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Editorial
Také máte pocit, že sis s námi příroda trochu 

zahrává? Jeden týden sníh padá div nás neza-

sype, aby  další týden roztál pod parky jarního 

sluníčka. V pondělí má člověk chuť vyrazit do 

obchodu a nakoupit nějaké pěkné jarní oble-

čení, aby si v úterý oblékl teplé termoprádlo…  

No, alespoň to není fádní a pořád se něco, děje, 

co říkáte… A pro ty chvíle, kdy budete zapadaní 

sněhem a budete si užíváte teploučka domova 

je tu pro vás náš časopis se spoustou zajímavé-

ho čtení.

Dozvíte se co si zabalit do porodnice a co jíst, 

aby bylo miminko zdravé.  Poradíme vám, jak 

připravit svačinu pro školáka i předškoláka, jak 

si naordinovat očistnou kůru i jak vybrat ko-

čárek. Nepřehlédněte článek na téma partner-

ských rituálů a další díl našeho seriálu o dvojčát-

kách. Na závěr vás samozřejmě čeká rozhovor, 

tentokrát s Michaelou Kuklovou.

Tak krásné počtení a za měsíc zase na shledanou.   

Titulní foto: Marie Votavová
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zbývá tedy zabalit dvě kabely. Jednu pro 

váš pobyt v nemocnici, druhou pro odchod 

miminka domů. Pokud máte neobvykle vní-

mavého tatínka, možná druhé zavazadlo 

zvládne zabalit bez vás, já osobně bych to 

ale určit neriskovala…

Co s sebou 
do porodnice…

 bříško už se vám 

zvětšilo natolik, že si 

připadáte jako malý 

hroch? sotva se hýbete 

a do schodů jen 

hekáte? zřejmě se blíží 

váš čas. čas odjezdu 

do porodnice.
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No, kabelka píšu trochu ironicky. Cestovní taška 
bude možná vhodnější. Jenže, co do ní?

•	 občanský průkaz 

•	 Průkazku zdravotní pojišťovny 

•	 Těhotenskou průkazku - nezapomeňte ani na výsledky vy-

šetření, které byly psány na samostatný papír jako příloha 

průkazky 

•	 Porodní plán (Máte-li ho. Pokud nevíte, jak na něj, podívejte 

se do našeho předchozího čísla) 

•	 oddací list (svobodné ženy: rodný list + příp. zápis o určení 

otcovství; ovdovělé ženy: rodný list + úmrtní list manžela; 

rozvedené ženy: rodný list + rozsudek o rozvodu.) 

•	 Prohlášení o jménu dítěte - pokud jste ho v poradně pře-

dem dostala. spolu s oddacím listem slouží k zapsání jména 

dítěte do matriky. Někteří zdravotníci žádají jeho odevzdání 

už při příjmu k porodu nebo dokonce ještě před porodem 

- pokud si nejste jisti jménem, nemusíte jim ho odevzdávat 

tak brzy, stačí ho vyplnit až po porodu. 

•	 Některé porodnice po vás budou, z úsporných důvodů, chtít, 

abyste po porodu nosila svou vlastní noční košili. K porodu 

vám obvykle dají tzv. andílka. budete-li mít štěstí, dostanete 

několik dalších podobných košilek i během pobytu. Pokud 

jste prvorodička, možná si teď hýčkáte naději na vlastní krás-

né pyžamko. Nespěchejte do něj. Díky krvácení je minimálně 

první tři dny spotřeba prádla značná a nevím, nakolik budete 

schopné si zajistit pravidelný přísun. raději se tedy zeptejte 

předem lékařky, jak to chodí právě v té vaší porodnici. Pokud 

erární košilky nejsou, připravte si minimálně tři noční košile 

na rozepínání (a k tomu ochotnou babičku a kamarádku, 

kterým je budete postupně posílat na vyprání) 

•	 župan – nedoporučovala bych lehký krajkový. Po poro-

du bývá maminkám často zima, budete ráda, že se do něj 

schoulíte.

•	 Pantofle – nejlépe volnější, nohy vám mohou trochu otéct 

a pokud možno ty, ve kterých lze jít případně i do sprchy.

•	 2x teplé ponožky

•	 2x podprsenka na kojení 

•	 Vložky do podprsenky (Možná ještě lépe bavlněné plínky, 

zpočátku bývá produkce mléka těžko regulovatelná.)

•	 8x větší kalhotky bavlněné, případně kalhotky jednorázové

•	 hygienické potřeby

•	 oblečení na cestu domů (Pravděpodobně raději ještě těhoten-

ské.)

•	 bepanthen na popraskané bradavky a na péči o zadeček mi-

minka

•	 Dubová kúra v gelu (na poraněná rodidla)

Kabelka první - 

maminky

JEMNÁ PÉČE 



Pokud jste ještě maminka čekatelka a miminko se narodí až přijde teplo: 

•	 jednorázovou plenu (raději dvě, mi-
minko si často usmyslí, že chce ka-
kat, zrovna když odcházíte domů), 
případně 5 bavlněných 

•	 používáte-li bavlněné pleny, nezapo-
meňte na plenkové kalhotky 

•	 košilku, nebo bodíčko 
•	 dupačky, nebo kalhotky 

•	 kabátek 
•	 slabou čepičku 
•	 AuToseDAčKu (i pokud jedete jen 

kousek autem!) Autosedačky-vajíč-
ka jsou vhodné i pro novorozence 
a při případném nárazu dítě v ruce 
neudržíte. 

Pokud máte porodnici opravdu za rohem a dopřeje-

te miminku rovnou malou procházku, budete muset 

vzít navíc šátek, vak nebo kočárek. rozhodnete-li se 

pro kočárek, možná oceníte i zavinovačku a peřinky. 

budete-li miminku dávat dudlík, tak si nezapomeňte 

přibalit jednak dudlík a jednak řetízek na dudlík (abys-

te nemusela dudlík lovit po zemi). 

-if-

Foto: sAMphoto.cz

zdroj: tehulka.cz, tehulky.estranky.cz

čekáte narození miminka každou chvíli?

Potom do tašky určitě přibalte:
•	 svetřík nebo další kabátek 
•	 teplou čepičku 

•	 rukavičky 
•	 ponožky, bačkůrky 
•	 fusak do autosedačky nebo deku 

Kabelka druhá – pro miminko
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HAgelVětroplach
pro dospělé a děti

STERILIZOVANÝ GEL Z KYSELINY HYALURONOVÉ

Urychluje obnovu poškozené tkáně
Minimalizuje tvorbu jizev
Vytváří optimální prostředí pro vlhké hojení ran

 � Šetrně bojuje proti větrům a nadýmání
 � Účinný při pocitech plnosti a přejedení
 � Přírodní složení – z 10 druhů bylin
 � Neobsahuje silikon

POUŽITÍ:

 � k hojení ran, opruzenin, odřenin a lehčích popálenin, 
bércových vředů, prasklin, proleženin, poranění při porodu, 
poševní suchosti

 � k lubrikaci při cévkování a endoskopických výkonech

 � vhodné i k léčbě v dutině ústní (otlaky po protézách,  
extrakcích zubů, afty atd.)
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Početí miminka je 

rozhodně důležitá 

věc. A tak, pokud 

zrovna přírůstek 

do rodiny plánujete, 

měla byste se na to 

náležitě připravit. 

Velmi důležité je, 

jaké živiny vaše 

miminko dostane. 

A nejde jen o to, co 

mu dodáte během 

těhotenství, ale i to, 

co dostane vaše tělo 

ještě před početím.

Co jíst,
aby bylo zdravé?

�� Než oTěhoTNíTe…
To, že organismus potřebuje nějakou 

dobu na to, aby se vyčistil a dostal 

do optimální kondice, asi nebude pro 

nikoho žádnou novinkou. Jak by to ale 

mělo vypadat konkrétně? Pokud plánu-

jete početí, měla byste dodržovat čtyři 

základní zásady.

zdravě Jíst, 
Cvičit, 

NeKouřit 
NePít alKohol

�� My sI TeDy DNes 
PoPoVíDáMe o ToM,  
Co To zNAMeNá zDrAVě JísT.
Tak tedy, samozřejmostí by mělo být, že 

do vašeho jídelníčku patří ovoce, zeleni-

na, obilniny, ryby a libové maso. 

samostatnou kapitolu v něm tvoří jogurty 

a další mléčné výrobky, které dodají orga-

nismu potřebný vápník. Kosti matky totiž 

v těhotenství mohou velmi trpět, protože 

dítě z nich „odčerpává” vápník, který po-

třebuje pro svůj vlastní vývoj. 

Důležitý je dostatečný obsah vitamínů 

s nejméně 400 mg kyseliny listové. Kyselina 

listová totiž působí preventivně proti roz-

štěpu páteře u novorozenců.

Nejsou to ale jen ženy, které musí dbát 

na příjem všech potřebných živin a vitamí-

nů ještě před otěhotněním. Muži, kteří by 

se rádi v nejbližších dnech stali nastávající-

mi otci, by například měli denně přijmout 

nejméně 12 až 15 mg zinku. Několik lékař-

ských studií totiž prokázalo, že nedostatek 

zinku může snižovat množství semene 

a hladinu mužského pohlavního hormonu 

testosteronu.

Přičemž zdrojem zinku mohou být: libové 

hovězí maso, jídla z fazolí, nebo tmavší část 

kuřecího masa. Máte-li obavy, zda má váš 

partner zinku v potravě dostatek, může ho 

samozřejmě užívat jako doplněk stravy v ta-

bletách. 

lékaři doporučují konzumaci DhA, což  je 

omega-3 nenasycená mastná kyselina, kte-

rou si naše tělo nedokáže samo vyrobit. DhA 

je pro lidský organismus nepostradatelná. Je 

klinicky prokázáno, že DhA hraje velmi dů-

ležitou úlohu v období růstu a vývoje mozku 

dítěte a má vliv na správný rozvoj pohybo-

vých a kognitivních schopností (například na 

koordinaci oko - ruka), má také vliv na ost-

rost zraku, vyzrávání zrakového nervu. 

Protože dostatečné množství životně důleži-

té mastné kyseliny s dlouhým řetězem DhA 

obsahuje pouze tuk mořských ryb, je záso-

bení DhA v těhotenství a při kojení často 

www.rodinaaja.cz8
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To nejlepší pro maminky a miminka  
Více informací na www.mamavit.cz

Tisíci maminek ověřený GS Mamavit nyní obohacen o Prefolin®, DHA a EPA
Kompletní a vyvážená kombinace vitaminů, minerálů, DHA (350 mg) a EPA (50 mg)

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

•  Tablety s optimální kombinací 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí je tzv. Prefolin® – speciální 4-složkový komplex 
s obsahem kyseliny listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg  vitaminu E, 200 µg 
jódu) - obzvláště důležitý v období před otěhotněním pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru. 

•  Bez barviv, bez konzervačních látek a bez cukru.

•  GS DHA kapsle (350 mg DHA a 50 mg EPA) jsou díky  
speciální technologií DHA MMV  Technology®   

bez nepříjemného zápachu a pachuti typických pro rybí tuk,   
příjemné i pro senzitivní těhotenské vnímání.

•  Komfort, který maminky jistě ocení!

•  30 tablet + 30 kapslí 
+ dudlíky Tommee Tippee 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMDFeyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem  
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

To nejlepší pro maminky a miminka 

 jejichž součástí je tzv. Prefolin® – speciální 4-složkový komplex 
 kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg  vitaminu E, 200 µg 

pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru. 

ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem  
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

To nejlepší pro maminky a miminka To nejlepší pro maminky a miminka To nejlepší pro maminky a miminka To nejlepší pro maminky a miminka To nejlepší pro maminky a miminka 
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nedostatečné. od 2. poloviny těhotenství, 

kdy dochází k velmi rychlému rozvoji moz-

ku, a během kojení, stoupá spotřeba DhA. 

A proto by měla matka už ve 13. týdnu tě-

hotenství přijímat dostatečné množství DhA 

- aby se chránila před úbytkem této látky 

z vlastních mozkových buněk. Chrání tak 

současně i sebe před rozvojem poporodních 

depresí a laktačních psychóz.

�� KDyž bříšKo rosTe
Pokud už čekáte miminko, váš jídelníček 

by se tomu měl samozřejmě přizpůsobit.

Co by ve stravě NeMělo Chybět? 

Ve stravě by v odpovídajícím poměru 

měly být zastoupeny všechny složky po-

travy (bílkoviny – 80–100 g denně, cukry 

i tuky – 60–80 g denně). oproti běžnému 

jídelníčku je proto vhodné zvýšit přívod 

bílkovin, a to rostlinných i živočišných. 

živočišné bílkoviny totiž obsahují vzácné 

aminokyseliny, které si lidský organizmus 

není schopen sám vytvořit. Do stravy pro-

to zařazujeme mléko, sýry, z masa upřed-

nostňujeme ryby a drůbež, zatímco uze-

niny bychom z jídelního lístku měli úplně 

vypustit. Doporučená denní dávka masa 

je 180–250 g. 

Vhodné jsou i vitaminové doplňky stra-

vy – zejména vápník, hořčík, železo, jód, 

zinek, vitaminy skupiny b. 

Vápník, obsažený převážně v mléčných vý-

robcích, je nezbytný pro kostní metaboli-

zmus matky i plodu, pro krevní srážlivost 

a dobrou funkci nervově-svalového systému. 

Těhotenství klade zvýšený nárok na pří-

jem železa, který obvyklá strava nemů-

že splnit. Je proto vhodné, aby těhotná 

žena od 4. měsíce těhotenství užívala že-

lezo v tabletové formě. u chudokrevných 

se požadovaná denní dávka ještě zvyšuje. 

Pro krvetvorbu a normální vývin plodu 

je důležitá i již zmíněná kyselina listová, 

obsažená ve všech těhotenských multivi-

taminových přípravcích. 

Pozor! na předávkování vitaminem 

skupiny A (denní doporučená dávka je 

750 mg). určitě není nutné obávat se 

užívání multivitaminových doplňků stra-

vy pro těhotné ženy. Nikdy nebyl objek-

tivně prokázán jejich vliv na větší porodní 

hmotnost plodu, jak se obecně traduje. 

Jelikož se v těhotenství často objeví zá-

cpa, je jako její prevence doporučováno 

jíst dostatek syrové zeleniny, ovoce, ce-

lozrnné pečivo a dodržovat pitný režim. 

Na správný pitný režim bychom proto ne-

měli rozhodně zapomínat. To konkrétně 

znamená rovnoměrný denní příjem 2–3 l 

tekutin. V případě zvýšeného výdeje teku-

tin, např. v horku pocením, je třeba zvýše-

nému výdeji přizpůsobit i jeho příjem. 

Pozor! Maminky si někdy neuvědomují, 

že tak jak je škodlivý nedostatek tekutin, 

působí nepříznivě i opak: Nadměrný příjem 

tekutin totiž nepříjemně zatěžuje ledviny. 

K pití je nejvhodnější pramenitá voda, nej-

lépe bez sycení Co2
, který způsobuje na-

dýmání. slazené a ochucované vody nejsou 

vhodné, stejně jako nápoje s chininem. 

bylinkové čaje konzumujte po předchozí 

poradě s porodníkem, některé byliny ne-

jsou v těhotenství vhodné (nejsou vhodné 

byliny, které mohou zvýšit napětí děložní-

ho svalu, vyvolat děložní stahy, stejně tak 

byliny, které mohou působit silně tlumivě 

na nervový systém). 

Těhotenství



�� DáMe sI NěCo Dobrého…

v PrvNíM triMestru 

nepotřebuje maminka jíst větší množství 

stravy než je normálně zvyklá. Mnohé tě-

hotné se v tomto období spíše naopak 

potýkají s počátečním zvracením, nechu-

tenstvím a různými změnami chutí, kte-

ré vedou ke sníženému příjmu potravy. 

obvykle pomůže jíst lehko stravitelná ne-

mastná jídla – vynechat hranolky, mastná 

masa, majonézové saláty, hamburgery, 

slaninu, výrazně kořeněné a aromatické 

potraviny a jíst častěji a v menším množ-

ství. Většina žen obvykle dobře snáší 

ovoce, vařenou rýži, brambory, těstoviny 

s omáčkou, zmrzliny. Příjem tekutin by 

měl být pravidelný, v menším množství. 

První trimestr je období vývoje orgánů 

plodu a proto přítomnost škodlivých vli-

vů prostředí je potřebné nejpřísněji ome-

zit. Co se týká potravy, vyhneme se mož-

né nákaze, pokud vynecháme konzumaci 

syrového masa (tatarský biftek), syrových 

ryb (sushi), a vajec (majonézy, tiramisu 

apod.) ovoce a zeleninu před konzumací 

umyjeme.

v druhéM triMestru 

postupně zvracení ustupuje, averze k ně-

kterým druhům jídel však může přetr-

vávat a je nutné je z jídelníčku vyloučit. 

hmotnostní přírůstek začíná být vidět. 

Teorie: „jezte za dva, protože živíte dva“ 

nejsou pravdivé a někdy vedou k nad-

měrnému přibírání maminek.

v třetíM triMestru 

je častějším problémem chudokrevnost, 

které je třeba zabránit vyšší konzumací 

železa. rostoucí plod způsobuje budou-

cí mamince častější pálení žáhy nebo 

poruchy vyprazdňování. Je potřeba jíst 

častěji, v menších dávkách, ve stravě mít 

dostatek vlákniny, vynechat nadýmající 

jídla (fazole, kapusta, květák a podobně). 

u každé ženy je potřeba postupovat po-

dle individuální tolerance. Na pálení žáhy 

pomůže konzumace mléka, banánů, pří-

padně jablíček, při problémech s vyprazd-

ňováním je potřeba se poradit s lékařem 

o eventuální medikamentózní léčbě.

zdroj: as. MuDr. romana Gerychová, 

babyonline.cz,  zena.cz,hero.cz

Foto:  sAMphoto.cz      
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�� JAK NA rýMu…
„řešení samozřejmě existuje,“ říká 

MuDr. Petr Víšek. „základní snahou 

musí být zajištění nosní průchodnosti, 

protože kojenci nejsou zvyklí a neumějí 

dýchat efektivně ústy. Pokud jsou k tomu 

ucpaným nosem donuceni, vede to k po-

vrchnímu a tudíž nekvalitnímu spánku 

a především k obtížím při kojení či sání 

z láhve. oboje potom snižuje řádnou 

obrannou reakci proti infekci a přispívá 

k jejím komplikacím.“

Co ale proti tomu dělat?

�� DůležITá Je PreVeNCe
Ideální je, samozřejmě, snažit se tomu předejít.

•	 Důležitým opatřením v prevenci infekcí 

dýchacích cest je kojení, protože v ma-

teřském mléce jsou přenášeny jednak 

obranné látky, které omezují množení 

virů, a jednak specifické protilátky pro-

ti mikrobům, s nimiž se matka dítěte 

setkává. 

•	 Dále je důležité omezit kontakty no-

vorozenců a malých kojenců s nemoc-

nými osobami (včetně osob s banální 

rýmou) a minimalizovat pobyt v pro-

středí s velkým množstvím lidí.

•	 Nelze zapomenout na preventivní 

péči o nosní sliznici. Tato péče není 

tak běžná jako například péče o ústní 

dutinu nebo pokožku. Přitom je stejně 

důležitá. Představuje postup, kterým 

ochraňujeme a posilujeme nosní slizni-

ci, která představuje důležitou přiroze-

nou bariéru vůči průniku infekce.

•	 z dalších preventivních opatření lze 

uvést otužování, racionální stravu kojící 

matky a později i dětí samotných, oč-

kování, péči o domácí mikroklima atd.

�� KDyž už Je rýMA TADy…
•	 Pokud se nám vzniku rýmy nepodařilo 

zabránit, musíme se snažit její násled-

ky minimalizovat. 

•	 Především bychom si měli patřit vhod-

nou odsávačku. Na trhu jich je velké 

množství od těch nejjednodušších, ba-

lónkových až po ty nejúčinnější, které 

využívají podtlaku při použití vysavače. 

Každé mamince samozřejmě vyhovuje 

něco jiného, nejlepší je vyzkoušet, co 

bude dobře fungovat. z mechanických 

je nejčastěji nabízena odsávačka ha-

dičková a  balonkova, z těch dražších 

variant se nejlépe osvědčují odsávačky 

bateriové a s nástavcem na vysavač. 

•	 Po odsátí hlenu je teprve možné apli-

kovat nosní kapky.

•	 Důležitá je také péče o nosní sliznici. 

začíná již zajištěním správné vlhkosti 
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rýma, kašel a nachlazení se bohužel nevyhnou ani našim nejmenším. 

A zatímco dospělý si s tím obvykle nějak poradí, miminka i obyčejnou 

rýmu snášejí obtížně.  Dítěti se špatně dýchá, v noci se budí s pláčem 

a má potíže při kojení, které se tak táhne nekonečně dlouho.  

Můžeme mu nějak účinně pomoci?

Také vás trápí 
rýma a kašel?



Zdraví

www.rodinaaja.cz 13



vzduchu v pokoji dítěte. Nízká vlhkost 

vede k vysychání sliznice nosní, nad-

měrná naopak k přemnožení plísní 

a roztočů, jež poškozují sliznici svými 

agresivními enzymy, nemluvě o jejich 

obrovském alergenním potenciálu. 

řasinky nosní sliznice neustále kmitají 

a tím transportují hlen a inhalační ne-

čistoty směrem ven z dýchacích cest. 

Preventivní šetrné zvlhčování a opla-

chování nosní sliznice správné funkci 

řasinek napomáhá. oplachování sliz-

nice při rýmě je také vhodné k ředění 

a odstraňování nahromaděného hle-

nu zvláště u dětí, které ještě neumějí 

smrkat. K oplachování bychom ovšem 

rozhodně neměli používat vodu, ale 

přípravky na bázi vodných roztoků 

k preventivnímu i léčebnému využití.

�� JAK PorAzIT KAšel
Kašel je prudký hlasitý výdechový manévr, 

který vzniká jako obranný reflex při mecha-

nickém či chemickém dráždění v dýchacích 

cestách. Vykašlávání (expectorace) je od-

straňování sekretů z dýchacích cest. 

�� TyPy KAšle: 
Kašel dělíme podle nejrůznějších hledisek 

na jednotlivé druhy. 

1. podle produkce sekretu na:

•	 neproduktivní – suchý

•	 produktivní – vlhký

2. podle délky kašle na: 

•	 akutní – trvá do 20 dnů

•	 opakující se (recidivující) – opaku-

jící se stavy suchého kašle, nejčas-

tější při průduškovém astmatu

•	 chronický – trvá více, než 3 týdny. 

3. podle časové závislosti: 

•	 ráno

•	 v noci

•	 při jídle 

4. podle intenzity na:  

•	 málo intenzivní – neomezuje dítě 

a nevyčerpává jej vyčerpávající

Nejčastěji se u dítěte setkáváme s akutním 

kašlem, často silným, záchvatovitým. Může 

dítě vyčerpávat a vést až ke zvracení hlenů. 

Méně častý je kašel chronický, který již vy-

žaduje zvýšenou pozornost. 

Akutní kašel trvá do 20 dnů, provází  velmi 

často běžné infekty dýchacích cest. zpočát-

ku bývá suchý, dráždivý, postupně dochází 

k jeho zvlhčení a k vykašlávání. Podle cha-

rakteru kašle se řídí také jeho léčba. 

V prvních dnech, kdy je kašel suchý, často 

dráždivý, vysiluje dítě a budí jej v noci, po-

dáváme léky proti kašli (antitusika). Nejčas-

těji se u nás užívá Tussin, sinecod apod. Je 

vhodná kombinace s protialergickými léky, 

nejčastěji Dithiadenem či Fenistilem, lze po-

dat i zyrtec, zodac, Claritine apod.       

Později, kdy začíná dítě vykašlávat, již ne-

jsou léky tlumící kašel vhodné. lze podat 

léky na vykašlávání nejčastěji Mucosolvan, 

halixol, ACC, bromhexin. 

oba typy léků lze vzájemně kombinovat, 

v období, kdy dítě vykašlává, ale kašel 

je ještě dráždivý, nejčastěji během noci, 

lze podat během dne léky na vykašlávání 

a na noc lék proti kašli. 

-if-

Foto: sAMphoto.cz

zdroj: rodina.cz, hudcoviopava.estranky.cz
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TYMIÁN+ PRVOSENKA



Miminko už je na cestě 

k vám? Potom již určitě 

plánujete nákup kočárku. 

A možnosti jsou opravdu 

nepřeberné.

Kočárek?

Auto 
pro první 
dva roky

www.rodinaaja.cz16
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TYPY KOČÁRKŮ
�� hluboKé KočárKy 

(5 000 – 17 000 Kč)
Pro novorozeně díky prostorné korbě ideál-

ní, ne už tak docela pro rodičovskou kapsu. 

za šest až sedm tisíc korun, za které se v prů-

měru nabízejí (mohou být však i za více než 

deset tisíc), se totiž dají koupit kombinované 

kočárky. Ty lze snadno přeměnit na sportovní 

verzi pro batole a dítě, které již samo chodí.

Protože se hluboký kočárek pořizuje ze-

jména kvůli pohodlí dítěte, měli by si rodiče 

všímat zejména velikosti korby, typu kol, od-

pružení či možnosti polohovat opěrku zad. 

Je také dobré, když se dá vnitřní potah prát.

Kdo bude s miminkem často jezdit autem, 

ocení korbu, která má homologaci pro pře-

pravu, takže není potřeba klasická autose-

dačka. ušetří tak zhruba patnáct set až čtyři 

tisíce za autosedačku pro kojence. Může pak 

korbu vyměnit za autosedačku pro větší děti. 

Ta vydrží dalších několik let (cena zhruba 

od 2500 do 6000 korun podle typu, značky).

K některým typům lze naopak připevnit au-

tosedačku. To je vhodné například na krat-

ší nákupy - do auta se složí jen podvozek 

a k němu pak připne autosedačka.

�� KoMbINoVANé A sPorToVNí 
(6000 – 20 000 Kč)
Dobře vybraný kombinovaný kočárek může 

vhodně posloužit od narození až do chvíle, 

kdy už ho dítě nebude vůbec potřebovat. 

Kočárek totiž obsahuje hlubokou a spor-

tovní verzi a lze k němu koupit zpravidla 

i autosedačku, kterou je možné připnout 

prostřednictvím speciálního nástavce.

Může mít odnímatelnou pevnou korbu 

nebo vložnou tašku. u kombinovaného 

kočárku je důležité všímat si mimo jiné peč-

livě podvozku a kol. Protože s ním rodiče 

budou jezdit třeba tři roky, měli by si dobře 

vybrat s ohledem na terén, kde se budou 

nejčastěji pohybovat.

Malá, tvrdá kolečka se nehodí do přírody. 

Ideální jsou naopak pro jízdu ve městě 

po rovných plochách. u dražších verzí ko-

čárků existují i typy kol, která sama zatáčejí.

Naopak pro jízdu v nerovném terénu je pro 

rodiče i dítě lepší sportovní kočárek. Má dob-

ře odpružená velká nafukovací kola. rodi-

nám, které vyrážejí do přírody opravdu často, 

radí odborníci trojkolky. Ty rovněž mohou mít 

přední otočné kolo pro lepší manipulaci.

�� GolFoVé hole 
(1000 – 8000 Kč)
Měly by být především lehké, skladné a zá-

roveň pohodlné pro dítě, které už samo 

chodí a vozí se jen občas. To je také účel, 

proč se kupují. rodiče je mohou pořídit 

v rámci kombinovaného kočárku (stojí 

zpravidla zhruba okolo deseti až osmnácti 

tisíc korun podle výbavy) nebo jen jako sa-

mostatné „golfky”.

Je běžné, že kolečka sama zatáčejí. Na vý-

běr jsou verze s boudičkou, předním ma-

dlem, nákupním košíkem za ceny zhruba 

od dvou do šesti tisíc korun nebo jednodu-

ché, lehké golfky určené dětem, které už 

více chodí, než se vozí, nebo na velmi krát-

ké popojíždění (vypadají jako jednoduché 

látkové lehátko, někdy se stříškou).

Ty lze sehnat i za cenu okolo jednoho tisíce 

korun. Kvůli malým a většinou tvrdým ko-

lečkům se hodí především do města, tedy 

na hladké rovné povrchy, do terénu je lepší 

zvolit golfky s dobře odpruženými měkčími 

koly. ocení je také matky a otcové, kteří se 

často přepravují, ať už autem nebo třeba 

autobusem či tramvají.

www.rodinaaja.cz 17
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Doprava vašeho děťátka

�� NěKolIK VArIANT:

•	 Varianta baby vak nebo šátek + (hlu-

boký kočárek) + sporťák

•	 Varianta hluboký kočárek + sporťák 

nebo golfové hole

•	 Varianta trojkombinace + golfové hole

•	 Varianta sada trio (podvozek + auto-

sedačka + korba)

•	 Varianta trojkombinace + krosnička

�� orIeNTAčNí CeNy

•	 šátek Vatanai 2 000 – 3 000  Kč  

(Pro děti do tří let) 

 

•	 baby vak 800 – 900 Kč  

(bAby VAK je určen pro kojence 

a děti do 14  kg) 

•	 hluboké kočárky v průměru  

asi 5 000 – 15 000 Kč

•	 trokombinace 6 000 – 20 000 Kč 

(od narození)

•	 golfáče 2 500 – 7 000 Kč 

(nedoporučuje se dřív, než dítě samo 

pevně sedí)

•	 sporťáky 5 000 – 7000 Kč  

(od narození nebo od tří měsíců)

•	 sada Trio (podvozek, autosedačka, 

korba) 12 000 – 18 000 Kč 

(od narození, autosedačka do 13 kg) 

•	 Krosnička 2000 – 4500 Kč

-if-

Foto: sAMphoto.cz, happybabies.cz 

zdroj: Idnes.cz, emimino,cz                                  

1. Kola vyberte podle terénu

Ve městě a obecně na rovných pevných terénech budete 

snáze tlačit kočárek na menších a tvrdších kolečkách. Do ne-

rovného terénu a do přírody se hodí větší, nejlépe nafukovací 

kola. Pozor na rozchod kol; mohlo by se stát, že se do úzké-

ho panelákového výtahu nevejdete.

2. Měl by vážit, co nejméně

Pokud se kočárek často přepravuje a skládá, měla by být 

váha co možná nejnižší. stále by však měla být přiměřená 

váze dítěte. Není rozumné vozit čtyřleté dítě v lehoučkých 

golfkách.

