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Editorial
První jarní den proběhl takřka bez povšimnutí, 

zmizel nám před očima pod záplavou sněhu. 

Přestože byl letos už 20. března, loňská dvaa-

dvacetistupňová vedra se nekonala a naopak, 

mrazivé počasí nás donutilo nazout znovu zimní 

boty a nasadit si čepice. Prodejci bazénů a trav-

ních sekaček, kteří vloni už touto dobou slavili 

žně, se mohou přeorientovat na sněhové frézy 

či řetězy. Upřímně i my jsme začali mít trochu 

pochybnosti, když jsme pro vás připravovali člá-

nek zaměřený na cestování na kolech. Nicméně, 

pevně doufám, že v tuto chvíli, když  si naším 

časopisem listujete, už je vše jinak, sluníčko pro-

hřívá zem, tráva začíná rašit a vy pomalu vyndá-

váte truhlíky ze zimovišť. A pokud ne? Pokud se 

zrovna venku čerti žení? Potom jistě máte čas 

na čtení. Pak si jistě rádi přečtete další zážitky 

našich dvojčátek, povídání o tom, jak posílit 

na jaře imunitu či jak vařit pro předškolní děti. 

Zapomenout nesmíte ani na rozhovor, nebo 

na rady, jak si vybrat bio výrobky.

Pevně doufáme, že s naším časopisem přicházejí 

konečně i jarní hřejivé paprsky. A pokud ne? Tak 

s příštím už jsou určitě tady…   

Tak krásné počtení
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Těhotenství není jen čekání na miminko,

ale i celá řada vyšetření, která mají za úkol 

sledovat, zda vše probíhá v pořádku.

�� víTe, Co vše vás 
v TěhoTeNsTví Čeká?
Nejprve se podívejme na lékařské kontroly. Po-

kud vaše těhotenství probíhá bez problémů, 

budou zřejmě probíhat v těchto intervalech: 

•	 do 22. týdne těhotenství á 4 - 6 týdnů

•	 mezi 23. - 32. týdnem á 4 týdny

•	 mezi 33. - 36. týdnem á 3 - 4 týdny

•	 od 37. týdne do předpokládaného 

termínu porodu, stanoveného nejlépe 

ultrazvukem, 1x týdně

ke konci těhotenství již prohlídky  určuje 

lékař – porodník dle nálezu a dle termínu 

porodu. Jinak samozřejmě bude sledována 

pacientka s fyziologicky probíhajícím těho-

tenstvím a jinak pacientka sledovaná pro 

rizikové těhotenství! 

�� A Co NA vyšeTřeNí žeNU 
Čeká? Je Zde: 
•	 Prováděna kontrola přírůstku hmotnosti

•	 měřen krevní tlak

•	 vyšetřena moč

•	 sledovány případné otoky končetin 

(provádí porodní asistentka)

•	 měří ženě velikost dělohy vzdáleností 

od stydké spony ve snaze zjistit nor-

mální průběh těhotenství. 

��  vAgINálNí vyšeTřeNí  
•	 Zjistí stav poševního prostředí (event. 

přítomnost infekce)

•	 stav porodních cest - děložního čípku, 

nehrozí-li předčasný porod či potrat

�� od 20. - 22. TýdNe
lékař současně zjišťuje i vitalitu plodu (do-

tazem těhotné na pohyby a jejich kvalitu, 

poslechem srdečních ozev) 

�� vyšeTřeNí UlTrAZvUkem
Během těhotenství vás čeká několik vyšet-

ření ultrazvukem. první vyšetření přichází 

na řadu hned po zjištění těhotenství a slou-

ží k ověření gravidity, umístění oplodněné-

ho vajíčka v děloze a zjištění jeho života-

schopnosti. 

další ultrazvukové vyšetření probíhá mezi 

11. - 14. týdnem se zaměřením na časný 

záchyt možných vývojových vad plodu. Při 

Co nás čeká  a nemine
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tomto ultrazvukovém vyšetření se stano-

vuje velikost plodu a provádí tzv. datace 

gravidity, kdy se určí předpokládaný ter-

mín porodu. Ten je přesnější než termín 

podle poslední menstruace nebo podle 

prvních pohybů plodu. Určuje se počet 

plodů a jejich vzájemný vztah (dvojvaječ-

ná event. jednovaječná dvojčata, vícerča-

ta apod.). 

Jak již bylo zmíněno, zaměřujeme se 

na vývojové vady plodu. Některé závaž-

né vývojové vady lze již v tomto termínu 

odhalit, a to podle některých ultrazvu-

kových známek (ztluštění šíjového pro-

jasnění plodu, chybění nosní kůstky), lze 

i stanovit větší míru rizika vývojové vady 

plodu a doporučit provedení podrobné-

ho vyšetření plodu. To zahrnuje odběr 

plodové vody, odběr vzorků choriové 

tkáně (část placenty) ke genetickému vy-

šetření. v této fází těhotenství teď někte-

rá genetická centra nabízejí i podrobný 

krevní test, který je neinvazivní a může 

nahradit odběr plodové vody. Jedná se 

sice o placenou záležitost, ale maminky, 

které mají obavy z následků odběru plo-

dové vody ho jistě upřednostní.

další ultrazvukové vyšetření se provádí 

mezi 18.–23. týdnem se zaměřením na po-

drobné prohlédnutí plodu k odhalení vývo-

jové vady. 

v tuto dobu je možné u rizikových paci-

entek doporučit i speciální ultrazvukové 

vyšetření dětským kardiologem, zkušeným 

v prenatální kardiologii. Toto vyšetření je 

vhodné pro ženy s anamnézou srdeční 

vady, event. podezřením na vadu plodu, 

s rodinnou či jinou zátěží. Provádí se jako 

vyšetření specializované a není doporučo-

váno rutinně všem.

Závěrečné vyšetření se provádí mezi 30–32. 

týdnem těhotenství a opět slouží k vyšetře-

ní plodu a event. odhalení vývojové vady, 

změření velikosti plodu a stanovení jeho 

správného růstu, určení polohy placenty 

a množství plodové vody. 

 

�� BIoChemICký sCreeNINg
další možné zjištění rizika vývojové vady 

plodu umožňuje biochemický screening. 

dnes se standardně provádí odběrem krve 

mezi 16.–17. týdnem těhotenství, při kte-

rém zjišťujeme hladiny tří hormonů (alfafe-

toprotein, hCg a estriol - proto název triple 

test) a přepočítáváme na věk ženy. 
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Hemor-Rite je nový patentovaný zdravotnický prostředek. Byl testován a schválen k léčbě vnitřních i vnějších hemoroidů chladovou terapií. Přímé 
působení chladu zajišťuje rychlé zmírnění bolesti, svědění a otoku, zastavuje krvácení.  Kromě toho je pomůcka vhodná k léčbě trhlinek v konečníku 
a jeho okolí – terapie totiž způsobuje stažení cév a má analgetické účinky. 8 minutové ošetření vydrží až 10 hodin a je bez nežádoucích účinků. Při 
vývoji přístroje byly zohledněny tyto faktory: anatomie lidského těla, zdravotnické informace o léčbě daného onemocnění a požadavky mezinárodních 
norem. Výrobek byl schválen Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) podle § 510(k) amerického zákona a potravinách, lécích a kos-
metických přípravcích.  V EU obdržel výrobek certi kát CE podle přílohy VII směrnice ER o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Hemor-Rite je 
použitelný opakovaně, po dobu 6 měsíců od prvního zmrazení.

8 minut ošetření zajistí až 10 hodin úlevy

 Okamžitý efekt umožňuje pokračovat v každodenních aktivitách

 Bez nežádoucích účinků – vhodné i pro těhotné a kojící

Žádejte v lékárně nebo na www.hemor-rite.cz

Celodenní komfort
•  Potlačuje bolest, svědění a pálení
•  Zmenšuje otok
•  Zastavuje krvácení

Zastavte hemoroidy 
chladem



Toto vyšetření nám při pozitivním výsledku 

odhalí riziko genetické (chromozomální) 

vady plodu se 64% pravděpodobností. Při 

pozitivním výsledku je doporučeno těhotné 

ženě podrobnější vyšetření - odběr plodo-

vé vody (amniocentéza), které je v tomto 

případě plně hrazené pojišťovnou a slouží 

ke genetickému vyšetření plodu. Na někte-

rých pracovištích je již dnes možné provést 

biochemické vyšetření od 10. do 12. týdne, 

které současně s podrobným ultrazvuko-

vým vyšetřením ve stejném období stanoví 

riziko chromozomální vady plodu s prav-

děpodobností až 84 %. Invazivní vyšetření 

(amniocentézu nebo odběr vzorků choria 

placenty) je tak možno provést dříve. 

v některých genetických centrech je k dis-

pozici i speciální krevní test vyvinutý ame-

rickou společností, který dokáže rozeznat 

přítomnost tří nejčastějších genetických 

vad, tedy downova, edwardsova a Patau-

ova syndromu, v 99,1 procentech.  v bu-

doucnosti se  počítá s tím, že se přímo 

z krve budou moci zjišťovat i další genetic-

ké problémy a využití bude širší. 

�� doPlňková vyšeTřeNí
dalšími doplňkovými vyšetřeními během 

těhotenství jsou genetická konzultace, 

možnost genetické analýzy buněk plodu 

odběrem mateřské krve - při zjišťování urči-

tých onemocnění plodu, 3d/4d ultrazvuk. 

v případě některých onemocnění těhotné, 

jakými jsou cukrovka, zvýšená srážlivost 

krve, vysoký tlak apod. plánuje porodník 

během těhotenství další specializovaná vy-

šetření. Jimi mohou být častější ultrazvuk 

s vyšetřením průtoků krve cévami placenty 

a plodu (tzv. doppler). 

 Zdroj: bonella.cz

Foto: sAmphoto.cz
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Knihu můžete zakoupit 
u všech dobrých knihkupců 
nebo na www.fragment.cz!
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Čekáme 
   dvojčátka
Pro někoho splnění celoživotního snu, dvojnásobná radost, pro druhého 

dvojnásobná starost a noční můra. řeč je o dvojčátkách a „vícerčátkách“. 

v poslední době se vícečetných těhotenství objevuje stále více, a to zejména 

v souvislosti s metodami asistované reprodukce. 

www.rodinaaja.cz8
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Běžně se dvojčata vyskytují na 80-90 porodů, z IvF programů 

vychází zhruba každé čtvrté těhotenství jako vícečetné, tedy je 

to poměr 1:4! Častěji se rodí dvojčata vícerodičkám a ženám 

starším, existují i rasové rozdíly. dispozice k porodům vícerčat 

se též dědí, a to z matčiny strany. U dvojčat se rozlišují jedno 

a dvouvaječná, přičemž dvouvaječná jsou 4x častější. Ta vznikají 

ze samostatných buněk, a mají tedy vždy samostatnou placentu 

i obaly.

Zajímavé je i rozložení pohlaví. Zatímco jednovaječná jsou vždy 

identického pohlaví, u dvouvaječných mírně převyšuje četnost 

ženského pohlaví, přičemž procentuálně je nejčastější kombi-

nace 2x děvče, potom 2x kluk a kombinace chlapec-děvče je 

nejméně častá. dvojčata je možné spatřit na ultrazvuku asi v 8. 

týdnu těhotenství, protože je však riziko potratu mnohem vyšší 

než při „jednoduchém“ těhotenství lze diagnózu životaschop-

ných dvojčata určit jen stěží dřív než na začátku druhého tri-

mestru, tedy asi ve 12. až 14. týdnu.

�� vZNIk víCeČeTNého TěhoTeNsTví
existuje několik cest jak může vícečetné těhotenství vzniknout: 

1. dochází k uvolnění více vajíček z vaječníku a obě (nebo více než 

dvě) jsou následně oplodněny. Takto vznikají tzv. dvouvaječná 

dvojčata. 

2. Je uvolněno pouze jedno vajíčko z vaječníku, ale rozdělí se 

na dvě další, takto vznikají tzv. jednovaječná dvojčata. 

3. v případech léčby neplodnosti jsou obvykle oplodněny a do dě-

lohy zavedeny tři vajíčka, většinou nedochází k tomu, že by se 

dále vyvíjely všechny tři, ale i k tomuto případu může dojít. 

Co se týče placenty a obalů plodu, může docházet k různým kombina-

cím. Například můžete mít dvě miminka, dvě placenty a dva plodové 

obaly. můžete mít také dvě miminka, jednu placentu a dva plodové 

obaly apod.

�� PříZNAky možNého víCeČeTNého TěhoTeNsTví 
Prvním příznakem je bezesporu rychlejší přibývání na váze. v porov-

nání s jednočetným těhotenstvím dochází u vícečetných těhoten-

ství k většímu váhovému přírůstku – cca 15–25 kg oproti 10–20 kg. 

Častější je také ranní nevolnost, zvracení a únava. stoprocentně 

ale vícečetné těhotenství určí ultrazvuk v počátku těhotenství, ne-

objeveno až do porodu zůstávají zhruba tři procenta mnohočet-

ných těhotenství. Upozornit na možné mnohočetné těhotenství 

mohou i neobvykle zvýšené hladiny hormonů v rámci tzv. triple 

testu, který se u nás provádí u všech těhotných žen okolo 16. týdne 

těhotenství.

 

�� rIZIkA víCeČeTNého TěhoTeNsTví
vícečetné těhotenství je obecně považováno za rizikovější než jed-

nočetná gravidita. může se stát, že jeden ze zárodků v rané fázi 

zanikne, přestane se vyvíjet nebo odumře. v takovém případě se 

většinou zárodek vstřebá a ten, který přežil, se dále vyvíjí. když se 

to stane v prvním trimestru, většinou se nemusíte bát, protože to 

nevede k žádným komplikacím, pokud by však k tomu došlo poz-

ději, může to být problém. I proto je každé vícečetné těhotenství 

bráno od samého začátku jako rizikové, zkrátka už jenom proto, 

že je vícečetné. Častěji take může dojít ke zvýšení krevního tlaku 

v těhotenství, předčasnému porodu, opoždění růstu jednoho nebo 

affinity
 Bezpečně a stylově

NOVINKA

Od narození – 17kg

SOUTĚŽ!
VYHRAJTE NOVÝ 

KOČÁREK
AFFINITY

www.babydirekt.eu

UTĚŽ!
AJTE NOVÝ 
ČÁREK
FINITY

abydirekt.eu

• Vhodný od narození dítěte do 17 kg
(přibližně do 4 let věku)
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•	 víCe PráCe - přebalit ne jednou, ale dvakrát, nakrmit, uhoupat, atd. Tato nevýho-
da je znát, když jsou děti malé.

•	 další nevýhodou je věTší PsyChICké NAPěTí. když pláčou obě děti najednou, 
když se obě v noci budí proti sobě. mít dvojčata je v každém případě větší stres.

•	 méNě PeNěZ - vše se musí koupit dvakrát, maminka však bere jen jeden rodičovský 
příspěvek.

•	 méNě ČAsU - to je zároveň i výhoda. rodiče dvojčat se nemohou každému z dětí 
věnovat tak, jak to může dělat maminka jednoho dítěte.

•	 věTší FyZICká NámAhA - nošení dvou dětí najednou do schodů, to je panečku 
pořádná dřina!

•	 děti si mAJí s kým hráT, mají parťáka. vždy je po ruce někdo, s kým si mohou 
hrát a sdílet tajemství.

•	 dvoJČATA NeJsoU osAmělá A oPUšTěNá.
•	 NeBývAJí roZmAZleNá. rodiče jsou více vytíženi, takže na nějaké rozmazlování 

nezbývá tolik času.
•	 léPe se ProsAZUJí v děTském kolekTIvU. Už odmala se učí, že nejsou na světě 

samy, že o jejich hračky může mít zájem i někdo druhý, osvojují si řešit neshody 
a obhájit svá práva.

•	 BývAJí skromNěJší. Právě proto, že rodiče mají méně peněz a nemohli jim všech-
no hned koupit. A navíc, skromnost je krásná vlastnost, kterou v dospělosti oceníte 
nejen vy, ale i dítě.

VÝHODY DVOJČAT:

NEVÝHODY DVOJČAT:

druhého plodu (hypotrofie), k tzv. twin to 

twin syndromu (tj. jeden plod “ubírá” živi-

ny druhému a dochází k výraznému opož-

dění v jeho růstu). dvojčátka se také mo-

hou lišit i tempem růstu v bříšku. Proto se 

také vícečetná těhotenství častěji vyšetřují 

ultrazvukem. Pokud měla dvojčátka na za-

čátku různou velikost, ale rostou přibližně 

stejně rychle, pak to nevadí tolik, jako když 

jsou na začátku obě stejně velká, ale jedno 

roste mnohem pomaleji než druhé. Na mís-

tě ale nejsou obavy a stres. Je dobré, aby 

nastávající maminka byla s možnými riziky 

srozuměna, ale nebrala je fatálně. součas-

ná medicína většinu z nich bez problémů 

zvládne.  

�� Porod víCerČAT
více než polovina dvojčat je porozena před 

37. týdnem těhotenství. Tabulka přibliž-

né doby porodu dle četnosti těhotenství: 

1.plod 40. týden, 2 plody 36.týden, 3 plo-

dy 33. týden, 4 plody 29.týden, 5 plodů 

26.týden.

Z padesáti procent vícerčata přicházejí na svět 

císařským řezem. vedení porodu však závisí 

na mnoha okolnostech včetně polohy mi-

minek, a dalším průběhu vlastního porodu. 

www.rodinaaja.cz10
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vaginální porod je možný u dvojčat, která jsou obě dolů hlavičkou, pří-

padně kdy první dvojče (dvojče, které je uloženo v pánvi níže) je uloženo 

hlavičkou a druhé dvojče koncem pánevním. Porod císařským řezem je 

nutný, pokud je jedno z dvojčat uloženo v děloze v poloze příčné, pří-

padně pokud je dvojče první uloženo dolů koncem pánevním a druhé 

hlavičkou čímž dochází k tzv. kolizní poloze dvojčat. Uložení plodů v dě-

loze určuje také vedení porodu. Asi ve 40% jsou uložena obě dvojčata 

hlavičkou dolů, v dalších 30% je první dvojče uloženo dolů hlavičkou 

a druhé koncem pánevním. další polohy mohou být například uložení 

obou plodů dolů koncem pánevním, příčná poloha jednoho nebo dru-

hého dvojčete. 

�� vAgINálNí Porod 
vaginální porod dvojčat probíhá prakticky stejně jako porod jednoho 

miminka. rozdíly tu ale jsou. vlastní porod dvojčat (tzv. druhá doba 

porodní) probíhá v klasické gynekologické poloze a rutinně se prová-

dí nástřih hráze (episiotomie). Po porodu prvního dvojčete by mělo 

být druhé dvojče porozeno do 15 minut. Během této doby je druhé 

dvojče pečlivě monitorováno a případně jeho poloha oveřena ultra-

zvukem. Porod druhého dvojčete je obvykle už snažší. 

�� Porod CísAřským řeZem 
velkou roli, jak již bylo zmíněno hraje poloha dvojčat. mezi další 

důvody k císařskému řezu může patřit akutní zvýšení krevního tlaku 

(např. tzv. preeklampsie), předčasné odlučování placenty a další. Asi 

3-4% tvoří samostatná skupina, kdy se první dvojče narodí vagi-

nálně a druhé císařským řezem. Tento se provádí v případě akutně 

vzniklých komplikací při porodu vaginálním jako je například výhřez 

pupečníku, předčasné odloučení placenty, akutní hypoxie druhého 

dvojčete ( tj. snížení zásobování miminka kyslíkem).

JEMNÁ PÉČE 



�� PrvNí rok s dvoJČATy
První měsíce samozřejmě nebudou žádná 

legrace. Pokud budete na dvojčata sama 

(a to většina maminek je) a manžel se bude 

vracet domů pozdě z práce, pak brzy zjistíte, 

že je nutné si čas zorganizovat. Nejtěžších asi 

bude prvních šest neděl, než se zaběhnete. 

Čekáte-li jednovaječná dvojčata, pak ty první 

týdny budou pořádnou zkouškou. dvojčata 

totiž mívají mezi sebou velmi silné spojení - 

budou chtít nakrmit ve stejnou dobu, budou 

plakat ve stejnou dobu a tak dále. Pokud ko-

jíte, nakojte je najednou, pokud však krmíte 

z láhve, je dobré, aby vám někdo pomáhal. 

vytvořte si pravidelný režim a pevně ho do-

držujte. Pravděpodobnější je u vícečetných 

těhotenství také poporodního splínu. Ušet-

řete si čas - kupujte jednorázové plenky, ne-

koupejte každý den, stačí 2-3x týdně, nebo je 

koupejte na přeskáčku. kočárek nechávejte 

někde v kočárkárně a na přenos dětí použí-

vejte baby vaky. A co spinkání? Počítat mu-

síte s tím, že neusnou nikdy zcela najednou, 

takže se může stát, že jedno usne a druhé je 

vzhůru a chce si hrát, a když se konečně una-

ví, to první se právě budí. v prvních měsících 

toho moc nenaspíte a nerušeně začnete spát 

tak kolem jednoho roku.

obtížnější období začne (anebo nemusí) 

v okamžiku, kdy začnou vaše dvojčata do-

stávat příkrmy. Ze začátku krmte z jedno-

ho talířku a jednou lžičkou, později, když 

se budou chtít děti krmit samy, už bude-

te muset počítat s nepořádkem a drobky 

všude kolem. s dvojčaty se také nevyhnete 

společnému marodění. Bacily prostě pře-

skakují. Bude lepší, abyste si na to zvykla 

a každou rýma nebrala tak tragicky. Jistě 

že to není žádná legrace, mít třeba jedno 

z dvojčat nemocné a druhé jako na potvoru 

zdravé.

Oblečení

•	 10 bodíček

•	 10 dupaček nebo overálků

•	 6 mikin (kabátků nebo svet-

říků) 

•	 2 bavlněné rukavičky proti 

poškrábání

•	 4 bavlněné čepičky

•	 4 páry dětských ponožek

•	 podzim/zima: 2 teplé kom-

binézy

•	 podzim/zima: 2 rukavičky, 2 

teplé čepičky, 2 látkové bo-

tičky (lze nahradit teplými 

ponožkami)

Koupání, přebalování, péče

•	 dětská vanička; delfínek 

nebo lehátko do vaničky 

•	 teploměr do vaničky

•	 4 žínky

•	 4 osušky 

•	 2 kartáčky a hřebínky na vla-

sy

•	 sprchový šampón 

•	 dětský olej (olivový, slunečni-

cový)

•	 jednorazové pleny

•	 vlhčené ubrousky (nejlépe 

pro citlivou pokožku, nepar-

fémované) 

•	 přebalovací pult/ podložka 

na přebalování

•	 krém na zadeček (např. Be-

panthen)

•	 cca 26 bavlněných plen (vy-

užijí se i při podkládání dětí 

v postýlce, autosedačce nebo 

kočárku, při odříhnutí atd.)

•	 dětské nůžky/kleště na nehty

•	 krém na obličej (dle ročního 

období nejlépe hypoalergen-

ní)

•	 teploměr

•	 odsávačka na hleny (často se 

doporučuje odsávačka připo-

jitelná na vysavač)

•	 líh na čištění pupíčku

•	 tyčky na čištění uší, nosu 

•	 gázové čtverečky 5 x 5 cm 

na očička a ošetřování pu-

píčku

•	 borová voda 

•	 prací prášek pro citlivou po-

kožku (lovela nebo jiný urče-

ný pro děti)

Spánek

•	 2 dětské postýlky 70×140 

nebo 60×120 s kvalitními 

matracemi. (děti mohou 

zpočátku spát v jedné postýl-

ce. dvě postýlky jsou vhodné 

používáte-li monitory dechu.)

•	 2 mantinely do postýlek (ne-

jsou nutné, ale využijí se)

•	 4 prostěradla do postýlky 

•	 4 nepropustné vložky na ma-

trace

•	 3 zavinovačky nebo rychloza-

vinovačky

•	 4 spací pytle – cca 80-90 cm 

(spíše lehčí, v zimě můžete 

dát vrstvu oblečení navíc)

•	 2 monitory dechu (nejsou 

nezbytné, ale možná budete 

klidnější)

Když kojíte

•	 kojící polštář pro dvojčátka 

(polštář využijete i pro ulože-

ní miminek při krmení láhví 

nebo po krmení)

•	 2x kojící podprsenka, pří-

padně 2 kojící trička pro 

nenápadné kojení na veřej-

nosti

•	 jedno balení prsních vložek 

(na popraskaná prsa pomá-

hají prsní vložky z bavlny 

a surového hedvábí)

•	 krém na ošetřování prsních 

bradavek (např. Bepanthen)

•	 čaj pro kojící matky

•	 odsávačka

•	 2 kojenecké láhve 250 ml se 

savičkou na mléko 

•	

Umělá výživa 

•	 8 lahviček 250ml + savičky 

na mléko

•	 4 lahvičky se savičkou na čaj

•	 sterilizátor (např. parní steri-

lizátor do mikrovlnné trouby)

•	 speciální kartáček na mytí 

lahviček (jedna strana 

na mytí lahví a druhá na mytí 

saviček)

•	 feniklový dětský čaj

•	 držáčky na dětské lahvičky 

(využijete i když částečně 

kojíte), 

Procházky a cesty

•	 dvojkočárek s pláštěnkou 

a moskytiérou

•	 2 fusaky 

•	 2 deky 

•	 příruční taška/organizér 

na dvojkočárek/ 

•	 jednorazové přebalovací 

podložky

•	 2 autosedačky

•	 v zimě se budou hodit  

2 rychlozavinovačky – fusaky 

do autosedačky

•	 na výlety do sněhu využijete 

lyže na kočárek

•	 v létě hodně pomůže stříška 

na kočárek proti slunci 

•	 na delší cesty budete potře-

bovat 2 cestovní postýlky 

(pro malá miminka je vhod-

né pořídit závěsné vložky 

do cestovních postýlek)

•	

Další pomůcky

•	 ergonomické nosítko pro 

dvojčata (vhodné pro rychlé 

přesuny a velmi účinné při 

tišení miminek) 

•	 2 polohovací lehátka, jedno 

z nich může být houpací le-

hátko na baterky (částečně 

lze nahradit autosedačkami)

•	 chůvička (hodí se zvláště 

ve větším domě)

•	 2 rozdílné hrazdičky 

•	 chrastítka, kolotoče nad po-

stýlky a další hračky

Výbavička pro první měsíce dvojčat

Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

Zdroj: 9mesicu.cz, maminka.cz, twinventive.cz
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svět nejmenších

Trendy se mění. když se narodil můj první syn  byl trend zavinovat,  

zavinovat a zavinovat. o čtyři roky později bylo všechno jinak. 

Pro změnu se zavinovačka nedoporučovala. A jak je to dnes?

Zavinovat, 
nebo ne?
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Pravdou je, že ortopedi nejsou ze zavino-

vačky nijak odvázaní. Tvrdí, že v ní má mi-

minko nožičky blízko u sebe, a to se zdá být 

nevhodné pro správný vývoj kyčlí. Ideálním 

stavem by měla být úplná volnost v pohybu 

miminka. Tu vám zajistí nové typy tzv. rych-

lozavinovaček, které už děťátko tak pevně 

neobepínají, ale zároveň ponechávají všech-

ny výhody zavinovaček.  A jaké to jsou?

•	 Zavinovačka pomáhá dítěti rychleji se 

adaptovat na nové prostředí. vždyť 

v bříšku bylo také schoulené v těsném 

prostoru. Porod samotný je pro mimin-

ko dostatečně velký šok a právě ulože-

ní a svázání do zase těsného a vyhřáté-

ho prostoru skutečně ocení.

•	 Navozuje pocit mámina bříška a jeho 

bezpečí.

•	 Učí dítě spát, je klidnější a nebudí se 

vlastními pohyby nebo leknutím z vel-

kého prostoru.

•	 dítko lépe akceptuje polohu na zá-

dech, což je jistou prevencí před syn-

dromem náhlého úmrtí kojence.

•	 Zavinované děti trpí méně kolikami 

a jsou více spokojené.

•	 Zavinutím ručiček se obzvlášť u malých 

miminek chrání před ublížením, po-

škrábáním ručičkami, které ještě zcela 

neovládá.

•	 dochází ke zpevnění tělíčka, což je 

v tomto období velice důležité pro 

zdravý vývoj páteře, a také se s kojen-

cem lépe manipuluje a kojí.

•	 Zavinování je k nezaplacení u dětí 

předčasně narozených s nízkou porod-

ní hmotností.

�� JAkoU sI vyBrAT?
Pokud jste se rozhodli zavinovačku pou-

žívat, můžete si vybírat z mnoha modelů 

a barevných variací.

klasické české zavinovačky vypadají úžasně 

v kočárcích. vyrábí se z různých materiálů 

(bavlny, saténu), bývají s krajkou, či výšivkou 

a nejčastěji v bílé barvě.

rychlozavinovačky jsou obvykle čtvercové 

a většinou se zapínají na suchý zip a jsou 

dostupné v mnoha designech, barevných 

variacích a materiálech. Nicméně na trhu 

jsou i rychlozavinovačky ve tvaru zavinovač-

ky klasické – jen se místo zavinováním dítě 

zapne … Prostě opravdu je z čeho vybírat.

Navíc můžete volit mezi letní a zimní verzí. 

Na trhu jsou už i rychlozavinovačky do ko-

čárků či autosedaček, mnohé z nich jsou 

doplněné i rukávníkem na držadlo kočárku, 

aby bylo teplo nejen miminku, ale i mamin-

ce – obojí je ve stejné barvě a provedení.

máte možnost sehnat i zavinovačku slaďe-

nou s ložním prádlem, kapsářem a dalšími 

doplňky v dětském pokoji jakými jsou závě-

sy, lampičky, lustry anebo přebalovací pultík.

Zdroj: mimca.cz, modernizena.com, foto: sAmphoto.cz
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Woombie 
– nejbezpečnější a nejpřirozenější zavinovačka

Umožňuje pohyb a přitom zavinuje

Snadno se používá – jednoduché zapínání na zip

Ergonomicky tvarovaná

Pomáhá prodloužit spánek – imituje maminčino lůno

Ke každé 

objednané 

zavinovačce 

dudlík 

ZDARMA!

www.moderni-miminko.cz
info@moderni-miminko.cz      tel.: +420 602 508 869
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Praktické zavinovačky 
na suchý zip od českého výrobce

•	 Na	výběr		
ze	40	různých	vzorů

•	 Vhodné	také	jako	
peřinka	pro	miminko

•	 Šijeme	i	celé	sety	do	
postýlek,	nebesa,	
kapsáře,	povlečení,	
mantinely,	chrániče	
matrace,	kojící	
polštáře,...

