebojí se 

ukázat svou pravou tvář. Scházejí se po setmění a nezřízeně 

se cpou. Vnikají do soukromých objektů a řádí v nich… Co 

když ale do jejich kruhu pronikne muž?

NEJVĚTŠÍ DOBROTY Z POMALÉHO HRNCE
Pomalý hrnec je staronový trend, jehož principu využíva-

ly už naše babičky. Dnes ho však technologie posunuly na 

docela novou úroveň. Tato kniha vám poradí, jak dostat ze 

svého pomalého hrnce to úplně nejlepší. Dozvíte se, jak: - 

jak s pomocí pomalého hrnce ušetříte peníze i energii; - jak 

si hrnec vybrat a jak o něj správně pečovat; - jak si připravit 

různorodé pokrmy, z nichž se vám budou sbíhat sliny – a to 

včetně polévek, příloh, ryb, masa, zeleniny i dezertů.

DNES NEPEČU…
Dopřejte si se svými blízkými ve sváteční dny nápadité 

nepečené sladké snídaňové dobroty, jako je voňavé ovocné 

máslo či rýžové kuličky s ovocem, na výlet si místo obvyklé 

tatranky připravte nepečené laskominy, třeba dortíčky 

do skleničky nebo sezamové tyčinky, či lahodné nápoje, 

obdarujte nepečenými jedlými dárky kamarády, udělejte 

si rodinnou oslavu s velkolepým nepečeným ořechovým 

dortem s likérem nebo s čokoládovými lanýži pro 

oslavence, vyberte si z naší nabídky zábavná překvápka na 

dětskou party, na níž děti nebudou vědět, co dřív ochutnat 

a obdivovat.

KOUZELNÁ FOLIE ZVÍŘÁTKA
Vytvoř si úžasné třpytivé obrázky pro radost i zábavu!

Knížka s obálkou obsahuje 20 listů barevných fólií a 10 

samolepicích obrázkových karet. Pomocí postupného 

přikládání barevných fólií si obrázkové karty můžeš 

vyzdobit dle své fantasie, a pak z nich vyrobit například 

krásné přání k narozeninám, originální obal na tajný 

deníček či ozdobnou cedulku na dveře svého pokojíčku. 

Ke každému obrázku totiž najdeš v knize spoustu skvělých 

nápadů.

KUCHAŘKA
Vaření může být příjemné, jednoduché a naplňující, 

a přitom může výsledek báječně vypadat i chutnat. 

Vaření nesmí být protivná práce nebo nuda, může být 

dostupné každému, jasné a poctivé. Vaření a jídlo pro 

nás nepředstavuje mlhavý, vzdálený ideál, ale součást 

každodenního života, a tak to musí i zůstat.“ Dostali 

jste chuť uvařit něco nového, dobrého, nevšedního? 

Stačí prolistovat druhé vydání první kuchařky Yotama 

Ottolenghiho a Samiho Tamimiho a vybrat si.

SLADKÉ
Když potřebujete zvednout náladu a vytvořit okamžik 

čisté radosti, není nad lehký piškotový moučník 

ochucený kořením a citrusem nebo nad křehkou sušenku 

právě vytaženou z trouby. Je docela těžké vybrat si 

mezi bábovičkami s lískovými oříšky a čokoládovou 

polevou nebo minidortíky s jahodami a vanilkou, mezi 

ovocným koláčem s grappou nebo efektním čokoládovo-

banánovým cheesecakem, mezi košíčky Mont Blanc či 

lesními sněhovými pusinkami....

HOJNOST - KULINÁŘSKÉ SKVOSTY MISTRA 
ZELENINOVÉ KUCHYNĚ
Yotam Ottolenghi se po úspěchu svých restaurací a knih 

řadí ke světovým kulinářským špičkám. Proslulost mu 

přináší nejenom psaní o jídle, ale také osobitý přístup 

k vaření zeleninových jídel. V publikaci naleznete 120 

jedinečných zeleninových receptů.  Je možné, že obrátí 

naruby i váš pohled na gastronomii, v níž jste si doposud 

nedovedli představit talíř bez masa.