3. Jak se dá kočárek skládat

Pokud budete kočárek často převážet v autě, měli byste si 

pořídit takový model, který má jednoduchý, rychlý a praktic-

ký systém složení a rozložení. Totéž platí, pokud máte malý 

byt, takže musíte kočárek pokaždé složit.

4. Co patří do výbavy

Při koupi se ptejte, co všechno ke kočárku patří. Na první 

pohled vyšší cena může obsahovat například i tašku, pláš-

těnku, síťku proti hmyzu či autosedačku. Vyplatí se pořídit 

kočárek s pracím a dobře omyvatelným potahem. Pokud tyto 

věci ve výbavě nejsou, může jejich dokoupení prodražit ko-

čárek o několik tisíc korun. Například autosedačka stojí třeba 

i okolo čtyř až šesti tisíc korun.

5. Jak je velký košík a jak praktická rukojeť

Velký košík ocení zejména rodiče, kteří využívají kočárek zá-

roveň jako nákupní košík. rukojeť, kterou lze převrátit, není 

zbytečný luxus. Využijete ji, když svítí slunce nebo chce dítě 

vidět ven.

5 rad 
pro nákup správného kočárku
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specializovaný prodejce zn. Cybex – autosedačky, kočárky

Kvalitní a bezpečná autosedačka 
může Vašemu dítěti 
zachránit i život!

Dodání 
po celé ČR a SR 

ZDARMA. 

99 % 
zboží 

skladem!

                              Sleva 5% + dárek
při vložení slevového kódu „aEuqc“ do objednávky.

Cybex4U.cz
Prodejna: Novoveská 281/20, Ostrava

telefon: 774 532 777
e-mail: info@cybex4U.cz

www.cybex4U.cz
1-2 s_Cybes4U.indd   1 1.3.2013   19:19:39

SURF 
Kočárek 
výjimečný 
svým 
designem 
a provedením.
Sportovní 
a hluboká 
verze. Vhodný 
od narození.

Váha 
jen 11 kg.

SLEEPOVER
ELEGANCE

Představuje moderní 
anglickou klasiku. 
Prostorná hluboká 
korba, nafukovací 

kolečka, chromový 
podvozek a luxusní 
detailní zpracování. 

Vhodný pro celonoční 
spánek.

SLEEPOVER
SPORT

Praktický 
kombinovaný 

kočárek vhodný 
od narození. Snadno 

nastavitelný na sportovní 
verzi. Prostorná hluboká 

korba, přebalovací 
taška, fusak, pláštěnka, 
nánožník a odvětrávaná 

matrace součástí 
kočárku.

MICRO 
Lehké golfové 
hole. Součástí 
stříšky sluneční 
clona.
Pětibodové 
bezpečnostní 
popruhy, madlo 
a pláštěnka 
součástí kočárku.
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upozorňuji vás, že s tím naprosto nic ne-

naděláte. Mnohem zásadnějším argumen-

tem, než vámi omílaným: není to zdravé je 

– chutná to a jedí to všichni. Nezbývá, než 

najít kompromis. občas zamhouřit obě oči 

a kalorickou nezdravou bombu „obložit“ 

jinak vyváženým a zdravým jídelníčkem. Je-

nomže, jak by měl vlastně vypadat?  

�� JíDelNíčeK Pro VAšeho PřeD-
šKoláčKA
zdravé dítě předškolního věku (od tří 

do šesti let) roste přiměřeně podle gene-

tického kódu, který získalo od svých rodi-

čů. Potřeba přívodu energie pro předškolní 

dítě se dále zvyšuje, s jednotkou hmotnos-

ti (kg) se však oproti předchozímu období 

života (batolete) snižuje. Například ener-

getická potřeba pětiletého dítěte (v tomto 

věku nezávisle na jeho pohlaví) je z 50 % 

určena k zajištění bazálního metabolismu 

(tedy udržení základních životních proce-

sů organismu v době klidu), kolem 26 % 

energie dítě potřebuje ke své pohybové 

aktivitě a 12 % energie potřebuje organi-

smus dítěte k tomu, aby byl zajištěn jeho 

přiměřený růst. zbývající energie se ztrácí 

při metabolických procesech spojených se 

zpracováním výživy či vyloučením jejich 

produktů z organismu. 

Kromě dostatečného přívodu energie po-

třebuje dítě předškolního věku ke svému 

růstu a vývoji i dostatečný příjem kvalitních 

surovin. 

•	 Příjem bílkovin by měl činit 1,2  g bíl-

kovin na 1 kg tělesné hmotnosti, a to 

živočišného i rostlinného původu. 

•	 Podíl tuků na celkovém energetic-

kém příjmu by neměl poklesnout pod 

27 %, a může dosáhnout až 32 %. 

Důležité je dostatečné zastoupení 

polynenasycených mastných kyselin, 

obsažených v rostlinných olejích i ry-

bách. 

•	 Celkový příjem cholesterolu by denně 

neměl překročit 100 mg na 1000 kcal, 

(např. 100 mg cholesterolu obsahuje 

asi 40 g másla, 60–90 g vepřového 

masa, 100 g sádla nebo šlehačky, ale 

až 700 ml mléka). 

•	 Příjem sacharidů by měl uhradit jak 

energetickou potřebu, tak potřebu 

vlákniny. sacharóza (cukr, sladkosti) 

by měla být konzumována s mírou, 

odpovídající asi 10–12 % celkového 

přívodu energie. V tomto věku, po-

kud pro to nejsou dietní důvody, není 

třeba zaměňovat cukr náhradními 

sladidly. To se netýká medu, med je 

sladidlo přírodní. 
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Vaše děťátko už není žádné batole, den co den ho vodíte do školky 

a spolu se spoustou dovedností jistě získalo i nějaký ten zlozvyk. Nastává 

období, kde už není ochotné bez výhrad konzumovat zdravé potraviny, 

které mu nabízíte. Dříve nebo později objeví kouzlo párku v rohlíku 

hamburgeru a coly.

Na hamburgery
a colu 

zapomeňte!





Neméně důležitý je samozřejmě příjem 

vitamínů a minerálních látek. Děti navště-

vují kolektivní zařízení a setkávají se zde 

více s různými infekty. V závislosti na svém 

imunitním stavu jim pak podléhají nebo na-

opak odolávají. Co by jim tedy ještě určitě 

nemělo chybět?

•	 Vitamíny A, b, C a e. Velkou měrou 

je dodá ovoce a zelenina. obiloviny 

(chléb, těstoviny a další) jsou přede-

vším zdrojem vitaminů skupiny b. 

z tuků je nejvhodnější používat oleje, 

které jsou bohaté na vitamin e, dále 

čerstvé máslo, případně i smetanu, 

ve kterých je dostatek vitaminu A. 

•	 Vitamin D vzniká v kůži z provitaminů 

působením slunečního záření, takže 

v létě je jeho příjem touto cestou je 

většinou dostačující. V zimním období 

se doporučuje denní dávku zvýšit až 

na 10 µg. 

•	 z minerálních látek je velmi důležitý 

dostatek vápníku a železa, dále sodí-

ku, draslíku, a hořčíku, ze stopových 

prvků zinek, měď a selen. K zajištění 

těchto látek je proto nutné, aby v po-

travě měly děti nadále dostatek mléka, 

masa, ale i ovoce a zeleniny. 

�� NAše DíTě šPATNě A Málo Jí! 
Co s TíM? 
To je častá otázka, se kterou se rodiče 

obracejí na dětského lékaře. lékař musí 

posoudit, zda to není projev nějakého 

onemocnění. často však žádné nena-

jde. Všechny děti nejsou stejné, rodiče 

či prarodiče mají na děti různé nároky. 

Dobrým ukazatelem toho, zda má dítě 

dostatek výživy, je sledování jeho váhy 

a výšky či jejich změn v určeném časo-

vém intervalu. Tyto údaje je nutné po-

soudit ve vztahu k údajům ostatní popu-

lace. slouží k tomu křivky růstu a vývoje 

dětí dané populace. Má-li dítě opravdu 

nedostatek výživy, projeví se to v opož-

ďování jeho vývoje a měli bychom se po-

radit s lékařem. 

�� JAK se VyhNouT PoTížíM PřI 
JíDle
•	 Předkládejte dítěti rozmanitou stravu 

a dejte mu alespoň částečně příleži-

tost, aby si samo vybralo, co bude jíst. 

•	 Netrestejte je, když určité jídlo nechce, 

ale ani neodměňujte, že jiné jídlo sní 

bez protestů („sněz tu mrkvičku a pak 

si můžeš jezdit na tříkolce.“) 

•	 Nevěnujte příliš mnoho času přípravě 

jídla zvlášť pro dítě – pak je to pro vás 

mnohem horší, když jídlo nechce jíst. 

•	 Jestliže se dítě loudá s jídlem, nespě-

chejte na ně. Je normální, že jí poma-

leji než dospělí. 

•	 Nenuťte dítě, aby snědlo víc, než 

samo chce. Jestliže normálně roste, je 

zřejmé, že jí dost. 

-if-

Foto: sAMphoto.cz

Podle Velké knihy o matce a dítěti e. 

Fenwickové (Perfekt, bratislava 2000) 

MuDr. Petr Tláskal, Csc., FN Motol, 

nutrivit.cz

�� NezAPoMeňTe NA MléKo!
Jídelníček dítěte předškolního věku 

by měl samozřejmě obsahovat mléko 

nebo mléčný výrobek v každém z den-

ních jídel. Denně by mělo dostat půl lit-

ru mléka nebo by mělo sníst čtyři porce 

mléčných výrobků. Mléko a mléčné 

výrobky jsou cenným zdrojem vápníku, 

bílkovin a vitaminů.

Předškoláček



Olimpex, spol.s r.o.
Wellnerova 7, Olomouc 779 00

tel: 585 414 138

Kozí mléko obsahuje oproti mléku kravskému velmi malý podíl as 1-kaseinu a má relativně 
vyšší zastoupení ß-kaseinu, čímž se kozí mléko přibližuje více k mléku mateřskému než mlé-
ko kravské, snižuje tak riziko vzniku intolerance živočišných bílkovin.

Kozí mléko obsahuje menší tukové kuličky než mléko kravské a je velmi dobře snášeno dět-
mi, které nejsou schopny konzumovat kravské mléko. Kozí mléko je zdrojem biologického 
vápníku. Obsahuje ho o 13% více než mléko kravské.

Při vzniku dětských alergií se největší role přičítá obsahu kaseinu, což je bílkovinná frakce 
obsažená v kravském mléku. Uvádí se, že lidská populace je v 60 až 70% případů alergická 
na tyto bílkoviny. Zároveň obsahuje vysoce hodnotné bílkoviny (kasein, albumin, globulin), 
lehce stravitelné tuky, minerální soli Ca, K, Mg, Na, P, stopové prvky Cu,Zn, Mn, Ti, Cr, relativ-
ně méně Fe, vitamíny A, B1, B2, B12, C, D, E, dále kyselinu listovou a 8 enzymů.

Sušené kozí mléko je vyráběno v Holandsku z čerstvého kozího mléka vyprodukovaného ve 
šlechtěných chovech na biologicky zdravých pastvinách. Mléko je ošetřeno tak, že nedochází 
ke snížení jeho nutriční hodnoty a ani jeho gastronomická kvalita netrpí zápachem, jako je 
tomu v malých chovech. 

Kozí mléko lze koupit:
*v internetovém obchodě www.kozimleko.eu
*v prodejnách zdravé výživy v místě bydliště
*v lékárnách zásobovaných velkoobchody – Phoenix, Alliance Healthcare                            



už v minulém čísle jsme si povídali o tom, jakou zvolit pro svého potomka 

školku a představili jsme vám několik soukromých školek v Praze. Protože 

okamžik zápisu do většiny z nich se právě přiblížil, řekneme si i dnes něco 

o tom, jak vybrat tu správnou školku pro vašeho potomka.

Jak vybrat 
správnou školku
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�� o PeNíze JDe Až V PrVNí 
řADě?
bohužel, naše první zastavení musí být 

u poplatku. Je to tak, od peněz se mnoh-

dy odvíjí, kam své dítě zapíšeme. Nikdy 

to totiž není zadarmo. určitě nejlevněji 

vyjde školka státní. u státních školek sta-

noví měsíční poplatky obecní nebo ob-

vodní úřad, takže se v oblasti neliší. Po-

hybují se obvykle od 300 do 500 korun. 

rodiče musí dále uhradit stravné, které 

činí průměrně 20 až 25 korun denně. 

Dítě má nárok na dvě svačiny a oběd.

Pokud chcete, aby váš potomek navště-

voval soukromou školku, budete muset 

sáhnout hlouběji do kapsy. Měsíční po-

platky se pohybují v tisícových částkách, 

například v našem městě, patnáct kilome-

trů od Prahy, dáte za soukromou školku 

kolem 6000 korun. Výhodou ale je malý 

kolektiv, méně nemocí, větší komfort pro 

potomka. Ještě dražší je umístění dítě-

te v jazykové školce. z nás se pohybuje 

kolem 7500 korun za půlden, minimálně 

13000 korun za celodenní pobyt. Příno-

sem ovšem je, že dítě se naučí plynule 

druhý jazyk, což je celoživotní deviza. 

�� hlAVNě VčAs
Mluvíme zde o výběru školky, někdy ale 

na výběr příliš nemáme. Tam, kde poptávka 

převyšuje nabídku, nemusejí naše dítě  při-

jmout, kdybychom o to sebevíc stáli. Váhá-

te-li stále, kam dítě zapsat, zkuste se proto 

rychle rozhodnout, dobré školky mívají brzy 

plno. Jak se ale v nabídce školek vyznat?   

Měli byste nejprve promyslet, co pro své 

dítě vlastně chcete. Kromě běžných ma-

teřských školek existují i specializovaná 

zařízení zaměřená na péči o postižené. 

To znamená, má-li dítě nějaký handicap, 

můžete zvolit školku k tomu určenou – 

pro dyslektiky, děti s poruchou zraku či 

sluchu, nebo třeba pro děti s mentálním 

postižením. Ale můžete volit i variantu, že 

takto handicapované dítě naopak nechá-

te začlenit do běžné školky, mnohé z nich 

se snaží o začleňováních postižených dětí 

mezi zdravé. Dále mohou děti navštěvo-

vat například církevní, jazykové, sportov-

ní či waldorfské školky. záleží jen na tom, 

k čemu inklinují, co pro ně vyberete. 

Abyste mohli vybrat, musíte ale poznat. 

Většina školek právě proto pořádá dny ote-

vřených dveří, kdy si můžete prohlédnout 

zařízení, zeptat se, zda mateřská škola 

pořádá nějaké kroužky nebo zjistit, kolik 

předškoláků bude mít na starosti jedna vy-

chovatelka. Pokud dítě přihlásíte, budete 

před začátkem docházky nejspíše pozváni 

na informační schůzku, na které se dozvíte 

podrobnosti. Jen ve stručnosti tedy před-

stavíme  některé typy školek:

�� WAlDorFsKá MATeřsKá 
šKolA
Při výchově dětí respektuje zákonitosti 

předškolního věku, zaměřuje se na učení 

napodobováním. Děti si osvojí práce, kte-

ré jsou v domácnosti přirozené, praní, pe-

čení, vaření, čištění, prostírání a uklízení. 

Předškoláci také malují, modelují, kreslí, 

zpívají, chodí na procházky nebo poslou-

chají pohádky jako v běžné školce. Wal-

dorfský přístup klade důraz na rytmus. 

obsahují ho hry, zpěv, říkadla a pohyby. 

určitý rytmus můžeme najít i ve skladbě 

dne, týdne a ve střídání ročních období. 

�� CírKeVNí šKolKA
Většina církevních školek se svou náplní 

od běžných moc neodlišuje, děti se zpra-

vidla pouze zábavnou formou seznámí se 
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Návrhy a realizace interiérů
Chystáte rekonstrukci bytu nebo domu? Koupili jste novou nemovitost? 
Nebo jen potřebujete dětský pokoj? AP Design  zajistí vše od návrhu, 
přes stavební úpravy, až po dodávku kompletního vybavení interiéru.

AP Design – kancelář bytového architekta, Na dolinách 44, Praha 4

www.apdesign.cztel.: +420 603 238 056

1-2 s_AP Design.indd   1 21.2.2013   9:35:48



základními náboženskými a věroučnými 

fakty. Církevní zařízení přijímají děti z vě-

řících i nevěřících rodin, v případě kato-

lické školky není podmínkou ani pokřtění 

dítěte.

�� sPeCIálNí MATeřsKé šKoly
snížený počet dětí ve třídách umožňuje 

individuální přístup ke každému z nich. 

školky se snaží prohlubovat spolupráci 

s rodinami, příbuzní mohou své potomky 

navštívit a zúčastnit se různých her a čin-

ností. často není doba příchodu a od-

chodu dětí do mateřské školy pevně sta-

novena. Podle typu postižení se používá 

i některá z léčebných metod (vodoléčba, 

podpůrná magneto-terapeutická léčba). 

Pedagogové se snaží pomoci rodičům 

najít pro dítě vhodnou základní školu.

�� JAzyKoVá šKolKA
Jedná se o předškolní zařízení, ve kterém 

si už předškoláci mohou osvojit základy 

cizího jazyka. Výuka spočívá převážně 

v cizojazyčné komunikaci během her, pe-

dagogové mluví na děti zpravidla pouze 

v cizím jazyce. Nejčastěji se však setká-

váme s anglickými jazykovými školkami.

Jejich rozšířenost a vysoká poptávka 

po nich jasně plyne z vývoje dnešní spo-

lečnosti, která směřuje k trendu povin-

nosti dokonalé znalosti právě anglického 

jazyka. Každý z nás si je vědom možnos-

tí, jež se našim dětem otevírají při zvlád-

nutí jednoho, a to z hlediska celosvětové 

komunikace velmi rozšířeného a pod-

statného, jazyka.

Dětský mozek ještě nedělí jazykové cen-

trum, a proto si dítě jednotlivé fráze ne-

překládá. Přijme je takové, jaké jsou. Pro-

to se malé děti učí jazyk mnohem lépe, 

rychleji a komplexněji, než my dospělí. 

Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do soukromé školky, možná 
tápete, jak vybrat tu správnou. zřejmě vám přijde vhod pár rad.

1. PteJte se. Než dítě do školky zapíšete, promluvte sis někým, kdo 
s ní má osobní zkušenost. Nejlepší vizitkou je osobní doporučení.

2. Navštivte Ji. určitě do školky zajděte a vše si osobně prohléd-
něte. První dojem je nejdůležitější, spolehněte se na svou intuici.  

3. sezNaMte se s PersoNáleM. Důležité je, kdo se bude vašim 
dětem věnovat. Nebojte se zeptat, jaké mají učitelky vzdělání, ja-
kou praxi, co dětem nabízejí.

4. PteJte se Na vše PodstatNé. zeptejte se, jak se děti stravují, 
jaký mají pitný režim, jaký školka nabízí program, nakolik vám mo-
hou vyjít vstříc ve vašich požadavcích apod.

5. PedagogiCKý PláN Je záKlad. Nenechte se ukolébat tím, 
že školka nabízí množství kreativních kroužků. Kreativní musí být 
už základní plán, ne že učitelky děti během dne hlídají a rozvíjet se 
začínají až na kroužcích, které samozřejmě zvlášť zaplatíte. 

6. důležitá Je adaPtaCe. rovnou se zeptejte i na to, jak vypadá 
první měsíc – umožní vám personál pozvolná nástup do školky, 
postupné navyšování doby ve školce? Pokud už od počátku cítíte 
neochotu akceptovat osobnost dítěte, opravdu chcete dítě do to-
hoto zařízení posílat?  

7. NezaPoMeňte Na hygieNu. V neposlední řadě si všímejte, 
jak je ve školce uklizeno a jaké hygienické návyky budují učitelky 
u dětí. čistota je u obzvláště malých dětí náchylných k jakýmkoliv 
nemocem důležitá… 

zdroj: Peníze.cz

Foto: sAMphoto.cz                            

soukromá školka
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Jak děti a dospívající chránit před onemocněními 

jako je dětská obezita nebo cukrovka? 

Nepodceňujte 
svačiny

stále častěji se u dětí 

objevují zdravotní 

problémy typu dětské 

cukrovky, vysokého 

cholesterolu, 

vysokého krevního 

tlaku a dětské obezity. 

základní podmínkou 

jak těmto nemocem 

předcházet je 

pravidelné a vyvážené 

stravování. 
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Škola základ života

Ovocné svačinky GenussPlus 
přinášejí vždy plus navíc!

+ v každém kelímku je vitamín C, E a B6 
 jako ve dvou jablkách
+ plně odpovída moderním trendům 
 wellness, racionální výživy a výživy dětí
+ bez přídavku sacharózy
+ čerstvé ovoce k dispozici vždy, 
 když na něj dostanete chuť

s

www.efko.com

... bez konzervantů, 
umělých barviv, 
sladidel

dy,

ů,



      To brání vzniku silného pocitu hladu, kdy 

člověk, děti nevyjímaje, sní první pamlsek, 

který je dostupný. Což je při velkém rozší-

ření rychlého občerstvení a sladkostí cesta 

do stravovacího pekla. 

Jako preventivní opatření, které zabrání 

pocitu hladu a tím i situaci, kdy člověk sní, 

na co přijde, je nutné v průběhu celého 

dne dodávat tělu a mozku malá množství 

potravy. Primární je hlavně u dětí zabez-

pečit chutné a zdravé svačiny do školy, ale 

i na odpoledne na kroužky nebo sportovní 

trénink. 

Jak má vypadat svačina pro dospívající dítě

svačinka pro dítě by se z pohlednu zdravé-

ho stravování měla skládat ze tří základních 

skupin potravin. bílkovin, vitamínů a vlákni-

ny. Vypadá to složitě, ale pokud se na to 

podíváme z praktického hlediska, zjistíte, 

že je to snadné. bílkoviny zabezpečí mléčný 

výrobek, vitamíny zase ovoce nebo zeleni-

na a vláknina je v dostatečném množství 

obsažena v celozrnném pečivu. 

Dětské svačiny by měly především být 

zdravé a energeticky vyvážené. „Dět-

skému organismu totiž na jednu stranu 

umožňují doplnit energii, na druhou 

však také podporují jeho pozornost 

a mají kladný vliv na učení,“ vysvětlu-

je pediatrička MuDr. Dana Nedělková 

a dodává: „snížená konzumace svačin je 

často způsobena špatným načasováním 

aktivit. během dopoledních přestávek 

děti často upřednostňují hru se spolužá-

ky, musí stihnout toaletu apod. odpole-

dne pak navazují sportovními aktivitami, 

svačinu proto často nestíhají dojíst.“

 

�� sVAčINA (NeJeN) Do šKoly
základem správné školní svačiny je peči-

vo doplněné zeleninou. V dětské svačině 

má mít své místo i ovoce. Jako dopole-

dní svačina je vhodný např. tmavý chléb 

namazaný vrstvou pomazánky z tvarohu 

s plátkem šunky nebo sýra a nakrájenou 

zeleninou. Pro odpolední svačinu jsou 

vhodné jogurty, mléčné nápoje nebo 

müsli tyčinky, k tomu jablko nebo pome-

ranč. Pokud víte, že dítě nesní dostateč-

né množství ovoce, je možné ho dodat 

i zpracované jako přesnídávka, ovocná 

svačinka či nápoj – vždy by ale mělo být 

bez „éček“.

Jak děti a dospívající chránit před onemocněními 

jako je dětská obezita nebo cukrovka? 

Nepodceňujte 
svačiny

TIP nutriční 
poradkyně

Pamatujte. Svačina musí děti bavit. Stří-
dejte druhy ovoce. Nebojte se dát dítěti 
oblíbené oříšky nebo jogurty s veselými 
přísadami – kuličky, lentilky atd… 
Svačinu hezky zabalte. Vyberte si barev-
nou krabičku. Pro zpestření jí můžete své 
ratolesti polepit například veselými samo-
lepkami.
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Ovocné svačinky GenussPlus 
přinášejí vždy plus navíc!

+ v každém kelímku je vitamín C, E a B6 
 jako ve dvou jablkách
+ plně odpovída moderním trendům 
 wellness, racionální výživy a výživy dětí
+ bez přídavku sacharózy
+ čerstvé ovoce k dispozici vždy, 
 když na něj dostanete chuť

s

www.efko.com

... bez konzervantů, 
umělých barviv, 
sladidel

dy,

ů,



�� sKlADbA sVAčINy – Proč 
Jsou TAK DůležITé MléčNé 
VýrobKy? 
Mléčné výrobky jako jsou mléko, jogur-

ty i tvarohové výrobky nejsou jen rychlým 

a snadno dostupným zdrojem bílkovin, ale 

obsahují velké množství vitamínu D a váp-

níku, který je důležitý pro růst dětského 

organismu. strava bohatá na vápník a vita-

mín D zpevňuje kosti. Kosti jsou živou tkání 

a tyto složky potřebují děti denně ke správ-

nému růstu. 

�� KolIK Je DosT? 
Potřeba vápníku se liší podle věku. Děti 

ve věku 4 – 8 let potřebují 800 mg vápní-

ku denně, to jsou 3 stravovací dávky den-

ně. Dospívající ve věku 9 – 18 let potřebují 

1 300 mg vápníku denně, to odpovídá čty-

řem stravovacím dávkám denně. 

Praktické  
a jednoduché tipy  
na chutné a vyvážené svačiny

1. Tvarohový dezert + jablko + celozrnná houska

2. Jogurt + hruška + vícezrnná bagetka

3. oříšky + mandarinka + jogurt 

�� NeVhoDNé sVAčINy Pro DěTI
Při přípravě (školních) svačin by se měli ro-

diče vyvarovat především:

•	 Výrobků, jež obsahují volné nasycené 

tuky (např. máslo, sádlo).

•	 Výrobků, jež obsahují skryté nasycené 

tuky: 

•	 uzenářských výrobků (např. salámy, 

paštika).

•	 Tučného pečiva (např. buchty, koláče, 

plněné croissanty).

•	 Pokrmů typu „fast food“ (např. párek 

v rohlíku, hamburger, pizza).

•	 sladkostí, sladkých minerálek a limo-

nád.

zdroj: baby-klub.cz, 4info.cz

Foto: sAMphoto.cz 

�� NezAPoMíNeJTe NA PITNý 
režIM
„Důležité je také nezapomínat na pitný 

režim. Dítě by mělo denně vypít 1,5 až 

2 litry tekutin,“ zdůrazňuje pediatr, 

MuDr. zlatko Marinov. Co se týká skladby 

pití, určitě by to neměly být sladké limo-

nády, nebo neředěné džusy. Doporučují se 

naopak minerálky, nebo například obyčej-

ná čistá voda, která by měla tvořit základ 

pitného režimu. 
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Hledej kódy pod obaly  Olmíků,
jdi na www.olmici.cz a můžeš soutěžit 

o 130 skvělých cen.
Více informací na www.olmici.cz. Soutěž trvá 

od 4. 3. 2013 do 2. 6. 2013.

Oli, tak už zase 
rozdáváme

tablety!

velká soutěž
s olmíky

Hledej kódy pod obaly  Olmíků,

rozdáváme
tablety!
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zPesTřeTe sI DeN 
oChuCeNou 
INsTANTNí KáVou 
DouWe eGberTs
Máte pocit, že váš život postrádá 
vzrušení? Každý den je na koleji, 
v práci, nebo na mateřské stejný 
jako druhý? recept na změnu je 
úplně jednoduchý.  Vyzkoušejte 
novou prémiovou vymražovanou 
instantní kávu Douwe egberts 
ve třech příchutích – oříšek, 
vanilka a karamel. Proměňte si 
nudné chvíle v příjemný okamžik 
s moderní instantní kávou, která 
neobsahuje žádný cukr. Příchutě 
můžete střídat přesně podle své 
aktuální nálady. 

Populární značka kávy Douwe egberts přichází jako 
první na český trh s jedinečnou novinkou v oboru 
instantních káv – ochucenými instatními kávami. V ob-
chodech je najdete ve známý skleněnách obalech. 

LENTILKY Fruity 
– ovocné hádanky nyní i v sáčku!
leNtilKy Fruity jsou nyní i v sáčku! Ke známé krabičce 
s praktickým uzavíráním přibyl i sáček přesně do kapsy!
zpestřete si jarní dny bonbóny s kombinacemi nečekaných barev a chutí! 
stačí si otevřít nový sáček leNTIlKy Fruity, kde barva bonbónu neodpo-

vídá příchuti. otevřete šťavnaté hádanky a nechte se překvapit 
- třeba oranžovým jablkem či fialovým pomerančem! 
V zahradě plné ovoce najdete i borůvku, citrón, bros-
kev a jahodu. už jen zjistit, v jaké barvě jsou kryté. 
oblíbené žvýkací dražé leNTIlKy Fruity najdete nyní 
i v novém praktickém balení – v šikovném pestrém 
sáčku přímo do kapsy. leNTIlKy Fruity s přírodními 
barvivy a rostlinnými koncentráty zlepší náladu nejen 

Vám, ale i Vašim přátelům a rodině. Vsaďte se 
třeba, kdo najde jako první svěží broskvovou 

příchuť. Neváhejte a pobavte se i Vy 
s leNTIlKy Fruity!

Další zajímavé informace najdete 
na www.lentilky.cz

Antibakteriální vysavače 
pomáhají snižovat riziko vzniku astma a alergie
Chladné dny nás vracejí z prosluněných luk a lesů zpět domů. 
Podle lékařů to však pro alergiky a astmatiky 
znamená zvýšení rizika vzniku onemocnění 
o 15 %. Mohou za to plísně a vlhkost, 
kterým se obzvlášť daří ve vytápěných bytech 
a domech. Co s tím? rozvoji plísní v bytech 
lze účinně zabránit pravidelným používáním 
antibakteriálního vysavače se uV-C lampou. 
Výzkum prokázal, že pouhé 2 sekundy 
působení lampy jsou dostatečné pro zničení 
99 % procent bakterií. 

Zázračná lampa?  
Kdo mi to konečně vysvětlí?
ultrafialové světlo je elektromagnetické záření 
s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo. uV-C 
záření, vznikající v trubici namontované uvnitř antibak-
teriálního vysavače, uvolňuje velké množství neviditelných 
ultrafialových paprsků, které poškozuje DNA prachových 
roztočů, bakterií, virů, ale také hub a hmyzu. Tím ničí 
jejich schopnost se množit a způsobit onemocnění. 

