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milé maminky, milí tatínkové,

Také teď řešíte stále dokola rýmu, kašel, 
teplotu, no prostě taky vás navštívila chřip-
ka? Každý rok je to stejné. rozjedou se 
školy a školky a už to začne… nejen, že je 
venku ošklivo a lezavo a dítko snadno one-
mocnění, ale mnozí rodiče si zřejmě říkají, 
když my, tak proč ne oni…  jinak si totiž 
nedovedu vysvětlit, proč vodí své nemocné 
děti do školky či školy, v šatně jim kapou 
do nosu a dávají léky na teplotu a ještě se 
tváří, že je to přece v pořádku a každý po-
chopí, že oni nemohou zůstat doma z prá-
ce s nemocným dítětem a že se to přece ve 
školce či škole zvládne. Co se týká školy, 
přidává se ještě argument – vždyť by přece 
zameškal školu… A tak, aby jedno dítko 
nezameškalo a jedna maminka nepřišla 
o pár dní v práci, nakonec padne půlka tří-
dy a hlídání řeší deset dalších dětí.

Takže, pokud kolem sebe máte pár stejně 
sobeckých rodičů, možná právě teď vaše 
dítko spinká a vy máte čas si nalít kávu 
a přečíst si nějaký hezký článek. mož-
ná vám přijdou vhod nějaké informace 
o rýmě, snad si se zájmem přečtete, jak 
ušetřit své dítě nočních děsů, určitě si udě-
lejte čas na příběh o jedné velké rodině. 
Chybět nebude samozřejmě ani rozhovor, 
tentokrát s Petrou Černockou.

Tak hezké počtení a za měsíc zase na shle-
danou.

Titulní foto: Tomáš Pánek

vyBrAli jSme 
PrO váS



Těhotenství
měsíc po měsíci

jste těhotná a zvědavá, co všechno se odehrává  

ve vašem těle a to nejen s vámi, ale i s vaším miminkem?  
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��   0.–4. Týden

deset dní po oplození se shluk buněk začne 

přeměňovat v embryo, zárodek se zužuje 

do špičky a připomíná slzu. Před menstru-

ací se u vás mohou objevit těhotenské ob-

tíže podobné premenstruačním, samotné 

těhotenství ale nemusíte v prvních týdnech 

vůbec postřehnout. Gynekolog může gravi-

ditu potvrdit krevními testy podle množství 

těhotenského hormonu v krvi. na konci 

menstruačního cyklu si udělejte těhotenský 

test (spolehlivost je téměř 100 % ). Omezte 

příjem alkoholu, nekuřte, neužívejte drogy. 

Buďte v relativním klidu, první týdny jsou 

pro dobrý vývoj vašeho děťátka důležité.  

Užívejte vitmíny s kyselinou listovou, které 

zabrání vzniku vývojových vad.

�� 4.–8. Týden

Zárodek má tvar písmene C. ve 4. týdnu 

měří cca 0,1 cm, v 8. týdnu cca 2,5–4cm. 

vyvíjí se mozek, jsou patrné končetiny i ob-

ličej, v srdci začíná kolovat krev. můžete 

trpět nevolností, bolestmi prsou, změnami 

nálad, uvnitř vašeho těla začíná docházet 

k nejrůznějším změnám. nevolnosti mů-

žete zmírnit bylinkovými čaji, pokud máte 

silný pocit na zvracení, posaďte se na židli 

a předkloňte hlavu na několik vteřin mezi 

nohy. Gynekologa vyhledejte až po vyne-

chání menses – první těhotenská prohlídka 

vás čeká většinou mezi 5.–10. týdnem. 

�� 8.–12. Týden

vašemu děťátku se vyvíjí mozek a centrální 

nervová soustava. v 8. týdnu měří 2,5–4 cm 

a váží 3–5 g, ve 12. týdnu měří 7–9 cm 

a váží 13–15 g. 12. týdnem končí embryo-

nální vývoj a začínáme hovořit o plodu. v té 

době máte plnější, ale také citlivější prsy, 

pociťujete zvýšenou únavu a máte větší po-

třebu spánku. Objevuje se take poševní vý-

tok a vaše chutě se mění stejně rychle jako 

vaše nálada. Zvyšte příjem tekutin a vyva-

rujte se užívání léků. nebojte se fyzické ak-

tivity, váš plod je chráněn děložní stěnou, 

plodovými obaly a plodovou vodou, v pří-

padě rizikového těhotenství to samozřejmě 

neplatí. v této době také absolvujete vstup-

ní těhotenské vyšetření a screeningové ult-

razvukové vyšetření (měření délky, hlavičky, 

délky nosní kosti a měření tloušťky záhlaví, 

zároveň první vyloučení vývojových vad). 

Pokračujte v konzumaci těhotenských vita-

min, můžete přidat i krém proti striím jako 

prevenci vzniku pajizévek.

�� 12.–16. Týden

vaše děťátko ve 12. týdnu měří 7–9 cm, 

v 16. týdnu 10–16 cm. Uzrávají mu žlázy 

s vnitřní sekrecí, jsou rozlišeny pohlavní 

žlázy, plod má vyvinutou tvář. Tělíčko za-

čínají pokrývat jemné chloupky (tzv. lanu-

go) placenta přejímá funkci výživy plodu. 

Zvětšuje se vám děloha, která začíná pře-

sahovat do břicha, čímž tlačí na pánevní 

a břišní orgány. Stabilizují se hormonální 

hladiny v krvi a organismus se těhotenství 

plně přizpůsobuje. vytrácejí se nevolnos-

ti, zmenšuje se pocit úzkosti. 14. týdnem 

pak začíná druhý trimestr. váš krevní oběh 

i fyzickou kondici povzbudí cvičení, při 

kterém se soustřeďte na správné držení 

těla. v 16. týdnu vás čeká další kontrola, 

během které se provádí další screening, 

při kterém vám bude odebraná krev, ab-

solvujete běžnou poradnu (měření tla-

Těhotenství

Podpůrné těhotenské punčochové kalhoty

Sanitized® Silver

antimikrobiální stříbro
účinek deodorantu

Hydratační mikrokapsle

výživa a hydratace pokožky
olivový olej, vitamín E

www.aries-shop.cz

Těhotenstvím s vitalitou na každém kroku.



slyší vaše srdeční ozvy. v děloze je přibližně 

200 ml plodové vody a na vašich typických 

partiích (na bříšku, bocích, hýždích) se začí-

ná ukládat tuk. díky vyšší srdeční frekvenci 

dochází ke zvýšenému prokrvení (můžete 

krvácet z nosu) a citlivosti prsů. miminko 

vás vnímá–mluvte na něj, pouštějte mu 

hudbu, hlaďte si bříško. mžete vyzkoušet 

i některý z prenatálních výukových pro-

gram. Koncem 16. týdne pominulo hlavní 

nebezpečí potratu a o jiném stavu byste 

měla informovat svého zaměstnavatele. Při 

kancelářských profesích dodržujte pravi-

delné přestávky a seďte s nohama nahoře. 

Často svačte, zmírníte tím nevolnost a do-

dáte energii (vhodné jsou sušenky, ovoce 

a ořechy, ale ne arašídy). ve 20. týdnu  kro-

mě běžných vyšetření se provádí další UZ 

screening, podrobné vyšetření určí polohu 

plodu, velikost jednotlivých částí těla, ulo-

žení placenty, množství plodové vody, vy-

šetření vyloučí srdeční vady plodu.

��  20.–24. Týden

ve 20. týdnu vaše dítě měří 25 cm a váží 280 

g, ve 24, týdnu měří  30 cm a váží 500 g. Ze-

siluje mu kůže, na hlavičce jsou patrné vlás-

ky a na prstech nehtíky. Zažívací ústrojí je vy-

vinuté natolik, že dítě polyká malé množství 

plodové vody a vylučuje ji ve formě moči. 

vaše gravidita je již patrná na první pohled, 

děloha utlačuje okolní orgány, což vyvolává 

časté močení, může způsobit zažívací potíže 

a zácpu. Prsy produkují mlezivo a na bříšku 

se začínají objevovat pajizévky (strie), které 

po porodu částěčně zmizí. nejezte tučná 

a kořeněná jídla, která způsobují pálení 

žáhy.  noste obuv s nízkou podrážkou, ma-

sírujte bradavky olejíčkem, do jídelníčku za-

komponujte dostatek zeleniny a celozrnné-

ho pečiva, předejdete tak zácpě. Pokračujte 

v konzumaci vitamin a nezapomínejte pro-

mazávat bříško. dodržujte pitný režim (min. 

2 litry tekutin denně). v této době vás čeká 

další návštěva poradny (vyšetření děložního 

čípku, měření výška děložního fundu, zjiště-

ní stavu dělohy, zhodnocení celkového stavu 

se zaměřením na dolní končetiny (mohou se 

začít vyskytovat otoky), měření srdečních 

ozvů plodu–jejich frekvence se pohybuje 

mezi 120–160 údery)

�� 24.–28. Týden

ve 24. týdnu vaše dítě měří 30 cm a váží 

500 g, ve 28. Týdnu měří 35 cm a váží 110  

g. děťátko zatíná pěsti, hýbe rychle ruka-

ku, hmotnosti, pohmatové vyšetření) 

a provedeno ultrazvukové měření (dél-

ka plodu, hlavičky, bříška a nožiček).  

�� 16.–20. Týden

v 16. týdnu vaše dítě měří 16 cm a váží 

200 g, ve 20. týdnu měří 25 cm a váží 

280 g. díky vývoji mimických svalů 

mhouří oči, mračí se, otevírá pusu nebo 

se usmívá a v kostech je už tolik vápní-

ku, že jsou viditelné rentgenem. Kolem 

18. týdne ucítíte první pohyby, plod již 
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ma a nohama a ve 26. týdnu má plně vyvinuté modré oči, které 

často otevírá. ve 27. týdnu má při předčasném porodu 85% šanci 

na přežití. vaše děloha dosahuje vysoko nad rovinu pupku. Pohyby 

plodu způsobují bolesti žeber, zmírníte je ležením na boku a začněte 

si pořizovat základní výbavu. dbejte na dostatečný přísun vápníku 

a železa a také dalších vitaminů (vyvážené množství naleznete v tě-

hotenských vitaminech), důležitá je vyvážená a energeticky bohatá 

strava. Kromě běžné poradny ve 24. a 28. týdnu můžete ve 26. týd-

nu podstoupit zátěžový test na záchyt těhotenské cukrovky, vyšetře-

ní děložního čípku, pohybů plodu, srdeční frekvence nebo zvukové 

detekce ozev a biometrie (plod by měl vážit ve 24. týdnu 500 g).  

�� 28.–32. Týden 

ve 28. týdnu vaše dítě měří 35 cm a váží 1100 g, ve 32. týdnu měří 

40–42 cm a váží 1800–2000 g. děťátko se obaluje tukem, má již 

plně vyvinut mozek. nepanikařte, pokud není k pánevnímu dnu oto-

čené hlavičkou, nic to neznamená, zbývá dost času, aby se do po-

rodu otočilo správně. vy jste stále pomalejší a nemotornější. mohou 

vás trápit bolesti zad, otoky nohou a prstů na rukou. Pomocí spe-

ciálních cviků se začnětě připravovat na porod. nezatěžujte se příliš 

psychicky, naučte se každý den relaxovat a cvičit dýchání. Trénujte 

podřepy (rozšiřují pánev a roztahují hráz) a nevystavujte se riziku 

předčasného porodu. Plod je ještě nezralý a v porodnici by o něj mu-

selo být postaráno dlouhé týdny. Běžná poradna vás čeká pravidelně 

po 14 dnech. ve 28. týdnu se zjišťuje hladina železa v krvi, mezi 30.–

32. týdnem se provádí již třetí UZ screeningové vyšetření (je možné 

zachytit genetické dispozice plodu a také růstovou retardaci).

�� 32.–36. Týden

ve 32. týdnu vaše dítě měří 42 cm a váží 2000 g, ve 36. týdnu měří 

45 cm a váží 2500–2700 g. v tomto období z vás doslova vysá-

vá vápník (dodávejte v tabletkách, nebo v mléčných výrobcích!), je 

téměř připraven na plnohodnotný život a poslouchá okolní zvuky. 

Občas vás vyleká kopnutím, ale většinu času stejně prospí.  A brzy 

začne sestupovat níže v děloze. její objem se zvětšil až 500x, cítíte 

se plná a těžká.  Zmenšete porce jídla, často odpočívejte, zhlubo-

ka dýchejte, zpomalte tempo a udržujte si dobrou náladu.  mezi 

32.–34. týdnem vás čeká nástup na mateřskou dovolenou. Kupte si 

několik dobře padnoucích podprsenek, při jízdě autem dělejte často 

přestávky a pokud možno sama vůz neřiďte. dobrým pomocníkem 

je speciální pás pro těhotné. Pravidelně se procházejte na čerstvém 

vzduchu, naplánujte koupi kočárku a zabalte si tašku do porodni-

ce. Čeká vás další poradna, při které se zjišťuje pohybová aktivita 

a srdeční ozvy plodu, vnitřní gynekologické vyšetření posoudí stav 

děložního hrdla a tím i riziko předčasného porodu. nezapomeňte 

nahlásit eventuální setkání s infekčními chorobami.

�� 36.–40. Týden

v 36. týdnu vaše dítě měří 45 cm a váží 2500–2700 g, v 38.–40. týd-

nu měří 50 cm a váží 3500 g.  má charakteristické rysy–tento měsíc 

proběhne veškeré zakulacení (za toto období přibere celý kilogram 

v podobě podkožního tuku), jeho kůže je růžová a napjatá. Obtížně 

se vám dýchá, ale již brzy začne plod sestupovat do porodních cest 

a tím se vám uleví od tlaku na žebra a vnitřní orgány. Každým dnem 

vás mohou překvapit porodní stahy, odtok plodové vody a hleno-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Mast je lék  
k vnějšímu použití. Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum. 

K dostání v lékárně. 

Pokožka novorozence je velmi tenká a tak náchylná 
k poškození. Bepanthen® Mast je ideální prostředek 
pro každodenní prevenci a léčbu opruzenin 
dětského zadečku. Chrání před vznikem opruzenin 
a také léčí již vzniklé opruzeniny. Používejte ji při každém 
přebalení – pouze na čistou a suchou pokožku.

Bepanthen® Mast:
 neobsahuje zinek, který vysušuje pokožku
 neobsahuje parfemaci ani konzervační látky
 udržuje pokožku v optimální hladině vlhkosti
 má klinicky prověřený účinek

www.bepanthen.cz

 – Prevence opruzenin



vé zátky, což ohlašuje začátek první doby 

porodní a čas na přesun do porodnice! 

harmonie a pohody dosáhnete cvičením 

jógy, relaxováním při hudbě nebo aromate-

rapií (pozor na výběr esence). vyvarujte se 

dlouhého ležení na zádech, mohlo by dojít 

k pocitu na omdlení a nebojte se porodu, 

v porodnici o vás bude dobře postaráno! 