SLADKÝ ŽIVOT BEZ LEPKU
Je vám líto, že si nemůžete dopřát různé sladké dobroty, 

které s požitkem konzumují vaši přátelé a známí, jenž 

nemají potíže se snášenlivostí lepku? Tato kniha vás naučí 

připravit si bezlepkové sladkosti z piškotového, křehkého, 

listového i kynutého těsta, dorty, muffiny, cukroví, 

sušenky, slané koláče i nepečené dezerty - budou nejen 

krásně vypadat, ale také skvěle chutnat. 

JEŠTĚ VÍCE HOJNOSTI: NOVÉ KULINÁŘSKÉ 
SKVOSTY MISTRA ZELENINOVÉ KUCHYNĚ
Zelenina jako hlavní jídlo, barevné a lákavé obiloviny 

– odvážná, svěží a nepřetržitá revoluce ve stravování. 

Tak lze charakterizovat tuhle nádhernou kuchařku, 

poutavou svými recepty, komentáři autora o surovinách, 

vaření a jídlech, fotografiemi i grafikou...

ČLOVĚK NULA
Dystopie oceňované ruské autorky pro čtenáře 

George Orwella a Aldouse Huxleyho

Po globální katastrofě se počet lidí na planetě ustálil na 

třech miliardách – a to doslova. Nikdo neumírá, pouze se 

po dokončení jednoho života reinkarnuje. Rodina a vlast 

nic neznamenají, společnost je globalizovaná a  centrální 

mozek řídí její bezchybný chod a  udržuje ji ve stavu 

permanentního štěstí. Každý systém ale jednou selže, a tak 

se narodí Zero, který se nikdy narodit neměl. Kdo je to? 

A co když je celý systém reinkarnací založen na lži?
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DVOJNÍCI
Nový young adult fantasy román vás vtáhne do prostředí 

prestižní Černohvozdské akademie, která přivítá na 

podzim šest nových studentů. Ale nejsou to jen tak 

obyčejní ambiciózní teenageři. Jsou to klony. A do školy 

chodí spolu se svými originály. Co jsou tyto klony zač? 

Kdo je ten šílenec, který porušil zákon, aby je stvořil? 

Emmaline Chanceové je to ukradené. Její nejlepší 

kamarád Oliver v  létě zemřel a ona se musí ze všech sil 

snažit, aby bez něj den za dnem přežila.

MÁŠ MĚ V KRVI
Jak tenká je hranice mezi nadějí a šílenstvím? Když 

k psycholožce Stelle Widstrandové začne na terapie 

chodit mladinká Isabelle Karlssonová, Stella je naprosto 

přesvědčená, že se jedná o její ztracenou dceru Alenku. 

Všichni v jejím okolí se ovšem domnívají, že se před 

více než dvaceti lety utopila na rodinné dovolené. Její 

tělo však nebylo nikdy nalezeno. Mohla by Isabelle 

Karlssonová skutečně být Stellina nezvěstná dcerka? 

Stella o tom začíná být skálopevně přesvědčená, její 

okolí si však myslí, že blouzní. Co všechno je Stella 

ochotná riskovat, aby zjistila skutečnou identitu záhadné 

pacientky? Máš mě v krvi je příběh tří žen. Jedna věří, že 

nalezla svou ztracenou dceru, další se bojí, že přijde o své 

děťátko, a třetí se pokouší sžít se svou nově nalezenou 

svobodou.

JEHO BANÁN
Můj nový šéf má rád pravidla. Jedno z nich si ale nikdo 

netroufne porušit. Nesmí se mu sahat na banán. Jako 

vážně. Tenhle chlápek je závislej na hořčíku nebo co. 

Jasně, že jsem si na něj sáhla. Jestli to chcete rozebírat do 

detailu, ve skutečnosti jsem si ho i strčila do pusy. A co je 

ještě horší? Sežvýkala jsem ho… a polkla. Já vím. Pěkně 

zlobivá holka. A pak jsem ho uviděla.