Antibakteriální vysavač  
– čím se liší odběžných vysavačů? 
schopnost zničit prachové roztoče, bakterie, plísně, viry 
i zárodky hub plísní je dána využitím uV-C desinfekční 
lampy ve spolupráci s dalšími funkcemi – vibračním 
klepačem, výkonným sáním a mikro-alergickým hepa 
filtrem. schéma fungování i seznam obchodů, kde je možné zakoupit vysavače, najdete 
na www.raycop.cz 

Vyhrajte praktický bezdotykový  
dáVKoVač Mýdla 
Nejvíce bakterií se v domácnosti nachází v kuchyni a v koupelně. bezdotykové dáv-
kovače mýdla nebo krému helpmation nabízejí efektivní způsob, jak snížit výskyt 
bakterií ať již jste doma nebo v kanceláři. spotřebiče využívají infračervené senzory, 
díky kterým se mýdlo nebo krém do vaší dlaně dávkuje automaticky a nemusíte se 
tak spotřebiče dotýkat rukou. 

4 důvody, proč říci ANO
1. Již žádné „upatlané“ krabičky a tuby od tělového krému. Přiložíte ruku a sensor 

vydá příslušnou dávku krému. Vy se již staráte jen o sebe. žádné zavírání víčka 
mastnýma rukama od krému. 

2. Pokud využijete dávkovače na mycí prostředky, můžete si být jisti, že využijete 
bez zbytku každou kapku mýdla či saponátu.

3. Díky hezkému designu snadno získáte „titul“ vzorné hospodyně s mimořádným 
vkusem. Věřte, že dávkovače helpmation zaujmou pozornost každé návštěvy.

4. Děti začne mytí rukou překvapivě rychle bavit. 

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje společnost, která je výhradním dovozcem bezdotykových košů a dáv-
kovačů mýdla do české republiky? (Nápovědu najdete na www.helpmation.cz)

a. helpmation traiding s. r. o.
b. blakar traiding s. r. o.
c. blakar helpmation s. r. o. odpovědi posílejte na: soutez@rodinaaja.cz

rodina olmíkových si pro vás připravila soutěž, ve které můžete 
vyhrát veselý balíček pro děti. Kdo jsou olmíkovi? Veselá rodinka, 
která pro Vaše ratolesti vyrábí dětskou řadu mléčných produktů.  Najdete zde 
skvělé svačinky pro školáky i malé sportovce. už jste vyzkoušeli například jemné tvarohové 
dezerty olmíci tvarohoví v příchutích stracciatella, čokoláda nebo Vanilka? Tvaroh je ne-
postradatelnou složkou dětského jídelníčku. Je to potravina bohatá na bílkoviny, která je 
lehce stravitelná, vápník, obsahuje řadu minerálů, vitamínů a významně podporuje i růst 
svalové hmoty. To je u dětí, jejichž tělo se neustále vyvíjí, důležité. obzvlášť v chladných 
dnech dětem dodá tolik potřebnou energii. Přitom olmíci nejsou zatíženi stabilizátory 
a přemírou tuku, neobsahuje lepek ani konzervační látky a jiné alergeny. A navíc pod kaž-
dým obalem je navíc ukrytý malý dárek pro děti, magnetka na lednici, které mohou sbírat. 

Vyhrajte veselý balíček 
pro děti od rodiny Olmíkových

Nápovědu najdete na webových stránkách www.olmici.cz

odpovědi posílejte na: soutez@rodinaaja.cz

soutěžní otázka:Jak se jmenují sourozenci  
z rodiny Olmíkových? a) bára a Michalb) oťas a olic) oťas a Maruška

oblíbeNé TyčINKy 
MArGoT A bANáNy 
V čoKoláDě TAKé JAKo 
VelIKoNočNí VAJíčKA

orIoN představuje skvělou sezonní nabídku. s blížící-
mi se Velikonocemi se v obchodech začínají objevovat 
sladká velikonoční vajíčka s kokosovou příchutí tyčinky 
Margot a ovocnou chutí banánů v čokoládě. Vajíčko 
v sobě nese zárodek nového života, stalo se přirozeným 
symbolem zrození, plodnosti, a také příchodu jara. Až 
přijdou koledníci s pomlázkou, nabídněte jim tuhle dob-
rotu. Jistě je tím obměkčíte a tak své pomlázky použijí 
jen symbolicky. 
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V čem je jeho výhoda oproti 
stávajícím vitaminům?

•	 čistý tekutý vitamín bez 
přídatných látek 

•	 vstřebání sliznicí dutiny ústní je 
rychlé a beze ztrát 

•	 jednoduché dávkování pomocí 
kalibrovaného kapátka pod jazyk 

•	 nezatěžuje žaludek 
•	 přípravek je vhodný i pro děti

tekutý vitamin d

tel: 585 414 138, WWW.olIMPeX.Cz

Višňovo
 – sametové osvěžení

znáte ty dny, kdy chuť na sladké nestačí oklamat 
obyčejnou čokoládou, a hledáte něco svěžejšího? 
Pak je tu pro Vás limitovaná novinka DelI Višňovo-jogurtová! 
Vychutnejte si dokonalou kombinaci sladké čokoládové chuti 
a svěžesti. Jemná a zároveň intenzivní – to jsou dvě tváře DelI Viš-
ňovo-jogurtové. Nechte se překvapit dvoubarevnou náplní ze šťavnaté višně 
a svěžího jogurtu, které spolu vytvářejí dokonalý pár. lahodné vrstvy doplňuje 
sametově jemný karamel a celá tyčinka je zalitá hořkou čokoládou. Dopřejte 
si sametové osvěžení pro Vaše náročné dny a zůstaňte nad věcí.

Dukanova dieta 
ve 350 receptech 
Jednoduchý a chutný jídelníček, který pomůže zbavit se 
nadváhy jednou provždy! Napadlo vás někdy, že budete 
hubnout, a vlastně si budete dopřávat všechny možné dob-
roty? Nová kniha Dukanova dieta ve 350 receptech, kterou 

právě vydává nakladatelství NoXI, vám vysvětlí 
souvislosti a ukáže směr. Věřte nebo ne, 

ale po vybraných lahůdkách, na něž 
naleznete recepty ve zmiňované 

knize, půjde hubnutí bez hladu 
a trápení. Dukanova dieta doslo-
va ovládla svět. Je jednou z nej-
používanějších diet. okamžitě 
se zařadila mezi nejprodávanější 
knihy, kdekoliv vyšla. 

Nápovědu hledejte na www.bux.cz

Soutěžte 

o tři výtisky této knihy. 

stačí odpovědět na otázku: 

Na jakém principu je založena 

Dukanova dieta? 

svou odpověď 

posílejte na adresu: 

soutez@rodinaaja.cz

PoŽIteK  
Z čerStVÉ MletÉ 
KáVy V INStaNtU 
CaFÉ eSSeNSe
Milovníci dobré kávy zbystřete! Na trh 
přichází nová značka instantní kávy 
essense, která potěší vaše smysly stejně 
jako čerstvě upražená káva z vaší oblíbe-
né kavárny. Café essense spojuje rych-
lou a jednoduchou přípravu rozpustné 
kávy s chutí a vůní kvalitní mleté kávy. 

Café essense, to je kvalitní rozpustná 
káva obohacená o mikročástečky mle-
té kávy, které ji dodávají bohatou vůni 
a chuť. Její kouzlo spočívá v delší době 
pražení kávových zrn a v jemném mletí 
při nízké teplotě, díky kterému si zacho-
vává smyslné aroma a chuť. 

NAVŠTIVTE SE ZLATÝM ŠÁLKEM 
OVOCNOU ZAHRADU 
PLNOU INTENZIVNÍ OVOCNÉ CHUTI
Chuť a vůni čerstvé ho ovoce nemusíte hledat jen v letních 
ovocnýc h sadech, nebo v obchodech s ovocem. Najdete ji 
i v nové řadě čajů zlatý šálek ovocná zahrada. Charakterizuje ji 
nejen originální balení vhodné i na cesty, ale zejména intenzivní 
chuť a vůně. Nové čaje zlatý šálek byly vyvinuty ve spolupráci 
s českými spotřebiteli. Ti vybrali tři nejoblíbenější ovocné příchu-
tě: lesní plody, Pomeranč a Třešeň!

Intenzivní ovocná chuť vás bude provázet v každém doušku.
osvěžující Pomeranč odežene chmury, které nás v zimním ob-
dobí občas přepadnou. sladké lesní plody, které jsou v česku 
nejoblíbenější příchutí, vás v myšlenkách přenesou do lesa plné-
ho malin, ostružin a borůvek. šťavnatá Třešeň pak dodá vašim 
dnům opravdovou šťávu. 

čaje zlatý šálek ovocná zahrada jistě upoutají Vaši pozornost 
již v regálech obchodů. Najdete je totiž v nových obalech v po-
době sáčku s moderním výtvarně výrazným designem. Ve snad-
no uzavíratelném balení zůstane svěží chuť i aroma čaje uzam-
čeno mnohem déle. Toto balení se také skvěle hodí na cesty, 
protože se v žádném kufru ani batohu nepomačká. 

český výrobce dětské mléčné výživy sunar se pustil do nových produktů. Vaše děti tak 
mohou nosit 

stylové oblečení limitované kolekce Sunar Fashion, 
kterou vytvořila česká módní návrhářka hana zárubová. 

Vice na www.sunarfashion.cz

Chystáte rekonstrukci 
bytu nebo domu? Koupili 
jste novou nemovitost? 
Nebo jen potřebujete 
dětský pokoj? AP Design  
zajistí vše od návrhu, 
přes stavební úpravy, až 
po dodávku kompletního 
vybavení interiéru.

www.apdesign.cz
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doplňuje zásadotvorné 
látky

odkyseluje organismus

detoxikuje organismus

K dostání v lékárně.

www.rosenpharma.cz



Pečlivá a pravidelná ústní hygiena je zá-

kladním faktorem prevence zubního kazu. 

Ten způsobují bakterie žijící v ústní mik-

roflóře. Pomocí cukrů obsažených v po-

travě,  přeměněných na vysoce agresivní 

organickou kyselinu, naleptávají zubní 

sklovinu, která je ochranným filmem zubu. 

Jeho napadení, poškození a destrukce vli-

vem kazotvorných bakterií je pak už jen 

otázkou času.

�� Péče o DěTsKý ChruP
Ačkoliv se vám to může zdát předčasné, 

nebo obtížné, s pravidelnou ústní hygienou 

je nutné a velmi důležité začít už v batole-

cím věku, a to především proto, abychom 

dítě naučili správnému návyku. od začát-

ku učíme děti čistit si zuby dvakrát denně, 

s použitím vhodného dětského kartáčku, 

nejprve čistou vodou a poté s nepatrným 

množstvím dětské zubní pasty.

zubní pasty se dělí podle množství fluoridu. 

Podle toho, kolik ho obsahují, jsou určeny pro:

•	 batolata

•	 předškoláky

•	 starší děti

•	 dospělé 

Kromě dodržování zásad ústní hygieny je 

však nutné také vzdát se určitých návyků, 

které si zejména maminky a babičky ma-

lých dětí udržují už celé generace.
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zdraví

Kdo z nás by nechtěl mít krásné a zdravé zuby? Jenomže, upřímně, 

není to zadarmo. o zuby musíme pečovat celý život a naše péče 

musí začít už v raném dětství. 

Zdravé zuby  
jsou ty bez kazu





�� NáVyKy VeDouCí K PřeNosu 
bAKTerIí
K nákaze kazotvornými bakteriemi, pokud 

je matka přenašečem, vedou zvyky, které 

často bereme jako neškodnou samozřej-

most – olizování dudlíku, když nám upadne 

na zem a není kde ho omýt, olizování lžičky 

při krmení nebo ochutnávání jídla pro dítě 

stejnou lžičkou, kterou krmíme, apod. Ne-

vědomky tak můžeme dítěti způsobit ne-

malý problém a podstatně tak u něho zvýšit 

riziko kazivosti zubů, která může přetrvávat 

i v dospělosti.

o možnosti diagnostického testu, kterým 

získáte informace o výši rizika přenosu ná-

kazy ve vašem případě, se můžete informo-

vat u svého stomatologa.

�� Fluor A PreVeNCe zubNího 
KAzu
Fluor je velmi významný prvek pro prevenci 

zubních kazů. Posiluje zubní sklovinu, a tím 

i její odolnost vůči vzniku zubního kazu.

Fluoridy jsou minerály, které svým půso-

bením v zubu zvyšují odolnost zubní sklo-

viny vůči kyselinám a bakteriím, jež mají 

největší vliv na tvorbu zubního kazu.

Fluor je biogenní prvek, který běžně při-

jímáme z vody i z potravin, vysoký obsah 

fluoru se nachází např. v mořských plo-

dech, v rybách, v zeleném čaji nebo ve 

fluorizované kuchyňské soli.

K prevenci dále patří pečlivá, celková úst-

ní hygiena, omezení příjmu cukru v po-

travě a pravidelné prohlídky u zubního 

lékaře.

�� FluorIDoVé zubNí PAsTy, 
Gely A TAbleTy
zubní pasty s obsahem fluoridu snižují rizi-

ko vzniku zubního kazu o 20 – 30 %. Na 

lékařský předpis lze získat také fluoridové 

tablety, o jejichž individuálním dávkování 

rozhodne dětský nebo zubní lékař. Fluori-

dové roztoky, gely a laky se obvykle aplikují 

na povrch zubů.

�� FluorózA
o nutnosti a způsobu použití těchto pří-

pravků je nutné poradit se s lékařem, 

vzhledem k riziku předávkování fluoridem 

a vzniku tzv. fluorózy, která způsobuje este-

ticky nepříjemnou skvrnitost, ale i křehkost 

zubu vlivem narušení zubní skloviny.

u velmi malých dětí může vzniknout tento 

problém při použití nesprávné zubní pasty 

s příliš vysokým obsahem fluoru, a to i pro-

to, že většinu pasty dítě spolkne.

zdroj: Veronika Moreira, zuby.zdrave.cz

Foto: sAMphoto.cz
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Maminky, tatínkové, 
těhulky...
Zkrátka všichni, kdo máte nebo čekáte rodinu.

Přijďte si na web rodinaaja.cz, 
dvakrát týdně zasoutěžit o skvělé ceny!
Čekají na vás knihy, kosmetika, hračky, zkrátka vše, co by 
v žádné rodině nemělo chybět. 
Do soutěží u nás se nemusíte registrovat!

Na webu rodinaaja.cz najdete také nejnovější aktuality, příběhy našich 
čtenářů a tipy na skvělé knihy. Náš web nemyslí jen na maminky a proto 
si v rubrice Pro muže, můžou počíst i tátové, strejdové nebo dědové. 
Děti se zase zabaví při zábavných úkolech s malůvkou. Radu v našich 
článcích najdou všichni od těhulek po rodiče puberťáků. 

A pokud nezískáte odpovědi na otázky v článcích, můžete se poradit 
v diskuzi s maminkami nebo v poradnách s odborníky.

Chcete zveřejnit i váš příběh? 
Napište nám ho na mail novakova@rodinaaja.cz 
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

1-2 s_WEB.indd   1 3.9.2012   23:13:17

sunar_1_2 moje rodina 210x148 zpevacka.indd   1 22.1.13   11:28



Příznaky inkontinence je možno pro zjed-

nodušení rozdělit do dvou základních sku-

pin – na obstrukční a iritační. K obstrukč-

ním příznakům patří opožděný začátek 

močení, odkapávání moči, přerušovaný 

proud moči, slabý proud moči a pocit ne-

dostatečného vyprázdnění. Iritační přízna-

ky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, 

časté močení a bolesti při močení. Vždy se 

jedná o samovolný a nechtěný odtok moče, 

byť by to bylo jen pár kapek. 

z hlediska průběhu má inkontinence dvě 

hlavní formy. Močové inkontinence mohou 

být akutní (tj. náhlé a krátkodobé) nebo 

chronické (tj. dlouhodobé). Akutní inkon-

tinence je ve většině případů příznakem 

jiné nemoci (např. zánětu močových cest). 

Může být způsobena i vedlejšími účinky 

léků jako jsou například diuretika (močo-

pudné látky) nebo sedativa (zklidňujících 

léky). léčba této inkontinence spočívá 

v odstranění základní příčiny. 

Chronická inkontinence se dělí do dalších 

skupin. Nejznámější jsou dvě první. Možná 

jste se již s těmito názvy setkali. Jsou to – 

stresová a urgentní (nutkavá) inkontinence. 

oba typy se mohou vzájemně kombinovat. 

rozlišení těchto typů je důležité jak z hle-

diska další prognózy, tak i vlastní léčby. 

stresová inkontinence je běžný problém, 

který postihne až třetinu žen. Přináší ho 

celková ochablost svalstva pánevního dna. 

Nejčastější příčinou je těhotenství a porod, 

ale mohou ji způsobit i jiné faktory – meno-

pauza a celkový proces stárnutí. Někdy také 

hrají roli v ochabování svalstva pánevního 

dna dědičné sklony. Právě proto odborníci 

doporučují, aby všechny ženy pravidelně 

prováděly posilování svalů pánevního dna.

stresová inkontinence je spojena s mimo-

volním pomočováním při náhlém zvýše-

ní tlaku v břiše. objem moči se pohybuje 

od několika kapek až k odtoku značného 

množství moče. K pomočení obvykle do-

jde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud 

i rčení – Počurala se smíchy) nebo náhlém 

zvednutí těžkého předmětu. 

urgentní (nutkavá) inkontinence je ne-

schopnost ovládnout měchýř dostaví-li se 

nucení močit. Postižená osoba nestihne 

doběhnout na nejbližší toaletu. Tato inkon-

tinence je zpravidla spojena s odtokem vět-

šího množství moče. Příčinou těchto obtíží 

může být zvětšená prostata, úraz míchy, 

roztroušená skleróza nebo jiné neurologic-

ké postižení. 

K inkontinenci moče může docházet i v dů-

sledku přeplněného močového měchýře. 

Nejčastějším projevem je trvalé odkapávání 

moče. Příčinou je nejčastěji zbytnělá pro-

stata, roztroušená skleróza nebo cukrovka. 

�� JAK z TrAPNé sITuACe
Mimovolný odtok moči v dospělosti je pro 

mnohé z nás nepříjemným překvapením. 

Neschopnost spolehlivě ovládat základní 

tělesné funkce nám může připadat poni-

žující a stává se tak velmi intimním problé-

mem. Mnohé ženy řeší v první fázi obtíže 

menstruačními vložkami. Mají většinou 

vysledováno, kterým situacím předcházet. 

Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohy-

bům, zvedání těžších předmětů. 

Jistě lze tímto způsobem zabránit ojedině-

lým trapasům, v žádném případě se však 

nedá takto řešit problém dlouhodobě. 

Pokud obtíže trvají a obtěžují, měly by být 

konzultovány s lékařem. 

www.rodinaaja.cz
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Jsou problémy, o kterých se mnoho nemluví. Jedním z nich je například  

inkontinence. Míváme pocit, že se tento problém týká jen malé skupi-

ny převážně starších lidí. opak je ale pravdou. Inkontinence trápí mnohé 

z nás, jen o tom decentně mlčíme…

Také vás trápí 
iNkoNtiNeNce?
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�� JAK Může PoMoCI léKAř
I když vás může močová inkontinence uvá-

dět do rozpaků, je třeba o ní informovat 

včas informovat svého lékaře. Mohlo by se 

jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbá-

ní způsobí problémy daleko větší. Úspěch 

léčby závisí zejména na příčině inkonti-

nence. léčení, které je účinné u jednoho 

pacienta, nemusí být stejně účinné u jiné-

ho. lékař se vás nejdříve podrobně vyptá 

na vznik, trvání a charakter obtíží. Na zá-

kladě popisu obtíží je možné určit přesný 

charakter inkontinence. 

Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí bři-

cha, pánve a konečníku a pečlivém neu-

rologickém vyšetření. u žen by mělo být 

provedeno základní gynekologické vyšet-

ření. Při inkontinenci se většinou provádí 

i vyšetření konečníku k posouzení dosta-

tečnosti svěrače. u mužů je tímto způso-

bem vyšetřena prostata. Muž se změnami 

prostaty bývá odeslán k odbornému urolo-

gickému vyšetření. 

Dalším vyšetřením je ultrazvuk. umožňuje 

prohlédnutí základních poměrů v pánvi – 

močový měchýř, prostatu, dělohu, močo-

vody a ledviny. Může být zjištěna tzv. reten-

ce moče v močovém měchýři, tj. množství, 

které zůstává v měchýři bezprostředně 

po vymočení. Pokud je toto množství větší, 

je nutná další léčba. 

Před vlastní léčbou je důležité vyloučení pří-

tomnosti močové infekce. Pokud je močo-

vá infekce přítomna, musí se léčit. často se 

totiž stává, že po vyléčení zmizí i problémy 

s mimovolním únikem moče. 

Vyšetřené nazývané uroflowmetrie zjiš-

ťuje rychlost průtoku moče močovou 

trubicí. umožňuje posoudit přítomnost 

překážky ve výtokové části měchýře 

nebo sníženou schopnost vyprazdňova-

ní. uroflowmetrie se provádí při pode-

zření na zbytnění prostaty nebo zúže-

ní močové trubice. Jediné co při něm 

musíte podstoupit, je klidně se vymočit 

do předem určeného místa. 

K posouzení zdatnosti svalů pánevního dna 

vám může lékař předepsat tzv. eMG vyšet-

ření. Jedná se o tzv. elektromyografii. Měří 

se při ní elektrická aktivita svalů pánevního 

dna v průběhu močení. Přístroj tyto hod-

noty snímá pomocí malých jehliček zave-

dených do oblasti hráze po způsobu aku-

punktury. 

Pokud je pomocí těchto a dalších vyšetře-

ní zjištěna příčina inkontinence, může být 

zahájena odpovídající léčba. Jednotlivé 

typy zahrnují široké spektrum léčebných 

zákroků. Mohou se týkat jednoduchých 

poučení od nácviku posilování svalů pá-

nevního dna, až po větší operační zákro-

ky. Každá metoda má své přesné místo. 

způsob léčby závisí na volbě lékaře a sou-

hlasu pacienta. 

�� Co NeoVlIVNíTe
Mimovolní odchod moče může být nepří-

jemnou komplikací po některých operacích 

předstojné žlázy. Týká se to především roz-

sáhlých výkonů prováděných pro rakovinu 

prostaty. Inkontinence může být i natolik 

vážná, že je nutné zavést trvale močovou 

cévku. Tyto případy nejsou naštěstí příliš 

časté a většinou je jim možné předejít pra-

videlnými lékařskými prohlídkami. 
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�� Co MůžeTe uDělAT sAMI 
Jednou z možností, jak přesně určit počet 

a průběh příhod úniku moči je vedení tzv. 

mikčního diáře. Psaní tohoto diáře je po-

měrně jednoduché, přitom může lékaři 

významně pomoci v odhalení příčiny i vol-

bě vhodné léčebné strategie. Mikční diář 

může ukázat i míru léčebného efektu. 

Vedení diáře spočívá v pravidelném zapiso-

vání denního příjmu tekutin, frekvenci mo-

čení a množství vymočených porcí, případ-

ně situace, kdy došlo k nechtěnému úniku 

moče. Přijímané tekutiny by neměly obsa-

hovat kofein nebo alkohol, což jsou látky, 

které dráždí močový měchýř a mohou tedy 

inkontinenci zhoršovat. 

Velkým pomocníkem je i provádění posilo-

vání svalů pánevního dna.

Pro dosažení dobrých výsledků je třeba se 

cvičení věnovat pravidelně. rehabilitační 

program je založen na každodenním cviče-

ní po dobu až 3 měsíců. I po uplynutí této 

doby je občasné cvičení vhodné pro udrže-

ní dobré funkce svalů.

Než se podaří problém napravit, je nutné 

také zvolit co nejlepší kompenzační po-

můcky. současné inkontinenční pomůcky 

prodělaly za posledních několik desetiletí 

výrazný pokrok směrem k pacientovi. Cí-

lem odborníků bylo vyrobit pomůcky, které 

pomohou vrátit uživatele do normálního 

života, aniž by si toho všimlo okolí. Podívá-

me-li se na např. vložky pro lehký únik moči 

z dnešního pohledu, tak se od historických 

materiálů liší v mnoha ohledech. Největší 

rozdíl je ve schopnosti pohlcovat zápach 

a mnohonásobně vyšší možnost absorpce 

moči. Některé výrobky na trhu jsou navíc 

prodyšné a šetrné k pokožce uživatele, 

protože nabízí vyvážené ph 5,5 a mají an-

tibakteriální povrch. Důležité je také že se 

nabízejí v řadě velikostí, tak aby si každý 

mohl vybrat, co mu vyhovuje a odpovídá 

jeho problémům. V neposlední řadě je to 

také diskrétnost jednotlivých produktů, 

které umožňuje používání výrobků i mimo 

domov. u inkontinence těžší se doporuču-

je používat natahovací plenkové kalhotky, 

které vypadají a nosí se jako spodní prádlo 

a jejich používání umožní větší soběstač-

nost a aktivní život.

�� INKoNTINeNCe V TěhoTeNsTVí
Vlastní kapitolu tvoří inkontinence v těho-

tenství. Jedná se o stresovou inkontinenci. 

Týká se téměř 60% žen během těhotenství 

a 32% jí trpí po porodu.

V posledních třech měsících těhotenství 

odchází některým ženám samovolně malé 

množství moče, obvykle při smíchu nebo 

kašli, kýchání či větší námaze. Příčinou je 

oslabení svalů pánevního dna, které jako 

závěsná síť leží pod celou pánví. Tyto svaly 

podpírají močový měchýř, pochvu a koneč-

ník a pomáhají udržet močový měchýř uza-

vřený v okamžiku, kdy je na něj vykonaný 

tlak, ať už kýchnutím, kašláním nebo něja-

kou fyzickou námahou.

ženy, které mají pánevní dno oslabené, 

nemají svalstvo natolik silné, aby zabránilo 

úniku moči. Navíc častý únik moči dráždí 

pochvu, takže může způsobit záněty a svě-

dění. Také může docházet k podráždění 

kůže, infekcím a ekzémům mezi nohama. 

ženy, které trpí stresovou inkontinencí, jsou 

mimoto vystavené většímu riziku zánětu 

močového měchýře, protože trvalé vlhko 

a následné mytí odstraňují z pochvy zdravé 

bakterie, které zabraňují infekcím

zdroj: ulekare.cz, ordinace.cz, zdrave.cz

Foto: sAMphoto.cz
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Kaleidoskop

Asi vás to bolí, ne?
Praktický návod, jak pohodlně a jednoduše odstranit problémy s bolavými zády.

Každého z nás čas od času bolí záda. zejména nás maminky, když se celý den ne-
zastavíme. Víte, jak snadno je možné tuto bolest omezit a často odstranit úplně? 

Potřebujeme k tomu jednu malou pomůcku, které říkáme bylinný termo-
for, protože je z bylin a semen. bylinný termofor je polštářek, který 

se vkládá do mikrovlnné trouby na dobu 2–3 minut. za tuto 
dobu se zahřeje na příjemnou teplotu a je připraven k po-

užití. stačí jej umístit na bolavé místo a nechat působit. 
Příjemné teplo, které vydává, přibližně 20 minut svaly 

krásně hluboce prohřeje a uvolní. Je k dostání v šesti 
druzích vůní.

bylinný termofor kupujte přímo u výrobce za vý-
hodnou cenu 310 a 330 Kč, podle druhu vůně.

Tak neváhejte a objednejte ještě dnes. uvede-
te-li do poznámky k objednávce heslo „pro 
maminku“ získáte zDArMA jeden termofo-
rek bambino v ceně 45 Kč.

objednávejte na www.velba.cz, 

nebo telefonicky na tel: 777 693 094

Zlatý zajíček  
od Lindt  
pomáhá dětem  
pod patronátem  
Nadace Terezy 
Maxové dětem!
blíží se Velikonoce a s nimi opět 
přichází na scénu zlatý zajíček 
od lindt z jemné mléčné čokolá-
dy! I letos s ním můžete vykouz-
lit krásné velikonoční dekorace, 
vychutnat si jeho lahodnou chuť 
nebo udělat někomu radost. 
A to hned dvakrát! 

Jeho koupí totiž přispějete jednou korunou 
na projekt Dobrovolnictví, který organizuje pra-
videlné návštěvy dobrovolníků v dětském centru 
v pražské Krči.

opuštěné děti tak mají alespoň chvíli někoho jen pro 
sebe. Někoho kdo je pohladí, pomůže jim udělat první 
krůčky a naučí je první slůvka.

Projekt probíhá pod patronátem Nadace Terezy Maxové dětem ve spolu-
práci s o.s. Malíček. 

Očista a prevence
od virů, bakterií a chlamydií

Mgr. Jarmila Podhorná

 www.nadeje-byliny.eu

Doplněk byl vyvinut ve spolupráci s odborníky 
z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí 
podle nejnovějších poznatků o výživě těhotných 
a kojících žen v čr. Je vhodný v období pláno-
vání otěhotnění, během těhotenství i při kojení. 

obsahuje dvě vzájemně se doplňující složky: 
Tablety s optimální kombinací 23 vitamínů a minerálů a kapsle s vysokým obsahem DhA a ePA.

zakoupíte v lékárnách nebo na www.gsklub.cz

GS Mamavit 
Prefolin + DHA

Spotřebiče Whirlpool 
září na filmovém plátně
Ve vybavení kuchyně hlavních protagonistů nové-
ho českého snímku Martin a Venuše, který zamíří 
na začátku března do českých kin, hrají velkou 
roli produkty značky Whirlpool coby jednoho 
z partnerů filmové novinky. Martin v podání Marka 
Taclíka si v tomto filmu vyzkouší, jaké to je převzít 
od své ženy Venduly (Kristýna boková) na měsíc 
péči o domácnost. Pomocníky mu jsou mimo 
jiné spotřebiče Whirlpool se 6. smyslem. Nechybí 
mezi nimi multifunkční mikrovlnná trouba, myčka 
nádobí ani varná deska.

Film Martin a Venuše přichází do kin 7. března 
2013, tedy v předvečer Mezinárodního dne žen.  
bude tak nejen dárkem pro všechny ženy, ale 
určitě i inspirací pro řadu mužů. 

zajímavostí také je, že některé z produktů, které 
se ve filmové kuchyni Martina a Venduly objevi-
ly, dnes pomáhají v dětském domově v Dolních 
Počernicích, kam je přímo z natáčení loni v pro-
sinci odvezl samotný Mikuláš s čertem a andělem. 

horká novinka 
autosedačka 
CyBeX atoN 3 
- pro děti od narození, vhodná i pro 
přepravu předčasně narozených nebo 
velmi malých dětí. 