Kontroly v této době probíhají častěji, a to 

jednou za týden ve 36. týdnu podstoupíte 

mikrobiologické vyšetření poševního pro-

středí a měla byste začít navštěvovat porad-

nu v porodnici, kde jste se rozhodla přivést 

potomka na svět.

Text: jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: Těhotenství týden po týdnu, 

maminkam.cz
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FAKT uleví!

FA
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Posezení bez bolesti...?

FFFFAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF KT

Pálí?Bolí?Svědí?

FAKTU vám uleví od potíží s hemoroidy

FAKT 
uleví!

 účinný proti bolesti

 zbavuje pálení a svědění

 zastavuje krvácení

  hojí zanícené a krvácivé hemoroidy

www.FAKTU.cz
Mast a čípky Faktu jsou léky určeny k vnějšímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.Při hemoroidech Fakt uleví FA
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Kreativní hra 
u dívek a chlapců

www.rodinaaja.cz10
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�� KreATiviTA, KlíČ K mOderní 
dOBě
Kreativita má pradávný původ. je význam-

ným faktorem kulturního vývoje naší spo-

lečnosti. historie ukazuje, že v lidském ži-

votě hrála tvořivost důležitou roli. Souvisí 

s vynálezy nástrojů, pěstováním rostlin, 

chovem zvířat, stavbami domů, mostů a py-

ramid, objevením kresby, písma a čísel. Také 

v rozvoji vědy a techniky, v lékařství a do-

pravě, se odrážejí nové a užitečné nápady, 

produktivní myšlenky, objevy, vynálezy, kte-

ré přinesly pokrok, zlepšily svět lidské rasy. 

malé děti jsou nesmírně vnímavé a tvořivé. 

Pro děti batolecího a předškolního věku je 

tvořivost dobrodružným poznáním. Chlapci 

a dívky, pomocí kreativity, poznávají vnější 

svět. děti jsou schopny přetvářet nezná-

mou realitu do neohrožující podoby. 

�� jSOU děvČáTKA KreATivnější 
než ChlAPCi? 
existují mezi chlapci a dívkami rozdíly? Ur-

čitě existují. U některých dětí můžeme do-

konce hovořit o tzv. tvořivé osobnosti, kre-

ativní inteligenci či divergentním myšlení. 

ve všech případech se jedná o jedince se 

silně vyvinutou kreativní komponentou. Tito 

jedinci vynikají svou vynalézavostí, nápady, 

originalitou, velkým počtem alternativ k ře-

šení problému. Zda se tvořivost nachází více 

u žen, než u mužů, je těžké říci. domnívám 

se, že chlapci a děvčata mají stejné tenden-

ce ke kreativitě. Přemýšlet o této otázce 

před sty léty, jednoznačně by převažovali 

muži. historie je plná spisovatelů, vynálezců, 

konstruktérů, malířů, stavitelů a hudebních 

skladatelů. ženy se v minulosti příliš neanga-

žovaly. jejich role byla opačná, mnohdy jim 

nebylo umožněno naučit se číst nebo psát. 

ženy však byly také tvořivé. Když nemohly 

do světa mužů, soustředily svůj um doma. 

Ubrusy, koberce, krajky, to vše odráželo je-

jich kreativitu. Později se přece jen dostaly 

do světa mužů. díky tomu máme dnes 

spoustu dobrých spisovatelek, hudebních 

skladatelek, vědkyň, lékařek a manažerek. 

hračky podporují tvořivost a ovlivňují vývoj

děti věku dvou let jsou zcela závislé na svém 

okolí. jakou hračku jim rodiče dají, tou ma-

nipulují. Zde vidím hlavní rozdíl v kreativitě 

dívek a chlapců. dívka dostává panenku, 

kuchyňku, dívčí leGO s domečkem a kočár-

kem, růžové skládací kostky. Chlapeček na-

proti tomu zase auto na elektrické ovládání, 

leGO s vláčkem či letadlem, bubínek či fot-

balový míč. Tyto věci ovlivní rozvoj kreativity. 

dívky jsou nuceny pracovat s drobnějšími 

předměty. jejich jemná motorika je velmi 

dobře procvičována. navlékají korálky, pletou 

věnce, přebaluji panenky, s malým nádobíč-

kem vaří oběd. Tato činnost je naučí poznávat 

a umět ruční práce. jsou zručné a obratné. 

Obratně zacházejí s lehkými věcmi. málokdy 

se při hře ušpiní. 

Chlapci jsou méně neobratní. nedokáží tak 

dobře navlékat korálky, dělá jim problém 

provléci nit jehlou. jsou šikovní a vynalé-

zaví v jiných věcech. Od mala něco staví 

a budují. První kostky, poté vytváří města, 

staví kolejnice. manipulují spíše s většími 

předměty. Při hře se často ušpiní. venku 

s oblibou budují z písku hradby, vytahují 

z potoků kameny, ryjí v pískovišti, převážejí 

v dětských autech náklad. 

Chlapci ve větší míře dostávají elektronické 

hračky. Tento fakt nesmírně ovlivňuje jejich 

tvořivost. Bravurně ovládají autíčka, letadýl-

ka, počítače. dívky se více soustředí na de-

tail, estetickou stránky hry, krásu. Oblékají 

panenky, třpytí jim vlasy, přeměňují vílám 
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křídla. Chlapci jsou proti nim technicky zdat-

nější. dokáží opravit autíčko, zatímco každá 

holčička si v této situaci neporadí. dokáže 

obléci do pastelových barev svou panenku, 

ve školním věku jí ušít výbavičku, navrhnout 

oblečení. Chlapec nad tímto kreativním po-

čínáním nechápavě kroutí hlavou. Chlap-

ci a dívky se od sebe vzdalují. je to dáno 

rozdílným způsobem výchovy, rozdílnými 

hračkami a vrstevníky, se kterými se stýkají. 

děvčátka si hrají více spolu, jsou nesmírně 

tvořivá a vymýšlejí různé příběhy, které s pa-

nenkami přehrávají. Chlapečci si hrají s elek-

tronickými hračkami. vzájemně si je půjčují 

a poznávají nové funkce a ovládání. 

�� SPOrT A SOUTěžení
děti jsou nesmírně soutěživé. Se soutěžemi 

a hrami se setkávají v mateřských školách, 

ale i v dětských centrech či jeslích. i zde se 

projeví tvořivá osobnost. Kreativní jedinci 

mají tendence nalézt odlišný způsob v ře-

šení problémů. ve skupině dvaceti dětí, jež 

řeší problém s překážkovou dráhou, kterou 

musí překonat, se najde jedinec, který na-

lezne jedinečný způsob, jak si překážkovou 

dráhu zkrátit, vyhnout se jí. Zdolá ji jiným 

způsobem, než je obvyklé. 

Tak jako existují hračky pro dívky a chlapce, 

existují rozdílné druhy sportů. Chlapci hrají 

fyzicky náročnější hry, dívky méně agresivní. 

Tvořiví jedinci mohou vynikat v obojím. ve 

sportu však pouhá kreativita nestačí. je za-

potřebí i jistá fyzická zdatnost a predispozice. 

Kreativita postihuje širokou oblast dětské 

hry. je pro děti velmi důležitá, učí je mani-

pulovat s věcmi, znát jejich vlastnosti. Bez 

schopnosti nalézat nové způsoby řešení 

problémů, by se dětský svět stal nudným 

stereotypním místem bez špetky fantazie. 

je důležité podporovat dětskou kreativitu. 

Kupovat jim hračky, které musí dotvářet. 

vymýšlet jim hry, ve kterých uplatní svůj 

potenciál. Sledovat vlohy daného dítěte 

a přizpůsobit jim vnější svět.

Text: Phdr. Klára janečková 

Zdroj: www.duplosvet.cz

Foto: SAmphoto.cz 
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Nemocnice a policejní stanice, 
to jsou novinky z dílny LEGO® DUPLO® 

Prostřednictvím her se snažíme našim dětem při-
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pravili na vstup do velkého světa. Novinky z dílny 
LEGO® DUPLO® dětem představí svět nemocni-
ce a policejní stanice, zároveň jim umožní rozvíjet 
představivost a kreativitu. Velké a mnohobarevné 
kostky stavebnice LEGO DUPLO učí děti pro-
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Dino Plyš
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Plyšáci Mickey a Minnie v tepláčkách a super velikosti 61cm
Huňatý Medvídek Pú a Tygřík v osušce 
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máte doma miminko a trochu hystericky si říkáte, zda 

je všechno v pořádku a miminko se vyvíjí tak, jak má? 

Sledujte, kdy zvedá hlavičku, sedá si, věnuje vám první 

úsměv a vše porovnáváte s Pavlíkem od naproti? Pojďme 

se tedy na to společně podívat…

Vývoj dítěte

www.rodinaaja.cz14
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�� máme dOmA 
nOvOrOZenCe…

novorozenecké období v užším slova smys-

lu je doba od narození do 7. dne věku, ob-

vykle však jsou za toto období považovány 

první 4 týdny života dítěte, t.j. 0 – 28 dní. 

novorozenecké období je období adapta-

ce, během kterého se porozený plod při-

způsobuje podmínkám mimoděložního 

prostředí. všechny fysiologické funkce jsou 

v tomto období charakterizovány nižší vý-

konností.

Spánek je pro novorozence hlavní náplní. 

Představuje asi 90% času. novorozenec se 

budí pouze za účelem jídla, a ihned po na-

sycení znovu usíná. Cyklus spánek/bdění je 

obvykle čtyřhodinový s velkou variační šíří. 

Pro pohodlný spánek byste měli dítěti poří-

dit pohodlnou postýlku, pro  váš klid ji opa-

třit monitorem dechu, abyste měli jistotu, 

že je dítě v bezpečí.

Pláč je projevem nespokojenosti novoro-

zence – nejčastěji se jedná o projev hladu, 

ale i zimy, horka, nebo bolesti.

Smysly v novorozeneckém období jsou 

ve fázi vývoje:

Zrak: Od prvního dne života dítě rozeznává 

pouze světlo a tmu. novorozenec strabuje 

a nefixuje. Od 10. do 24. dne novorozenec 

fixuje jasně osvětlené předměty.

Sluch: novorozenec reaguje na ostré a sil-

né zvuky. mrká, pláče, nebo se poleká 

(záškuby celého těla).

dítě je schopno vnímat již od prvních oka-

mžiků života hlas matky a rovněž tak uklid-

něním reagovat na její taktilní podněty – 

hlazení, mazlení, chování.

Chuť: novorozenec již rozeznává 4 základ-

ní chuťové kvality: sladkou, kyselou, hoř-

kou a slanou chuť. Sladký podnět vyvolá 

sací a polykací reflex a celkové uspokojení. 

hořký a slaný podnět zastavuje sání, vyvo-

lává slinění a pláč.

Pro novorozenecké období je charakteri-

stická výbavnost reflexů, podle kterých je 

možno posoudit správný vývoj dítěte.

Reflexní pohyby začínají již intrauterinně, 

od 9. týdne gestace. Od 14 týdne se vyvíjí 

reflex sací.

Hledací reflex se objevuje od 28. gestač-

ního týdne. je možno jej vyvolat při dotyku 

tváře, po kterém se novorozenec otáčí za 

podnětem a saje.

Moroův objímací reflex je reakcí novoro-

zence na úlek. jedná se o objímavý pohyb 

horních končetin následovaný pláčem. Ten-

to reflex nastupuje od 28. gestačního týdne 

věku a fysiologicky vymizí do 3 – 4 měsíce.

Babinského reflex lze vyvolat až těsně 

před narozením donošeného dítěte. jedná 

se o roztažení prstů dolní končetiny dráž-

děním plosky nohy směrem od paty po ze-

vní straně chodidla až pod prsty. reflex trvá 

až do 12 – 16 měsíce věku, kdy při správné 

myelinizaci mizí.

Spontánní hybnost novorozence je pře-

vážně reflexní povahy. hlava je většinou 

otočena k jedné straně, na straně obliče-

je jsou končetiny natažené, na straně šíje 

Svět nejmenších



pak pokrčené. na bříšku chvíli novoroze-

nec reflexně zvedne hlavičku, v poloze 

na zádech hlavičku zvednout neumí. Při 

neklidu a úleku se dostavuje třes horních 

končetin.

�� A Už je Z něj KOjeneC…

Kojenecké období následuje po období no-

vorozeneckém – lze jej tedy ohraničit časo-

vě od 1. měsíce do 12 měsíců věku dítěte. 

Toto období je charakterizováno nejdra-

matičtějším vývojem dítěte, a to ve všech 

oblastech.

Nedonošenost

dítě porozené před termínem (nedonoše-

né, nezralé) nemusí dosáhnout všech vý-

vojových mezníků ve stejné době jako děti 

donošené. nicméně dítě narozené 4 týdny 

před termínem dostihne zpravidla odpoví-

dající vývoj do 1 roku. 

Posuzování vývoje lze nejúčelněji rozdělit na:

1. hrubou motoriku

2. jemnou motoriku

3. sociální vývoj

4. jazykový vývoj

v následujícím přehledu je uvedeno obdo-

bí, kdy dítě má danou dovednost zvládat. 

jedná se pouze o orientační časový údaj 

s poměrně velkou variační šíří ve smyslu 

plus i mínus. Každé dítě má svůj individuál-

ní harmonogram psychomotorického roz-

voje, a tak může zvládnout některé z popi-

sovaných projevů o 1 – 2 měsíce dříve a jiné 

naopak o 1 – 2 měsíce později.

Hrubá motorika

v 6ti týdnech udrží kojenec hlavičku v rovině 

těla. ve 3 měsících se již samo nadzvedává 

z ležící polohy – hlava nezůstává pozadu, ale 

je držena nad rovinou polohy těla. v 6ti mě-

sících sedí a opírá se o stěnu (bez postran-

ní opory), umí se překulit (dříve z bříška na 

záda, asi o měsíc později i naopak). v 9 mě-

sících sedí dítě stabilně na podlaze a může 

se otáčet, aby dosáhlo na hračku, stojí a při-

držuje se nábytku. ve 12 měsících se dítě 

vztahuje do stoje, drží se nábytku a obchází, 

první samostatné krůčky.

Jemná motorika

v 6ti týdnech krátce zafixuje houpající 

se předmět. ve 3 měsících krátce podrží 

chrastítko, sleduje pohybující se osobu oči-

ma. Po třetím měsíci začíná dítě ohmatávat 

předměty, a to rukama i nohama. Od 4. 

měsíce dítě tyto předměty i strká do úst, 

čímž se s nimi seznamuje a zkoumá jejich 

vlastnosti nejen zrakově, ale i hmatově. Po 

12 měsících věku vkládání předmětů do úst 

již pozbude významu a považujeme je za 

zlozvyk. v 6 měsících zvedne hračku z pod-

ložky, přendá ji z ruky do ruky. v 9 měsících 

se dívá po padajících hračkách, šťouchá 

ukazováčkem do předmětů, donese šálek 

k puse. ve 12 měsících uchopuje do pinzety 

(palcem a ukazováčkem proti sobě), po ná-

zorném předvedení tluče kostkami o sebe, 

postaví 2 kostky na sebe, je schopno si utřít 

samo pusu plenkou, vhodí minci do po-

kladničky, snaží se zasunout klíč do zámku. 

jemnou motoriku mohou děťátku pomoci 

rozvíjet správně zvolené hračky.