Možná byste tomu nevěřili, ale když se člověk dusí 

něčím banánem, neudělá to na jeho majitele zrovna ten 

nejlepší první dojem.

ELLIE A JEJÍ NÁHODNÉ SETKÁNÍ
Láska čeká na těch nejnečekanějších místech. Dojemný 

příběh o náhodných setkáních, která mění životy.

Elliin život poklidně plyne. Má domov i  manžela 

a  je docela šťastná. I  proto ji překvapí, když nalezne 

souznění s poněkud podivínským cizím mužem, který jí 

věnuje dárek a také nový pohled na život. Dan ve svém 

domku na vřesovišti vyrábí harfy a má pocit, že mu to 

stačí. Nikdy by ho nenapadlo, že mu do života vstoupí 

Ellie a s ní i celá řada nečekaných tónů. Člověk ale někdy 

potřebuje náhodné setkání, aby zjistil, jaký život může 

doopravdy vést.

MODERNÍ ČESKÁ CUKRAŘINA
Pečte a  inspirujte se recepty uznávaného mistra 

cukráře

Josef Maršálek vyzradil svá sladká tajemství a sepsal 47 

skvělých receptů – nechte se vést jeho radami a inspirujte 

se triky, které v  praxi používá. Jak rafinovaně vylepšit 

laskonky, žloutkové řezy či větrníčky? Do kterého 

zákusku přidat špetku pepře nebo chilli? Neptejte se 

a  raději pečte a  ochutnávejte! Recepty prestižními 

cenami ověnčeného cukráře, který pekl i  pro britskou 

královnu, mají pouze jednu nevýhodu: nikdy nebudete 

mít dost… Bon appétit!

ŽÁDOST O PŘÁTELSTVÍ
Psychologické drama ze života paranoidní ženy 

konfrontované s neuvěřitelným činem, jehož se 

dopustila jako zoufalá teenagerka.

Třídní sraz po osmnácti letech se blíží. Maria Westonová 

mi poslala žádost o přátelství. Ale Maria je přes dvacet 

let mrtvá. Nebo snad ne?

DEN, KDY JSME SE POTKALI
Deset let, deset setkání. Dva lidé. Jedna dechberoucí romance

Stephanie a Jamie se do sebe zamilují na první pohled. 
Jenže jsou oba zadaní a nechtějí ublížit svým blízkým. 
Jejich pouto je tak silné, že se rozhodnou zůstat přáteli 
a každý rok spolu prožít jeden výjimečný den. Jejich 
vzájemná láska ale rok od roku roste, zatímco partnerské 
vztahy upadají. Opravdu mohou být šťastní jen jeden den 
v roce?
Příběh o lásce, která může člověka zavést do  šedé zóny 
mezi dobrým a špatným a přinutí ho zpytovat smysl 
tradičních hodnot a morálky. A také varuje, že na tomto 
světě nejsme navždycky a občas je lepší rozhodnout se 
rychle.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Úspěšný román se stal předlohou ke stejnojmennému 

filmu: třicetiletá Natálie potkává vdovce Marka s malým 

děvčátkem. Láska na sebe nedá dlouho čekat, začnou 

spolu žít a  všechno vypadá přímo ideálně. Do Markova 

života ale zasáhne ekonomická krize, jeho stavební firma 

zkrachuje a  on se dostane do velkých dluhů. Začne pít 

a  své zoufalství si vybíjí na svých nejbližších – na dcerce 

a partnerce...

MISS TĚŽKÁ VÁHA
Černá komedie o honbě za štěstím, láskou a uznáním 

v době posedlé štíhlostí, krásou a dokonalostí.

Annie Eková váží přes dvě stě kilo a  většinu času tráví 

sama v  bytě pojídáním sušenek a  sledováním cizích lidí 

na Instagramu. Její život se změní, když se zúčastní 

televizní reality show o  hubnutí. Z  Annie se před očima 

celého Švédska stává Miss těžká váha, celebrita se zástupy 

fanoušků. Jenže svět médií je falešný a  křehká Annie si 

v něm stále připadá sama. Podaří se jí najít toho pravého, 

jemuž nebude záležet na velikosti jejího oblečení?