Nový Cybex Aton 3 staví na úspěchu 
Aton 2, dvojnásobným vítězem testu 
stiftung Warentest a ADAC 06/20012. 
Na cestě před konkurencí Aton 2 
ve spojení s Isofix bází získal skvělé oce-
nění „GooD” (1,6) a navíc jako jediný 
dosáhl nejvyšší známky „velmi dobrý” 
v bezpečnostní kategorii.

s třetí generací dětských autosedaček Cybex přijal osvědčené bezpečnost-
ní prvky a posílil je na základě nejnovějších technologií a výsledků nára-
zových zkoušek. z hlediska bezpečnosti je Aton 3 vybaven novou, do 8 
poloh výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou s integrovaným vedením 
pásů, již osvědčeným l.s.P systémem - posílenou ochranou při bočním 
nárazu a energii pohlcující skořepinou. Navíc má autosedačka novou XXl 
stříšku s uV50+.

Přeprava předčasně narozených dětí nebo velmi malých novorozenců kla-
de vysoké nároky na bezpečnostní techniky. Jejich krční svaly jsou ochab-
lé. bezprostřední riziko přepadnutí těžší hlavičky během spánku vpřed je, 
že může vést k vážným dýchacím potížím nebo dokonce udušení. Proto 
Cybex ve spolupráci s německými lékaři a porodními asistentkami vyvinul 
optimální seřizovací mechanismus pro autosedčku Aton 3, který umožňuje 
optimální ležicí polohu, kdy je hlava, krk a hrudník optimálně sladěna. Úhel 
se mění automaticky s polohováním hlavové opěrky úměrně velikosti dítěte.

www.cybex4U.cz

Kočárek 
surf elevation

Díky kvalitnímu a jedinečnému provedení  
patří mezi skutečný off road mezi kočárky 

a zvládne jízdu v jakémkoliv terénu.

Má moderní design  
a je vhodný pro dítě od jeho narození .

Více na happybabies.cz



dejte si pauzu! 
Vyzkoušejte chlazená jídla take a Break!

česká firma, která prostřednictvím e-shopu nabízí jen 
vlastní produkty, které sami navrhují. soustřeďují se na vý-
robu doplňků do kočárků, dětských pokojíčků a nově 
i na čepičky, šátky a taštičky. A to vždy jen z příjemných,  
kvalitních materiálů. 

www.pinkie.cz
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Kaleidoskop

lék Panthenol spray s dexpantheno-
lem je ideálním přípravkem do domácí 
lékárničky. Pomáhá léčit stejně dobře 
spáleniny od sluníčka jako odřená dět-
ská kolena nebo lokty.

Přináší jedinečnou výhodu snadné 
bezkontaktní aplikace. usnadňuje ho-
jení ran a zmírňuje pocity bolesti s tím 
spojené.

Před použitím léku si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.

www.panthenolspray.cz 

Preventan® sirup 
Medvědí síla nejen pro Vaše děti

Doplněk stravy

Tisíci rodin osvědčená značka Preventan® rozšiřuje svoji řadu 
o Preventan® sirup. Přípravek s obsahem originální směsi 

biologicky aktivních látek ProteQuine® (nukleotidy, aminoky-
seliny, oligopeptidy). Je určen pro děti od 3 let k pravidel-

nému i dlouhodobému užívání. Nová forma užívání sirupu 
s malinovou příchutí chutná nejen dětem. 

Více na www.preventan.cz nebo www.farmax.cz

Novin
ka

Zlatí Zajíčci 
a Želatinová vajíčka 
Každý, kdo už netrpělivě vyhlíží konec 
zimy, se jistě těší také na Velikonoce, 
svátky jara. Na tradiční pomlázku vyrazí 
malí i velcí koledníci, a tak bude nejedna 
hospodyňka chystat co nejbohatší ko-
ledu. Právě pro tuto příležitost připravila 
společnost hArIbo hned dvě velikonoční 
překvapení v limitované edici. zlaté zajíčky, 
kteří nemohou chybět v košíku žádného koledníka, 
a dražé v podobě malých želatinových vajíček.

orbit
zve na
gurmánské 
zážitky
orbit, nejsilnější a dlouhodobě nejprodávanější značka žvýka-
ček z portfolia společnosti Wrigley, přichází od února s novou sou-
těžní aktivitou. za nákup žvýkaček nyní nabízí možnost hrát o kreditní 
karty, nabité na 1 000 Kč, které výherce může použít na zaplacení útraty 
v restauraci. Celkem značka rozdá prostřednictvím karet milion korun.

spotřebitelé se do soutěže zapojí koupí ur-
čeného množství produktů 
a pošlou sMs nebo vyplní 
formulář na webových strán-
kách ww.orbitklub.cz/gurman 
s kódem z účtenky. Výherce 
bude vybrán každých dvacet 
minut. V případě výhry musí 
soutěžící doložit účtenku s plat-
ným kódem a položkou nákupu 
žvýkaček orbit. Celková hodnota 
nabitých karet, které orbit rozdá, 
je milion korun.

Novinky v české televizi 
česká televize počátkem března spustila novou hlavní stránku své adresy www.ceskatelevize.
cz. Modernizace webové prezentace čT reaguje na měnící se návyky uživatelů internetu i vývoj 
technologií. hlavní změnou je systém karet s výběrem aktualit za celou českou televizi i jednot-
livé kanály. Návštěvníkovi pomůže se na stránkách lépe orientovat a vybrat si obsah, který ho 
zajímá. Jeho komfort zvýší nové funkce, jako například návrat v čase vysílání nebo náhledy vi-
deí. Nový web startuje další kapitolu komunikace české televize v roce 60. výročí jejího vysílání.

Farmářská řada
Máte chuť na opravdu dobré mléko?  Potom 
vyzkoušejte mléčné výrobky Farmářské řady 
mlékárny Miltra. Vyrábí se tradičními metoda-
mi z mléka, pocházejícího z vlastního chovu 
krav, které se pasou v té nejčistší přírodě bes-
kyd a orlických hor. Vysoká kvalita mléka je 
dosažena díky starostlivosti a kvalitnímu krmi-
vu, které se kravám z vlastního chovu dostává. 

Krávy jsou chovány na píci - krmi-
vu, které pochází z podhorských 
a horských polí luk a pastvin. Píce je 
ošetřena jen přírodními mikrobiálními 
přípravky. Nenajdete v ní žádná anti-
biotika ani další nezdravé látky. 

Toto mléko je základem nejen výrob-
ků Farmářské řady, ale i celého sorti-
mentu mléčných výrobků Mlékárny 
MIlTrA. 

Jste příliš zaměstnaní? Nemáte čas odcházet z kanceláře na oběd? Vyzkoušej-
te rychlý oběd nebo večeři. hamé nyní představuje jednoporcovaná jídla Také 
a break, která připravíte snadno a rychle během 3 minut v mikrovlnné troubě. 
Vybírat můžete hned z několika druhů - Penne s boloňskou omáčkou, benátské 
těstoviny se zeleninou, Fusilli s omáčkou basilico, Kuře bami-Goreng s rýží a spi-
rálky v sýrové omáčce.

balení má obsah 280 g
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zdraví

Téměř třetina dospělých trvale trpí bolestí zad, svalů a kloubů. odhaduje 

se, že nejméně 80% lidí okusí aspoň jednou za život problémy s páteří. 

Ještě výhružnější je procento popisující výskyt bolestí zad u dětí – 75%. 

bolesti zad a kloubů se vyskytují dokonce ještě častěji než bolesti hlavy… 

Také vás bolí 
záda a klouby?



Zdraví
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Pomineme teď možnost skutečně závažné-

ho onemocnění, které mohou tyto bolesti 

signalizovat. Většina z nás totiž skutečně 

nemocná není. To jen tělo odmítá špatnou 

životosprávu, nevhodný životní styl a nedo-

statek pohybu.

�� bylo léPe NA čTyřeCh?
obvykle si to příliš neuvědomujeme, ale je 

faktem, že po svém těle chceme mnohé, 

k čemu nebylo určeno. byli jsme stvořeni 

k chůzi po čtyřech. Dopřáli jsme si vzpříme-

ní postavy, což přináší velké požadavky na 

naši páteř. Muselo dojít k poměrně razantní 

změně jejího tvaru z obloukovité na dvakrát 

esovitě prohnutou. Daní za tuto rychlou a 

náročnou změnu jsou tak časté a obtížně 

léčitelné bolesti zad. Kterým bohužel svým 

stylem života ještě vydatně napomáháme.

�� Proč se Tělo bráNí?
Proč naše tělo reaguje tak, jak nám to ale 

vůbec není příjemné?

1. Dopřáváme mu minimální fyzickou ak-

tivitu. Jistě, milé dámy, teď mi řeknete, 

že se s koštětem a luxem naběháte až 

až. Jenomže, ono to ve skutečnosti 

zase tolik pohybu není. rozhodně ne 

ve srovnání s dobou, kterou strávíme 

třeba za psacím stolem.

2. s čímž souvisí bod druhý. Především 

za bolesti zad mohou často právě ne-

správné židle a stoly.

3. Podobně na tom býváme i s postelí. za 

mnohé bolesti vděčíme právě nespráv-

nému lůžku. Já vím, ona ta zdravotní 

madrace není zadarmo, ale opravdu 

by se s tím nedalo něco dělat?

4. stejně jako absence pohybu může 

kloubům i zádům vadit neúměrně za-

těžování. obzvláště některé profese 

jim přímo nahrávají. Je mi jasné, že 

těžko po třiceti letech budete něčím 

jiným, než prodavačkou. Dopřejete ale 

alespoň doma  zádům a nohám něja-

ký ten luxus.

5. Mnohé musíme přičíst na vrub nadvá-

ze. No, přiznejme si, štíhlé jako prou-

tek jsme těch problémů měly přece 

jen o kapánek méně.

6. čímž se samozřejmě dostáváme 

k výživě. Na skladbě potravin závisí 

opravdu mnohé. Úprava stravování s 

omezením cukru a bílého pečiva, ve 

prospěch celozrnných obilovin, zele-

niny a ovoce by jistě mnohé vyřešila.

7. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, bolest 

souvisí i s naší náladou. Pokud máme 

psychické a citové problémy, projeví se 

to ochablostí a skleslostí, která může 

bolet…

�� TAK Co TeDy s TíM?
Možná si říkáte, že celé to naše povídání 

je sice fajn, ale co s tím, když vás bolest 

trápí zrovna teď a hubnutí, změna jídelníč-

ku nebo postele jsou přece jen věci spíše 

dlouhodobější. Pojďme tedy najít takovou 

první pomoc.

•	 Pokud vás opravdu hodně bolí klou-

by či záda, dopřejte si chvíli klidu na 

lůžku.

•	 určitě nic nezkazíte přiložením něče-

ho teplého na postižené místo.

•	 Vhodné jsou i gely proti bolesti, které 

se na postižené místo snadno aplikují.

•	 Chmurnou náladu vyvolanou bolestí 

pomůže zahnat i vhodná aromatera-

pie doplněná šálkem dobrého čaje.

-if-

Foto: sAMphoto.cz

zdraví
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Pohyb, pohyb 

pohyb
Pro naše

mazlíčky
Ať jsou velcí, nebo malí, jsou naši a máme je nade všechno rádi. Nechceme je

vidět trpět, a proto uděláme téměř všechno, abychom tomu předešli. Víte,
že i vašim mazlíčkům hrozí lidské nemoci, jako je např. artróza

a jiné kloubní potíže?

Právě proto je tu Colafit pro psy a kočky, který se dokáže postarat
o jejich klouby.

Colafit dog & cat:
• působí jako prevence kloubních potíží

• nahradí zvýšenou ztrátu kolagenu

• snižuje riziko poruch a postižení pohybového aparátu

• zlepšuje stav srsti

• dodává živiny pro březí a kojící fenky a kočky

a ještě jednou

Není to tak dávno, co jsme se smáli představám různých rádoby vědců, 
jak bude vypadat člověk 21. století. Protože se fantazii meze nekladly, 
před očima se nám utvářel obraz člověka typu mimozemšťana s velkou 
hlavou, malými ručičkami a nožičkami. Naštěstí se tyto předpovědi 
nevyplnily. Hlavu máme stále stejně velkou a snad i velikost končetin je 
v pořádku. Na druhou stranu nás však už ani nepřekvapuje, když potká-
váme lidi ve středním věku, jak se belhají o hůlce, či dokonce o berlích. 
Padesátníci a někdy i čtyřicátníci mluví o výměně kloubu a stěžují si na 
velké pohybové potíže, které je hodně omezují.
V čem je problém, co nám chybí, co doplnit, abychom se cítili lépe 
a běhali jako zamlada? Snad nějaký elixír mládí, pilulku, která by 
nám prodloužila život? Ale co by nám to bylo platné, kdybychom 
se v tom prodlouženém životě belhali o berlích a stěžovali 
si, že nás to bolí. Co je tedy tou důležitou věcí, která většině z nás 
chybí? Nebudu vás déle napínat – je to pohyb. A není to jízda 
autem a kochání se krajinou z otevřeného okénka. Mimochodem 
tento pasivní pohyb je pro náš pohybový aparát doslova jed. Klátíme se 
a hopsáme podle kvality vozovky a auta sem a tam, aniž bychom se my 
sami o to přičinili. Ne každý z nás je ovšem takový ten pohybový typ,
který tráví hodiny cvičením v posilovně a ještě ho to i baví. 
Domnívám se, že valná většina z nás tráví spoustu času v práci, 
a když přijde domů, znaveně padá do křesla u televize. Troufám 
si říci, že většině z nás chybí motivace, zejména když je venku 
nepříjemné počasí. Jedna motivace ovšem funguje spolehlivě, majitelé 
domácích mazlíčků mi dají jistě za pravdu. S našimi chlupatými 
miláčky se musí naštěstí ven za každého počasí. Náš životní styl ovliv-
ňuje i naše mazlíčky. Často se podivujeme nad tím, jakými nemocemi 
trpí, jsou tak podobné těm lidským. Jak je to možné? Je to jednoduché  
-  jí s námi, žijí s námi v přetopených bytech, pohybují se tak často, 
jak jim to umožníme, často se živí zbytky z našeho stolu, a proto se 
nám leckdy podobají i v problémech, které nás trápí. I oni mají kloubní 
potíže, i je bolí tlapky „při každém kroku“. Sobě i jim pomůžeme tím, 
když si dopřejeme dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a do kloubů 
doplníme kolagen. Odborníci tvrdí, že každý z nás by měl strávit aspoň 
hodinu denně venku na čerstvém vzduchu. Pohyb nám dodá tolik 
potřebné „šťastné hormony“ – endorfiny, které se hojně vyplavují při 
tělesném cvičení a zejména při pohybu venku se jejich produkce 
ještě násobí. Někdy však samotný pohyb nestačí – je nutné dodat tělu 
tolik potřebný kolagen. V běžné stravě je ho málo a navíc není v takové 
formě v jaké je pro organismus užitečný. Pro pejsky a kočičky se 

výrobek, který obsahuje ten správný kolagen jmenuje 
    Colafit dog a cat. Pro nás lidi  je to jenom Colafit 
            s různým množstvím kostiček, a tedy i s různou 

dobou užívání. 

Pokud dopřejete sobě i svému maz-
líčkovi pravidelný pohyb a Colafit, 

budete vy i váš pejsek nebo 
kočička šťastnější a spokojenější, 
uvidíte! 

DACOM Pharma s. r. o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov

Další druhy výrobků pro naše miláčky najdete na našich 
stránkách www.dacom.cz v sekci veterinární přípravky. 



NADPozeMsKá
zjistit, že jste částečně anděl, není zrovna běžná ruti-
na ani procházka růžovým sadem, zvlášť když víte, že 
máte naplnit na zemi poslání, že máte úkol, který byl 
svěřen jedině a právě vám, ale nikdo vám neřekne, 
jaký ten úkol přesně je. Nicméně Clara, hlavní hrdin-
ka trilogie Nadpozemská, se s tím statečně pere. Do-
konce se snaží zjistit, kdo je ten pohledný kluk, kte-

rého vídá ve svých snech a který zjevně nějak patří k jejímu poslání. Má 
ho zachránit? Je tohle smyslem jejího života?

zAsVěCeNá
Celé měsíce se Clara připravovala, aby naplnila své 
poslání. Ale nic ji nedokázalo připravit na volbu, kte-
rou musela učinit ten osudný den. A zjistila, že být 
částečně anděl není tak jednoduché, jak si myslela. 
Nyní, rozpolcená mezi láskou k Tuckerovi a kompliko-
vaným vztahem k osudem předurčenému Christiano-
vi, se Clara musí vypořádat s šokujícím odhalením: 

Někdo, koho miluje, zemře během několika měsíců.

DobroDružsTVí PIDIlIDí – eXoDus
Dobrodružství Pidilidí patří k nejúspěšnějším franko-
fonním komiksům. hlavními hrdiny jsou obyčejní 
obyvatelé francouzské vesnice, kteří se po dotyku 
záhadného meteoritu promění v človíčky ne větší než 
deset centimetrů. z této neobvyklé proměny vznikají 
desítky vtipných i napínavých situací, které si oblíbily 
tisíce čtenářů.

AlChyMIe VěčNosTI
serafina už zažila leccos. Na zemi strávila celých šest 
set let. Věčný život a bohatství mají ovšem vysokou 
cenu – životy nevinných lidí. Její přítel Cyrus před sto-
letími objevil alchymistickou metodu, která umožňuje 
duším střídat těla. A seraphina teď už není schopna 
nést vinu za to, co provádí… rozhodne se Cyruse 
opustit, utéct od něj a zemřít. Do cesty se jí však připle-

te šestnáctiletá Kailey.

Cooboo

FragMeNt

ryChlé čTeNí
čtěte rychleji, učte se lépe, dokažte víc
Představte si čas, který byste mohli ušetřit, a všech-
ny ty úžasné nové informace, které byste mohli ob-
sáhnout, kdybyste byli schopni číst rychleji… Tony 
buzan ve své knize představuje techniky, které vám 
pomohou k rychlejšímu čtení a zároveň skutečné-
mu pochopení a porozumění textu a zapamatová-

ní co největšího objemu informací – a to bez větších potíží! 

bizbooKs

DěTI z bullerbyNu
Pokaždé, když se na našem knižním trhu objeví tato 
knížka Astrid lindgrenové, udělá radost malým i vět-
ším čtenářům. šest dětí – lisa, která všechno vypravu-
je, její dva bratři lasse a bosse, sestry odvedle Anna 
a britta a kamarád olle – v ní prožívá veselé či méně 
zábavné každodenní příhody na švédském venkově, 
které v různých podobách může zažít každé dítě...

albatros

MoJe PrVNí lePorelo – se zrCáTKeM
Jedinečné černobílé leporelo s výraznými 
obrazci podporuje u nejmenších dětí rozvoj 
fantazie a správného vnímání již od prvních 
dní jejich života. Moje první leporelo po-
skytne vašemu dítěti zcela nový rozměr po-
znávání a učení se v období od narození 
do šesti měsíců.

NePříTel Mého NePříTele
Dluhy se musí platit. To ví i bývalá policistka Joan, 
která má závazek vůči samotnému králi drogového 
podsvětí. Ten se nyní hlásí o splacení dluhu a jako 
pojistku unese Joaninu malou dceru Amy. zvládne 
Joan zabít roberta bavettu, jednoho z vůdců ital-
ské mafie, a dostat svou dceru zpět? Co když exis-
tuje ještě jiný způsob, jak Amy zachránit?

čAroDěJNICe šKolou PoVINNé 1
slavná knižní série The Worst Witch je u nás známá 
díky úspěšnému televizní seriálu čarodějnice školou 
povinné. zažijte dobrodružství s Mildred Virválovou, 
studentkou čarodějnické akademie, s její nejlepší ka-
marádkou Maud Měsíčkovou i protivnou, nafouka-
nou spolužačkou ethel svatouškovou. Copatá Mild-
red je tak trochu neohrabaná a rozhodně nepatří 

k premiantkám třídy. od touhy stát se čarodějnicí ji ale nemůže odra-
dit ani její talent na průšvihy, ani strach ze tmy a ani to, že každou 
chvíli poplete zaklínadlo či špatně namíchá lektvar…

čAroDěJNICe šKolou PoVINNé 2
slavná knižní série The Worst Witch je u nás známá 
díky úspěšnému televiznímu seriálu čarodějnice 
školou povinné. užijte si další ztřeštěné kousky 
a neuvěřitelné příhody copaté Mildred, její nejlepší 
kamarádky Maud a protivné šprtky ethel, která ni-
kdy neudělá žádnou chybu a průšvihářce Mildred 
se ráda posmívá. ovšem v letním semestru prvního 

ročníku na Akademii slečny Krákavé bude mít Mildred problém ještě 
s někým jiným... 

GAlerIe zločINu II
Jací jsou lidé, kteří byli odsouzeni na doživotí, co je 
dovedlo k hrůzostrašným činům, které spáchali 
a za které budou pykat po celý zbytek svého živo-
ta? Tyto a další nelehké otázky si položili autoři kni-
hy Galerie zločinu Miroslav Kučera, bývalý člen 
pátracího oddělení někdejší Federální kriminální 
ústředny a žák legendárního kriminalisty Jaroslava 

zahrádky, a Jan stach, bývalý kriminalista. Kniha neobsahuje líbivé 
čtení, ale je skutečnou výpovědí o lidských osudech a mementem 
událostí, jež mnoha lidem změnily navždy život.

xyz

www.rodinaaja.cz50

N
o

V
é
 K

N
Ih

y



KNIhA loGoTyPů
2000 mezinárodních značek od uznávaných návrhářů
Tvorba log se na první pohled může zdát jednoduchá, 
ale je to jedna z největších výzev dnešních designérů. 
Kniha logotypů představuje nejuznávanější loga sou-
časnosti a dává čtenáři neopakovatelnou možnost 
odhalit jejich vývoj od prvních nápadů až po výsledný 

produkt. Vlastnit tento titul neznamená mít doma pouze knihu, zna-
mená to vlastnit kus historie světového designu. 

ProGrAMoVáNí Pro DěTI
Mitch a kocour scratchy potřebují vaši pomoc! 
Musí osvobodit Vesmírné ochránce a zachránit 
svět. Porazte společně s nimi bičochvosta a další 
Přívržence Temna, abyste se mohli utkat se samot-
ným Temným mágem. během vašeho putování 
vytvoříte sami v jazyku scratch, který je plně lokali-
zovaný do češtiny, devět her. Ty si potom můžete 

zahrát, nebo je dále upravovat a vylepšovat. 

CoMPuter Press

TeMNý Muž
sedmapadesátiletá britt bubergová přijde o život 
ve výškovém obytném domě na předměstí osla. 
žila velice osaměle a stýkala se pouze se starou 
ženou z domova důchodců, který leží v soused-
ství. Ve stejnou dobu z kempinku nedaleko 
od osla beze stopy zmizí devatenáctiletá lilly ru-
decková. Vyšetřovatel Cato Isaksen musí řešit 

těžký případ. A po svém boku znovu má zarputilou a otravnou 
kolegyni Marian Dahleovou a její fenu...

žIVoT PřeD sebou
Malý Momo, arabský sirotek a pořádný uličník, 
žije spolu s dalšími opuštěnými dětmi u paní rů-
ženky, vysloužilé židovské prostitutky, v pařížské 
imigrantské čtvrti belleville. Na svých toulkách 
pařížskými ulicemi, při snaze sehnat si nějakou 
obživu, se Momo setkává s pestrou směsicí lidí, 
z nichž někteří jsou hodní, a jiní zase tak docela 

ne... od roku 1975, kdy tento román poprvé vyšel, si získává srd-
ce čtenářů drsným humanismem, pochopením pro těžkosti, ale 
i radosti a vnitřní sílu lidí, s nimiž se život rozhodně nemazlil.

Plus

roMáN o DIeTáCh
Kniha je kombinací literatury faktu a románu. Na pří-
kladech pěti pacientů doktora sorina ukazuje autor 
různé typy poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie, 
mužský typ obezity, ženský typ obezity, morbidní obe-
zita. osou románu je příběh jednoho z pacientů, zná-
mého módního návrháře ralpha, který se po neúspě-
chu své poslední kolekce uchýlí na kliniku, aby zhubl.

čerNá lAbuť VzléTá
šestadvacetiletá šperkařka a spolumajitelka galerie 
Garet Jamesová žije od narození v New yorku. Kvůli 
půjčce, kterou si vzal její otec, s nímž bydlí, jim hrozí, 
že přijdou o galerii i střechu nad hlavou. zoufalá Ga-
ret se při toulkách uličkami města plnými mlhy dosta-
ne až ke starožitnictví, kde nikdy dřív nebyla. Když ji 
starý obchodník požádá o otevření cenné skříňky, 

nevidí důvod, proč mu nevyhovět. odnese si stříbrnou kazetu do své 
dílny, rozpečetí přilepené víčko… a vypustí tak na svět prastaré zlo...

zAVoleJ sMrT zNoVu
Když jednou večer sveze Meredith Mitchellová 
na opuštěné silnici před bamfordem stopařku, vyvolá 
to v ní podivný neklid. sebejistá, a přece uzavřená 
mladá žena si přeje vysadit u Tudorovské rezidence, 
krásného starého sídla právníka Andrewa Penhallo-
wa. Nešťastnou souhrou okolností je pán domu na-
zítří ráno nalezen na zahradě mrtvý.

o DCeráCh A MIleNKáCh
Jednoho dne zazvoní v Irmině bytě telefon a rozjařený 
otec jí oznámí, že má novou přítelkyni, a chce, aby se 
s ní Irma seznámila. Ta však jeho nadšení nesdílí. Jed-
nak je Maša příliš mladá a jednak pochází ze „sovět-
ského svazu“. Tato dvě zjištění stačí k probuzení Irminy 
nedůvěry. Proč si hezká mladá dívka vybrala právě její-
ho stárnoucího, plešatého otce? A tak se s přímo de-

tektivním nasazením a notnou dávkou humoru pustí do pátrání po tom, 
kdo Maša je, s kým se stýká a o co jí vlastně jde.

Motto

1000 her Pro šKoly, KroužKy A VolNý čAs
Pro pedagogy, rodiče i lektory
Kniha je obsáhlým souborem tisíce her, které jsou 
vhodné pro školy, volný čas, kroužky, domov i let-
ní tábory. Jednotlivé kapitoly nabízejí nepřeberné 
množství interakčních, rolových, dramatických a po-
hybových her, dále hry pro představivost a zklidnění, 
pro učení se všemi smysly, ale také hry jazykové. ur-

čená je jak pedagogům, tak rodičům a lektorům volnočasových akti-
vit. Jasně a srozumitelně podaná pravidla her umožňují příručku použít 
kdykoliv a kdekoliv.

ediKa

CD MP3 JAN NeruDA: PoVíDKy MAlosTrANsKé 
Povinná školní četba se dá i poslouchat! 
Povídky malostranské Jana Nerudy v po-
dání otakara brouska st., Jana hartla, Mi-
roslava Táborského, stanislava zindulky, 
ladislava Mrkvičky, luďka Munzara a Jiří-
ho hromady nyní na CD mp3 z vydavatel-
ství českého rozhlasu radioservis.

5CD GeorGes sIMeNoN: 5x KoMIsAř MAIGreT PoDruhé
V titulní roli rudolf hrušínský st., dále 
účinkují Josef somr, Jiřina bohdalová, ra-
doslav brzobohatý, růžena Merunková, 
Jiří štěpnička, Vlastimil hašek, Vladimír 
brabec, Jaroslava Adamová, Jiří holý a dal-
ší. Druhý komplet případů komisaře Mai-
greta obsahuje detektivní příběhy Maigret 

v lázních, Maigret a zbytečné starosti, Maigret a lovec zvuků, Mai-
gret a tulák a Maigret a Dlouhé bidlo.

radioservis
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u každého se to projevu jinak. Někdo se 

jen cítí unavený a nezvládá tolik práce jako 

obvykle, ale u jiného může jít o i mnohatý-

denní pocit skleslosti. Proč někdo zůstává 

zimou téměř nedotčen ä další si na jarní 

únavu stýská již od února? 

Podle odborníků velký vliv hraje to, zda 

si dopřáváme během zimy nějaký pohyb. 

Dle jejich názoru, ten kdo se celou zimu 

dostatečně pohybuje a udržuje v kondi-

ci, nemusí žádnou únavu na konci zimy 

pociťovat. Problémy s jarní únavou mívají 

zejména lidé, kteří jsou přes zimu pasivní 

a tráví ji většinou v teple domova, bez do-

statku pohybu.

Jarní únavu samozřejmě mohou zapříčinit 

i další faktory 

•	 Mezi jevy, které ovlivňují to, jak se člo-

věk na přelomu zimy a jara cítí, patří 

mimo jiné sezonní lidské biorytmy, 

jsme prostě naprogramovaní tak, že 

koncem zimy aktivitou zrovna nehýří-

me, ale teprve se probíráme.

•	 Jde také o důsledek několikaměsíč-

ního nedostatku slunečního svitu, 

a tedy o nižší tvorbu vitaminu D. Ten 

se vlivem ultrafialového záření v orga-

nismu tvoří běžně z cholesterolu, ale 

když je slunce málo, může člověku 

chybět a oslabovat tak jeho imunitu.

•	 Mnoho lidí se v zimě rovněž potýká 

s nedostatkem vitaminů v běžné stra-

vě. Tito lidé jsou oslabeni virovými epi-

demiemi a imunitní obranou proti nim 

- to je třeba případ nyní odeznívající 

epidemie chřipky. 

•	 Někdy nelze příčinu únavy a skleslosti 

určit tak jednoznačně, nicméně rady, 

jak s nimi bojovat, platí pro všechny.

�� JAK NA JArNí ÚNAVu
Ne každý může řešit jarní únavu tím, že si vy-

jede na týden někam do tepla, ačkoli to je 

jeden ze způsobů - ale pomoci může i delší 

vycházka za slunečného dne, která zároveň 

zajistí tělu i dostatek světla, a tím i tvorby 

serotoninu, který někdy bývá nazýván hor-

monem dobré nálady a jehož nedostatek na-

opak souvisí se vznikem deprese. V některých 

případech může pomoci i návštěva solária.