Sociální vývoj

v 6ti týdnech se kojenec usmívá a/nebo 

vydává zvuky, když se na něj hovoří. v 6 

měsících sahá po chrastítku a třepe s ním, 

hraje si s nožičkami. v 9 měsících drží, 

ukusuje a žvýká sušenku, zvoní na zvonek, 

když se mu to předvede, začíná chápat hru. 

ve 12 měsících dělá ručičkou pá – pá, tleská 
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rukama, vyprazdňuje skříňku, přikládá při oblékání např. čepici k hla-

vě, boty k nohám.

Jazykový vývoj

v 6ti týdnech se utiší matčiným hlasem, začíná vokalizovat (brouká 

a klokotá). ve 3 měsících se směje a výská radostí. v 6 měsících začíná 

nesrozumitelně žvatlat, reaguje na emocionálně rozdílný hlasový pro-

jev matky. v 9 měsících zdvojuje slabiky (ma ma, da da), napodobuje 

zvuky, rozumí „ne”, ukáže kde je máma, táta. v tomto období narůs-

tá pasivní slovní zásoba – slova, kterým dítě rozumí. ve 12 měsících 

řekne 2 – 3 slova s významem, podává na žádost hračku, vyplní jed-

noduchý příkaz (např. „dej mi to”)

Vývoj smyslového vnímání

Zrak: Od 2. měsíce kojenec otáčí hlavu za lesklými pohybujícími se 

předměty. ve 3. měsíci fixuje všechny předměty. v šesti měsících vydrží 

kojenec fixovat až 30 sekund, otáčí se spontánně. v 9 měsících roze-

znává barvy.

Sluch: v 7. – 8. týdnu otáčí kojenec občas hlavu za zvukem, důsledné 

otočení hlavy lze pozorovat až od 4. měsíce věku. Cílený diagonální 

pohyb hlavy za zdrojem zvuku se testuje v 7 měsících věku.

ve 2. – 3. měsíci diferencuje kojenec několik tónů. Po 6. měsíci je mož-

no u dítěte pozorovat uspokojení při hudbě a zpěvu, vytváří se již asoci-

ace mezi optickým vnímáním a zvukem (tikání u hodin, zvonek u dveří 

a příchod návštěvy). Slovům začíná kojenec rozumět okolo 9. měsíce.

Chuť: vlivem výživy i vnějších podnětů od 6. měsíce věku dítě některé 

chutě upřednostňuje, jiné odmítá. Toto preferování a odmítání různých 

potravin má zcela individuální charakter. v tomto období již určitě  bu-

dete připravovat dítěti různé přesnídávky, nakupovat dětskou výživu 

a ono vám dá již jednoznačně najevo, co mu chutná a co nikoliv. 

Vývoj myšlení: Začíná od 9. měsíce věku, kdy dítě cíleně vyvolá 

účinek, který se dostavil před tím náhodně. Začíná používat před-

měty v ruce jako nástroje – např. si přitáhne hračku tahem za ubrus 

pod ní.

�� A Už je TO BATOle…
Batolecí období je věk od jednoho roku do tří let věku dítěte. je to 

období, kdy dítě začíná objevovat svět. dokáže se pohybovat samo 

a komunikovat pomocí slov, proto se před ním otevírají zcela nové 

možnosti. v této době je velmi důležitá komunikace s dospělým. 

je třeba dítěti naslouchat, snažit se mu porozumět, mluvit na něj 

hodně, často a srozumitelně, ale řečí dospělých, nešišlat, nekomolit 

slova.

Motorika

Při chůzi ve druhém roce života dává dítě nožky daleko od sebe a má 

rozpřažené ručky, aby udrželo rovnováhu. Koncem druhého roku již 

chodí po schodech vzpřímeně, pouze s přidržováním se. ve třetím 

roce se dítě učí skákat a běhat. jemná motorika se vyvíjí, v roce a půl 

dítě staví věž z několika kostek, čmárá tužkou po papíře, vkládá 

různé tvary do správných otvorů. ve třetím roce umí rozšroubovat 

a zašroubovat menší závit, maluje barvami, staví z písku. Opět velmi 

záleží na správném výběru hraček, které mohou vývoj dítěte velmi 

podpořit

Mgr. Andrea Lippová
Vaše poradkyně
v péči o miminko

plinky.cz

Látkové plínky v barvách duhy

plinky.cz  |  ekozena.cz  |  ekoprani.cz  |  krajeni.cz

Čistě přírodní materiály nemusejí být v nezajímavých 
barvách. O tom svědčí oblíbené látkové plínky Popolini,
které jsou nyní k dostání také v atrakti vní škále 
pastelových odstí nů – zakoupit je můžete jako cenově
zvýhodněný set pod názvem Onesize Rainbow
na www.plinky.cz.

„Moderní látkové plínky Popolini jsou  vyrobeny 
z ekologicky nezávadných materiálů, nedráždí 
citlivou pokožku miminka, není potřeba je žehlit 
ani vyvářet. K jejich důkladnému vyprání je plně
dostačující teplota 60° C.“



Hra

hra je v batolecím období nejdůležitějším 

výchovným i poznávacím prostředkem. 

dítě napodobuje dospělého, „pomáhá” 

mu. K tomu slouží různé hračky typu „ná-

řadí” (smetáček, telefon ap.) ve třetím roce 

dítě začíná mít velikou představivost, i jed-

noduché hračky (krabice z lepenky, madra-

ce, deka) představují např. dům, auto ap. 

dítě miluje převleky, ale spíše si hraje samo, 

nebo napodobuje větší děti (tzv. paralelní 

hra). Koncem třetího roku si již začínají děti 

hrát i spolu. jsou schopny se i dělit o hračky, 

půjčovat je, nabídnout cukroví. Toto je ide-

ální doba pro zapojení dítěte do kolektivu.

Rozvoj řeči a paměti

Kolem dvou let vznikají první věty a slovník 

dítěte obsahuje Asi 200 slov. ve 3. roce 

začíná dítě klást otázky (kdy, kde) a tvo-

ří gramaticky správné věty. dramaticky se 

v tomto období rozvíjí slovní zásoba. dítě 

se začíná orientovat v čase a příčinně mys-

let až ve 4. roce.

v prvním roce věku zapamatování trvá jen 

2 týdny, ve 2. roce si pamatuje několik týd-

nů, ve třetím roce zapamatování trvá asi 

rok a od 4. roku je zapamatování trvalé, ale 

je třeba upevňovat paměť. 

Udržování čistoty

v průběhu druhého roku života se dítě na-

učí chodit na nočník. Tomu předchází nut-

nost poznat, kdy má plný konečník a mo-

čový měchýř a pocit, který předchází, než 

stolice a moč odejde. jakmile si tyto pocity 

dítě uvědomí, velmi rychle se již spontánně 

naučí nočník používat, je mu pouze třeba 

v tom pomoci. Při úspěchu je třeba chválit, 

při nehodě se nezlobit, spíše dítě politovat. 

Odkládání plen na noc je otázkou pozdější, 

někdy až kolem tří let věku. je třeba po-

čkat, až bude dítě dostatečně zralé, noční 

pomočování pak obvykle vymizí, a to buď 

ze dne na den, anebo postupně a s občas-

nými nehodami. noční pomočení do čtyř 

let věku je považováno za normální. Pouze 

opětovné noční pomočování po delší suché 

pauze je známkou, že něco není v pořádku. 

může jít buď o nenadálou psychickou zá-

těž (zařazení do kolektivu, neshody rodičů, 

úmrtí v rodině) a nebo známku infekce mo-

čového ústrojí. v tomto případě je nutno 

konsultovat dětského lékaře.

�� Když je díTě PředšKOláČeK

Předškolní období (od tří do šesti – sed-

mi let věku) je charakterizováno rozvojem 

osobnosti, individuality dítěte.

Každé dítě má svůj specifický tempera-

ment, který se projeví již v období koje-

neckém, jsou miminka „hodná” a klidná 

a miminka „zlobivá”, plačtivá, dráždivá. 

Tyto projevy se do jisté míry vyvíjejí i u před-

školáků a lze je velmi ovlivnit prostředím, ve 

kterém dítě žije, výchovou v rodině i v před-

školním zařízení.

je nutné s dítětem jednat jako s jedincem, 

který má vlastní přání a názory, které je 

vhodné respektovat. je třeba posilovat se-

bevědomí dítěte, neustále mu zdůrazňo-

vat, jak je pro nás důležité a jedinečné. Po-

kud je nějaká činnost nad jeho schopnosti, 

je možné mu v ní pomoci, ale nedělat vše 

za něj, spíše jen poradit, vést dítě k samo-

statnosti, dostatečně chválit. Předškolní 

doba je období, kdy se rodiče a děti učí 

spolu vycházet. dítě musí poznat hranice 

přijatelného jednání a rodiče musí jednat 

tolerantně, důsledně a spravedlivě. Správ-

né jednání je třeba dítěti předvádět kaž-

dodenně. laskavosti, zdvořilosti a ohledu-

plnosti se dítě naučí jen tím, že pozoruje 

obdobné jednání ve svém okolí.

ve svém chování k dětem jsou vhodnější 

kladné pokyny, je třeba vždy dítě poprosit, 

po vykonání činnosti poděkovat. výchova 

má být stejně vedena oběma rodiči, ne aby 
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byl jeden „zlý” a druhý „hodný”. rodiče by měli vždy vysvětlit, proč 

je třeba nějakou věc udělat, nebo nedělat. měli by mít vždy dostatek 

trpělivosti a času na zodpovězení dětských otázek, na pomazlení se 

s dítětem a vyslechnutí jeho názoru či přání.

motorické dovednosti se velmi rychle vyvíjejí. dítě se samo oblékne, 

zapne knoflíky, zaváže tkaničky. dítě je schopno skákat po jedné 

noze, cvičit, obratně házet, začíná se sporty. např. jízda na kole, 

bruslích, lyžích se nejlépe učí právě v tomto období, stejně jako pla-

vání. na konci předškolního období nakreslí člověka s krkem, ruka-

ma i s prsty (ne vždy souhlasí počet) a s šaty.

Psychické schopnosti: vyjmenuje všechny barvy, rozlišuje pravou a levou 

stranu, počítá do šesti. Pamatuje si básničku, zazpívá písničku. Popíše 

děj podle předloženého obrázku.

�� hOlA hOlA, šKOlA vOlá…

Období nazývané školní zahrnuje děti od 6 – 7 let věku do 15 – 

t.j. období povinné školní docházky. lze jej dále dělit na období 

mladší školní (do 11ti let) a starší školní, tak jak odpovídá i. 

a ii. stupni základní školy. Obě období jsou charakterizována stále 

rostoucí samostatností jedince, která vrcholí nastupující pubertou 

s jejími známkami negativismu a odmítání autorit.

rozvoj myšlení, a to i abstraktního, na konci školní docházky do-

sahuje již úrovně dospělého. Poněkud pozadu je sociální kontakt, 

který je spíše založen na zkušenosti, stejně jako umění komunikace.

v tomto období je velká variační šíře v chování, jednání a schopnos-

tech jednotlivých dětí, neboť právě pohlavní dospívání, které s sebou 

nese zrání osobnosti a změnu jedince v dospělého člověka, nastupu-

je u každého dítěte individuálně a rovněž různě dlouhou dobu trvá.

na konci školního období máme před sebou většinou jedince ne-

vyzrálého, velmi emotivně laděného, často i náladového. Z tohoto 

důvodu je třeba ke každému dítěti přistupovat s velkým porozu-

měním, taktem a citem. Obvykle se snažíme nevnímat negativní 

aspekty chování dítěte (pokud příliš nevybočují z normy), povzbu-

zovat jeho tvůrčí zájmy, sportovní aktivity.

Pro dítě je třeba nalézt dostatek času a pokud samo chce, tak s ním 

mluvit otevřeně a bez zábran o všech otázkách, které jej zajímají. 

v tomto období je mladý jedinec obzvláště citlivý na neférovost 

v jednání, v přístupu dospělých ke své osobě, ke svým problémům. 

Polopravdy a pokrytectví ve svém okolí odsuzuje a rodič tak ztrácí 

kontakt se svým dítětem a jeho důvěru. Totéž se často stává i ve 

vztahu učitel – žák.

�� rOZvOj SeKUndární POhlAvníCh ZnAKů

S nástupem dospívání dochází k vývoji sekundárních pohlavních 

znaků. na základě tohoto vývoje pediatr posuzuje průběh puberty. 

Sleduje se rozvoj axilárního ochlupení, pubického ochlupení (stadia 

a vývojové změny prsních žláz u děvčat.

Zdroj cmcpraha.cz

Foto: SAmphoto.cz



Zdravá výživa dětí 
– jak na to?

Pediatři varují před znepokojivým 

nárůstem výskytu obezity 

u dětí a následky, které má na 

jejich zdraví. Příčinou je, vedle 

nedostatku pohybu, především 

nevhodná skladba jídelníčku. 

Tukové buňky se tvoří do 3 let, 

potom v organismu přetrvávají, 

takže obézní děti snadno 

přibývají na váze i v dospělosti. 

v životě na naše potomky číhá 

řada nástrah, tak proč je ještě 

dobrovolně posílat do bitvy 

s nadbytečnými kily?
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�� jedí, CO jim ChUTná?
Pro zdravé a vyvážené stravování dětí platí podobné zásady, jako v pří-

padě dospělých. Ovšem racionální motivace zpravidla selhává, děti 

zkrátka chtějí jíst, co jim chutná, takže čím dříve zjistí, že zdravé může 

být i dobré, tím lépe. „dítě je součástí stravování celé rodiny, nejlep-

ší je, když dospělí jdou příkladem a společně omezí solení, smažení, 

zvýší přísun celozrnných obilnin a zeleniny. je třeba dětem trpělivě 

vysvětlovat, proč jíst zdravě – například, že jim bude chybět síla na 

sport, budou zase nemocní, doma, bez kamarádů a podobně. Ale 

určitě nevyhrožovat ani neuplácet sladkostmi – když sníš papriku, 

dám ti čokoládu,“ radí zkušená výživová poradkyně monika divišová. 

Přidává i další praktická doporučení: „Sledujte, co dítě jí ve škole či ve 

školce, zajímejte se, co mu chutná, jestli si bylo přidat. nedovolte dě-

tem, aby si samy braly doma jídlo nebo si jej kupovaly. jezte společně, 

v klidu a pohodě. netrvejte na tom, aby vše dojedly, když děti vidí, že 

rodiče jedí, budou jíst taky, v žádném případě nevytvářejte okolo jídla 

negativní emoce. motivujte děti tím, že je zapojíte do přípravy a nové 

potraviny nabízejte s nápadem – polévku podávejte v talíři s obrázkem 

na dně, ze zeleniny na talíři vytvořte obličej.“

důležité je hlídat, aby děti přes den nezapomínaly pít, od 3 let cca 

1,5–2 litry, nejlépe neslazených nápojů (pokud už sladit, tak medem 

nebo jablečným 100% džusem). Také pro děti platí zásada, že sní-

daně je základ a jíst se má pravidelně, 5–6x denně. 