NatyTex	s.r.o.
Tel:	777884114	
natytex@seznam.cz

www.natytex.cz
www.facebook.com/Natytex
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Fusak Cocoon
Kvalitní multifunkční fusak 
pro děti od 0 do 3 let. 
•	 Nastavitelná šířka i délka
•	 Vhodná pro období jaro, 

podzim, zima
•	 Lze použít 

v autosedačce, hlubokém 
i sportovním kočárku 
nebo v přenosné tašce

Zavinovačka MAJA
Oblíbená multifunkční zavinovačka
•	 Vnější strana z prodyšného 

materiálu s dobrou termoregulací
•	 Vnitřní strana z bavlněného 

úpletu, který nedráždí citlivou 
pokožku

•	 Univerzální přídatné otvory pro 
5-ti bodové bezpečnostní upínání

•	 Lze použít v autosedačce, 
hlubokém i sportovním kočárku, 
v postýlce nebo v přenosné 
tašce

Zavinovačka s mašlí
Rychlé a pohodlné zavinutí miminka
•	 Dodává miminku pocit bezpečí
•	 Zapínání na suchý zip, které lze zpevnit 

díky přidanému popruhu
•	 Vhodná pro malá i odrostlejší miminka
•	 Lze použít jako zavinovačku, podložku 

nebo hrací deku

Fusak 2v1
Moderní multifunkční fusak, který se 
hodí pro období od jara do podzimu
•	 Zapnutý poslouží jako fusak, 

rozepnutý jako deka
•	 Spodní omyvatelná část
•	 Všité 3D reflexní prvky pro větší 

bezpečnost
•	 Mnoho způsobů využití
•	 Vhodný od narození až do 3 let

Emitex products s.r.o.
Středulinského 26, 

703 00 Ostrava–Vítkovice
e-mail: info@emitex.cz

www.emitex.cz

Deka VARIANT 3v1
Použití jako deka, zavinovačka nebo 
nánožník
•	 Lze použít na přikrytí, na hraní 

nebo přebalování
•	 Miminko se do zavinovačky 

snadno zabalí 
•	 Přiložený pásek umožňuje 

regulovat stažení
•	 Nánožník ochrání dítě před 

chladem v autosedačce nebo 
kočárku

1-2 s_Emitex.indd   1 28.3.2013   8:22:54
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Potřebujete 
plínky?

 Zdraví a pohodlí pro dítě 

Bamboolik s.r.o.
výrobce českých látkových plen 
a textilního zboží pro dětI 

info@bamboolik.cz

 Snadné použití i údržba 

 Minimum odpadů 

 Krásné dezény 

    Sleva 10 %

 
 pro  držitele  

  
      rodinných  pasů  

www.bamboolik.cz

 Úspora rodinných financí 

1-2 s_Bamboolik.indd   1 27.3.2013   22:12:04

máte doma miminko a tudíž vyrážíte na nákup plínek? Nebo ho teprve 

čekáte a zrovna řešíte, zda si pro něj vyberete papírové či látkové? výběr 

je jistě těžký, obojí má svá pro a proti…



látkové plenky jsou šetrné k děťátku díky 

své prodyšnosti a použití čistě přírodních 

materiálů. Je u nich možné široké balení, 

které je výborné pro správný vývoj kyčlí. 

Ale i když se rozhodnete pro ně, ještě není 

rozhodování u konce. Budete volit klasické 

bavlněné plenky, ekoplenky, nebo některou 

z mnoha variant bavlněných pracích kalho-

tek s plenkami? 

Jednorázové plenky představují pro ma-

minku určitý komfort – nemusí je prát ani 

žehlit, musíte ale dobře vybírat správnou 

značku, aby nedráždily pokožku mimin-

ka… důležité je i pravidelně je vyměňovat. 

Pokud se plenky nemění dostatečně často, 

nevyměněná plínka dráždí kůži a způsobu-

je opruzeniny. 

�� NAd Čím mUsíme 
PřemýsleT…
máte– li trochu ekologické myšlení, v pří-

padě, že řešíte plínky, přemýšlíte i nad tím, 

které z nich méně zatíží životní prostředí. 

Je smutnou pravdou, že na jedno dítě při 

používání jednorázových plenek 2 roky při-

padá až 1 tuna plenkového odpadu, který 

se rozkládá celých 500 let. 

Co se týká energie na výrobu i tam jsou 

jednorázové plenky 2– 3x energeticky 

náročnější než látkové pleny. Jednorá-

zovky spotřebovávají energii při výrobě 

a přepravě, záleží tedy na technologii 

výroby a použitých materiálech – opět 

tedy je nutné dívat se, jaké plínky po-

užíváte. Co se týče látkových plen, 

vzhledem k tomu, že jich používáme 

velmi málo, energie na výrobu je zane-

dbatelná. energeticky náročná je ovšem 

zase  jejich údržba –  praní, příp. sušení 

a žehlení. Také je pravda, že při používá-

ní látkových plínek znečišťujeme praním 

dvakrát více vodu, než ji zatěžuje výroba 

plen jednorázových…

�� Co To všeChNo ZNAmeNá?
U jednorázových plínek rozhodně to, že 

se vyplatí kupovat dobré, ověřené značky, 

které při výrobě dbají na ekologii a hlídají 

použité materiály.

U bavlněných plenek by mělo být pravidlem:

•	 určitě již máte pračku s nízkou energe-

tickou náročností A či A+

•	 používejte ekologické programy na 

praní

•	 používejte ekologické prostředky na 

praní (např. mýdlové vločky, žlučové 

mýdlo, mýdlové ořechy či průmyslo-

vě vyráběné ekologické prostředky 

bez fosfátů a tenzidů)

•	 pokud nenaplníte pračku úplně, mů-

žete prát plenky s dalším prádlem

•	 kromě šestinedělí a výjimečných pří-

padů není třeba pleny vyvářet

•	 sušte na čerstvém vzduchu, ne v su-

šičce

•	 plenky není třeba žehlit

�� JAké PleNky  
vyBrAT
rozhodnete– li se pro plenky jednorá-

zové, máte situaci přece jen přehledněj-

ší. oprostíte– li se od plínek no name 

a vyberete plínky značkové, jde jen 

o to, které konkrétně budou vašemu 

děťátku lépe vyhovovat. Trochu složitěj-

ší situace bude v případě látkových ple-

nek, kde nezasvěcený přece jen bude 

tápat. dobrým rádcem je například web 

plenkacek.cz, kde najdete přehledné 

rozdělení. odborníci zde radí nejprve si 

vybrat ze dvou systémů přebalování.
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CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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A)  Plenky „Vše v jednom” (bez potřeby 

svrchních kalhotek)

•	 velmi snadné použití, oblékají se 

stejně jako jednorázové (neoblékají 

se přes ně svrchní nepropustné kal-

hotky)

•	 dražší varianta. většinou je potřeba 

pořídit více velikostí, ale již se na 

trhu objevují i takové jednovelikost-

ní, které se výborně přizpůsobí všem 

miminkům

•	 vhodné na cesty, k lékaři…, proto 

je vhodné si jich pár pořídit

Tyto plenky se vyrábějí ve dvou typech.

Jednak je to „vše v jednom“ (All-in-one, 

2-in-one) Nepropustná vrstva je přišita 

k savé vrstvě. druhou možností jsou kap-

sové plenky, které velmi rychle schnou 

a jsou variabilní, protože základem je 

pouze tenká vrstva s kapsou, do níž lze 

vkládat jednoduché savé plenky dle po-

třeby. Např. na noc silnou vrstvu, na den 

pro pohyb tenkou savou plenečku.  

B)  Savá plenka a svrchní nepromokavé 

kalhotky

•	 používanější, univerzálnější a levnější 

varianta

•	 dostupné buď v univerzální velikosti, 

nebo ve dvou až třech velikostech

U tohoto typu balení si můžete vybírat 

z několika typů plenek. Jsou to:
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Plenkové kalhotky – NeJBěžNěJší,  NeJ-

sNAdNěJší oblékání, zapínají se na patent-

ky či suchý zip. 

Tvarované plenky – podobné plenkovým 

kalhotkám, pouze bez zapínání, je možné 

zapnout je snappi sponkou.

Zavazovací plenky – tvarované, které se 

zavazují šňůrkou.

Čtvercové plenky – moderní froté i kla-

sické bavlněné plenky, které používaly naše 

maminky a babičky, obvykle se žehlí a je 

třeba je skládat, aby miminku seděly.  

Vícevrstvé plenky – podobné klasickým 

čtvercovým, ale ve střední části mají několik 

vrstev, takže se skládají jednodušeji. vhod-

né pro ekonomickou variantu výbavičky 

a pro malá miminka.

k těmto plenkám je ještě nutné doplnit 

svrchní kalhotky, které mohou být z růz-

ných materiálů – od bavlněných, přes vlně-

né až k poylesterovým. 

k plínkám si samozřejmě můžete pořídit 

i různé doplňky. Například: 

•	 Separační plenky „papírky”–  vklá-

dají se na plenku k tělíčku. Pomáhají 

izolovat pokožku od mokra a slouží 

k zadržení pevného obsahu.

•	 Vkládací / vložné plenky –  vkládají 

se navíc do plenky, zvyšují její savost. 

Používají se např. na noc, u větších 

dětí, do kapsových plen.

•	 Snappi sponka –  vhodná k zapínání 

tvarovaných a čvercových plen

•	 Koš na použité pleny s víkem – za-

braňuje šíření zápachu z plenek.

•	 Nepropustný pytel –  na skladování 

či cestování.

•	 Síťka –  pro snadné přenášení plen 

z koše do pračky.

•	 Pratelné přebalovací podložky –  

stačí 2– 3 nepropustné pratelné pod-

ložky.

Zdroj: plenka– czech.cz, ekodite.rosacb.cz

Foto: sAmphoto.cz, Brána k dětem
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hned na úvod bychom si měli uvědomit, 

že to, jak se chovají k jídlu naše děti je 

vizitkou nás dospělých. děti totiž snadno 

podléhají vzorovým příkladům svých rodi-

čů, kteří v přílišném spěchu upřednostňují 

rychlé formy stravování a mnohdy dokon-

ce různými argumenty tento stravovací 

„úlet” u dítěte obhajují. Představa o tom, 

že později budeme děti učit správným 

stravovacím návykům, je zcela zcestná. 

To, co si dítě osvojí v prvních letech svého 

života, bude dělat po celý svůj život.

Charakterové vlastnosti dítěte svým způ-

sobem ovlivňují i chování dítěte ke stra-

vovacím návykům. důležitou zásadou 

je, aby dítě považovalo hned od počát-

ku jídlo za samozřejmost. dítě nesmí 

poznat, že za snězení jídla dostane od-

měnu, anebo u jídla, které mu nevoní, 

nad ním bude stát maminka s vařečkou 

v ruce. dítě nesmí mít pocit, že dospělí 

jeho počínání při jídle úzkostlivě sledují 

a tolik jim záleží na tom, kolik toho sní. 

Naopak, nedojí-li dítě jídlo a zbytek je mu 

odebrán bez jakékoliv náhrady, bude zřej-

mě v prvních dnech vyvádět a dožadovat 

se něčeho pro něj lepšího. Pokud mamin-

ka tento psychologický tlak dítěte vydrží, 

dítě brzy pochopí, že takto to asi nepůjde 

a velice rychle si začne jídla vážit. v opač-

ném případě pozná, že dospělí jsou pří-

stupni k různým ústupkům a odměnám 

a postupně si vypěstuje reflex k ovládání 

dospělých prostřednictvím jídla.

velmi důležité je, aby dítě mělo možnost 

konzumovat jídlo společně s ostatními, 

neboť právě ostatní mu jdou příkladem 

a dítě je vlastně podvědomě napodobu-

je. Nebraňme také osmiměsíčnímu dítěti 

v kousání, nebo spíše ve žmoulání rohlí-

ku. Toto období je důležité pro osvojení si 

kousacích návyků a zejména pro správný 

vývoj chrupu.

�� NeChUTeNsTví
Největší problémy nastávají u projevů ne-

chutenství. Je velmi obtížné rozhodnout, 

zda momentální odpor k jídlu pramení 

ze skutečného nechutenství a je-li příjem 

potravy skutečně nedostatečný, anebo 

zda se jedná o jakousi revoltu dítěte. dítě 

by mělo mít před jídlem hlad a konzuma-

ce jídla by měla vycházet z potřeby se na-

jíst. Je nutné mít na paměti, že nesní vždy 

stejnou porci a množství přijaté potravy je 

závislé na jeho pohybové aktivitě, teplo-

tě okolí a mnoha dalších faktorech. o co 
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máte doma dítě, které dnes a denně nutíte do jídla? Nebo naopak  

děťátko, před kterým schováváte sladkosti, aby nepřibralo? Tak potom již 

víte své o tom, jak je někdy těžké dopřát potomkovi správnou výživu…

VýžiVa dětí  
Předškolního Věku





sní jeden den méně, druhý den většinou 

dohoní.

Příčiny skutečného nechutenství mohou 

být velice různorodé. Někdy se může pro-

jevit jako důsledek přílišných veder, nebo 

celkové únavy. většinou pomáhá zařazení 

většího množství zeleniny a ovoce, vyšší 

příjem tekutin a vůbec nenutíme dítě k jíd-

lu, obzvláště nemá-li k jídlu chuť. Někdy 

může být příčinou začínající onemocnění. 

v takovém případě je nutné sledovat, zda 

se nemoc neprojeví a je nutné vyhledat lé-

kařské ošetření. v převážné většině přípa-

dů se projeví onemocnění dýchacích cest, 

trávicího ústrojí, může být důsledkem one-

mocnění močových cest, poruchy srdeční 

činnosti a dokonce silné nechutenství mo-

hou vyvolat střevní cizopasníci.

Po vyléčení v době rekonvalescence by dítě 

nemělo dostávat kaloricky příliš bohatou 

stravu, spíše hodnotnou složením živin. 

Není vhodné podávat tučná jídla, sladké 

moučníky a různé lahůdky. spíše se zamě-

řit na zeleninu a ovoce. Trávicí ústrojí musí 

prodělat určitou ozdravnou kůru a jed-

notlivé žlázy musí na optimální provoz 

naběhnout postupně. Jakékoliv nárazové 

zatížení, vyžadující nadměrnou produkci 

trávicích šťáv, je zcela nežádoucí a projevy 

nechutenství může jedině prohloubit.

�� ChUť k JídlU v ZávIslosTI 
NA věkU
většinou v prvním období života dítě jí 

s velkou chutí, čemuž také odpovídá při-

bývání na váze. Prvním kritičtějším ob-

dobím bývá příchod do školky. většinou 

bývají příčinou nové zážitky a celá řada 

nových povinností, se kterými se musí vy-

pořádat. Po několika týdnech se vše vět-

šinou upraví. Naopak v době dospívání se 

prudce zvyšuje potřeba stravy a mnohdy 

se výrazně mění i složení jídelníčku.

�� výžIvA dvoUleTého díTěTe
Již ve druhém roce by sušené mléčné ná-

hražky měly být zcela vyřazeny z jídelníč-

ku a nahrazeny konzumací plnotučného 

mléka. do jídelníčku bychom měli roz-

hodně zařadit jogurty, zakysané mléčné 

výrobky. Upřednostňuje se konzumace 

chleba před bílým pečivem, kvalitní más-

lo a co nejčastěji se do jídelníčku zařazují 

tvrdé sýry a tvaroh. dítě by mělo být uče-

no k neměnné zásadě přistupovat k jídlu 

s čistýma rukama. stejně tak je třeba dbát 

na to, aby dítě při jídle nevyvíjelo žádnou 

jinou pohybovou činnost. Pokud tak uči-

ní, mělo by přijít o jídlo.

�� výžIvA TříleTého díTěTe
Přibližně kolem třetího roku se u mno-

ha dětí objevuje vzdorovitost, kterou 

s úspěchem používají i při jídle. Někte-

rá jídla zcela odmítají a naopak pláčem 

nebo křikem si vynucují jiná. obzvláš-

tě v případech, kdy v jeho okolí někdo 

konzumuje jídlo jiné, než má samo na-

servírované. Často přímo divadelním 

způsobem bojují proti vůli rodičů a jaký-

koliv, byť i částečný úspěch v jejich tak-

tice, připravuje perné chvilky rodičům. 

Nejméně vhodným řešením je diskuze 

před dítětem na téma, jak málo jí a jeho 

přemlouvání k jídlu. Často doporučova-

nou metodou je nechat jej vyhládnout 

na čerstvém vzduchu při současné po-

hybové aktivitě a následnou společnou 

večeří. Podmínkou je stejné jídlo a zdán-

livá nevšímavost rodičů směrem k dítěti. 

Často lze chuť k jídlu podpořit konzu-

mací doplňku výživy s vitamíny skupiny 

B, nebo kvasnic.
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medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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Tìsto

Náplò

Drobenka

210 g hladké mouky, 140 g Hery
24 g sladidla 2 lžíce)

250 g tvarohu, 2 vejce – žloutky 
a bílky zvláš�, 36 g sladidla 
DiaChrom (3 lžíce), 8 broskví

40 g másla, 
12 g sladidla DiaChrom (1 lžíce) 

DiaChrom (

80 g hladké mouky,

Broskvový koláè s drobenkou

Z mouky, zmìklé Hery a sladidla Diachrom
vypracujeme tìsto, které zabalíme do fólie 
a necháme asi 1 hodinu odležet v lednièce. 
Mezitím si vymícháme tvaroh se žloutky 
a DiaChromem a smìs zlehèíme snìhem 
ušlehaným ze 2 bílkù. Také si pøipravíme 
drobenku z másla, sladidla a hladké mouky.
Odpoèinuté tìsto pak rozválíme na velikost 
pekáèe, pokryjeme rovnomìrnì tvarohovou 
náplní a poklademe plátky broskví. Nakonec 
hustì posypeme pøipravenou drobenkou. 
Peèeme zvolna pøi 175°C ve vyhøáté troubì 
do doby než zaène drobenka zlátnout.

Celkem mùžeme rozkrájet na 20 porcí,
Energetická hodnota 1 porce je 725 kJ.

Tip pro Vás

Místo broskví mùžete použít
jakékoliv sezónní nebo 
kompotované ovoce.

Lívance z kysané smetany

130 g hladké mouky
200 g kysané smetany (1 kelímek)
3 lžíce mléka
15 g droždí
1/2 polévkové lžíce sypkého sladidla DiaChrom
1 vejce a špetka soli

Droždí necháme vykynout v oslazeném vlažném mléce, do kterého jsme vmíchali
 lžíci mouky. Do mouky dáme špetku soli, pøidáme vejce, zakysanou smetanu 
a promícháme. Pøilijeme vykynuté droždí a zpracujeme v hladké tìsto, které 
pøikryjeme utìrkou a necháme asi 3/4 hodiny v teple vykynout. Smažíme na troše
 tuku v lívaneèníku po obou stranách do zlatova.
Celá dávka má 3571 kJ , 32,58 g bílkovin, 116,86 g sacharidù, 29,79 g tuku 
(bez oleje na smažení, za každou lžíci oleje je tøeba pøipoèíst 451 kJ a 12g tuku)

Lívance z kysané smetany

Tìsto
130 g hladké mouky
200 g kysané smetany
3 lžíce mléka
15 g droždí
1 polévková lžíce sypkého 
   sladidla DiaChrom
1 vejce a špetka soli

Tip pro Vás

Lívance mùžeme podávat
sypané skoøicí a strouhanými 

oøíšky nebo s èerstvým ovocem
a jemným tvarohem ochuceným

DiaChromem se sukralózou.

Droždí necháme vykynout ve vlažném
mléce, do kterého jsme vmíchali lžíci 
mouky a lžíci sladidla DiaChrom.
Mouku se špetkou soli vymícháme
se zakysanou smetanou a vejcem.
Opatrnì pøilijeme vykynuté droždí 
a zpracujeme v hladké tìsto, které 
pøikryjeme utìrkou a necháme asi 
3/4 hodiny v teple vykynout. Smažíme 
na troše tuku v lívaneèníku po obou 
stranách do zlatova.

Energetická hodnota celé dávky je 3571 kJ,
32,6 g bílkovin, 116,9 g sacharidù, 29,8 g
tuku (bez oleje na smažení, za každou lžíci 
oleje je tøeba pøipoèíst 451 kJ a 12g tuku).



�� sklAdBA JídelNíČkU děTí  
v PředškolNím věkU
v předškolním věku je žádoucí naučit děti řádně snídat. Tělo člověka 

však není přizpůsobeno k okamžitému příjmu potravy hned po pro-

buzení. Trávicí ústrojí potřebuje prokrvení stejně tak, jako svaly. mírná 

pohybová aktivita před snídaní je více než žádoucí. vzápětí se dostaví 

odpovídající chuť k jídlu a dítě je schopno vydatně posnídat.

Zdravé děti v období roku a půl až šesti let by měly jíst 4x až 5x denně 

a hlavně v pravidelnou denní dobu. Pro vyvíjející se organismus je 

pravidelnost důležitější, než u dospělého člověka. Podle zásad správ-

né výživy by měla snídaně pokrýt 20 % celodenní stravy, přesnídávka 

5–10 %, oběd 35–40 %, svačina 10 % a večeře 20–30 % celodenní 

stravy. Podobný režim platí i pro správně se stravujícího dospělého 

člověka. ke snídani jsou vhodné zejména mléčné nápoje, chléb s tva-

rohovými, vaječnými a sýrovými pomazánkami. Na přesnídávku jsou 

vhodné zelenina a ovoce. oběd by měl obsahovat především kvalitní 

živočišnou bílkovinu, tedy maso, ryby, vejce případně tvaroh. Co nej-

častěji je vhodné jako přílohu zařazovat vařené brambory a rýži. svači-

na může být sestavena z čaje, mléka s čajem nebo kakaa v kombinaci 

s pečivem, máslem případně doplněné džemem. vhodné jsou sýry, 

jogurty a termizované tvarohové a smetanové krémy. k večeři jsou 

vhodné různé kaše a zeleninové nákypy. omezujeme příjem bílkovin 

na noc, neboť je žádoucí konzumovat jídla dobře a bezezbytku stravi-

telná. Jako zcela nevhodná jsou považována jídla připravovaná z vajec 

a luštěnin, která vyžadují zvýšenou činnost celého trávicího ústrojí.

do jídelníčku dětí je žádoucí zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce. 

Po některém druhu může dostat dítě kopřivku a zde je nutná kon-

zultace s lékařem. v případě jahod nebo malin mnohdy stačí na ně-

kolik dní tyto z jídelníčku zcela odstranit a znovu začít po malých 

dávkách s rozmačkanými v mléce. v každém případě platí zásada, že 

dítě nemá dostat nezvyklé jídlo naráz ve větším množství. obzvláště 

v dnešní době se projevuje až příliš mnoho alergií na některé potra-

viny. mléko, mléčné výrobky a žloutek jsou významnou a nenahra-

ditelnou složkou potravy. maso by mělo být libové a dobře tepelně 

ošetřené. Z vnitřností jsou nejlepší játra a krev, která je velice výživná. 

Je však poměrně těžko stravitelná a není vhodné ji podávat dětem 

mladším tří let. ryby jsou vhodné i pro děti starší 1 roku, pouze však 

dušené. Jako příloha k jídlu jsou nejvhodnější brambory.

dítě by se mělo naučit pít šípkový čaj, protože je bohatým zdrojem vi-

tamínu C a tento čaj nevyžaduje slazení cukrem. Pokud dítě vyžaduje 

sladký čaj, je vhodné prokonzultovat s lékařem možnost slazení ná-

hradními sladidly obsahující sorbit nebo fruktózu. Při použití sladidel 

upřednostňujeme aspartam, který je nejméně zátěžový ve srovnání 

se sacharinem nebo acesulfamem k. Pokud má však dítě možnost 

energii vydat při 

pohybové aktivitě 

na čerstvém vzdu-

chu, není třeba jej 

v příjmu cukru příliš 

omezovat. omeze-

ní se týká spíše dětí 

s nadváhou.

www.hamanek.cz  |  www.facebook.com/hamanek

www.sonnenpark.at
www.sonnentherme.at

péče v každé lžičce

Hamánek Baby je první příkrm pro 
děti již od ukončeného 4. měsíce. 
Díky své ideální kombinaci surovin odpovídá přesně 
potřebám kojenců. Vyvinuto ve spolupráci s odborníky 
z České pediatrické společnosti.

Bez škrobu  

Bez přidaného cukru/soli 

100 % ovoce

DOPORUČENO
ČESKOU 

PEDIATRICKOU 
SPOLEČNOSTÍ

DOPORUČENÁ PRVNÍ STRAVA DĚTÍ 
OD UKONČENÉHO 4. MĚSÍCE

na 4 dny včetně plné penze, nealko nápojů  a volného vstupu do lázní. 
Získat můžete také spoustu dalších cen.
 Každý získává garantovanou výhru. Soutěž probíhá od 1. 4. 
do 31. 5. 2013. Je nutné uschovat účtenku! Je možné soutěžit se všemi 
výrobky z řady Hamánek. Není třeba, aby  byl výrobek označen soutěžní etiketou.

Nakupte 3 libovolné kojenecké  výživy Hamánek
a získejte rodinné wellness pobyty
v Hotelu ****Sonnenpark 

SOUTĚŽ!

CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz

1-2 s_Bez medu.indd   1 12.3.2013   11:08:11

Tìsto

Náplò

Drobenka

210 g hladké mouky, 140 g Hery
24 g sladidla 2 lžíce)

250 g tvarohu, 2 vejce – žloutky 
a bílky zvláš�, 36 g sladidla 
DiaChrom (3 lžíce), 8 broskví

40 g másla, 
12 g sladidla DiaChrom (1 lžíce) 

DiaChrom (

80 g hladké mouky,

Broskvový koláè s drobenkou

Z mouky, zmìklé Hery a sladidla Diachrom
vypracujeme tìsto, které zabalíme do fólie 
a necháme asi 1 hodinu odležet v lednièce. 
Mezitím si vymícháme tvaroh se žloutky 
a DiaChromem a smìs zlehèíme snìhem 
ušlehaným ze 2 bílkù. Také si pøipravíme 
drobenku z másla, sladidla a hladké mouky.
Odpoèinuté tìsto pak rozválíme na velikost 
pekáèe, pokryjeme rovnomìrnì tvarohovou 
náplní a poklademe plátky broskví. Nakonec 
hustì posypeme pøipravenou drobenkou. 
Peèeme zvolna pøi 175°C ve vyhøáté troubì 
do doby než zaène drobenka zlátnout.

Celkem mùžeme rozkrájet na 20 porcí,
Energetická hodnota 1 porce je 725 kJ.

Tip pro Vás

Místo broskví mùžete použít
jakékoliv sezónní nebo 
kompotované ovoce.

Lívance z kysané smetany

130 g hladké mouky
200 g kysané smetany (1 kelímek)
3 lžíce mléka
15 g droždí
1/2 polévkové lžíce sypkého sladidla DiaChrom
1 vejce a špetka soli

Droždí necháme vykynout v oslazeném vlažném mléce, do kterého jsme vmíchali
 lžíci mouky. Do mouky dáme špetku soli, pøidáme vejce, zakysanou smetanu 
a promícháme. Pøilijeme vykynuté droždí a zpracujeme v hladké tìsto, které 
pøikryjeme utìrkou a necháme asi 3/4 hodiny v teple vykynout. Smažíme na troše
 tuku v lívaneèníku po obou stranách do zlatova.
Celá dávka má 3571 kJ , 32,58 g bílkovin, 116,86 g sacharidù, 29,79 g tuku 
(bez oleje na smažení, za každou lžíci oleje je tøeba pøipoèíst 451 kJ a 12g tuku)

Lívance z kysané smetany

Tìsto
130 g hladké mouky
200 g kysané smetany
3 lžíce mléka
15 g droždí
1 polévková lžíce sypkého 
   sladidla DiaChrom
1 vejce a špetka soli

Tip pro Vás

Lívance mùžeme podávat
sypané skoøicí a strouhanými 

oøíšky nebo s èerstvým ovocem
a jemným tvarohem ochuceným

DiaChromem se sukralózou.

Droždí necháme vykynout ve vlažném
mléce, do kterého jsme vmíchali lžíci 
mouky a lžíci sladidla DiaChrom.
Mouku se špetkou soli vymícháme
se zakysanou smetanou a vejcem.
Opatrnì pøilijeme vykynuté droždí 
a zpracujeme v hladké tìsto, které 
pøikryjeme utìrkou a necháme asi 
3/4 hodiny v teple vykynout. Smažíme 
na troše tuku v lívaneèníku po obou 
stranách do zlatova.

Energetická hodnota celé dávky je 3571 kJ,
32,6 g bílkovin, 116,9 g sacharidù, 29,8 g
tuku (bez oleje na smažení, za každou lžíci 
oleje je tøeba pøipoèíst 451 kJ a 12g tuku).



�� NáPoJe v PITNém režImU 
děTí
lidské tělo je tvořeno z velké části vodou. 

Čím je člověk mladší, tím větší podíl v jeho 

těle voda zaujímá – zatímco u seniorů je 

to 45 % a u dospělých okolo 50 %, u dětí 

je procento vody daleko vyšší a u kojen-

ců dosahuje dokonce až 85 %. Protože je 

dětské tělo tvořeno vyšším podílem vody 

než tělo dospělého, je daleko citlivější 

na její ztráty. stejně velká ztráta tekutin 

může být pro dospělého naprosto nor-

mální, ale pro dítě může mít nedozírné 

následky. v případě nedostatečného pří-

jmu tekutin se zpravidla objevuje žízeň. 

U malých dětí nebo naopak u starších lidí 

se však pocit žízně nemusí projevit na-

plno, proto je důležité jejich pitný režim 

hlídat a tekutiny jim opakovaně nabízet. 

Potřeba tekutin, kterými se rozumí veške-

ré tekutiny včetně těch v potravinách, se 

u dětí a dospělých liší. dá se říci, že se 

s věkem snižuje.

�� věková skUPINA 
A doPorUČeNé deNNí mNožsTví 
PřIJATýCh TekUTIN
•	 novorozenci–90-150 ml/1 kg tělesné 

váhy

•	 kojenci 1-12 měsíců–150-120 ml/1 kg 

tělesné váhy

•	 děti do 6 let–1 000 ml + 50 ml na ka-

ždý kilogram nad 10 kg tělesné váhy

•	 děti 7-15 let–1 500 ml + 20 ml na ka-

ždý kilogram nad 20 kg tělesné váhy

•	 dospělí–2 500 ml a více

Příjem tekutin by měl být rozdělený rov-

noměrně do menších dávek během ce-

lého dne – není dobré vypít doporučené 

množství tekutin během časově krát-

kého úseku, protože pak jsou kladeny 

zvýšené nároky na orgány, které musí 

tekutiny zpracovat. Nedostatek tekutin 

u dětí může způsobit v průběhu dne 

únavu, bolesti hlavy, vyčerpanost nebo 

nepozornost ve škole. v případě dlouho-

dobějšího nedostatku tekutin však může 

dojít i k onemocněním ledvin a k celko-

vému kolapsu organizmu. důležitá je 

také správná teplota nápojů podávaných 

dětem – obecně platí, že by měly být při-

měřeně teplé, tj. asi 20-25 °C. vychla-

zené nebo naopak velmi horké nápoje 

nejsou pro organizmus příliš vhodné, 

protože se tělo může s výrazným tepel-

ným rozdílem hůře vyrovnávat.