ŽIVOT PLNÝ ILUZÍ
Aneta má nepříjemné tušení, že v  jejím manželství něco 

nehraje. Ráda by zjistila příčinu, ale musí zároveň řešit 

problémy v práci a  těžko zvladatelnou pubertální dceru. 

Zničehonic dostane od staré známé pozvánku na sraz. Proč 

se má čtveřice kamarádek sejít po tolika letech? Zdá se, že 

všechny jsou šťastné. Realita ale není až tak růžová. Aneta 

postupně zjišťuje, že žije obklopená iluzemi, a stačí jeden 

malý otřes, aby se rozpadly na tisíc kousků.

ZATOČ A HRAJ! – DESKOVÉ HRY
Jedna knížka, pět deskových her a kostky, které 

nikdy nespadnou ze stolu!

Zahrajte si pět napínavých deskových her a užijte si skvělou 

zábavu. Hrát můžete doma, u vody nebo třeba na cestách. 

Budete se řítit závodní dráhou, putovat na medvědí piknik, 

létat vesmírem, proplétat se mezi hady nebo hrát Člověče, 

nezlob se s dinosaury. Hry jsou pro 2 až 4 hráče.

ČERNÝ TRIKOT (AUDIOKNIHA)
Thriller z prostředí Tour de France 

Profesionální závodník s vojenskou minulostí je členem 

jednoho z týmů na Tour de France. Po sérií podezřelých 

nehod se na něj obrátí policie s prosbou o pomoc. Je možné, 

že se mezi závodníky či v jejich těsném okolí pohybuje 

vrah? Podle nadšených recenzí dělá Zepeda touto knihou 

pro závodní cyklistiku totéž, co kdysi udělal Dick Francis 

pro koňské dostihy. Přidržte si helmy, nebezpečný závod 

právě začíná...X
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Herečku Pavlu Vitázkovou (41) zná-
me z  mnoha seriálů a inscenací. 
Mezi ty nejznámější patří například  
Redakce nebo Cesty domů. Se svým 
manželem, taktéž hercem Dušanem 
Vitázkem, vychovává dvě malé hol-
čičky, šestiletou Barborku Anastázii 
a tříletou Rozárku Agnes. Jak zvládá 
skloubit herecké povolání a mateř-

ství? Povídali jsme si nejen o tom.

BÝT PRVORODIČKA 

JE DIAGNÓZA



Plánovali jste mezi dětmi tříletý vě-

kový odstup záměrně?

Vůbec ne. Barunka byla hodně nároč-

né a  uplakané dítě, a  to spíš bojujete 

o  život, takže na plánování druhého 

dítěte opravdu nemáte sílu. Byla jsem 

přesvědčena, že žádné další dítě bych 

už nezvládla, ale Rozárka si o  tom asi 

myslela něco jiného. Jsem ale neskona-

le šťastná, že ji máme a že to rozhodla 

za nás. Ona je lék na všechny pochyb-

nosti ohledně rodičovství.

Vaše obě dcerky mají dvě jména. 

Podle jakého klíče jste je vybírali?

Chtěli jsme, aby měly možnost si vybrat, 

které jméno jim bude víc vyhovovat, 

a aby byla ta druhá jména mezinárod-

ní. Potřebuju svým dětem říkat český-

mi jmény, jen s  cizím jménem bych se 

u svých dětí neztotožnila... Ale doufám, 

že budou cestovat a studovat, tak snad 

jim ta svoboda ve jménech bude vyho-

vovat. Ale i  ta druhá jména, Stázička 

a Agneska, mi jsou blízká.

Bylo pro vás snazší období po 

prvním nebo druhém porodu?

