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Editorial
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...malé ohlédnutí za fotografováním s CCF a Petrou Hladíkovou

Aneta Kaderková (vepředu) 

a stylistka Adéla Chloe Mazánková

Fotografka Bárb Drašnarová 

a Miss sestra 2011 Petra Hladíková

Bárb Drašnarová a štěně, 

které pózovalo při focení



Míša Tůmová

(aneb i sestry mají své dny, díl 2)

s Ivou Kubelkovou

Nezapomínejte na pitný režim
Kamenec
Manuální lymfodrenáž
Zdravé opalování 

s Petrou Hladíkovou
Vítkov s nadhledem
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Deník

„Tak to jsem zvědavá, jak hodláš tohle shodit?“ Tato chmurná 

myšlenka mi proběhla hlavou, když jsem nasáčkovala své 

„po zimě krásně vypracované“ tělo do plavek. „Zajímalo 

by mě, co by na to řekli tvůrci a objevitelé model stars? 

Třeba takový Lagerfeld.“ Musela jsem se uchechtnout nad 

myšlenkou, jak se vlním před Lagerfeldem… i v těch starých, 

nepřizpůsobivých plavkách. Jistě by teatrálně spráskl ruce. 

Pravda, na lesku mi nepřidal ani fakt, že plavky už nějakou 

tu sezónu u moře viděly. Kriticky jsem se prohlížela 

v zrcadle, nejdřív z jedné, pak i z druhé strany, rychle jsem 

se zkontrolovala i z pohledu zezadu, dokonce jsem zkusila 

i chůzi z anfasu a řeknu vám, byl to zajímavý pohled. Ne že 

bych se až tak úplně zhrozila, to ne, já se mám ráda a jsem 

vůči sobě relativně tolerantní, ale cítila jsem v zátylku, že by 

odborníci na dietní stravu a vysportovaní hoši v plavkách 

nejásali úplně nadšením. „Ale narodit se o pár století dřív, 

patřila bych mezi krasavice,“ utěšovala jsem sebe samu 

v zrcadle… ale teď? Znamená to, že jsem vyloučena ze 

společenského „beach života“? „Ale je to tak správně?“ 

Táži se s pěstičkou zaťatou bojovně v pěst. Kdo to určil, 

kdo je ještě „in“, rozuměj „šlang“, a kdo je totálně „de mode“, 

rozuměj tlusťoch? 

Co když si já stoupnu na nároží a budu hlásat, že krásná je 

ta, co nosí velikost 44 a více. Bude mě někdo poslouchat?

Copak už ženy nemají dost starostí s tím, jestli dosáhly 

maximální možné úrovně lysosti ve všech důležitých partiích? 

Proč se mám ještě zabývat tukovým prstencem? 

Z takových revolučních myšlenek mě vytrhlo mé drahé, 

tříleté dítě Kryštof. Už chvíli na mě zadumaně koukal a 

v nestřežené chvíli zaujal strategické místo u zrcadla, kde 

opakoval stejné postoje jako já. Nejdřív zepředu, pak se 

ladně otočil na levý bok a při ukázání pravého boku si (světe, 

div se) dal ruku v bok, dokonce se otočil k zrcadlu zády 

a „nakukoval“ přes rameno. Byl kouzelný v těch tepláčkách 

s vytlačenými koleny, v tričku s mašinkou Tomášem a jednou 

ponožkou noblesně staženou na půl žerdi. A jaký lišácký 

výraz ze sebe to moje dítě vyloudilo! Pak se otočil, chytil 

mě za mé celulitidou štědře obdařené stehno a řekl: „Já tě 

mám rád, mámo.“ Ještě se rozhodl pro polibek, který se mu 

podařilo vlepit (vzhledem k velikosti části těla a Kryštůfkově 

výšce) na mou zadnici, a šel si hrát s autem. Žasla jsem nad 

tím, že mi muselo ukázat mé tříleté dítě, jak by se měl muž 

chovat k ženě. Žádné módní diktáty a vychrtlé modelíny, 

ale ryzé nadšení ženou takovou, jaká je.

Takže milé dámy… já to vidím takto: obklopujte se pouze 

muži, kteří za to stojí a kteří se vám líbí… a kupte si větší 

plavky!

(aneb i sestry mají své dny, díl 2)

Problém:

Milá technická podporo!
Minulý rok jsem aktualizovala program Milenec 5.0 na program Manžel 1.0 a zjistila jsem zpomalení 
celého procesu, hlavně v aplikaci Květiny 3.5 a Šperky 2.0, které přitom v programu Milenec 5.0 
fungovaly bezchybně. Kromě toho program Manžel 1.0 odinstaloval některé velmi důležité aplikace,
jako například Romantika 9.5 nebo Milé pozornosti 6.5 a sám si nainstaloval nežádoucí aplikace, jako 
Fotbal 5.0 nebo Hokej 3.0. Rovněž aplikace Rozhovor 8.0 je nefunkční a při spuštění aplikace Úklid 2.6 
celý systém zkolabuje. Zkusila jsem aplikaci Ironické poznámky 5.3, abych tyto problémy odstranila,
ale nepomohlo to. 
  
Co mám dělat? Zoufalá.

Odpověď:

Vážená Zoufalá!
Uvědomte si, prosím, že program Milenec 5.0 patří do příslušenství Hry, zatímco program Manžel 1.0 je operační systém. 
Prosím, zadejte povel myslelajsemsizememilujes.html a zkuste si stáhnout aplikaci Slzy 6.2. rovněž nezapomeňte 
aktualizovat aplikaci Vina 3.0. Program Manžel 1.0 by měl potom automaticky aktualizovat aplikace Šperky 2.0 a  
Květiny 3.5. Mějte však na paměti, že zneužívání výše uvedených aplikací může způsobit, že se Manžel 1.0 
změní na program Podrážděné ticho 2.5 nebo Pivo 6.1. Pozor! Program Pivo 6.1 je velice nebezpeč-
ný program, který si sám nainstaluje aplikaci Hlasité chrápání Beta. V žádném případě neinstalujte 
program Tchyně 1.0, do Vašeho systému by se dostal virus, který by postupně převzal nad celým 
systémem kontrolu! Rovněž se nesnažte znovu nainstalovat program Milenec 5.0. Jde o nepodpo-
rovanou aplikaci a její instalací se zhroutí program Manžel 1.0. 
  
Shrnutí: Manžel 1.0 je výborný program, má však limitovanou paměť a nové aplikace se nenaučí snadno. 
Možná byste měla zvážit zakoupení podpůrného softwaru na zvětšení paměti a výkonu. Doporučujeme 
programy Vaření 3.0 a  Svůdné prádlo 7.7. 
  
Hodně štěstí! Vaše technická podpora



Rozhovor
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Na otázky
odpovídala Iva Kubelková

1Od modelky k moderátorce a herečce, 
to asi byla dlouhá cesta?

Myslím si, že cesta z modelingu kamkoliv není 
snadná. Je dlouhá a občas i trnitá, ale to platí v životě 
všeobecně. Pokud je člověk pokorný a pracovitý 
a dostane tu možnost, tak se to dá zvládnout. 
A koneckonců, nemluvila bych v minulém čase. Mám 
pocit, že nic neskončilo, že po té cestě jdu neustále.

2Ivu Kubelkovou ale občas ještě 
na přehlídkovém mole vidíme, co je tím 
motivem stále ještě „chodit přehlídky“?

Jako modelka na mole se objevuji skutečně jen 
sporadicky. A motivem jsou hlavně mé dobré 
a přátelské vztahy s některými návrháři. 
Takže když mne požádají, 
ráda jim vyjdu vstříc.

3Ne každý ví, že jste 
nedávno získala 
vysokoškolský titul 

magistry, v jakém oboru?

Vystudovala jsem obor sociální a mediální komunikace 
na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. To mi 
otevřelo dveře v oboru, kterému se věnuji, tedy práci 
v televizi. Dnes už pracuji nejen před kamerou, ale 
i za ní. Teď právě například píši scénář k pořadu Zlatá 
hokejka, kterou budu současně i moderovat.

4Univerzita Jana Ámose Komenského 
se v poslední době objevuje v médiích 
v dost negativním světle.

Myslím si, že je to další virtuální problém. Já si školu 
vybrala proto, že nabízela možnosti dálkového studia 
o víkendech. Za celých 5 let jsem nepociťovala žádné 
úlevy nebo ulehčení. Když občas mluvím se známými, 
kteří studovali na státní škole, tak mám dojem, že je 
to naprosto vyrovnané studium.

5Jak jste se vůbec k moderování dostala?