Čeho konkrétně se podle moniky divišové v (nejen) dětském jí-

delníčku vyvarovat? Potravin obsahujících rafinovaný bílý cukr 

(čokolády, oplatky, buchty, koblihy, bábovky). Potravin obsahujících 

nevhodné tuky (uzeniny všeho druhu, smažená jídla, fastfood, rost-

linné margaríny, tučné typy masa, sušenky, oplatky, tučné a slazené 

smetanové krémy). Průmyslově zpracovaných potravin (konzervy, 

hotové barvené pudinky, tavené sýry, bujóny). Potravinářských aditiv 

(konzervanty, barviva, ochucovadla, látky pro zvýšení trvanlivosti). 

nadměrného používání bílé mouky (bílé pečivo a těstoviny, omáčky 

a polévky zahušťované bílou moukou). nahnilé a plesnivé zeleniny 

(nikdy neokrajovat, rovnou vyhodit). Pozor na mořské plody a další 

alergizující potraviny (sója, laktóza, exotické ovoce, citrusy, burské 

ořechy, lepek), kravské mléko, které je nesnadno stravitelné.

naopak vhodnými surovinami pro přípravu dětských jídel jsou: 

Zelenina a ovoce (batáty, avokádo, mrkev, brokolice, květák, cu-

keta, dýně, špenát, celer, petržel, avokádo, fenykl, jablka, hrušky, 

broskve, banány, hrozny, meloun, švestky, borůvky, meruňky). Tuky 

(olivový olej, bio máslo, omega3 – rybí tuk – z tučných ryb nebo 

ve formě doplňku stravy, mleté lněné semínko). Oříšky a semínka 

(do 1 roku ne, potom rozemleté vlašské ořechy, lískové ořechy, para 

ořechy, sezamové semínko, slunečnicové semínko, dýňové semínko, 

ne burské ořechy). Sacharidy (brambory, celozrnná rýže, pohanka, 

jáhly, kroupy, quinoa, celozrnné těstoviny a kuskus, bulgur, neslaze-

né instantní kaše z těchto surovin. vločky (ovesné, pšeničné, jáhlové, 

pohankové). Pečivo (nejlépe kváskový chleba bez přídavků kypřidel 

a ochucovadel). Celozrnná mouka pšeničná, žitná (pro občasné pe-

čení ovocných koláčů), rýžová mouka, amarantová mouka. luště-

niny (od cca 18 měsíců červená čočka, později přidávat postupně 

další). mléčné výrobky (kysané mléčné produkty, kozí produkty, ne-

slazené bílé jogurty – ne light!, lučina, cottage sýr, žervé, ricotta, 

občas kvalitní tvrdý sýr). maso stačí dětem 1-2x týdně (bio kuřecí, 

krůtí, králičí, rybí), vejce v bio kvalitě. 

– jak na to?
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1. dopřejte dětem pestrou a roz-

manitou stravu, bohatou na 

ovoce a zeleninu, celozrnné 

potraviny, mléčné výrobky, ryby 

a drůbež.

2. nenechte děti se přejídat, ale ani 

hladovět – jíst by měly pravidelně 

5-6x denně; velikost porce při-

způsobte jejich růstu, hmotnosti 

a pohybové aktivitě.

3. dodávejte dětem pravidelně 

kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží 

a rybí maso, luštěniny, cereálie).

4. několikrát denně dětem podá-

vejte mléčné výrobky, přednostně 

polotučné.

5. Upřednostňujte kvalitní rostlin-

né tuky a oleje před živočišnými 

tuky. 

6. Učte děti střídmosti v konzuma-

ci cukru, sladkostí a slazených 

nápojů. Sacharidy by děti měly 

přijímat hlavně z cereálií, ovoce 

a zeleniny.

7. nedosolujte již hotové pokrmy; 

sůl a solené potraviny dětem na-

bízejte jen výjimečně. 

8. naučte děti správnému pitnému 

režimu, měly by vypít alespoň 1,5 

až 2,5 litry tekutin denně. 

9. Učte děti zdravému způsobu 

života svým vlastním příkladem 

a aktivně se zajímejte o to, co 

jedí mimo domov.

10. Pravidelně konzultujte zdra-

votní stav dítěte (hladinu cho-

lesterolu, krevních tuků, krevního 

tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktic-

kým lékařem. 

desatero
výživy dětí
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�� děTSKé SvAČiny
Samostatnou kapitolu ve výživě dětí tvoří svačiny. Pravidelné svači-

ny zabraňují hladu a dodávají potřebnou energii pro učení a sportov-

ní aktivity. Podávání svačin dětem je velmi důležité nejen pro jejich 

správný vývoj, ale také pro vytvoření celoživotního návyku pravidel-

ně se stravovat. 

�� SPrávná SvAČinA PrO děTi
Co je tedy myšleno zdravou svačinou pro děti? Spolehlivá dodávka 

vitamínů je zejména v ovoci a zelenině. Krom vitamínů nám také 

dodávají minerální látky. další nezbytnou součástí svačin jsou obilo-

viny. Obiloviny podáváme nejčastěji ve formě celozrnného chleba, 

cornflakesů nebo müsli tyčinek. v tomto případě není pravidlo, že 

každá müsli tyčinka je vždy pro organismus přínosem. měli bychom 

věnovat pozornost množství cukrů a tuků uvedených na obalu. 

mnohé jsou uvedeny jako zcela dietní, ale po kontrole na údaje zjis-

títe, že tomu tak mnohdy není.

další důležitou složkou svačin jsou mléčné výrobky (jogurty, sme-

tánky, tvaroh, mléko, sýr). i zde věnujeme pozornost množství tuků. 

v neposlední řadě je nutno včlenit do zdravé svačiny i dostatečný 

příjem tekutin. nejčastěji podávanou tekutinou by měla být voda. 

Spolehlivě zažene žízeň a přitom neobsahuje kalorie nebo cuk-

ry. Minerální vody a perlivé vody jsou vhodné zejména při sportov-

ních aktivitách. i zde bychom však měli věnovat pozornost množství 

kalorií a zaměřit se také na to, zda neobsahují nějaká barviva. Ovoc-

né džusy jsou velmi vítanou tekutinou, pokud jsou čerstvě vylisova-

né. mnoho balených džusů totiž obsahuje velké množství přidaného 

cukru a konzervačních látek.

Proč je zdravá svačina tak důležitá pro správný vývoj dětí, ale 

i dospělých, bylo již zmíněno ve druhém odstavci. měli bychom také 

upozornit na následky, které mohou vzniknout nepravidelnou a ne 

příliš zdravou stravou. nesprávná výživa často vede k řadě onemoc-

nění jako např. k oslabenému imunitnímu systému, poruchám zaží-

vání, rakovinám, diabetu, vysokému krevnímu tlaku, onemocnění 

srdce, cév či obezitě.

Zdroj: Wellnesia.cz, vyzivadeti.cz, 

Zijzdrave.cz

Foto: SAmphoto.cz

V těhotenství se každých 7 týdnů zcela vymění voda             
v Tvém těle, především z toho, co piješ. Ačkoli to nevidíš, již 
nyní děťátku dáváš základy pro zdravý život, pomáháš 
růst a správně se vyvíjet. Přináším Ti pramenitou vodu 
Lucka, ať má Tvé děťátko od první vteřiny to nejlepší.

Chráním Tě během těhotenství

Když se děťátko narodí, jeho tělo obsahuje až 80 % vody. 
Roste Ti před očima a víš, že nyní je každá maličkost 
důležitá. V drobném tělíčku se buduje a staví. Proto Ti           
s láskou a rozumem přináším vodu s andělským složením 
minerálů a stopových prvků, pramenitou vodu Lucka. 

Chráním Tě během dětství

Kvalitu Tvého mateřského mléka ovlivňuje to, co jíš a piješ. 
Až 87 % mateřského mléka tvoří voda, proto je její čistota  
a správné složení tak důležité. Přináším Ti pramenitou vodu 
Lucka, aby sis byla jistá, že Tvé tělo má to, co potřebuje pro 
tvorbu nejlepšího mateřského mléka.

Chráním Tě během kojení

Tipy na zdravou svačinu
1. Celozrnný chléb či rohlík s rostlinným tukem a kuřecí šun-

kou + zelenina + voda
2. Celozrnný chléb s tvarohem a pažitkou + zelenina + voda
3. rohlík s rostlinným tukem a medem + ovoce + voda
4. müsli s ovocným jogurtem + ovoce + ovocný nápoj
5. Přesnídávka nebo smetánek + ovoce + oříšky, rozinky + voda
6. Celozrnný chléb se šunkou a sýrem + zelenina + sušené 

ovoce + ovocný čaj

Každý příjem by měl odpovídat výdeji, a proto je dobré zvolit 
jinou svačinu pro klidný, odpočinkový den a jinou pro výlety či 
sportovní aktivity.



jedná se o nepříjemnou poruchou spánku 

způsobující probouzení a často ji provází 

křik, pláč, děs či strach. velmi časté jsou 

u dětí, typický věk vzniku je mezi 4. a 6. 

rokem a v průběhu dospívání zpravidla 

zmizí.

�� nOČní můry 
Pod pojmem noční můra si představíme 

zlý sen, který nás vyděsí tak, že už se bojí-

me usnout. jde o zcela odlišné pojmy, kte-

ré sice spadají do tzv. parasomnie neboli 

poruch spánku a probouzení, ale noční 

děsy nejsou na rozdíl od nočních můr kla-

sickými sny a lze je pokládat za dočasnou 

poruchu nervového systému. noční můry 

se podobají úzkostným snům a dostavují 

se během rem spánku, kdy člověk sní, 

zpravidla tedy v druhé polovině noci. Té-

měř vždy jde o komplikovaný sen, který je 

stále děsivější, až vede k probuzení.

Po něm se ale člověk poměrně rychle 

orientuje a je dokonce schopen svůj sen 

vyprávět. noční můry postihují 10-15 % 

dětí ve věku 3-5 let. jestliže vás probudí 

dětský pláč, sedněte si k dětské postýlce 

a vyptávejte se, co potomka vyděsilo, co 

ho trápí. nechce-li nic vyprávět, nenuťte 

ho. může třeba druhý den sen nakreslit 

a pak si s ním můžete o obrázku vyprávět 

a za bílého dne se mu nemusí strašidlo je-

vit tak hrůzostrašné. nic nebrání, aby ob-

čas ztvárnilo i sen hezký. noční můry v při-

měřené míře skutečně nejsou ničím, co 

by ohrozilo zdraví vašich dětí. rozhodně 

nikdy své dítě netrestejte za jeho neuro-

tické projevy. Berte sny vašich dětí vážně, 

ale hned je nepovažujte za duševní či jinou 

poruchu. nočním můrám nemusíte nijak 

bránit, dítě si vlastně takovým nepříjem-

ným snem odžívá nově nabyté zkušenosti 

a vyrovnává se s něčím, co je neznámé, 

co neumí zařadit a co jej tedy ohrožuje. 

U malých dětí do 6 let jde o běžnou fy-

ziologickou záležitost, která se postupně 

vytrácí. U starších dětí je mohou spouštět 

náročné situace – starosti, rozvod, smrt 

někoho blízkého, špatné známky ve škole.

�� nOČní děSy
„noční děsy se mohou objevit v jakémko-

li věku, ale nejčastěji jimi trpí malé děti. 

Zkušenost s nimi má nejméně patnáct pro-

cent dětí,” říká klinická psycholožka lau-

ra markhamová, kterou oslovil magazín 

Pregnancy. „vědci se domnívají, že jejich 

příčinou je předrážděný nervový systém, 

který reguluje aktivitu mozku. většina dětí 

z těchto děsů vyroste, pravděpodobně 

proto, že jejich mozek dozraje, ale u do-

spělých se noční děsy objevují občas jako 

důsledek velkého stresu. Ostatně prožitý 

stres může být spouštěčem děsů i u dětí.” 

www.rodinaaja.cz24
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Noční můra 
nebo děs?

dostatek spánku je jedním z nezbytných předpokladů pro zdravý vývoj 

děťátka. Co dělat, když se dítě budí ze spánku, protože je trápí zlé sny 

(noční můry) nebo noční děsy?



www.rodinaaja.cz 25

Zdravi



Psycholožka navíc zmiňuje výzkum odbor-

níků ze Stanfordu, kteří zjistili souvislost 

mezi dětskou spánkovou apnoe a nočními 

děsy. Pokud tedy dítě trpí apnoe, měli bys-

te s tímto problémem navštívit dětského 

lékaře. Apnoe může dítěti znemožňovat 

kvalitní spánek a při přílišném předráždění 

spouštět i noční děsy.

noční děsy se objeví brzy po usnutí, ob-

vykle do půlhodiny a mají krátké trvání (asi 

1-2 minuty, nikdy ne déle než 10 minut) 

a dítě se z nich většinou okamžitě probu-

dí. vyskytují se nejčastěji v dětství a jsou 

charakteristické svou neovladatelnou vý-

bušností. vyvolávají u dítěte silnou úzkost 

a paniku, srdeční tep se zvýší až na 200 

úderů za minutu, přidávají se chaotické 

pohyby končetin či výkřiky a pláč. ráno si 

dítě na nic nepamatuje. Porucha postih-

ne dítě obvykle mezi 4. a 12. rokem a pak 

spontánně vymizí. výskyt nočních děsů se 

předpokládá asi u 1-6 % dětí. Tato poru-

cha má blízko k náměsíčnosti.

�� KrOKy Ke SlAdKémU SPánKU
U usínání je nutné dbát na pevný režim. 

jestliže nastane čas, kdy chodí dítě běž-

ně na kutě, nesmí se mu dovolit, aby si 

ještě jednou trochu déle pohrálo nebo se 

dívalo na televizi. Po sledování filmu v te-

levizi, případne, kterou jsou doslova na-

bité. S přebytkem energie se těžko usíná. 

je jedno, jestli uspávací obřad probíhá v 7 

nebo v 11 hodin večer, důležité je dodr-

žet stejnou dobu ukládání k spánku. Před 

spaním dítě nerozdovádějte, uložte ho 

do klidnějšího prostředí než za dne. Ab-

solutní ticho není vhodné. Tlumené zvuky 

uklidňují. můžeme zpívat ukolébavky, číst 

pohádky, vyprávět klidným hlasem. jistotu 

dodává tělesný kontakt, držení za ručku, 

hlazení.

�� POhádKy nA dOBrOU nOC
Čtení pohádek, případně vyprávění vymy-

šlených příběhů, do kterých lze zakom-

ponovat události, jež dítě prožilo během 

dne, je dobrým zvykem. Každé dítě mívá 

oblíbenou knížku, přečte-li si z ní každý ve-

čer před spaním společně úryvek, vytvoříte 

si postupně uspávací rituál, který dítěti při 

usínání pomůže. malé dítě má rádo, když 

čteme stále stejnou pohádku nebo veršíky. 