Zdroj: mUdr. Alexandra moravcová, 

dětská obezitoložka a endokrinoložka, 

Poradenské centrum 

výživa dětí (tisková informace), 

galenus.cz

Foto: sAmphoto.cz

svět nejmenších

www.rodinaaja.cz26
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možná přežijete alespoň jednu historku ze 
života. Týká se mého kamaráda, kterého 
z pochopitelných důvodů nebudu jmeno-
vat. No, říkejme mu třeba Petr. Podotýkám, 
že je to skutečně úžasný mužský exemplář 
a o zábavné historky s ním nebývá nouze. 
Tak například. seděli jsme onehdá s ním 
a jeho přítelkyní evou. situace vskutku do-
jemná. „víš. evo“, začal Petr a držel ji přitom 
za ruku, hleděl do očí v obličeji výraz napros-
tého oddání. „Já bych tak chtěl být příští 
týden s tebou. snažil jsem se pro to udělat 
všechno. šíleně jsem se pohádal se šéfem. 
Jenomže, copak on je schopný pochopit, že 

jsi pro mě mnohem důležitější než nějaká 
zahraniční služební cesta?  Ani nevím, jak 
ten týden bez tebe přežiju.“ Tvářil se tak, že 
všichni v nejbližším okolí, včetně evy, samo-
zřejmě naprosto nepochybovali o tom, že 
šéf je neskutečný tyran, který nemá nejmen-
ší pochopení pro mladou romantickou lás-
ku. Tak ráda bych s nimi horovala pro něžný 
cit, kdybych nevěděla, že ve skutečnosti je 
všechno úplně jinak.
hned druhý den ráno Petr vyrazil s par-
tou kamarádů na úžasnou pánskou jízdu 
za hranice všedních dnů. musím říci, že ab-
solutně nevypadal, že se mu nikam nechce 

a o tom, že by odjížděl s těžkým srdcem, 
tudíž nemohla být řeč. když jsem ho vidě-
la, jak si spokojeně pohvizduje, měla jsem 
z ženské solidarity chuť s ním zatřást a za-
řvat: „Proboha, proč té svojí zamilované 
holce takhle lžeš?“ odpověď je poměrně 
jasná. „Je to pro mě pohodlnější!“
máte-li už s muži nějakou tu zkušenost, jistě 
víte, že právě zde je jádro pudla. muži má-
lokdy lžou z nějakých zcela zásadních příčin. 
obvyklým důvodem je prostě obyčejná le-
nost. Proč by se dohadovali, proč by něco ře-
šili, proč by si připravovali nějaké nepříjemné 
chvilky, když přece zalhat si je tak pohodlné!

Proč ženám 
muži lžou 
a proč mužům 
ženy věří?

vy, které nadpis 

natolik znechutil, že už 

odcházíte od čtení zřejmě 

vůbec netušíte o čem 

mluvím. váš miláček 

nikdy nelže, a kdyby to 

náhodou zkusil, stejně 

byste to hned poznala 

a jeho lžím nevěřila? No, 

možná máte pravdu. 

Nebo od vaší svatby spíš 

uplynulo pouhopouhých 

pár týdnů?
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miluji tě
Naprosto klasická situace, naprosto 
klasická výmluva. Neříkejte, že něco po-
dobného jste nikdy nezažily!

hra
ležíte vedle sebe a šeptáte si něžná 
slůvka do ouška. Čekáte, kdy to vysloví 
a najednou je to tady. „miluju tě“ zazní 
do atmosféry plné vášně a vy máte po-
cit, že vám patří celý svět. 

skutečnost.
vlastně si ještě není tak moc jistý. mož-
ná se v něm opravdu začínají probouzet 
nějaké city, ale taky je možné, že mu 
na vás ani moc nezáleží. ví ovšem vel-
mi dobře, co od něj čekáte a že pokud 
tahle slůvka nevysloví, budete odcházet 
zklamaná a nešťastná. A to on přece ne-
může dopustit! Jakpak by ten společný 
večer asi tak skončil? A tak raději lhát 
a lhát a zase lhát. ostatně, za chvíli se 
zvednete a odejdete a pokud to nebude 
ono, vidět už vás přece nemusí. Takže 
co na tom vlastně záleží?

Tak jsme si vysvětlili, proč nám muži lžou. 
ovšem, proč my jim vlastně věříme?
1. méně to bolí nechat se sladce obelhá-

vat 
2. vždycky doufáme, že by to přece jen 

mohla být pravdy
3. vždyť my přece lžeme taky a taky by-

chom si přály, aby nám naše milosrdné 
lži někdo věřil!

ostatně, o tom, jak lžou ženy, si určitě něco 
povíme zase někdy příště.

Iva Nováková
Foto: sAmphoto.cz

5 největších mužských lží 
a několik dalších, které bezesporu uslyšíte

Jsi moje jediná
hra
„moje sekretářka a já? To snad nemyslíš vážně, takovýhle nesmysl. vždyť přece víš, že jsi 
jediná“, říká tak přesvědčivě, že se cítíte jako největší vyvrhel, protože jste si byť na chvíli 
dovolila pochybovat. Blesky mu létají z očí, vypadá zdravě naštvaně a jeho výmluvy jsou 
tak dokonalé.

skutečnost
No, jediná možná budete, v tom skutečně nelhal. Bohužel jediná, která neví, že jeho 
poměr se sekretářkou trvá už nějaký ten pátek a většina společných služebních cest vede 
k veselému hotýlku v bezpečné vzdálenosti od domova.

Zavolám ti
hra
strávili jste spolu úžasný večer, vy máte pocit, že láska mezi vámi je něco dosud nepopsa-
ného, nepoznaného, neuvěřitelného. Chvějete se touhou po něm, on se vám dívá hluboce 
do očí a šeptá: „Zavolám ti.“

skutečnost
Už ve chvíli, kdy to říká, ví velmi dobře, že nikdy nevytočí vaše číslo. Ale proč by měl odkrýt 
karty pro nic za nic, riskovat srdceryvné scény? Přiznávat, že prostě nechtěl strávit osamělý 
večer? Potřebuje získat čas a pevnou půdu pod nohama. Uslyšíte-li že vám zavolá, věřte, 
že už o něm s velkou pravděpodobností nikdy neuslyšíte.

Jsi nejlepší milenka, 
jakou jsem kdy měl
hra
Zrak má lehce zamžený, zasněně se dívá 
kamsi do dáli, slastně vzdychá a kaž-
dých pět minut tvrdí, že něco takového 
opravdu, ale opravdu nikdy nezažil.

skutečnost
No, mohlo to být lepší, to Petra, ta to 
ale uměla. Ale kde je jí konec. Nedá se 
nic dělat, musím se spokojit s tím, co je. 
A poukazováním na určité nedostatky 
bych možná nedostal ani to málo.

Jsem typ pro trvalý vztah
hra
oči má tak úžasně modré, když vám 
tvrdí, že s vaším příchodem se celý jeho 
život změnil od základu. Přizná téměř 
s ruměncem ve tváři, že měl několik 
známostí, které na mě mohou vrhat 
špatné světlo. Ale teď už je přece doko-
nale jiný člověk! vaši zásluhou. vy jste 
ta, která ho změnila. A se kterou proto 
stráví celý zbytek života.

skutečnost 
samozřejmě, že to říká každé a měnit 
se nehodlá. Je to stejně jisté jako že se 
neožení za žádnou cenu! k tomu ho 
nedonutí nikdo, ani vy! Je mu jasné, že 
jinak bych vás do té postele těžko dostal 
a nevinná lež přece nikomu neublíží.

Vy osobně jste slyšela úplně jiné věty? No, možná některou z následujících:

•	 máš oči jako ta nejjasnější hvězda

•	 Ne, nejsem ženatý

•	 s manželkou žijeme odděleně

•	 myslím jenom na tebe

•	 slibuji ti, že se změním

•	 Absolutně mi nevadí, že vyděláváš víc 

než já

•	 Práci v domácnosti si rozdělíme napůl

•	 Je to jenom kamarádka

•	 Chci s tebou zestárnout 

•	 Ne, nemyslím, že jsi tlustá

•	 Nikdy před tím jsem tohle nepoznal

•	 ručím ti za to, že jsem s ní nic neměl

•	 opravdu si tě chci vzít.

•	 vždycky poslouchám, co mi říkáš

•	 Nikdy nelžu
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Chcete spokojené dítě?

 „MALÍČKOV s.r.o. navštěvujeme s přestávkou celkem 6 let. Musím říci, že 
s personálem a jejich profesionálním přístupem jak k dětem, tak k rodičům 
jsem maximálně spokojená. Personál – tety přistupují ke každému dítěti indi-
viduálně, motivují ho k nejrůznějším aktivitám a činnostem, které napomáhají 
psychomotorickému vývoji dítěte. Spolupracují s rodiči a citlivě s nimi řeší cho-
vání a jednání dítěte. Rodič pak nemá pocit, že dítě (miminko, kojence, batole ) 
někam ,,odkládá“, ale svěřuje ho do péče opravdových profesionálů.“ 

mUdr. šárka Urbánková 

„Blíží se chvíle, kdy náš Jiřík půjde do státní školky a proto jsme chtěli kolektivu 
jeslí MALÍČKOV  s.r.o. tímto poděkovat za to, jak krásně se o naše zlatíčko sta-
rali, a za to, co všechno se v jesličkách naučil a prožil. Jsme moc rádi, že jsme 
s výběrem jesliček měli šťastnou ruku a narazili právě na Malíčkov.“

manželé ledvinkovi

„Naše dcera začala chodit do jesliček kladenského Malíčkova těsně před dovršením dru-
hého roku. Přesto, že jako každý rodič jsme měli obavy, jak nástup v takto nízkém věku 
zvládne, vše proběhlo naprosto bez problémů, a to hlavně díky skvělému přístupu tet. Už 
od prvních okamžiků nám bylo jasné, že jsme se rozhodli správně - individuální přístup 
k dětem, profesionalita personálu i příjemné prostředí. Během necelého roku udělala 
naše dcera veliký pokrok ve všech směrech a to hlavně díky obětavé práci tet, které 
pro ně vymýšlí spoustu aktivit a detailně plánují rozvoj dětí. Oceňujeme, že se během 
roku koná spousta akcí, jako je návštěva divadla, pravidelné docházení do solné jeskyně, 
vánoční besídka, karneval, atd., ale také nabídku pravidelných kroužků (např. hudebně-
-pohybový). Za zmínku také stojí fakt, že jesličky mají oproti standardním zařízením pro 
děti předškolního věku velice flexibilní otevírací dobu. I když naše okolí mělo ze začátku 
obavy, zda naše dcera nebude ochuzena o spoustu věcí s nástupem do jesliček, tyto 
předsudky během krátké doby zmizely a naopak naprosto souhlasili s naším rozhodnu-
tím. Nejdůležitější pro nás je, že naše dcera chodí do Malíčkova ráda a je v něm spokoje-
ná. Jsme plně rozhodnuti pokračovat v Malíčkově i s nástupem do školky.“

rodiče hana a Jan Novákovi

�� TAk Tohle A mNohem víCe sI mŮžeTe PřeČísT, 
PokUd NAvšTívíTe školkU, Ze kTeré se děTem 
NeChCe domŮ…
•	 mAlíČkov s.r.o. je zařízení  zabývající se péčí o děti ve věku 

od 6 měsíců do 7 let. Nabízí rodičům jesle a školky po Praze a  

ve středočeském kraji. První  školička byla otevřena v roce 2007 

a od té doby se na základě spokojenosti  rodičů a poptávky 

po jejich službách firma rozrůstá po Praze a středočeském kraji.

•	 mAlíČkov s.r.o. nabízí rodičům kvalitní péči o jejich ratolesti 

v příjemném rodinném a podnětném prostředí pod dohledem 

kvalifikovaného personálu. 

•	 hlavním principem mAlíČkovA je individuální přístup ke kaž-

dému dítěti, čemuž napomáhá menší počet dětí ve skupinách. 

v mAlíČkově pracují s osvědčeným didaktickým materiálem, 

výuka nese prvky montessori.  

•	 denní program jeslí i školky je pestrý,  plný různorodých akti-

vit, výletů, her a akcí. 

•	 Anglická školka mAlíČkov  na kladně nabízí celodenní pro-

gram v anglickém jazyce.

•	 výhodou pro rodiče je dlouhá provozní doba od 7 do 18 hod., 

včetně prázdnin a flexibilita docházky, kdy si rodič sám volí 

délku pobytu dítěte, kolikrát týdně a na jak dlouho potřebuje 

služeb využít. 

�� ProČ By měl rodIČ UvAžovAT ZrovNA 
o mAlíČkově?
dnešní doba matkám moc neumožňuje zůstat s dětmi na mateřské.  

matky jsou z existenčních i profesních důvodů nuceny nastoupit 

do zaměstnání dříve než ve 3. roce věku dítěte.  Cílem této školky 

je nabídnout zařízení, kde o dítě bude profesionálně s láskou a péčí 

postaráno. do zařízení, kde získá nové vědomosti a zkušenosti, 

upevní si sociální návyky v kolektivu a odnese si spousty  příjemných 

zážitků. díky bohatému programu a flexibilitě docházky může škol-

ka nabídnout své služby i těm, kteří chtějí svým dětem poskytnout 

vyžití v kruhu vrstevníků. děti totiž mohou využít i docházky třeba 

jen na pár hodin týdně. 

A to vše za velmi dostupnou cenu.

MALÍČKOV s.r.o.
Pobočky: Praha 5, Praha 13, kladno
Tel.: +420 777 28 25 91
email: info@malickov.cz

www.malickov.cz

Zkuste školku a jesle MALÍČKOV s.r.o.



Problémem, který se vynoří v zápětí, bude 

nemoc a zase nemoc. dítě, které se zabydlí 

ve školce se bohužel brzy stane terčem virů 

a bakterií. možná si říkáte, co ale s tím…

Prvním krokem je jistě posílení imunity. Jed-

ná se o posílení imunity v celé rodině, ne-

jen u dětí, protože co je nám platné, že se 

dítě ve školy infekci ubrání, když atak naší 

chřipky při pobytu doma potom nezvládne. 

Pojďme se tedy podívat na pár možností, 

jak toho dosáhnout….

�� PosIlUJeme ImUNITU
Základem je podávání látek patřících mezi 

tzv. imunostimulancia. Jsou to různorodé 

látky s rozdílným působením, ale jedno 

mají společné – aktivují a posilují imunit-

ní systém a preventivně tak působí proti 

vzniku virových, bakteriálních a plísňových 

infekcí. Některé z nich lze využít také při 

již probíhající akutní infekci, kdy mohou 

zmírnit projevy onemocnění a zkrátit dél-

ku léčby.

U všech imunostimulačních prostředků pla-

tí, že čím dříve se nasadí, tím lépe. Jejich 

přínos je především v dlouhodobém pre-

ventivním podávání.

Začít s užíváním je optimální jeden měsíc 

před očekávaným kritickým obdobím roku 

s častým výskytem infekcí horních dýcha-

cích cest, což jsou zejména podzimní a jar-

ní měsíce. 

Je nutno zdůraznit, že převážná větši-

na imunostimulancií patří do kategorie 

tzv. potravních doplňků, to znamená, že 

jsou schváleny hygienikem, ale nejsou na 

ně kladeny tak vysoké požadavky, jako je 

tomu u registrovaných léků, které podléhají 

přísnému klinickému hodnocení. Při jejich 

výběru doporučuji poradit se s lékárníkem, 

který dokáže posoudit kvalitu přípravku 

na základě jiných dostupných informací, 

např. referencí o daném výrobci, o jeho 

výrobní praxi apod. I mezi těmito doplňky 

stravy nacházíme přípravky, u kterých byla 

klinická hodnocení provedena, a přestože 

nejsou zařazeny mezi léky, existují doklady 

o jejich bezpečnosti a účinnosti.

výborné jsou například výrobky obsahu-

jící beta-glukany. Beta-glukany obecně 

jsou obsahové látky některých rostlin 

a hub (např. extrakt z hlívy ústřičné) a je-

jich účinnost na zvýšení odolnosti proti 

infekčním nemocem a virózám byla do-

ložena mnoha klinickými studiemi, kte-

ré potvrdily jak preventivní působení, 

tak i zmírnění příznaků a urychlení léč-

by již vzniklých akutních infekcí, a také 

synergické působení při současné léč-

bě antibiotiky. v lékárnách je dostupný 

i registrovaný lék na posílení imunity 

Wobenzym, spadající do kategorie tzv. 

systémové enzymoterapie. obsahuje en-

zymy rostlinného i živočišného původu 

(papain, bromelain, trypsin, chymotryp-

sin, pankreatin) a flavonoid rutin. Jedním 
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vaše dětátko už se zabydlelo ve školce, přestaly denní ataky pláče a vy 

se konečně můžete nadechnout a začít řešit i jiné věci, než to, zda jste či  

nejste dobrá matka, když ho každodenně opouštíte…

aby byla 
školka bezpečná
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z jeho účinků je i stimulace imunitního 

systému, zvláště u infekčních onemocně-

ních vyvolaných viry, a podílí se také na 

rychlejším a účinnějším působení antibio-

tik u bakteriálních infekcí. mezi registro-

vanými léky najdeme také extrakt z léči-

vé rostliny echinacea purpurea (třapatka 

nachová), který obsahuje účinné látky 

posilující imunitní systém. Immunal® 

kapky jsou určeny k prevenci nachlaze-

ní a chřipky a také jako pomocný lék při 

dlouhodobé antibiotické léčbě chronic-

kých infekcí. Podobné jsou také echina-

ceové kapky dr. Theiss, určené k posílení 

obranyschopnosti v prevenci a léčbě ne-

mocí z nachlazení.

mimo tyto uvedené jsou dostupné také 

mnohé další, už neregistrované přípravky 

s obsahem extraktu z echinacey, a to v ně-

kolika lékových formách – jako tinktury, 

kapky, sirupy, pastilky.

echinacea je také součástí některých čajo-

vých směsí, multivitaminových a také ho-

meopatických přípravků.

v rámci klinických hodnocení byla prokázá-

na imunostimulační účinnost bakteriálních 

lyzátů, což jsou neškodné částečky bakterií, 

které patří mezi nejčastější původce infekcí 

horních cest dýchacích. všechna registro-

vaná léčiva s jejich obsahem jsou vázána 

na lékařský předpis a pro jejich použití je 

nezbytné odborné imunologické vyšetření. 

Z těchto důvodů doporučuji určitou opatr-

nost při samoléčení volně prodejným doplň-

kem stravy s obsahem bakteriálních lyzátů.

 

Zapomenout nesmíme ani na pastilky s ob-

sahem aminokyselin, oligopeptidů a poly-

nukleotidů, které také poskytují ochranu 

přímo v místě vstupu infekce, tedy v ústní 

dutině a nosohltanu. Patří mezi ně napří-

klad přípravek Preventan® se používá jako 

preventivní podpůrný prostředek ke snížení 

frekvence výskytu chřipek a nachlazení, pro 

děti se dělá přímo ve verzi Junior. 

samozřejmě existují ještě další přípravky 

z kategorie doplňků stravy, které jsou do-

poručovány pro posílení obranyschopnosti 

organismu.

Účinek posilující imunitu je uváděn na-

příklad také u výtažku z jadérek plodů 

grapefruitu Citrus paradisi, který obsahuje 

především bioflavonoidy. Napomáhá před-

cházet nachlazení, infekcím a zánětům, 

brání množení bakterií, virů a plísní.

k posílení imunity a celkové vitality or-

ganismu jsou doporučovány rovněž včelí 

produkty. Propolis obsahuje celou řadu 

flavonoidů, vitaminů, minerálů, enzymů 

a pyly. Podporuje obranyschopnost, má an-

tibakteriální a antivirové účinky, bývá také 

součástí pastilek proti bolesti v krku. Tady 

je třeba upozornit na možné alergie někte-

rých osob na včelí produkty.

Užívání multivitaminových přípravků má 

samozřejmě velký význam. Nejvýznamnější 

pro preventivní posílení imunitního systé-

mu je vitamin C (kyselina askorbová). 

�� dBáme NA hygIeNU
Chceme-li zabránit onemocnění dítěte, 

musíme ho ale naučit i základním hygie-

nickým návykům. Především by mělo být 

Předškoláček
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pravidlem  mytí rukou po každém použití 

toalety a před každým jídlem. Nezapomí-

nejte, že ve školce je dítě vystaveno celé 

řadě podnětů, které mohou zapříčinit, že 

i vaše způsobné děťátko ve školce lehce 

zvlčí a mytí rukou začne vynechávat, nebo 

alespoň šidit. Je potřeba dítěti pravidelně 

zdůrazňovat, proč si ruce mýdlem myjeme, 

a vypěstovat v něm pevný návyk. Pomoci 

samozřejmě může i režim ve školce, už při 

výběru školky se tedy zajímejte o to, do 

jaké míry nad hygienou dětí dohlížejí paní 

učitelky. 

Návštěva jakéhokoliv kolektivního zaříze-

ní s sebou samozřejmě nese hygienická 

rizika. když pomineme standardní pro-

blémy, jakou jsou běžné dětské infekce, 

které se ve školkách nezbytně šíří, nebo 

třeba vši, které si může jak vaše dítě, tak 

jeho kamarád ze školky přivézt, jsou tu 

i závažnější rizika. Zmiňme alespoň ta 

nejdůležitější. Za zvážení jistě stojí očko-

vání proti invazivním meningokokovým 

onemocněním – jednou z ohrožených 

skupin jsou totiž právě děti do 4 let a po-

byt ve velkých skupinách v uzavřených 

prostorech je jedním z rizikových faktorů 

nákazy. v loňském roce se nám také ve 

větší míře připomněla žloutenka typu A, 

tedy takzvaná nemoc špinavých rukou. 

děti si mezi sebou velmi rády vyměňují 

různé předměty a často si dávají do úst 

neumyté prsty. Nakažený člověk neumy-

týma rukama zkontaminuje předměty 

a potraviny. kvůli vysoké odolnosti a in-

fekčnosti viru se žloutenka šíří velmi rych-

le. Před tou by ovšem vaše děti měly být 

chráněny doporučovaným očkováním.

Určitou ochranou před šířením nemo-

cí a jinými problémy souvisejícími s hy-

gienou mohou být některá patření ve 

školkách. Jsou zařízení, v nichž mají děti 

k dispozici bezdotykové zásobníky mý-

dla, které přece jen zamezí šíření bakterií, 

dezinfekční mýdla, případně jiné dezin-

fekční prostředky (krémy, gely). Zajímejte 

se také o to, zda k sušení rukou slouží 

dětem jednorázové papírové utěrky nebo 

klasické ručníky, případně jak často jsou 

ručníky vyměňovány.

Zdroj: mimiklub.cz, samoleceni.cz

Foto: sAmphoto.cz

Jsme rodinná firma, která od roku 1995 vyrábí dětský nábytek, lehátka, 
stavebnice, terapeutické bazény a řadu hracích, rehabilitačních 
a cvičebních prvků nejen do domácností a školek.

Kvalitní materiály od českých výrobců a dodavatelů. 

Pouze molitan a textil, žádné konstrukce ani výztuže. 

Naše MOLITANKY jsou:
•	 příjemné na pohled a na dotek
•	 variabilně použitelné 
•	 přenosné, flexibilní
•	 didaktické a bezpečné
•	 měkké a lehké
•	 snadno udržovatelné, pratelné potahy
•	 vhodné pro děti i dospělé

www.molitanky.cz www.facebook.com/Molitanky

Molitánky.indd   1 27.3.2013   20:25:37
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CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz

1-2 s_Bez medu.indd   1 12.3.2013   11:08:11

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

125 × 195 mm, váz., 176 str., 199 Kč

125 × 195 mm, váz., 208 str., 199 Kč
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V Praze je dnes již poměrně dost 

soukromých zařízení pro předškol-

ní děti. V čem se od nich Vaše jesle 

a školky liší?

dali jsme si za úkol stvořit opravdový dětský 

svět. To se přirozeně odrazilo nejen v mimo-

řádně architektonicky pojatých interiérech, 

ale i v jedinečně hravém vzdělávacím pro-

gramu, který jsme pro děti připravili. Naším 

krédem je dělat velké věci pro malé lidi. 

Proto v Bambínu kromě běžného vybavení 

čeká na děti vždy něco výjimečného - napří-

klad terasa s obřími truhlíky, kde děti pěstu-

jí nejrůznější rostliny, ovoce a zeleninu nebo 

opravdová funkční dětská kuchyňka, kde 

děti pronikají do tajů vaření nebo prostory 

relaxoven se saunami. v každém Bambínu 

chováme zvířata, která jsou pro děti ka-

marády i poučením. v dejvickém Bambínu 

jsou to tři kamerunské kozy, v kunratickém 

achatinští šneci a na vinohradském Bambí-

nu dětem společnost dělají achatinští šneci 

a taky rybičky.

Jaké zásadní konkurenční výhody 

jesle a školky Bambíno svým klien-

tům nabízí?  

myslím, že zásadní výhodou je mozaika 

aspektů, kterou tvoří skutečně velkorysé 

prostory každého Bambína, vlastní vzdě-

lávací program, který je jako jeden zmála 

akreditovaný ministerstvem školství, profe-

sionální a skutečně empatické týmy peda-

gogů a flexibilní programy pro individuální 

potřeby dětí a rodičů, jejichž ceny se snaží-

me držet co nejníže.

Je něco mimořádného i ve Vašem pří-

stupu k dětem?

mým přáním je, aby děti byly dospělými 

obecně více vnímány jako partneři. A o to 

se opravdu snažíme. Proto se také děti 

spolupodílejí na tvorbě pravidel, kterými 

se následně v Bambínu všichni řídíme. 

klademe důraz na to, aby byly děti so-

běstačné, sebevědomé a dokázaly for-

mulovat vlastní názor. současně v nich 

pěstujeme úctu k ostatním lidem a jejich 

názorům.

Můžete krátce přiblížit koncept vzdělá-

vacího programu, se kterým v Bambínu 

pracujete?

Naším základním cílem je naučit děti využí-

vat potenciál, který mají, k vlastnímu rozvoji.  

snažíme se děti přirozenou a hravou formou 

naučit základy toho, co budou potřebovat 

celý život. Chceme, aby si děti co nejvíce věcí 

vyzkoušely samy a díky tomu nové podněty 

vnímaly všemi smysly a co nejvíce si z nich 

tak zapamatovaly. Naše metodika je rozdě-

lena do jednotlivých oblastí, jako je jazyk, 

čísla, praktický život, zdraví a svět nebo přá-

telé. To vše v češtině, angličtině nebo fran-

couzštině dle individuálních potřeb a prefe-

rencí rodičů. 

Jaké další služby jednotlivá Bambína 

nabízí?

kromě provozu jeslí a školky pro děti již 

od šesti týdnů nabízíme nejrůznější kroužky 

od výtvarných, přes pohybové až po hudeb-

ní. Zajišťujeme hlídání dětí, a to jak v prosto-

rách Bambína nebo v domácím prostředí, 

tak i kdekoli jinde dle přání klienta, napří-

klad na firemních akcích. rodiče také velmi 

pozitivně hodnotí možnost transportu dětí 

do Bambína a zpět do domovů našimi mi-

krobusy a velmi populární jsou i víkendové 

narozeninové oslavy dětí. 

Místa, která jsou opravdovým světem dětí? Kde dětem nejen naslouchají, ale jejich nápady promě-
ňují ve skutečnost? Místa, kde jsou dospělí zvědavi na názory dětí? A kde podpora individuality 
a kreativity není jen prázdným slovem? Vítejte v jeslích a školkách Bambíno. Ředitelka, Mgr. Lucie 
Pivoňková, nám dala nahlédnout pod pokličku a prozradila, z jakých ingrediencí se vaří dětský sen.

Velké věci pro malé lidi v  jeslích a  školkách Bambíno
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Navzdory tomu, že je alergie tak rozšířená, 

málokdo ví, jak s ní účinně bojovat. Není 

totiž nutné spotřebovat množství kapesní-

ků, vstávat do práce nevyspalý, s oteklýma 

očima sledovat okolí, či omezovat se v pra-

videlných denních činnostech. doba pokro-

čila a s ní i možnosti léčby. 

Nejprve si pojďme říct, co je to vlastně 

alergie. Jedná se o stav, kdy imunitní 

systém lidského těla reaguje na běžné 

podněty neúčelně přehnanou obrannou 

alergickou reakcí, která může mít nejrůz-

nější projevy. může postihnout různé or-

gány a může člověka i ohrozit na životě. 

Alergie může být získaná, i vrozená jako 

tzv. atopie.

Podstatou alergie je nesprávně probíhající 

alergická reakce organizmu na látky cizo-

rodé povahy, označované jako alergeny. 

Alergická onemocnění začínají většinou 

už v raném věku a rizikových vlivů je celá 

řada. Jsou to vrozené dispozice jedinců 

pocházejících z rodin alergiků (atopiků), 

věk matky při narození dítěte, kuřáctví, 

kontakty s domácími zvířaty v městských 

bytech, život v uzavřených prostorách, 

neudržovaná klimatizace, dlouhodobý 

pobyt ve znečištěném životním prostředí 

a podobně. 

�� NeJČAsTěJší AlergICká 
oNemoCNěNí A JeJICh symPTomy: 
Alergická rýma – záchvat kýchání, vodnatý 

sekret z nosu, ucpaný nos, svědění, zčervená-

ní a slzení očí (alergický zánět spojivek), svě-

dění v ústech a v hrdle, svědění v uších, kašel

Anafylaxie – je to náhlá prudká, život 

ohrožující, systémová alergická reakce, kte-

rá může postihnut rozličné oblasti těla (kůži, 

dýchací soustavu, zažívací ústrojí, srdce 

a cévní systém). Alergenem můžou být po-

traviny, léky, bodnutí hmyzem nebo nějaká 

chemická látka. reakce se objevuje v průbě-

hu několika sekund až minut po styku s aler-

genem a pokud nepřijde blesková odborná 

pomoc, může končit smrtí.

Astma – kašel, pískání a chrčení v hrudi, 

dýchavičnost, tlak v hrudi 

Ekzém – kožní zánět. může být alergic-

kého i nealergického původu. Projevuje se 

svěděním, začervenáním kůže a v chronic-

kém stádiu až zhrubnutím pokožky

Jak vyhrát 
boj s alergií?

Být alergikem  

není nijak výjimečný 

jev. v současnosti 

se počet alergiků 

odhaduje na  

30–40 % v populaci. 

Některé statistiky 

dokonce tvrdí, že už 

je alergický každý 

druhý člověk. 
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Kopřivka – kožní výsev způsobený reakcí na-

příklad na určité potraviny nebo léky, může být 

vyvolána tlakem, třením pokožky, reakcí kůže 

na změny teplot, sluneční záření, vodu apod.

Alergií stále přibývá, statistiky dokazují, že 

za posledních 30–40 roků vzrostl počet 

těchto onemocnění čtyřnásobně. 

Úhlavním nepřítelem mnohých alergiků a zá-

roveň významnou složkou životního prostředí 

je pyl. Jestli trpíte alergií na pyl, obstarejte si 

pylový kalendář, který vám pomůže před-

určovat nebezpečí alergických reakcí.

�� JAk PoZNáme, že máme 
AlergII? 
Zkuste si odpovědět na pár otázek:

1. máte občas nevysvětlitelné záchvaty ký-

chání? 

2. Trpíte dlouhodobým pocitem ucpaného 

nosu nebo rýmy bez dalších příznaků na-

chlazení? 

3. Probíhá tento stav několikrát ročně?

4. máte někdy pocit těžkého dechu nebo 

nucení ke kašli?

5. máte často příznaky zánětu spojivek jako 

slzení nebo pálení očí? 

6. máte občas vyrážku na kůži nebo vás 

kůže svědí? 

7. otékají vám oči nebo rty? 

8. opakují se tyto symptomy pravidelně v ur-

čité roční období nebo v určitých situacích?