To všechno se postupně vyvinulo. Nejprve jsem 
moderovala nějaké akce pro své kamarády. Pak začaly 
přicházet i další nabídky. No a jednou na dovolené 
mi zazvonil telefon a přišla nabídka do České televize, 
do pořadu Sama doma. V tom jsem se našla, protože 

je to práce v živém vysílání, která 
v každém okamžiku prověřuje 
schopnosti moderátora. Navíc se 
potkávám s velice zajímavými lidmi 
ze všech možných oborů.

6Je o vás známo, že jste vegetariánkou, 
jak se na to dívá rodina?

Můj partner je taky vegetarián. Děti doma maso také 
nejedí, protože se u nás prostě maso nevaří. 
Ale nechci je do ničeho nutit, v životě si musí zvolit 
vlastní cestu. Takže když starší dcera občas projeví 

Rozhovor

Vicemiss České republiky 1996 a vítězku soutěže o nejkrásnější česká 
ňadra, Ivu Kubelkovou, už dnes lidé vnímají především jako televizní 
moderátorku a jako oblíbenou seriálovou herečku.

...jakákoliv neupřímnost 
se hned projeví a lidé 

to poznají.



přání, abych jí ve školní jídelně objednala normální 
jídlo s masem, nemám s tím problém. Navíc si myslím, 
že u nás v Čechách se stalo jakýmsi měřítkem 
blahobytu to, že denně musí být na stole maso. 
Žila jsem i v Německu a tam například ve školách 
je většina jídel bezmasá. U nás je to právě naopak, 
čtyři dny masitá jídla a jednou bez masa.

7Jak zvládáte dojíždění do práce 
a během studia i do školy?

Protože bydlím na konci teplické dálnice, zabere mi 
cesta do Prahy tak 30 minut. A to není vůbec nijak 

zatěžující. Mám i byt v Dejvicích, ale pokud jedu 
z něj na druhý konec Prahy, trvá to občas stejně 
dlouho nebo déle. Navíc, kdo má zkušenosti ze 
zahraničí, ví, že je tam zcela běžné, že lidé dojíždějí 
denně i z větších vzdáleností.

8Když jsme u cestování, 
kam jezdíte nejraději na dovolenou?

Vzhledem ke dvěma našim malým dětem jezdíme tam, 
kde se to líbí jim. A to je jednoduché – tam, kde je 
teplo, moře a tobogány. Takže nejraději do jižní Evropy 
a severní Afriky. Často se vracíme na místa, kde se 
nám to líbilo.

9Jak relaxujete po práci?

Upřímně řečeno, pro mne jsou největším 
relaxem chvíle, kdy mohu takzvaně „vypnout“ 
a nemusím se plně koncentrovat na to, co dělám. 
Skutečným relaxem jsou pro mne procházky 
s dětmi.

10 Jak se staráte o kondici, vzhled, pleť 
a podobně?

Musím přiznat, že žádné masáže nebo kosmetické 
salony nenavštěvuji. Prostě na to není čas, který trávím 
raději s rodinou. Dříve jsem sportovala, ale dnes je 
to opět otázka času. Takže v současnosti je pro mne
 nejlepším sportem to, když moje děti jezdí na kole 
a ta mladší potřebuje ještě pomoc, takže ona jede 
a já za ní běžím a přidržuji, aby někam nezajela 
a nespadla.

11Ale přece jen jsem se dozvěděl, 
že máte vztah k lázním Luhačovice?

No to je taková náhoda. Před časem jsem tam 
moderovala nějakou akci a měla jsem možnost si vzít 
i rodinu s sebou. Nakonec jsme tam zůstali několik dní 
a udělali si krátkou rodinnou dovolenou. Moc se nám 
tam líbilo a letos si to zopakujeme, protože tam budu 
moderovat silvestrovský večer.

Rozhovor
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12 Lázně, to už je součást zdravotnického 
systému, jaké s ním máte zkušenosti?

Naposledy jsem ležela dvakrát v porodnici u Apolináře 
a musím říci, že jsem byla spokojená. Z celého 
prostředí jsem necítila, že bych měla málo soukromí. 
Děti mi přinesli, kdykoliv jsem o to požádala, s tím 
nebyl žádný problém. Dnes si každá maminka může 
v porodnici připlatit nadstandard, a mít tak samostatný 
pokoj. Musím říci, že jsem měla uklidňující pocit, 
když jsem věděla, že při případných komplikacích 
mám za sebou nemocnici s jejím personálem.

13Ale prodělala jste i laserovou operaci očí?

Ano a jsem ráda, že jsem se k tomu rozhodla. 
Dlouho jsem to promýšlela, ale nakonec jsem dospěla 
k přesvědčení, že technika už je tak daleko, že nehrozí 
žádné riziko. Měla jsem čtyři dioptrie a celou svou 

kariéru modelky jsem prožila s kontaktními čočkami. 
Dneska je to pohoda, vidím perfektně a celá ta 
operace trvala asi deset minut. Je to nádhera se ráno 
probudit a vidět okamžitě ostře.

14V seriálu Cesty Domů hrajete lékařku, 
nakoukla jste doktorům pod pokličku?

Trochu ano. Natáčíme i v pražském IKEMu. Musím říci, 
že jsem nejvíce obdivovala sestřičky. Tuhle práci musí 
dělat skutečně člověk s láskou a touhou pomáhat 
jiným. Navíc s jejich nízkými platy u téhle práce může 
zůstat jen ten, kdo ji dělá z přesvědčení a proto, 
že ji dělat chce. Pokud děláte něco, co je směřováno 
k lidem, což je třeba i moje práce v televizi, pak 
to musíte dělat naplno a upřímně, protože jakákoliv 
neupřímnost se hned projeví a lidé to poznají.

Pavel Hanuška

Rozhovor
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RECEPTY 
NA LETNÍ DNY

V předchozím rozhovoru se Iva Kubelkové zmiňuje o svém vegeta-
riánství. Proč tedy neudělat praktickou tečku za příjemným rozhovo-
rem a nepodělit se s vámi o výborné vegetariánské recepty?

Co je tedy vegetariánství? Dle encyklopedie, kterou zveřejnila zkuše-
ná výživová poradkyně Margit Slimáková na svých stránkách: 
www.margit.cz, je spíše komplexním životním stylem než jen stravo-
vacím způsobem. Vypovídá o hodnotách jednotlivce, o jeho názoru 
na životní prostředí, o jeho zdraví a etických postojích. Nechci vás 
zahlcovat další defi nicí vegetariánství, ale přesto, pokud chcete vě-
dět víc, podívejte se na stránky Margit, nebo zapátrejte na internetu.

CELEROVÉ LUPÍNKY 
SE SEZAMEM
Pečené v troubě (180 °C - 200 °C)
Tento recept jsem si dovolila vytáhnout 
z vlastní kulinářské dílny. Mám jej 
odzkoušený a je skutečně výtečný. 
Jediné, na co si musíte dát pozor, 
je, aby nezachutnal celé vaší rodině, 
protože potom budete opakovaně 
stát u sporáku, loupat celer a zuřivě 
hlídat troubu, aby se z lupínků 
nestaly uhlíky.

Ingredience:
- bulva celeru (stačí z 1/2, další polovinu můžeme zapéct 
s bramborami a špenátem, nebo udělat mrkvovo-celerové pečené 
placičky, návod najdete na webu www.zdraverecepty.cz)
- sůl (nejlépe mořská, je zdravější, obohacená 
o cenné minerály)
- sezamové semínko, olivový olej

JAHELNÍK
Následující recept mi poskytlo 
sdružení Zdravá potravina, 
které provozuje doporučovaný 
portál www.zdraverecepty.cz 
a www.chemievjidle.cz 
(pro ty, komu nejsou lhostejná ,,éčka‘‘ v jídle).
Počet porcí: 8

Ingredience: 
- 250 g jáhel, 0,5 l mléka, 50 g třtinového cukru, 2 vejce, 
20 g másla, hrst rozinek, 1 jablko, 1 malý kompot meruněk, 
30 g cukru do bílků

Postup:
Jáhly spaříme 2x vroucí vodou. Poté nasypeme do mléka, 
přidáme cukr a vaříme do změknutí. Vmícháme máslo, ovoce 
a hrozinky. Necháme vychladnout. Ve chvíli, kdy je směs vlažná, 
přidáme 2 žloutky. Nalijeme do vymazané a moukou vysypané 
dortové formy. Ušleháme sníh (ze 2 bílků) s cukrem. Pečeme ve 
středně vyhřáté troubě asi 15 - 20 min.
Můj tip: vyměnila bych meruňkový kompot za čerstvé ovoce 
z letní zahrady.