Brzy je zná nazpaměť, ale to nevadí, proto-

že je chce slyšet znovu, až se nevědomky 

dobere hlubšího smyslu. dítě rozumí tomu, 

co čtete. rozumí tomu, jak se odv

Ačkoli bude dítě do líčení děje zapojovat 

emoce, rodiče musí mluvit tiše a klidně. 

Příběhy by měly mít vždy dobrý konec, 

aby se dítě rozloučilo s uplynulým dnem 

v dobrém a považovalo ho za uzavřený. 

jestliže dítko žadoní o další pohádku či 

písničku, můžete souhlasit, ale předem 

se domluvte, že už je opravdu poslední. 

Při čtení si sedněte vedle postele dítěte 

na malou nízkou stoličku, neberte dítě 

s sebou do vlastní postele kvůli pohodlí. 

Přenášení zpět do jeho postýlky by moh-

lo být obtížné. Barvy ovlivňují pohodu 

i usínání dít. některé parasomnické po-

ruchy se vyskytují při přechodu z bdění 

do spánku. Obvyklými formami jsou např. 

náhlé záškuby a rytmické pohyby svalstva 

nohou, rukou, případně hlavy a trupu 

projevující se při usínání. Často se vysky-

tují pohyby žvýkacího svalstva ve spánku 

doprovázené skřípáním zubů. další vari-

antou parasomnického spektra je mluve-

ní ze spánku objevující se jak u dětí, tak 

u dospělých. má často ráz útržkovitých 

fragmentů vět, u některých jedinců se 

projevuje souvislými větami někdy s ob-

sahem hněvu a zlosti. Spouštěcím me-

chanismem bývá ve většině případů opět 

stres a psychická nepohoda.

noční děsy obvykle postihují malé děti a od-

borníci i rodiče se snaží přijít nejen na to, 

co je jejich příčinou, ale i jak jim zabránit... 

Podle klinické psycholožky, laury markha-
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Jedinečný pomocník v domácí léčbě. Handy Cure zkrátí dobu léčby, uleví od bolesti a ušetří peníze za léky.
Vyskytují se u Vás v rodině opakovaně zdravotní potíže typu akutních nebo chronických bolestí zad, záněty šlach, 
kloubů, svalové křeče, výrony, kárpální tunely, revmatoidní artritida, migrény, artróza, otoky, hematomy, sportovní 
úrazy, tenisový loket, krční a kolenní ostartróza?

STOP BOLESTI
Handy Cure je jedinečná kombinace čtyř klinicky ověřených metod.

Výhody
Hlubší průnik do tkáně než jiné produkty,
vysoká účinnost, šetří výdaje za léky,
jednoduché používání, žádné kabely,
napájení je pomocí nabíjecího akumulátoru
(princip jako u mobilního telefonu),
příznivá cena.

Jedinečný pomocník
v domácí léčbě

www.handycure.czHandy
Cure Handy Cure je jedinečná kombinace

čtyř klinicky ověřených metod:

    NÍZKOÚROVŇOVÝ PULZNÍ LASER
    INFRAČERVENÉ SVĚTLO
    VIDITELNÉ ČERVENÉ SVĚTLO
    STATICKÉ MAGNETICKÉ POLE

ww

Handy Cure je jedinečná kombinace
čtyř klinicky ověřených metod:

    NÍZKOÚROVŇOVÝ PULZNÍ LASER    NÍZKOÚROVŇOVÝ PULZNÍ LASER
    INFRAČERVENÉ SVĚTLO    INFRAČERVENÉ SVĚTLO
    VIDITELNÉ ČERVENÉ SVĚTLO    VIDITELNÉ ČERVENÉ SVĚTLO
    STATICKÉ MAGNETICKÉ POLE    STATICKÉ MAGNETICKÉ POLE

Handy
Cure
Handy

  tel. 234 372 372

Praktické zkušenosti:
      p. Hana, 47 let: byla jsem velmi překvapená, když mně přestala bolest kolem krku již po několika procedurách.        p. Karel, 63 let: po používání 
Handy Cure již necitím bolest kolene způsobenou artrózou.        p. Ivana, 59 let: při vyšetření ramene mně byl prokázán silný zánět svalu, již po
6 dnech léčby s Handy Cure bolest výrazně ustoupila a po dokončení léčby úplně zmizela.         p. Marta Ž., 56 let: Handy Cure nejdříve používal 
manžel na bolavé rameno a koleno, potom mladší syn na výrony  při sportu a já při občasných migrénách. Opravdu pomáhá celé rodině a šetří 
peníze.         p. Filip, 36 let: při nataženém zadním stehenním svalu jsem měl diagnózu léčby na 4-6 týdnů. Díky používání Handy Cure jsem zkrátil 
dobu léčby na 10 dní.         p. Jan, 67 let: jsem moc spokojený, bolest při zánětu šlach na ruce polevila již po několika použití.

Použití Handy Cure zvyšuje rychlost, 
kvalitu a pevnost opravy buněčné 
tkáně, zvyšuje dodání krve a tím 
potřebných živin do postižené 
oblasti, stimuluje imunitní systém, 
stimuluje nervové funkce, tvoří 
kolagen a svalové tkáně, pomáhá 
vytvářet nové zdravé buňky a tkáně 
a podporuje rychlejší hojení zranění 
a vytvoření koagula.

Přiznivé účinky těchto léčebných 
metod jsou známé a v medicíně již 
mnoho let využívané. Ale teprve 
nyní máte možnost využít těchto 
metod při synergickém efektu
a zároveň při domácí léčbě. Handy 
Cure je úspěšně prodáván již ve více 
než 30ti zemích a výsledky léčby 
byly ověřeny mnoha klinickými 
studiemi. Handy Cure je schválený 
jako zdravotnický prostředek pro 
ulevení bolesti v EU.

Uleví od bolesti, ušetří peníze za 
léky, zkrátí dobu léčby. Laserová 
terapie je současným hitem ve 
fyzioterapii, ortopedii, rehabilitaci 
i v domácí léčbě. Jednoduché 
používání, žádné vedlejší účinky, 
příznivá cena. Pro každou rodinu, 
sportovce, děti, seniory.

Právě v těchto dnech máte 
jedinečnou možnost pořídit si 

Handy Cure za sníženou cenu 

4900 Kč
Běžná MOC je 5999 Kč. Slevu poskytl 
výrobce jen na omezený počet kusů

a platí jen do vyprodání této série.

Více informací, seznam prodejních míst a objednávky:
www.handycure.cz, info@handycure.cz, tel. 234 372 372

Distributor Medivital centrum, s.r.o., Praha
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mové, kterou oslovil magazín Pregnancy, 

se noční můry objevují v rem fázi spánku. 

Pro noční děsy je naopak typický přechod 

ze spánkového stádia 4 do fáze rem. jinými 

slovy; při nočních děsech díte stále spí - ale-

spoň tomu odpovídají jeho mozkové vlny - 

ale jeho oči jsou přitom otevřené. ve většině 

případů si na jejich obsah ani nepamatuje.

�� TiPy PrO PřeKOnání nOČ-
níCh děSů Od PSyChOlOžKy 
lAUry lArKhAmOvé
1. nejprve se uklidněte. dítě by si nemělo 

tyto události pamatovat jako trauma-

tizující a jen pokud budete dokonale 

klidní vy sami, můžete účinně uklidnit 

i své dítě. Snažte se zachovat klidný 

hlas i intonaci, aby z vašeho projevu 

necítilo napětí a podrážděnost.

2. minimalizujte stres, kterému je vysta-

veno. Snažte se nedělat teď v jeho ži-

votě žádné velké změny; žádné učení 

na nočník, nocování v cizím prostředí 

a podobně. Ujistěte se, že jej nestre-

sujete partnerskými hádkami, křikem 

a dalšími podněty. Snažte se, aby dítě 

usínalo v klidu a ve známém prostředí.

3. eliminujte televizi. American Academy 

of Pediatrics doporučuje, aby se děti 

mladší čtyřiadvaceti měsíců dívaly na 

televizi pouze minimálně, protože má 

negativní dopady na vývoj dětského 

mozku. navíc je významným zdrojem 

stresu, protože takto malé děti nedo-

káží rozlišovat mezi fikcí a realitou.

4. Snažte se dítě v průběhu dne nepře-

pínat a zejména pak v doby, kdy se 

chystá do postele. dodržujete pra-

videlnou dobu ukládání do postele. 

dítě by mělo jít spát klidné a nepříliš 

unavené. Pokud každý den ukládáte 

v půl osmé, ale vašemu potomko-

vi už únavou padají oči, zkuste ho 

uspávat o půl hodiny dříve. nebude 

tolik přetažené a pravděpodobnost 

nočních děsů se sníží.

5. Snažte se dodržovat před spaním 

určité rituály, které dítě uklidní 

a připraví na spánek. ideální je na-

příklad koupání, krmení, či čtení 

pohádky. vyhýbejte se intenzivním 

vzruchům, jako je hudba, televize, 

či hlasité zvuky.

6. Snažte se eliminovat náhlé zvuky 

a podněty, které by mohly dítě násil-

ně vytrhnout ze spánku, existují totiž 

důkazy, že náhlé vytržení ze spánku 

v okamžiku, kdy se dítě nachází ve 

čtvrté spánkové fázi, může podnítit 

vznik nočních děsů. Ztlumte proto 

akční film v televizi i telefon.

7. nepokoušejte se dítě z děsivého snu 

násilně probudit. dítě probuzené 

uprostřed děsivého snu je dezorien-

tované, může mít dočasnou ztrátu 

paměti a je zbytečně vyděšené.

8. Snažte se, aby se dítě v průběhu 

spánku nepřehřálo. Příliš vysoká tep-

lota těla podporuje vznik nočních 

děsů. Teplé flanelové pyžamo zkuste 

proto odložit.

Text a foto: jana Abelson Tržilová

Foto: SAmphoto.cz
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někteří psychologové mají za to, že dětí 

s poruchami učení na rozdíl od minulosti, 

kdy se jejich počet nesledoval, nepřibývá. 

jiní jsou zcela opačného názoru. hledají 

příčinu ve zhoršujícím se životním pro-

středí, které způsobuje, že je plod v těle 

matky vystaven zvýšenému množství rizi-

kových faktorů.

„Těchto dětí určitě přibývá,” tvrdí i psy-

choložka lenka Krejčová, podle které 

patří mezi nejčastěji diagnostikované po-

ruchy dyslexie, dysgrafie a dysortografie. 

méně často pak dyskalkulie a jen ojedi-

něle dyspinxie či dysmúzie. jak se tyto 

poruchy projevují?

�� dySlexie
Trpí-li dítě dyslexií, trpí poruchou čtení.

„Syn zaměňoval písmena tvarově a zvu-

kově podobná (b za d; a za e). jeho čtení 

bylo těžkopádné. Slova luštil, domýšlel 

nebo bezmyšlenkovitě komolil,” popisuje 

jitka Pokorná.

„To je naprosto nejčastější projev,” potvr-

zuje psycholožka Krejčová. „Čtení je pro 

dyslektika natolik namáhavé, že mívá ob-

tíže se zapamatováním textu a s osvojová-

ním školní látky z učebnic a sešitů. Proto se 

nevydrží dlouho soustředit,” doplňuje.

Odborníci, kteří srovnávali aktivitu moz-

ku u dyslektika a dítěte, jež poruchou 

netrpí, zjistili, že nedyslektik při čtení 

zapojí jen centrum řeči a zrakového vní-

mání, kdežto mozek dyslektika vykazuje 

překotnou aktivitu různých mozkových 

center. Proto je mnohem více namáhán 

a rychleji se unaví.

�� dySGrAFie
dysgrafie je porucha psaní. „dcera má 

obtíže vybavit si tvar písmen a znázornit 

ho. její písmo bývá proto nečitelné. Když 

má psát rychle, třeba v průběhu výuky, vy-

nechává nejen hlásky, ale i slova,” stěžuje 

si maminka ivana Pilečková, čímž zároveň 

poukazuje na hlavní projevy dysgrafie.

„Při psaní se dysgrafik rychle unaví. Často 

si stěžuje, že ho bolí ruka. nedokáže ale 

psát úhledně a plynule ani v případě, že 

má dostatek času,” vysvětluje psycholož-

ka Krejčová.

�� dySOrTOGrAFie
dysortografie je porucha pravopisu. dítě 

se vykreslováním tvarů písmen vyčerpá 

natolik, že už si nedokáže ohlídat čárky 

a háčky, natož aby mělo čas na odůvod-

ňování tvrdého a měkkého i.

„dysortografik má obtíže s aplikací pra-

vopisu, i když ho teoreticky dobře zná. 

Často se stává, že pokud se dítěte na 

konkrétní gramatické pravidlo zeptám, 

dokáže ho vysvětlit. Selže však, pokud ho 

má v daném okamžiku aplikovat v písem-

ném projevu,” popisuje učitelka Zš věra 

hůlová. Podle ní bývá klasickou chybou 

například slovo „výkend”, jehož psaní 

dysortografik odůvodní jako slovo s před-

ponou vy-.
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Také vás trápí 
poruchy učení?

v Česku je velký počet dětí, které trpí vývojovými poruchami učení. mají obrovské 

problémy se čtením, psaním, jsou hyperaktivní a nezvladatelné. jen v loňském 

školním roce jich bylo v základních školách na 42 019. ve školách středních pak 

5039. vyplývá to z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání.
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�� dySKAlKUlie, dySPinxie 
A dySmÚZie
dyskalkulie je porucha schopnosti ope-

rovat s číselnými symboly. dyskalkulik 

má výrazné obtíže s pochopením nejzá-

kladnějších matematických pojmů. Bez 

názorných pomůcek nedokáže spočítat 

nejjednodušší početní úlohu, neumí se 

orientovat na číselné ose.

„Ojediněle se setkáte i s diagnózou dys-

pinxie (vývojová porucha kreslení) a dys-

múzie (porucha hudebních schopností),” 

poukazuje Krejčová.

�� hyPerAKTiviTA
Častým průvodcem poruch učení jsou vý-

vojové poruchy pozornosti spojené s hy-

peraktivitou dítěte. nejčastější je porucha 

označovaná jako lehká mozková dysfunk-

ce (lmd). Za zkratkou si lze představit ce-

lou plejádu projevů, jimž děti čelí.

„jedná se o narušení schopnosti soustře-

dit se kvůli projevům nadměrné aktivity. 

děti s lmd se obtížně dokážou věnovat 

jedné činnosti delší dobu, přebíhají k ji-

ným aktivitám, bývají impulzívní,” vysvět-

luje lenka Krejčová a doplňuje: „na veřej-

nosti působí tyto děti často nevychovaně, 

neboť nedokážou poslechnout, pobíhají 

a sahají na vše, co je právě zaujalo.”

�� POrUChy verSUS inTeliGenCe
„důležitým rysem všech poruch je, že nesou-

visejí s mírou inteligence. Při správné péči tedy 

není nereálné, aby člověk s poruchou učení 

vystudoval vysokou školu,” upozorňuje Krej-

čová. Podle ní se často ukazuje, že se tyto děti 

velmi dobře uplatňují v umění, v technických 

a přírodovědných oborech, vynikají v geome-

trii, mechanice a tvořivosti. „je otázka, zda 

se právě ony neuplatní v současné technické 

společnosti, a zejména v brzké multimediální 

budoucnosti mnohem lépe než všeobecně 

nadané děti,” uzavírá Krejčová. 