Pokud jste na některé otázky odpověděli 

kladně, doporučujeme navštívit svého léka-

ře a konzultovat tyto obtíže. Je možné, že 

i vy můžete být alergik.  

�� vyhrAJTe BoJ s AlergIí!
Pokud jste navštívili alergologa, absolvovali 

vyšetření, které spočívá například v kožních 

či krevních testech prověřujících přítomnost 

specifických protilátek, kontrole nosní slizni-

ce apod., je na čase s alergií bojovat.

Je potřeba analyzovat prostředí, ve kterém 

žijete a zjistit, co je pro vás nebezpečné, tedy 

přistoupit k preventivním opatřením – od-

stranit zjištěný alergen – např. koberce, zá-

clony, závěsy, kožešiny a jiné zdroje prachu. 

Používejte jen výrobky určené pro alergiky, čis-

tičky vzduchu, dostatečně větrejte a ačkoliv je 

to těžké, nechovejte domácí zvířata se srstí.

Též je velmi důležité dodržování správné 

životosprávy, dospělí by se měli vyvarovat 

kouření, děti by se měly vyhýbat pobytu 

v zakouřených prostorách. 

Zahajte neprodleně správnou léčbu.

�� vyhlAsTe BoJ roZToČŮm!
Pro každého alergika jsou zhoubou rozto-

če, které bohužel najdeme v každém pro-

středí. Co udělat s tím, aby jich bylo, co nej-

méně? Nejprve se s nimi dobře seznámit.

roztoči jsou nezvaní hosté v každé domác-

nosti. živí se šupinkami kůže, které z nás 

opadávají během spánku každý den (1,5 g 

kůže denně a cca 0,3–0,45 kg ročně). daří 

se jim ve vlhkém a teplém prostředí jako jsou 

naše postele, matrace, lůžkoviny, čalouněný 

nábytek a koberce. v přírodě jsou roztoči 

hubení jejich přirozenými nepřáteli, a také 

je ničí sluneční paprsky, bohužel tomu tak 

není v domácnosti. roztoči přežívají a repro-

dukují se lépe právě v matracích a lůžkovi-

nách, neboť vlhkost a teplo lidského těla zde 

přetrvává až několik hodin. výkaly roztočů 

obsahují silný alergen, který může vyvolat 

závažná onemocnění, jako jsou právě ast-

ma, alergie a různé druhy ekzémů.

roztoči se živí především drobnými odlupky 

naší kůže. Nejlepší podmínky pro růst roz-

točů nabízí prostředí s teplotou 22–26 °C 

a vlhčím vzduchem, nejpříznivější pro roz-

toče je relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 

70–80%, naopak vlhkost pod 50% je pro 

ně až na výjimky vysoce nepříznivá.
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Mangan má prokazatelné antialergické účinky

Stérimar® Mn je přírodní produkt bez konzervačních látek, šetrný k nosní sliznici
Nosní sprej, zdravotnický prostředek

ynky

ný k nosní sliznici

www.sterimar.cz

 Pomáhá při alergické rýmě 
 i jako prevence před pylovou sezónou

 Zvyšuje obranyschopnost nosní sliznice

 Zklidní výtok z nosu a zmírní kýchání

Mořská voda aaa + mangan

Váš pomocník při alergické rýmě
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Tyto skutečnosti poměrně jasně vysvětlují, 

proč představuje pohodlné lůžko se svým 

specifickým mikroklimatem téměř ideální 

inkubátor roztočů, a proč je při realizaci pro-

tiroztočových opatření nutné zaměřit pozor-

nost v první řadě na něj. Z lůžka se roztočové 

alergeny a částečně i roztoči dostávají do pra-

chu v ložnici a odtud se šíří i do ostatních 

místností a předmětů v bytě.

sluneční svit hubí roztoče, ale je třeba vy-

stavení matrací a lůžkovin několikahodi-

novému slunečnímu svitu. Procento uhy-

nutých roztočů je bohužel i přes to velice 

malé (3,8%). roztoče naštěstí zničí praní 

ve vodě nad 60°C po dobu jedné hodiny 

a skvělými pomocníky v boji proti nim jsou 

antibakteriální vysavače. 

Prevence a vytvoření co nejčistšího prostře-

dí jsou nemírně důležité.  Nicméně i tak ne-

smíme zapomínat na správnou léčbu.

Zvláštní kapitolu tvoří alergická rýma. Jedná 

se o jedno z nejčastějších zánětlivých one-

mocnění postihující nosní sliznici. 

mezi hlavní příznaky patří svědění a dráždě-

ní nosní sliznice, kýchání, vodnatá sekrece 

a s tím související pocit ucpaného nosu. vel-

mi často se objevují i příznaky oční, jako je 

zarudnutí spojivek, svědění oka či větší pro-

dukce slz. vzhledem k tomu, že horní cesty 

dýchací jsou velmi úzce provázány s dolními, 

objevují se příznaky z postižení sliznice i zde. 

Zřetelným projevem je nucení ke kašli. 

starší a stále užívané dělení rozlišuje aler-

gickou rýmu na sezonní a celoroční. 

�� JAk vZNIká AlergICká rýmA?  
velmi citlivá je skupina geneticky predis-

ponovaných jedinců tzv. atopiků, ale může 

postihovat v různé intenzitě i běžnou po-

pulaci. existuje celá řada alergenů, nejví-

ce se jich však vyskytuje v pylové sezoně. 

Nejčetnější skupinu tvoří pyly trav, jarních 

stromů a keřů. mezi alergeny s celoročním 

výskytem patří např. alergeny domácích 

zvířat, roztočů, plísní a prachu. Základní 

podstatou je působení alergenu za aktivní 

účasti imunoglobulinu typu e (Ige) – neboli 

protilátek.

výsledkem opakovaného kontaktu sliznice 

s alergenem je uvolnění mediátorů aler-

gické reakce z tzv. žírných buněk. Tímto 

mechanismem se aktivuje celá kaskáda 

mechanismů. Nejčastějším spouštěcím me-

chanismem alergické rýmy jsou alergeny 

obsažené ve vdechovaném vzduchu. 

�� JAký Je JeJí PrŮBěh?
Průběh alergické rýmy, její trvání i intenzita 

obtíží je u různých pacientů různě vnímána. 

vzhledem k tomu, že nosní sliznice je velmi 

dobře prokrvena, bývají příznaky alergické 

rýmy dosti bouřlivé. U některých jedinců až 

omezují běžné denní aktivity.  

�� NA koho se oBráTIT 
v PříPAdě PodeZřeNí 
NA AlergICkoU rýmU?
komplexní vyšetření pacientů s alergickou 

rýmou zajišťuje praktický lékař ideálně 

ve spolupráci s alergologem -imunologem 

a otorinolaryngologem. Pro alergickou 

rýmu svědčí často charakteristický průběh, 

vazba na expozici alergenu a typický nález 

na nosní sliznici. Přítomnost specifických 

protilátek se vyšetřuje pomocí kožních 

testů, případně průkazem v krvi. komplex 

možný vyšetřen je velmi rozsáhlý. 
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�� JAká Je vhodNá léČBA 
AlergICké rýmy?  
léčba alergické rýmy je v některých přípa-

dech velmi složitá, jindy zase zdlouhavá, 

ne vždy zcela úspěšná. obecně jsou do-

poručována režimová opatření – omezení 

kontaktu s alergenem, úprava prostředí 

– luxování v bytech, péče o lůžkoviny, ale 

i pobyt v přírodě, na horách, u moře. Pokud 

se situace nezlepší, přistupuje se k léčbě 

medikamentózní. existuje celá skupina lé-

čiv – od antihistamik přes lokální dekonges-

tiva až po topické  kortikoisteroidy. Pokud 

budeme vycházet z předpokladu kontaktu 

alergenu a sliznice, pak je třeba zamezit to-

muto prvnímu kroku. 

Oplachy nosní sliznice od alergenů.

Jedním z cílů je odstranit alergeny ze slizni-

ce. vlastní smrkání nemusí být zcela dosta-

čující. Jako ideální se jeví tzv. oplachy nos-

ní sliznice od alergenů. Pro citlivější nosní 

sliznici je výhodnější využití fyziologického 

roztoku čištěné mořské vody nejlépe s pří-

davkem manganu. mangan totiž pomáhá 

potlačovat tvorbu histaminu – což je látka 

známá jako spouštěč alergické reakce.

Léčivé přípravky - antihistaminika

Používají se jako léky první linie. První gene-

race těchto léků způsobovala celou řadu ve-

dlejších účinků jako je ospalost či malátnost. 

Tento problém je prakticky odstraněn u nej-

novější generace léků. Nové léky ulehčují 

pacientovi život a začleňují ho do normálního 

chodu života bez nepříjemných pocitů. kro-

mě obtěžujících příznaků léčí také alergický 

zánět a tím předcházejí vzniku astmatu.

I během léčby antihistaminiky je vhodná 

kombinace s oplachy nosní sliznice pomocí 

mořské vody s manganem.

�� JAk dál?
Prognóza onemocnění alergickou rýmou 

záleží hlavně na možnostech eliminace 

spouštěčů – alergenů. U některých pa-

cientů si vystačíme s přechodným podá-

váním léčiv, u jiných je soustavná farma-

koterapie nezbytná. ve všech případech 

jsou vhodná režimová opatření. Trvalá 

expozice příčinnému alergenu představu-

je u pacienta závažné riziko rozvoje bron-

chiálního astmatu. Pečlivá léčba nosních 

příznaků alergické rýmy nejen zvyšuje 

kvalitu života pacientů, ale je i prevencí 

vzniku astmatu. Proto je základní péče 

o nosní sliznici a to formou oplachů či 

zvlhčování tak zásadní.   

odborníci, kteří se věnují léčení alergií, upo-

zorňují především na důležitost kontinu-

ální, celoroční léčbě alergií. Proč? Záně-

tový proces, odborně nazývaný „minimální 

perzistující zánět“ probíhá i ve dnech, kdy 

pacient nemá příznaky. Na sliznici, která je 

překrvená, se snadno usadí bakterie či vi-

rus. hlavně když trpíte nesezónní alergií, se 

díky kontinuální léčbě můžete vyhnout pří-

znakům při kontaktu s alergenem. Proto je 

důležité nevšímat si jen „svého pylového ob-

dobí“, ale je nezbytné léčit alergii celoročně.

Alergie může postihnout i lidi po čtyřicá-

tém roce života. Proto buďte stále ve stře-

hu a kontrolujte i své blízké. Nezapomínejte 

na prevenci, systematičnost a pravidelnost. 

sáhněte po lécích, které vám pomohou, 

a v konečném důsledku se těšte z plnohod-

notného života, ve kterém alergie nehraje 

hlavní úlohu. 

Zdroj:oalergii.cz

Foto: sAmphoto.cz                      
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HOMEOPATICKÁ POMOC
při alergii

Alergie trápí v dnešním moderním světě čím dál více lidí. Je to alergie ne-
jen „jarní“, která souvisí s kvetoucími stromy, ale také potravinová, alergie 
na kosmetiku, prací prášky a úklidové prostředky. Mnoha pacientům také 
znepříjemňují život alergické reakce vyvolané léky. Homeopatie je velmi 
jemná a díky tomu může šetrně a účinně zasáhnou tam, kde jsou kon-
venční nástroje nedostatečně účinné nebo příliš těžkopádné.
Jedním z hlavních homeopatických léků alergie je Kalium iodatum AKH, 
pomáhá při alergii, především na pyl a prach, s rychlým nástupem 
a dramatickým průběhem, doprovázené záchvaty dušnosti, otoky či 
spastickým kašlem. Mírní projevy astmatu. Osvědčil se jako preventiv-
ní prostředek stavů po očkování. Pro tento účel by měl být podáván 
několik týdnů před a po vakcinaci. Pomáhá také při bodnutí hmyzem 
s otokem a pálením. Pro zmírnění projevů pylové alergie je dobré začít 
s preventivním užíváním Kalium iodatum ještě v době, než se objeví 
první květy a tráva.

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,
můj patnáctiletý syn trpí dost silnou pylovou alergií a pro někoho 
krásné období jara je pro něj skoro utrpením. Bere běžné léky, kte-
ré ale pomáhají jen mírnit příznaky. Slyšela jsem od kamarádky, 
že může pomoci homeopatie. Doporučíte nějakou léčbu pro mého 
syna? 

(paní Věra z Břeclavi)

Vážená paní,
synovi začněte již teď preventivně 
podávat Kalium iodatum AKH, dvě 
tablety 3krát denně. Po třech měsících 
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: 

(paní Věra z Břeclavi)

synovi začněte již teď preventivně 
Kalium iodatum AKH, dvě Kalium iodatum AKH, dvě Kalium iodatum AKH

tablety 3krát denně. Po třech měsících 
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Pokud máte doma dítě s atopickým ek-

zémem, jistě pro vás není novinkou, že 

tímto onemocněním trpí každé páté dítě 

v evropě. 

Atopický ekzém, zánětlivé a svědivé kož-

ní onemocnění, postihuje stále více dětí 

krátce po narození nebo v prvním roce 

života. dispozice jsou dány zčásti gene-

ticky, propuknutí Ad však zásadně ovliv-

ňuje péče o pokožku dítěte v prvních 

měsících života. 

„výzkumy z posledních 5 let prokázaly, 

že 15 až 25 % dětí trpí ekzémem. Nebyly 

to dětské geny, které prošly takovou změ-

nou, změnilo se naše prostředí. dochází 

tak k narušování ochranné kožní bariery, 

čímž se zvýšily předpoklady pro vznik a roz-

voj atopického ekzému,“ upozornil přední 

britský dermatolog Prof. michael J. Cork, 

vedoucí výzkumu katedry dermatologie 

University of sheffield, na kongresu pri-

mární péče konaném vloni v Praze.

kůže malých dětí je mnohem tenčí než 

u dospělého, přesto má zásadní ochrannou 

funkci. Přítomnost vody v kožních buňkách 

posiluje funkci bariéry, při vysychání kůže 

dochází k jejímu narušení, ztrátě vody a tím 

ke snazšímu proniknutí alergenů z vnějšího 

prostředí. 

Atopos znamená v řečtině zvláštní - kůže 

potencionálních „atopiků“ reaguje zvlášt-

ním způsobem i na běžné podněty. Těmi 

jsou sliny, pot, jídlo nebo moč a stolice. 

k jejich odstranění je nutné používat účin-

né, ale zároveň šetrné mycí přípravky. 

Základním předpokladem úspěšné preven-

ce propuknutí atopické dermatitidy u ko-

jenců a malých dětí je znalost a omezení 

faktorů vyvolávajících svědění a dráždění 

pokožky. maminky jsou již v porodnici in-

formovány o tom, v čem koupat a čím 

vhodně následně „domašťovat“ kůži novo-

rozence a tím předejít rozvoji Ad. 

�� ČAsTo doPorUČovANé 
PrAvIdelNé koUPáNí PoUZe 
v ČIsTé vodě NemUsí BýT 
oPTImálNí Z NásledUJíCíCh 
dŮvodŮ:
1. samotná čistá voda neodstraní z po-

kožky zbytky výše uvedených mast-

ných nečistot.

2. riziko může přinášet i tvrdá voda s vy-

sokým obsahem minerálních látek, 

může mít za následek porušení ochran-

né bariéry pokožky a vzniku zánětu. 

3. Prolomení bariérové funkce kůže dí-

těte způsobuje i koupání v samotné 

vodě, která má vyšší ph než pokožka 

a zapříčiňuje její vysychání.
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máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda 

se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se  

alergeny jen hemží… Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili ve zdraví?

atopický ekzém?
také vás trápí
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Přednosta dermatovenerologické kliniky FNkv a 3. lF Uk profesor 

Petr Arenberger vysvětluje: 

„Tak například olivový olej může při kosmetickém používání 

ochrannou bariéru dětské kůže zbytečně zatěžovat. Je to o to 

záludnější, že změny kožního povrchu se obvykle neobjeví hned, 

ale až po několikerém použití, takže obtíže hned nespojujeme 

s použitím nevhodného kožního prostředku. Z tohoto pohledu 

se tedy pro zdravou kůži jeví nejpříznivěji olejové¨přísady v kré-

mech, které jsou na bázi vysoce minerálních olejů.“  

mezi rodiči nadále panují některé zažité názory například, že 

produkty bez konzervantů jsou pro děti vhodnější. konzervanty 

však chrání výrobek před usazováním a množením bakterií a plís-

ní a zvyšují tak dlouhodobě jejich bezpečnost.

„koncentrace konzervantů v produktech s kontrolovaným složením 

pro děti jsou natolik nízké, že byste dítě museli umýt 50 miliónkrát 

za den, aby to bylo nebezpečné.“ 

„Pro šetrné omytí a zvláčnění dětské pokožky doporučuji speciálně vy-

brané mycí prostředky pro děti, jako jsou například koupelové oleje. 

Ty vytvoří okluzní ochranný film na pokožce a zabezpečí ji proti ztrátě 

vody. v moderním dermatologickém pojetí se používání těchto koupe-

lových přípravků využívá k prevenci atopické dermatitidy i k její léčbě.“

�� léky PřI léČBě ekZémU
Tím se pomalu dostáváme k tomu, jak atopický ekzém léčit…

Úlevové léky – Přinášejí úlevu v podobě snížení svědění, silného 

zarudnutí. Preventivní s protizánětlivým účinkem - tyto léky brání 

rozvoji alergické reakce, o jejich užitečnosti a vhodnosti rozhoduje 

vždy lékař – alergolog s kožním odborníkem.

Promašťovací krémy – Péče o suchou kůži je nejdůležitější. Pravi-

delným promašťováním kůže zlepšíme její funkce. Podaří-li se stav 

kůže zlepšit pomocí tzv. promašťovacích krémů a mastí, obyčejně se 

podstatně zlepší i ekzém. spotřeba promašťovacích krémů a mastí 

při správné léčbě je poměrně velká. Promašťovací krémy vtíráme ně-

kolikrát denně do zdravé i postižené kůže, ale vždy jen tolik, kolik 

se vstřebá. Na kůži nesmějí výrazně zůstat přebytečné nánosy. Pod 

silnou vrstvou krému nebo masti se kůže přehřívá, špatně dýchá 

a stupňuje se svědění. důležitá zásada je: čím méně krému a čím 

častěji, tím lépe.

Peelingová čočka – Novinkou na trhu je zvláštní pilník, kterým odbor-

níci doporučují ošetřit pokožku právě před promašťováním. skleněná 

peelingová čočka totiž příznivě působí na pokožku, zmírňuje svědění 

a pokožka se po aplikaci zklidní. krém potom lépe prostoupí pokožkou.

Zevními hormonální léky – tzv. lokálními kortikoidy – využíváme 

jejich rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek. Neléčí onemocnění, 

ale pouze ho zklidňují a to jen po dobu, kdy je pacient používá. Pou-

žíváme je jen v době největšího zhoršení ekzému a k překonání kritic-

kých obtíží. Jakmile se ekzém zlepší, ihned hormonální lék vysazujeme 

a vracíme se k osvědčeným udržovacím lékům a zvláčňujícím mastem. 

Této léčbě říkáme intervalová, protože hormonální léčbu vždy na ně-

kolik dnů přerušujeme a používáme jiný, nekortikoidní lék. Pauza 

v hormonální léčbě by měla být nejméně tak dlouhá, jak dlouho jsme 

hormonální lék používali. Jsme mnohem raději, když je dvojnásobná. 

Je vhodné si přesně značit do kalendáře, kdy používáte kortikoidní 

krém nebo mast. v praxi to například znamená, že 3 dny použiji hor-

monální lék a 6 dnů ošetřuji jiným způsobem. kortikoidní preparát 



aplikujeme 1-2x denně, přesně jen na místa 

akutního zánětu, která jsou zarudlá a zdu-

řelá. ošetřujeme především na noc, ale až 

po vstřebání zvláčňujícího krému (asi za půl 

hodiny po promaštění). volbu konkrétního 

léku je nutné ponechat na kožním lékaři, 

který při doporučení musí vzít v úvahu věk 

pacienta, rozsah a lokalitu ošetřované plo-

chy, typ a stádium ekzému, eventuální dru-

hotnou infekci a typ kůže pacienta.

�� kdy se ZhoršUJe AToPICký 
ekZém?
•	 v podzimních a jarních měsících

•	 při chřipkových onemocněních

•	 při zánětech horních dýchacích cest

•	 při angíně

•	 při zánětu středního ucha

•	 při běžné rýmě

•	 při prořezávání zoubků

•	 při zvýšené teplotě různého původu

•	 při zažívacích potížích

•	 při střevních parazitech

•	 při konzumaci některých nevhodných 

potravin (čokoláda, plísňové sýry, vlaš-

ské ořechy, konzervované potraviny, 

kořeněné nebo kyselé pokrmy, aroma-

tické ovoce)

„... KLIDNÝ SPÁNEK BEZ SVĚDĚNÍ”

Více informací naleznete na 
www.sakury.cz a www.pilnikysakury.cz

Skleněná peelingová čočka Sakury s křemičitou brusnou plochou, která 
příznivě působí na pokožku. Křemičitá brusná plocha má protizánětlivý 
účinek a pokožku hydratuje. Použití na atopický ekzém- čočku používáme 
na čistou, zvlhčenou pokožku a postižená místa čočkou „hladíme“ jedním 
směrem. Nepoužívejte tlak ani sílu!! Doporučujeme před použitím 
brusnou plochu zvlhčit vodou. Křemičitá brusná plocha zmírňuje svědění 
a pokožka se po aplikaci zklidní. Lepší prostupnost krému. Čočka Sakury je 
český výrobek a vyrábí se ekologickým způsobem. 
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Vhodný při chirurgických výkonech, trhání zubů, otocích dásní, resekci zubů moudrosti a.j.

Nebojte se zákroku 
u zubního lékaře!

Více na  www.wobenzym.cz

lék Wobenzym®

•pomáhá proti otokům 
•urychluje hojení 
  po zákroku
•omezuje bolest

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci. www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Účinná pomoc po stomatologických zákrocích
Enzymy, které obsahuje lék Wobenzym, urychlují vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňují i bolest. Použití Wobenzymu zkracuje dobu 
hojení rány a omezuje výskyt některých komplikací po zákroku, např. s hnisáním rány. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li užívat Wobenzym co 
nejdříve po zákroku.

Není enzym jako enzym
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií 
a více než 40letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék, nikoliv enzymové doplňky 
stravy, které nejsou k léčbě určeny.

Inzerce

�� kTeré vlIvy PŮsoBí 
NePříZNIvě NA AToPICký ekZém?
•	 časté mytí mýdlem

•	 kontakt se saponáty

•	 nadměrné a příliš časté mytí i jen běž-

nou vodou

•	 používání pěny do koupele

•	 návštěvy plaveckých bazénů s upravo-

vanou chlorovanou vodou

•	 vlněné tkaniny, kožešiny, látky s vla-

sem (flanel, plyš, samet apod.), oděvy 

z umělých vláken

•	 dráždivé chemikálie (vyvolávání foto-

grafií, práce v chemické laboratoři, 

barvy, ředidla, modelování s hlínou)

•	 prašné prostředí (hřiště, prach, cement)

•	 hlína (zahrada, chata, chalupa)

�� Co ZPŮsoBUJe  
sIlNé svěděNí kŮže  
U PACIeNTŮ s ekZémem?
látky, na které je pacient alergický: 

pyl, prach, roztoči, některé druhy potra-

vin (např. příliš ostrá a kyselá jídla, mlé-

ko, vejce, ryby, čokoláda, někdy ořechy, 

aromatické ovoce), nespecifické provo-

kační faktory změny v teplotě a vlhkosti 

ovzduší, zapocení a psychický stres. 

 

svědění je často kruté a úporné, proto 

jsou malé děti postižené ekzémem často 

plačtivé a mrzuté. stav je navíc zhoršo-

ván i dlouhodobým nedostatkem odpo-

činku a nočního spánku, který je zne-

možňován mučivým svěděním.

�� Je ekZém vyléČITelNý?
Atopický ekzém je onemocnění s vroze-

nou dispozicí, není proto v možnostech 

současné medicíny se tohoto onemocně-

ní zcela zbavit. Je však možné, při pečli-

vém dodržování všech léčebných a pre-

ventivních opatření, „dostat ekzém pod 

kontrolu“. Příznaky ekzému slábnou 

s postupujícím věkem. většinou vymizí 

do dvacátého roku věku a jen ve zcela 

ojedinělých případech, u nejtěžších paci-

entů, sužuje postiženého i déle.

Zdroj: moje-rodina.cz, atopickyekzem.cz,  

foto: sAmphoto.cz
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Vhodný při chirurgických výkonech, trhání zubů, otocích dásní, resekci zubů moudrosti a.j.

Nebojte se zákroku 
u zubního lékaře!

Více na  www.wobenzym.cz

lék Wobenzym®

•pomáhá proti otokům 
•urychluje hojení 
  po zákroku
•omezuje bolest

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci. www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Účinná pomoc po stomatologických zákrocích
Enzymy, které obsahuje lék Wobenzym, urychlují vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňují i bolest. Použití Wobenzymu zkracuje dobu 
hojení rány a omezuje výskyt některých komplikací po zákroku, např. s hnisáním rány. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li užívat Wobenzym co 
nejdříve po zákroku.

Není enzym jako enzym
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií 
a více než 40letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék, nikoliv enzymové doplňky 
stravy, které nejsou k léčbě určeny.

Inzerce



Zima představuje 

zátěž pro celé naše 

tělo. Chceme-li ji 

zvládnout všechny 

orgány, musejí pra-

covat na plný výkon. 

Imunitní systém se 

brání zvýšenému 

náporu bakterií 

a virů, trávicí systém 

se přizpůsobuje těžší 

stravě a krevní oběh 

dělá, co může, aby 

se zahřál.

Imunita? 
Základ všeho
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Zatímco venku jsou často teploty i výrazně 

pod bodem mrazu, v místnostech se chce-

me zahřát a volíme teploty zpravidla hodně 

20 stupňů Celsia. sice se hezky ohřejme, 

takový rozdíl je ale samozřejmě zatěžkávací 

zkouškou pro naši termoregulaci.

Aby toho nebylo málo, zatímco v létě si 

automaticky dopřáváme hodně ovoce 

a zeleniny, v zimních a jarních měsících je 

naše strava na čerstvé ovoce a zeleninu 

výrazně chudší. Navíc, co si budeme říkat, 

tyto potraviny jsou v tomto období výrazně 

chudší na živiny. To může vést k nedostatku 

důležitých vitamínů. Také slunečního svitu 

bývá v zimě méně. sluneční záření je na-

prosto nezbytné pro přeměnu vitamínu d 

na jeho aktivní formu. Tento vitamín pod-

poruje nejen správnou funkci imunitního 

systému, ale především ovlivňuje i metabo-

lizmus vápníku kostí. Není potom divu, že 

organizmus se postupně vysílí a začnou se 

na něm projevovat typické známky oslabe-

né imunity.

A začíná nám známý koloběh. lidé s osla-

benou imunitou jsou unavení a náchylnější 

k mnoha různým nemocem virového i bak-

teriálního původu - nachlazení, chřipce, 

onemocnění dýchacích cest a nejrůznějším 

zánětům. Prodělání těchto nemocí ješ-

tě více imunitu oslabuje… Zjednodušeně 

řečeno, začíná tak začarovaný kruh, kdy 

oslabená imunita je příčinou nemoci, která 

ji ještě více oslabuje. Nemoc se opakovaně 

vrací a přináší další, čím dál tím závažnější 

rizika a komplikace.

�� Co Tedy s Tím, AByChom 
se do ZAČArovANého krUhU 
NedosTAlI?

DESET STUPňů KE ZDrAVí?

Důležité je se na to vyspat

Aby mohl imunitní systém jet naplno, po-

třebuje dostatek spánku - ideálně plných 

osm hodin. když máte dojem, že ve vašem 

těle se až na sny neděje nic, tak ve sku-

tečnosti pracovníci v imunitním průmyslu 

makají, div se nestrhají, a zbytek těla re-

generuje, až se z něho kouří. Ale jak to 

udělat, abyste usnuli, kdy se vám to hodí, 

a vydrželi to až do budíčku? lehká večeře, 

vyvětraná místnost, dostatek fyzické únavy 

během dne a tma (což je speciálně ve vel-

kých městech často problém, takže inves-

tujte do dobrých závěsů či rolet). A taky se 

vyplatí zavést si nějaký usínací rituál: šálek 

bylinkového čaje, protažení, nebo třeba 

dobrá knížka…

A co takhle vitamíny?

vitaminy byste měli konzumovat hlavně 

v přírodním stavu - tedy z ovoce a zeleniny. 

Ale u kusů, které koupíte v našich obcho-

dech (v zimě to platí zvlášť), je často těžko 

uvěřit, že ještě vůbec nějakými vitaminy 

mohou disponovat. Takže zvažte, zda ty 

zásadní vitaminy nedodat tělu i jinak. 

kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungová-

ní imunity je lví, jsou podstatné i vitaminy 

skupiny B, vitamin A, d a e. rozhodně však 

nesahejte po těch nejlevnějších, šumivých 

a s obrázkem, které prodávají v supermar-

ketu. raději se o těch správných poraďte 

v lékárně. 
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CO TO VLASTNĚ JE MED?

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným 
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku 
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hla-
vu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou 
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu 
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se 
medu téměř nedotknou. V jiných zemích 
jsou na tom lépe, například v sousedním 
Německu je spotřeba medu na osobu té-
měř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje, 
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu 
věnuje evropský předpis. Je to potravina 
složená převážně z jednoduchých cukrů 
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými 
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruk-
tóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacha-
rózu či některé trisacharidy, obsahuje med 
jen v malých množstvích. To je důvod, proč 
je med vysoce a efektivně energeticky vyu-
žitelný. To znamená, že organismus dokáže 
rychle cukry medu strávit a využít, neboť 
nemusí rozkládat složitější látky na jedno-
duché. I když je med v zásadě cukerným 
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, ne-
kazí se, protože nízký obsah vody neumož-
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn. 

I když med obsahuje jiné látky jen v malém 
či i nepatrném množství, je toto spektrum 
pro med jako potravinu nesmírně význam-
né. Počet těchto jednotlivých látek se počí-
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny 
identifikovány. Jsou to zejména organické 
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice 
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze 
kterých včely vyrábějí med. 
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se 
svými specifickými látkami, uskladňují 
a nechávají dehydratovat a zrát v plás-
tech. Při medobraní potom včelař včelám 
plástve s medem odebere, tekutý med 
z pláství odstředí v medometu a med 
může být plněn do sklenic. Může 
tak činit přímo včelař, anebo med 
odprodá velkozpracovateli, kte-
rý se balením medu zabývá 
profesionálně „ve velkém“. 

Ing. Libor Dupal, 
předseda 
Sdružení českých 
spotřebitelů, 
dupal@regio.cz
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Nezapomeňte na minerály

stejně důležité jako vitaminy jsou pro tělo 

i minerály. v pořádném nabuzení imunity 

hlavní roli hrají selen a zinek. A obdobně 

jako u vitaminů je aspoň v období předpo-

kládané vyšší zátěže prozíravější si alespoň 

tento podstatný pár do těla vpravit i jinak 

než potravou. 

Co říkáte na probiotika

své nezastupitelné místo mají, jak už jsme 

uvedli, látky jako vitamíny, ale také probio-

tika. Probiotika jsou živé mikroorganizmy, 

které se dostávají do těla v potravě a pří-

znivě ovlivňují střevní mikroflóru, působící 

na sliznici střeva – významnou složku imu-

nitního systému v lidském těle. 