Dobrou chuť!
Marta Novotná

TIP 
            Logo Zdravá potravina         je nové a jediné spotřebitelské              logo, které se dívá na potravinu             komplexně a hodnotí ji z pohledu obsahu                 potravinových aditiv (tzv. éček), složení,   nutričních hodnot, kategorie a původu     potraviny. Více informací o logu na            www.ZdravaPotravina.cz

    

u

KY

ut 

LEHKÉ 

Postup:
Oloupeme celer. Nakrájíme na tenké pláty, vložíme do větší misky, 
posolíme, posypeme sezamovými semínky, pokapeme olivovým 
olejem a pečlivě promícháme. Lupínky nesmějí být suché, ale také 
ať vám neplavou v oleji. Celerové plátky poklademe na plech hustě 
vedle sebe, vložíme do rozehřáté trouby a hlídáme. Jakmile začnou 
trochu zlátnout a mít kůrku, plech vyndáme, otočíme plátek po plátku, 
opečeme z druhé strany a je hotovo.
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TIP

BD, BD logo a BD Vacutainer jsou ochranné známky 
firmy Becton, Dickinson and Company. ©2012 BD

Distributor pro Českou republiku: 
SCHUBERT CZ spol. s r.o.
Na Bělidle 8
150 00 Praha 5
Tel: +420 251 001 194, Fax: +420 257 326 126
mail: info@schubert24.cz 
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Každý detail 
    pro Vaši jistotu

Nová odběrová jehla 

BD Vacutainer®

Eclipse™ Signal™

Intuitivní, jednoduché použití, s aktivací 
bezpečnostního mechanizmu jednou rukou 
- kombinuje bezpečnost a indikaci umístění 
v žíle pro zajištění úspěšného odběru.

inzerce

Novinky

Klinická onkologie pro sestry
2., přepracované a doplněné vydání
Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková  a kolektiv 

Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace. Moderní učebnice 
klinické onkologie pro sestry ve svém novém vydání odráží prudký a bouřlivý vývoj léků 
a léčebných postupů, který ovlivňuje toto velmi významné odvětví medicíny. Klinická 
onkologie pro sestry je určena nejen sestrám-specialistkám, ale všem sestrám, které 
pečují o pacienty s nádorovým onemocněním v nemocničním, ambulantním či domácím 
prostředí. Vzhledem k tomu, že výskyt nádorových onemocnění neustále stoupá, je 
důležité, aby i studenti ošetřovatelství získali poznatky z této problematiky, proto je kniha 
určena rovněž jim a jejich pedagogům.

ISBN: 978-80-247-3742-3, dvojbarevná kniha, 450 stran, 469 Kč

Kompendium 
hojení ran pro sestry
Andrea Pokorná, Romana Mrázová

Kniha přináší originální komplexní pohled 
na problematiku hojení chronických ran. 
Prezentuje odborné informace nejen 
k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie 
chronické rány, ale také k procesu 
standardizace ošetřovatelských postupů 
a výsledků ošetřovatelské péče dle 
Aliance 3N (NANDA, NIC, NOC) a postupů 
na základě evidence based nursing. Kniha popisuje základní postupy péče 
o chronickou ránu, včetně hodnocení ran a bazálních postupů fázového hojení 
a globální léčby. Samostatné kapitoly jsou věnovány komplexnímu přístupu 
k péči o vybrané chronické rány a defekty (bércové ulcerace, dekubity, syndrom 
diabetické nohy). V publikaci jsou zmíněny také nejčastější chyby v péči o osoby 
s chronickou ránou. Knižní novinka je doplněna bohatou obrazovou přílohou.

ISBN: 978-80-247-3371-5, 200 stran, 249 Kč

inzercein r



Příznaky dehydratace
Když dehydratace našeho organismu dosáhne 1 %, spustí se 
v našem těle obranný mechanismus – dostaneme žízeň. 
Důsledky dehydratace se mění podle věku, ale vždy může 
výrazně ovlivnit zdraví člověka.

Nedostatek tekutin způsobuje:
• vyšší únavu
• poruchy ledvin
• bolesti hlavy, kloubů atd.

Předpokládá se, že řada civilizačních chorob je buď prvním 
příznakem, nebo následkem trvalého nedostatku tekutin. 
Důležité je pít v průběhu celého dne, abychom stále 
doplňovali zásoby vody a minerálů.

Zvláštnosti pitného režimu
• Pro „zdravou“ hydrataci není důležitý jen příjem tekutin 
 a jejich složení, ale i složení stravy.
• Je nutné pít v průběhu celého dne, a to již od rána 

 (šálek čaje či kávy nestačí uhradit noční ztráty vody). 
 Člověk není velbloud, aby se napil jednou denně do zásoby. 
 Je potřeba regulovat spotřebu tekutin podle aktuální zátěže 
 a potřeby.
• Nejvhodnějšími tekutinami pro horké počasí jsou čistá 
 voda včetně té z kohoutku, nebo nakyslé či nahořklé nápoje. 
 Sladké a přechlazené nápoje zvyšují pocit žízně.
• Voda pro kojence. Pokud pitná voda z vodovodu 
 odpovídá všem požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná 
 i pro kojence. Kojenecká voda balená představuje určitý 
 nadstandard a vyšší stupeň kvality, protože limity jsou 
 stanoveny mnohem přísněji než u pitné vody. Minerální vody  
 středně a silně mineralizované by se kojencům neměly
 vůbec dávat.
• U vrcholového sportu a některých náročných profesí může 
 být nutné do sortimentu zařadit i zvláštní druhy nápojů – 
 iontové, obohacené, energetické, proteinové apod. 
 U normální populace je příjem takových nápojů zbytečný 
 a ve větším množství může být dokonce škodlivý.

Moje zdraví
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Proč se má pít pravidelně? Náš organismus obsahuje 

ze 60 % vodu. Přitom naše tělo vyloučí každý den 

2,5 l vody. Zvláště v teplém počasí a při zvýšené tělesné 

aktivitě musíme proto dbát na dostatečný přísun 

tekutin. Potraviny (mléko, ovoce, zelenina, maso…) 

nám dodají asi 1 l vody denně, proto je potřeba alespoň 

1,5 l vody denně vypít, abychom tekutiny doplnili.

  Nezapomínejte 
na PITNÝ režim 

VHODNÁ 
JE I ČERSTVÁ VODA 
Z KOHOUTKU!
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Moje zdraví

Vhodné nápoje pro pitný režim
Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního 
stavu jsou nejvhodnější čisté vody – čerstvá voda z veřejného 
vodovodu či kontrolované studně, balená kojenecká, pramenitá 
a slabě mineralizovaná přírodní voda bez oxidu uhličitého. 
Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství úměrně 
k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou 
ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné 
čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého 
obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít 
raději slabé a je vhodné je střídat.

Nevhodné nápoje pro pitný režim
Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich 
vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního 
objemu tekutin. Dále káva a alkoholické nápoje nejsou 
součástí pitného režimu. Nevhodné jsou sladké nápoje. 
Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně a překyseluje 
organismus. Ke stálému pití se také nedoporučují silně 
mineralizované vody.

Pravidla potravinové hygieny

Pro konzumaci vody
• Před pitím, zejména ráno nebo po návratu z práce nebo 
 víkendu, nechávejte vodu po dobu půl minuty odtéci.
• Takto „spotřebované“ množství vody odpovídá pouze 
 jednomu spláchnutí toalety a vy budete mít jistotu, že voda, 
 kterou konzumujete, je čerstvá.
• Na vaření nepoužívejte teplou vodu z kohoutku.

Pro skladování vody
• Vodu uchovávejte v chladničce a pravidelně vyměňujte 
 led do nápojů.
• Používejte pouze čisté nádoby a spotřebovávejte vodu 
 do 24 hodin.
• Ochraňujte vodu před prachem a zápachy.
• Vodu doporučujeme uchovávat mimo přístup vzduchu 
 a světla, proto používejte uzavíratelné láhve nebo překryjte 
 nádobu fólií, nevystavujte vodu slunci.

Co je správně/špatně? A proč.

Teplá voda z kohoutku by se neměla používat na vaření.
• Správně: Chladné prostředí uchovává po určitou dobu 
 kvalitu vody, zatímco teplo podporuje množení bakterií. 
 Teplá voda také nepodléhá tak rozsáhlé kontrole kvality 
 jako pitná voda. Na vaření a přípravu instantních nápojů  
 dávejte přednost vodě studené, kterou podle potřeby 
 ohřejete.

Voda z vaší studny je bez rizika.
• Špatně: I když máte doma studnu a čerpáte podzemní 
 vodu, její konzumace se nedoporučuje. Studně totiž 
 nespadají pod žádnou pravidelnou zdravotní kontrolu, 
 přestože jsou tyto zdroje obzvláště náchylné k vnějšímu 
 znečištění, např. k infi ltraci odpadními vodami nebo 
 takovými, které byly v kontaktu se zvířaty apod. Vybavit 
 svou studnu úpravnou vody nestačí k tomu, aby vám 
 permanentně garantovala pitnou vodu.