Vitaminy lze také doplnit celkem snadno. 

Nejlepší jsou ty z čerstvého ovoce a zeleni-

ny, ale pravda je, že zejména po zimě v dlou-

hodobě skladovaném ovoci a zelenině moc 

vitaminů být nemusí - pak stojí za to uva-

žovat o jejich doplňování pomocí přípravků 

z lékáren, ale raději až po poradě s lékařem. 

Dobré je přidat i minerály a stopové prvky. 

Někoho mohou povzbudit také přípravky 

ze ženšenu nebo guarany, ale pozor, ne-

hodí se pro každého a lidé s dlouhodobými 

potížemi by jejich nákup měli raději probrat 

s lékařem nebo s lékárníkem.

lékaři říkají čím dál častěji, že to, jak jsme 

na tom s psychickým i fyzickým zdravím, 

hodně záleží na tom, co jíme. zkuste proto 

pomalu přejít na lehčí jídelníček, postavený 

na ovoci a zelenině. 

Nejde o to, zcela odbourat tuky – ty by 

měly tvořit zhruba třetinu denního příjmu 

energie, avšak naprostá většina by měla 

připadat na tuky rostlinné. zdravý jídelníček 

by dále mělo tvořit 15 až 20 procent bíl-

kovin a zhruba polovinu by měly zaujímat 

sacharidy, tedy pečivo a přílohy.
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hurá, jaro je za dveřmi. Na to jsme se přece celou zimu těšili! 

Tak čím to, že máme nohy jako z olova, náladu pod psa a celkově je nám 

tak nějak slabo? že by na nás padla jarní únava?  

Jarní únava
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�� JArNí JeDeNáCTero
Chcete zatočit s jarní únavou? Právě pro 

vás je tu naše jarní jedenáctero…

•	 žádný fast food

Grilované klobásy, hamburgery a sma-

žené hranolky jsou kalorické bomby 

plné tuků, a to mnohdy přepálených. 

Navíc je lidé často jedí ve spěchu, aniž 

si k jídlu v klidu sednou.

•	 Cukrárna jen občas

Nemůžete žít bez sladkostí? Neodpírej-

te si je navždy, ale učiňte si z jejich kon-

zumace malý svátek. Dávejte přednost 

lehkým dezertům z čerstvého ovoce 

nebo ještě lépe ovocným salátům.

•	 zelenina každý den

zkuste do svého jídelníčku natrvalo 

zařadit ovoce a zeleninu, a to v podo-

bě nejméně pěti porcí denně - jedna 

porce je třeba jedno větší rajče. Den-

ně byste měli sníst asi půl kila ovoce 

a zeleniny. lepší je zelenina, protože 

obsahuje méně cukrů, ovoce proto 

jezte raději jen dopoledne, nikoli před 

spaním. střídejte druhy.

•	 tuky ano, ale které?

Pozor, není ideálem zapudit tuky z jí-

delníčku úplně. Tělo je nezbytně potře-

buje, mimo jiné proto, že některé vi-

taminy se rozpouštějí právě jen v nich. 

Dávejte však přednost kvalitním dru-

hům tuků, volte ty rostlinné, ideální je 

olivový olej.

•	 Jezte pravidelně

Jíst pravidelně je mnohem důležitější, 

než si většina lidí myslí. Nepravidelná 

strava zatěžuje organismus, a proto si ji 

rozdělte do čtyř až pěti denních dávek 

s tím, že více jezte v první polovině dne.

•	 dbejte na pestrost

Nestačí jen hlídat, kolik potravin jíte 

a množství tuků a cukrů, neméně zá-

sadní je i pestrost stravy. Tělo dostane 

všechny potřebné látky a zároveň vás 

střídmější jídelníček tak snadno neomrzí.

•	 užívejte si jídla

Není umění zhltat jídlo za pět minut, 

tělo to dvakrát neocení. Daleko lepší 

je jíst v klidu, nejezte proto u počítače, 

televize ani v chůzi.

•	 Pijte dostatečně

Měli byste denně vypít dva a půl až 

tři litry tekutiny, ideální je stolní voda, 

ovocné nebo některé bylinné čaje, 

minerálky, přírodní ovocné šťávy, ty je 

však lépe ředit - jinak jsou hodně kyse-

lé a poměrně kalorické. Nepijte sladké 

limonády ani množství alkoholu. čer-

ná káva a černý čaj se nepočítají, pro-

tože naopak tělo dehydratují.

•	 hýbejte se

Nedílnou součástí jarní očistné kúry by 

měl být i dostatek pohybu, zkuste se 

naučit hýbat tak, aby se tyto aktivity 

už navždy staly součástí vašeho život-

ního stylu.

•	 odpočívejte!

Ač to zní paradoxně, mnoho lidí neu-

mí odpočívat. Polehávání před televizí 

pobyt na čerstvém vzduchu nenahra-

dí. Nezapomeňte také na dostatek 

kvalitního spánku.

•	 Nezapomeňte na doplňky stravy!

Chcete zatočit s jarní únavou?

zařaďte do jídelníčku doplňky stravy.
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�� JAK VybrAT sPráVNý 
DoPlNěK sTrAVy? 
správné doplňky stravy mohou s vaší úna-

vou zatočit opravdu rychle. Jenomže, pří-

pravků je na trhu nepřeberné množství 

a ne všechny jsou podle české asociace pro 

speciální potraviny stejně kvalitní. Jak se 

v nabídce vyznat?

�� zázrAKy se NeDěJí, buďTe 
obezřeTNí…
Vybírejte opravdu obezřetně. Na trhu bo-

hužel existují  preparáty, jenž nemají téměř 

žádný pozitivní zdravotní účinek a mohou 

být dokonce i zdraví nebezpečné. Vždy je 

proto důležité výběr doplňků stravy nepod-

ceňovat a nenechat se napálit výhodnou 

cenou nebo garantovanými zázračnými 

účinky, které nelze nikterak prokázat a čas-

to jsou již na první pohled přehnané a nere-

álné. Kupujte od ověřených firem, konzul-

tujte svůj výběr s lékárníkem, abyste měli 

jistotu, že máte přesně to, co potřebujete. 

�� Pozor NA INTerNeT
obecně jsou nejrizikovějšími ty preparáty, 

které jsou nabízeny na pochybných inter-

netových obchodech, nebo dokonce v trž-

nicích a nepochází od renomovaných vý-

robců. Kupovat cokoliv, co má ovlivnit naše 

zdraví od prodejce v tržnici je hazard, který 

se nemusí vyplatit. stejně tak jako prepará-

ty, které jsou v nabídce na kase v supermar-

ketech. opravdu čekáte za minimální cenu 

maximální kvalitu?   

�� záKlADNí PrAVIDlA JAK 
sPráVNě NAKuPoVAT
Dejte na odborníka. Při nákupu doplňků 

stravy se poraďte vždy se svým lékařem 

nebo lékárníkem. Ti vám erudovaně pora-

dí a pomohou vám vybrat ten nejvhodnější 

přípravek.

Vybírejte výrobky zavedených firem. Dobré 

jméno společnosti je důležitým ukazatelem 

toho, že jsou nabízené doplňky stravy kva-

litní. Tito výrobci mají spolehlivé postupy 

a přísné kontrolní mechanismy, aby do pro-

deje nepustili jakkoliv nefunkční produkty.

Nekupujte neznámé doplňky stravy na in-

ternetu. Pokud daný produkt neznáte nebo 

s ním již nemáte zkušenosti, rozhodně ho 

nekupujte prostřednictvím nerenomovaných 

internetových obchodů. I když vás může lá-

kat svým atraktivním obalem a cenou, může 

být neúčinný, v horším případě škodlivý.

Pozor na asijské doplňky stravy. s rozší-

řením internetu jako prodejního kanálu 

stoupá také nabídka neznámých produk-

tů pocházejících z asijských zemí. V tomto 

případě buďte vždy obezřetní, tyto výrobky 

často nesplňují evropské normy a mohou 

být pro lidské zdraví nebezpečné. často se 

prodávají také na tržnicích.

Nevěřte na zázraky. Všeobecně platí, že 

kvalitní doplňky stravy jsou pro lidský or-

ganismus prospěšné a dokážou zdraví vý-

razně posílit. Pokud však výrobce slibuje 

nereálné účinky jako např. úbytek na váze 

o 20 kg za několik týdnů či měsíců, v tomto 

případě daný výrobek nekupujte. Výrobce 

se snaží zneužít vaší situace a záměrně sli-

buje nemožné.

�� bylINKy Nebo eNerGeTICKé 
NáPoJe?
V boji proti jarní únavě máme někdy ten-

denci sáhnout i po některém z energetic-

kých nápojů. Je to správná cesta, nebo je 

lépe se spolehnout na přírodu a zaměřit se 

naopak na čaje a bylinky?

Pravdou je, že nic nezkazíte, pokud si „na-

ordinujete“  detoxikační kúru a zejména po-

mocí bylinných čajů si organismus pročistíte.

zdraví

HOMEOPATICKÁ POMOC
při jarní únavě

Na konci zimy je organismus vyčerpaný, zásoby energie a vitamínů byly 
využity během dlouhého období chladu a tmy. Čeká nás však ještě pře-
chodné období zatížené únavou a nedostatkem sil. 
Homeopatie velmi dobře pomáhá při stavech únavy a vyčerpání. Osvěd-
čila se při regeneraci organismu po dlouhé a těžké nemoci, při únavo-
vém syndromu, při onemocněních srdce a cév, při anemických stavem. 
Jedním z hlavních homeopatických léků při únavě je Acidum phospho-
ricum AKH. Pomáhá při únavě, smutku a depresi, při pocitu osamělosti 
a zklamaní, u nemocí vzniklých v souvislosti s těmito stavy mysli. Dobré 
zkušenosti jsou také v léčbě a prevenci předčasného šedivění a vypa-
dávání vlasů především u žen a dívek. Osvědčil se také při stavech 
po infekčních nemocech a únavě po přepracování. Pomáhá při anemii 
a závratích, při sklonech k únavě. Je vhodný pro celkové zdraví a vita-
litu. Velmi vhodný také v období šestinedělí, pro rychlejší zotavení po 
porodu a pro načerpání nových sil. Výhodou také je, že se homeopatika 
dají užívat po celou dobu těhotenství, během kojení a dají se podávat 
dětem od nejútlejšího věku. 

VÝHODY ČESKÉ HOMEOPATIE:
• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

ČESKÁ HOMEOPATIE 
zdraví pro celou rodinu

Dobrý den, moje manželka je teď dva měsíce po porodu druhého 
syna. Porod byl komplikovaný, ztratila mnoho krve. Syn je zdra-
vý, ale manželka je mnohem více unavená než po prvním poro-
du. Spí někdy více než 12 hodin denně. Je schopna sotva vstát 
a malého nakojit, mléka má také málo a budeme muset přikrmovat. 
Psychicky je na tom špatně, je smutná a bez chuti do života. Slyšel 
jsem, že v takových případech pomůže homeopatie, můžete jí něco 
doporučit? (pan Václav z Příbrami)

Vážený pane, pro Vaší manželku bu-
de teď nejvhodnější lék Acidum phos-
phoricum AKH, at ho užívá dvě table-
ty 4krát denně, po měsíci informujte. 
(MUDr. Alexander Fesik, 
lékař–homeopat)

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
Nabízíme také poradenství a homeopatické školení pro veřejnost.

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEDZRAVI.CZ

• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 

(pan Václav z Příbrami)

Vážený pane, pro Vaší manželku bu-
Acidum phos-

, at ho užívá dvě table-
ty 4krát denně, po měsíci informujte. 
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�� čAJe A bylINKy VhoDNé K PročIšTěNí  
A PoVzbuzeNí orGANIsMu:

•	 Kopřiva dvoudomá

zejména na jaře, kdy se hlásí jarní únava, se doporučuje třítý-

denní čajová procedura.

•	 třezalka 

Působí blahodárně na nervovou soustavu a tím pádem také 

zlepšuje pocity únavy z nervového vypětí.

•	 ženšen

Ten pochází z čínské medicíny a má velmi blahodárný vliv na 

náš organismus.

•	 zelený čaj

Povzbudí organismus mnohem lépe než káva.

•	 rozmarýn

Vyrábí se z něj olej vhodný proti únavě.

•	 guarana

Je výborná na celkovou rekonvalescenci organismu. obsahuje 

dvojnásobné množství kofeinu než káva.

�� léKy A eNerGeTICKé NáPoJe
Další po čem můžeme sáhnout v případě, že potřebujeme povzbu-

dit, jsou energetické nápoje a léky.

ovšem zde už je na místě opatrnost, protože tady platí zlaté pravi-

dlo, že méně někdy znamená více. Pokud vypijeme příliš energetic-

kých nápojů, vyvolají spíše opačný efekt. Protože většina energetic-

kých nápojů obsahuje mimo jiné také kofein a jak je známo, velké 

množství kofeinu způsobuje ospalost a únavu.

u léků zase v případě dlouhodobého užívání, hrozí riziko závislosti. 

Proto je nutné i přesto, že jsou tyto léky volně prodejné, jejich užívá-

ní vždy konzultovat s lékařem.

-if-

Foto: sAMphoto.cz

zdroj: postavaprokazdeho.cz, trendy zdravi.cz



syndrom suchého oka je charakterizován 

očními symptomy a změnou očního povr-

chu, které jsou vyvolány nestabilitou slz-

ného filmu nebo jeho hyperosmolaritou. 

Porušený slzný film si neplní dostatečně 

své funkce. Dojde ke změnám na spo-

jivce a rohovce. Pacient začne pociťovat 

v očích pálení, řezání, únavu, pocit písku 

– zkrátka nepohodu. stanovení správné 

diagnózy a zavedení příčinné léčby i léč-

by podpůrné, slzy posilující a nahrazující, 

může kvalitu života pacientů velmi zvýšit. 

slzný film je tenká ochrana povrchu oka. 

Tvoří ho voda a elektrolyty, mucin, imu-

noglobuliny, lysozym, lactoferin, růstové 

faktory, lipidy a další složky. Tyto látky 

se organizují do vnitřní vrstvy mucinózní 

tloušťky asi 0,2 µm, střední vrstvy vodní 

s tloušťkou okolo 10 µm a zevní vrstvy 

lipidové tloušťky asi 0,1 µm. Vnitřní vrst-

va snižuje povrchové napětí a způsobuje 

změnu vodu odpuzujícího (hydrofobní-

ho) povrchu buněk na vodu přitahující 

(hydrofilní). střední vrstva vodní obsahu-

je nízkomolekulární substance. Její hlavní 

funkcí je omývání oka a zvlhčování (lu-

brikace) očního povrchu. zevní tuková 

(lipidová) vrstva obsahuje volné mastné 

kyseliny, volný cholesterol, triglyceridy, 

sterolové estery polarizované a nepolari-

zované lipidy. zvyšuje povrchové napětí 

slzného filmu a snižuje tak jeho rychlé 

odpařování.

�� PříčINy suChého oKA
rizikových faktorů pro vznik syndromu 

suchého oka je opravdu mnoho. začínají 

zevním prostředím. často se pohybuje-

me v uměle vytopených nebo klimatizo-

vaných prostorách, kde je velmi suchý 

vzduch. Pokračují nezdravými návyky. Při 

řízení auta nebo při sledování obrazov-

ky PC nám klesá frekvence mrkání. rizi-

kem jsou i systémová onemocnění jako 

cukrovka (diabetes mellitus), revmatické 

choroby, kolagenózy, systémová one-

mocnění cév (vaskulitidy), onemocnění 

štítné žlázy, sarkoidóza, infekční nemoci 

Příznaky 
suchého oka
Pokud dojde k poruše jedné, dvou nebo 

i všech tří složek slzného filmu, dojde 

k pocitu sucha, písku nebo pocitu cizího 

tělíska v očích. Pacienti si stěžují na únavu 

očí, na pálení, na slzení a zhoršené vidění 

měnící se během dne. oko bývá lehce za-

rudlé, někdy světloplaché. zvláště kuriózní 

je slzení při těžším syndromu suchého oka. 

Jde o reflektorické slzení, které se spou-

ští již tak pokročilými defekty na povrchu 

spojivky a rohovky, jakoby v očích písek 

opravdu byl. zhoršené vidění měnící se bě-

hem dne je také logické. slzný film je prv-

ní refrakční rozhraní oka. Mezi vzduchem 

a vodou slz se světelné paprsky lámou 

nejvíce. Kolísá-li během dne tloušťka slz-

ného filmu, mění se tím logicky i refrakční 

mohutnost oka. Potíže jsou obvykle dlou-

hodobé (chronické).
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Suché oko

syndromem suchého oka trpí velká skupina lidí. často, bohužel, nevědí, o jaký 

problém se jedná a proto ho ani nemohou včas řešit.



a nádory (malignity). lékově podmíněné 

snížení tvorby slz (hyposekreci), mohou 

mít na svědomí mnohé lékové skupiny 

(diuretika, betablokátory, cytostatika 

a další). V praxi syndromem suchého 

oka také trpí často ženy, které užívají 

prostředky proti otěhotnění v tabletách 

(orální kontraceptiva). z očních příčin to 

bývá často lokální léčba očních chorob. 

oční kapky obsahují antimikrobiální slož-

ky, které porušují stabilitu slzného filmu. 

oční příčiny zahrnují také některé oční 

choroby a fyzikální nebo chemické po-

škození oka. rizikem jsou také poruchy 

postavení víček.

�� PrVNí PoMoC PřI suChéM oKu
V terénu (bez vyšetření očním lékařem) 

nejen že není možno přesně stanovit, 

která vrstva slzného filmu je porušena. 

Není možno ani přesně určit, zda o syn-

drom suchého oka opravdu jde. Je však 

možno z výše uvedených potíží a stesků 

pacienta na syndrom suchého oka po-

mýšlet. zdravý rozum pak velí doporučit 

pacientovi, aby vyzkoušel oční kapky. Na-

bídka je pestrá, záleží na tom, co vám 

bude vyhovovat.  

�� NáVšTěVA léKAře PřI 
očNíCh PoTížíCh
určitě očního lékaře navštivte bez odkla-

du, máte-li:

•	 ztrátu nebo poruchu zraku. zvláště, 

pokud tato potíž nastala náhle.

•	 Úraz oka.

•	 bolest oka. zvláště je-li spojena s bo-

lestivostí oka při dotyku přes víčko.

Prevence
suchého oka
Prevencí je zmírnění nebo ideálně odstra-

nění všech příčin, které ke vzniku suchého 

oka napomáhají. Prevencí diskomfortu je 

užívání umělých slz. Kapejte si do očí vždy, 

když cítíte potíže. Nebezpečí předávkování 

u umělých slz nehrozí. Máte-li oči červené, 

vynechejte nošení kontaktních čoček až 

do doby, kdy se oči zklidní.

Zdraví
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u většiny pacientů se syndromem suchého oka je možno vystačit s úpravou 

prostředí a léčbou medikamentózní. Tu na prvním místě tvoří slzy posilující 

a nahrazující (substituční) léčba umělými slzami ve formě kapek. Pomocí léků 

(medikamentózně) je možno provádět i stimulaci tvorby slz. Pomáhá i proti-

zánětlivá léčba. Volba léčby záleží vždy na tíži onemocnění. u těžkých stavů 

spojených s poruchou postavení víček např. po poleptání musí oční lékaři 

přikročit někdy i k léčbě chirurgické.

zdroj: Mojelekarna.cz

Foto: sAMphoto.cz

léčba 
suchého oka
•	 z pohledu očního lékaře (oftalmo-

loga) by léčba syndromu suchého 

oka měla být komplexní. Na prv-

ním místě musí oční lékař zjistit, 

která složka slzného filmu je po-

stižena a na základě tohoto zjiš-

tění pak stanovit vhodnou léčbu 

a dávkování. V léčbě syndromu 

suchého oka se užívá:

•	 Úprava zevního prostředí (ome-

zení pobytu v klimatizovaném, 

prašném, zakouřeném prostředí, 

dostatek spánku, pitný režim, po-

byt v přírodě a omezení pobytu 

před monitorem PC nebo tele-

vize). Dlouhodobé trvalé nošení 

kontaktních čoček se doporučuje 

u syndromu suchého oka omezit.

•	 Medikamentózní léčba

•	 Chirurgická léčba
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Imunita 

aneb 

jak se 
tělo 

brání
Na trhu existují stovky 

preparátů na posílení 

imunity. Kéž by 

fungovaly stoprocentně. 

Nemuseli bychom se 

bát žloutenky, chřipky, 

ale ani třeba rakoviny!

latinské slovo Immunis v překladu zname-

ná odolný. Imunita je schopnost organis-

mu rozpoznat v těle cizí částice a zničit je 

tak, aby nemohly tělu škodit. Neznamená 

to jen, že zahubí viry a bakterie, ale třeba 

i buňku, která se změní na rakovinnou. 

Pokud tedy v těle funguje vše tak, jak má, 

dokáže se s nebezpečím, které číhá venku, 

docela dobře vyrovnat. Dojde-li ale někde 

k nějakému zádrhelu, onemocníme.
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�� V hlAVNí rolI PsyChIKA
Možná vás to překvapí, ale u onemocnění 

imunitního systému hraje psychika mno-

hem větší roli, než si myslíme. Naše tělo  

se i bez psychických problémů pohybuje 

na hraně. Většinu nemocí nevyležíme, s ho-

rečkami se potácíme po kanceláři, chřipku 

přecházíme jako běžnou záležitost. To 

všechno tělo oslabuje. Když se navrch při-

dá stres, podrážděnost a přepracovanost, 

schopnost odolávat zevním agresorům se 

dramaticky snižuje. Tělo nás samozřejmě 

včas varuje, my ale býváme k jeho signá-

lům většinou slepí a hluší. No řekněte, kdy 

jste naposledy zrušili schůzku kvůli tomu, 

že vás bolí hlava, je vám špatně od žaludku 

a celkově slabo? Kdy jste si vzali dovolenou 

poté, co vám tři dny hučelo hlavě, dělaly 

se vám mžitky před očima a chtělo se vám 

zvracet? Tělo se dlouho snaží bojovat. Když 

mu ale nepomůžeme, nakonec podlehne. 

�� Co VšeChNo s IMuNITou 
souVIsí
Imunitu rozdělujeme na nespecifickou 

a specifickou. Pod nespecificku imunitu za-

řazujeme přirozenou odolnost 

organismu proti původcům 

infekcí a proti cizorodým a ná-

dorovým buňkám. Tato imuni-

ta nezávisí na tom, jaký prvek 

konkrétně vnikl do organis-

mu. Postup proti všem cizo-

rodým vetřelcům je v podstatě 

stejný. Pro spuštění imunitních 

reakcí stačí to, že prvek byl 

poznán jako tělu cizí.

Mezi základní reakce nespecifické imunity 

patří fagocytóza, což je pohlcování cizoro-

dého materiálu speciálními buňkami na-

zývanými fagocyty. rozdělujeme je na mi-

krofágy a makrofágy. Mikrofágy jsou nám 

důvěrně známé bílé krvinky. Ty cestují k cizo-

rodým tělískům, které vnikly do organismu, 

nejčastěji baktériím a pohlcují je. ovšem mi-

krofágy vyslané do tkání, aby bojovaly proti 

cizorodým prvkům, žijí jenom jeden až dva 

dny. Poté nastupují makrofágy, které fungují 

přibližně stejně jako mikrofágy, ale přežívají 

delší dobu a jsou účinnější.

Další významnou složkou nespecifické imu-

nity je tzv. komplementový systém. To je 

souhrn devíti bílkovinných složek, které se 

postupně spouštějí a spolu s dalšími prvky 

imunity se spolupodílejí na zničení bakterií.

Při reakcích specifické imunity organismus 

pozná vniklý cizorodý prvek, zapamatuje si 

ho a vytváří protilátky šité přímo „na míru”. 

za mateřský základ imunitního systému, kde 

se rodí a dozrávají buňky schopné bojovat 

proti vetřelcům, můžeme považovat lym-

foidní tkáň. Primární lymfoidní tkání u člo-

věka je tymus, neboli brzlík a kostní dřeň. 

V těchto orgánech lymfoidní buňky dozrá-

vají. Dalšími lymfoidními tkáněmi jsou lym-

fatické uzliny a slezina. Po těle jsou ještě pak 

roztroušené různé shluky lymfoidní tkáně.

V lymfoidní tkáni vyzrávají primitivní lym-

foidní buňky, které se diferencují na dvě 

části, na T a b lymfocyty.

T lymfocyty zabíjejí cílové buňky bezpro-

středním kontaktem, zatímco b lymfocyty 

vytvářejí protilátky, které zabíjejí i vzdálené 

cílové buňky.

�� KDyž se orGANIsMus NeuMí 
bráNIT
Mezi onemocnění první skupiny patří na-

příklad chronický únavový syndrom. Toto 

onemocnění je záludné zejména tím, že si 

nemocný často vůbec neuvědomuje, že se 

jedná o chorobu. reakce okolí je obvykle na-

víc taková, že se snaží vyburcovat ho k čin-

nosti, které organismus prostě není schopen. 

Nemocnému se proto velmi uleví, když je 

nemoc pojmenována a zahájena léčba. Kla-

sickým onemocněním imunodeficience je 

také AIDs. Toto onemocnění, u kterého se 

v počátcích výskytu hovořilo o několika málo 

nakažených jedincích je po letech bohužel 

i u nás nemocí, se kterou bojují stovky lidí. 

Zapomeň na nemoc
a budeš zdravý!

Jana už byla zoufalá. O tom, že bude manželství s Honzou procházkou růžovým sa-

dem, už rozhodně nesnila. Hádky byly na denním pořádku a rozchodu bránila už jenom 

malá Kačka. Ta už byla ovšem z napjaté situace tak vystresovaná, že se začala počůrávat 
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a že po měsíci boje dokonce disciplinovaně ulehla a předpisově se léčila. Byla z toho čím 

dál víc zoufalá a hlavou se jí honily děsivé představy typu: Chronický únavový syndrom, 

počínající encefalitida, případně borelioza. Časem získala pro své představy i lékaře, který 

podlehl nátlaku a začal ji posílat na další a další odborná vyšetření. A tak se Jana šourala 

od jedné ordinace k druhé, aby se vrátila zas a znovu s negativním výsledkem. Zpočátku jí 

to dělalo radost, bylo fajn vědět, že je zdravá, ale po čase už se modlila, aby už konečně 
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startovaly kardinální propad imunitního systému. A byl to psycholog, kterého 

Lenka potřebovala, aby se pomalu, ale jistě mohla ode dna odpíchnout.

Poruchy 
imunity dělíme 
do 3 skupin

imunodeficience – což znamená nedostatečnou 
obranyschopnost organismu

alergie – to je přecitlivělost na některé antigeny 
z vnějšího světa.

autoimunita  – kdy dochází k selhání regulace 
poznávání vlastních struktur a organismus se začne 
sám poškozovat.

K těmto poruchám můžeme ještě přiřadit nepřimě-
řenou reakci organismu, kterou známe jako anafy-
laktický šok. 
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�� bohužel, Je To AlerGIe
Alergie patří mezi nejčastější onemocnění imunity. bohužel za ni může i stále víc znečiště-

né prostředí. Přítomnost dráždivých látek ve vdechovaném vzduchu poškozuje přirozené 

obranné bariéry (sliznice). Těm mohou ublížit i stále se opakující a neléčené infekce horních 

cest dýchacích. svoji roli nepochybně hraje i genetický vliv. Například děti rodičů, kteří oba 

trpí atopickým ekzémem, mají alergické onemocnění až v 80%

�� Co PATří MezI AlerGeNy?
•	 pyly 

•	 částečky živočišného původu

•	 žihadla

•	 chemické látky – kosmetické výrobky, umělé tkaniny, léky

•	 některé potraviny – zejména vajíčka, ryby, ořechy, mléko, kakao

Že je potřeba imunitu posilovat ví jistě každý z nás. Na druhou stranu, kdybychom 
neměli imunitu, přineslo by to i jisté pozitivní výsledky. Například transplantace by 
byly čistě technickým problémem, jak a kde co odebrat, jak a kam to přišít. Ve sku-
tečnosti však u pacientů s transplantáty musíme imunitní reakce potlačovat podá-
váním speciálních léků, abychom zabránili odhojení štěpu. Pacient se proto daleko 
hůře vyrovnává i se zcela neškodnými infekcemi (např. nemocemi z nachlazení), 
které pro něj znamenají, na rozdíl od normální populace, vážné ohrožení. 

�� KDyž se Tělo zAbíJí sAMo
Poruchy autoimunity jsou zrádné v tom, že tělo začne samo sebe poškozovat. Všechny příčiny 

nejsou zatím známé, předpokládá se, že se na vzniku onemocnění podílejí faktory genetické, 

hormonální a zevní (špatná reakce po injekcích, léky, ultrafialové záření…) Chorob autoimu-

nity je celá řada, naštěstí ale obvykle nepostihují velké množství pacientů. Mezi nejznámější 

patří revmatoidní artritida, revmatická horečka, ale také třeba diabetes závislý na inzulínu.

Jak již jsme si řekli a jak ostatně ukazují i poslední výzkumy, stav imunity velmi souvisí s psy-

chickým stavem. Chronický stres, předrážděnost a přepracovanost velmi snižují schopnost 

odolávat zevním agresorům. Takže, pokusme se, pokud to jen půjde, nebrat si starosti příliš 

k srdci a zkusme žít v pohodě a v klidu. Naše zdraví za to přece stojí! 
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GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní čínská medicína

Golden produkty žádejte
ve Vaší lékárně

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest v krku

Průdušky

www.zlatepastilky.cz

Někdy je mé zpívání pěkně náročné,  
často i dva koncerty denne. Když mám 
pocit, že to mé hlasivky neutáhnou, 
vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich 
účinek je skoro okamžitý. Jsem  
narozena ve znamení Berana a jako 
taková, co si sama nevyzkouším, tomu  
nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DO-
PORUČUJI, vyzkoušejte Zlaté pastilky  
na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

ŽENŠEN + GINKO BILOBA 

Působí proti stresu, 
při rekonvalescenci
Snižuje únavu 
Zpomaluje proces stárnutí
Zvyšuje koncentraci
a prokrvení končetin
Snižuje hladinu cholesterolu
Zlepšuje paměť 

Účinky:

Čisté
přírodní

produkty

Jedinečná kombinace

Na jednej strane som rád, že veľa koncertujeme, ale zároveň 
s tým prichádza veľká záťaž na organizmus a pochopiteľne u 
mňa najmä na hlasivky. 
Našťastie som už dávnejšie, vďaka mojej profesorke spevu, 
objavil pre mňa zázračné GOLDEN – ZLATÉ PASTILKY... Tieto 
pastilky každý deň zachraňujú môj svet, ktorý mám tak rád a 
to je svet spevu  

A toto vôbec neberte ako reklamu, ale ako fakt a preto  
pastilky ODPORÚČAM všetkým, ktorí chcú mať svoj hlas  
a hrdlo v úplnom poriadku.