Kysané je dobré

Až 70 procent buněk imunitního systému 

se nachází ve střevě. v trávicím traktu kaž-

dého dospělého člověka jsou totiž miliardy 

,hodných‘ bakterií, které tvoří obranný val 

proti těm zlým. 

kromě speciálních preparátů, které si opět 

můžete koupit v lékárně, najdete bakterie 

mléčného kvašení v kvalitních jogurtech, ke-

fírech, kyšce a podmáslí, ale i třeba v klasice 

české spíže kysaném zelí. 

v BoJI ProTI BAkTerIím Po-
mohoU I NěkTeré ZAJímAvé 
vyChyTávky. PříklAdem mo-
hoU BýT NAPříklAd BeZdoTyko-
vé dávkovAČe mýdlA. BeZdoTykové 
ovládáNí ZArUČUJe mAxImálNí hygI-
eNU. NemUsíTe se doTýkAT žádNého 
TlAČíTkA, kTeré Je PlNé BAkTerIí. JedNo-
dUše vložíTe rUkU Pod seNZor dávko-
vAČe, kTerý vám AUTomATICky mýdlo 
NAdávkUJe do dlANě.
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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



Imunitní zázraky

Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné bylině severoame-

rických indiánů echinacea s poetickým českým názvem třapatka. 

dnes je jí všude plno a ne nadarmo. stimuluje totiž buňky imunit-

ního systému, které jsou klíčové v boji s infekcemi. 

koupit si ji můžete v různých formách. doporučuje se brát ji den-

ně jako prevenci a při prvních příznacích příjem zvýšit. Umí totiž 

i urychlit vypořádání se s nemocí už propuknutou. mezi účinné 

hity se řadí i rakytník řešetlákový, který má 10x více vitaminu C než 

pomeranč a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti! 

Bylinky platí stále…

dáte si rádi šálek čaje? děláte dobře, čaj je totiž skvělý způsob, jak 

zabít více much jednou ranou. 

Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví svědčících látek vcelku 

příjemnou formou, zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka 

v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. vyzkoušej-

te českou klasiku, jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete 

se i porozhlédnout po světě - egypt vás může inspirovat svým ča-

jem karkade (ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem zeleným 

a Inkové lapachem. 

Zdraví na talíři

Poté, co jsme si naznačili, co by na talíři nemělo chybět, pojďme 

se podívat, jak bychom si měli upravit zdravý jídelníček, správná 

a vyvážená strava jedním ze zásadních pilířů dobrého fungování 

našeho imunitního systému. 

Zásady zdravého stravování znají skoro všichni, ale zdaleka se jimi 

neřídí. Tak jen základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny, pokud 

možno lokálního původu, méně masa a více luštěnin, z mléčných 

výrobků ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné 

a živočišné tuky, mnohem méně cukru. Nehladovět, jíst častěji, ale 

menší porce. A máte tady dva v jednom: nejenom že tento systém 

blahodárně povzbudí vaši obranyschopnost, ale zároveň při jeho 

dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí. 

dalším nezbytným krokem je změna jídelníčku. měla by z něho 

zmizet tučná a kalorická jídla, bez kterých se naše tělo obejde, 

a na řadu by měly přijít lehké pokrmy, v nichž by neměla chybět 

zelenina a obilniny. dopřejte si např. celozrnný žitný chléb místo 

bílého, denně porci čistého bílého jogurtu bez aromat a barviv, 

posypte si ho obilnými klíčky. dobře vám udělá i kousek čokolády 

s vysokým obsahem kakaa. důležité je také nezapomínat na pitný 

režim. Je třeba pít po celý den, a to především neperlivou vodu. 

Na posílení imunity můžete zkusit i čaj z pelyňku brotanu.

Naředěná obrana

homeopatie vzbuzuje zásadně protikladné postoje: buď ji šmahem 

odmítáte jako šarlatánství, anebo ji uznáváte jako účinnou alterna-

tivní léčebnou metodu. Pokud patříte do té druhé skupiny, i ,kou-

zelné kuličky‘ jsou připraveny pomoct vám posílit vaši imunitu. 

homeopaté doporučují v období rizika zvýšeného nebezpečí ná-

kazy používat preventivně oscillococcinum, stačí jednou týdně 

jednu dávku. když už nemoc vypukne, je nejlepší poradit se svým 

homeopatem, u této metody je totiž léčba takřka vždy zcela indi-

viduální. 

100% přírodní SPIRULINA Z AND 
- produkt plný energie, vitality a zdraví
Používá se při detoxikaci organismu, na posílení imunitního 
systému, při hubnutí a jako podpůrný prostředek při léčbě 
kožních nemocí.
Z hlediska výživy je spirulina nejbohatší mikroorganizmus 
na zemi. Díky pozoruhodné škále vitaminů, minerálních látek 
a živin zaujímá přední místo mezi potravinovými doplňky. Pro-
to je vhodné ji zařadit do každodenního jídelníčku.
www.andesspirulina.cz

Přírodní produkty 
z Ekvádoru

Třtinová šťáva „cukr“ PANELA Bio 
(Rapadura)
Panela je sladká ztuhlá šťáva z cukrové třtiny. Svým vzhledem při-
pomíná hnědý cukr nebo med. Na rozdíl od hnědého cukru má 
panela nesrovnatelně bohatší škálu chutí a hlavně vůní, podobně 
jako med.  Bez  použití chemických procesů (jako je např. rafi-
nace)  je výsledkem výživově bohatý produkt, který si na rozdíl 
od bílého cukru uchovává všechny důležité látky, které obsahuje 
cukrová třtina. Panela obsahuje 5x více minerálních látek než hně-
dý cukr a 50x více minerálních látek než bílý cukr. Používá se jako 
běžný cukr - jako ochucovadlo nápojů, čajů, k pečení i vaření...

Kakaové produkty

Kakaové boby jsou základní surovinou pro výrobu kvalitní čokolády.  Jsou vhodné i k pří-
mé spotřebě např. jako oříšky. Kakaové boby mají mnoho blahodárných účinků. Ekvádorské boby 
jsou typické pro svoje výjimečné aroma.

Kakaová hmota = 100% hořká čokoláda - vzniká mletím pražených kakaových bobů 
ve speciálních mlýnech, obsahuje cca 53% kakaového másla.

Kakaové máslo – lisováním rozdrcených kakaových bobů, resp. kakaové hmoty, vzniká 
kakaové máslo. Použití: vvýoba čokolády, vaření,  pečení  a smažení, kosmetika.  Kak. máslo  ne-
obsahuje žádný cholesterol a obsahuje méně kalorií oproti běžně používaným tukům. Má velice 
jemnou čokoládovou chuť a vůni.

Kakaový prášek je produkt, který vzniká lisováním kakaové hmoty. Použití: pečení nebo 
jako instantní nápoj – po smíchání s Panelou a mlékem získáte lahodný nápoj!

František Bačík
783 83  Troubelice 10
e-mail: kakaoveprodukty@gmail.com
mobil: +420 725 898 422

www.kakaoveprodukty.cz
objednávejte v e-shopu

AKCE 3+1 ZDARMA 
(3x tobolky a 1x prášek zdarma)

1-2 v_Kakaové produkty.indd   1 21.3.2013   15:21:37



Hejbejte se kosti moje…

když je v dobré kondici tělo, je v dobré 

kondici i jeho imunita. Nemusíte hned začít 

běhat maraton, stačí když si třikrát týdně 

zacvičíte, budete víc chodit pěšky nebo jez-

dit na kole, občas si zaplavete. 

Pohybem venku navíc dostanete do těla po-

třebný vitamin d a ještě se otužujete. Což 

je další osvědčená metoda, jak své obrany-

schopnosti vyjít naproti. ovšem nesmíte to 

přehnat, jestliže jste doteď na otužování ani 

nepomysleli, byl by úplný a dokonce nebez-

pečný nesmysl skočit do vltavy. Začátečníci se 

svým otužováním musí začínat pomalu. Pro-

cházkami venku, později přidat saunu (ne-

bráni-li tomu váš zdravotní stav). A hlavně: 

nepřetápět. Přes den byste doma měli mít tak 

21 °C, v noci je ideálních 18 až 19 °C. 

Pohoda je nejdůležitější 

Psychika a zdravý životní styl jsou pro 

schopnost vašeho těla bránit se zákeřným 

virům a bakteriím zcela zásadní. můžete 

do sebe sypat vitaminy i minerály lopa-

tou, zapíjet to hektolitry zázračných čajů, 

vybíhat každé ráno po osmihodinovém 

spánku do parku, sprchovat se studenou 

vodou, když vám bude mizerně na duši, 

stejně vás ,něco‘ sklátí. 

Takže dalším bodem je: pracujte na tom, 

abyste se cítili dobře. obklopujte se lidmi, 

které máte rádi, věcmi, které se vám líbí, 

a dělejte to, co vám přináší radost. miluje-

te povalování se ve vaně? Tak hned cestou 

z práce si kupte v drogerii nějakou oblíbe-

nou relaxační koupelovou sůl a doma se 

naložte. Pleťte, tancujte, skládejte puzzle, 

čtěte detektivky, jak je libo. máte večer chuť 

na víno? sklenička dobrého vína - pokud ne-

máte nemocná játra, nejste alkoholik nebo 

těhotná - ještě nikomu neublížila. ostatně 

některé výzkumy tvrdí, že malé dávky alko-

holu dokonce podporují imunitu a že látka 

quercetin obsažená ve víně ji přímo zvyšuje. 

Na zdraví!

Když vše selže, nastupují enzymy…

Pokud celé desatero selže, ještě tu máme 

„krabičku poslední záchrany“. víte, co 

mám na mysli? enzymoterapii. 

musíme si uvědomit, že vitamíny, které naše 

tělo nevyrábí, se nejčastěji účastní látkové 

výměny jako součást enzymů, bez nichž by 

nemohly probíhat žádné biochemické pro-

cesy - bez enzymů by neexistoval život.

Některé enzymy v našem těle řídí správné 

fungování imunity. Nicméně v období, kdy je 

organizmus oslaben, nedokáže sám zvlád-

nout např. silný zánět, je důležité přijímat 

enzymy zvenčí. Zabraňují vysoké nemoc-

nosti a častému opakování nemoci, které by 

mohlo mít neblahý vliv jednak na naše zdra-

ví, jednak na kvalitu života jako takového. 

Pokud tedy náš boj s nemocí není úspěšný, 

měli bychom se zaměřit na  enzymoterapii.  

Nejznámějším enzymovým lékem, který po-

siluje oslabenou imunitu a působí proti zá-

nětům a otokům, je lék Wobenzym.

Zdroj: AZrodina.cz, celostnimedicina.cz

Foto: sAmphoto.cz            
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Oáza klidu a pohody
nedaleko Prahy.

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Lázně Mšené, a. s.
Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007, 009
e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Více o lázních na 
www.msene.cz

Splňte si svůj dětský sen a ponořte se
do čokolády až po uši.

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:  jedno nebo dvoulůžkové 
 pokoje s TV
Stravování:  polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel
Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba

BONUS:
• 1x poukaz na horkou čokoládu
   v lázeňské kavárně

Čokoládový víkend

Balíček lázeňských procedur, který
můžete absolvovat během jediného dne.

• 1x manuální lymfodrenáž
• 1x břečťanový zábal dolních končetin
• 1x olejová vinná koupel (anticelulitidní)

Cena balíčku již od 900,- Kč

Pryč s celulitidou

Nechte
se hýčkat
Nechte

se hýčkat
Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu 

klidu a pohody nedaleko Prahy
a vyberte si jeden z lázeňských pobytů 
nebo balíčků procedur a načerpejte sílu 

a energii do dalších dní. 

BALÍČEK

Actilac® mimi
Doplněk stravy

Actilac® mimi byl posouzen Českou pediatrickou spo-
lečností jako vhodný pro děti od narození do 1 roku. 
obsahuje bifidobakterie, je bez barviv a konzervačních 
prostředků. Přípravek ve formě sáčků zajišťuje snadnou 
a rychlou přípravu, bezproblémové užívání u malých 
dětí  - vhodné i na cesty.

v  řadě Actilac® pro děti nabízíme i přípravek Actilac® 
baby, který je určen pro děti od 1 roku s obsahem bifi-
dobakterií a laktobacilů. 

více informací na: www.farmax.cz

Knäckebrot 
místo vrtačky
Zuby máme na kousání a každý jistě touží po tom, 
aby to tak zůstalo co nejdéle. To ovšem mimo jiné 
záleží také na tom, co budete těmi zuby kousat! 
I zuby a dásně potřebují správnou výživu. A podle 
nejnovějších studií by každý, kdo pro své zuby a dás-
ně skutečně touží něco udělat, měl vsadit na pravi-
delnou konzumaci celozrnných produktů – ideálně 
takových, které jsou navíc křupavé, jako třeba knäc-
keborty. 

TRADIČNÍ SÝRY  
JIHOČESKÁ NIVA  
A JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA  
SE PYŠNÍ EVROPSKOU ZNAČKOU KVALITY
Znalost vnímání značek kvality potravin v České 
republice stoupá. mezi nejznámější označení, kte-
rá si spotřebitelé vybavují, můžeme zařadit klasu, 
Český výrobek nebo regionální potravinu. evrop-
ský systém označení kvality potravin není zatím 
tolik znám. 

sýry, které dobře známe, ale víme, že se pyšní ev-
ropským značením kvality potravin? 

v roce 2010 získala Jihočeská niva a Jihočeská 
Zlatá niva Chráněné zeměpisné označení, jako 
vůbec první dva české sýry.

společnost madeta se řadí mezi největší výrobce 
sýrů s modrou plísní v České republice. historie 
výroby Jihočeské nivy a Jihočeské Zlaté nivy se tra-
duje více než 60 let. Chráněné zeměpisné ozna-
čení bylo přiděleno těmto produktům bez jakých-
koliv úprav receptury a technologických postupů.

Jak předejít syndromu 
karpálního tunelu? 
Pomoci může správně 
zvolená myš a klávesnice
od devadesátých let narostl počet pacientů se syn-
dromem karpálního tunelu téměř devětkrát. Akut-
ní formou tohoto onemocnění každoročně trpí 
stovky Čechů. Přestože je úspěšnost léčby 99%, 
lepší je samozřejmě prevence. Jednou z cest, jak 
předcházet onemocnění je správná volba ergono-
micky tvarovaných počítačových periferií.

Průměrně člověk stráví u počítače 6 hodin denně, 
ať už prací nebo zábavou. I přes mnohé návody, 
jak si správně zařídit pracovní místo, spousta lidí 
sedí na špatné židli, namáhá záda i krční páteř 
nevhodným nastavením monitoru a v neposlední 
řadě má problémy s bolavým zápěstím. Nejjed-
nodušším způsobem, jak se s namáháním zápěstí 
vypořádat, je správně zvolená klávesnice s myší. 
Zdánlivě nepatrné, ale pro tělo přirozenější zakři-
vení klávesnice napomáhá lepšímu pohybu prstů 
po klávesách. měkká podpěra zápěstí uvolňuje 
tlak způsobený nepřirozeným úhlem, který ruka 
s klávesnicí svírá. U myši je důležitá nejen její veli-
kost, ale i zaoblený tvar a neklouzavý povrch.

Mistrovství ČR v otevírání ústřic 2013
v sobotu 23. března se na staroměstském náměstí konal 12. ročník mistrovství Čr v otevírání ústřic. organizá-
torem soutěže je Pražský kulinářský institut a partnerem soutěže je společnost mAkro Cash & Carry Čr, která 
je zároveň hlavním dodavatelem ústřic pro soutěž. 

Petr olbrich, head of Tgm horeCa CZ&sk, při této příležitosti uvedl: „společnost mAkro se již několik let 
zaměřuje na prodej čerstvých mořských ryb a korýšů a buduje důvěru v jejich kvalitu. Nejenom naši horeCa 
zákazníci se mohou i díky naší přímé distribuci z rybí platformy spolehnout, že je dostanou v perfektním stavu. 
Nárůst v prodejích ústřic zaznamenáváme každý rok, ale mezi lety 2011 a 2012 jsme v Čr prodali objemově o 
42 % více. v Praze a na karlovarsku to bylo dokonce o 62 %!“

mistrovství proběhlo podle mezinárodních pravidel. každý ze soutěžících otevíral třicet ústřic typu Belon, které 
se používají jak na evropském, tak na světovém šampionátu. správně otevřené ústřice poputovali mezi diváky 
na ochutnávku. 

roman vaněk z PrAkUlu komentoval tuto událost citátem známého francouzského básníka a esejisty léona-
-Paula Fargue: „miluji ústřice: člověk má pocit, jako by políbil moře na ústa.“



Skleněný pedikérní pilník 150 mm s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí 

na suché a popraskané paty. Křemík na sebe váže vodu, čímž pokožku na patách hydra-

tuje. Pilník se může použít jak na „suchou“, tak na „mokrou“ pedikúru. Paty jsou hladší už 

po první aplikaci pedikérního pilníku. Ergonomický tvar pilníku zaručuje velice pohodlnou 

a snadnou úpravu chodidel.

Příznivé účinky: Pedikérní pilník je vhodný pro péči o diabetickou nohu. Křemík napomá-

há hydrataci suché pokožky, zmírňuje svědění a má protizánětlivý účinek. Tento pilník také 

doporučujeme při hyperkeratóze a mykózách chodidel. 

Více informací na: 
www.sakury.cz / www.pilnikysakury.cz. 

Zakoupíte ve vaší lékárně.

/ Skleněný pedikérní pilník SAKURY /

SVĚTOVÁ NOVINKA!

KONEC 
SUCHÝM 

A POPRASKANÝM 
PATÁM

konec_patam.indd   1 23.4.2012   19:30:35

line of bath products that care for
 your comfortable being by
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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 

Tělové máslo se čtyřmi různými vůněmi přírodní 
kosmetiky Bioturm je lehce roztíratelné, vhod-
né hlavně na suchou pokožku, kterou zanechává 
vláčnou a jemnou. Základem je bambucké máslo, 
jojobový a slunečnicový olej, směs éterických olejů, 
obohaceno vitamínem e. Bez konzervačních látek, 
vonných látek, barviv a tekutého parafínu. Balení 
200 ml za výhodnou cenu.

více informací na www.ekozena.cz

Tělové máslo 
přírodní kosmetiky Bioturm

www.babybotky.cz

SUPER TIP: od začátku dUBNA můžete nakupovat vybrané botičky v akci až s 50% slevou.

V každé skleničce 
něco naVíc

 9 BIo suroviny – hiPP BIo pečeť kvality 
garantuje nejvyšší kvalitu a převyšuje 
požadavky kladené eU na BIo pro-
dukty.

 9 omega-3 – obohacení o BIo řepkový 
olej, který přirozeně obsahuje ome-
ga-3 nenasycené mastné kyseliny 
důležité pro vývoj mozku a nervo-
vých buněk.

 9 Pečlivě vybrané suroviny a málo zá-
kladních složek – ideální pro postup-
né zavádění příkrmů u dětí s vyšším 
rizikem výskytu alergie

www.hipp.cz

Pedikérní pilník
skleněný pedikérní pilník 150mm s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí na 
suché a popraskané paty. Pilník se může použít jak na „suchou“, tak na „mokrou“ pedikúru. 
Pedikérní pilník je také vhodný na diabetickou nohu a při hyperkeratóze chodidel.

Více na www.sakury.cz 

Ford  B-mAx   je unikátní rodinný vůz s důmyslným 
systémem otevírání dveří easy Access, 

který vytváří vstupní otvor o šířce 1,5 m a s novým komunikačním systémem 
sync automatického tísňového volání.

již od 289 990 kč

www.autopalace.cz
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Dětská kosmetika 
Nobilis Tilia

dětská kosmetika No-
bilis Tilia je certifiko-
vanou přírodní kosme-
tikou.

Přírodní přípravky jsou založené na pa-
nenských rostlinných olejích a mají bla-
hodárný vliv na stav dětské pokožky, 
kterou zvláčňují, regenerují a chrání. 
obsažené éterické oleje navíc zvyšují 
imunitu a podporují přirozenou odol-
nost dětského orgamizmu. 

Očista a prevence 
od virů a bakterií

Mgr. Jarmila Podhorná

 www.nadeje-byliny.eu
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Nová řada 
Hamánek Baby 
První příkrmy pro nejmenší děti od ukončeného 4. měsíce

Nové příkrmy řady hamánek Baby doporučuje Česká pediat-
rická společnost jako první jídlo pro miminka od ukončeného 
4. měsíce. v nabídce je celkem 12 druhů kojeneckých výživ: 
šest ovocných, tři zeleninové a tři masozeleninové. Jsou bez 
přidaného cukru a 100 % ovocné, bez soli a lepku. Nová výži-
va od hamánka může sloužit jako doplněk ke kojení a je ide-
álním prvním dětským jídlem.

Vyhrajte baby péči 
altermed panthenol forte
Chcete to nejlepší pro pokožku vašeho dítěte? 
Nezapomeňte na altermed panthenol forte 
speciálně pro děti. Pěna ve spreji a mléko pro 
jemnou dětskou pokožku s vysokým obsahem 
d-panthenolu a komplexem vitaminů A, e, F.

Baby pěna je speciálně určena 
k ošetření pokožky podrážděné slu-
nečním zářením, mléko ke každodenní péči a ochraně jem-
né dětské pokožky. oba výrobky se snadno nanáší i vstřebá-
vají, pěna navíc příjemně chladí.  

Chcete vyhrát balíček s oběma produkty? 
stačí odpovědět na soutěžní otázku a odpověď poslat 
na adresu soutez@rodinaaja.cz. heslo OPALOVANI 

Přípravky altermed panthenol forte přispívají:

•	k regeneraci a uklidnění pokožky 

•	k dehydrataci pokožky 

Soutěžní otázka:

Váš pomocník 
při alergické 
rýmě 
100% mořská voda obo-
hacená o mangan bude 
vaším pomocníkem při 
alergické rýmě. doporu-
čujeme 2-6 vstřiků denně 
po dobu 14 dnů. Pomůže 
sklidnit průběh a překonat 
období, kdy ještě léky ne-
zabraly. Zakoupíte v lékár-
nách po celé Čr

Bamboolik 
soutěží o Plenu roku
Právě nyní bojují nejoblíbenější látkové pleny v Čr o titul Plena roku 
2013. Jedním ze žhavých kandidátů na tento titul jsou výrobky mla-
dé české firmy Bamboolik, které si rychle získaly oblibu zejména pro 
svou spolehlivost a jednoduché použití. Chcete podpořit Bamboolika 
nebo se jen podívat, které látkové pleny jsou u českých maminek 
oblíbené? 

Navštivte www.plenaroku.cz

Colafit SLIM 
s glukomannanem
glukomannan (konjak) je rostlinná 
vláknina, která s vodou mírně nabobtná 
a zgelovatí, tím dojde k zaplnění žaludku 
a člověk pak nemá pocit hladu. A o to 
při hubnutí jde – jíme méně, nemáme 
přitom pocit hladu a jsme v pohodě. 
vápník a kolagen chrání při hubnutí to 
nejdůležitější –naše kosti, klouby, zuby 
a kůži.  v rámci nízkoenergetické diety, 
3 krát denně 2 tobolky  30 minut před 
jídlem, dobře zapít 1-2 sklenicemi vody. 

mysleme nejen na snížení hmotnosti, 
ale i na udržení zdraví. krása a zdraví 
jdou totiž ruku v ruce.  

Doplněk stravy, na hubnutí
Balení: 120 tobolek, 
dávka na 20 dní

v dubnu 2013 přiváží Baby direkt novinku – kočárek ide-
ální pro každou rodinu, která dává na první místo zdraví 
a bezpečnost a zároveň si ráda užívá stylových vychytávek. 
Protože přesně takový je nový kočárek Britax Affinity.

kočárek Britax Affinity: 
•	 vhodný od narození dítěte do 17 kg (přibližně do 4 let věku)
•	 výškově nastavitelná rukojeť
•	 Plně přizpůsobitelná sedačka s možností náklonu do ně-

kolika pozic a umístění proti a po směru jízdy 
•	 systém ClICk & go®

•	 otočná přední kola s aretací
•	 Zadní gumová nafukovací kolečka pro optimální pohodlí 

při cestování včetně hromadné dopravy
•	 Nastavitelné zadní odpružení 
•	 Prostorný košík
•	 kombinace šesti barevných potahů a třech barevných 

základen
•	 Pláštěnka 

www.babydirekt.eu

Novinka mezi kočárky

Jahůdka a Jablíčko 
– nové příchutě z Brumíkovy zahrádky
medvídek Brumík se na jaře rozhodl po-
těšit své kamarády hned dvěma novými 
lahodnými příchutěmi svačinky – BeBe 
Brumík Jahůdka a BeBe Brumík Jablíčko. 
s BeBe Brumíkem Jahůdka a Jablíčko se 
bude našim malým objevitelům určitě 
vyrážet za jarní zábavou daleko veseleji. 
Nová svačinka však neudělá radost jen dě-
tem, ale i jejich maminkám, které se pro 
své děti snaží vybírat vždy jen to nejlepší. 
Brumíkova lahodná náplň totiž obsahuje 
celých 45 % pravého ovoce a to vše sa-
mozřejmě bez barviv a konzervantů.

OReO jsou sušenky mlékem milované
dvě tmavé kulaté křupavé sušenky s lahodnou bílou náplní uvnitř pří-
mo vybízejí k mlsání. A ne jen tak ledajakému! Nejlépe totiž chutnají 
s mlékem. Pokud se tedy chcete ještě pobavit, vyzkoušejte slavný oreo 
rituál. Tak totiž jedí sušenky oreo lidé po celém světě. že jste o něm 
ještě neslyšeli? Je to jednoduché, sušenku otočíte, oddělíte, olíznete 
náplň, znovu spojíte a namočíte v mléce, v řeči orea „omlékujete“. Pak 
už jen necháte vaše chuťové buňky užít si nezapomenutelný zážitek 
harmonického spojení chuti mléka a nejoblíbenějších sušenek na světě. 

www.omega-pharma.eu



Nejprve bychom měli začít s úpravou jí-

delníčku. Často narážíme na termín „jarní 

půst“. s tím bychom ale měli být opatrní. 

Ne každý je na postní dny připraven, pro-

to volme jemnější a zdravější formu, která 

nezpůsobí našemu organismu takový šok. 

Jako vodítko můžeme použít například 

lunární kalendář, který nám může být 

v mnohém velkým pomocníkem. Již naši 

předkové věděli, jakou sílu v sobě skrývá 

měsíc, proto tyto poznatky mějme na pa-

měti a tzv. očistu zařaďme v době novoluní 

nebo úplňku, protože v této době naše tělo 

nejlépe přijímá. 

Není třeba držet úplný půst a hladovět, je-

likož vhodný jídelníček si můžeme sestavit 

i z ovoce a zeleniny.  dva dny před tímto 

očistným dnem je však vhodné odlehčit 

trávicímu traktu a vyloučit maso, uzeniny, 

příliš tučné, slané a sladké potraviny. Již 

po prvním „odlehčení“ můžeme pozoro-

vat, jak tělo vylučuje škodliviny. Celkově 

se cítíme lépe, máme více energie a vyšší 

výkonnost, více také vylučujeme. To vše je 

známkou toho, že z nás odcházení toxiny 

a tělo se z tohoto procesu raduje. 

v den odlehčeného půstu konzumuje-

me v dopoledních hodinách pouze sy-

rové ovoce nebo šťávy, odpoledne zařa-

díme také syrovou či dušenou zeleninu 

a ke svačině můžeme zvolit například ze-

leninový fresh. „množství ovoce a zeleni-

ny by mělo odpovídat kolem 1-1,5kg a je 

důležité rozdělit si je do několika menších 

dávek tak, abychom během dne neměli 

pocit hladu a dodrželi pravidlo pěti porcí 

denně“ doporučuje nutriční specialista 

sandra miloševičová.

v tento den je rovněž odborníky doporu-

čováno volit lehkou fyzickou aktivitu, po-

případě klidový režim. Zapomínat bychom 

neměli ani na dostatek tekutin a denně 

vypít alespoň 3 litry. vhodné jsou neslaze-

né zelené, bylinkové nebo čistící čaje a sa-

mozřejmě kvalitní neperlivá voda. Po tomto 

dni už můžeme pomalu zvykat naše tělo na 

racionální stravu. 

Fázi po úplňku, kdy měsíc ubývá, můžeme 

využít pro snadnější a rychlejší hubnutí. do 

svého jídelního režimu postupně zařadíme 

zeleninu, ovoce, luštěniny, ořechy, semínka, 

mléčné výrobky, či zakysané mléčné výrobky 

(podrobněji si o nich řekneme dále), celozrn-

né výrobky, rýži a ideálně dvakrát týdně si 

dopřejme ryby. Postupem času můžeme za-

čít několikrát do týdne konzumovat i duše-

né nebo pečené maso. Z olejů vybíráme ra-

ději rostlinné, převážně kvalitní olivový olej.

k dodání energie nám mohou pomoci růz-

né doplňky stravy, například Cell Activator. 

�� ProBIoTIkA, PreBIoTIkA,  
symBIoTIkA…
Pojďme se podívat na již zmiňované za-

kysané mléčné výrobky. Představují v pra-

vém slova smyslu zázrak, který podpoří 

naše zdraví v mnoha ohledech. Zakysané 

mléčné výrobky v sobě zahrnují probiotic-

ké kultury, kterým je připisováno mnoho 

pozitiv, která v období detoxikace a ozdra-

vění našeho organismu využijeme.

www.rodinaaja.cz56
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Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, 

ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější 

k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie.

Jak se probrat po zimě? 
Zkuste jarní detox!
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�� ProBIoTIkA
Zažívací trakt člověka obsahuje obrovské 

množství bakterií, které patří do mnoha 

rodů. Z hlediska zdraví je však velmi žádou-

cí, aby byl zažívací trakt osídlen správnými 

bakteriemi, s převahou lactobacillů a Bifi-

dobakterií. Takovéto bakterie fungují jako 

mikrobiální ochrana před bakteriemi škod-

livými (patogeny). mechanismu ochrany 

spočívá v tom, že přátelské bakterie soutěží 

se škodlivými bakteriemi o vazebná místa 

na střevní sliznici a pokud jsou v dostateč-

ném počtu, obsadí tato místa a zabrání 

zachycení nevhodných mikroorganismů. 

Navíc probiotika produkují řadu látek, které 

pomáhají ničit škodlivé bakterie. Příkladem 

jsou mastné kyseliny s krátkým řetězcem, 

které snižují ph střevního obsahu a zabra-

ňují tak pomnožení patogenů.