Určitě je to s druhým dítětem všechno 

jednodušší. Myslím si, že být prvoro-

dičkou je diagnóza. Nic nevíte, nemáte 

žádnou zkušenost, přichází obrovský 

strach o dítě, zahltí vás zaručené rady 

všech zkušených matek, ale žádná rada 

prostě není. Na to si musí přijít každý 

sám. S druhým dítětem je to už jen se-

trvačnost. Nevyvařují se flašky, dudlík 

se jen olízne, popřípadě ho olízne pes, 

dítě se prostě musí zařadit do systému 

rodiny a je to pohoda. Všem doporuču-

ju začít až druhým dítětem. (směje se)

Nebála jste se, že kvůli mateřským  

povinnostem budete mít méně práce?

Je pravda, že nic nečeká… Hereček 

je hodně a  všichni si myslí, že vlastně 

nemáte čas, všechno se děje i bez vás. 

Opravdu každý je nahraditelný. Ale já 

se tím netrápím, svoji práci si užívám 

i  teď, dává mi zase jiné možnosti. Na-

příklad jsem začala dělat muzikál. A to 

je v mém případě velkej úlet. A před-

stavte si, strašně mě to baví a  baví to 

asi i  diváky. Každá životní etapa má 

své kouzlo a já jsem člověk z podstaty 

šťastný. 

Je Barunka pečující ségrou?

Barunka je typická starší ségra. Rozárku 

organizuje, všechno ji učí, podle ní je 

Rozi nemožná a nic nechápe, ale i tak 

ji miluje a chrání před vším nebezpeč-

ným. Hlavně před rozzuřenou matkou. 

Obě dvě vědí, že to je velké nebezpe-

čí a že je třeba se vždycky hned dobře 

schovat. 

Jak prožívala její příchod na svět?

Na miminko se moc těšila, ale to netu-

šila, co ji čeká. Samozřejmě přišla žár-

livost, méně času, což pro ni bylo těž-

ké. Museli jsme jí dávat ještě víc lásky. 

Pořád jí říkám, že ona bude už vždycky 

moje první holčička. Je to holt prostě 

pro to „malé zvířátko“ těžká situace. 

A musí se velmi citlivě řešit všechny bo-

lístky, které to naše malé stvoření má. 

Myslím, že už to umíme, ale je potře-

ba, abychom byli naprosto spravedliví 

a  věnovali oběma stejnou pozornost. 

Protože ublížit, i  nechtěně, je strašně 

jednoduché a  ani si toho nemusíme 

všimnout.

Chodí s vámi do divadla?

Jasně. Divadlo je pro ně magickým mís-

tem a strašně je zajímá, co všechno ob-

náší. Ať už je to maskérna, paruky, líči-

dla, kostýmy, zkoušky, kdy se vše teprve 
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rodí... Barunka si herectví už vyzkouše-

la. Hraje totiž jedno z dětí v Anně Kare-

nině a moc ji to baví. Divadelní prostor 

je prostě kouzlo a  magie a  děti tohle 

nesmírně přitahuje. Nechci, aby z nich 

jednou byly herečky, to v žádném pří-

padě, ale určitě jim dopřeju, aby si ten 

krásný pocit stát na jevišti mohly aspoň 

jako děti vyzkoušet. Když už se s tím je-

jich rodiče v životě tak nadřou… 

(směje se)

Mají holky hodně odlišné povahy?

Ano. Jsou každá úplně jiná. Nevím, co 

jim to přinese do života, to se můžu 

jen dohadovat. Jedna jde na vše silou, 

druhá trpělivostí a klidem. Obě se tak 

narodily a  nejde to změnit. Já jsem 

k  ostatním tolerantní. Vím, že mnoho 

věcí je v povaze daných a nemůžu tedy 

chtít, aby se lidé měnili jen kvůli mně. 

Děti nám kolikrát opravdu dávají velké 

lekce. 

Jak se Barborka těší do školy?

V naší školce je bezvadný systém. Děti 

předškoláci totiž chodí už do budovy 

školy, seznamují se s učiteli a učí se, jak 

to tam chodí... A když pak nastupují do 

první třídy, je to pro ně mnohem jedno-

dušší a nemusí spoustu věcí řešit. Školu 

máme venkovskou, přátelskou, dou-

fám, že tam naše děti zažijí to, co jsem 

zažívala já, a budou mít hezké dětství. 