Led se může uchovávat donekonečna v mrazáku.
• Špatně: Voda je potravinářský produkt. I když se uchovává 
 v mrazáku, její kvalita se může časem zhoršit. Vodu, kterou  
 používáte na tvorbu ledu, pravidelně vyměňujte.

Karafu na vodu není nutné čistit.
• Špatně: V kapkách vody, které zůstávají na dně, se mohou  
 množit bakterie. Čistěte ji pravidelně a občas použijte ocet a  
 hrubou sůl k odstranění usazenin vápníku, které mohou 
 zhoršit chuť a aroma vody. Potom důkladně třikrát vypláchněte.

Voda má příchuť chlóru, je tedy zdravotně závadná.
• Špatně: Chlór, který je do vody přidáván ve velmi malých  
 dávkách (1 z 20 kapek chlóru na tisíc litrů vody odpovídá  
 obsahu pěti van), nepředstavuje pro člověka žádné 
 nebezpečí. Naopak, je to potravinový konzervátor, 
 který garantuje bezvadnou bakteriologickou kvalitu vody a 
 zabraňuje množení bakterií. K odstranění příchuti chlóru 
 nechte vodu chvilku odstát, nebo do ní přidejte pár kapek 
 citrónové šťávy.

Vápník ve vodě je zdraví škodlivý.
• Špatně: Vápenitá voda 
 obsahuje vápník, 
 který je doporučován 
 k podpoře růstu 
 a proti odvápňování kostí.

Úniky vody znamenají tisíce 
ztracených litrů.
• Správně: Kapající kohoutek 
 vám může způsobit ztrátu až 
 50 000 litrů za rok.



Co to kamenec je? 

Je to minerál – krystalický síran 
hlinitodraselný – vlastně čistě přírodní 
kámen, který se těží v kamencových 
dolech. Nutno podotknout, že jich 
dnes v provozu není mnoho. U nás 
se kdysi kamencový lom nacházel 
v místě dnes známém jako Kamencové 
jezero u Chomutova. První zmínky 
o výskytu tohoto minerálu jsou zde 
již v padesátých letech 16. století. 
Na internetu je možné se dočíst, 
že na přelomu 19. a 20. století dokonce 
existovaly Lázně Kamencová huť. 
Tady se léčily horní cesty dýchací, 
dna, anemie, revma. Kyselina sírová, 
sírany železa a hliníku působí stahujícím 
účinkem, a proto byly tyto lázně 
hodnoceny stejně kladně jako 
minerální rašelinné lázně ve 
Františkových Lázních.

Proč je kamenec oblíbeným 
čistě přírodním kosmetickým 
produktem? 

Jedná se o tělu příznivou přírodní látku, která nemá žádné 
neblahé účinky na naši pokožku. Neobsahuje žádné 
chemikálie, aroma, alkohol… nic. Má skvělé uklidňující, 
svíravé (adstringentní) a antibakteriální účinky. V současné 
době se používá v největší míře jako antiperspirant 
– deodorant. Stále se ještě setkáme s nejasností 
v terminologii, co je deodorant a co antiperspirant. 
Deodorant je kosmetický přípravek, který omezuje tělesný 
pach, vznikající činností mikroorganismů na pokožce. 

Množství tvořeného potu neomezuje. Antiperspirant 
je kosmetický přípravek, který omezuje 

pocení. Jako účinné látky slouží různé 
sloučeniny kovů, jejichž základní 

Moje zdraví
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funkcí je zúžit vývody potních žláz a tím omezit produkci 
potu a jeho mikrobiální zapáchající rozklad (často to bývají 
soli hliníku, pro naše zdraví nepřijatelné).

Kamenec pot pouze reguluje, potní žlázky mírně stahuje, 
avšak úplně pocení nebrání a pot neblokuje (což jak víme, 
není zdravé). Pouze rozkládá pachové bakterie, takže 
nemusíme mít obavu z toho, že budeme čichově nepříjemní 
pro naše okolí. Omezuje pocení v podpaží i nohou a jeho 
působení je mnohahodinové, takže jeho aplikaci nemusíme 
opakovat, neb je to zbytečné. Kamenec zápach neskrývá, 
ale brání jeho rozvinutí. Již naši dědečkové používali 
kamenec po holení, protože uzavírá póry pokožky a brání 
zarůstání chloupků. Konečně i dnes ženy, které si holí 
nožky a poté použijí kamenec, mohou zapomenout 

inzerce

Moje zdraví

na nepříjemné vyrážky a pupínky. Je 
třeba se zmínit o jeho dalších účincích. 
Uklidňuje pokožku po štípnutí hmyzem, 
akné, opary, afty, drobné řezné ranky 
a trhlinky. Ochlazuje po opalování či 
popálení. Stačí namočit ve studené 
vodě a lehce přejíždět několik vteřin 
po pokožce. Při pravidelném používání 
se postupně zúží vývody potních 
kanálků v kůži a nadbytečné pocení 
se normalizuje (zejména v období 
puberty).

V jaké formě můžeme 
kamenec koupit? 
Prodává se ve formě kostek 

a tyčinek, tzv. deokrystal nebo čistý 
kamenec. Ve vybraných drogeriích 
nebo lékárnách lze zakoupit mletý 
zásyp z kamence do obuvi. Výborný 
prostředek proti nadměrnému pocení 
a zápachu nohou. Jedná se i o účinnou 
prevenci plísňových onemocnění kůže 
chodidel i dlaní rukou.

Přírodní 
nebo syntetický 
kamenec?

Jeho výhodou je i to, že nelepí 
a nezanechává skvrny. Mnohé 
kosmetické fi rmy tento deodorant – 
antiperspirant vyrábějí synteticky. 
Je téměř k nerozeznání od přírodního. 
To, zda se jedná o syntetický nebo 
přírodní, by mělo být uvedeno na obale. 
Na poličkách v našich koupelnách 
je dnes mnoho kosmetických, 
ne vždy čistě přírodních produktů. 
Zamysleme se tedy nad tím, zda si 
neuděláme místo také pro tento 
malý zázrak.

Máte zájem vyzkoušet si kamenec 
na vlastní kůži? Na 5 úspěšných 
luštitelů (křížovka str. 32) čeká 
v praktickém balení od fi rmy Květiny 
pro zdraví, která jej dováží z Francie.

Jiřina Víchová
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Co je to manuální 
lymfodrenáž, čím se liší 
od klasické masáže?

Manuální lymfodrenáž je hmatová 
technika, jejímž cílem je zlepšit 
funkci povrchového mízního 
systému – mobilizovat mízní 
tekutinu z podkoží a zlepšit její
transport tímto systémem. 
Povrchové míznice vracejí 
z tkáňového moku do krevního 
oběhu asi 10 % látek, které 
pro svou velikost nemohou být 
vstřebávány krevní kapilárou 
(zvláště plazmatické bílkoviny, 
ale i tuky, bakterie, nádorové 
buňky) s navázanou vodou.

Vzhledem k tomu, že povrchový 
mízní systém je uložen v oblasti 
podkoží, ošetření provádíme 
jemně, musí být nebolestivé, je 
tvořené souborem kruhovitých 
nebo spirálovitých hmatů o pomalé 
frekvenci, nedochází k prokrvení. 
Principem manuální lymfodrenáže 
je odvedení mízy z postižených 
částí podkoží do již vyprázdněného 
(ošetřeného) mízního systému 
až k jeho ústí do žilního řečiště 
v oblasti krku.
Oproti manuální mízní drenáži 

je klasická masáž orientovaná 
na průběh svalů a jejich úponů, 
ošetření se tedy musí provádět 
pod vyšším tlakem a může být 
bolestivé, dochází ke zvýšení 
prokrvení.

Z výše uvedené charakteristiky 
ošetření vyplývá, že časté označení 
lymfomasáž (které je používáno 
jako synonymum pro lymfodrenáž) 
nevystihuje přesně způsob ošetření 
a jeho použití je nesprávné 
a zavádějící.

Proč je ošetření manuální 
lymfodrenáží časově 
náročné?

Jak již bylo uvedeno, principem 
ošetření je odvedení mízy 
z postižených tkání do předem 
uvolněného zdravého mízního 
systému. Například při rozvinutém 
otoku horní končetiny u pacientky 
po operaci prsu je nutné provést 
ošetření krku, dále ošetření 
hrudníku, zad, břicha a na závěr 
provést ošetření postižené 
končetiny. Při zachování základních 
principů manuální lymfodrenáže 
(každý hmat opakujeme 5-7x, 
s pomalou frekvencí) není možné 

ošetření zvládnout v čase kratším 
než 60 minut. Ošetření pouze 
postižených částí podkoží je sice 
časově málo náročné, ale nelze 
očekávat řádný terapeutický efekt, 
míza se pouze posune do jiných 
tělních partií, nevrací se však 
v dostatečné míře do krevního 
oběhu.