�� ProkáZANé ZdrAvoTNí  
ÚČINky ProBIoTIk:
•	 obnovení střevní mikroflóry po užívání 

antibiotik

•	 zkrácení nebo zmírnění příznaků zá-

nětlivých střevních onemocnění (ul-

cerózní kolitida, Crohnova nemoc) 

a průjmů

•	 snížení množství enzymů a bakteriál-

ních metabolitů, které mohou způso-

bovat nádorové bujení

•	 prevence, popř. zmírnění nespecific-

kých a nepravidelných zažívacích po-

tíží u zdravých osob

•	 úprava střevní pasáže a konzistence 

stolice u osob se zácpou nebo dráždi-

vým tračníkem

•	 zmírnění projevů nesnášenlivosti vůči 

mléčnému cukru laktóze u osob trpí-

cích laktózovou intolerancí

•	 prevence nebo zmírnění alergických 

a atopických projevů u dětí

•	 celkové zvýšení odolnosti organismu

•	 prevence respiračních onemocnění 

(nachlazení, chřipka) a infekcí močo-

vého ústrojí

•	 tvorba některých vitamínů

�� NěkTeré sTUdIe PoUkAZUJí NA:
•	 protinádorový účinek

•	 vliv na snížení hladin cholesterolu

•	 preventivní účinek na vznik zubního 

kazu

•	 využití v prevenci i léčbě ischemické 

choroby srdeční

•	 zlepšení autoimunitních onemocnění 

(např. artritidy)

�� PreBIoTIkA
v souvislosti s probiotiky se hovoří o pre-

botikách. Prebiotikum je definováno jako 

nestravitelná složka naší stravy, která však 

představuje „potravu“ pro prospěšné bak-

terie. Tím jsou zajištěny vhodné podmínky 

pro jejich správný růst a aktivitu, což má 

samozřejmě pozitivní dopad na zdraví. Pre-

biotikem se v podstatě rozumí vláknina, ze-

jména vláknina na bázi oligosacharidů. Ty 

se nacházejí především v obilovinách a ze-

lenině (např. v česneku, cibuli nebo póru).

Prebiotika mají stejně jako probiotika znač-

ný vliv na zdraví. Příznivý efekt prebiotik je 

nejvýraznější, pokud jsou konzumována 

společně s probiotiky. Pro zajištění rovno-

váhy střevní mikroflóry, a tím i zdraví, je 

důležité konzumovat probiotika i prebioti-

ka pravidelně a v dostatečném množství.

�� ZdrAvoTNí ÚČINky PreBIoTIk:
•	 pozitivní vliv na složení mikroflóry za-

žívacího traktu

•	 zvětšení objemu stolice a tím zlepšení 

střevní pasáže

•	 prevence zácpy

•	 prevence vzniku nádorů tlustého stře-

va a konečníku

•	 snížení hladiny krevních tuků a chole-

sterolu

•	 podpora vstřebávání některých mine-

rálních látek (např. vápníku)

•	 podpora imunity

Pro úplnost je třeba zmínit termín synbio-

tika. synbiotikem se rozumí kombinace 

probiotika s prebiotikem (např. jogurt s fru-

ktooligosacharidy).

�� ZkUsTe Aloe verA
Při detoxikaci je vítaným společníkem i aloe 

vera.

o Aloe vera se tvrdí, že je lékem na všechny 

neduhy. Za tyto své nevšední léčivé vlast-

nosti Aloe vera vděčí více než 200 biolo-

Zdraví
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gicky aktivním látkám (vitamíny, minerály, 

stopové prvky, enzymy a především imunitu 

stimulujícími polysacharidy). Aloe vera je vy-

nikajícím pomocníkem při střevních a zaží-

vacích obtížích, působí přímo na epiteliální 

výstelku střev a hladké svalstvo, zkracuje 

dobu tráveniny ve střevě, a organismus tak 

efektivněji a rychleji vylučuje stolici, kte-

rá je zdrojem toxické zátěže při pomalém 

průchodu (zácpě). Účinné látky v Aloe vera 

také pomáhají při pálení žáhy, při nechuten-

ství a při chorobách jater. má pozitivní vliv 

především na úpravu ph v trávicím traktu 

(glykosid albenin funguje jako ochrana před 

překyselením žaludku). U Aloe vera byly 

rovněž popsány antibakteriální, protivirové 

a protizánětlivé účinky (díky obsahu polysa-

charidů). Při detoxikaci se tak přímo podílí 

na eliminaci nežádoucích bakterií a plísní.

dalším velkým zdravotním benefitem Aloe 

vera je její funkce jako nosiče, který zvyšuje 

vstřebatelnost některých látek, např. vitamínů 

(C, e). Pokud se tedy užívá v kombinaci s dal-

šími speciálními látkami s detoxikační a rege-

nerační aktivitou, jejich účinky se tak zvyšují.

Neposlední významnou funkcí uplatňující 

se při detoxikaci je silná antioxidační ak-

tivita Aloe vera, která sama působí jako 

antioxidant a zároveň chrání dva důležité 

enzymy, uplatňující se v antioxidačních pro-

cesech (superoxid dismutáza a glutation 

peroxidáza) vlastních organismů.

�� NeZAPomeňTe NA eNZymy.
velkou roli samozřejmě může sehrát i enzy-

moterapie. enzymy jsou složité látky bílkovin-

né povahy. v buňkách lidského těla vznikají 

z aminokyselin, které organizmus získává trá-

vením bílkovin obsažených v potravě. enzymy 

urychlují a řídí všechny biochemické děje v or-

ganizmu. Proto se jim také říká biokatalyzá-

tory. v lidském těle proběhne během jediné 

vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. 

Bez enzymů by stejné reakce trvaly stovky let. 

enzym plní pouze jeden speciální úkol, na kte-

rý je naprogramován. každý enzym se jako klíč 

do zámku hodí jen k určité látce (substrátu), 

a tu mění jen určitým způsobem. v organizmu 

pak ohromné počty enzymů fungují jako do-

konale sehraný orchestr, čímž jsou zajištěny ne-

smírně složité životní mechanizmy a pochody. 

Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly 

všechny enzymy přítomny v dostatečném 

množství a v optimálním funkčním stavu. Po-

kud tomu tak není, je zapotřebí enzymy tělu 

dodat. 

�� PříklAdy JídelNíČkŮ Pro PŮsT

Jídelníček č. 1

(5500 kJ, 95 g bílkovin, 48 g tuků, 130 g 

sacharidů)

Snídaně:  Bílý jogurt, 150 g ovoce, lžíce 

ovesných vloček

Přesnídávka:  Zeleninová nebo ovocná 

šťáva

Oběd:  velký zeleninový salát (může být 

pokapaný olivovým olejem), dipp 

ze 150 g tvarohu a lžíce bílého 

jogurtu

Svačina:  ovocný koktejl z kefírového 

mléka a drobného ovoce

Večeře:  květák a brokolice zapečená  

s tvarohem a sýrem

Jídelníček č. 2

(5500 kJ, 95 g B, 46 g tuků, 135 g sacha-

ridů) 

Snídaně:  mléčný koktejl s banánem, sypa-

ný mletými ořechy a vločkami

Přesnídávka:  ovoce s tvrdým sýrem

Oběd:  dušená zelenina s jogurtovou 

zálivkou, v případě hladu brambory 

se žervé

Svačina:  kefírové mléko

Večeře:  ředkvičková pomazánka (alterna-

tiva tvaroh s mrkví a celerem) ob-

ložená zeleninou, popř. s tmavým 

pečivem

�� PrAvIdelNý PohyB ZárUkoU 
eNergIe 
Neopomeňte začlenit do svého programu 

také pravidelný pohyb. Nadchnout vás může 

moderní systém cvičení Bosu, který je určen 

ženám i mužům všech věkových kategorií 

v různé fyzické kondici. Balanční cvičení na 

speciálně vyvinuté nafukovací kopuli zpevňu-

je svaly celého těla a redukuje tuk. 

v poslední době získává popularitu i tzv. 

vibrační plošina, cvičení na trampolínkách 

nebo tolik populární zumba.  Zařadit může-

te ale i plavání, aqua aerobic, jízdu na kole 

či rotopedu, vhodná je i procházka z práce 

domů. Nezapomínejte ale na to, že po ka-

ždém sportovním výkonu je nutné nechat 

svému tělu prostor k regeneraci a obnovení 

fyzických sil. 

Tento režim bychom měli udržovat dlouho-

době po několik týdnů, protože jen vytrva-

lost a snaha vede k žádoucím úspěchům.  

výhodou tohoto programu je to, že již po 

pár dnech se člověk začne cítit mnohem 

šťastněji a veseleji, proto bychom měli 

zdravý životní styl dodržovat dlouhodobě, 

dokonce i celý život.

součástí zásad zdravého životního stylu 

je ale také jednoznačně i pozitivní přístup 

k sobě samému a k okolí. radujte se z ma-

ličkostí a buďte vděční. Těšte se z toho, že se 

vaše tělo zbavuje přebytečných kil i škodlivin 

a výsledek bude hned spokojenější. 

Zdroj: sandra miloševičová, nutriční tera-

peutka, nasedeti,cz, Phdr. karolína hlavatá 

v rámci kampaně Bílé plus, lifefactory.cz  

Foto: sAmphoto.cz

Zdraví
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Pojďme si nejprve říct, co to vlastně syn-

drom suchého oka je, abychom ho neza-

měnili třeba za podrážděné oko či zánět 

spojivek.

Jedná se o řadu očních příznaků a změn 

očního povrchu, které vznikají v důsledku 

snížené tvorby slz, jejich rychlejšího odto-

ku z povrchu oka nebo v důsledku změny 

kvality slz. 

�� JAk syNdrom vZNIká?
Pojďme se podívat, jak vlastně funguje oko. 

Na povrchu oka je slzný film. Je to vrstva, 

která se významně podílí na kvalitě vidění 

a na normální funkci oka. Funkcí slzného 

filmu je zajištění zvlhčení povrchu oka, 

zabezpečení hladkosti povrchu oka a ná-

sledně hladkého optického povrchu, který 

umožní vytvořit ostrý obraz na sítnici. slz-

ný film odstraňuje bakterie a odloučené 

buňky z rohovky, obsahuje antibakteriální 

látky, zvlhčuje povrchové buňky rohovky 

a spojivky a tím zajišťuje jejich správnou 

funkci. v malém množství se podílí na vý-

živě rohovky. slzný film se skládá ze tří 

vrstev. Zevní, tuková vrstva, udržuje slzný 

film v určitém napětí a zabraňuje jeho od-

pařování. střední, vodní vrstva, zajišťuje 

zvlhčující funkci slzného filmu. vnitřní, 

hlenovitá vrstva, je přímo na mikrořasách 

rohovkových epiteliálních buněk, vyrovná-

vá nerovnosti na povrchu rohovky a spo-

jivky a umožňuje vodní vrstvě přilnout lépe 

k rohovce. Porucha ve kterékoliv složce 

slzného filmu může vést k projevům syn-

dromu suchého oka.

důvodem snížení tvorby slz žlázami, pro-

dukujícími slzy, může být věk, celá řada 

celkových onemocnění, hormonální změny, 

celkové užívání léků, jejichž vedlejším účin-

kem je snížení tvorby slz. v důsledku růz-

ných rohovkových onemocnění, operací, 

dlouhodobé léčby očními kapkami, nošení 

kontaktních čoček, můžou vznikat patolo-

gické změny epitelu rohovky s následným 

snížením kvality slzného filmu. Četná 

onemocnění okrajů víček, změny polohy 

a postavení víček, onemocnění odtokové-

ho systému, vedou k poruchám odtoku slz 

máte suché oko?

syndromem suchého 

oka trpí mnozí z nás, 

aniž by tušili, že se 

vůbec jedná o nějaké 

onemocnění. Prostě 

je pálí oči, červenají, 

někdy mají pocit, jako 

by v nich měli písek. 

Jenomže, to obvyk-

le neřeší, dokud se 

zdravotní stav natolik 

nezhorší, že už vlastně 

nemohou normálně 

fungovat…
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z oka a následně k vysychání povrchu oka. 

kvalita slzného filmu je závislá na intenzitě 

odpařování slz.  

Při syndromu suchého oka může být po-

stižen jen povrch oka, anebo může být 

součástí projevu celkového systémového 

onemocnění. existují různé stupně syndro-

mu: od minimálních projevů až k těžkému 

závažnému poškození oka. 

�� JAkým ZPŮsoBem lZe 
ProBlém řešIT.
První možností je operační zákrok, který 

v některých případech problém zcela od-

straní. Například uzávěry slzných cest mo-

hou být řešením obtíží pacientů s onemoc-

něním suchým okem. Jde o uzávěr dolního 

slzného bodu oka pacienta, který zmírní 

odtok slz z oka a zvýší vlhkost povrchu oka. 

Jedná se o vložení implantátů, které jsou 

vyrobeny ze speciálního materiálu, který se 

při teplotě těla zcela přizpůsobí šířce od-

vodných slzných cest pacienta. Jsou zavá-

děny pinzetou v lokální kapkové anestezii 

při ambulantní návštěvě. vhodnost této 

léčby je stanovena po podrobném vyšetření 

lékařem.

Pokud pro vás operativní cesta není možná, 

v zásadě jsou možné dva způsoby, jak udr-

žet funkční slzní film:

•	 doplnění vodní složky slzného filmu 

tekutinou napodobující slzy - tzv. umě-

lé slzy

•	 ochranou exitujícího přirozeného slz-

ného filmu - obnovení ochranné lipi-

dové vrstvičky

U většiny pacientů se syndromem suchého 

oka se vystačí s léčbou farmaky – vytváří 

slzy, posilující a nahrazující (substituční) léč-

ba umělými slzami ve formě kapek. Pomocí 

léků (medikamentózně) je možno provádět 

i stimulaci tvorby slz. Pomáhá i protizánět-

livá léčba. s tímto syndromem lze tedy bez 

problémů bojovat. Jde jen o to se s danou 

situací nesmířit a začít oči včas léčit.

Zdroj: zrak.cz

Foto: sAmphoto.cz
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Hyal-Drop®
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kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml
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Dokonalost v každé kapce
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použití až 12 týdnů po otevření

pohodlná manipulace a přesné
dávkování každé jednotlivé kapky

vhodné pro citlivé oči
a nositele kontaktních čoček
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stále častěji je bohužel u nás klíště obecné zdrojem klíšťové encefalitidy. Nákazu mohou 

přenést všechna vývojová stádia klíštěte. setkat se s nimi můžeme, jak již bylo řečeno nej-

častěji v lese, ale například i v trávě poblíž řek. Nakazit se můžeme buď přímo od klíštěte, 

které se nám přisaje na kůži, nebo i při neopatrné manipulaci například při vyndávání 

klíštěte domácím zvířatům. dalším, i když u nás velmi vzácným, přenosem kme je požití 

neupraveného (nepasterizovaného) mléka či produktů z něj vyrobených, pocházejícího 

od krav, ovcí či koz nakažených klíšťovou encefalitidou.  

Boj 
do přírody chodíme asi všichni rádi. Bohužel, poslední dobou nám často 

radost z pohybu na čerstvém vzduchu kalí malý černý brouček, kterého 

obvykle najdeme přisátého zrovna na tom kousíčku těla, které jsme 

dostatečně nezakryli. Na tom by ovšem ještě nebylo nic tak hrozného. 

kdybychom měli jistotu, že jeho návštěva proběhne bez následků.

s klíšťaty!
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�� JAk se NemoC ProJevUJe?
Běžná inkubační doba onemocnění je 

7– 14 dní, v některých případech 3–30 

dní.  „Průběhy onemocnění při klíšťovém 

zánětu mozku jsou rozdílné. Někteří ne-

mocní mají potíže, které odezní během 

několika dní. Nemoc je provázena boles-

tí hlavy, očí, zvracením, světloplachos-

tí, vysokými horečkami. Zvláště u dětí 

bývá průběh mírnější. Ani zde však ne-

lze vyloučit komplikace v podobě obrn, 

poruchy sluchu, poruch paměti i řeči. 

Někteří pacienti po onemocnění trpí tak-

zvaným postencefalitickým syndromem, 

který trvá i řadu měsíců a projevuje se 

sníženou pracovní výkonností, poru-

chou výbavnosti, koncentrace, zvýšenou 

dráždivostí apod.  většina nemocných 

se uzdraví po několika týdnech zcela. 

U osob, u kterých vznikla obrna nebo 

hluchota však mohou zůstat trvalé ná-

sledky. Průměrná doba pracovní ne-

schopnosti se pohybuje u nekompliko-

vaných případů kolem 2 měsíců,“ říká 

mUdr. hana roháčová, primářka kliniky 

infekčních tropických a parazitárních 

chorob FN Na Bulovce.

repelent ve formě tělové emulze
Poskytuje ochranu až na 10 hodin 

Bio repelent proti klíšťatům
Nedráždí citlivou pokožku dospělých 
i dětí, může být používán od jednoho 
roku, je účinný zhruba dvě až pět hodin 
po aplikaci, a to v závislosti na vlhkosti 
vzduchu.

repelent ve spreji
Poskytuje ochranu až na dobu 8 hodin, 
je také vhodný k použití do tropických 
oblastí.

repelent ve formě gel roll on
repelent slouží k ochraně nekrytých částí 

těla před klíšťaty.
repelent ve formě pěny
Také slouží k ochraně nekrytých částí těla 
před klíšťaty.

Gel proti klíšťatům
Je vhodný nejen pro ochranu dospělých, 
ale i dětí před klíšťaty. Poskytuje ochranu 
až na 5,5 hodin.

repelentní krém
má dlouhotrvající účinek, je odolný proti 
potu.

Můžete volit?

�� mŮžeme se NěJAk ChráNIT?
Co dělat, aby nás nemoc nepotkala? Při vycházkách do lesa či po loukách je dobrou 

prevencí nošení dlouhých přiléhavých kalhot a uzavřených bot, které lépe zabraňují 

přisátí klíštěte, a také používání vhodných repelentů, které klíště přece jen od přisátí 

odradí. v dnešní době trh nabízí nespočet druhů repelentů. Je těžké se vyznat nejen 

v nich, ale i také, jako značku zvolit. každý repelent působí různě dlouhou dobu, někte-

ré mohou působit jen po dobu patnácti minut, jiné až patnáct hodin. 

Zdraví



Pokud už se klíště přisaje, měli bychom postupovat následovně:

•	 místo přisátí desinfikovat jodovým či jiným desinfekčním pro-

středkem. 

•	 klíště opatrně podebrat a vyjmout měkkou pinzetou kývavými 

pohyby (vyviklat). Podle odborníků se zakousnutým klíštětem 

rozhodně nemá točit na žádnou stranu ani se snažit ho udu-

sit krémem či olejem. Parazit může totiž zareagovat obranným 

reflexem, a to především zvýšeným sliněním či vyzvracením ob-

sahu svých útrob do ranky. Tím se rapidně zvýší riziko nákazou 

některou z vážných přenositelných chorob, jakými jsou například 

lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. k dostání jsou již 

speciální přípravky, které lze nakapat na klíště, což způsobí jeho 

rychlé zneschopnění a znehybnění bez obranné reakce, násled-

nou dezinfekci ranky a poté i usmrcení a možnost bezpečného 

odstranění již mrtvého parazita.

•	 místo po odstraněném klíštěti bychom pak měli znovu desinfi-

kovat jodovým či jiným desinfekčním prostředkem. klíště, které 

se přichytilo a začalo sát, vyvolá vždy nevelké (do 5cm) zarudnutí 

pokožky v místě přichycení, které může přetrvávat 2–3 dny.

Zatímco lymská borelióza je nemoc, proti které se nedá očkovat 

a můžeme se snažit před ní pouze ochránit, proti klíšťové ence-

falitidě je nejlepší prevencí očkování. očkovat se mohou nechat 

jak děti, tak dospělí, protože riziku onemocnění jsou vystaveni 

všichni stejně. 

Základní očkovací schéma je shodné pro dětskou i dospělou va-

riantu vakcíny a skládá se ze tří dávek a přeočkování. Po prv-

ní dávce se druhá aplikuje v rozmezí 1–3 měsíců a třetí dávka 

za 9–12 měsíců po druhém očkování. Tím je dokončeno celé 

schéma a k přeočkování dochází vždy po třech letech pouze jed-

nou dávkou vakcíny. ochrana je navozena za 14 dnů po aplikaci 

druhé dávky. Proto se toto schéma používá v zimních měsících, 

kdy nejsou klíšťata aktivní.

Není však pravdou, že se v ostatních měsících nelze proti kme 

očkovat. Pokud se chcete očkovat v průběhu jara či léta, použije 

lékař tzv. zrychlené očkovací schéma. 

 – if – 

Foto: sAmphoto.cz

Snižte riziko
na minimum

Víte, na jakém principu 
funguje repelent Antimoskyto?
Obtížný hmyz jako jsou komáři a klíšťata jsou velmi citliví na pach 
člověka – dokonce rozpoznají o několik málo procent zvýšené 
množství oxidu uhličitého, který člověk produkuje, když dýchá. Rovněž 
jsou citliví na pot, moč a lidské feromony. Člověka nevidí, ale cítí jeho 
pach. Ve chvíli, kdy se postříkáte repelentem Antimoskyto, stanete se pro 
klíšťata a komáry neviditelní, protože necítí pach člověka. Další výhodou 
Antimoskyta je to, že na oblečení nezanechává stopy. U menších dětí se 
doporučuje aplikovat sprej spíše na oblečení nebo na kočárek, děti tím 
před obtížným hmyzem chráníme, ale neriskujme přílišný kontakt dětské 
kůže s repelentní složkou přípravku.

repelent ve spreji,
který zajišťuje efektivní
ochranu kůže proti 
· klíšťatům
· komárům 
· ovádům

chraňte sebe
a své děti
před komáry
a klíšťaty  

®

®

®

®

K dostání v lékárně nebo na www.dacom.cz

V nabídce
Anti moskyto dětský

Anti moskyto normál
vždy 100 ml a 27 ml 



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



Celulitida postihuje především boky, stehna 

a hýždě. 

•	 lehká celulitida je viditelná pouze teh-

dy, když stisknete kůži mezi prsty. 

•	 Při 2. stupni už vidíte pomerančovou 

kůži, když stojíte, ovšem jakmile si leh-

nete, zmizí. Znamená to, že u lehké 

celulitidy ještě nevznikl zánět. 

•	 Třetí stupeň, což je střední celulitida, 

je pomerančová kůže viditelná, i když 

ležíte. v ohnisku celulitidy se nahro-

madilo velké množství tekutiny, ně-

kdy jsou i oslabené krevní vlásečnice 

a kůže je chladnější.

Celulitidu považujeme za pouze kosme-

tický problém. málokdo ví, že souvisí 

s nedostatečnou činností lymfatického 

systému a krevního oběhu. Nesprávnou 

životosprávou je tělo zanášeno toxiny 

a nestrávenými metabolity, které lymfa-

tický systém není schopen vyloučit. Tká-

ně v takovéto situaci trpí nedostatečnou 

výživou, především minerály a vitaminy. 

důsledkem jsou změny podkožního tu-

kového vaziva. dalším momentem vzni-

ku celulitidy je zhoršený metabolismus 

tuků, což může souviset se zhoršenou 

činností jater.

�� Co CelUlITIdU PodPorUJe:

1. špatné stravovací návyky (cukr, 

dorty, čokolády, uzeniny, chipsy, in-

stantní a konzervované potraviny, 

bílé pečivo, majonézy, tučná masa 

a omáčky, přílišné solení), nedosta-

tečný příjem vhodných tekutin.

2. kouření, pití kávy a alkoholu

3. Nedostatek pohybu.

4. stres

5. Nadváha

6. Těsné oblečení
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říká se jí celulitida, lékaři používají raději odborný výraz dermopanikulóza. 

označení „pomerančová kůže” je poetičtější, ale vždy jde o jedno a totéž 

- o tuk, který se pod pokožkou hromadí jako sražený tvaroh. výsledek? 

Ani sebelepší plavky nepřekryjí spoustu hrbolků - zejména na stehnech  

a hýždích, ale také na pažích - připomínajících kůru zralého pomeranče.

Celulitida – pomerančová kůže je považována především za kosmetický 

problém, který trápí více či méně 90% žen.

Celulitida 
a jak na ni
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�� Co Pomáhá v BoJI ProTI 
CelUlITIdě:
v tomto celoživotním boji nelze spoléhat 

na jednu zbraň, naopak je třeba využít 

všechny zbraně.

1. Zdravý stravovací režim s preferová-

ním zeleniny, ovoce, celozrnných obi-

lovin a pečiva, luštěnin a nízkotučných 

mas a mléčných výrobků. 

2. Pravidelné pročišťování organismu, 

při kterém se musíte především snažit 

vyloučit ze svého jídelníčku všechny 

škodliviny - cukr, sladkosti, uzeniny, 

chipsy, instantní výrobky, bílé pečivo, 

kečup, majonézy atd. dopoledne mů-

žete především při teplém počasí jíst 

pouze ovoce, během dne pak celozrn-

né pečivo, drůbež, ryby, obiloviny, bílé 

jogurty, luštěniny společně s půl kilem 

čerstvé zeleniny.

3. dodržování optimálního pitného reži-

mu, což představuje vypít 2-3 litry čis-

té vody bez bublinek a bylinných ne-

slazených čajů a navíc něco ovocných 

a zeleninových šťáv.

4. Pohyb v jakékoli formě. lymfa musí 

v těle proudit a odvádět z těla toxiny. 

Nemá však svou vlastní pumpu jako 

krevní oběh (srdce), proto musíme 

lymfu v těle rozproudit. 

5. lymfu rozproudíme také masážemi – 

nejlépe masírovat celé tělo kartáčem 

na šaty nebo speciální sisalovou ruka-

vicí ráno a večer. speciální masáže lze 

při léčení celulitidy doplnit používáním 

přípravků s obsahem jinanu dvou-

laločnatého, jetele, semen vinných 

hroznů a řasy mechýřnaté. Tyto pří-

pravky zlepší vnitřní výživu tkání, zvýší 

odbourávání tuků v buňkách a chrání 

před změnami pojivové tkáně.

6. střídavé sprchování teplou a studenou 

vodou (60 – 80 sekund se sprchujte 

teplou vodou a 20 sekund studenou 

vodou).

7. odborně prováděná lymfodrenáž 

a proticelulární masáž, případně další 

procedury jako teplé zábaly.

8. Užívání přípravků, které zlepší vnitřní 

výživu tkání a chrání před jejími změ-

nami, vhodné jsou i přípravky, které 

urychlují spalování tuků.

9. Provádění detoxikace – např. 3 denní 

hladovkou, zařazením ovocného dne 

1x týdně.

- if-

Zroj: celostnimedicina.cz, Ing. Ilona roz-

hoňová 

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 simova@rodinaaja.cz 
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

1-2 s_WEB.indd   1 31.8.2009   22:57:35

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
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Používat při tepelné úpravě pokrmů spous-

tu oleje, případně jiného pokrmového 

tuku, je dávno totálně out. moderní kucha-

ři upřednostňují zdravé vaření, tudíž vaří, 

smaží a grilují podle nejnovějších trendů.

�� vyBíráme NádoBí
výběr nádobí má vliv na to, jak vaříme 

a také jak strávníkům chutná. materiál ne-

vybíráme podle toho, který se nám líbí, ale 

podle sporáku, který používáme. litinové 

hrnce a pánve jsou vhodné pro sporáky 

plynové, elektrické spirálové a také pro ce-

lolitinové plotýnky. Pro keramickou varnou 

desku musí mít nádobí smaltované dno. Na 

plynových hořácích nebo elektrických plo-

týnkách můžeme vařit i v ocelovém a hliní-

kovém nádobí, ale pro keramickou varnou 

desku nebo celolitinové plotýnky pořiďte 

ocelové nádobí s měděným dnem nebo 

hliníkové s měděným či hliníkové se sil-

ným dnem. sklo se hodí na plynové hořáky 

i elektrické plotýnky a keramickou desku, 

měděné a hliníkové na elektrické plotýnky.

litinové nádobí kupujeme s co nejsilněj-

šími stěnami. lepší jsou dvě ucha, aby se 

plné nádobí snadněji zvedlo. dřevěná ucha 

jsou lepší, protože se nerozpálí. měděné 

by mělo být uvnitř z nerezové oceli. Tyto 

nádoby jsou sice drahé, ale vydrží mnoho-

násobně déle než s vnitřkem z cínu. ohni-

vzdorné sklo je velmi praktické, lze v něm 

vařit, ohřívat, péct v troubě, můžeme ho 

použít v mrazáku, i v něm ohřívat pokrmy 

v mikrovlnné troubě.

�� vAřTe BeZ TUkU
k tomu je pochopitelně zapotřebí speciální 

druh nádobí, který přípravu pokrmů, buď 

bez tuku, anebo s minimem tuku, umož-

ňuje. Zdravé a přitom chutné jídlo je totiž 

jedním ze základních předpokladů spoko-

jeného života a proto je na místě si takové 

nádobí pořídit. současná kvalitní nádobí 

umožňují zdravé vaření a přípravu pokrmů 
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kdo by nechtěl být zdravý a dokonce k tomu i štíhlý? Prvním krokem 

bude jistě zdravé vaření. Což znamená nejen vybírat kvalitní potraviny,  

ale i užívat kvalitní nádobí.

Zdravé vaření





Moderní vaření rychle a úsporně

Zjištěné průměrné výdaje za spotřebovanou energii na čtyřčlennou 
domácnost při vaření 4× týdně činí cca 750,- Kč/měsíc, tj. 9000,- Kč 
za rok. Vyčíslené úspory odpovídají stejné frekvenci vaření na různých 
typech nádobí.

Úspora energie u vybraných typů nádobí

Test

A

B

C

Úsporné
Elektrický 

zdroj Plyn

Spotřeba energie Finanční úspora

TITANO 4230,- 4140,- 

450,- 1620,-

0,- 0,-

Nerezové 
nádobí

Smaltované 
nádobí

Neúsporné za 1 rok

Všechny testy byly provedeny v laboratoři Školicího střediska povrchových úprav 
pro následnou aplikaci potravinářských antiadhézních systémů, Adamov, ČR

Vaří 2x rychleji 

a uspoří polovinu 

energie a času

www.titano.cz

• Zdravé vaření a pečení

• Úspora energie a času 

• Snadná údržba 
nepřilnavého povrchu

ve vlastní šťávě, a proto do nich nemusíte 

přidávat tuk. hotová jídla jsou díky tomu 

mnohem zdravější než ta připravená běž-

ným způsobem. mezi další přednosti tako-

vého nádobí patří, že se nepřipaluje. kaž-

dou hospodyňku proto potěší, že po vaření 

na hrncích a pánvích nezůstávají zbytky 

připečených jídel, což podstatně usnadňu-

je jejich čištění. Při výčtu výhod v žádném 

případě nesmíme zapomenout ani na mi-

nimální množství spotřebované energie bě-

hem vaření! 

�� PáNve A hrNCe
Pojďme tedy společně vybavit kuchyni ná-

dobím podle nejnovějších trendů zdravého 

vaření. Začněme pánvemi, které patří k nej-

používanějším kusům nádobí vůbec. vybrat 

si můžete mezi titanovými, indukčními, tef-

lonovými, hlubokými, hranatými, pečícími 

nebo grilovacími pánvemi. milovníci asijské 

kuchyně jistě uvítají pánve Wok. vášniví 

kuchaři pak bezpochyby sáhnou po hrn-

cích, kastrolech a rendlících s nepřilnavým 

povrchem, jejichž neodmyslitelnou součástí 

jsou poklice s plastovými, nerezovými, či lu-

xusními hmatníky.

�� hITy v NádoBí
hitem číslo jedna je indukční titanové ná-

dobí s nepřilnavým a kovuvzdorným povr-

chem, které lze použít na všechny druhy 

sporáků včetně indukce. oblíbené grilova-

cí pánve za svou popularitu svědčí svému 

čtvercovému tvaru a vroubkovanému dnu.

dalším tipem pro zdravé vaření je titano-

vé nádobí se zcela novým, vysoce odolným 

pětivrstvým povrchem, který nepoškodíte 

ani kovovým náčiním, které bezpochyby 

uspokojí i ty nejnáročnější kuchaře.