Váš Kuly (DESMOD)

Bolest v krku
Kašel
Ucpaný nos
Chrapot

Svěží dech
Průdušky
Hlasivky
Imunita

Včelí med je vzácným produktem přírody, ale 
přesto produktem nedoceněným. Spotřeba medu 
v Česku je dramaticky nízká. Hovoří se 0,7 kg na 
hlavu za rok. Zejména je ale spotřeba velmi nevy-
rovnaná. Jsou rodiny, které pohodlně zkonzumují 
10 i 20 kg medu za rok. Znamená to, že jiní lidé 
se medu téměř nedotknou. V jiných zemích jsou na 
tom alespoň trochu lépe, např. v Německu se uvádí 
spotřeba 1,3 kg na osobu a rok.

Proč tomu tak je? 
Bojíme se tolik o svoji linii, či máme tak hluboko 
do kapsy? Obojí by byla spíše průhledná výmluva, 
ale určitě se i k takovým aspektům ještě vrátíme. 
Redakce tohoto média totiž rozhodla, že se me-
dem chce pravidelně zabývat a bylo dohodnuto, 
že v několika příštích vydáních dostanu prostor na 
„řádky o medu“. Pokusím se v nich čtenářům tento 
voňavý produkt přiblížit tak, aby se snáze oriento-
vali v jeho kvalitě. Měli by se pak lépe rozhodnout 
nejenom v tom, že med zařadí do jídelníčku pravi-
delněji a tedy ve větším množství, ale že si budou 
cílevědoměji a sebevědoměji vybírat med na trhu.

Co to vlastně je včelí med? 
Jeho význam podtrhuje, že se jeho definici a požadav-
kům na kvalitu věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů a trochy vody. 
Zmíněnými jednoduchými cukry jsou glukóza (hroz-
nový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry 
– sacharózu, či některé trisacharidy obsahuje med jen 
v malých množstvích. To je důvod, proč je med vyso-

ce a efektivně energeticky 
využitelný. To znamená, že 

organizmus dokáže rychle cukry medu strávit a využít, 
neboť nemusí rozkládat složitější látky na jednoduché. 
I když je med v zásadě cukerným roztokem, vody ob-
sahuje nejvýše 20%, a obvykle podstatně méně. Takto 
nízký obsah vody neumožňuje rozvinout procesy mik-
robiálních změn a med se proto „nekazí“.
I když med obsahuje jiné látky jen v malém či 
i nepatrném množství, je toto spektrum pro med 
jako potravinu nesmírně významné. Počet těchto 
jednotlivých látek se počítá na tisíce a ani dnes ne-
jsou ještě všechny identifikovány. Jsou to zejména 
organické kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycených při sběru sladkých šťáv, ze kterých 
včelka Mája (pravým jménem Apis mellifera) vyrábí 
vytoužený med. Včela tyto šťávy přetváří, kombinu-
je se svými specifickými látkami, uskladňuje a ne-
chává dehydratovat a zrát v plástech.
Při medobraní včelař včelám plástve s medem ode-
béře , tekutý med z pláství odstředí  v medometu 
a med může být plněn do sklenic. Může tak činit 
přímo včelař, anebo med odprodá velkozpraco-
vateli, který se balením a distribucí medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 
Platí jedna stěžejní zásada: Do medu nesmí být 
přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné 
látky včetně přídatných látek. Žádná voda, žádné 
kyseliny, neřkuli konzervovadla, aromata, prostě 
nic. Je to přírodní produkt se vším všudy. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda Sdružení českých spotřebitelů, 

dupal@regio.cz
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�� JAK PosílIT IMuNITu
Všichni bychom rádi byli zdraví a uměli za-

hnat nemoc dříve, než propukne. K tomu 

je ovšem potřeba na své imunitě trochu 

zapracovat.

Imunitní systém můžeme posilnit zdravou 

stravou, otužováním, pozitivním přístupem 

k životu a bezpečnými přírodními prostřed-

ky bez vedlejších účinků.

Pravidlo první – vybírejte si správná jídla! 

Na životosprávě záleží víc, než si možná 

myslíte. správný pitný režim, dostatek ze-

leniny a ovoce, pravidelný přísun minerálů 

– to je to, co vaše imunita potřebuje.

Pravidlo druhé – nebojte se chladu! 

Navléci se okamžitě do silných svetrů a za-

balit se do dek, kdykoliv ucítíte byť jen 

náznak chladu, je ten největší nerozum, 

jakého se můžete dopustit. Máte pocit, že 

otužování je jen pro blázny? Když myslíte… 

Ti blázni si ale užijí život pravděpodobně 

o pár let delší a zdravější než ti, kteří se 

nechtějí »nastudit«, jímá je panická hrůza 

z toho, že ofouknou a mají doma ve dne 

v noci teplotu minimálně šestadvacet stup-

ňů. Pletené vesty přenechejte raději babič-

ce a začněte s otužováním. Nikdo po vás 

samozřejmě nechce, abyste se v lednu cho-

dili namáčet do Vltavy, nebo běhali v mra-

zech polonazí. s otužováním je třeba začít 

postupně. Ideálem je samozřejmě ranní 

chladná koupel. Pokud ovšem víte, že byste 

za normálních okolností pod chladný proud 

vody nevstoupili, zkuste se předtím důklad-

ně prohřát v sauně. Pak si budete ve vlažné 

(a po určité době i studené) sprše přímo 

libovat. Pokud saunu nemáte k dispozici, 

začněte nejprve vlažnou vodou.

Pravidlo třetí – buďte v pohodě! 

Nepodceňujte vliv duševního zdraví na to 

fyzické. stres je pro viry tím nejlepším spo-

jencem a pokud jste permanentně uštvaní 

a zničení, není se čemu divit, že pochytáte 

ze vzduchu všechny možné virózy. Dopřejte 

si více času na odpočinek. A nevymlouvejte 

se, že to nejde… 

Pravidlo čtvrté – Dovolená vám jen pro-

spěje. Jak již jsme říkali, mnohé onemocně-

ní imunitního systému souvisí se stresem, 

ve kterém žijeme. Nemá ale smysl dopřát 

si jen prodloužený víkend a čekat od toho 

zázraky. lékaři tvrdí, že přestávka v práci 

by měla trvat minimálně čtrnáct dní. bla-

hodárně působí pobyt u moře, stejně jako 

třeba vysokohorská turistika. Jde o to změ-

nit životní styl a začít se trochu pohybovat 

na čerstvém vzduchu.

Pravidlo páté – zkuste solnou jeskyni! 

Po návratu od moře velmi zesílíte blaho-

dárné působení mořského vzduchu, pokud 

na dovolenou navážete pravidelnými ná-

vštěvami solné jeskyně. Dopřát si ji můžete 

celá rodina, včetně dětí, pro které již mnoh-

de mají připravené hračky, aby je zhruba 

hodinový pobyt nenudil.

Pravidlo šesté – zdravé cvičení!

určitě nezapomeňte ani na blahodárné pů-

sobí cvičení. Ideální je navštívit fitcentrum, 

či jiné podobné zařízení minimálně dvakrát 

týdně a zkombinovat cvičení s následnou 

relaxací v bazénu či vířivce. od věci ani 

není, je-li to ve vašich možnostech, dopřát 

si menší tělocvičnu a bazén doma a tím si 

zajistit možnost věnovat se cvičení každý 

den po ránu, kdy tělo nejlépe spaluje tuky.

Pravidlo sedmé – vyčistěte organismus!

Pro posílení imunitního systému je velmi 

důležité i vyčistit organismus. speciální 

salony nabízejí nepřeberné množství me-

tod, které vám k tomu přispějí. Vyzkoušet 

můžete vacupress, vacushine, nebo třeba 

hypoxy. Všechny zmíněné metody vám po-

mohou rozproudit metabolismus a vyplavit 

nečistoty z organismu, který pak bude lépe 

bojovat s nemocemi.  

Pravidlo osmé – zkuste něco z přírody

česNeK

Jde o velmi účinné přírodní antibiotikum, 

které navíc pomáhá snižovat krevní tlak 

a hladinu cholesterolu. Pokud máte s pří-

rodním česnekem problém pro jeho silné 

aroma, zkuste ho nahradit tabletami se su-

šeným česnekem.

šťáVA z CelýCh lIsTů Aloe VerA

Má silné protibakteriální, protivirové a pro-

tikvasinkové účinky. Velmi účinně upravuje 

trávení a společně s acidophilem upravuje 

střevní mikroflóru, což je základ pro celko-

vou imunitu organismu. 

VITAMíN C

Antioxidant. Působí preventivně proti na-

chlazení. Pokud na vás jsou první příznaky 

onemocnění, je vhodné zvýšit dávku na 3 g 

denně. 

oreGANo

Další přírodní antibiotikum, které působí 

proti bakteriím, virům a plísním v organi-

smu. Pomáhá při onemocnění dýchacích 

cest, kožních a střevních infekcích.
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Pravidlo deváté – nezapomeňte na pro-

biotika a enzymy

své nezastupitelné místo mají také probio-

tika a enzymy. Probiotika jsou živé mikro-

organizmy, které se dostávají do těla v po-

travě a příznivě ovlivňují střevní mikroflóru, 

působící na sliznici střeva – významnou 

složku imunitního systému v lidském těle. 

Vitamíny, které naše tělo nevyrábí, se nej-

častěji účastní látkové výměny jako součást 

enzymů, bez nichž by nemohly probíhat 

žádné biochemické procesy – bez enzymů 

by neexistoval život.

Některé enzymy v našem těle řídí správ-

né fungování imunity. Nicméně v obdo-

bí, kdy je organizmus oslaben, nedokáže 

sám zvládnout např. silný zánět, je důležité 

přijímat enzymy zvenčí. zabraňují vysoké 

nemocnosti a častému opakování nemo-

ci, které by mohlo mít neblahý vliv jednak 

na naše zdraví, jednak na kvalitu života 

jako takového. 

Text: Iva Nováková

Foto: sAMphoto.cz

zdroj: doktorka.cz, moda-krasa.blog.cz
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www.gynpharma.cz
NUKLEOTIDY FORTE 50 mg

NUKLEOTIDY
Nejvyšší množství  50 mg nukleotidů v 1 tobolce!

Doplněk stravy obsahující směs přírodních nukleotidů a vitamin C podporující přirozenou obranyschopnost.
Vitamin C dále přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti.

Použité nukleotidy jsou rostlinného původu a totožné s těmi, které se přidávají do dětské pokračovací výživy.

1 tobolka obsahuje:
• 50 mg kvasničných nukleotidů (A, C, G, U)
• 140 mg 70% kvasničného betaglukanu
 (tj. 100 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu) 
• 100 mg vitaminu C, který podporuje 
 přirozenou obranyschopnost
• 100 mg inulinu

Doporučené dávkování 1 tobolka denně.
Po konzultaci s odborníkem lze dávkování zvýšit.

V balení 30 tobolek v ceně cca 210,-Kč.

Žádejte ve vaší lékárně. Bohatým zdrojem informací o nukleotidech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com atd.) napíšete nukleotidy. 

doplněk stravy

GYNPHARMA s. r. o., Brno



Nejde ale samozřejmě jen o páteř. Pokud se 

dobře nevyspíme, nabudeme fungovat tak, 

jak je zapotřebí. časem se dostaví deprese, 

únava, na řadu přijdou bolesti hlavy. Tomu 

všemu se dá samozřejmě předejít. Jen je to 

docela alchymie.

�� VěDA o PosTelI 
začít bychom měli tím, kam vlastně v bytě 

lůžko umístit. Panelákové byty mnohdy ne-

dávají na vybranou, ale pokud ano, měli by-

chom toho využít a umístit lůžko správně. 

hlava spícího by měla vždy směřovat na 

sever a z lůžka by měl vidět na dveře. 

V každém případě postel nemá co hledat 

na spojnici mezi vstupem do ložnice a ok-

nem nebo v rohu hned za dveřmi. A jak je 

to s délkou postele? Je pravda, že většina 

prodávaných rámů má délku 2 m, ale sku-

tečným kritériem je vaše výška a alespoň 

20 cm navíc. 

zapomenout bychom neměli ani na čelo 

postele, které by mělo tvořit nedílnou sou-

část lůžka. Mělo by být dřevěné nebo textil-

ní a umístit bychom ho měli do výšky 35 až 

40 cm nad horní hranou postele – ochrání 

stěnu a zútulní lůžko. Pás podlahy mezi po-

stelí a souběžnou stěnou široký 70 cm poté 

zjednoduší přístup k lůžku. 

Když přijde na řadu výběr lůžka, často se 

necháváme vést hlavně jeho vzhledem. 

Mnohem důležitější ale možná je sehraná 

dvojka – rošt a matrace. Ty by měly být 

nejen samy o sobě prvotřídní, ale měly by 

být i správně zvolené k sobě.

•	 Pružinové matrace vyplněné latexem, 

ovčí vlnou, kokosovým vláknem, roz-

vlákněnými listy africké trávy, sisalu 

nebo velbloudí srstí jsou stvořeny pro 

konstrukce postelí s pevným pod-

kladem. ocelové pružiny se postarají 

o rovnoměrné rozložení hmotnosti spí-

cího člověka, přičemž současně vytvá-

řejí přiměřený protitlak. Takto se pod-

klad ihned přizpůsobí tvaru a tíze těla. 

•	 Jiným typem jsou matrace bez pružin, 

vyplněné latexem nebo kombinované 

z několika vrstev, z nichž každá plní 

odlišnou roli. Taková sendvičová mat-

race se nejlépe dokáže přizpůsobit ná-

rokům majitele postele, je-li položena 

na polohovatelném lamelovém roštu. 

�� JAKý VybrAT rošT…
Na současném trhu se setkáme s různými 

druhy lamelových a bodových roštů. lame-

lové rošty se navzájem od sebe liší uložením 

lamel z vrstveného dřeva. lamely uložené 

nepružně se přizpůsobují zátěži jen vlast-

ní pružností, a i to pouze ve středu lůžka; 

málo na okrajích roštu. lůžka vyzbrojená 

rošty v pružných blocích pruží tišeji a po 

celé své šířce. šířka lamel, jejich počet, vzá-

jemná vzdálenost, druh dřeviny a možnost 

přizpůsobování tuhosti konstrukce jsou 

určujícími vlastnostmi roštů. Výrobně mlad-

šími jsou rošty s pružným bodovým podepí-

ráním. Na pružných tyčích z plastů, na la-

melách nebo laťkách jsou v řadách uloženy 

kroužky, čtverce, obdélníky, nebo dokonce 

křidélka. Jedná se zatím o méně známý rošt 

s multitorzním pružením. Pružné lamely ne-

sou trojramenné křidélkové pružiny s terčí-

ky. Tlak těla se tak roznese do více bodů. 

způsob pružení každého roštu potřebuje 

i přiměřeně pružnou matraci, která se umí 

přizpůsobit a přitom se nezničí.

�� A Co MATrACe? 
Než půjdeme vybírat matrace, měli bychom 

vědět, že kvalita pružinových matrací závisí 

na typu použité pružiny a na způsobu jejího 

čalounění. 

•	 Nejpoužívanější jsou klasické bonell 

pružiny, dnes již vyráběné i se zónovou 

tvrdostí, tedy tak, aby pod ramenem 

a kolenem ležícího byla pružina měkčí. 
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Pokud slyšíme slogany, že na posteli bychom neměli šetřit, většinou 

jen mávneme rukou a říkáme si, že člověk by toho neměl… Jenomže, 

ne vždy si uvědomíme, že v posteli strávíme třetinu života a pokud ji 

nestrávíme kvalitně, naše páteř nám to bezesporu vrátí…

Zdravé spaní





•	 Druhou skupinou pružin jsou taštičko-

vé pružiny, které jsou měkčí než bonell 

pružiny a díky své konstrukci se lépe 

přizpůsobují tvaru těla. 

•	 Kvalita nepružinových matrací je dána 

vlastnostmi použitých materiálů – la-

texová pěna, kokosové vlákno, různé 

Pur pěny a takzvaná studená pěna. 

•	 Nedávný boom vodních postelí je sice 

na ústupu, ale za zmínku stojí, že 

takové lůžko se dokáže nejlépe při-

způsobit každé poloze těla. obvykle 

bývají vylepšeny ohřívačem vody a za-

bezpečeny bezpečnostní vložkou proti 

vytékání vody. Je to ovšem postel pro 

sólisty; je-li vás více, cítíte každý pohyb 

spoluspáčů – a je úplně jedno, je-li to 

partner, dítě nebo pes. 

�� TyPy MATrACí 
Při výběru matrace velmi záleží především  

na tom, z čeho je vyrobené její jádro. 

Pokud se rozhodnete pro pěnové jádro, 

měla by se vaše volba ubírat spíš k latexové 

nebo paměťové pěně, než k polyuretano-

vé. latexová pěna je v prvé řadě přírodní 

produkt a je zdravotně nezávadná. Neob-

sahuje žádné látky podporující karcinogen-

ní onemocnění. latex je antibakteriální, 

zabraňuje množení roztočů a tím se stává 

vhodným i pro alergiky. latexová pěna je 

trvalejší než polyuretanová pěna. 

Paměťová pěna je určitý druh polyuretano-

vé pěny. Dobře odvádí vlhkost, je antibak-

teriální, antistatická, a má termoizolační 

vlastnosti. Fyzikální vlastnosti zůstávají kon-

stantní při teplotě mezi 15-40 °C, při vyšší 

teplotě člověk nepadá hlouběji do matrace 

a při nižší teplotě není matrace tvrdá. 

Pokud se bude vaše volba ubírat k pružino-

vým matracím, je tu pár rad jak si vybrat 

vskutku kvalitní ortopedickou matraci. Při 

pružinových matracích platí pravidlo, které 

se týká počtu pružin, resp. taštiček tvořících 

jádro matrace. Všeobecně platí, že se or-

topedický efekt při pružinových matracích 

zlepšuje s rostoucím počtem pružin vytvá-

řejících jádro matrace. u klasické bonelo-

vé pružiny (vzájemně provázané pružiny) 

je nemožné očekávat takový ortopedický 

efekt jako při taštičkových pružinách. Jád-

ro z bonelové pružiny cca 112 ks/m2 tvoří 

jakýsi základ pružinových matrací. Matrace 

s tímto jádrem je velmi vzdušná a cenově 

nenáročná. 

Jádro z taštičkových pružin je konstrukčně 

odlišné od bonelového jádra. Pružiny jsou 

v něm nezávislé ukládané do taštiček z ne-

tkané textilie a tyto taštičky jsou svazované 

do jádra. čím víc je takových taštiček, tím 

se lépe přizpůsobuje matrace vašemu tělu. 

Pružiny v těchto matracích jsou vyráběné 

z tenčího drátu, a proto jsou i měkčí. Počet 

taštičkových pružin by měl být udávaný při 

každé ortopedické matraci tohoto typu. Při 

počtu pružin 256 ks/m2 už můžeme hovo-

řit o velmi dobrých ortopedických vlastnos-

tech matrace. 

- if-

Foto: sAMphoto.cz 

zdroj: matrace-vegas.cz, 

Marína ungerová home –lidovky.cz
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pro šťastný domov

www.dormeo.cz Pro objednání volejte 246 007 742

Přistýlka Renew
Doplňková matrace 
vyrobená z 3,5 či 6 cm vrstvy 
paměťové pěny - jednoduché 
a pohodlné vylepšení vaší 
postele, gauče, či komfortní 
řešení pro návštěvy.      

Přikrývka Silver-ion
Zajistí svěží a suché prostředí pro spánek díky potahu  
ze 100% bavlny a výplni Tencel, která reguluje vlhkost.
• Přikrývka má teplou a studenou stranu.
• Stříbrné ionty mají antibakteriální účinek

Přikrývka Aloe Vera 
Aloe vera je známá pro své léčivé účinky – stimuluje funkci 
imunitního systému, hojí rány a podporuje přirozenou 
regeneraci pokožky. Zároveň má výtečné antialergenní  
a antibakteriální vlastnosti.
• Prodyšné a hypoalergenní.
• Výplň tvoří mikrovlákna wellsleep® s výbornými
 termoregulačními vlastnostmi.

Ty nejlepší materiály 
pro zdravý spánek!

od 6 790 Kč

K zakoupení matrace iMemory Silver  
vám nyní věnujeme polštář dle  
vašeho výběru zcela zdarma!

Stříbrná vlákna
Dostupná 
v různých 
rozměrech.

Stříbrná vlákna Uhlíková vlákna
od 6 790 

 dle 
vašeho výběru zcela zdarma!

ZÁRUKA  

15 let

Uhlíková vlákna Bambusová  vlákna

ZDARMA

polštář

Dormeo jsou nejen kvalitní italské  
matrace, ale také praktické doplňky  
do našich domovů. Zpříjemněte sobě i svým 
návštěvám chvíle relaxace a odpočinku. 

od 2 890 Kč

od 2 190 Kč

Skládací přistýlka Fold up
Vhodná pro vysokoškolské koleje,
chaty, pro návštěvy, na hraní pro děti...
Přistýlka je vyrobena z paměťové 
pěny Ecocell, která zajišťuje 
prodyšnost a pružnost. 3D Airmesh  
síťovina umožňuje vzduchu  
proudit skrz přistýlku  
a udržuje jí tak svěží.
Hygienická látka CleanEffect®  
je prospěšná pro uvolňující 
spánek.

Polštář Memosan Silver-ion
• Ergonomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny  
     a stříbrnými vlákny.
• Odstraňuje napětí a protitlak vyvíjený na páteř  
     v průběhu spánku.
 
- Má luxusní vzhled

Rozměr: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm

Rozměr: 140 x 200 cm, 
200 x 200 cmRozměr: 30 x 50 cm

- Má luxusní vzhled

od 2 190 Kč

od 890 Kč

790 Kč

termoregulačními vlastnostmi.

Rozměr: 140 x 200 cm, 
200 x 200 cm
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Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek 

a připadají na měsíc březen či duben 

(22. 3.–25. 4.). V křesťanských církvích je 

Velikonoční neděle první neděle po prv-

ním jarním úplňku. Jarní rovnodennost 

je stanovena na 21. března. byl-li úplněk 

v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Ve-

likonočnímu pondělí a neděli předchází tzv. 

zelený čtvrtek, Velký pátek a bílá sobota. 

V domácnostech se často udržují staré ve-

likonoční zvyky, jako je pečení beránka či 

mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky 

na pondělní koledování. lidé si zdobí byty 

symboly jara, posílají si velikonoční přání. Ně-

kdy příznivé počasí láká na výlety do přírody, 

zvlášť připadnou-li Velikonoce na teplý dub-

nový víkend, jindy se koledníci brodí v mok-

rém sněhu, pokud jsou Velikonoce na konci 

studeného března. letos oslavíme Velikono-

ce už na apríla, 1.4. tak pro jiostotu, kdyby 

nám počasí nepřálo, buďme připraveni užít si 

to i tak. Co říkáte, připrsvit si něco dobrého 

a sednout si s čajem doma v teple?  

�� VelIKoNoCe NA TAlířI
K velikonocům už tradičně patří mazanec, 

beránek, nebo jidášky. Co byste ale řekli 

tomu, vyzkoušet letos kromě tradičních po-

krmů ještě něco navíc? Nechte se inspirovat 

kuchyněmi ze všech koutů naší republiky. 

Jak se říká: „jiný kraj, jiný mrav,“ v každém 

kraji se slaví s trochu jinými delikatesami. 

Nakoukněte letos pro změnu k sousedům 

a vyzkoušejte něco nového. Věděli jste na-

příklad, že se na Vysočině na Velikonoce 

peče tzv. hlavička? Na Královéhradecku 

zase připravují odvar z červené řepy, nazý-

vaný sirob, a natírají jím jidáše.

A pokud zamíříme na sever kousek za hra-

nice čech, do blízkých Drážďan, můžete se 

inspirovat jejich Velikonočním chlebem. Tak 

ochutnejte letos trochu jiné Velikonoce!

Inspiraci však můžete hledat třeba v babič-

čině kuchařce. uvidíte, kolik cenných, dáv-

no zapomenutých pokladů tam objevíte. 

�� MAzANeC PoDle bAbIčKy
Ingredience na 4 malé mazance:

•	 1 kg polohrubé mouky

•	 200 g rostlinného tuku 

•	 200 g moučkového cukru

•	 4 vejce

•	 sůl

•	 1 ½ kostky droždí

•	 trochu vlažného mléka

•	 rozinky

•	 mandle

Droždí smíchejte s trochou mléka a cukru 

a nechte vzejít kvásek. V míse utřete změ-

klý rostlinný tuk s cukrem a vejci, poté při-

dejte mouku, sůl a trochu mléka. smíchejte 

a přidejte kvásek. Vypracujte těsto, které se 

nebude lepit na mísu. Ke konci do těsta za-

pracujte rozinky a pokrájené mandle. Těsto 

nechte kynout aspoň 2 hodiny na teplém 

místě. Vypracujte čtyři bochánky, které pře-

suňte na plech s pečícím papírem a nech-

te ještě chvilku kynout. Mazance potřete 

rozšlehaným vejcem a pečte v předehřáté 

troubě na 200° C dozlatova.
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Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. oslavují zmrtvýchvstání 

ukřižovaného Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se 

přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce 

především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční 

svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší.

oslavme  
Velikonoce
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�� VelIKoNočNí beráNeK ze  
šlehAčKy
Ingredience: 

•	 250 ml smetany ke šlehání 30%

•	 125 g moučkového cukru

•	 vanilkový cukr

•	 3 vejce

•	 60 g rostlinného tuku

•	 2 lžičky kypřícího prášku

•	 250 g hladké mouky

V míse utřete změklý rostlinný tuk s cuk-

rem a vejci, poté přidejte mouku a kypřící 

prášek. Přilijte smetanu a míchejte, dokud 

nebude těsto krásně hladké. Těsto přelij-

te do vymazané a vysypané formy na be-

ránka, uhlaďte povrch a přiklopte druhou 

polovinou formy. Pečte v troubě vyhřáté 

na 170° C 50 minut.

�� VelIKoNočNí DrChANICe
Ingredience:

•	 500 g hladké mouky  

•	 100 g rostlinného tuku hera máslová 

příchuť

•	 100 g cukru 

•	 6 lžic bílého vína 

•	 4 žloutky 

•	 citrónová kůra 

•	 vanilka 

•	 olej na osmažení

z mouky, žloutků, na plátky nakrájeného 

rostlinného tuku máslová příchuť, cukru, bí-

lého vína, vanilky a dobře omyté citrónové 

kůry vypracujeme tuhé těsto. Vyválíme asi 

4 mm silnou placku. Vykrajujeme tvořítkem 

větší kolečka. V oleji smažíme a ještě horké 

pocukrujeme.

�� rATIbořICKé VelIKoNočNí 
boCháNKy
Ingredience:

•	 1 kg polohrubé mouky

•	 4 dcl mléka

•	 60 g droždí

•	 6 žloutků

•	 250 g práškového cukru

•	 250 g rostlinného tuku s máslovou 

příchutí

•	 200 g rozinek

•	 200 g mandlí

•	 2 dcl rumu

•	 špetka badyánu

•	 1 lžička roztlučených švestkových ja-

dérek (nebo hořkých mandlí)

•	 1 lžička soli

•	 1 lžička citrónové kůry

NA CuKroVou PoleVu:
Ingredience: 

•	 5 bílků (čerstvých)

•	 50 dkg přesátého moučkového cukru 

•	 2 lžíce vymačkané šťávy z citrónu (pře-

cedit) 

•	 zdobení – Kuličky Dr. oetker 

•	 Případně potřeme rozpuštěným tu-

kem s máslovou příchutí a obalíme 

v práškovém cukru

rozinky namočíme předem na několik 

dnů do rumu. z droždí, části mléka, cukru 

a mouky připravíme kvásek. Máslo utřeme 

s cukrem, přidáme žloutky, kvásek, mouku 

se solí, okapané rozinky, umletá švestková 

jádra, pokrájené oloupané mandle sladké, 

badyán a citrónovou kůru. z vypracovaného 

těsta uděláme 10 bochánků, které v troubě 

upečeme. Pokud zrovna nemáte chuť na po-

levu, můžete je ještě horké potřít rozpuště-

ným rostlinným tukem a obalte v cukru. 

zdroj:pecenijeradost.cz, 

nasevelikonoce.cz

Výživa
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•	 kakaové	boby
•	 kakaová	hmota
•	 kakaové	máslo
•	 kakaový	prášek
•	 kakaové	slupky
•	 a	další	přírodní	produkty	

-	třtinová	šťáva	Panela,	Spirulina
•	 pro	výrobce	čokolád,	pekaře,	

cukráře	a	výrobce	různých	dobrot	
a	milovníky	čokolády

František Bačík
783	83	Troubelice		10
tel.:	725	898	422
e-mail: kakaoveprodukty@gmail.com

Zpracování a dovoz
kakaových produktů z Ekvádoru

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD

www.kakaoveprodukty.cz
E-shop
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očistná

rádi byste po letošní tuhé zimě 

dali své tělo trochu do pořádku 

a měli zase krásnou pleť a lesklé 

vlasy? Možná by to chtělo 

začít tím, že své tělo náležitě 

pročistíte…

Jarní               

kúra

www.rodinaaja.cz76
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      �� DeToXIKACe Je DůležITá
Vysvětlení samotného pojmu detoxikace není nikterak složité. zákla-

dem je postup, při němž se tělo snažíme zbavit látek, které pro něj 

mohou být jedovaté a organismus překyselují. Tyto látky bývají označo-

vány také jako toxiny. Jejich přítomnost v těle signalizují některé projevy. 

z nich můžeme uvést:

•	 únavu, oslabení a pocit celkového vyčerpání 

•	 častá nachlazení či chronická onemocnění 

•	 kožní problémy 

•	 potíže se spánkem 

•	 celulitidu 

•	 bezdůvodné přibývání na váze 

•	 revma a bolesti kloubů 

Cílem očistné kůry je zlepšení fyzického i duševního stavu. Po tako-

vémto očištění je organismus lépe připraven na příjem látek nezbyt-

ných pro život, jako např. vitamínů z přirozené stravy. 

výsledkem je posílení imunitního systému, který následně může 

fungovat tak, jak je pro organismus nejlepší. Přestože lze nalézt 

mnoho druhů detoxikačních a odkyselujících programů, je mož-

né zmínit některé obecně platné zásady. 

základem bývá dostatečný příjem tekutin, vhodná strava a pohyb. 