Myslím, že v tak nízkém věku není tře-

ba se tolik orientovat na výkon. Zážitky 

jsou důležitější. S přípravou to Barunka 

nepřehání, něco už přečte, něco spo-

čítá, ale je to opravdu úplně normální 

holčička, která si hraje a netrápí se tím, 

co bude. Kéž bych to taky tak uměla.

Dáváte si s manželem pozor, abyste 

kvůli dětem neopomíjeli pečovat 

i o váš vztah?

Ne. Není na to čas. Musím říct, že můj 

muž se dětem věnuje kdykoli má jen 

trošku volna. A když ho nemá, snaží se 
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udělat si ho. My spolu byli dlouho bez 

dětí, hodně jsme toho prožili, známe 

se, vztah jsme tedy měli vybudovaný, 

což se nám teď dost hodí. A pokud jsme 

bez dětí, umíme si společný čas užít. 

Jdeme se někam dobře najíst a  poví-

dáme si. Nebo jdeme na dlouhý výlet, 

na jehož konci musí být hospoda a zase 

mluvíme. To je, myslím, ve vztahu důle-

žité. A taky humor. Ten musí být. Smě-

jeme se pořád, u  nás se věci neberou 

moc vážně. To je způsob, jak s těžkými 

věcmi v životě zabojovat. V tom jsme se 

asi potkali. Žádný recept na vztah ne-

mám, ale musím říct, že je jednoduché 

všechno vzdát a utéct… Ale zůstat, to 

už chce trošku přemýšlení a práce. 

Kdy vás manžel naposledy nejvíce 

překvapil?

Nevím. Překvapení nemám ráda, tak 

doufám, že se překvapovat ani na-

dále nebudeme. Jsem dost racionální 

a  musím mít řád. Tak mě asi vždycky 

můj muž překvapí, když doma uklidí, 

holky obstará a naleje mi dobré víno. 

Ale když už se ptáte, tak největší pře-

kvapení mi asi připravil před lety tím, 

to jsme ještě neměli děti, že objednal 

soukromé letadlo a my se jím proletěli 

nad Zelenou horu, a potom jsme si tam 

udělali prohlídku. To bylo hodně krás-

ný a velký. 

Dušan vydal nedávno debutové  

album KDE. K  jaké z  jeho písní 

máte nejcitovější vztah a proč?

Je tam píseň, která se jmenuje Hymna 

prvorodiče. A to je taková vtipná uko-

lébavka, kterou Dušan složil, když s Ba-

runkou v náručí už asi pět hodin  v noci 

poskakoval na gymnastickém míči, ona 

řvala a nechtěla spát. A to je právě ten 

humor ve vypjatých situacích. Můžete 

se zhroutit nebo napsat vtipnou píseň. 

Tuhle písničku už umí i obě naše holky 

zpaměti a  vůbec nechápou, že mohly 

někdy tak zlobit. K této písni mám silný 

vztah. Jinak je mám ráda všechny. Je to 

myslím celkově moc krásné album.

Čím vás manžel dokáže spolehlivě 

vytočit a naopak vy jeho?

My se nevytáčíme ani nehádáme. Teda 

já bych se hádala hned, jenže Dušan 

je absolutně nepohádatelný. Na moje 

invektivy vůbec nereaguje, mých na-

schválů si ani nestačí všimnout, když 

zvýším hlas, myslí si, že křičím na ko-

coura, prostě úplně nemožnej manžel. 

Říká, že s  kýmkoli jiným bych byla tý-

raná žena a že je moc rád, že ho mám, 

že mi to vlastně zachránilo život. Tak 

nevím. A on mě vytočí maximálně tím, 

že s dětmi po sobě nechávají binec, což 

ale oni nevidí. Nedělají to schválně, 

takže se zase nemůžu pořádně zlobit 

já. No prostě, jak říkám, jsme nemožná 

rodina.

Svoji hereckou profesi jste spojila 

s  Městským divadlem Brno, kde 

hraje i váš manžel...