Je vám sympatické nádobí s thermopo-

intem? v tom případě si pořiďte takové   

s nepřilnavým povrchem, silikonovými ma-

dly. v obchodě si přijdou na své také do-

mácí pekaři a pekařky. Teflonové formy na 

pečení, plechy, pekáče, formy na pizzu nej-

různějších tvarů vám pomohou dopéci vaše 

dílo k dokonalosti.

�� oChrANA hrNCŮ A PáNví
Ať už je nádobí z jakéhokoli materiálu, mu-

síme o něj dobře pečovat, aby nám sloužilo 

co nejdéle. Nové hrnce z mědi ponoříme 

do vroucí vody a necháme je v ní, dokud 

nevychladne. odstraníme tak vrstvu laku. 

litinové hrnce před použitím napustíme. 

Nalijeme do nich trochu víc oleje a ne-

cháme přibližně hodinu hřát při nízkém 

stupni. Necháme vychladnout a vytřeme 

papírovým ubrouskem. smaltované nádobí 

promastíme zevnitř olejem a dáme na ho-

dinu do vlažné trouby. Necháme 12 hodin 

chladnout a poté vytřeme dočista. Teflono-

vý povrch pánví chráníme při ukládání před 

poškrábáním vložením papírových ručníků 

mezi jednotlivé pánve. Aby litinové pánve 

bez povrchové úpravy nerezivěly, dobře je 

po umytí utřeme a vydrhneme papírovým 

ručníkem namočeným v rostlinném oleji.

�� Co říkáTe NA sklo?
skleněné nádobí je vhodné pro vaření po-

travin na otevřeném ohni. díky své prů-

hlednosti můžete sledovat celý proces va-

ření. skleněné nádobí je vysoce hygienické 

a zaručuje zdravotně nezávadnou přípravu 

jídel. Pokud ho jednou vyzkoušíte, určitě 

už nebudete chtít, aby ve vaší kuchyni 

chybělo.

�� sTArá doBrA remoskA
Zapomenout nesmímě ani na nádobu zva-

nou remoska. Už sice vypadá trochu jinak, 

než ta z kuchyně našich babiček, přede-

vším zvolený material nám zajišťuje zdravé 

a chutné vaření.

výhody – ProČ Právě JI? 
•	 snadná příprava pokrmů

drůbeže, ryb a všech druhů masa, zeleniny, 

pizzy, koláčů, dortů i moučníků.

•	 Nízká spotřeba elektrické energie!

remoska výrazně šetří vaši peněženku. Ná-

klady domácností na elektřinu neustále ros-

tou. remoska však svým příkonem 500W 

(typ original) a 650W (typ grand) předsta-

vuje úsporu elektrické energie, oproti jiným 

spotřebičům o více jak polovinu. 

•	 Povrchová úprava z Teflonu!

Nepřilnavý Teflon®Classic je zárukou přípra-

vy jídel odpovídajících zdravé výživě! lze 

vařit a péci téměř bez tuku a připravované 

pokrmy se v nádobě nepřipalují!

•	 Jednoduchá obsluha i údržba!

Pečení a vaření není nutné regulovat, je 

přizpůsobena pro plynulé a dokonalé pe-

čení. skleněným průhledem ve víku může-

me kontrolovat průběh vaření. Připravíme 

všechny druhy polotovarů.

Text: Jana Abelson Tržilová

Foto: samphoto.cz

Zdroj: clanky.vareni.cz, bydleni.idnes.cz

výživa
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Všechny testy byly provedeny v laboratoři Školicího střediska povrchových úprav 
pro následnou aplikaci potravinářských antiadhézních systémů, Adamov, ČR

Vaří 2x rychleji 

a uspoří polovinu 

energie a času

www.titano.cz

• Zdravé vaření a pečení

• Úspora energie a času 

• Snadná údržba 
nepřilnavého povrchu



Nezávislé vědecké testování poukázalo na 

fakt, že konzumace pěti porcí ovoce a zele-

niny denně pomáhá udržet si optimální tě-

lesnou váhu, zabraňuje mnoha nemocem, 

omlazuje nás, udržuje naši mysl v pohodě 

a navíc nám dodává svěží energii. A to 

v jakékoli věkové skupině a bez rozdílu po-

hlaví. Je poměrně mnoho důvodů k tomu, 

aby ovoce a zelenina zabíraly dominantní 

prostor v našem jídelníčku. 

Jednou z nejvýznamnějších složek ovoce 

a zeleniny je vláknina. výhodou je obsah 

vlákniny jak nerozpustné, tak i rozpustné.

hlavní přínosy vlákniny:

•	 Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu 

a tím riziko aterosklerózy, tedy Im, is-

chemické choroby srdce

•	 snižuje glykemický index stravy, tedy 

snižuje hladinu glykemie. má význam 

především u diabetiků a osob s nad-

váhou

•	 Zvyšuje objem stravy, tím zvyšuje pocit 

nasycení, to má opět význam hlavně 

u osob redukující váhu 

•	 Urychluje peristaltiku střev a upravu-

je objem stolice, tím pomáhá jak při 

průjmech, tak u zácpy, ale v prvé řadě 

pomáhá v prevenci karcinomu tlusté-

ho střeva, ale i hemeroidů

•	 snižuje množství žlučových kyselin, 

tím pomáhá i v prevenci žlučových 

kamenů

optimální množství vlákniny je u dospělé 

populace 20–30 g.

�� JedNA velká PorCe Je 
ProsTě šPATNě
Pokud myslíte na to, že jíst pětkrát denně 

ovoce a zeleninu není potřeba a stačí si dát 

k obědu či večeři zeleninový salát, smýšlíte 

špatně! „Zvláště u vitamínů rozpustných ve 

vodě, jako je například vitamín C nebo vi-

tamíny skupiny B, dojde při nadbytku k vy-

loučení těla bez užitku. 

Například u vitamínu C z přirozených zdro-

jů, jako je ovoce a zelenina, umí naše tělo 

vstřebat přibližně 50–70 mg vitamínu C, 

zbytek naše tělo vyloučí. Právě u těchto vi-

tamínů má pro nás mnohem větší význam 

přijímat je v menších dávkách rovnoměrně 

rozdělených do celého dne“ vysvětluje vý-

živová specialistka společnosti sToB Nikola 
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Podpora správné výživy a udržování 

zdravého životního stylu by měla být 

založena na pravidelném dodržování 

konzumace pěti porcí ovoce a zeleniny 

denně. výživoví odborníci ze světové 

zdravotnické organizace doporučují sníst 

denně alespoň 200 g ovoce a 400 g ze-

leniny. Nezapomínejte však na to, že jíst 

ovoce a zeleninu byste měli v pravidel-

ných intervalech a můžete ji kombinovat 

i s ovocnými a zeleninovými šťávami.

nezapomínejte na 
ovoCe a zeleninu





hanyšová. Chcete-li tedy dbát na vyváženou 

hladinu příjmu vitaminů, minerálních látek 

apod., musíte tělu zajistit celodenní optimál-

ní příjem jejich dodávání. Tedy konzumovat 

spíše menší porce, zato víckrát denně.

Jednoduchá rada, jak toto pravidlo začít 

dodržovat, je nad jídlem přemýšlet. Pro-

tože právě zdravá a vyvážená konzumace 

potravin ovlivňuje naše zdraví a fungová-

ní. věnujte každý večer chvíli tomu, jak si 

poskládáte jednotlivé ovocné a zeleninové 

komponenty na den následující. „Nezapo-

mínejte, že denní porce můžete také obo-

hacovat ovocnými a zeleninovými šťávami, 

které jsou pohodlnou a rychlou náhradou“ 

dodává Nikola hanyšová.  

�� ovoCNé A ZeleNINové šťávy 
JAko soUČásT ZdrAvého 
JídelNíČkU
kvalitní zeleninové a ovocné šťávy (džusy) 

si dopřávejte s označením 100 %. Ty jsou 

totiž vylisovány nebo stlačeny z kvalitního 

ovoce a zeleniny nebo jsou vyrobeny z kon-

centrované ovocné šťávy či zeleninového 

pyré (podíl vody je obnoven po jeho před-

chozím odpaření). Pokud tedy zrovna ne-

máte po ruce ovoce a zeleninu, je ovocná 

šťáva vhodnou formou k doplnění potřeb-

ných látek. Jedna 200 ml sklenice zelenino-

vé šťávy nebo džusu plnohodnotně pokryje 

jednu z pěti denních doporučených porcí 

ovoce a zeleniny.

Při sestavování jídelníčku dbejte na pestrý 

výběr ovoce a zeleniny a dbejte na vyváže-

ný příjem vitamínů a minerálních látek. 

Nejčastější stavy, které zvyšují přísun ně-

kterých vitamínů a je potřeba je pravidelně 

doplňovat:

•	 období růstu u dětí

•	 Těhotenství a kojení

•	 stáří, kde je často nedostatečná výživa

•	 Těžká fyzická či psychická námaha

•	 kuřáci, nadměrná konzumace alko-

holu

•	 Nachlazení, nemoc, rekonvalescence 

(pooperační období)

�� 10 TIPŮ, JAk PrAvIdelNě JísT 
ovoCe A ZeleNINU Během dNe
Pamatujte tedy na to, že jíst ovoce a zele-

ninu v menších porcích, zato víckrát denně 

je pro tělo mnohem přínosnější. A pokud 

vás trápí obavy, že na pět zmiňovaných por-

cí prostě zapomenete, máme pro vás pár 

tipů, jak si s touto konzumací poradit.

1. oblibte si číslo 5, napište si je na kus 

papíru a vystavte si je někam na oči

2. Nezaměřujte se pouze na syrovou zele-

ninu a ovoce – kombinujte je s ovocný-

mi a zeleninovými šťávami. využijte pes-

trou škálu výběru zeleniny a ovoce, čímž 

si zajistíte větší spektrum nejen vitamí-

nů, antioxidantů a minerálních látek, ale 

také chutí, díky kterým si určitě najdete 

vaši oblíbenou dávku ovoce či zeleniny

3. vybírejte si zeleninu a ovoce podle ba-

rev oblečení, aby se vám hodila k out-

fitu a považujte ji za doplňky (existuje 

totiž opravdu pestrá škála barev ovoce 

a zeleniny)

4. Na pracovní porady, školení nebo tře-

ba procházky se vybavte ovocem, ze-

leninovou či ovocnou šťávou. 

5. svačte – dopřávejte si mezi hlavními 

jídly porce ovoce a zeleniny 

6. každé hlavní jídlo doprovázejte zele-

ninou a to bez ohledu na to, v jakém 

je stavu – tedy syrovou, dušenou či 

vařenou

7. doma nebo na pracovním stole mějte 

vždy ovoce a zeleninu na očích, abys-

te měli možnost, kdykoli vás přepadne 

chuť na něco dobrého, ovoce a zele-

ninu po ruce

8. Inspirujte se novými recepty, v nichž 

jsou složkou ovoce a zelenina, případ-

ně hledejte recepty, ve kterých je hlav-

ní složkou zeleninová šťáva

9. vyměňte čokoládové tyčinky za zele-

ninové a ovocné šťávy v praktických 

uzavíratelných obalech, které můžete 

dát do pracovní kabelky či aktovky

10. Buďte ráno fresh – začněte den sní-

daní doplněnou o ovoce či zeleninu, 

případně si dejte 150–200 ml sklenici 

ovocné nebo zeleninové šťávy, začne-

te totiž den s větší svěžestí

více informací hledejte na  

www.vimcovybrat.cz 

Foto: sAmphoto.cz

výživa

www.rodinaaja.cz78

Nová zmrzlinová sezóna?

Novinky pro rok 2013

Každý rok chystá Fruitisimo mnoho novinek, se kterými zahajuje zmrzlinovou sezónu  
startující 1. 4. 2013. Vždy přichází s něčím originálním a netradičním.  
Nicméně se nezapomíná ani na zmrzlinové klasiky a stálice.

Smetanový rybíz 
– kombinace smetanové 
zmrzliny s rybízovým 
džemem francouzského 
původu

Máta  
s čokoládou 
– známá kombinace čokolády 
a máty si svou specifickou 
osvěžující chutí získá mnoho 
stálých zákazníků, kteří mají 
rádi netradiční příchutě

Jogurt 
– lehká, čistá, osvěžující 
zmrzlina vyráběna 
z jihočeského jogurtu 
s živými kulturami

Lískový oříšek 
– exklusivní oříšková 
zmrzlina s velkými 
kusy karamelizovaných 
oříšků odrůdy 
Piemonte 
připravovaných ručně 
našimi cukráři

Co je zmrzlina Fruitisimo?
Ručně vyráběná zmrzlina ve vlastní 1. továrně na zmrzlinu v ČR podle tradičních italských receptur. 

Co je zmrzlina Fruitisimo?
Ručně vyráběná zmrzlina ve vlastní 1. továrně na zmrzlinu v ČR podle tradičních italských receptur. 

Věděli jste, že:
Fruitisimo používá suroviny 
z celého světa, jako například 
pistácie ze Sicílie, nugát z Itálie, 
ovocné pyré z Francie či vlašské 
ořechy ze Sorenta. Můžete tak 
ochutnat každý kout Evropy,  
aniž byste překročili hranice  
České republiky.

Ručně vyráběná 
zmrzlina ve vlastní 

1. továrně na 
zmrzlinu v ČR  

podle tradičních 
italských  
receptur. 

Co je ?zmrzlina

1-2 s_Fruitisimo.indd   1 20.3.2013   9:36:33

Chcete čerstvou šťávu plnou vitaminů ?
       V tom případě si kupte odšťavňovač 
Princess Vita Pure Slow Juicer, 
 který Vám toto splní.

Čerstvá štáva 
ať z ovoce či zeleniny, 

krémové koktejly, 
zmrzlina, ledová káva 

...to vše a ještě více se 
Smoothie maker Princess.

www.nipponcec.cz tel.: 608 713 325

1-2 s_Nippon.indd   1 21.3.2013   22:09:21
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dlouhé zimní období, kdy se člověku nechce opustit teplo domova, se 

neblaze podepsalo na naší tělesné i duševní kondici. Připočteme-li ně-

kolikaměsíční nedostatek slunečního svitu a tedy nižší tvorbu vitaminu 

d, máme definici častého neduhu zvaného jarní únava. Jedná se o pocit 

fyzické a psychické únavy a vyčerpání, který se objevuje v období konce 

zimy a začátku jara. Bránit se můžeme zejména aktivním odpočinkem, 

nejlépe venku na slunci. Neméně důležitá je však i duševní očista a relaxa-

ce, abychom pro změnu rovnýma nohama nesklouzli do jarních depresí. 

Co vám pomůže 
v boji s jarní únavou
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Zimní měsíce organismus vyčerpávají. Pře-

topené místnosti, nedostatek pohybu, těž-

ká strava, brzká tma a obloha spíše pod 

mrakem než zalitá sluncem jsou hlavními 

spouštěči. s prvními jarními paprsky jsme 

najednou plni energie, leč bez potřebné 

fyzické kondice. snadno se vyčerpáme 

a únava je na světě. v tu chvíli bychom měli 

pomalu zvyšovat množství pohybu, dodá-

vat tělu více tekutin a vitamínů a snažit se 

dostat do celkové duševní pohody. k tomu 

napomůže třeba relaxační koupel či vhod-

né, uklidňující vůně.

do koupele i pro následnou péče o pokož-

ku se hodí kvalitní, nejlépe přírodní kosme-

tika s obsahem olejů. Ty kůži nejen zvláční, 

ale jejich vonné složky dokáží navodit pocit 

relaxace, zklidnění a uvolnění. Ti, kdo pre-

ferují před koupelemi spíše aromaterapii, 

by měli sáhnout zejména po nevtíravých 

a jemných druzích. „mezi osvědčené re-

laxační vůně patří například mech, citrusy, 

cedr, bavlník nebo růže. Zaručeně uklid-

ňující pak jsou heřmánek, květ ylang ylang 

nebo vanilka,“ vysvětluje lenka kocour-

ková, majitelka interiérového butiku À lA 

mAIsoN.

zdroj: butik À lA mAIsoN

JAký oleJ ProsPěJe vAšemU TělU?
Mandarinkový olej – podporuje krevní oběh a hydrataci pokožky. Také odstraňuje stres a únavu.

Bergamotový olej – se získává z kůry malého zeleného citrusového plodu, který vypadá podobně jako pomeranč nebo grapefruit. sluneční 

olej, jak se také někdy nazývá, vyniká svou povzbuzující a osvěžující vůní s lehkým hojivým účinkem. Přirozeně uklidňuje, zlepšuje sebevědomí 

a vyjasňuje myšlenky. 

růžový olej – růže se považuje za “královnu esenciálních olejů”, neboť k získání jediné kapky je třeba přibližně třiceti růží. výtažek z růže se 

osvědčuje při péči o suchou nebo citlivou pokožku, kterou dobře hydratuje a vyživuje. 

Olej z kakostu – se vyznačuje svými léčivými účinky, neboť podporuje regeneraci pokožky a vyhlazuje jizvy a jiné nedostatky pleti. I v aromate-

rapii patří mezi nejoblíbenější, protože posiluje rovnováhu mysli a emocí pomocí hormonální regulace a uklidnění nervového systému.

Olej z plumérie – plumérie je oblíbená pro svůj exotický, a přitom jemný nádech. rostlina je v Indii známá také jako západoindický jasmín nebo 

“strom života”. svůdné květinové tóny přinášejí vnitřní klid a harmonii. 

Pomerančový květ – známý také jako neroli, velmi prospívá pokožce, a přitom konejší a uklidňuje smysly. lehké a sladké tóny vynikají také 

svými léčivými a příjemně energickými vlastnostmi.
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můžete číst ušima

PRO ČLENY 25% sleva

NAŠE CD ZAKOUPÍTE
� u všech dobrých prodejců  

CD a knih 
� v Reprezentační prodejně 

Českého rozhlasu 

na www.radioservis-as.cz
mluvené slovo–audioknihy

Vinohradská 12, Praha 2

�

...a mnohé další
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Jak se žije s dvojčaty 7

s dvojčátky kamilkou a michálkem jsme se 

minule rozloučili ve chvíli, kdy se maminka 

konečně dočkala a hned další den měla být 

přijata do nemocnice k dětem.  
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deNík mAmINky

�� 2. ÚNorA 
Nastoupila jsem do nemocnice, všichni ří-

kají, že je to většinou na poslední týden, 

14-dní, tak uvidíme, jak dlouho to bude 

u nás. každopádně nás to zas posouvá dál 

a vypadá to nadějně na ukončení pobytu 

v nemocnici a k postupu domů. Zároveň 

je toho ještě před námi hodně, musíme se 

naučit stabilně papat, teď to máme občas 

pěkné, občas nic a je jedno zda z prsu či 

savičky. ode dneška jsem u nich každé tři 

hodiny a tak minimálně hodinku tam po-

budu, pak jdu odsát napůl hodinky mlíčko 

a pomalu zpět. Je to chvilkami frkot, ale 

to se vytříbí, na pokoji jsme tři maminky, 

ty dvě tedy za pět dní odchází i s miminky 

domu a nastoupí někdo nový. 

�� 3. ÚNorA
děti přestěhovali na poslední oddělení, 

na ImP I, které je hned vedle ImP II, jsou 

tam nové sestřičky, které dohlížejí na prů-

běh a maminkám s dvojčaty pomáhají na-

krmit druhé dítě. I když jsem to občas zkou-

šela i sama nakrmit oba, ale je to docela 

problém. Je pevně stanoveno, že se krmí 

každé 3 hod a do kdy musí být nakrmeno 

– no a s koupáním, cvičením, zkoušením 

kojení, savičky nelze obě děti do termínu 

stihnout. Jak říkají sestřičky, doma si to pak 

nastavím, jak budu potřebovat a bude mi 

to vyhovovat. Zatím si nemohu vzít děti 

na pokoj, tak za nimi docházím každé tři 

hodiny, tedy kromě třetí ranní, to je nakrmí 

a přebalí sestřička na noční.

�� 8. ÚNorA
každý den zkoušíme kojit, začíná to vy-

padat, že se to kamča naučí, dává z prsu 

více než ze savičky, u míši je to naopak, 

ten už občas vypije ze savičky i 50ml. 

střídavě to zkouším, jednoho k prsu, 

pak dokrmit sondičkou, druhého mezi-

tím vezme sestřička savičkou, případně 

ho pak dokrmím sondičkou a za tři hodi-

ny to zkusím opačně. Bohužel u pití mí-

vají poklesy dechu, míša ke konci týdne 

už ne tak významné, oddychne si a po-

kračuje. kamča to má jak na houpačce. 

Chvilku krásné hodnoty dýchání při pití 

a chvilku strašné poklesy, ze kterých se 

strašně dlouho vyhrabává. kamča váží  

2 695 g, míša 3 190 g.

�� 11. ÚNorA
Zkoušíme vymyslet na děti různé režimy, 

jak jim nastavit pití. míša už pije celkem 

pěkně ze savičky, občas ještě dostane son-

dičku, ale hlavně už při pití nemá pokle-

sy dýchání. U prsu mu to tak moc nejde. 

kamča to má naopak, jde jí to lépe u prsa, 

hlavně má u něj menší poklesy dechu, 

i když ty už nyní umí vybrat slušně. ke vše-

mu panu doktorovi se to nějak nezdá, pro-

tože při tom, když přístroj ukáže pokles, 

tak kamča vypadá naprosto čile, zkusil jí 

připojit jiné starší měřidlo, a to ukazovalo 

pěkné hodnoty, tak pan doktor s úsmě-

vem uznal, že ty poklesy nebyly kamčou.

�� 12. ÚNorA
dnes je nám přesně 100 dní. Bohužel 

dnes jsem dostala zánět do pravého prsu, 

mám vysoké teploty, je mi zle a na děti se 

chodím jen koukat. Naštěstí je neděle, tak 

přijela na kukandu moje mamka a je tu 

martin, takže se o děti postarali a sestřič-

ky pomáhají. dnes míšovi už úplně vyndali 

sondičku, jí ze savičky plné hodnoty a tak 

to vypadá moc dobře, teď ještě kamča 

a můžeme jít dom. kamča se také snaží, 

dnes dala třikrát plnou dávku ze savičky, 

ale v těch dalších jídlech už to bylo méně.

�� 19. ÚNorA
Bylo mi oznámeno paní doktorkou, že 

půjdeme 22. 2. 2012 domů, strašně ráda 

bych šla, ale kamča ještě nepapá tak jak 

by měla a mám z toho úplně hrůzu. sest-

řičky mě uklidňují, že se nemám stresovat, 

že dokud kamča nebude pravidelně dá-

vat jídlo, bude si občas odpočívat a bude 

nutná sondička, tak mi ji domů nedají. No 

uvidíme, snažíme se, míšu zvládám v po-

hodě, většinou si vypije svoji plnou dáv-

ku, už ho krmí i martin a jde jim to spolu 

dobře. kamča se také snaží, někdy dá plné 

dávky, někdy méně, někdy nechce, prostě 

to ještě není pravidelné, hlavně sestřičkám 

to s ní jde o hodně lépe než mně, oni to 

jídlo do ní ještě dokážou dostat, já se to 

musím naučit. 

Paní doktorka mi pořád opakuje, že jde-

me příští týden domů, jsem z toho špat-

ná, nakonec mě sestřičky přemluví, ať si 

jdu odpočinout, takže si beru jeden den 

odpoledne propustku a jedu se vyspat 

domů. hned ráno se vracím, mám pro-

čištěnou hlavu a jsem klidnější. rozhodla 

jsem se, že se nebudu trápit kojením, pře-

stala jsem se o to pokoušet, s míšou to 

stejně nemá cenu, tomu savička vyhovuje 

a u kamči, tam potřebuji, aby se nauči-

la nějak jíst a mohli jsme jít domů. Paní 

doktorka z toho není nadšena, prý se jim 

bude špatně vyvíjet chrup… Je to možné, 
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ale moje nervy už na to nemají, kdybych 

věděla, že si kamča z prsu dá plnou, tak 

budu kojit ráda. Jinak mlíčka je pořád dost, 

i když už musím brát i ze zásob, které jsem 

si udělala na ArU a JIPu. Za prvé už jedí víc, 

za druhé jsem měla zánět, takže to prso se 

znovu rozjíždí a za třetí, těmi všemi poku-

sy, teď odsajte, teď nesmíte, teď zkusíme 

kojit, mi prostě poklesla produkce. kamča 

nakonec dostala pro podporu, aby se jí 

lépe jedlo, kortikoidy – dýcháme je 2x den-

ně, na podporu plic, že by se neměla tak 

moc při jídle unavit. oba už mám přes den 

u sebe na pokoji, tak je tam pěkně veselo, 

jsme tam tři maminky s dvojčaty. míša je už 

na pokoji i přes noc, kamča je u sestřiček, 

kvůli tomu, že s tím jídlem ještě zlobí, tak jí 

bohužel občas musí dát sondičku. Na jídlo 

ale jezdím s míšou k sestřičkám. kamča už 

váží pěkných 2 960 g a míša 3 400 g. 

deNík TATíNkA

když manželku povolali, tak jsem doma 

piloval poslední detaily na příchod kulíš-

ků domů. děti přeložili na ImP I., kde se 

většinou pobude do 14-ti dnů a pak se 

jde domů.  To jsem ale ještě netušil, že se 

manželčin pobyt u Apolináře trošku pro-

táhne. Z mého pohledu jí nebylo co závi-

dět, na pokoji byly tři maminky a všechny 

měly dvojčátka, takže když se všichni sešli 

na pokoji, tak tam bylo docela těsno - tři 

maminky a šest vozítek s miminky, a to ne-

mluvím o všem tom pobrekávání a křiku. 

Naši drobečci byly naštěstí poměrně tiší, 

tedy aspoň přes den, když sem byl na ná-

vštěvě, přes noc to prý bývalo horší. 

Podmínky pro propouštění domů byly 

jasně dány. Za 1. oba musí vážit více než 

1,8 kg, za 2. musí sami dýchat bez pod-

pory a za 3. musí vypít předepsané den-

ní dávky jídla. První dvě podmínky jsme 

měli už splněny, ale tu třetí ne a ne splnit. 

Po prvním týdnu co byla manželka zpátky 
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v porodnici, splnil míša i tu třetí podmín-

ku. maminky mlíčko mu chutnalo, i když 

občas také něco nechal, tak denní normu 

pravidelně plnil. s kamilkou to bylo trošku 

složitější. když si postavila hlavu, tak sine-

nechala strčit savičku vůbec do pusinky, 

proto dostala vždy sondičku do žaludku, 

kterou se nakrmila. Byly dny, kdy vypila po-

měrně dost (tedy na její poměry), ale hned 

další den si to zase pokazila a opět dostala 

sondu. Takhle tam manželka strávila dru-

hý týden. Začátkem třetího týdne přišel 

kritický okamžik, kdy manželka dostala 

zánět prsu, což doprovázely vysoké ho-

rečky a péči o dětičky tak převzaly na čas 

sestřičky, nicméně to netrvalo déle než den 

a i když na manželce bylo vidět, že jí není 

hej, tak se opět zapojovala. Týden na to 

mi bylo sestřičkami naznačeno, že bych 

si měl manželku vzít někam ven a nejlépe 

i přes noc, jelikož na ní byla vidět ohromná 

psychická únava a já se jí nedivil, jelikož 

se z původního týdne vyklubaly hned tři 

a slíbené propuštění v nedohlednu. kulíšky 

jsme svěřili opět do péče sestřiček, zašli si 

v Praze na oběd a jeli si domů trošku odpo-

činout. manželka byla dosti bledá, protože 

jednak tři týdny nebyla venku na vzduchu 

a neustále se obviňovala, že tam děti ne-

chala a jede si klidně domů. doma jsme 

probírali co a jak uděláme, až budeme 

všichni pohromadě doma, ale brzy jsme 

usnuli. Ještě předtím jsme se shodli, že by 

byla hrozná situace, kdyby nám míšu pus-

tili domů a kamilka by zůstala v porodnici, 

což mohlo teoreticky nastat, ale dle sestři-

ček tato situace nastává pouze výjimečně, 

když nemají kapacitu. lepší bylo na to vů-

bec nemyslet. druhý den ráno se manželka 

vrátila zpět do porodnice k Apolináři, a to 

ve viditelně lepším stavu.

Pokračování příště…

Foto: archiv rodiny
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Jak již sám název bio potravina napovídá, 

jedná se o produkt pocházející z přírody. 

snadno byste mohli namítnout, že každá 

potravina má svůj původ v přírodě. Bio 

potravina má ovšem k přírodě svým způ-

sobem „blíže“. Je to dáno pevně stanove-

nými pravidly, která musí ekozemědělec, 

tedy producent biosurovin a bio potravin 

a ekozpracovatel, tedy výrobce, dodržovat. 

�� ZáklAdNí PrAvIdlA 
v ekologICkém ZemědělsTví
Pravidla pro ekozemědělce jsou stanovena 

zákonem. Jejich hlavní myšlenkou a cílem 

je vypěstovat a vyprodukovat takové po-

traviny a produkty, které budou chemicky 

a ekologicky čisté, v souladu s přírodou. 

Nastíníme zde jen několik z nich… 

•	 hospodářsky využívané plodiny - bio-

plodiny nesmějí být uměle chemicky 

ošetřovány, včetně osiva a semen. Jed-

ná se o chemické látky proti škůdcům, 

průmyslová hnojiva, různá mořidla 

a další látky. Tyto rostliny nesmějí být 

geneticky modifikované. 

•	 hospodářsky využívaná zvířata - zví-

řatům chovaným na ekologických 

farmách je zakázáno rutinně podávat 

antibiotika a jiná léčiva. Některé látky 

jsou zakázány úplně, jako například 

růstové stimulátory. krmiva pro zvířata 

musí rovněž pocházet z ekologického 

zemědělství. Zemědělec je povinen 

zvířatům umožnit přístup do venkov-

ních prostor. v případě drůbeže se 

nesmí přistoupit ke klecovému chovu. 

Zvířata by se měla chovat v důstojných 

podmínkách, přizpůsobených jejich 

nárokům na životní prostor. 

•	 Zpracovávání biosurovin - tato pravi-

dla se týkají také zpracovatelů surovin 

pocházejících z ekologického země-

dělství. do biopotravin se nesmějí při-

dávat chemická potravinová aditiva, 

chemické konzervanty a další chemic-

ké látky. 

�� Co Nám To PřINáší?
dalo by se říci, že biopotraviny jsou zdra-

vější. Nejedná se ovšem o vyšší obsah dů-

ležitých, či našemu tělu jinak prospěšných 
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koutek. máme bio zeleninu, bio hotová jídla i bio salámy. Jenomže, co to 

vlastně to bio znamená?

také žijete svůj 
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Podle vzoru 
     mateřského mléka.

Není nic přirozenějšího než mateřské mléko, které poskytuje dětem 
od narození nejlepší výživu. Podle vzoru mateřského mléka vyvinula 
společnost HiPP pokračovací mléčnou kojeneckou výživu s obsahem 
Praebiotik® - prebiotické vlákniny GOS, která podporuje zdravou střevní 
mikrofl óru, a Probiotik®, navíc v BIO kvalitě. Inspirováni přírodou tedy 
nabízíme jednu z nejlepších alternativ po mateřském mléce.