Lze manuální lymfodrenáž 
nahradit přístrojovou 
lymfodrenáží?

V některých případech může 
být manuální lymfodrenáž 
částečně nahrazena přístrojovou 
lymfodrenáží. Na oblast končetin 
nebo beder a hýždí lze aplikovat 
vícekomorové návleky, které jsou 
napojené na programovatelný 
přístroj. Ten pod tlakem 25-50 mm 
Hg plní jednotlivé komory návleku 
dle zásad lymfodrenáže a stimuluje 
vstřebávání a transport mízy.
Vždy se však jedná o ošetření 
méně intenzivní a sofi stikované 
v porovnání s manuálním 
provedením. Navíc nelze nikdy 
použít přístrojovou lymfodrenáž 
izolovaně, vždy i před její aplikací 
je nutné uvolnit partie mízního 
systému, které návlek nepostihuje. 
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Je také součástí léčby pacientů 
v pokročilém stadiu „celulitidy“ – lipolymfedému.

Manuální 
lymfodrenáž

částečně nahrazena přístrojovou 
lymfodrenáží Na oblast končetin

ošetření zvládnout v čase kratším 
než 60 minut. Ošetření pouze
postižených částí podkoží je sice 
časově málo náročné, ale nelze
čekávat řádný terapeutický efekt,

pouze posune do jiných
ací se však 

částečně nahrazena přístrojovou

č
očeká
míza se pou
tělních partií, nevrací se v
v dostatečné míře do krevního 
oběhu.

ze manuální lymfodrenáž 
nahradit přístrojovou 
lymfodrenáží?

V některých případech může
být manuální lymfodrenáž

ří jástečně nahrazena přístrojovou

Moje zdraví



Například před použitím 
kalhotového návleku u nemocného 
s otoky dolních končetin je nutné 
minimálně ošetřit manuální 
lymfodrenáží oblast krku, břicha 
a tříselných uzlin. 

To se bohužel velmi často neděje 
ve zdravotnických zařízeních 
a velmi vzácně se provádí 
v kosmetických zařízeních. Ošetření 
se pak stává v lepším případě 
neúčinné a v horším může vést 
ke vzniku komplikací (dušnost, 
bolesti hlavy, přesun otoku nad 
oblast návleku). Nesprávné je také 
ponechat pracovat přístroj s vyšším 
tlakem, tlaky nad 70 mm Hg mohou 
po delší aplikaci nevratně poškodit 
mízní cévy.

Pro koho je vhodné 
ošetření manuální 
lymfodrenáží?

Manuální mízní drenáž je 
indikována ze zdravotních důvodů 
nemocným s lymfatickými otoky 
(vrozenými nebo získanými), 
pacientům v pokročilých stadiích 
žilního onemocnění, včetně 
bércového vředu. Je také součástí 
léčby pacientů v pokročilém stadiu 
„celulitidy“ – lipolymfedému. 
Vhodné je její použití u otoků 
provázejících zánětlivá kloubní 
onemocnění (revmatoidní artritida), 
u celotělových otoků podmíněných 
hormonálními změnami nebo 
užíváním některých léků 
(antagonisté kalcia, phenylbutazon, 
reserpin, trimethadone, estrogen, 
methyldopa, carbenoxolone a další).
Mimo lymfatické otoky je však 
vhodné užití manuální lymfodrenáže 
jako doplňující léčby i u nemocných 
s těžšími formami akné, syndromů 
bolestí hlavy, sclerosis multiplex, 
sklerodermie, nebo při obstipaci.

Velký význam má také provádění 
manuální lymfodrenáže 
u fyzioterapie sportovců.
Metoda však není indikována 
k redukci tukové tkáně.

Lze provést ošetření 
u každého?
Manuální lymfodrenáž je velmi 

účinnou metodou, po jejímž
 správném provedení dochází 
ke zrychlení průtoku lymfatickou 
kapilárou a současně 
i k přechodnému zvýšení objemu 
cirkulující krve. Z toho důvodu nelze 
ošetření provádět u nemocných 
s projevy srdečního a ledvinného 
selhávání, dále u nemocných 
s probíhající akutní bakteriální 
infekcí, individuálně zvážit léčbu 
je nutné u pacientů s nestabilním 
nádorovým onemocněním.

Kromě toho existuje obrovská řada 
omezení pro ošetření jednotlivých 
tělních partií. Oblast krku nesmí být 
ošetřena u nemocných se zvýšenou 
funkcí štítné žlázy, srdeční arytmií, 
opatrnost je nutná u lidí starších 
60 let pro zvýšené riziko uvolnění 
možného aterosklerotického 
plátu karotické tepny. Při ošetření 
hrudníku a zad je nutné vynechat 
některé hmaty u nemocných 
s osteoporózou. Hluboká mízní 
drenáž břicha se nesmí provádět 
v těhotenství, během menstruace, 
u divertikulózy a ileózních stavů, 
u aneurysmatu břišní aorty, 
u pacientů s projevy těžké 
arterioskleózy (zvláště v kombinaci 
s diabetem a hyperlipoproteinemií), 
u zánětlivých onemocnění 
střeva, po proběhlé hluboké žilní 
trombóze v oblasti břicha. Ošetření 
dolních končetin nelze provést při 
probíhajícím zánětu v oblasti žilního 
systému a při fl ebotrombóze.

Manuální mízní drenáž je velmi 
účinná součást léčby lymfatických 
otoků. Spolu se zevní kompresí 
a speciální protiotokovou 
gymnastikou tvoří komplexní 
protiotokovou (dekongestivní) léčbu.
Předpokladem pro dosažení 
dobrého léčebného efektu je 
však důsledná znalost anatomie 
mízního systému, pochopení 
principu ošetření, jeho důsledné 
provedení. Vzhledem k charakteru 
ošetření může provádět manuální 
lymfodrenáž pouze zdravotnický 
pracovník po absolvování 
specializovaného kurzu. Indikovat 
k tomuto ošetření by měl vždy 
lékař – lymfolog se zvážením všech 
přínosů a rizik.

Aplikace lymfodrenáže nebo 
„lymfomasáže“ v různých 
nezdravotnických zařízeních 
může být pro klienty těchto zařízení 
v lepším případě neúčinná, 
v horším riziková.

15
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Dalšíí informacce 
o žilní pproblemaatice

naleeznete naa 
www.zilnniporadnaa.cz.

Moje zdraví
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Sluneční paprsky, správně elektromagnetické záření je 
nezbytným předpokladem pro všechny formy života na 
Zemi, ale díky svým ultrafi alovým (UV = z anglického 
ultraviolet) složkám může být i nebezpečné. Škodlivost 
UVA a UVB paprsků byla již několikrát bezpečně 
prokázána. Způsobují nejen předčasné stárnutí kůže, 
ale mohou zapříčinit vznik rakoviny a také vážně 
poškodit zrak.

Snaha chránit lidskou kůži před škodlivými UV paprsky 
postupně prosadila výrobu opalovacích přípravků 
s ochrannými faktory – SPF (Sun Protection Factor). 
Ochranný faktor je látka, která blokuje, odráží nebo 
pohlcuje ultrafi alové záření. Tím brání tomu, aby 
paprsky dopadaly přímo na kůži a poškozovaly ji.

Hodnota faktoru (číslo uvedené na obale opalovacího 
přípravku) udává, jak dlouho můžete zůstat na slunci, 
než dojde k zčervenání kůže. Například SPF 15 
poskytuje pokožce 15x delší ochranu, než by měla 
bez ochranného přípravku s tímto faktorem. Když má 
člověk světlou pleť, zčervená na slunci cca po 

10 minutách. Ale pokud bude použit ochranný 
prostředek s faktorem 15, bude pokožce 
trvat 150 minut (15 SPF x 10 min), než 
začne červenat.

Nicméně neznamená to, že by se 
pokožka neopálila vůbec. SPF pouze 
prodlužuje bezpečné slunění.

Základním vodítkem při výběru 
vhodného faktoru je, kromě 
předpokládané doby strávené 
na slunci, určení kožního 
fototypu (schopnost produkovat 
melanin neboli pigment). 
Klasifi kace je vytvořena podle 
náchylnosti kůže ke spálení 
(opálení).

Jestlipak 
víte…?