V našem divadle jsem začínala, když mi 

bylo šestnáct let. Do angažmá jsem na-

stoupila v osmnácti, takže jsem všechny 

kolegy znala, oni znali mě a  šla jsem 

vlastně do takové rodiny. Nebylo tam 

tenkrát ještě tolik herců, dnes je nás 

strašně moc, máme totiž dvě scény, mu-

zikálovou a činoherní. Jsme asi největ-

ší soubor ze všech divadel. S hereckou 

hierarchií se to u nás nepřehání, a pro-

tože máme spoustu práce, na blbiny 

není čas. Jsme zvyklí si pomoct, zasko-

čit, vyměnit si představení, jinak by to 

snad ani nemohlo fungovat. Myslím si, 

že i kdyby k nám do divadla přišel buď 

národní umělec nebo velká subreta, za 
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chvíli by změkli. A je to dobře.

S  jakou divadelní a  televizní rolí 

jste se během své herecké cesty 

hodně potrápila?

Asi s  rolemi malými. Tam   není tolik 

prostoru, člověk moc neví, co má hrát, 

postavu nemá šanci moc poznat a  je 

málo prostoru na to ukázat, že jste 

dobrý herec. Taky se mi úplně dobře 

nehrají hodné povahy. To ale asi žád-

nému herci. Zahrát mrchu nebo člově-

ka s velkým lidským trápením je vlastně 

jednoduché. Ale zahrát bezproblémo-

vou povahu věčně usměvavého dob-

ráka je oříšek. Víte, já strašně miluju 

takovou hereckou průpovídku... Není 

problém zahrát velkou roli, ale dostat 

ji. Tak tomu dobře rozumím. 

Nyní vás diváci mohou vidět napří-

klad v muzikálu Mamma Mia! Jaký 

máte vztah k písním skupiny ABBA?

K jejich písním jsem neměla vztah vlast-

ně žádný. Asi jsem je celkem všechny 

znala, ale nikdy jsem je sama neposlou-

chala. Jsem už jiná generace, nevyrostla 

jsem na nich. Ale tu kvalitu, ty vícehla-

sy, ten nový zvuk, to, že si každou píseň 

hned zapamatujte, to jsem samozřejmě 

vnímala a oceňovala. Fanouškem ABBY 

jsem ovšem fakt nikdy nebyla.

Máte s  manželem stejný hudební 

vkus?

Já poslouchám spoustu žánrů a  věcí, 

nedá se říct, jaký mám vkus. Můj muž 

se muzikou zase intenzivně zabývá 

a  vzdělává se, takže jemu vůbec ne-

stačím. Ale pokud je něco dobré, tak 

to víme oba. A  oba dva nás baví stej-

né věci, ať už filmy, muzika, divadlo, 

knížky... Jen já teda nesleduju Top Gear 

s takovým zaujetím jako on. (směje se)

V právě uváděné divadelní inscena-

ci Skleněný pokoj si vaše postava 

projde značným vývojem. Jaké to 

je zestárnout během několika ho-

din o tolik let?

Stárnutí je podle mého názoru hlavně 

o tom, že člověk už ví… A to mu dodá-

vá klid nebo určitý druh rezignace. Ve 

Skleněném pokoji jsem se proto snažila 

zjistit o své postavě co nejvíc informací, 

mladou jsem si mohla dovolit hrát dost 

naivní a  nepoučenou, a  v  poloze staré 

paní jsem už nemusela dělat celkem nic. 

Je to nádherná příležitost, herecká, ale 

i  životní. Mohla jsem se setkat s  auto-

rem románu, se Simonem Mawerem, což 

bylo zajímavé, krásné a velmi pohodové 

setkání... Hezká práce se vším všudy.

Před kamerou jste se ve velké roli ob-

jevila poprvé před jednadvaceti lety 

v  pohádce Princezna z  Rimini. Jak 

s odstupem let natáčení vnímáte?