 

�� náPrAvA dySlexie  
A dySGrAFie

Náprava dyslexie

Čtěte s dítětem denně, ne déle než 15 min.

•	 nepohánějte ho k rychlejšímu tempu.

•	 v žádném případě ho nekárejte za 

chyby.

•	 Barevně podtrhávejte a vybarvujte pís-

mena tvarově podobná.

•	 vybírejte takové knihy nebo časopisy, 

které se vztahují k jeho koníčkům.

Náprava dysgrafie

•	 Předtím, než začne dítě psát, uvolněte 

mu celou paži, předloktí, zápěstí i prs-

ty. Stačí jednoduché kroužení („sněhu-

láci” - velký kruh paží, menší předlok-

tím, nejmenší zápěstím).

•	 dbejte na správné sezení dítěte u sto-

lu. nohy opřené kolmo o podložku, 

rovná záda, dostatečná vzdálenost 

obličeje od papíru, loket opřený o stůl, 

správné držení tužky (špetkový úchop 

- palec proti ukazováku, tužka se opírá 

o prostředník).

•	 Cílem není krasopisná úhlednost. Za-

měřte se na plynulost a uvolněnost 

pohybu.

Zdroj: vimevic.cz

Foto: SAmphoto.cz
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�� CO ZnAmenAjí SlOvA 
ATOPiCKý A eKZém
Atopický – pochází z řeckého slova atopos 

(zvláštní, cizí), tedy něco, co není na svém 

místě, není typické.

ekzém – pochází z řeckého slova „ekzeo“, 

které označuje něco, co vyvěrá nebo vy-

bublává na povrch.

�� CO je TO eKZém
ekzém je onemocnění kůže, které může 

postihnout děti i dospělé. je obvykle čer-

vený a svědí, kůže může být velmi suchá, 

rozpraskaná, mokvající a zanícená. je ně-

kolik různých typů ekzému např.: atopický, 

seborhoický a kontaktní.

�� PrOjevy eKZémU
•	 zčervenání a zduření kůže

•	 výsev drobných svědivých pupínků 

a puchýřků

•	 zhrubělá, rozpraskaná a olupující se 

kůže

�� PříČiny eKZémU
různé látky, přítomné v našem životním 

prostředí, se kterými člověk přichází denně 

do styku. některé vyvolávají ekzém přímým 

kontaktem s kůží, jiné po vdechnutí nebo 

po požití. Při vzniku některých ekzémů hra-

je významnou úlohu dědičnost. mezi tako-

vé patří i ekzém atopický. možné příčiny 

tohoto onemocnění jsou někdy vysvětlová-

ny častějším stěhováním lidí do měst nebo 

větším znečištěním životního prostředí.

�� ATOPiCKý eKZém neBOli 
ATOPiCKá dermATiTidA
Pro svůj vznik v prvních měsících života 

také nazývaný dětský ekzém, je silně svě-

divé, obvykle léta trvající zánětlivé kožní 

onemocnění, spojené s častým rodinným 

výskytem průduškové záduchy (astmatu) 

nebo senné rýmy.

U lidí trpících atopickým ekzémem je také 

snížen práh pro svědění, což znamená, že 

již lehké podráždění kůže vyvolá svědění, 

které nutí ke škrábání a vede k podráždění 

kůže a ke zhoršení ekzému s ještě silněj-

ším svěděním. Uzavírá se tak kruh svědě-

ní – škrábání – ekzém – svědění a nemoc 

se může udržovat řadu měsíců. Svědění se 

také výrazně zhoršuje při změnách teploty, 

nošením vlněných nebo umělohmotných 

oděvů nebo při zapocení.

Z uvedených informací vyplývá, že příčina 

vzniku atopického ekzému, i když není 

dosud zcela objasněna, závisí na složi-

té souhře četných vrozených, obranných 

(imunologických), biochemických, psy-

chologických a klimatických mechanismů. 

Atopický ekzém se vyskytuje ve třech roz-

dílných formách.

Kojenecká forma je nejčastější a lidově se 

jí říká „ouročky“. Začíná mezi 2. a 6. mě-

sícem po narození na tvářích a čele, odkud 

se může ekzém rozšířit na celou hlavu, tě-

líčko, ruce a nohy. Kůže v postižených mís-

tech nejdříve zčervená, na povrchu se vy-

sévají drobné pupínky a puchýřky, dochází 

k mokvání a povrch se pokrývá stroupky 

a šupinami. vyrážka je provázena úporným 

svěděním, děti se musejí škrábat, jsou ne-

klidné a špatně spí. v závažných případech 

se škrábání stává jediným výrazovým pro-

středkem pocitů dítěte.

vyvolávajícími nebo zhoršujícími faktory 

v tomto období jsou především potravino-

vé alergeny, nejčastěji kravské mléko, vejce 

a citrusové plody. Zhoršení může vyvolat 

i prořezávání zoubků, zapocení, infekční 

onemocnění, očkování aj.

Průběh kojeneckého ekzému je nepředpově-

ditelný a zcela nepravidelný. ekzém se může 

během druhého roku života zcela zhojit ane-

bo může plynule přejít do další vývojové fáze.

dětská forma atopického ekzému spadá do 

období předškolního a školního věku dítě-

te. vyrážka se z obličeje přesouvá do loket-

ních a podkolenních jamek, na krk, zápěstí 

Atopický ekzém
Tomu, kdo s ním má zkušenost ho není potřeba představovat. jedná se 

o onemocnění, které obvykle sice život neohrožuje, každopádně ho ale hodně 

znepříjemňuje. 
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a hřbety rukou. Kůže již nemokvá, je hrubá, 

drsná, s oděrkami po škrábání, protože sil-

né svědění trvá i v tomto období. Svědivé 

drobné pupínky se čas od času mohou ob-

jevit na trupu a končetinách a škrábáním se 

do kůže může zanést hnisavá infekce.

Kůže obličeje bývá ve srovnání s kůží ostat-

ního těla velmi bledá, což spolu s tmavší 

a zhrubělou kůží očních víček a zdvojením 

záhybu pod očima dává obličeji charakte-

ristický výraz. Ten bývá doplněn chyběním 

zevní třetiny obočí a někdy i řas. nehty ru-

kou mohou být vyhlazené a lesklé z opako-

vaného tření a škrábání svědící kůže.

rozhodující obrat může nastat ve věku 

dvou až sedmi let nebo v pubertě. nejhor-

ší období bývá v posledních třech měsících 

prvního roku života, kdy je ekzém nejú-

pornější a postižení kůže nejrozsáhlejší. 

v následujících letech intenzita projevů 

onemocnění slábne a postupně dochází ke 

zhojení.

Během prvních školních let se zhojí okolo 

75 % nemocných dětí. U zbývajících se 

může choroba zhoršit nebo znovu projevit 

v pubertě. Zkušenosti ukazují, že s přibý-

vajícími léty se závažnost a rozsah kožních 

změn snižuje a do 20 let postupně mizí. 

Přetrvávání ekzému ve středním a dospě-

lém věku je málo časté, i když jsou takové 

případy známé.

dospělá forma atopického ekzému se ně-

kdy může vyskytnout jako první projev one-

mocnění i u pacientů, kteří dříve ekzémem 

netrpěli. Obvykle však předchází kojenecká 

i dětská forma choroby nebo astma. Posti-

žena jsou stejná místa na těle jako u dětské 

formy, kůže však více svědí, je silně zhru-

bělá a rozpraskaná. Ke zhoršování vedou 

nejčastěji psychické stresy. v průběhu této 

formy atopického ekzému je patrný výraz-

ný sklon ke zhojení po 40. nebo 50. roce 

života.

Atopický ekzém se však nemusí rozvinout 

do plného, výše uvedeného rozsahu. Často 

se projeví jen ohraničenými kožními změ-

nami na různých částech těla, které jsou 

od typických změn dosti odlišné (tzv. malé 

formy atopického ekzému) – např. jako 

bělavá, drsná a lehce se olupující okrouhlá 

ložiska na obličeji nebo končetinách, jako 

skupiny zrohovatělých papulek v okolí vla-

sových míšků různě na těle, jako zhrubění, 

ztmavnutí a olupování kůže očních víček 

nebo okolí úst, jako šupící se plosky nohou 

nebo jako olupující se a praskající bříška 

prstů nohou a rukou. Odlišně reagují i krev-

ní cévy v kůži na mechanická podráždění.

Průběh atopického ekzému bývá často 

komplikován hnisavou infekcí, která bývá 

do kůže zanesena škrábáním. Častěji a ve 

větším množství než u zdravých dětí se 

u atopiků vyskytují virové infekce – bradavi-

ce nebo moluska. všechny tyto komplikace 

se dají dobře léčit, ale rády se vracejí. K vel-

mi vážné komplikaci, která může ohrozit 

i život nemocného, může dojít po zanesení 

viru oparu (herpes simplex) do ložiska ekzé-

mu. matky, které mají opar na rtu, by měly 

být proto velmi opatrné při ošetřování ato-

pického dítěte.

Po zhojení ekzému vždy zůstává suchá 

kůže jako výraz pozůstatku zánětlivých 

kožních změn a porušené obranné bariéry 

v pokožce. její rohové vrstvě schází schop-

nost zadržovat vodu a snadno se v ní tvoří 

jemné trhliny. dochází i ke snížení tvorby 

potu a mazu. To vysvětluje celoživotní sklon 

atopiků k obnovování ekzému po styku 

kůže s mechanickými nebo chemickými 

dráždícími vlivy, při pobytu v suchém nebo 

chladném prostředí. U atopiků se také čas-

těji vyskytuje kopřivka, migréna a ložiskové 

vypadávání vlasů (alopecia areata).
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�� 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 nevhod-

ných potravin (čokoláda, plísňové 

sýry, vlašské ořechy, konzervované 

potraviny, kořeněné nebo kyselé po-

krmy, aromatické ovoce)

�� KTeré vlivy PůSOBí 
nePříZnivě nA ATOPiCKý 
eKZém?
•	 časté mytí mýdlem

•	 kontakt se saponáty

•	 nadměrné a příliš časté mytí i jen 

běžnou vodou

•	 používání pěny do koupele

•	 návštěvy plaveckých bazénů s upra-

vovanou chlorovanou vodou

•	 vlněné tkaniny, kožešiny, látky s vla-

sem (flanel, plyš, samet apod.), odě-

vy z umělých vláken

•	 dráždivé chemikálie (vyvolávání fo-

tografií, práce v chemické laborato-

ři, barvy, ředidla, modelování s hlí-

nou)

•	 prašné prostředí (hřiště, prach, ce-

ment)

•	 hlína (zahrada, chata, chalupa)

�� CO ZPůSOBUje Silné Svědění 
Kůže U PACienTů S eKZémem?
látky, na které je pacient alergický: pyl, prach, 

roztoči, některé druhy potravin (např. příliš os-

trá a kyselá jídla, mléko, vejce, ryby, čokoláda, 

někdy ořechy, aromatické ovoce), nespecifické 

provokační 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 zhoršován 

i dlouhodobým nedostatkem odpočinku 

a nočního spánku, který je znemožňován 

mučivým svěděním.

�� KOmPliKACe ATOPiCKéhO 
eKZémU
•	 druhotná bakteriální infekce (způso-

bená většinou zlatým stafylokokem)

•	 infekce virem oparu (virus herpes 

simplex)

•	 bradavice (většinou na prstech rukou, 

na chodidlech)

•	 moluska (virová infekce)

�� je eKZém vyléČiTelný?
Atopický ekzém je onemocnění s vroze-

nou dispozicí, není proto v možnostech 

současné medicíny se tohoto onemoc-

nění zcela zbavit. je však možné, při 

pečlivém dodržování všech léčebných 

a preventivních opatření, „dostat ekzém 

pod kontrolu“. Příznaky ekzému slábnou 

s postupujícím věkem. většinou vymizí do 

dvacátého roku věku a jen ve zcela ojedi-

nělých případech, u nejtěžších pacientů, 

sužuje postiženého i déle.

�� KTerá vyšeTření jSOU 
důležiTá U PACienTA 
S ATOPiCKým eKZémem?
Základem je celkové vyšetření:

•	 rozbor všech údajů o rodině, sourozen-

cích a prostředí, v němž pacient žije

•	 zhodnocení stavu výživy, růstu, hmot-

nosti, zažívání, pravidelnosti stolic, jejich 

kvality,délky kojení, reakcí na změny ve 

výživě se zaměřením zejména na kravské 

mléko, vejce

•	 podrobný rozbor vzniku a vývoje ekzému

•	 pomocná laboratorní vyšetření: krevní 

obraz, stopové prvky – železo, zinek, 

hořčík

�� AlerGOlOGiCKé 
A imUnOlOGiCKé vyšeTření:
•	 vyšetření základních ukazatelů imunity 

(vyloučit imunologickou nedostatečnost),

•	 vyšetření koncentrace alergických proti-

látek, posoudit, zda se jedná o atopika, 

tj. jedince s dědičně založeným sklonem 

k alergii,

•	 vyšetření specifi ckých „alergických“ 

protilátek proti bílkovinám kravského 

mléka, vaječného bílku, obilným bílko-

vinám, alergenům roztočovým, zvířecím, 

pylovým a plísňovým,

•	 kožní testy jsou u ekzematika často ob-

tížně proveditelné, může je nahradit vy-

šetření krve.

Každý ekzém nemusí být projevem alergie, 

proto je toto vyšetření pro stanovení preven-

tivních opatření a léčby důležité.

�� léKy Při léČBě eKZémU
Úlevové léky – přináší úlevu v podobě sní-

žení svědění, silného zarudnutí. Preventivní 
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s protizánětlivým účinkem – tyto léky brání 

rozvoji alergické reakce, o jejich užitečnosti 

a vhodnosti rozhoduje vždy lékař – alergo-

log s kožním odborníkem.

�� K ČemU SlOUží PředePSAné 
PrOmAšťOvACí Krémy A mASTi 
A jAK S nimi ZACháZeT?
Péče o suchou kůži je nejdůležitější. Pravi-

delným promašťováním kůže zlepšíme její 

funkce. Podaří-li se stav kůže zlepšit pomo-

cí tzv. promašťovacích krémů a mastí, oby-

čejně se podstatně zlepší i ekzém. Spotřeba 

promašťovacích krémů a mastí při správné 

léčbě je poměrně velká. Promašťovací kré-

my vtíráme několikrát denně do zdravé 

i postižené kůže, ale vždy jen tolik, kolik 

se vstřebá. na kůži nesmějí výrazně zůstat 

přebytečné nánosy. Pod silnou vrstvou kré-

mu nebo masti se kůže přehřívá, špatně dý-

chá a stupňuje se svědění. důležitá zásada 

je: čím méně krému a čím častěji, tím lépe.