Moje zdraví
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Keltský typ 
se velmi rychle spálí, nikdy se 
neopálí, ke zčervenání dochází 
zhruba po 10 minutách pobytu 
na slunci. Tito lidé mají velmi 
světlou kůži obvykle s pihami, 
extrémně citlivou, modré nebo 
zelené oči a blond až zrzavé 
vlasy.

Evropan 
se světlou pletí 
se rychle spálí, opaluje se 
slabě, až na výjimky se neopálí 
dohněda, kůže se loupe, ke 
zčervenání dochází po 10 až 
20 minutách pobytu na slunci. 
Má světlou kůži, někdy s pihami. 
Oči modré, zelené, šedé, vlasy 
blond až hnědé.

Evropan 

s tmavou kůží 

se opaluje dobře, občas se spálí, 

ke zčervenání dochází po 20 až 

30 minutách na slunci, kůže je 

světlá až světle hnědá, oči šedé 

až hnědé, vlasy tmavší blond 

nebo hnědé až tmavě hnědé.

 Odborníci a lékaři rozlišují v evropském    
prostředí čtyři hlavní fototypy.

Moje zdraví

Středomořský 
typ 

se spálí zřídka, opaluje se 

rychle a lehce, většinou přímo 

hnědne, pokožka reaguje až 

po 45 minutách pobytu na 

slunci, kůže je světle hnědá až 

olivová, oči tmavé, vlasy tmavě 

hnědé nebo černé.

S
t

Aby opalovací přípravky plnily svou ochrannou funkci, 
musí dle směrnice EU povinně chránit jak před UVB, 
tak i před UVA zářením.

Číslo na obale ochranného prostředku vyjadřuje 
kvalitu ochrany před UVB paprsky, které způsobují 
zarudnutí kůže. Výše ochrany před UVA paprsky 
v přípravku se musí rovnat minimálně 1/3 udávaného 
SPF faktoru. Na obale přípravku je pak uvedena 
poznámka nebo znak o UVA ochraně.

Evropská směrnice chrání spotřebitele nejen před 
nejednoznačným tvrzením 
o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu 

záření, ale 
navíc spotřebiteli 
zaručuje díky 
jednotné kategorizaci 
snazší srovnání výrobků a snazší 
výběr prostředku. Nařizuje totiž 
označování přípravků pomocí čtyř 
kategorií. Jako nejnižší možný uvedený 
SPF faktor povoluje č. 6, který se 
spolu s č. 10 řadí do kategorie 
nízké ochrany, do další kategorie 
střední ochrany patří č. 15, 20 
a 25 SFP, kategorii vysoké 
ochrany tvoří faktory č. 30 a 



SOUTĚŽ
Chcete získat jeden z pěti balíčků 

  opalovacích přípravků SOL 
 od fi rmy Orifl ame 
   v hodnotě 837 Kč?

Stačí odpovědět na otázku:
Kolik let letos slaví ORIFLAME od svého vzniku?

Své odpovědi zasílejte na adresu souteze@sesterna.cz 
a do předmětu dejte heslo SESTERNA.

Výherkyně z minulé soutěže s Orifl ame o 3 balíčky plné produktů potřebné k líčení 

v hodnotě více než 3 000 Kč: Vacenovská Hana (Rohatec), Olivová Pavlína (Cerekvice nad Loučnou), 

Irena Poláchová (Brno). Výherkyním gratulujeme. 
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50 a jako poslední je uvedena kategorie velmi vysoké 
ochrany, do které spadají všechny ochranné faktory 
nad 50. Daná kategorie musí být uvedena na etiketě 
alespoň tak dobře viditelně jako chranný sluneční 
faktor.

Aby vybraný opalovací přípravek poskytoval pokožce 
ochranu, která je mu připisována, odborníci doporučují 
s ním nešetřit. Měl by být nanášen v množství 2 mg/cm², 
což je rovno zhruba 6 čajovým lžičkám (přibližně 36 g)
přípravku na tělo jedné průměrné dospělé osoby. 
Příliš tenká vrstva přípravku způsobuje značné snížení 
ochranného faktoru.
Navíc velmi důležité je časté a opakované nanášení 
opalovacích přípravků, doporučuje se každé 2 hodiny. 

Opakované nanesení neumožňuje další prodloužení 
pobytu na slunci, nicméně je vhodné např. po koupání 
a osušení, kdy se ručníkem přípravek stírá, stejně tak 
jeho vrstvu narušuje písek či nadměrné pocení. To je 
také vysvětlení, proč i produkty, které jsou označené 
jako voděodolné, je třeba nanášet opakovaně. 

Voděodolné přípravky chrání kůži při koupání, protože 
UV paprsky pronikají i pod vodní hladinu, ale proti 
mechanickému setření odolné nejsou.

Zuzana Staňková

Moje zdraví



17

Moje zdraví

3 zp soby, jak si titul M J VLÁ EK p edplatit
1. zašlete e-mail s objednávkou na adresu mujvlacek@wemakemedia.cz
2. vypl te objednávkový kupon a zašlete poštou na adresu: We Make Media, s. r. o., „P edplatné“, Jeseniova 55, Praha 3, 130 00
3. objednejte si asopis telefonicky na ísle +420 274 003 337

P i objednání p edplatného jako dárku pro jinou osobu zasíláme na vaši žádost dárkový certi  kát.

Titul                                           Jméno                                                     P íjmení

Telefon                                       E-mail

Adresa, na kterou chci M J VLÁ EK zasílat:

Ulice + .p.

M sto/obec                                                                                              PS

Zp sob platby:
      poštovní poukázkou            fakturou I /DI
      p evodem na ú et vydavatele:  35-7929590267/0100

Svou objednávkou poskytuji spole nosti We Make Media, s. r. o. souhlas se zpracováním uvedených údaj  k marketingovým ú el m a prohlašuji, že jsem se seznámil/a 
s pou ením o ochran  osobních údaj  dle zákona . 101/2000 Sb.  Poskytnutí údaj  je dobrovolné.

Datum                                        Podpis zákonného zástupce                                                 
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Minule jsme si povídali, proč a jak lidé ve středověku cestovali. Bylo to většinou po souši. Po moři si ještě moc netroufali, nanejvýš pluli kolem pobřeží. Věřili, že Země je placatá a skládá se pouze ze tří kontinentů – Evropy, Asie a Afriky. A za mořem už není nic…

ZÁMOŘSKÉ PLAVBY ZÁMOŘSKÉ PLAVBY 
JEN PRO HRDINYJEN PRO HRDINY
Až později astronomové vyřkli názor, že je Země 
kulatá. Přesto se lidé báli vyplout na širé moře. 
Báli se nekonečného bloudění po neznámém 
oceánu plném hrůzných oblud. Na takové cesty se 
vydávali jen ti nejodvážnější dobrodruzi. Zlatým 
věkem zámořských plaveb se stalo 15. století. 
Portugalský princ Jindřich Mořeplavec 
podporoval cestování a objevy. Založil dokonce 
námořní školu pro budoucí dobrodruhy.

PRVNÍ CESTY PRVNÍ CESTY DO INDIEDO INDIEPortugalský badatel a mořeplavec Vasco da Gama obeplul Afriku a doplul jako první do 
Indie. Cesta to byla zdlouhavá. Cestovatelé 
se snažili najít do Indie a Číny nové obchodní 
cesty západním směrem přes moře. Tenkrát 
ještě netušili, že jim v cestě bude stát nový, 
neznámý kontinent.

SLAVNÝ SLAVNÝ KOLUMBUSKOLUMBUSNa cestu do Indie přes moře se vypravil italský mořeplavec 
Kryštof Kolumbus, podporovaný španělskou královnou 
Isabelou. Roku 1492 vyplul na třech lodích. Hlavní lodí byla 
Santa Maria, kterou doprovázely dvě menší, Pinta a Nina. 
Netušil, jak dlouho popluje, proto s sebou musel vzít velkou 
zásobu sladké vody a jídla. Lodní prostory byly zásobami 
přeplněné. Posádka musela nocovat na palubě. Po namáhavé 
a dlouhé cestě přistál Kolumbus 12. října u břehů Ameriky na 
Bahamách. Myslel si však, že doplul do Indie, proto nazval 
obyvatele indiány. Kolumbus očekával pohádkově bohatá 
města, jak to popisoval Marco Polo. K velkému údivu našel jen 
doškové chatrče a lidi oblečené v jednoduchých oděvech 
zdobených peřím a mušličkami.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

Celoro ní p edplatné 
titulu M J VLÁ EK
asopis, který má za cíl efektivn  komunikovat 

s d tmi o bezpe nosti na železnici a nabídnout 
jim možnost p íjemn  strávené cesty formou 

tení, vyst ihovánek a rébus .