K pití bývá doporučována voda či neslazený ovocný čaj v množství 

3 - 4 litry denně. důležité je pít pravidelně, protože při nedostatku 

vody by se tělo nemohlo toxinů zbavovat, zhoršil by se oběh lymfy 

a vylučování by nebylo dostatečné. 

Při detoxikační kůře se snažte jíst tak, aby jídlo zbytečně váš organi-

smus nezatěžovalo. omezte konzumaci  kávy, černého čaje, alko-

holu či cigaret. Ve stravě dbejte zejména na dostatek zeleniny, celo-

zrnného pečiva, luštěnin a v rozumném množství i ovoce. Naopak 

se vyvarujte mastných jídel, živočišných tuků, uzenin, cukrovinek 

a konzervovaných potravin. 

4x více
PRO VAŠE
ZAŽÍVÁNÍ

C í t i t s e l é p e
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K detoxikačnímu procesu patří též masá-

že, koupele a sauny. Ty sice nejsou samy 

o sobě schopny přímého čištění, ale působí 

pozitivně na naši imunitu a také na duševní 

pohodu.

Pro detoxikaci bývají dále doporučovány 

různé prostředky. Velmi oblíbeným pro-

středkem jsou výrobky s vysokou koncent-

rací výtažků z rostliny aloe vera, užívány bý-

vají též jiné bylinky, mezi nimiž je důležitá:

Kopřiva dvoudomá - vhodná v podobě 

čajů. čistí organizmus, odvodňuje a působí 

na lymfu. 

Pampeliška lékařská - působí protizánět-

livě, čistí organizmus, stimuluje játra a žluč. 

řeřicha - užívá se do různých zeleninových 

salátů či pomazánek. Posiluje imunitu, je 

prospěšná ledvinám a močovým cestám, 

podporuje produkci trávicích šťáv, povzbu-

zuje činnost žlučníku a jater. 

řebříček obecný - podporuje látkovou vý-

měnu, krevní oběh, vylučování žaludečních 

šťáv, má protizánětlivé a čistící účinky. 

sedmikráska chudobka - lístky i květy se 

používají do salátů, polévek nebo jako čaj. 

Je vhodná při potřebě zvýšit činnost jater, 

žlučníku, sleziny a ledvin, působí močopud-

ně a má čistící účinky. 

K detoxikaci je samozřejmě možné nalézt 

pomocníky v lékárně, kde jsou k dostání 

přípravky s přírodními extrakty a odkyselo-

vací nápoje nebo tablety.

�� A Co hlADoVKA?
Nejúčinnější, ale zároveň nejdrastičtější 

očistnou kúrou je hladovka. My bychom 

doporučili hladovku jednodenní, někteří 

odborníci se ovšem přiklánějí spíše k tří-

denní. Nikdy by však neměla být delší, abys-

te si namísto očisty neublížili. Každopádně 

to, že nebudeme nějakou dobu jíst, určitě 

neznamená, že budeme zanedbávat pitný 

režim. během této očisty pijeme denně tři 

a půl litru čisté pramenité neperlivé vody.  

Výbornou detoxikací je i „jablečná kúra, 

kdy namísto hladovky konzumujeme pouze 

jablka, denně jeden a půl kilogramu. u ku-

povaných, musíme pečlivě odstranit slupku, 

kvůli chemickému postřiku. Dobrou službu 

nám učiní i jablečný ocet, nejlépe v bio 

kvalitě. Tento prastarý prostředek předsta-

vuje jednoduchou metodu, jak omládnout, 

zhubnout, snížit vysoký tlak, zbavit se toxi-

nů, zlepšit kožní choroby a celkově se zre-

generovat. 

Pro nejlepší účinek se doporučuje po dobu 

třech týdnů vypít každé ráno nalačno a ve-

čer před spaním sklenici neperlivé vody 

do níž přidáme jednu polévkovou lžíci 

jablečného octa. Místo jablečného octa 

můžeme použít i ume-ocet. Tato japonská 

pochutina se vyrábí z ume-boshi, což jsou 

švestky naložené dva roky v soli. ume-ocet 

podporuje dezinfekci celého zažívacího 

traktu od jazyku až po konečník. Dále pů-

sobí proti únavě a celkově posiluje imunitu. 

Na vyčištění, ale i redukci váhy je vhodná 

i polévka ze sedmi druhů zeleniny, která se 

konzumuje tři až pět dní. Připravíme ji tak, 

že uvaříme ve vodě mrkev, zelí, cibuli, čes-

nek, petržel, celer, květák (nebo jiný oblíbe-

ný druh zeleniny), jemně osolíme mořskou 

solí a kápneme jednu lžičku panenského 

olivového oleje. Poté  pojídáme tuto po-

lévku a tři a samozřejmě také vypijeme tři 

a půl litru pramenité neperlivé vody. 

-if-

Foto: sAMphoto.cz

zdroj: relaxuj.cz, zdrave.cz                      
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Jak se žije s dvojčaty 6

s dvojčátky Kamilkou a Michálkem jsme se 

minule rozloučili vy chvíli, kdy byla přeložena 

na Intermediální oddělení, což byla pro celou 

rodinu obrovská změna…

IMP  
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DeNíK MAMINKy

iMP ii a i

�� 19. leDNA
Poprvé jsem dnes šla za dětmi na IMP, 

proběhlo to celkem hladce, seznámila 

jsem se s režimem a poprvé jsem si oba 

sama vykoupala. Měla jsem strach, mu-

sela jsem je přenést přes celou místnost 

k umývadlu, ale zvládla jsem to nakonec 

dobře. Také mi sestřička ukázala, jak při-

kládat na kojení, u obou jsem to vyzkou-

šela, přisáli se, ale nic nedali, tak jsme je 

nakonec nakrmili sondičkou. Domů jsem 

šla s dobrým pocitem, že to nebude tak 

strašné vystřízlivění, jak říkaly jiné ma-

minky i sestřičky. už se o ně vlastně budu 

starat převážně sama, sestřičky mi vždy 

pomohou jednoho nakrmit a budeme 

trénovat normální režim, tak jako bude 

doma. Teď nastává čekání na situaci, kdy 

už na tom budou lépe a já k nim nastou-

pím do nemocnice a konečně půjdeme 

domu.

�� 20. leDNA 
hned druhý den jsem pochopila, nač ostatní 

upozorňovali… Po prosbě, zda mi sestřička 

pomůže s přiložením se mi dostalo odpově-

di, že mám snad dvouměsíční dítě, tak vím 

co dělat. zkusila jsem to tedy sama, nějak 

jsem to dala. Ani jeden ode mě nic nevy-

pili, tak jsem je nakrmila sondičku. Domů 

jsem šla jako totální troska, vystřízlivění jsem 

obrečela, ale zařekla se, že přeci to dokážu 

sama a o pomoc si říkat nebudu. sestřička 

měla pravdu, že už jim jsou dva měsíce, 

ale pořád jsou pod běžnou porodní váhou 

a ke všemu kojení jsem poprvé zkoušela vče-

ra a je to něco nového pro ně i pro mě.

�� 21. A  22. leDNA 
byl víkend, jela jsem tam se smíšenými po-

city po včerejšku, ale uklidňovalo mě, že je 

tam se mnou Martin. Nakonec o víkendu 

sloužila úplně úžasná sestra. Vysvětlila mi, 

jak mám postupovat při kojení, vlastně to 

bylo poprvé, co mi k tomu někdo něco vy-

světloval. Co dělat, co ne, jak přikládat. Po-

radila mi sama od sebe, moc mi to po pá-

teční studené sprše pomohlo a já získala 

zpět ztracené sebevědomí a pocit, že to 

zvládnu. Míša dokonce jednou vypil 1ml 

a podruhé 2ml, takže super úspěch.

�� 25. leDNA
Tak už jsme týden na IMP, Kamča váží  

2 240 g, Míša 2 895 g. Kamča papá 45 ml, 

Míša 55 ml každé 3 hod. Já už jsem se za-
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běhla, už tam byla znovu i osudová páteční 

sestřička a tentokráte v pohodě. Mám na-

cvičený denní režim, oba vykoupu, zkou-

ším je přiložit, pak je dokrmím, odsávám 

jim mlíčko a od rehabilitační sestry se učím 

stimulační cvičení.

�� 1. ÚNorA
Kamča váží 2 505 g, měří 44 cm. Míša 

váží 3 040 g a měří 47 cm. oba měli kon-

trolu očiček – retinopatii (nedozrálou 

sítnici) už nemají a další kontrolu tedy 

budou mít až před propuštěním domů. 

Pokaždé je při jídle zkouším přikládat, už 

u toho tak neusínají, ale většinou vypijí 

tak 5 ml, rekord drží Kamča, když dala 

i 35 ml, tak snad se to někdy naučíme. 

zároveň se učíme pít i ze savičky, zkou-

šíme spousty druhů a tvarů, abychom 

zjistili, co jim bude nejvíce vyhovovat, 

občas se podaří třeba i 30ml, ale někdy 

zas skoro nic. No, musíme být ještě trpě-

liví. už jsem se naučila rehabilitaci a cvi-

čím občas sama, ale většinou pro moji 

jistotu pod dozorem rehabilitační sestry. 

Ta mi také ukázala, které body na hlavič-

ce dětem stimulovat, pro lepší pití, tak to 

zkouším. Nejvíc se těším vždy na koupá-

ní, dětem se už líbí, tak si to denně uží-

váme. odstříkaného mléka je pořád dost, 

jen mě tak 4x do týdne vždy zatvrdne 

bolestivě prso, ten den je vždy utrpení, 

než to pustí, zkouším vždy vše možné, 

ale bohužel to chce čas a pak to povolí. 

Prvního února mi paní doktorka odpole-

dne řekla, že mám být zítra připravena 

na příjem do nemocnice k dětem, pokud 

to tedy klapne a uvolní se místo.

Tak na tuhle zprávu jsem čekala  celé 

dlouhé týdny…
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DeNíK TATíNKA

Dne 18. 1. jsme po 15 dnech na JIPu a 68 

dnech v porodnici byli přeloženi na další 

oddělení, a to oddělení intermediální peče. 

zde se děti mají naučit sami přijímat potra-

vu a pak jim po splnění váhových kritérií 

nic nebrání opustit porodnici. Takže nyní 

vypuklo i doma to pravé miminkovské ší-

lení, kdy jsme začali přestavovat nábytek 

v ložnici, aby se nám tam vešly dvě dětské 

postýlky a začali jsme shánět veškerou vý-

bavičku, abychom měli doma vše potřebné 

připraveno na den D, který čistě teoreticky 

mohl začít do měsíce. Jenže jak se později 

ukázalo, nebylo tomu tak. Na oddělení IMP 

jsme totiž prožili další krušné chvilky. Přístup 

sestřiček se diametrálně lišil od ArA a JIPu. 

Pamatuji si, jak mi asi druhý den manželka 

brečela do telefonu, že jí sestra jízlivě řek-

la, že má skoro tříměsíční děti a neumí je 

nakrmit z prsu. To že více jak dva měsíce 

byly v inkubátorech a měly problémy s dý-

cháním, sestru nějak extra nezajímalo. Další 

den jsme však měli o poznání větší štěstí 

na sestřičku, která manželce vše vysvětlila 

a ukázala. Nicméně kojení nám již od po-

čátku dělalo potíže. Děti až do teď byly 

zvyklé potravu přijímat výhradně sondičkou 

přímo do žaludku, tudíž bez jakékoli náma-

hy, kdežto teď je nutili k nějaké akci, takže 

se nedivím, že byly hlavně zpočátku hodně 

„líné“. Vždy se vážilo před a po jídle a zpo-

čátku byl velikánský úspěch, když byl roz-

díl ve váze 5 gramů. Postupem času jsme 

kojení úplně vzdali a přešli jsme na krmení 

z lahvičky, které nám šlo přeci jen o něco 

lépe (rozdíl ve váze byl až 15 gramů). Asi 

po čtrnácti dnech už i Kamilku odpojili 

od přísunu kyslíku a dýchala úplně sama, 

ale právě ona nechtěla moc papat. se sa-

vičkou v puse pravidelně usínala a téměř 

vůbec nesála. Míša se postupně zlepšoval, 

až na 40 ml mléka za jedno krmení. Já si 

pamatuji, že jsem v počátcích byl na tomto 

oddělení hodně nesvůj, jelikož zde v jedné 

velké místnosti bylo až 10 dětí, které tam 

maminky kojily, a hned u vchodu byla od-

sávačka, kde maminky odsávaly mateřské 

mléko. Postupem času jsem si ale zvykl 

a pohyb po místnosti s kojícími maminkami 

mi přišel zcela normální. 

Nejvíce jsem si užíval víkendy, kdy jsem 

mohl být s dětmi celý den a tak trošku jsem 

se zaučoval. Přebalování a péči o kůži mě 

sestřičky naučili už na Aru, ale tady jsem se 

naučil děti přenášet, vážit a postupem času 

i krmit z lahvičky. Jen na koupání jsem si 

stále nějak netroufal a vždy jsem jen asis-

toval manželce. 

Jak šel čas tak nám bylo jasné, že se blí-

ží den, kdy si manželku nechají celý týden 

na oddělení, dostane děti na pokoj a pak 

už půjdou společně domů…

Pokračování příště…

Foto: archiv rodiny
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„To jsou krásné faldíčky.“ „A jak krásně papá. Jen  papej, ať rosteš.“  baculaté 

miminko je chloubou zejména babiček. Na nemluvňátku jsou buclaté  ručičky 

sice kouzelné, ale co když i později  děťátku  chuť k jídlu zůstane a přibývají  

kilogramy, které už tak roztomilé nejsou?

Máme 
doma 
tloUštíKa

Nezbývá než si přiznat – máme doma 

tlouštíka. Pokud je obezita hrozbou 

pro dospělé, pro děti to platí dvojná-

sob.  Kila navíc zatěžují vyvíjející se 

organismus, o psychice trápené po-

šklebky spolužáků ani nemluvě. Dítě 

je navíc závislé na životním stylu vás, 

rodičů, a tak  v boji s nadváhou potře-

buje vaši pomoc.

�� NěCo hrozIVýCh čísel
V republice je 300 000 obézních dětí.  

Dvacet procent dětí ve věku 6–12 let má 

vyšší váhu, než je norma, ve věku 13–17 

let  má nadměrnou hmotnost 11 procent 

dětí (jak je na tom právě vaše dítě, zjistíte 

z  grafů v očkovacím průkaze). Ještě před 

30 lety trpělo obezitou osm procent dětí, 

v současnosti  se jejich počet zdvojnásobil 

a není vzácností dítě, které váží jednou to-

lik co jeho vrstevníci. Trvale zhubnout se 

daří jen pětině obézních dětí, většina má 

potíže s váhou i v dospělosti. To  samozřej-

mě znamená zvýšené nebezpečí cukrovky, 

srdečních chorob, mrtvice, nemocí svalo-

vého a dechového charakteru, některých 

druhů nádorových chorob a také předčas-

ného úmrtí. 

�� zeleNINA Je FAJN 
určitě není nic ztraceno, i když vaše dít-

ko patří k těm baculatějším. Jen si musíte 

uvědomit, co udělat proto, aby do bu-

doucna bylo všechno jinak. Především je 

nutné zdůraznit, že diety, které tak dobře 

znají věčně hubnoucí dospělí, nejsou pro 

dítě vůbec vhodné. Tudíž, pokud budete 

týden živit potomka tukožroutskou polév-

kou, naděláte víc škody než užitku. (ostat-

ně ani pro vás to není tak úplně to pravé 

ořechové, ale o tom jsme si podrobně už 

mockrát povídali).

�� JAK TeDy Do boJe s DěTsKou 
obezITou? 
Dítě by měl především  prohlédnou pediatr  

a podle jeho  věku a  vývoje stanovit opti-

mální dávky živin i dalších látek (vitaminů, 

minerálních látek). 

Jeho doporučení by měl poté odpovídat 

zvolený jídelníček. Možná budete překva-
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pení, že to nebude znamenat až tak dras-

tické změny – často stačí ke snížení ener-

getické hodnoty  snížit příjem cukrovinek 

a tučných jídel z „fastfoodu“. Když si dítě  

postupně odvykne konzumovat  energetic-

ky bohaté a  reklamou neodbytně nabízené  

pamlsky  a zvýší  denní  příjem zeleniny, kila 

se budou ztrácet jedno za druhým. 

Musíme si uvědomit, že zákazy a pří-

kazy obecně u dětí mnoho nezmůžou 

a v tomto případě to platí dvojnásob.  

Pokud chceme přivést dítě k nějaké změ-

ně v návycích, musí být příjemná, jinak 

se trvale neudrží. Když zakážeme  dítěti 

pít naráz sladké nápoje, hrozí nebezpečí, 

že se příjem tekutin sníží. Cílem by mělo 

být dovést dítě k pití převážně  nekaloric-

kých, tedy nesladkých nápojů (čaj, voda, 

minerálky bez příchutě) a jako zpestření 

mu dopřát denně nějaký nápoj s nízkou 

energetickou hodnotou.  

Veškeré změny  je nutné dělat pomalu, 

postupně, ale systematicky. Jakmile je  dítě  

přijme zasté, je takřka vyhráno. Dovolte 

svému  dítěti podílet se na tvorbě jídelníčku 

i přípravě jídel. Nechte je někdy připravit   

zdravou večeři pro celou rodinu. zelenino-

vý talíř zvládne připravit i  předškolák, když 

mu pomůžete s krájením.  

�� NezAPoMeňTe NA sPorT
Úprava jídelníčku je jistě důležitá. Ale 

děti tloustnou nejen proto, že mlsají  

a popíjejí limonády.  Když sní tabulku 

čokolády aktivní sportovec, vcelku nic 

se neděje, vždyť při  tréninku  vydá tolik 

energie. Ale pokud tu samou čokoládu 

posvačí vaše děťátko  před  monitorem 

počítače nebo televizní obrazovkou, čo-

koládová energie se uloží v podobě dal-

ších tukových zásob.

s kily navíc se začíná sportovat hůř, 

ale co takhle víkendové rodinné výlety 

na kole? Pěkně dlouhá každodenní  pro-

cházka se psem? Dítě se mnohdy vyhýbá 

kolektivu vrstevníků právě proto že ter-

čem jejich posměšků je nejen jeho po-

stava ale i fyzická kondice. Jen co si kon-

dičku při rodinném sportování  trochu 

vylepší, půjde mu i sport mezi ostatními 

dětmi mnohem lépe.

hubne celá rodina
Pokud rozbouráte zažité stereotypy ať už ve stravování nebo v trávení volného času, pomů-

žete tím  nejen svému dítěti ale i sobě. Jak na to? 

1. buďte dítěti vzorem při změnách v rodinném jídelníčku.  Není nad to když dítě vidí, jak 

tatínkovi  chutná syrová zelenina a mamince mandarinky.

2. opravdu nestíháte vyjet si všichni kole? Dobrá, tak se vystřídejte na rotopedu.  Dítě  může 

sledovat oblíbený televizní pořad a přitom  usilovně  šlapat do pedálů. Nebo si společně 

zacvičte  podle některé videokazety,  jejich nabídka na trhu je  opravdu široká. Protáhnete 

si svaly a ještě se určitě společně zasmějete svým gymnastickým pokusům.

3. Chválit, chválit a ještě jednou chválit. Každý, i sebemenší  úspěch oceňte. A než se ob-

jeví první úspěchy, chvalte alespoň snahu. s pochvalou a úsměvem jde lépe i hubnutí. 
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Lázně Poděbrady, a.s. 
tel.: +420 325 606 500 

www.lazne-podebrady.cz

Cena pobytu pro maminku s dítětem od 6.720,- Kč

Cítíte se unavená a máte pocit, že si s malým 
dítětem nikdy neodpočinete? 

Právě pro Vás je určen náš relaxační program, kdy Vás 
budeme hýčkat procedurami a o Vaše dítě se postaráme 
v profesionálním zařízení určeném pro děti.

Domluvte se s kamarádkou a přijeďte relaxovat do lázní.

O Vás se postará tým lázeňských odborníků a o děti bude postaráno v Dětské léčebně Dr. Filipa. 
Pobyt je určený dětem od 3 let věku. Ubytování v hotelu Zimní lázně*** nebo hotelu Zámeček****.

Pobyt od neděle do pátku na 6 dní/5nocí.

JEDINEČNÁ RELAXACE PRO MAMINKY S DĚTMI

Inzerat_Maminky-a-deti_Moje-rodina-a-ja_210x148.indd   1 19.2.2013   9:39:00



                      �� PoJďMe sPolečNě NAKuPoVAT
Na závěr si pojďme říct, jaké potraviny by v 

naší ledničce určitě neměly chybět, abyste 

mohli dodržovat hubnoucí jídelníček.

inspirujte se těmito potravinami, které 

můžete mít doma k dispozici:

•	 neslazený ovocný džus

•	 vejce

•	 těstoviny, rýže, brambory

•	 med, nízkokalorický džem

•	 tuňák nebo losos ve vlastní šťávě

•	 rajský protlak nebo konzervovaná rajčata

•	 cereálie k snídani – ovocné müsli, 

ovesné nebo jiné vločky, cornflakes

•	 koření – zkuste i nějaké netradiční – 

např. kari, kurkuma, koriandr, chilli, 

koření na bylinkové máslo; bylinky 

(např. libeček, bazalka, oregáno, satu-

rejka, atd.)

•	 hořčice, kečup

•	 sójová omáčka, chilli omáčka atd.

•	 bujón (Masox) v kostkách (drůbeží, 

zeleninový)

•	 mouka – pšeničná, žitná, kukuřičná, 

rýžová

•	 olivový olej

•	 nízkokalorické nápoje

Na první týden nakupte:

•	 pečivo – tmavý nebo celozrnný chléb, 

dalamánky, Knäckebrott, Knuspi

•	 celozrnné sušenky, müsli tyčinka bez 

polevy

•	 nízkotučné nebo polotučné mléko do 

1,5 % tuku, nízkotučné a polotuč-

né jogurty – bílé i ovocné (do 2,5 % 

tuku), polotučné kefírové mléko

•	 nízkotučný tavený sýr, nízkotučný a 

polotučný tvaroh, Cottage cheese, tvr-

dý sýr do 30% tuku v sušině, Parme-

zán, eidam, Gouda

•	 drůbeží šunka

•	 kuřecí maso – prsíčka (množství podle 

toho pro kolik bude lidí) – na 1 jídlo

•	 krůtí maso – na 2 jídla

•	 telecí maso – na 1 jídlo

•	 libovolné hovězí maso, např. zadní – 

na 1 jídlo

•	 pstruh a losos

•	 žampióny

•	 bílé víno – suché

•	 fazole

ovoce a zelenina: 

•	 zelenina: cibule, česnek, květák, pa-

žitka, rajčata, papriky, okurky, cuketa, 

čínské zelí, hlávkové zelí, mrkev, celer, 

ředkvičky, kedlubna - některé druhy 

zeleniny mohou být mražené nebo 

nakládané atd.

•	 ovoce: jablka, pomeranče, mandarin-

ky, hroznové víno, banány, meruňky, 

jahody, ananas, grapefruit, atd. ovoce 

i zeleninu volte podle sezóny.

-ana-

Foto: sAmphoto.cz
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Zpívejte si s oblíbenou 
autorskou dvojicí 
Zdeňkem Svěrákem 
a Jaroslavem Uhlířem.

210 × 297 m
m

, váz., 48  str., 249 Kč

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců 
nebo na www.fragment.cz!

vejte si s oblíbenouívZpí

Písničky pro dobrou náladu

Inzerát do Moje rodina a já 3-2013.indd   1 27.2.2013   15:40:36

Milí rodiče,
nabízíme Vám léčebné pobyty pro děti s  nadváhou a  obezitou(redukční 
program) v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy. Léčebné pobyty 
jsou určeny pro děti trpící nadváhou a obezitou MKN: 

E66 
Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory 

a obezita u spolupracujících pacientů

Cílem léčby je:
•	 navodit změnu stravovacích a pohybových návyků
•	 zvýšit tělesnou zdatnost a kondici 
•	 posílit sebedůvěru a sebevědomí takto hendikepovaného dítěte 
•	 lze zařadit děti s doprovodem (do 6 let věku) i bez doprovodu (starší děti)

Výsledkem pak:
•	 Výsledkem léčby je dlouhodobá redukce hmotnosti dítěte (bez tzv.

jo-jo efektu)

Délka pobytu: 
•	 5 týdnů (léčebný pobyt hrazený zdravotními pojišťovnami)

Komplexnost léčby:
•	 racionální a vyvážená strava sestavená podle potřeb dítěte a respek-

tující nároky rostoucího organismu
•	 kondiční cvičení a pohybová aktivita pod vedením fyzioterapeutů (při-

způsobená stavu a schopnostem dítěte)
•	 psychoterapie (zlepšení sebehodnocení a posílení sebedůvěry) 
•	 spolupráce s  rodinou (informace o nesprávných stravovacích zvyk-

lostech v rodině) 

V případě zájmu nabízíme pokračování v léčebném pobytu formou place-
ného pobytu, který zahrnuje ubytování, stravu, léčebné procedury v hod-
notě 500 Kč/den. Při zařízení je i ZŠ a MŠ, děti nezameškají vyučování.

1-2 s_Olivovna.indd   1 1.3.2013   15:45:49
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„Jsme jednou nohou v minulosti, 
hlavou v budoucnosti a tělo se trhá v přítomnosti“

Rituály 
v partnerském vztahu
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Mějme rituály, 
zastavme čas

�� DříV Než se zAčNeMe 
o sAMoTNýCh rITuáleCh bAVIT, 
buDe PoTřebA čTeNáře VůbeC 
sezNáMIT s TíM PoJMeM rITuál. 
Co To rITuál VlAsTNě Je?
Jednotná definice neexistuje, to je jedna věc. 

Druhá věc je, že rituál je zastavení v lineár-

ním čase. Je to takový ten patník na naší ži-

votní cestě, abychom, když se ohlédneme, 

viděli důležité situace. No a pak jsou rituály 

běžného života a rituály přechodové, napří-

klad narozeniny, Vánoce, svatba. V partner-

ském životě se rituály zakládají na určitých 

přikázáních, v rámci seznamování. A tam je 

dobré vědět, že rituály, které vznikají v té se-

znamovací fázi, nemusejí být tak produktivní 

jako u dlouhodobých partnerských vztahů.

�� TeDy se V Průběhu VzTAhu 
rITuály MěNí, ProhlubuJí, JINý-
MI sloVy – NezůsTáVAJí sTeJNé?
Ano. Když už tam pár rituály má, je důležité 

vědět, že díky nim vztah kotví v čase. Třeba 

velký rituál pro rodinu je společné jídlo. lidé si 

spolu sednout ke stolu a čas se najednou za-

staví. svět v tu chvíli nemá takovou hodnotu 

jako to, že jsme tady všichni spolu, právě teď. 

Tak to je rituál, který je produktivní vždycky, 

ale aby fungoval, tak každý účastník toho ri-

tuálu musí ten rituál chtít. Taky se občas sta-

ne, že ty rituály se přeženou a jeden z toho 

páru už ten rituál nechce. Pak je dobré ho 

reformulovat nebo nahradit jiným rituálem. 

Teď mě napadá. Třeba z toho rodinného ži-

vota – pokud je rodina s dětmi a děti dospějí 

do puberty a rituál objíždět každý rok hrady 

a zámky začíná být kontraproduktivní, pro-

tože začíná být nositelem obrovských třenic, 

v rámci rodiny. Protože ten puberťák nechce 

jezdit na zámky, pro něj je to nuda. 

�� Může Ale NAsTAT sITuACe, 
KDy se JeDeN z Páru NebuDe 
ChTíT VzDáT rITuálu V ToM zAčí-
NAJíCíM VzTAhu A buDe ho sTále 
VyžADoVAT, Co se sTANe PAK?
Pokud jeden z toho páru nepochopí, že ri-

tuál už není udržitelný a neustále ho vyža-

duje, tak místo toho aby ten vztah podpo-

roval, začíná ho ničit. Najednou totiž chce 

něco, co je nedosažitelné. Proto je potřeba 

rituál změnit, nebo ho natočit jiným smě-

rem tak, aby to vyhovovalo oběma a aby 

to oba chtěli.

Muž povídá 
a žena se tváří 

�� KDyž To VezMeMe 
z PohleDu rozVíJeNí rITuálu, 
číM To zAčíNá A číM To 
KoNčí?
Když se potkají dva lidé, tak na základě 

nějakých biologických vzorců a hlavně 

čichu a oťukávaní. Jsou vyměněné role. 

Muž povídá a žena se tváří. No, a když 

se oťukají, tak se uzavřou a vzniknou ri-

tuály, které jsou velmi uzavřené. Jsou to 

pouze oni a jejich rituály. Jsme jenom 

my dva a nikdo jiný není mezi námi. No, 

ale příroda je moudrá a ten vztah se za-

čne rozvolňovat, aby mezi ty dva mohla 

vstoupit nějaká generalita – dítě. A tím 

se vztah otvírá světu i ostatním. Díky 

tomu se rituály rozvíjejí.

�� KAžDý MáMe sVé rITuály, 
KTeré JsMe MělI JešTě DříVe, 
Než JsMe PozNAlI sVůJ 
ProTěJšeK. MělI byChoM sI 
sVé rITuály uChoVáVAT?
Když někdo má svůj individuální rituál, 

tak je to něco, co nezasahuje do part-

nerského života. Ale když se rituál zasadí 

do chodu, tak je to také milník pro toho 

druhého, protože on už má v hlavě „Jo, 

je čtvrtek, jasně, žena půjde cvičit“. Tak-

že je ukotven v tom čase a je to něco, co 

dává tomu vztahu řád. A teď mě napadla 

taková paralela – když ten muž najednou 

zjistí, že jeho žena třikrát nebyla cvičit, 

tak najednou v tom konceptu začíná být 

podezření. Protože něco bylo dané, bylo 

to tak a nejednou – už to není. Takže, 

ano, je to důležité mít své individuální 

rituály.