Za kvalitu ručím svým jménem.

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. 
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. 
Způsob použití a další informace na obalech a webových stránkách. 

Potravina pro zvláštní výživu.

s obsahem

Jediná pokračovací mléčná 
    kojenecká výživa v BIO kvalitě

a Omega–3 - které jsou důležité 
pro vývoj mozku a nervových buněk

Pro zdravý vývoj
   Vašeho miminka

a

látek. Toto zdraví naopak spočívá v nižších 

koncentracích látek pro nás neprospěšných 

či škodlivých, které se do plodin a produk-

tů živočišného původu dostávají právě pro-

střednictvím průmyslových hnojiv, pesticidů, 

herbicidů a dalších chemických látek, které 

se stále hojně používají v konvenčním země-

dělství i když množství těchto používaných 

látek má spíše sestupnou tendenci. 

Pokud jste se rozhodli zařadit výrobky po-

cházející z ekologického zemědělství do své-

ho jídelníčku, je také důležité vědět, jak 

tyto produkty v obchodech poznáme. Bio-

potraviny označují výrobci tzv. biozebrou 

(logem BIo) a nápisem Produkt ekologické-

ho zemědělství. Často se v názvu takového 

výrobku vyskytují i slova jako „biologický“, 

„organický“ či „ekologický“. všechny tyto 

znaky nemohou ze zákona používat výrobci 

konvenčních potravin, tudíž jsou poměrně 

spolehlivým poznávacím znamením.

�� JAké sI vyBrAT?
Jak již jsme si řekli, biopotravin je na trhu 

velká řada. v kvalitě bio nabízejí prodejny 

mléčné výrobky, pečivo, ovoce a zeleninu, 

rýži, olivové oleje, uzeniny, ovocné a ze-

leninové džusy či bio zmrzlinu. Poslední 

novinkou jednoho z obchodních řetězců 

jsou i biočaje, případně dětské biokaše. 

v hypermareketech nabídka bio produktů 

obsahuje už obvykle více než 200 položek. 

Uvařit tak můžete celý bio oběd, dopřát si 

můžete zdravou svačinku.

vaší pozornosti by neměly uniknout pře-

devším mléčné výrobky. vybírat si můžete 

mezi mléky, jogurty, nebo zakysanými vý-

robky.  samozřejmostí je bio smetana, nebo 

třeba bio smetanová zmrzlina. Já osobně 

bych se ráda přimluvila za jeden z výrobků, 

který je trochu méně tradiční. konkrétně 

za BIo syrovátku. No schválně, víte, že BIo 

syrovátka:  

•	 je přirozeně sladká bez přidání 

jakýchkoli cukrů či sladidel

•	 obsahuje minerální látky, stopové 

prvky

•	 je zdravější než mléko

•	 podporuje redukci váhy

•	 zbaví vás zácpy 

•	 pročistí ledviny, zklidní žaludeční 

potíže

•	 pomáhá odvádět toxické látky z or-

ganismu

•	 dodává dostatek vápníku těhotným 

ženám a kojícím maminkám

Je důležité vědět, že mezi oblíbeným klasic-

kým mlékem a syrovátkou je zásadní rozdíl 

především v obsahu mléčných bílkovin. 

�� ZevNITř I ZveNkU? 
možná budete překvapeni, ale biovýrobky 

jsou k dostání také například v některých 

prodejnách s oděvy. Jistý obchodní řetězec 

začal nedávno v prvních čtyřech českých 

obchodech prodávat trička, džíny, mikiny či 

spodní prádlo vyrobené z biobavlny, při je-

jím pěstování se nepoužívají ani chemikálie, 

ani umělá hnojiva. kromě toho je zakázá-

no použití genově upravených organismů.  

spotřebitelé se navíc kromě produktů 

s označením „biopotraviny” setkávají již 

i s „biokosmetikou”. Nemělo by nás to 

překvapit, vždyť je samozřejmě dávno zná-

mé, že je stejně důležité, jakou výživu dáme 

našemu tělu zevnitř i zvenku. Právě proto 

je možné zakoupit tělová mléka či oleje, 

šampony, mýdla, zubní pasty, ale třeba 

i deodoranty či opalovací krémy, které jsou 

vyrobeny z přírodních suroviny a neobsahu-

jí naprosto žádné parabeny, ropné deriváty, 

alkohol, syntetické parfémy a jiné škodlivé 

látky poškozující životní prostředí a samo-

zřejmě také hormony v našem těle.

-if-

Foto: sAmphoto.cz

Zdroj: www.biopotraviny123.cz,  

www.jime-biopotraviny.cz

výživa

www.rodinaaja.cz90



www.hipp.cz

Podle vzoru 
     mateřského mléka.

Není nic přirozenějšího než mateřské mléko, které poskytuje dětem 
od narození nejlepší výživu. Podle vzoru mateřského mléka vyvinula 
společnost HiPP pokračovací mléčnou kojeneckou výživu s obsahem 
Praebiotik® - prebiotické vlákniny GOS, která podporuje zdravou střevní 
mikrofl óru, a Probiotik®, navíc v BIO kvalitě. Inspirováni přírodou tedy 
nabízíme jednu z nejlepších alternativ po mateřském mléce.

Za kvalitu ručím svým jménem.

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. 
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. 
Způsob použití a další informace na obalech a webových stránkách. 

Potravina pro zvláštní výživu.

s obsahem

Jediná pokračovací mléčná 
    kojenecká výživa v BIO kvalitě

a Omega–3 - které jsou důležité 
pro vývoj mozku a nervových buněk

Pro zdravý vývoj
   Vašeho miminka

a



frAGMENT

ČerNí šmoUlové
Příběh Černí šmoulové je prvním samostatným 
příběhem, v němž se modří hrdinové představili 
čtenářům jako svérázný národ žijící ve skrytém 
šmoulím kraji. komiks vyšel roku 1959, ve stej-
ném roce vyšel i příběh lovec šmoulů, v němž 
měli svou premiéru gargamel a jeho kocour 
Azrael. Čeští čtenáři tak mají možnost se sezná-
mit s úplnými počátky šmoulí historie.

o léTAJíCíCh sTroJíCh

Pohádky Z PověTří
lidé odnepaměti snili o létání. o tom, že se jako 
ptáci vznesou k nebi a budou moct svět pod 
sebou pozorovat z výšky. Po mnoha neúspěších 
a někdy i pořádně bolestivých pokusech se jim 
to podařilo. A tak si přečtěte, jaké to bylo, když 
louis Blériot přeletěl lamanšský průliv nebo 
když stanul první člověk na měsíci.

mŮJ NeJhorší školNí rok 2
rafe si píše deník a doplňuje ho komiksy plné 
posměšných vtipů, za které mu hrozí vyloučení. 
Angličtinářka donatellov se nakonec ukáže být 
vlídnou bytostí a pomůže mu dostat se na ji-
nou, uměleckou školu. k přijímacím zkouškám 
přinese jeho komiksy – a rafe je přijat! Zapadne 
rafe v nové škole mezi ostatní spolužáky, mezi 
snoby a nafoukance? Jak jim předvede, že není 
žádný outsider?

UměNí Je hrA
kresli, maluj, tiskni, vyprávěj! To všechno s kni-
hou Umění je hra, která obsahuje 48 fantastic-
kých podrobných návodů na výrobu jedineč-
ných uměleckých výtvorů. Prohlédni si obrázky, 
postupuj krok za krokem a bude z tebe umělec!

ALBATrOS

TAdy všUde Byl... lAdIslAv smolJAk
kniha vystihující ladislava smoljaka 
v jeho různých životních rolích. Bio-
grafická zkratka od malého žáka, 
přes asistenta na Fakultě technické 
a jaderné fyziky, spolutvůrce feno-
ménu Cimrman, až po smělého ná-
mořního vlka na slapech. 
redaktor – Učitel – herec – Au-
tor – režisér – stavitel – hospodář 
– Zlepšovatel – Námořník – Táta – 
děda – kamarád – občan.

krysáCI JsoU ZAse sPolU
daleko na moravě, uprostřed valašského krá-
lovství, na malém smetišti nedaleko vizovic 
žijí dva krysáci hubert a hodan. spolu se sád-
rovým trpaslíkem ludvíčkem spokojeně bydlí 
v zásuvkách starého šicího stroje s výhledem 
na vysavač a všem se jim ohromně stýská… 
Naštěstí na edáčka je vždycky spolehnutí, 
a tak se vrací z Prahy na vizovické smetiště, 
protože domov je tam, kde jsou kamarádi

EDICE ČESKé TELEVIZE

Cd ArNošT goldFlAm: TATíNek NeNí k ZAhoZeNí
Napsal a vypráví Arnošt goldflam. 
kniha pohádek pro malé i velké, 
kterou Arnošt goldflam vymyslel 
a následně sepsal pro své děti, jistě 
potěší i ty vaše.  Audiokniha, jež 
vychází z knihy, která v roce 2005 
získala cenu magnesia litera 
za nejlepší knihu pro děti a mládež, 

obsahuje pět pohádek. hrdinou všech je statečný tatínek. Přebal Cd 
ilustrovala autorova žena. obsah Cd: Tatínek a drak lidožrout – 
Tatínek a strašidelný dům – Tatínek a olympijské hry – Tatínek a čert 
– Tatínek a mimozemšťani. 

Cd ed mCBAIN: BrokovNICe
žena středních let s nožem zapích-
nutým v hrudi vypadá ve smrti 
o něco lépe než dvojice manželů 
střelená z blízkosti do tváře brokov-
nicí. To je však jen malá útěcha pro 
detektivy 87. revíru, kterým za je-
den den přibyly hned dva případy, 
stejně jako to, že ten druhý se nej-

dřív jeví jako kombinace vraždy a sebevraždy… v titulní roli detek-
tiva Carelly Pavel soukup. ed mcBain (vl. jménem evan hunter) 
napsal desítky populárních detektivek z 87. revíru ve smyšleném 
městě Isola s detektivem stevem Carellou. Nyní máte možnost se-
známit se s jednou z nich.

Cd mP3 mAdeleINe AlBrIghTová: PrAžská ZImA
madeleine Albrightová napsala str-
hující příběh plný dobrodružství 
a vášně, tragédie a odvahy na poza-
dí okupovaného Československa 
během druhé světové války a násle-
dujících tří let, vedoucích k Únoru 
1948. ve své knize nabízí svěží, neo-
třelý pohled na události, jež formo-

valy její život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyš-
lení o mravních dilematech, která se projevovala i v našich 
životech.” václav havel. Cd načetla dana syslová. Bonus: 50minu-
tový pořad pořízený během návštěvy m. Albrightové v Praze 
na podzim 2012, kdy přijela představit knihu Pražská zima – zá-
znam besedy se studenty na Filozovické fakultě Uk.

rADIOSErVIS
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PoNorkA
Pátnáctiletý mladík jménem oliver Tate už 
měl v Česku premiéru na plátnech kin, ale v 
knížce, která úspěšný film inspirovala, jsou 
jeho nesnáze s dospíváním drsnější i zábav-
nější zároveň. oliver je na svůj věk možná 
až příliš chytrý a jistě až příliš naivní a jeho 
komentáře o vrstevnících i dospělých, mezi 
nimiž vyrůstá, v sobě mají neodolatelnou 
směsici křehkosti a inteligence. oliver má 

své plány: jednak rozhodně hodlá přijít o panictví, jednak zachrá-
nit manželství svých rodičů. A při jejich uskutečňování je vskutku 
vynalézavý. skutečnost ho přesto v mnohém překvapí...

PAN BUrák
david Pepin svou ženu Alici miluje, zároveň už 
ji ale nemůže vystát, a tak začne snít o náhod-
ném zásahu shůry, který ho milované ženy zba-
ví. kde se sny stýkají s realitou? A jak do všeho 
zasáhne Pan Burák? v napínavém příběhu s 
kriminální zápletkou, který bravurně pracuje s 
psychologií a nezapře inspiraci ve filmech Alfre-
da hitchcocka, Adam ross zachycuje všechny 
odstíny emocí, jež těsné soužití v manželství 

přináší. láska a násilí, důvěrnost a nevěra, touha a odpor jako by 
byly rubem a lícem téže mince, která se v letu neustále obrací. 

PLUS

omylem géNIem
velká část nejoslavovanějších objevů historie lid-
stva od střelného prachu až po viagru je dílem 
čiré náhody, která vedla k převratným myšlen-
kám a vynálezům. vydejte se s touto knihou na 
prohlídku vědeckých a technologických zázra-
ků, které změnily svět, a přesvědčte se, že pev-
ná víra, nečekaná inspirace a nenadálé změny 
chápání mohou ze dne na den změnit způsob, 
jakým vnímáme svět.

oNe dIreCTIoN
harry, Niall, louis, Zayn a liam je pět úplně oby-
čejných kluků, kteří šli za svým snem. Našli v sobě 
odvahu a přihlásili se do konkurzu světoznámé 
soutěže x Factor a hudební guru velké Británie 
simon Cowell v nich rozpoznal ohromný poten-
ciál a sestavil z nich skupinu, kterou dnes zná 
snad každý. říká se jim novodobí Take That a 
hysterie fanoušků a zejména fanynek dosahuje 
téměř stejných výšin, jaké zažívali slavní Beatles. 

Jsem roZTříšTěNá 
Nikdo neví, proč je Juliettin dotek smrtící, ale 
obnova s ní má své plány. Chtějí ji použít jako 
zbraň. ovšem Juliettina představa je úplně 
jiná… Tuhle knihu nebudete moci odložit.

COOBOO

sTrážCe mAJákU
Patrik hedström se po těžké nemoci vrací do zaměst-
nání. Zároveň má on i jeho manželka erika plné ruce 
práce s předčasně narozenými dvojčaty. hned po ná-
vratu na policejní stanici ho zcela pohltí nové vyšetřo-
vání vraždy. obětí je ekonom mats sverin, rodák z 
Fjällbacky, který žil dlouhá léta v göteborgu. vychází 
najevo, že těsně před smrtí navštívil svou dávnou lás-
ku Annie na ostrově graskär.

PosváTNá krávA
když autorka opouštěla koncem osmdesátých let 
po několikaměsíčním pobytu Indii, zapřísahala se, že 
se už do téhle země nikdy nevrátí. o jedenáct let 
později však znovu přijíždí do dillí za svým snouben-
cem. odlet do nejšpinavějšího města na světě bere 
jako oběť, kterou musí přinést své lásce. krátce po 
příjezdu sarah těžce onemocní a bojuje o život. 

klAUdIe NA roZCesTí
Příběh mladé ženy, která dokázala obětovat vše touze 
po vlastním dítěti klaudii už bylo třicet. má za sebou 
jeden vážný vztah, který ukončila, protože si byla jistá, 
že na ni čeká někdo lepší. Potkala čtyřicetiletého Pet-
ra. Ten žije sám, přestože stále není rozvedený se svou 
manželkou, s níž střídavě vychovává dceru Terezku. 
Zpočátku je klaudie ve vztahu spokojená, než si defi-
nitivně uvědomí, že čas neúprosně utíká a ona touží 
po vlastním dítěti. Bohužel Petr o další dítě nestojí. Jak 

se klaudie zachová? Čeho všeho je schopna se kvůli mateřství vzdát?
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Chraňte si svá prsa 
Prostřednictvím projektu INg životní pojišťovny For you se mohou ženy pojistit pro 
případ, že uslyší neradostnou diagnózu – rakovina. 

Pojištění je koncipováno tak, aby ženě pomohlo řešit obtížné situace po dobu léč-
by. Pomoc nabízí nejen asistenční služby, jež mohou ženy čerpat až do výše 20 
tisíc korun, ale také vysoké pojistné plnění 750 000 kč. Asistenční služby lze využít 
podle momentální potřeby, třeba na hlídání dětí, úklid, pomoc v domácnosti, ná-
kupy, dopravu na vyšetření a další služby, které nemůže žena zvládat sama. Pojistné 
plnění zase pomůže nahradit pokles příjmů způsobený absencí v práci, nebo po-
skytne potřebné finance na léky nehrazené pojišťovnou. žena tak má jistotu, že je 
její rodina zajištěna a může se plně soustředit pouze na léčbu.

druhou, neméně přitažlivou součástí projektu For you je podpora charitativních ak-
tivit. směřuje výhradně na boj proti rakovině. Prvním takovým projektem je finanční 
sbírka na pomoc k rozšíření denního stacionáře ve Fakultní nemocnici v motole. 
„Celková suma, která pomůže pokrýt náklady na jeho rozšíření, je 250 000 kč. 
Za tyto prostředky nakoupíme další polohovatelná lůžka do našeho ambulantního 
stacionáře,“ informuje mUdr. Jana Prausová, primářka radioterapeuticko-onkolo-
gického oddělení FN v motole.

více o projektu For you na www.foryou.cz



modelka a miss Čr z roku 2003 lucie 

váchová křížková přijela na focení den 

poté, co se s mužem – jachtařem davidem 

křížkem – a desetiměsíčním synkem 

davídkem vrátila z lyžování v Itálii.  

lucie přijela do ateliéru z Plzně, kde 

s rodinou bydlí. davídek byl trochu nejistý, 

ale když pak během našeho povídání mohl 

prozkoumávat různé stojany, sledovat 

rozsvícené lampy a lézt na schůdky, byl 

naprosto spokojený.

�� NevAdí vám doJížděNí 
Z PlZNě do PrAhy?
Nevadí. Jsem na Plzeň zvyklá. máme tam 

s davidem přátele, byt, zázemí. když na-

padne sníh, jako třeba dneska, není to 

příjemná cesta, ale já řídím ráda.

�� PoCháZíTe Z PříBrAmI, ProČ 
JsTe ZAkoTvIlA Právě v PlZNI?
manžel se tam narodil, já v Plzni studo-

vala. Začali jsme tu spolu žít a když se 

pak narodil  davídek, už jsme tu zůsta-

li.  o tom, že bychom se přestěhovali 

do Prahy, zatím neuvažujeme, i když 

do ní někdy jezdím za prací každý den. 

�� Co koNkréTNě ZNAmeNá 
ZA PrACí? svého ČAsU 
JsTe moderovAlA PoČAsí 
NA Nově, věNUJeTe se 
modelINgU...
modeling dělám pořád, počasí jsem uvá-

děla asi před osmi lety a byla to pro mě 

zajímavá zkušenost. Ale dostávám nabíd-

ky na moderování různých společenských 

akcí. Také jsem začala spolupracovat 

s Českou televizí na pořadu sama doma. 

měla jsem zaskočit za ester Janečkovou, 

která plánovala odchod na mateřskou 

dovolenou. Ale protože bohužel o mi-

minko přišla, zůstala v práci a já mode-

ruju jen jednou za čas. Uvádět živý pořad 

mě moc baví, je to skvělá moderátorská 

škola, navíc tento je pro mě nesmírně po-

učný. sledovala jsem ho dávno předtím, 

než jsem se do něj zapojila. 

 

�� TAkže moderováNí vás Teď 
PlNě vyTěžUJe.
vytěžuje, ale primárně jsem hlavně ma-

minka.  mohla bych pracovat ještě víc, 

ale nechci. dítě jsme si nepořizovali pro-

to, abychom ho dávali hlídat a byli každý 

den v trapu. Ale práce, kterou dělám, mě 

baví a nechci se jí úplně vzdát. vím, jak 

to chodí – odmítnete jednou, dvakrát, 

a potřetí už vám klient ani nezavolá. Já 

jsem s davídkem strašně ráda a je pro 

mě na prvním místě. Na druhou stranu je 

někdy fajn zabývat se něčím jiným a ne-

mluvit jen v citoslovcích. myslím, že i pro 

davídka je dobře, že není jen se mnou, 

ale užijí si ho i babička s dědou a já za-

tím načerpám energii a pak se mu můžu 

zase věnovat. (Zatímco Lucie vyprávěla, 

sledovala Davídka, jak zápasí se stojanem 

na ateliérovou lampu a nenápadně stojan 

přidržovala, aby si synek neublížil).

Prostě 
to byla láska

lucie váchová křížková se narodila  4.9. 1984 v Pří-

brami. do sedmnácti let dělala závodně sportovní 

gymnastiku, pak s ní kvůli úrazu musela skončit. 

v roce 2003 vyhrála soutěž miss Čr. moderovala po-

časí na Tv Nova, později i na Tv Prima, momentálně 

je jednou z moderátorek pořadu sama doma na ČT. 

vystudovala obor právo v podnikání na soukromé vy-

soké škole v karlových varech, politologii na Západo-

české univerzitě v Plzni a právo tamtéž. v srpnu 2009 

se vdala za jachtaře davida křížka, v květnu 2012 se 

jim narodil syn davídek.
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�� Zdá se, že vás JAko 
mAmINkU JeN TAk NěCo 
NeroZháZí?
musím říct, že nejsem moc úzkostná mat-

ka.  davídek zřejmě bude technický typ, 

baví ho všechny možné přístroje, miluje 

tlačítka, šňůry, lákají ho zásuvky. hraček 

má spoustu, ale hraje si jen s pár kousky 

a nejvíc se zabaví, když mu půjčím obyčejné 

vařečky. Je nejen technický, ale taky hodně 

pusinkovací typ. stejně jako já, jsem hodně 

mazlící, proto první, co jsem davídka na-

učila, bylo dávat pusinku. doufám, že až 

bude davídek větší, ty pusinky ho nepře-

jdou a bude pořád trochu mamánek. (smě-

je se lucie).  Pokud mu nehrozí, že si ublíží, 

nechám ho, ať si všechno vyzkouší a osahá. 

Nenechala bych ho, aby se spálil, ale není 

nad vlastní zkušenost, i se všemi pády a ka-

ramboly. musí vědět, že život trošku bolí. 

Nevadí mi ani, když se umaže, hlavně, že je 

spokojený. Nechápu matky, které dítě hu-

bují jen proto, že si zašpinilo oblečení. Já 

jsem si pro davídka oblíbila oblečení sunar 

fashion od hany Zárubové. Je to česká ná-

vrhářka, která vymyslela krásné a praktické 

kousky pro děti, které mají vždycky motiv 

žirafky.  Třeba tepláková souprava, kterou 

má teď davídek na sobě, patří k mým nej-

oblíbenějším. Tahle dětská móda se mi líbí 

a ráda jsem se stala s davídkem její amba-

ssadorkou. 
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�� dAvídek měl NěJAké 
ZdrAvoTNí ProBlémy A vy 
JsTe se sPoJIlA s orgANIZACí, 
kTerá se ZABývá PreveNCí 
oNemoCNěNí ledvIN.
Podpořila jsem projekt světový den ledvin, 

protože davídek má vrozenou vadu ledvin. 

když jsem byla asi ve 33. týdnu, gynekolog 

mi řekl, že má rozšířené ledvinové pánvič-

ky. Jsem laik a do té doby jsem netušila, 

že něco takového v těle máme. A asi má-

lokoho napadne, že by mohl mít nějakou 

vrozenou vadu ledvin. Tahle vada postihuje 

zejména chlapečky. když se narodil, absol-

voval několik vyšetření a teď je průběžně 

pod dohledem lékařů. vada se naštěstí 

nezhoršuje, naopak je velká pravděpodob-

nost, že problémy s ní vymizí, protože daví-

dek do svých ledvinových pánviček zkrátka 

doroste. 

�� Než se NArodIl, říkAlI JsTe 
dAvídkovI  Z legrACe NePTUN. 
PoTATIl se A má TAky rád 
vodU?
vodu miluje. Chodíme na kojenecké plavá-

ní a byl spokojený i teď v Itálii. Po lyžování 

jsme každý večer plavali v bazénu a on byl 

jako ryba ve vodě, tak doufám, že mu to 

vydrží a bude vodomil. Na hory jsme ka-

ždoročně jezdívali s partou přátel. Jenže 

dítě máme zatím my jediní, lyžovat by mohl 

vždycky jenom jeden z nás. Tak jsme udě-

lali změnu a jeli s rodiči a jejich přáteli. Což 

se ukázalo jako chytrý tah, protože rodiče 

rádi hlídali a my jsme si krásně zalyžovali. 

davídek jezdil i na sáňkách a moc si to užil, 

to středisko je skvěle vybavené pro rodiny 

s dětmi. 

�� mělA JsTe ProBlém shodIT 
TěhoTeNská kIlA?
vůbec ne. možná i proto, že pořád ještě 

kojím, i když už dávám davídkovi příkrmy. 

Ale ono nebylo moc co shazovat, přibrala 

jsem jen sedm kilo a po porodu jich měla 

dole šest, měsíc po porodu už jsem se cíti-

la fit a měla břicho krásně zpevněné. moje 

máma měla s mým bráškou také pohodo-

vé těhotenství a přibrala jen trochu, ale se 

mnou pak přibrala strašně moc. Tak uvidím, 

jak bude probíhat mé další těhotenství. Já 

jsem se nijak v jídle nehlídala, ale ani to ni-

jak nepřeháněla a nejedla za dva. spíš jsem 

se snažila jíst co nejzdravěji a odpustila si 

hranolky a jiná smažená jídla. 

�� vždyCky JsTe hodNě 
sPorTovAlA, Což  AsI TAky 
sehrálo svoU rolI. 
Aktivní sport, sportovní gymnastiku, jsem 

opustila, když se mi v sedmnácti letech stal 

úraz. Ale máte pravdu, sportuju průběžně, 

rádi s manželem lyžujeme, občas si zajdu 

do nějakého fitka. v těhotenství jsem taky 

lehce cvičila, našla jsem si speciální cviky 

a pravidelně každý den jsem si na ně půl-

hodinku vyhradila. Což určitě pomohlo, 

protože tělo mi zůstalo zpevněné a rychle 

se vrátilo do původní formy.  
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�� PrAvIdelNé CvIČeNí ChCe 
hlAvNě PevNoU vŮlI, kTerá 
vám evIdeNTNě NeChyBí. 
myslím, že mám docela pevnou vůli. Už od-

malička. Asi mě k ní přivedla ta sportovní 

gymnastika, je to docela dřina. Ale jsem ta-

ková i nejen co se týče cvičení. když si uvě-

domím, že něco je takhle správné a takhle 

se má dělat, že mi to pomůže, nemám pro-

blém ten řád dodržovat. Navíc jsem naro-

zená v Panně a já na znamení zvěrokruhu 

věřím. Panny mají rády řád, bývají praktické 

a hodně zásadové. Taky jsem občas zahře-

šila, například jsem si někdy neodpustila 

kafe, i když jsem věděla, že pro miminko 

není dobré. A ráda si zahřeším i teď. 

�� Co děláTe, když sI dovolíTe 
hřešIT NeBo leNošIT?
v jídle hřeším celkem často, neodpustím 

si sladké. Jsem člověk, který má rád svou 

pohodu. spousta lidí je překvapených, když 

řeknu, že jsem introvert. miluju, když si 

můžu vlézt na sedačku a jen tak bezmyš-

lenkovitě koukat na televizi.... No, to už je 

ale hudba minulosti, od té doby, co máme 

davídka, na něco takového vlastně nemám 

čas.  

�� JAk JsTe se PoZNAlI s vAším 
mUžem?
spolupracuju s nadací Naše dítě, která mě 

vyslala na jednu charitativní akci –na jach-

tařské závody do Chorvatska, jejichž výtě-

žek byl věnovaný nadaci. A na regatě jsem 

poznala davida, který tu závodil. Představili 

jsme se, popovídali si, vyměnili si kontakty. 

david pořád zůstával na moři, měl závody 

v Chorvatsku, Itálii i na maltě. Psali jsme si 

smsky a poznávali se jejich prostřednictvím. 

když přijel po několika týdnech na jeden je-

diný den do Plzně, začali jsme spolu chodit.

�� ProČ Právě s Ním JsTe sI 
vyměNIlA TeleFoNNí Číslo?
vzala jsem si tenkrát kontakt na vícero 

lidí. mezi mnou a davidem nešlo o lásku 

na první pohled. Tenkrát jsem měla čerstvě 

po docela nepříjemném rozchodu a říkala 

si, že minimálně rok nechci žádného chla-

pa. davida jsem od první chvíle vnímala 

jako fajn kluka, skvělého kamaráda, který 

má o čem vyprávět díky tomu, že má za se-

bou úžasné oceánské plavby, že má leccos 

odžito a je osobnost s nadhledem, což se 

mi líbí. vůbec jsem ho nevnímala jako své-

ho budoucího partnera. když jsme si začali 

psát, zjistila jsem, že je hodně vtipnej a že 

vybavují se mi takové střípky, když mi byly asi čtyři roky, chodili jsme cvičit do sokola 

a po nás tam chodily sportovní gymnastky. líbilo se mi, co umějí, možná proto jsem 

na gymnastiku od pěti let taky začala chodit. mám ale mnohem výraznější vzpomínku 

na dětství, když mi bylo asi šest let. Jsem zvířátkomil, měla jsem morčátka, andulky. Andul-

ka mi jednoho dne umřela. Protože byl víkend a zverimex měl zavřeno, rodiče mi na trhu 

koupili malé káčátko. žilo s námi v paneláku a když kachnička vyrostla, dali jsme ji na cha-

lupu ke slepicím. Chodila za mnou jako pejsek a pokládala si mi hlavičku na ruku. Jednoho 

dne jsem šla s maminkou na houby a když  jsem se vrátila, měli jsme k obědu pečenou 

kachnu. strašně jsem se zlobila a rodičům to dlouho nemohla odpustit. Já bych davídkovi 

nikdy nic takového neudělala.

Nejstarší vzpomínka na dětství

máme podobné názory. Po nějaké době 

jsem si uvědomila, že když se neozve, jeho 

smsky mi chybí. Tak mi došlo, že k němu 

asi něco cítím. A že to něco bude asi lás-

ka. všechno se tak hezky sešlo. vzali jsme 

se a týden před státnicemi jsem zjistila, že 

jsem těhotná. Tak jsem si říkala, že musím 

školu udělat, protože s miminkem bych se 

na zkoušky učila těžko. všechny ženy, které 

to zvládají, obdivuji. když mi bylo nějakých 

patnáct, asi jako každá holka jsem pláno-

vala svou budoucnost. říkala jsem si, že 

v pětadvaceti bych se mohla vdát a v sedm-

advacet mít dítě. Aniž bych se toho holčičí-

ho snění nějak držela, vlastně se mi všech-

no splnilo podle mých tehdejších představ. 

�� říkAlA JsTe, že mANžel 
Byl TřeBA I NěkolIk TýdNŮ 
NA mořI. JAk Je To Teď?
Záleží na tom, kde jsou závody. v březnu 

a dubnu je naštěstí víc doma, ale v květnu 

mu začne sezóna, a to se moc neuvidíme. 

Jako profesionální jachtař jezdí závody 

nebo si ho nějaký tým najme, aby jej tré-

noval, jezdí taky po besedách.  Na květen 

se těším, dvanáctého oslavíme davídkův 

rok. A pak na léto. maminka je učitelka 

ve školce, takže má prázdniny. Už loni jsme 

strávili celé léto na chalupě, byla tam mam-

ka, babička, táta, všichni mi s davídkem 

pomáhali, takže začátek davídkova života 

mám spojený s velkou pohodou. Já jsem 

v Příbrami u rodičů často. Jakmile david 

někam odjíždí na víc než pár dní, většinou 

se vypravím za nimi. mám kolem sebe ráda 

svou rodinu.  

monika seidlová

Foto Tomáš Pánek
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