  12 vydání   12 vydání 
zaza  320 K320 K

mil/a 

111100000001010

6–7/2012 ROČNÍK 5. ZDARMA, MĚSÍČNÍK
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O tom, že Petře Hladíkové, vítězce soutěže 
Miss Sestra 2011, sluší nejen sestřičkovská 
uniforma, jsme se mohli přesvědčit například 

při fi nálovém večeru. Rozhodli jsme se však 
ve spolupráci s tvůrci módního projektu 
Check Czech Fashion a stylistkou Adélou 
Chloe Mazánkovou Petru představit 
i v poněkud jiném světle a vybrat tak 
trochu netypické modely, které se 
vymykají šedivému průměru a lahodí 
oku. Projekt Check Czech Fashion si 
totiž klade za cíl mapovat originální 
českou módu a poskytovat prostor 
začínajícím mladým módním návrhářům. 

Z nich měla v tomto photoshootu 
zastoupení talentovaná návrhářka Anna 

Barošová a Adéla Pečlová, která je autorkou 
originálních šperků.

V hlavní roli byly kromě Petry především 
barvy. Jejich spektrum bylo pestré 
od křiklavě růžové, po smaragdově zelenou, 
tyrkysovou či klasickou bílou a černou.

Atmosféra celého fotografování byla 
opravdu skvělá a uvolněná, přítomny 
byly kromě fotografky a stylistky také 
samotné zakladatelky projektu, Aneta 
Kaderková a Marieta Kajabová. Petra se 
své role modelky zhostila opravdu skvěle. 
Stylistka Adéla Chloe svými netypickými 
výběry kombinací všem doslova vyrazila 
dech a potvrdila svůj cit pro módu. I když 
se Petra nejdřív u některých z modelů 
zdráhala, nakonec byla otevřená různým 
stylům oblečení a v neposlední řadě také 
všem možným účesům a barvám líčení, 
které vykouzlil Kadeřnický salon Jarky 
Čechové.  Prozářila ještě více už tak dost 
slunečné odpoledne na vrcholku Vítkova 
a Praha jí ležela doslova u nohou. O tom 
se můžete přesvědčit na těchto úžasných 
snímcích Petry, které nafotila a upravila 
přední fotografka a art direktorka Check 
Czech Fashion, Barbora Drašnarová.

Text: Marieta Kajabová

Miss sestra 2011
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Dekorativní kosmetika, kterou ve fo-
tostory použila vizážistka společno-
sti Zepter, se nazývá SWISSO LOGI-
CAL EXXXTRA. Je výjimečná pro ve-
lice výjimečnou ženu, jako jste vy,
která chce pečovat o svoji pleť po-

mocí sofi stikované řady výrobků té nejvyšší kvality, pří-
rodního složení, textury a balení. Mysleli jsme na nejrůz-
nější ženy po celém světě, ale také na různé ženy, ve které
se každý den proměňujete: aktivní ráno, profesionální bě-
hem dne, svůdná večer, či neodolatelná při společenských
příležitostech. Víme totiž, že jste vždy EXXXTRA a výjimečná
tak, jak to umíte jen vy sama. EXXXTRA nabízí jedinečný, mo-
derní a svěží přístup k tradičnímu pojetí krásy v kombinaci
s nejnovějšími kosmetickými přípravky.

Náš salon není největší, ale o to příjemnější komorní atmo-
sféru vám nabízí. Design interiéru dotváří vybavení od fi -
rem Maletti a Beauty Star. Unikátní jsou zejména mycí 
boxy s bateriemi signalizujícími teplotu vody a poloho-
vacími lůžky - první svého druhu v ČR. Barevné ladění 
všech prostor evokuje atmosféru pohody a harmonie. Čas 
po aplikaci barvy klientkám ubíhá příjemněji díky dvě-
ma plazmovým televizím. Poloha v blízkosti Václavského
náměstí takřka v historickém centru Prahy umožňuje klient-
kám a klientům spojit návštěvu v Kadeřnickém salonu Jarky 
Čechové s nákupy v luxusních buticích i s večerním kultur-
ním životem.

www.jarkacechova.cz

Miss sestrou 

O Check Czech Fashion

Barbora Drašnarová alias Bárb (22) 
Nadšená fotografka, spolehlivá programátorka a kreativní milovnice módy, designu a umění. Právě 
dokončuje studium oboru Textilní marketing na TUL v Liberci a píše weirdstyle.org. V Check Czech 
Fashion zastává pozici art direktorky a specialistky přes fotografi i. Miluje cestování, kreativní tvoření 
čeholiv, jídlo, fi lmy a Christinu Aguileru.

Aneta Kaderková (22) a Marieta Kajabová (21) 
Zakladatelky projektu Check Czech Fashion. Kromě lásky k módě tyto dvě slečny pojí také studium 
na Vysoké školy ekonomické v Praze a záliba v umění. Mimo vedení projektu Check Czech Fashion se 
zabývají pořádáním módních přehlídek. 

Adéla Chloe Mazánková (20) 
Jedna z předních českých bloggerek, která vede nezaměnitelným stylem svůj blog 
www.inadequatecliche.net již několik let. Kromě toho se Adéla těší stále větším úspěchům také 
v roli stylistky. O tom se koneckonců můžete přesvědčit sami v rámci této fotostory. 

Miss sestra 2011

www.beautyclub.cz

2011

LLííčenní
Vlasový
styling
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Miss sestra 2011

Vítkov
s nadhledem

foto: Barbora Drašnarová 
styling: Adéla Chloe Mazánková

text: Marie Kajabová

úřadující 
Miss všech sestřiček
Petra Hladíková 
v tak trochu jiné roli, 
ale stále s notnou 
dávkou energie!



Miss sestra 2011
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Šaty F&F, šátek stylistky vlastní, 
brýle stylistky vlastní, 
náušnice H&M, boty Mixer 
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Miss sestra 2011

Bunda F&F, tričko Anna Barošová, 
džínová košile stylistky vlastní, 
náhrdelník F&F, náramky H&M



Flitrované sako Zara, 
top F&F, kovový 
náhrdelník stylistky 
vlastní, náhrdelník 
s králíčí kožešinou 
Adéla Pelčová, 
brýle fotografky 

Miss sestra 2011
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Kalhoty F&F, boty Mixer, 
brýle fotografky vlastní 

Poděkování
Velké díky patří stylistce 
Adéle Chloe Mazánkové, 
fotografce Bárb Drašnarové, 
návrhářkám Adéle Pečlové
a Anně Barošové, 
koordinátorkám 
a zakladatelkám 
Check Czech Fashion 
Anetě Kaderkové 
a Marietě Kajabové, dále 
Jarce Čechové a jejímu 
Kadeřnickému salonu 
Jarky Čechové, vizážistce 
společnosti Zepter 
Martině Křížové. 
V neposlední řadě si 
poděkování zaslouží 
i značky F&F a Mixer, 
které na fotografování 
zapůjčily oblečení a obuv.

27

Miss sestra 2011
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Pavel Hanuška

Lidé, kteří to okusili a propadli tomu, tvrdí, že nejkrásnější 
pohled na svět je z koňského sedla. Něco na tom 
asi bude, protože stále přibývá těch, kteří si vlastního 
koně pořizují, nebo alespoň chodí pravidelně jezdit. 
Stále rychleji se také rozvíjí hipoturistika, tedy turistika 
na koních. Nejen v zahraničí, ale také u nás vznikají 
specializované stáje, kde si můžete koně vypůjčit, 
a pokud jste začátečníci, pak se po proškolení můžete 
vydat s průvodcem na kratší nebo delší vyjížďky. 
Je logické, že v souvislosti s tím vznikají i k tomu určené 
značené stezky – hipostezky. Přinášíme dva domácí 
a dva zahraniční tipy, kde poznat ten krásný pohled 
na svět z koňského sedla.

Jižní Čechy - ráj hipoturistiky
Lidé kolem koní jsou známí svou romanticky založenou 
náturou. A tak se nelze divit, že v Lišově u Českých 
Budějovic najdete malou stáj s poetickým názvem 
„Stáj u Středu Evropy“. Nabízejí tady celoroční vyjížďky 
a v zimě dokonce i skijöring, což je jízda na lyžích 
za koněm.

Můžete se tady projet po několika kratších trasách, 
ale letos se otevřela zcela nová Naučná hipostezka 
Lišovska, která na trase přes 17 km vede nejen krásnou 
jihočeskou krajinou, ale je na ní i několik informačních 
tabulí, kde se můžete seznámit s některými 
nejrozšířenějšími plemeny koní. Vyjížďky jsou 
samozřejmě s odborným průvodcem, takže se o koních 
můžete dovědět mnohem více. Pro děti jsou připraveny 
dětské vyjížďky. Pro ty malé nebo úplné začátečníky 
bezpečně v ohradě a pro ty větší a zkušenější 

Když mám volno



s průvodcem po nejbližším okolí Lišova. Vyjížďky si lze 
rezervovat elektronicky na webových stránkách stáje.
Do Lišova se dostanete lehce autem nebo autobusem 
z Českých Budějovic (cesta trvá cca 15 minut).