�� Co KDyž NAsTANe sITuACe, 
KDy JeDeN z Párů NebuDe 
souhlAsIT s rITuáleM, KTerý 
Jeho PArTNer VyKoNáVá, VIz 
To CVIčeNí NAPříKlAD?
Tam je důležité nedávat ultimáta „Mě 

to vadí“, „buď, anebo“. Tam pak začí-

ná konflikt. Tam jde o to si to vysvětlit. 

„A co ti vadí na tom, že tam chodím, že 

chodím cvičit? Co je na tom špatného? 

Chceš se mnou trávit čas, nebo chceš 

trávit svůj separátní čas? Já nevím“. A to 

je problém, protože pokud já budu vě-

dět, v čem je problém, tak se ten pro-

blém dá řešit. Je potřeba říct „ Pro mě 

„My. slovo, které není 
až tak rozsáhlé svou 
formou, ale za to je 
velmi rozsáhlé svou 
hloubkou. My jsme 
ti, kdo tvoří hloubku 
toho slova. Tvoříme 
jí vztahy, které mezi 
námi vznikají. Pokud se 
bavíme o vztazích, tak 
o vztazích partnerských. 
A proto jsem se 
obrátila na poradce 
partnerských vztahů, 
luciana Kantora, který 
nám objasní význam 
slova rituál, protože 
kombinace slov „my“ 
a rituál je poutem 
lásky, díky které se naše 
společné trávení času 
s naším protějškem, 
nazývá vztahem. 
V takovém vztahu se 
nachází i xx a xy. A ti 
nám následně po té 
poví svůj příběh o jejich 
partnerském životě.
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je to velmi důležité, a pokud to nebudu 

dělat, ve chvíli, kdy budeme spolu, tak budu 

mít plnou hlavu toho, že jsem chtěla tohle 

dělat a nemůžu“. Já velmi často používám 

metaforu toho, když slečna si vyhlídne vr-

cholového fotbalistu. on je skvělý a úžasný 

a fascinuje jí. začnou spolu chodit. Po čase 

se může stát, že on jde na trénink a ona se 

ho zeptá „A ty jdeš zase na trénink?“. Tam 

je důležité říct „Ano, jdu. Chceš se mnou 

trávit čas? Dám ti jiný čas, ale ne tenhle“. 

Když ten muž opustí svůj rituál – jakože byl 

fotbalistou a přestane být fotbalistou, tak 

přestane být pro tu ženu zajímavý. Protože 

na počátku vztahu on byl fotbalista. Takže 

jestliže ta žena, vrátíme-li se k tomu cvičení, 

přestane cvičit, tak je velká pravděpodob-

nost, že půjde s váhou nahoru. A to je ta 

metafora. Jde o to říct „Jestli máš pocit, že 

se ti málo věnuji, pojďme najít jiný společ-

ný čas, společný rituál“. lidi, kteří pronáše-

jí útoky na separátní rituály, strádají v tom 

společném rituálu. 

Na začátku 
nadšení, 

na konci stereotyp

�� zAMěříMe se oPěT NA Ty 
sPolečNé, PArTNersKé 
rITuály. Měly by NAPlňoVAT 
Pár JAKo CeleK. Může se sTáT, 
že JeDNoho z TěCh PArTNerů 
PřesTANe NAPlňoVAT?
Ano může. Může se stát, že jednoho 

z páru přestane rituál naplňovat. už je 

to takové vyčpělé. Například si otevřou 

láhev červeného a pustí si film a každý 

si o tom přemýšlí po svém. Protože pů-

vodní rituál byl, že s nadšením a očeká-

váním otevřeli tu lahev vína a nadšeně se 

podívali na ten film a přitulili se k sobě, 

potom si o tom filmu povídali – jenže to 

už je vyčpělé a stereotypní. A to je právě 

jakoby to přežití toho rituálu. Tak tedy 

„Pojďme dělat něco jiného, co nás bude 

bavit, kde se budeme cítit jako my.“ 

Musíme dávat prostor k tomu se o tom 

bavit. 

�� Jsou lIDé, KTeří se PráVě boJí 
TěChTo zMěN…
Nás mozek je postaven do tří úrovní. Ta 

první úroveň, to je taková ta pudová část, 

kterou my nejsme schopni ovlivnit. Druhá 

úroveň je emotivní a v té emotivní oblas-

ti je obrovský odpor ke změnám – to je 

ve všem, nejenom v partnerském vztahu. 

A aby se tohle nějak překonalo, je důležité 

dát prostor k tomu, říkat novým změnám 

a věcem „ano, je to dobře“. 

Netlač! 
Zabiješ náš vztah

�� V PříPADě zMěNy rITuálu, 
JAK Tu zMěNu ProsADIT 
Do Toho ChoDu PArTNersKého 
VzTAhu?
rituál je něco, co kotví. Pokud ten rituál je 

funkční, uzavře tu skupinu do toho my – 

máme společnou štědrovečerní večeři, my 

jdeme spolu do kina, my jdeme na oběd. 

Když je tam to my, tak to ten vztah kotví. 

Ve chvíli, kdy se ten vztah dostane do nějaké 

krize, a jsou tam nějaké zdravé rituály, tak ony 

jsou schopny to narovnat. Tam je důležité, 

aby rituál byl používán uvážlivě, a aby nebyl 

vynucován. Například: Je nedělní oběd, vztah 

je v krizi, tak já ten rituál toho oběda mohu 

nabídnout ale nikoli prosazovat. Kdybych ho 

chtěl prosadit tlakem, tak ho vlastně zabiju.

Krach vztahu, 
aneb místo pusy 

zobanec

�� určITě NAsTáVAJí sITuACe, 
KDy Je JeDeN z Párů zATížeNý 
sVou PrACí, sTuDIeM A JINýMI 
PoVINNosTMI. TíM PáDeM se Ty 
rITuály NIKAM NePosouVAJí ANI 
NeProhlubuJí, Co PoToM?
Víte co, oni některé ty rituály jsou časově ná-

ročné, ale jsou rituály časově nenáročné. Já 

jsem kdysi řekl, že vztah začíná chřadnout 

ve chvíli, kdy se například z toho rituálu ran-

ního příchozího polibku stane zobanec. Ty 

lidi to potom dělají z povinnosti, protože by 

se to „mělo“. Pokud je například muž zane-

prázdněný, jde o to říct „Jo, fajn. Vidím, že se 

chceš dostat na nějakou pozici. To je super, 

ale já jen potřebuju najít nějaký prostor pro 

nás dva, abych cítila, že jsme opravdu spolu“. 
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žena totiž teritoriálně žije v tom svém bytě, 

domě, pelíšku, a i když jde pryč, tak si ještě 

chvíli nese v hlavě ten domov. Kdežto muž, 

když přichází domů, tak on je teritoriálně 

mimo dům. Takže, když přijde domů, najde si 

nějaké okno do světa – televizi, počítač.  Tedy 

velmi dobrým rituálem je takový ten separa-

ční rituál, kdy žena ho nechá v klidu a jdou si 

spolu například vypít kávu a zastaví to. A až 

teprve v té chvíli mu může začít vyprávět věci 

o tom, jak se měla, co děti atd.

�� JAKýCh Chyb se Páry 
V rITuáleCh DoPoušTěJí?
Tím doporučením. „oni to dělají taky, tak 

my to taky budeme dělat“. Ten rituál má 

být něco, co přijde, zastaví nás a my si řek-

neme „Tak a tady jsme my“.

�� NA zAčáTKu JsTe se zMíNIl 
o ToM, že I sVATbA Je rITuáleM. 
KDyž se NAsKyTNe Pár V KrIzI, 
Je TeN oDrážeJíCí MůsTeK PráVě 
TeN sVATebNí obřAD?
No, ty lidi to podvědomě dělají. Když je 

krize, tak se vracejí třeba zpátky k těm 

fotkám, ke svatebnímu videu – „Pamatu-

ješ na to, jak tam byla babička a ….“, jo? 

Je to vrácení k  minulosti a páry se tam 

v době krize rádi vracejí.

�� Proč se Páry DosTáVAJí 
Do KrIzí?
 Ve chvíli, kdy člověk pracuje s párem 

a chce ho posunout někam dál, tak se 

snaží ten pár vrátit tam, kde to fungova-

lo. Mnoho párů se totiž dostává 

do krize proto, že rituály, které měli, ztratily 

hodnotu. To samé s tou přivítací pusou. Já 

lidem říkám „Pokud si tu pusu dáváte z po-

vinnosti, tak si jí raději nedávejte“. Ti dva si 

jí musí dát, protože chtějí, ne protože musí.
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Sex? Pouze pokud 
chceme, nikoli 

protože bychom měli

�� Vy JsTe se lehCe zMíNIl 
NA TéMA INTIMITA. JAK To s Tou 
INTIMITou, rITuáleM A Páry 
VlAsTNě Je? 
Vezměte si například vědecké výzkumy. oni 

píšou, kolikrát by se páry měli milovat. Pak 

mi sem přijde pár a říkají mi „My spolu spí-

me jenom jednou za 14 dní“ a že by měli… 

asi více. Já říkám, že nejde o to, kolikrát by 

měli, ale zda jim to takhle vyhovuje. Mám 

tu páry, které spolu spí třikrát ročně, ale 

pokud jim to vyhovuje, proč ne? Pokud to 

chceme a máme to, pak je to v pořádku. 

V případě, že to děláme, protože bychom 

měli, budeme k tomu mít časem odpor.

�� MožNá, že Je To DůsleDeK 
Toho, že NA zAčáTKu VzTAhu 
TI DVA ChTěJí býT sPolu, Je 
TAM TA PočíNAJíCí Vášeň 
A s PosTuPeM čAsu To oPADá 
Do určITého sTáDIA, KDy se 
Vášeň VyTráCí. NeoPADá TíM 
I TeN VzTAh?
Tam jde o to, že lidé zaměňují intenzitu 

za kvantitu. A je normální, že sexuální 

apetit není stejný jako na začátku vztahu. 

umíte si představit to, že chodíte do prá-

ce, kojíte, staráte se o domácnost a ještě 

se zvládnete s partnerem milovat několi-

krát denně? To se tam prostě ani nevejde. 

Vázne komunikace? 
Je čas na děti

�� JAKý Je Váš Názor 
NA DNešNí VzTAhy, KDy by 
se DAlo říCT, že se uPíNáMe 
NA sMsKy, FACebooK. ProTože 
z PADesáTI ProCeNT TA DNešNí 
GeNerACe KoMuNIKuJe 
NA záKlADě MobIlNíCh 
PřísTroJů, INTerNeToVýCh síTí 
A TAK Dále…
Dneska jsou ty vztahy hodně smskové, 

hodně facebookové a ono to dělá neplechu 

v té běžné komunikaci. Nedej bože, když si 

ti dva píšou v těch úžasných zkratkách, jj, 

mmnt, nvm. Pak je dobrá otázka, co dělat, 

když ta komunikace opadne? – ona totiž 

zákonitě opadne. Na začátku je zamilova-

nost, kdy jsme hormonově přehlcení, ale 

pak to opadá. Na začátku muž dobývá 

a píše hezké sms, protože to v něm vzni-

kalo, ale ve chvíli, kdy se vztah stabilizuje 

a je připravený na to, aby tam vstoupilo 

dítě, tak najednou ten fokus dá někam ji-

nam. už prostě nemá tu potřebu eseme-

sek. A tam je potřeba, aby žena popřípadě 

ten muž řekl „Já potřebuju vědět, že máš 

o mě zájem.“

�� MůžeMe PříChoDeM DíTěTe 
zAbráNIT KrIzI Ve VzTAhu?
No, víte co, tohle není moc dobrá varianta. 

Může se tím ten vztah ještě více kompliko-

vat. Pokud vztah uvadá a lidi jsou bez dětí, 

tak mají právo, i po 14 letech vztahu, odejít 

a říct, že jim to už takhle dál nevyhovuje. 

A ve chvíli, kdy tam to dítě je, tak s tím nic 

neuděláme. Tím rituálem není příchod dí-

těte, ale očekávání. Jde o to rituál příchodu 

dítěte nepřepálit do toho stádia Musíme 

mít dítě. 

�� zAJíMAlo by Mě, JAK Je To 
s KoMProMIsy? Jsou Ve VzTAhu 
PoTřebA? 
Já s kompromisy nesouhlasím. Kompro-

mis je to, že musí ustoupit oba. Já vám 

dám příklad. žena bude chtít jít do kina. 

Tak je prostor pro odpověď ano nebo ne. 

Když to ženě nestačí, následuje ještě otáz-

ka proč (smích). Tam jde o to, že já musím 

chtít jít do toho kina. Nemusí se mi ten 

film ani tolik líbit, mohou mi některé scé-

ny připadat až vtipné, ale tam jde o to, že 

já chci. Chci sedět vedle své ženy a cítit 

to, že jí je fajn a že se má dobře, protože 

koukáme na film a jsme spolu. ona mi 

pak nemusí být nijak zavázána, protože 

jsem to chtěl já sám. rozhodl jsem se jít, 

protože jsem jí chtěl udělat radost, je to 

můj dárek pro ni. Je to něco, co jsem jí 

chtěl dát. A tam pak nejde o kompromi-

sy, ale o to, udělat jí tu radost, protože to 

chci, ne protože musím.

Text: Markéta Jirouchová

Autorka je studentkou university Jana 

Amose Komenského Praha

Foto: Kateřina Korunková, sAMPhoto.cz
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Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pu-
pečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňů-
ru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi, 
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální 
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z  pu-
pečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializo-
vané buňky nebo na různé tkáně v  lidském organismu, 
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy, 
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně 
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují 
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater, 
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního 
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými one-
mocněními. 

Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál 
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medi-
cínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací) 
poškozených orgánů.

Většina klinických aplikací je v současné době experi-
mentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly, 
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupeč-
níku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

Kmenové buňky z pupečníkové tkáně se také mo-
hou použít jako podpora při standardní transplantaci 
krvetvorných kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky 
léčby. Imunosupresívní a imunomodulační schopnosti 
mezenchymálních kmenových buněk dokáží pomoct při 
chronických zánětlivých a autoimunitních procesech.  

Mezenchymální kmenové buňky představují alternativu 
pro buněčnou terapii při regeneraci poškozených tkání 
organismu.

funguje na Slovensku mezi veřejnou bankou Eurocord 
-Slovakia a  rodinnou bankou Cord Blood Center SK. 
V České republice je podobně navázána spolupráce mezi 
veřejnou Bankou pupečníkové krve a rodinnou bankou 
Cord Blood Center CZ na tzv. indikovaných odběrech.

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE 
KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK
Transplantace krvetvorných kmenových buněk s použitím 
vlastních buněk pacienta z  kostní dřeně, tzv. autologní 
transplantace, se používá již více než 50 let na léčbu dětí 
i dospělých při závažných onemocnění jako jsou např. 
lymfomy, nádorová i autoimunitní onemocnění. Použití 
vlastních buněk má svoje opodstatnění, jestliže cho-
roba není genetického původu. V opačném případě se 
musí na léčbu použít kmenové buňky od zdravého dárce 
a hovoříme o alogenní transplantaci. Vlastní krvetvorné 
kmenové buňky se dnes využívají na transplantaci častěji 
než buňky dárce.

POUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE 
NA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk podobně jako kostní dřeň a periferní krev. Jestliže 
má dítě uskladněnou pupečníkovou krev a má diagnos-
tikované onemocnění léčitelné autologní transplantací 
krvetvorných kmenových buněk, může se tato krev 
na základě rozhodnutí lékaře použít na léčbu. U dětí jsou 
přesně stanovená onemocnění, kdy je možné vykonat 
autologní transplantaci. Jsou to zejména neuroblastomy, 
lymfomy a jiné nádory typické pro dětský věk. S věkem 
přibývá počet i frekvence onemocnění léčitelných au-
tologní transplantací krvetvorných kmenových buněk. 
Odborníci uvádějí, že jeden člověk ze 400 v průběhu 
svého života onemocní nemocí léčitelnou transplantací 
krvetvorných kmenových buněk.

Vlastní pupečníková krev se použila u  takových trans-
plantací, u kterých se pacientovi podávají krvetvorné 
kmenové buňky na obnovu zničené krvetvorby, jako 
například myelodysplastický syndrom, získaná aplastická 
anémie, meduloblastom, neuroblastom, retinoblastom 
a jiná nádorová onemocnění.

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmeno-
vých buněk i tkáň pupečníku.

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku
„naděje zdravé 
                    budoucnosti“

Pupečníková krev 
dosud pomohla více 

než 25 000 pacientů na 
světě překonat jejich závažná 

onemocnění. Odborníci z  oblasti 
lékařského výzkumu se shodují, že je 

cenným zdrojem krvetvorných kmenových 
buněk pro léčbu hematologických, onkologických 

a  autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by 
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pa-
cientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným 
krev od sourozence anebo neznámého dárce.

Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci 
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé 
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá 
až v průběhu onemocnění. 

Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí 
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikova-
né případy standardní léčby u hematologických a onkolo-
gických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby 
v regenerativní medicíně.

Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední 
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal 
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupeční-
kové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný 
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve, 
která představuje slibnou alternativu v  léčbě různých 
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však 
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk 
z  pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý 
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníko-
vé krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinný-
mi) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně 

Bližší informace o kmenových buňkách z pupečníkové 
krve a tkáně pupečníku získáte 

na bezplatné informační lince 800 900 138 
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

rodinná banka
pupečníkové krve



Už mám zase 
pevnou půdu 
pod nohama
Na Michaelu Kuklovou 

(44) jsem byla hodně 

zvědavá. Naposledy 

jsme spolu dělaly 

rozhovor, když hrála 

ve filmu Andělská 

tvář. od té doby 

toho stihla hodně. 

rozvedla se, 

natočila řadu filmů 

a inscenací, našla 

nový vztah, kvůli 

kterému několik 

let pendlovala mezi 

Prahou a Vysočinou. 

Porodila syna, ustála 

rozpad vztahu, vrhla se 

naplno do práce. Jaká je 

teď, co ji těší a trápí?
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�� Míšo, JAK se PráVě Teď 
MáTe? 
Děkuju za zeptání, třikrát ťukám, že dob-

ře.Protože už mám zase pevnou půdu pod 

nohama. Mám práci, která mě těší, dítě, 

které je pro mě smyslem života. Podobně 

šťastně jsem se cítila v mládí, když mi ra-

dost umožňovala nevědomost. skoro se to 

bojím říct, ale je to tak: prožívám asi nej-

šťastnější období svého života.  

�� PřesTo, že VáM sKoNčIl 
VzTAh, V NěMž JsTe žIlA čTyřI 
roKy A KTerý Mohl VésT Až 
Ke sVATbě?
Ano, i přes to. sice jsem neplánovala, že 

jednou zůstanu s dítětem sama, ale Pánbůh 

vždycky ví, co dělá. A vždycky může přijít 

něco lepšího. Nám je s romíškem takhle 

spolu dobře. občas si vybavím slova jedné 

své kamarádky, která žije single už jedenáct 

let: Nic nemusím a všechno můžu. Taky si 

tuhle svobodu teď užívám a kamarádka mi 

říká, že čím déle budu žít sama, tím spíš 

na tom nebudu chtít nic měnit. Navíc, mít 

kamaráda, takový život nevylučuje. (usmívá 

se Míša) 

�� TAKy už NeMusíTe 
PeNDloVAT MezI PrAhou 
A VysočINou. 
Ano, to je pravda. Ale mně to cestování ne-

vadilo. Než bylo romíškovi rok a půl, trávila 

jsem na Vysočině i víc času, ale jak jsem se 

vrátila z mateřské, jenom víkendy. Teď už 

tam nejezdím, roman (podnikatel Roman 

Holomek – pozn. red.) si romíška vyzvedá-

vá v Praze.

�� roMáNeK byl VyMoDleNé 
DíTě, Po KTeréM JsTe Dlouho 
ToužIlA. Nebo Ne?
Nebylo to tak přesně takhle. Jenom láska 

nestačí. o dítěti přemýšlíte, až když máte 

muže, který se o vás taky postará, když vy 

přestanete pracovat a budete na mateřské 

dovolené. Jistotu, že si můžu dítě dovolit, 

jsem měla až s romanem. Proto jsem na-

jednou po dítěti silně zatoužila a naštěstí 

nám bylo dopřáno hned. 

�� se sVýM býVAlýM MužeM – 
herCeM JIříM PoMeJe JsTe Tu 
JIsToTu NeMělA? 
Vůbec. Jirka dítě moc chtěl, jenže on 

neřešil, co bude zítra, v tom se spoléhal 

na mě. A já nedokážu riskovat víc, než 

je zdrávo. živila jsem Jirku celých společ-

ných třináct let. Přesvědčoval mě sice, že 

když budeme mít dítě, tak začne nosit 

domů peníze, ale já to nikdy nezažila. 

Proto jsem neměla důvod uvěřit, že dítě 

by na tom něco změnilo. Navíc chtěl dítě 

i v našich posledních společných dvou 

letech, kdy už byl v konkurzu a nedo-

stával ani životní minimum. Netuším, jak 

si představoval, že by se o nás postaral. 

Nevím, která žena s nohama na zemi a se 

soudy na krku by měla odvahu přivést 

dítě na svět v takových podmínkách. Po-

dle mých zkušeností být závislá na muži 

vyžaduje velkou odvahu a důvěru.

�� s číMž NAoPAK sPousTA žeN 
KAlKuluJe. 
Abych se dokázala plně spolehnout 

na druhého člověka a dospěla k tako-

vému pocitu, k tomu potřebuju spous-

tu času. A hlavně činy, ne jen řeči, co 

všechno bude. hodně mě ovlivnil i pří-

klad z naší rodiny. Táta chtěl, aby byla 

maminka doma a starala se o dům 

a děti. spoustu let to fungovalo. Táta byl 

ve všem úžasnej, akorát byl moc na žen-

ský a máma mu je musela tolerovat. Taky 

se čas od času zamiloval…
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�� roDIče se rozVeDlI?
Nakonec ano, ale až když jsme byli do-

spělí. oni se snad patnáct let ani jednou 

nepohádali. Jenže jednoho dne mamin-

ka zjistila, že má tatínek dvouletého ne-

manželského syna. A to byla poslední 

kapka. Dnes je tento nevlastní bratr už 

dospělý, ale nevídám se s ním, odjel prý 

na Nový zéland. Po čase se vztahy uklid-

nily a my jsme se pak stýkali i s tátovou 

druhou ženou. Proto nemám z rozvodu 

rodičů žádné trauma. Přesto ve mně 

tato zkušenost zůstala jako určité me-

mento. Když se máma s tátou rozvedla, 

musela řešit spoustu zásadních otázek. 

byla ve středním věku, neměla žádnou 

praxi, musela vzít práci za směšné pení-

ze a dnes má důchod k nežití. Ještěže 

jsme byli s bráchou už velcí a dokázali se 

o sebe postarat. 

�� V JeDNoM rozhoVoru JsTe 
řeKlA, že Vy JsTe TeN ChlAP 
A žeNou sI DoVolíTe býT, Až 
PoTKáTe Muže, KTerý buDe 
VíC ChlAP, Než Vy. už CháPu, 
JAK To MyslíTe. PoTKAlA JsTe 
ho V roMANoVI?
Ano, v romanovi ano. Ale aby to nebylo 

zavádějící. Vždycky jsem se starala o do-

mácnost, vařila, nezříkala se ženských 

úloh. Musím říct, že mě tyto práce i baví, 

tedy kromě žehlení. Domácí práce a va-

ření ale nejsou výpovědí o mužském či 

ženském principu. 

�� JAK JsTe se DAlI 
s roMANeM DohroMADy 
A Proč JsTe se rozešlI?
začátek vztahu chtěl roman ponechat 

jako tajemství, tak to tak nechám. A ko-

nec? Nerada říkám osobní věci tohoto 

druhu do médií, vždycky se najde ně-

kdo, kdo je převrátí. Prostě to mezi námi 

skončilo.

�� bylo TěžKé oDhoDlAT se 
K PrVNíMu KroKu?
Myslela jsem hlavně na romíška, aby 

on byl v pohodě. Náš vztah jsme vů-

bec neřešili. My se ani nehádali. Když 

to neklape, je rozumnější se rozejít. Jak 

už jsem řekla, byla jsem vždycky zvyklá 

stát nohama na zemi a spoléhat se sama 

na sebe. Proto jsem se nebála osamět 

s dítětem. Navíc mám rodinu a kamarád-

ky. s mužem se můžete rozejít, ale dobré 

přátelství je na celý život.  

�� MáTe NěJAKou KAMAráDKu 
TřebA oD šKolKy?
Do školky jsem nechodila. A životní ka-

marádky jsem potkávala teprve od střed-

ní školy. Musím říct, že na skvělé žen-

ské mám v životě štěstí a je jich kolem 

mě hodně. Intenzivních přátelství mám 

méně, ale trvají léta. A nejlepší kama-

rádku Vlastičku mám dokonce až v olo-

mouci. 

�� NA CesToVáNí JsTe 
JIsTě zVyKlá, hoDNě JsTe 
PrACoVAlA I V zAhrANIčí. 
JAK JsTe se VlAsTNě DosTAlA 
K NATáčeNí FIlMů se 
zAhrANIčNíMI ProDuKCeMI? 
Přes kamerové zkoušky. První byla po-

hádka o princezně husopasce, násle-

doval film Nadine, moje láska. To byla 

německo-francouzko-polská koproduk-

ce, válečný film. Pak mě čekala studia 

na DAMu a hned poté rakouský film 

Joint venture, rakouský seriál a další za-

hraniční filmy. Prostě jsem uměla dobře 

německy. Co mě ale mrzelo, že jsem ne-

uměla anglicky a tudíž jsem si třeba ne-

mohla povídat s Phillipe Noiretem, když 

jsem s ním točila Příliš hlučnou samotu. 

Kvůli mé špatné angličtině mi bohužel 

unikaly i americké filmy.

�� JAK To, že JsTe se NAučIlA 
NěMčINu TAK Dobře?
Do čtyř let jsem vyrůstala v Německu. zů-

staly mi nějaké základy, na které jsem pak 

navázala. Němčinu jsem měla i na střední 

škole, ale nejvíc jsem se ji naučila až ve čtvr-

ťáku během natáčení německé pohádky, 

které trvalo tři měsíce. Vždycky jsem měla 

v němčině náskok před ostatními spolužá-

ky a úplně jiný dialekt. Ne tak tvrdý. Pro-

to dávám syna do anglické školky Kryštof 

v černošicích. Jsou tam rodilí mluvčí, kteří 

na děti mluví jen anglicky. Takhle malým 

dětem se jazyk učí snadno. Ani o tom neví. 

romíšek tam chodí třikrát v týdnu a dva-

krát chodí do české školičky, aby nezane-

dbával češtinu. Jsem ráda, že ho angličtina 

baví. A taky že pochytí správný dialekt. Děti 

se naučí jazyk i v pozdějším věku, ale roz-

hodně je to bude stát mnohem víc práce 

a času. A nevěřím, že budou umět v té řeči 

myslet.  Kdyby nebyla možnost, aby chodil 

do anglické školky, určitě bych mu zapla-

tila nějakou anglickou studentku, která by 

si s ním alespoň jednou týdně čtyři hodiny 

hrála a povídala.

�� Co syNKA JešTě KroMě 
ANGlIčTINy bAVí?
Je technicky založený, což může mít 

po mém dědečkovi, který byl strojním in-

ženýrem. Má zatím matematické myšlení, 

baví ho počítání a miluje interaktivní hry 

zaměřené na logiku. zvířata má moc rád, 

ale na rozdíl od nás rodičů ho neláká jízda 

na koni. Je hodně komunikativní a přátel-

ský, pusu nezavře ani u jídla. Dobře chytá 

a hází míčem. Tak uvidíme, o co dalšího 

projeví zájem. 

�� MluVIlA JsTe o ToM, že JsTe 
žIlA V NěMeCKu. Co sI z Toho 
obDobí PAMATuJeTe? 
rodiče tenkrát v osmašedesátém sedli 

na poslední svobodný vlak, kterým se dalo 

odjet. Táta měl v Německu maminku, ne-

byli jsme emigranti, ale nechávali jsme si 

prodloužit víza. Tátovi se tam dařilo, slušně 

vydělával, cestovali jsme po světě. Jenže on 

byl patriot, miloval čechy, rodnou Prahu, ale 

taky Krkonoše, špindl. V zimě klidně vstal 

ve čtyři ráno, aby byl brzy na sjezdovce. 

Když jsme s bráchou povyrostli, brával nás 

s sebou. V létě zase jezdil s partou kamará-

dů na vodu. Vybavuju si, že měl kolem sebe 

pořád plno lidí. byl pěknej, zábavnej, vtipnej, 

schopnej, vyhledávanej parťák. Kamarádi, 

které měl od mládí, mu v cizině scházeli 

a mámě se stýskalo po rodičích, tak jsme se 

vrátili. osm let jsme pak nesměli vycestovat 

nikam, ani do tehdejší NDr. Máma návrat 

nesla těžko. Tady bylo šedo a oni s tátou pár 

let dýchali svobodný vzduch v barevném svě-

tě, takže nutně museli srovnávat. Ale pak už 

zase bylo líp. Vždycky je naděje, že bude líp.

JeDeMe VýTAheM NA eIFelloV-
Ku. NěKDo, AsI TáTA, Mě Má 
NA ruCe. Já se boJíM TíM Vý-
TAheM JeT, ProTo řVu JAKo 
Tur. A VyMýšlíM sI, Proč Ne-
Můžu JeT. TVrDíM, že JseM Ne-
ChAlA V AuTě PANeNKu A že JI 
NuTNě PoTřebuJu. Ať se Pro 
NI VráTíMe.

NeJsTArší 
VzPoMíNKA
NA DěTsTVí
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Monika seidlová

Foto Marie Votavová

Narodila se 8. 4. 1968 v Praze. Vy-

studovala DAMu. už jako dítě hrála 

v řadě televizních inscenací. Nejvíc 

ji proslavila role Jasněnky v pohád-

ce o princezně Jasněnce a létajícím 

ševci. Momentálně ji můžeme vidět 

například v nováckém seriálu ordi-

nace v růžové zahradě. s divadelním 

spolkem Artur hraje v zájezdových 

představeních Můžu k tobě?, hledá se 

milenec, zn. spěchá a Tři v háji. 

Michaela 
Kuklová
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