�� jAK SPrávně ZACháZeT Se 
Zevními hOrmOnálními léKy-
TZv. lOKálními KOrTiKOidy
využíváme jejich rychlý protizánětlivý a pro-

tisvědivý účinek. neléčí onemocnění, ale 

pouze ho zklidňují a to jen po dobu, kdy je 

pacient používá. Používáme je jen v době 

největšího zhoršení ekzému a k překonání 

kritických obtíží. jakmile se ekzém zlepší, 

ihned hormonální lék vysazujeme a vra-

címe se k osvědčeným udržovacím lékům 

a zvláčňujícím mastem. Této léčbě říkáme 

intervalová, protože hormonální léčbu vždy 

na několik dnů přerušujeme a používáme 

jiný, nekortikoidní lék. Pauza v hormonál-

ní 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 po-

užiji hormonální lék a 6 dnů ošetřuji jiným 

způsobem. Kortikoidní preparát aplikujeme 

1-2x denně, přesně jen na místa akutního 

zánětu, která jsou zarudlá a zduřelá. Ošet-

řujeme především na noc, ale až po vstře-

bání 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 pacien-

ta, rozsah a lokalitu ošetřované plochy, typ 

a stádium ekzému, eventuální druhotnou 

infekci a typ kůže pacienta.

�� jSOU lOKální hOrmOnální 
léKy BeZPeČné?
Pokud se budete řídit zásadami bezpečné 

léčby hormonálními léky a radami vašeho 

kožního lékaře, nemusíte se jich bát. ně-

které maminky mají tendenci dítěti hor-

monální lék raději vůbec nedávat. Tím dítě 

ohrožují, protože jsou situace, kdy se bez 

několikadenní hormonální léčby neobejde-

me. Kortikoidní mastí je navíc někdy třeba 

kůži připravit na další stupeň léčby (deh-

tovými preparáty apod.). hlavní zásadou 

bezpečné léčby hormonálními přípravky je 

krátkodobé použití hormonálního prepará-

tu jen k překlenutí nejhorších projevů. Při 

dlouhodobém používání si totiž kůže na 

kortikoidy zvykne a jejich účinek slábne. 

Při náhlém zhoršení už tak rychle „neza-

berou“ a na ošetřovaných místech se kůže 

začne ztenčovat. Po letech vtírání mohou 

hormonální léky způsobit nežádoucí změny 

nejen na kůži, ale i v celém organismu. in-

tervalová léčba hormonálními léky, o které 

jsme mluvili v předchozí kapitole, výrazně 

snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků.

 Zdroj: atopickyekzem.cz

Foto: SAmphoto.cz
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„rýma je nepříjemné virové onemocnění, 

které však více než dospělé může trápit více 

dětí a to především pro jejich odlišné ana-

tomické poměry dutiny nosní, ústní a kratší 

eustachovy trubice (viz dále) než u dospě-

lých,” upozorňuje mudr. Zbyněk mlčoch. 

�� PrOČ rýmA vZniKá? 
nosní dutina je pokryta sliznicí, která má na 

povrchu řasinky, jež posouvají vzniklý hlen 

a zachycené cizorodé částečky ven z dý-

chacích cest. Sliznice podle ní reaguje na 

zachycené částečky virů a bakterií vlastním 

obranným mechanizmem. vedlejším efek-

tem těchto pochodů je tvorba hlenu a zdu-

ření sliznice - tedy vlastní výtok z nosu, kte-

rý je vodnatý, zahuštěný nebo hnisavý, což 

způsobí spolu se zduřením nosní sliznice 

ztížení průchodnosti nosní dutiny. “rýmou 

trpí již jedinci od kojeneckého věku, kdy 

mají ještě nevyzrálý neurologický systém, 

malé rozměry nosních dutin a asi 4x větší 

nosní odpor než dospělí,” pokračuje lékař. 

nedokonalý imunitní system  způsobuje, 

že zejména nekojené děti jsou k infekcím 

velmi náchylné. málokdo ví, že novorozenci 

ještě neumí dýchat ústy, jejich ústní dutinu 

téměř vyplňuje jazyk. naučí se to teprve 

během prvních několika týdnů až měsíců 

života, proto nemohou při rýmě součas-

ně sát i dýchat. rýma se tedy stává velmi 

vážným problémem, který ohrožuje výži-

vu dětí.” A jak tedy dítěti ulevit? Chladný 

a optimálně zvlhčený vzduch dokáže více 

než řada nosních kapek. Pomáhá vincent-

ka, zvlhčovače či časté větrání. nosní kap-

ky lékařka doporučuje používat jen krátce 

v případě ztížené průchodnosti sliznice, což 

se u novorozenců projevuje třeba tím, že 

špatně pije, protože nemůže dýchat no-

sem. vidíte-li pouhým okem, že je nosík 

vyplněný hlenem, šetrně jej odsajte nebo 

vytřete a pak použijte kapky s koncentrací 

účinné látky podle věku dítěte. velmi dů-

ležitá je správná aplikace, tzn. doporuče-

nou dávku nakápněte na začátek nosního 

vchodu, lehce přitiskněte nosní křídla na 

několik vteřin; tím se účinná látka dosta-

ne do kontaktu s nosní sliznicí a nesteče 

hned do nosohltanu. “v žádném případě 

nepodávejte dětem nosní kapky s obsahem 

olejů, dítě je může vdechnout a hrozí vznik 

zápalu plic,” upozorňuje lékař. “nedoporu-

čují se také jakkoliv aromatizované příprav-

ky, které mohou způsobit při eventuelní 

alergické reakci laryngospasmus, neboli 

křeč hrtanu s následným dušení. A pozor 

si dejte i na nešetrné odsávání a zbytečné 

vytírání nosu!” upozorňuje mUdr. mlčoch.  

“nosní sliznice totiž reaguje na mechanické 

podněty zduřením a tvorbou hlenu a pak 

čím více čistíte, tím je rýma horší. nicmé-

ně to samozřejmě neznamená, že bychom 

Hepčí, 
už je to zase tady 

většina lidí se domnívá, že nejde ani o onemocnění, protože starší děti a do-

spělí si s rýmou dokáží poradit, i když pro mnohé může být velmi nepříjemnou 

komplikací. U malých dětí, zejména novorozenců a kojenců, může být příčinou 

závažných komplikací.

aneb pozor na rýmu u novorozenců
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neměli rýmu vůbec odsávat. naopak, kva-

litní odsávačka může dítěti velmi ulevit od 

problemu. nezapomínejte také správný 

a brzký nácvik smrkání. děti mají kratší eu-

stachovu trubici (trubice spojující nosohltan 

a vnitřní ucho). Proto vede nasávání nos-

ního sekretu k častým zánětům středouší 

a může postihnout i nosní dutiny. někdy 

malé dítě nezačne bolet ouško, ale zvrací 

a stěžují si na bolest břicha. i to ale mohou 

být průvodní symptomy zánětu.” 

�� POUžíváme OdSávAČKy
jde-li u kojenců a batolat o tak hustou, pří-

padně hnisavou rýmu, že po použití nosních 

kapek a zvlhčování nosní dutiny se nedaří nos 

zprůchodnit, sáhneme po odsávačce. na trhu 

je několik různých druhů, od  nejjednodušší 

mechanické, po balonkovou, až po různé ná-

stavce na vysavač. je jen na vás, jaký system 

odsávání vám bude nejlépe vyhovovat. 

A kdy odsávačku použít? většinou postačí 

použít odsávačky před spánkem, protože 

taková rýma může být příčinou neklidné-

ho spánku, dítě také méně pije, nemůže 

totiž dýchat nosem, a navíc hromadící se 

hlen v zadní klenbě nosohltanu společně 

s oteklou sliznicí může způsobit podráždění 

středního ucha. Protože nosní dutina s no-

sohltanem má obloukovitý tvar a hlen u le-

žícího dítěte díky gravitaci zůstává v zadní 

klenbě nosohltanu, je potřeba, pokud zvo-

líte jednoduchou odsavačku,  hadičku za-

sunout hluboko, u vchodu do nosní dutiny 

nemá smysl, protože dítěti neulevíte. je-li 

odsávačka  založena na principu podtlaku. 

jde o nádobku kuželovitého nebo válcovi-

tého tvaru, je zapotřebí vsunout kužel pri-

mo do nosí dírky. Ať zvolíte kterýkoli způ-

sob, pro dítě je jakákoli manipulace v nosní 

dutině extrémně nepříjemná, ale jsou situ-

ace, kdy jinak dítěti ulevit nelze. vždy však 

dbejte, abyste dítě neporanili. 

A kdy navštívit lékaře? “Pokud rýma trvá 

již dva-tři týdny, správně ji léčíte a nic se 

nelepší, vyhledejte specialistu otorinolaryn-

gologa (Orl lékaře), který vyloučí, zda se 

již nejedná o komplikaci rýmy. máte-li rýmu 

jen z jedné nosní dírky, často se, zvlášť 

u malých dětí, jedná o cizí těleso v nose, 

ale může jít také o jednostranný polyp či 

dokonce o nádor,” uzavírá odborník.

S rýmou se děti běžně potýkají i 14 dnů. 
Opět je důležitý pitný režim pro odstra-
nění hlenů. nos dítěte potírejte např. 
jelením lojem nebo třezalkovým olejem, 
aby nedošlo k nadměrnému vysušení 
a popraskání kůže. výborná je polévka 
s kuřecím masem, která působí proti-
zánětlivě. do slepičího vývaru přidáme 
dvě snítky rozmarýnu, tři snítky tymiá-
nu, čtyři menší cibule, čtyři stroužky čes-
neku a trochu soli na dochucení.vaříme 
cca hodinu, poté scedíme a podáváme 
po doušcích.
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FUSAK SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kterou barvu fusaků s beránkem
ze 100% biobavlny nenabízíme?
a) Modrou
b) Žlutou
c) Zelenou

Hraje se o 3 fusaky v ceně 1690 kč.
Kvalitní teplý fusak s možností prodloužení spodním
nánožníkem. Využití do všech typů kočárků (klasické,
sporťáky, golfky).
Fusak má uprostřed zip a lze ho celý rozevřít.
Šňůrové stahování kolem hlavičky.
Otvory na protažení tří i pětibodových 
bezpečnostních popruhů zajišťují bezpečné použití
i sedícímu miminku.
Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti posunutí
v kočárku při poloze vsedě.
Rozměry cca 90 x 50 cm bez nánožníku, 
115 x 50 cm s nánožníkem.
Fusak je vyroben v ČR.

Správnou odpověď najdete na

Správnou odpověď zasílejte do 15. 12. 2011 na adresu rodice@detskedeky.cz nezapomeňte připojit
adresu, kam máme zaslat případnou výhru. Více informací a správnou odpověď naleznete na
www.detskedeky.cz, zde také zveřejníme jména výherců.
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Febrilní 
křeče

Každého rodiče to vyděsí. miminko 

přepadnou vysoké horečky, upadne do 

bezvědomí a několik vteřin až 5 minut 

se zmítá v křečích.  Pro rodiče, kteří se 

s podobnou situací ještě nikdy nesetkali, 

to bude určitě jedna z nejtěžších chvil 

v životě, kdy se zcela přirozeně obávají 

o život svého dítěte. Přesto se jedná 

o situaci, která dítě neohrožuje ani na 

životě, ani na zdraví.



vaše dítě může znenadání ztratit kontakt 

s okolím. Obrací oči v sloup, objeví se propnutí 

trupu a poté většinou následují křeče nebo-

-li záškuby horních a dolních končetin. vzác-

něji se objevuje i promodrání (cyanóza) kůže. 

Křeče neboli záchvaty naštěstí trvají krátkou 

dobu, od několika vteřin do pěti minut a rodi-

čům dokáží nahnat pořádný strach. 

�� jAK A PrOČ KřeČe vZniKAjí?  
Křeče se objevují nejčastěji u dětí ve věku od 

šesti měsíců do čtyř let, vznikají při vysokých 

horečkách kolem 39 stupňů Celsia a jsou způ-

sobeny menší stabilitou dětského nervové-

ho systému. Zjednodušeně řečeno – horečka 

dráždí mozek, který vysílá informace nervům 

a svalům, které se nepřirozeně napínají a sta-

hují, čímž dochází ke křeči. Ta je v okamžiku 

záchvatu pro dítě nebezpečná, neboť dochází 

ke ztrátě vědomí a může dojít k poruchám dý-

chání. je třeba si uvědomit, že dráždivost cen-

trálního nervového systému vůči různému ze-

vnímu podnětu je u kojenců, batolat a malých 

dětí podstatně vyšší než u jejich starších sou-

rozenců nebo dospělých a právě teplota nad 

38,5 stupně Celsia dokáže být právě takovým 

spouštěcím mechanizmem. Pro vyvolání křečí 

nejsou až tak důležité závratné výšky horečky 

jako skoky zdola nahoru a zas zpět. 

�� jAK Se KřeČe PrOjevUjí?
na začátku onemocnění například dýchacích 

cest, kdy nastupuje u malých dětí vysoká ho-

rečka (39 i 40 stupňů Celsia), dítě náhle ztuhne 

a potom se jeho svaly začnou rychle stahovat 

a napínat, takže sebou „škube“ a třese se. může 

být postižena jen část těla, ale i celé tělo včetně 

obličejových svalů. Celý záchvat trvá jen několik 

vteřin, někdy i minut, dítě ale může upadnout 

do bezvědomí a může činit potíže s dechem. 



�� Kdy Se nejČASTěji KřeČe 
vySKyTUjí?
Záchvat febrilních křečí nejčastěji postihuje 

ty nejmenší, nejčastěji děti ve věku okolo 

8.-9. měsíce života. v pozdějším věku dítě-

te četnost těchto příhod klesá, po 5. roce 

života je jejich výskyt spíše výjimkou. Podle 

statistických údajů se febrilní křeče u dětí 

během jejich prvního roku života vyskytují 

v 90 případech ze 100 000 dětí této věkové 

kategorie. 

�� KdO ZA TO může?
Ze zkušenosti lékařů vyplývá, že se v ro-

dinách příhody s febrilními křečemi opa-

kují. dokonce se objevily i pokusy najít 

gen zodpovědný za náchylnost k febril-

ním křečím v daných rodinách (v těchto 

souvislostech se věnuje pozornost např. 

chromozómu číslo 8 a 19). Za stavy, kte-

ré jsou v raném věku provázené křečemi, 

se ovšem může schovávat i některé zá-

važnější onemocnění, např.infekce ner-

vového systému, zánět mozkových blan, 

otrava léky (zanechanými omylem v do-

sahu dítěte), úraz hlavy, dosud nerozpo-

znané poruchy látkové přeměny a další. 

lékaři musí tyto nemoci vyloučit. Právě 

proto bývá dítě s křečemi a horečkou 

zpravidla přijímáno na lůžkové oddělení 

nemocnice. 

�� CO dělAT S díTěTem Při 
KřeČOvém ZáChvATU?
Snadno se to řekne, ale platí, že by do-

spělí měli zachovat klid a nepropadat 

panice. Při silných křečích se dítě může 

zranit o předměty v jeho okolí. Uložte je 

tedy na měkkou podložku, válendu nebo 

do velké postele. Pokud začne zvracet, 

pak je třeba myslet na to, že dítěti hrozí 

vdechnutí zvratků. dejte jej do takové 

polohy, v níž nebude žádné takové riziko 

hrozit. A nelekněte se ani napodruhé. ve 

chvíli, kdy křeče ustanou, dítě většinou 

tvrdě usne. vyděšení rodiče obvykle vo-

lají již v průběhu křečí rychlou záchran-

nou službu. 