To už je možná i  víc než 21 let. Jako 

úplně mladá holka jsem se tam setkala 

s  takovými herci, jako byli Josef Vin-

klář, Radoslav Brzobohatý, Jana Hlavá-

čová, bratři Vladimír a Michal Dlouhý, 

takže jsem se ocitla v  hereckém nebi. 

A  viděla jsem tu jejich profesionalitu, 

schopnost autenticity, ale zároveň i to, 

jak jsou úplně obyčejní lidi s  běžnými 

starostmi... Nebyla jsem schopná se od 

nich v takové rychlosti nic učit, ale teď, 

s odstupem času, už je mi spousta věcí 

jasnějších. Zkušenost to byla k nezapla-

cení. No, a oni zase koukali na osmnác-

tiletou holku bez jakéhokoli hereckého 

vzdělání, bez zkušenosti a byli velkory-

sí, hodní a  krásně se mnou pracovali. 

A nepovyšovali se. Ani jeden. Pohádka 

se vysílá dodnes, pořád ji reprízují, tak 

snad není úplně špatná. (usmívá se)

Jaký byl Ludvík Ráža režisér?

Zkušený. Výborný. S herci i při natáčení 

zkoušel jako na divadle. A  byl přísný. 

Na mě tedy moc. Ale jen to mi doká-

zalo pomoci, abych byla schopná to 

vůbec natočit. Během pauzy se nikdy 

nechodil najíst, vždycky měl s  sebou 

jablíčko, svačinku, a tak jsme tam spolu 

zůstali a povídali si. Byla to bohužel po-

slední inscenace, kterou natočil.

Prošla jste si několika nekonečnými 

seriály, které se většinou natáčejí 

v Praze. Kdy jste si v tomto směru 

zažila největší pracovní frmol?

Nejhorší to bylo při natáčení Redakce. 

Šlo o  jeden z  prvních seriálů, které se 

točily rychle, a nebyl čas na nějaké vel-

ké přípravy. Texty jsme měli nalepené 

úplně všude, zažili jsme s tím neskuteč-

nou legraci... Ale nástupy byly ve čty-

ři ráno do maskérny, od pěti se točilo, 

ve čtyři odpoledne jsem sedla do auta, 

řídila sama z Prahy do Brna, odehrála 

představení, šla do dvou do rána spát 

a jela jsem zase do Prahy, sama, abych 

byla ve čtyři ráno v maskérně... Takhle 

jsem to dala jednou devět dní v kuse. 

Od té doby hystericky ráda spím. Spím 

kdykoli to jde. 

Jaká z  vašich televizních postav 

nejhůře dopadla? 

Nejhůř asi Soňa v  Cestách domů. Tu 

zavraždil při autonehodě její milenec. 

Chudák holka. Scénáristé prostě někdy 

nemají slitování. (směje se)

Text: Jiří Landa 

Foto: Lenka Hatašová, FTV Prima, 

Městské divadlo Brno, 

osobní archiv P. Vitázkové
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A RO M ATE R A PEU TI C K Á
KOS M E TI K A PRO K R Á SU 
A H A R M O N I I  VA Š E H O Ž I VOTA W W W. N O B I LIS .C Z

S láskou k dětem,
s důvěrou k přírodě

TĚHOTENSK Á A DĚTSK Á KOSMETIK A
Dopřejte sobě i svým dětem tu nejjemnější přírodní péči založenou na kvalitních rostlinných 
olejích, které zvláčňují, regenerují a chrání citlivou pokožku v těhotenství i jemnou pokožku 
miminek. Bioaktivní látky jako éterické oleje nebo bylinné extrakty navíc pomáhají při řadě 

běžných obtíží, posilují přirozenou odolnost, dodávají potřebnou energii a harmonizují psychiku.



Infračervený bezdotykový 
teploměr Thermoval® baby pro 
přesné a rychlé měření teploty

Žádejte ve své lékárně nebo na www.lekarnahartmann.cz
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Na čele U objektů V místnosti

• Měří teplotu lidského těla, předmětů i okolí

• Velký podsvícený displej pro měření v noci

• Optický alarm při horečce        

• Ochranné pouzdro na uložení