Cena za 1 hodinu je 250 Kč.
Ubytovat se můžete přímo v Lišově, kde jsou 2 penziony 
(200-300 Kč/osobu/noc).
www.kone-lisov.cz

Z kopce a do kopce 
na koni po vrchovině
Ani Českomoravská vrchovina nezůstává pozadu. 
I tady se budují hipostezky a veřejné stáje zde nabízejí 
jízdy na koních pro malé, velké, začátečníky i pokročilé. 
Těsně u rakouských hranic je Maříž, známá také svým 
porcelánem. Právě tady začínají 2 hipostezky o délce 26 
a 45 km. První vede do Lán u Kunžaku a ta delší do Nové 
Říše. Na obou stezkách jsou stanice, kde je možné koně 
uvázat, popřípadě ustájit, občerstvit se, či přespat.

Především ale, pokud nemáte vlastního koně, můžete 
si nějakého k vyjížďce pronajmout. Nejlepší šanci máte 
v Bohuslavicích, přímo u Nové Říše, kde je jeden z konců 
delší stezky. V jezdeckém centru Hospodářský dvůr 
Bohuslavice jsou vítáni všichni milovníci koní všech 
věkových kategorií, ať už zkušení nebo začátečníci. 
Ti úplně nejmenší zájemci mají možnost povozit se 
na oslíkovi, pro ostatní jsou připraveni koně pro výcvik 
jízdy, krátké i delší vyjížďky. V případě nepříznivého 
počasí nabízí svou plochu krytá jízdárna.
Jezdecké centrum poskytuje komplexní služby, 
takže můžete využít možnost ubytování ve dvou- 
a čtyřlůžkových pokojích. K dispozici je také restaurace 
a třešničkou na dortu může být návštěva místní palírny 
s ochutnávkou různých jejích produktů.

Hodina výcviku nebo vyjížďky vyjde na 300 Kč.
Ubytování stojí 350 Kč/osobu/noc
(děti do 2 let zdarma, do 14 let se slevou).
Polopenze v restauraci vyjde na 230 Kč/osobu/den 
(dětská 140 Kč).

www.hospodarskydvur.cz
jezdecka-turistika.sothis.cz
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V poslední době je hodně populární a mezi milovníky 
koní skloňované plemeno hafl ing. Tito klidní, vyrovnaní 
a přitom velice odolní koně jsou ideálním plemenem 
pro stáje, nabízející hipoturistiku pro veřejnost. 
Koně získali své jméno podle vesnice Hafl ing v jižním 
Tyrolsku, odkud plemeno pochází. Takže kde jinde si 
na nich nejlépe zajezdit, než právě tady, uprostřed 
jihotyrolských Alp. Hotel a stáj Sulfner nabízí kompletní 
servis i pro tu nejnáročnější klientelu. Ubytování, 
restauraci, krátké i celodenní vyjížďky, samozřejmě 
s průvodcem. A pokud na koni nejezdíte a přesto 
chcete ochutnat něco ze zdejší nabídky, můžete využít 
nabídky vyjížděk v bryčce, tažené pochopitelně také 
hafl ingy.

Pro úplné začátečníky je zde možné absolvovat kurz 
jezdectví a pro ty pokročilejší a pro celé skupiny 
se pořádají po dohodě i několikadenní trekkingové 
vyjížďky. Prostě tady najdete kompletní servis pro 
milovníky „čtyřnohých blonďatých přátel“, jak jim 
tady říkají.

Ceny jsou pro hotelové hosty od 13 EUR za hodinu 
po 60 EUR za celodenní vyjížďku.

Ubytování je buďto v až čtyřlůžkových apartmánech 
bez stravy v ceně od 80 EUR/den nebo v hotelových 
pokojích s polopenzí v cenách od 63 EUR/osobu/noc.
Doprava je nejlepší vlastním vozem do Merana 
a odtud je to už pouhých 13 km, nebo vlakem 
do Merana a odtud autobusem až do Hafl ingu 
(cca 30 min jízdy).

www.hotel-sulfner.com

Když mám volno
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Za hafl ingy do Hafl ingu



Máte rádi teplo, moře a středomořskou atmosféru? 
Pak nejlepší místo, kde ji ochutnat ze hřbetu koně, je 
určitě Sicílie. Prakticky v geografi ckém středu ostrova 
leží farma Monaco di Mezzo. Ideální bod pro turistiku 
a na koních obzvláště. Monaco di Mezzo leží přímo na 
bývalé královské spojovací cestě přes pohoří Madonia, 
takže cest i zajímavých odboček je tu dost a dost. 
Hipostezek tu najdete několik. Hlavním limitujícím 
faktorem je zde na jihu, především v létě, pitná voda. 
Takže stezky jsou vytyčeny tak, aby na jejich trasách 
byl v pravidelných intervalech přístup k vodě pro koně. 
Můžete zvolit několik etap k zajímavým místům. Třeba 
do vesničky Ciolino, jejíž katastr patří do vlastnictví 
arcibiskupství Cefalú a kde se pravidelně 1x týdně peče 
chleba tradičním způsobem. Ale na trasách je mnoho 
dalších zajímavých míst, především zemědělských 
usedlostí na úbočí místní hornaté krajiny. 

Z mnohých bodů na trase se otevírá krásné panorama 
sicilské krajiny s dominující sopkou Etnou.

Ubytování na statku je buďto v pokojích hotelového 
typu nebo v apartmánech. No a protože se jedná 
o typický historický statek, nechybí ani vlastní 
produkce masa, sýrů, olivového oleje, vína a ovoce 
a zeleniny. Vše můžete ochutnat v domácích 
pokrmech, které tu hostům nabízejí.

Z dalších aktivit  si můžete vybrat výlety do blízkých 
historických měst, pro děti je na statku hřiště 
a chybět tu samozřejmě nesmí ani velký venkovní 
bazén se slunečníky a barem.

Hodina na koni vyjde od 11 do 15 EUR 
(podle délky a sezóny).
Ubytování od 40 EUR/osobu/den (pokoje), 
resp. 510 EUR/týden (4lůžkový apartmán).

Snídaně od 3 EUR/osobu/den, 
polopenze od 30 EUR/osobu/den.
www.monacodimezzo.com

Když mám volno
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V sedle pod jižním sluncem



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné tajenky z čísla 1/2012. 
Gratulujeme 5 výhercům a posíláme designové tašky značky 
HAMIGO od společnosti SPIRIT DESIGN v hodnotě 700 Kč. 

Správná tajenka křížovky z čísla 1/2012 zní: 
Buď in se Spirit design.

V tomto čísle Sesterny máme pro vás připravenu další křížov-
ku. 5 úspěšných luštitelů obdrží kamenec (informace na str. 
12 - 13) od společnosti Květiny pro zdraví, která dováží přírod-
ní produkty z Francie. Broušený a leštěný kamenec je 100% 
přírodní antiperspirant - deodorant. Kamenec je základem pro 
antiperspiranty. Tento kámen vypadá jako minerální sůl. Pochá-
zí z přírodního lomu. Dlouhá léta lidé vědí, že tento kámen má 
svíravý účinek. Působí velmi účinně proti pocení, při spálení 
sluncem, podráždění kůže, říznutí, při popálení teplem, po ho-
lení a depilaci, výborně zajizvuje. 
Více informací a možnost objednat si přírodní produkty na-
leznete na e-shopu: www.kvetinyprozdravi.cz.
 
Tajenku zasílejte do 31. 8. 2012 na elektronickou adresu: 
souteze@sesterna.cz nebo na adresu redakce:
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 2/2012.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si přejete zaslat 
dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

VÝHERCI:
Drahomíra Jirkovská 

(Boršov nad Vltavou)

Ladislav Pospíšil 

(Borek u Prostějova)

Jana Novotná (Lišov)

Marcela Murasová (Brušperk)

Pavlina Šmerhovská (Hořovice)

Křížovka
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Krása je v každé z vás 

Miss sestra 2012

Hledá se

o nejsympati t jší sest i ku R!

P ihlaste se do sout že

Registrace do sout že od 1. 6. 2012 do 31. 10. 2012
na stránkách www.misssestra.cz.

Kouzlo osobnosti bude hodnotit ve ejnost i odborná porota.

Miss sestra 2012 bude vyhlášena 15. 2. 2013 na Žofín  
p i p íležitosti 4. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

www.misSsestra.cz

organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333

e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
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