�� jAKá vyšeTření Se PO PřijeTí 
PrOvádějí?
Ta, která lékařům pomůžou vyloučit závaž-

nější onemocnění (např. viz výše uvedená). 

Pokud se nic takového neprokáže a šlo-li 

o první záchvat křečí při teplotě, propouští 

se dítě rychle do domácího ošetření. malý 

pacient je přenechán v péči praktického lé-

kaře pro děti a dorost. 

�� Kdy Se má PrOváděT 
vyšeTření eeG?
Stává se, že si rodiče sami přejí, aby u dí-

těte bylo provedeno vyšetření eeG (elek-

troencefalografie). jeho výsledky mapují 

elektrickou aktivitu mozku. Problém na-

stává v tom, že i po febrilních křečích 

může být přechodně záznam abnormální, 

aniž by to mělo nějaký význam pro další 

osud dítěte! Toto vyšetření se při prvním 

záchvatu provádí jen tehdy, pokud trval 

déle než 10-15 minut. A také v případě, 

když jsou křeče asymetrické, to je převáž-

ně jen na určité části těla. 

�� může Se SiTUACe OPAKOvAT?
Ano, pravděpodobnost návratu febrilních 

křečí je asi třikrát vyšší než u dětí bez před-

chozího záchvatu. Při opakovaných záchva-

tech křečí, které nemají jiné vysvětlení, jsou 

rodiče poučeni o postupech při záchvatu.

 

�� jAK TOmUTO KřeČOviTémU 
OnemOCnění PředCháZeT A jAK 
je léČiT?
Podávají se na ně léky tlumící křeče nebo 

preventivně snižující riziko jejich výskytu. 

nejčastěji používaným protikřečovým lé-

kem je diazepam. v nemocnici jej lze podat 

injekčně nebo do zadečku (rektálně). rodi-

če dětí s opakovanými febrilními křečemi 

bývají od lékaře vybaveni tzv. mikroklysma-

ty (miniaturní klystýr), kterými lze do za-

dečku aplikovat právě diazepam. Přípravek 

k mikroklysmatu se jmenuje desitin. U dítě-

te s opakovanými křečemi je žádoucí zabrá-

nit i rychlému vzestupu teploty, proto raději 

předem podáváme například Paralen nebo 

ibalgin v běžných doporučených dávkách.

�� A CO dál?
i u opakovaných febrilních křečí je většinou 

dobrá prognóza a s postupujícím věkem kře-

če samy mizí. Běžné febrilní křeče nezname-

nají větší riziko pro pozdější rozvoj klasické-

ho záchvatovitého onemocnění – epilepsie. 

Text a foto: jana Abelson Tržilová  

Zdroj: Přirozená péče o vaše dítě,

 vydavatel Weleda s.r.o

zdrava-vyziva.net, babyonline.cz, 

zbynekmlcoch.cz

Foto: SAmphoto.com

Oproti vžitým představám 
není pravda, že:

•	 by děti, které prodělají záchvat fe-
brilních křečí měly zvýšený sklon 
k epilepsii. epilepsie se příležitostně 
může projevit poprvé při horečce, 
jedná se ale o samostatné onemoc-
nění odlišné od podstatně častějších 
febrilních křečí; 

•	 by záchvatem febrilních křečí dochá-
zelo k poškození mozku; febrilní kře-
če se objevují ve věku, kdy je mozek 
ještě nevyzrálý a citlivěji reaguje; 

•	 by preventivní podání léků proti ho-
rečce (Paralen, Brufen,...) zabránilo 
vzniku febrilních křečí. Tj. dítě, které 
má horečku 38 °C a kterému dáme 
Paralen, má stejnou šanci dostat 
febrilní křeče jako dítě s horečkou 
39,5 °C bez léků proti horečce.
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Více informací na 

www.next.cz

Hi Tech doplňky dveří NEXT
Bezpečnostní dveře NEXT lze vybavit HiTech doplňky dveří. 
Jedním doplňkem dveří je kamera ukrytá v  kukátku, která 
přenáší barevný obraz například do TV, a  vy tak okamžitě 
vidíte, kdo stojí za dveřmi. Po připojení na počítač může být 
pohyb přede dveřmi zaznamenáván nebo přenášen internetem, 
přímo z dovolené si například můžete zkontrolovat, kdo u vás 
zvonil.   
 
Nemusíte chodit ke dveřím, abyste zjistili, kdo za nimi stojí.

Obraz z kukátka můžete vidět: 
•	 na malém monitoru, kte-

rý je umístěn vedle dveří 
uvnitř vašeho bytu

•	 na vlastní televizi 
•	 na počítačovém monitoru
•	 nebo si obraz můžete ne-

chat poslat na mobil.

Barevná kamera do kukátka stojí 3 950 Kč.

Už nepotřebujete klíče, abyste se dostali domů. 
Naprogramujte si své dveře tak, abyste si „odemkli“ prstem. Jedním 
z  dalších HiTech doplňků, kterým se dají vybavit bezpečnostní 
dveře NEXT, je čtečka otisků prstů, která ve spojení s motorovou 
vložkou zamyká a odemyká dveře automaticky bez použití klíče, 
stačí pouze přiložit prst. 

Čtečka otisků prstů:
•	 Je zabudovaná přímo na kří-

dle dveří
•	 Variantně i  v  povrchovém 

provedení v nerezovém krytu
•	 Má paměť až na 99 otisků 

prstů
•	 Uživatelsky jednoduché na-

stavení

Za čtečku prstů zaplatíte 6 600 Kč. Motorová vložka, která dveře 
odemyká a zamyká, stojí 19 000 Kč.

1-2 v_NEXT_PR.indd   1 4.10.2011   17:10:29



Uzdravte 
své dásně
Zpočátku ji ani nezaregistrujete. Pak ale při čištění zubů 

začnete plivat krev. nebo kousnete do jablka a na něm 

se objeví kapka krve. diagnóza zní paradentóza.
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Pokud nezahájíte léčbu, připravte se na po-

stupnou likvidaci dásní i zubů, popřípadě dal-

ších daleko závažnějších problémů. 

Parodontóza nebo-li parodontitida je velmi 

častá infekce, odhaduje se, že ji trpí až 80% 

lidí. „je to ale široký pojem. Parodont zahrnu-

je dáseň, kost a závěsný aparát zubu – tkáň, 

která ho obklopuje a fixuje v jeho pozici,” 

vysvětluje mi stomatoložka, mUdr. Kateřina 

Zvěřinová. Parodontitida, nebo-li paroden-

tóza je tedy destruktivní onemocnění dásní 

a celého závěsného aparátu zubu, doprová-

zené úbytkem kosti, pohybem zubů a někdy 

i jejich vypadáváním.  „Pod parodontitidu 

spadá i gingivitida (zánět dásní), která záro-

veň může být i počátečním stádiem parodon-

tózy,” pokračuje lékařka. „všechno s přípo-

nou itida znamená zánět a ten se projevuje 

krvácením, zduřením a samozřejmě bolestí,” 

dodává. Příčinou je většinou špatná ústní hy-

giena a nesprávné životní a stravovací návyky, 

ale i vnitřní onemocnění.”  

�� STádiA PArOdOnTóZy
Parodontóza se projevuje v několika stá-

diích a vzniká působením bakterií, které 

se usazují na zubech a dásních. Ty uvol-

ňují toxiny, které dásně poškozují, vznika-

jí bolestivé záněty, které nejdřív napadají 

dásně, potom se rozšiřují i na závěsný 

aparát, který plní funkci pevného ukotve-

ní zubu. Zubní plak (tenká vrstvička, která 

obsahuje škodlivé bakterie) je důsledkem 

špatné ústní hygieny a poškozuje zubní 

sklovinu a má proto vliv na vznik zubní-

ho kazu. Prvním příznakem onemocnění 

parodontózou je zmíněný zánět dásní ne-

bo-li gingivitida, který způsobují bakterie. 

„Gingivitida může být různého původu, 

například herpetická způsobená virem. 

Chybou je nasadit antibiotika, která na 

virózu nazabírají. Pak jsou gingivitidy 

bakteriálního původu způsobené hlavně 

streptokoky, a ty se léčí antibiotiky a pod-

půrnou léčbou vitamíny, výplachy, atd,” 

pokračuje mUdr. Zvěřinová. 

�� První STádiUm
První stadium se projevuje mírným oto-

kem a zarudnutím. doprovází ho občasné 

krvácení z dásní především při jídle a čiš-

tění zubů. může se objevit nepříjemný 

pocit a zápach z úst. v tomto stádiu je 

prevence i léčba nejúčinnější. Proto by ka-

ždý při jakémkoliv příznaku měl ihned na-

vštívit zubního lékaře. „To, že má pacient 

problém s dásněmi, samozřejmě pozná 

sám. dásně ho bolí a krvácí. A když dás-

ně krvácejí, tak to něco znamená a je na 

místě obrátit se na stomatologa. Určitě je 

lepší přijít dříve než později,” upozorňuje 

lékařka.

�� drUhé STAdiUm
druhé stadium znamená už rozvinutý zá-

nět. Objevuje se bolest, nepříjemné brnění 

(jakoby svědění), tlak a napětí. dásně jsou 

zarudlé, oteklé, mezi zubem a dásní vzni-

kají takzvané kapsy (parodontální chobo-

ty). nejprve se obnažují zubní krčky, poté 

se zuby rozestupují a začínají se viklat. Kr-

vácení z dásní je časté a pach z úst velmi 

nepříjemný. 

�� TřeTí STádiUm 
Třetí stadium je charakteristické uvolňo-

váním zubů. je postižen závěsný aparát 

a vlivem zánětu ustupuje čelistní kost, a to 

způsobuje pohyb zubů a posléze případně 

i jejich vypadávání. 

Zdraví

doplněk stravy

NOVÁ generace probiotik
STAČÍ 1 MALÁ        DENNĚ

Proč právě Pearls YB?

Působí tam, KDE je potřebujete

Komplex probiotických bakterií, 
který je sestaven speciálně pro 

udržení rovnováhy poševní mikrofl ory

Pearls YB TM je vhodný:
K vytvoření zdravé úrovně kvasinek 
a plísní v organismu

Podporuje zdraví sliznice pochvy 
a močových cest

Pro prevenci opakujících se kvasinkových 
a plísňových onemocnění

I pro těhotné ženy

1
2
3
4

Pro zdraví 
ženy i dítěte

Složení – lactobacillus acidophilus, 
rhamnosus, plantarum

inzerat pearls 185-120.indd   1 4/8/11   10:51:23



�� léČBA PArOdOnTóZy
diagnózu stanovuje lékař na základě vý-

sledku stomatologického vyšetření. všímá 

si stavu dásní, pevnosti ukotvení zubů, 

rozšíření zubního plaku a kamene. léčba 

pak může být buď konzervativní, kdy se 

speciálními přístroji vyčistí všechna místa 

postižená zánětem, nebo chirurgická, kdy 

se odklopí dásně skalpelem a zanícené pro-

story se pod lokálním umrtvením vyčistí. 

K vyhubení baktérií a odstranění zubních 

plaků se používají zvláštní desinfekční roz-

toky, nutné je ale hlavně odstranění zubní-

ho kamene. v těžkých případech může být 

vhodné nasazení antibiotik. 

�� PrevenCe PArOdOnTóZy
nejdůležitější je ale prevence, která spočívá 

především ve správné technice čištění zubů. 

„Stačí si zuby čistit jednou denně, ale po-

řádně,” pokračuje mUdr. Zvěřinová. „Proto 

je vhodné nosit si na pravidelně prohlídky 

vlastní zubní kartáček a správnou techniku 

se od stomatologa naučit,” upozorňuje 

lékařka. „Každému novému pacientovi se 

dívám za dolní řezáky, kde se nejhvíce tvoří 

zubní kámen a zjišťuji, že správně si zuby 

čistí opravdu málokdo.” Kartáček na zuby 

by se měl vyměnit alespoň jednou za mě-

síc, při vzniklých potížích je lépe používat 

střední (medium) nebo měkký (soft) kartá-

ček. i volba zubní pasty je důležitá. na trhu 

je k dostání spousta kvalitních a speciálních 

zubních past. Po čištění zubů, ale i během 

dne je vhodné si ústa vypláchnout. „já 

osobně preferuji vyplachování úst odvarem 

z bylinek (výborný je heřmánek, řepík nebo 

šalvěj, které dásně stahují) než ústními vo-

dami. reklama, která dnás přesvědčuje, 

že si stačí vypláchnout ústa vodou, aniž 

bychom si vyčistili zuby, je zavádějící. Úst-

ní vody samy o sobě problém neřeší. Zuby 

je nutné čistit!” konstatuje lékařka. Zubní 

plak musí být odstraňován i v mezizubních 

prostorech nejlépe pomocí dentální nitě. 

„nebo mezizubními kartáčky, ale i o jejich 

vhodnosti a technice používání je třeba se 

poradit.” Čistit je zapotřebí i jazyk a dásně, 

na kterých rovněž ulpívají bakterie, které se 

množí a rozmáhají se po celé ústní dutině.

�� POZOr nA ZUBní Kámen!
dalším důležitým krokem v prevenci proti 

parodontóze je pravidelné odstraňování 

zubního kamene, který odtlačuje dásně, 

které pak krvácejí a bolí – vzniká zánět. 

Princip vzniku zubního kamene je podobný 

vzniku vodního kamene – vysrážení mine-

rálních látek přítomných ve slinách. Proto 

se kámen musí pravidelně odstraňovat, 

a to ještě před tím, než způsobí vážnější 

problémy. důležitá je správná skladba jí-

delníčku. jak už bylo uvedeno, pozor na 

sladkosti, je lépe je nahradit ovocem a ze-

leninou. Pokud je však zánět rozvinutý, je 

třeba se vyhnout tvrdým potravinám, aby 

nedocházelo k ještě většímu poranění dás-

ní – dásně v zánětu jsou křehké. vhodné 

je posilovat imunitu buď přirozenou cestou 

nebo užíváním potravinových doplňků, kte-

rých je na trhu celá řada.

Text: jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz    
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KleOPATrA A TAjemná mUmie
v napínavém příběhu se tentokrát dozví-

me, jak žili lidé ve starověkém egyptě. Krá-

lovna Kleopatra patřila mezi nejslavnější 

ženy v historii egypta. dvakrát se jí podaři-

lo získat lásku nejdůležitějších mužů říma 

a tím i nesmírnou moc. Poté, co byl první 

z těchto mužů, diktátor Gaius julius Cae-

sar, zavražděn, vrátila se Kleopatra z říma 

do egypta spolu se svým bratrem Ptolemai-

em. v této době se odehrává příběh Seleny 

a Alexandra, dětí balzamovače. děti zažívají Kleopatřin návrat 

lodí do přístavu a dozvídají se, že Ptolemaios těžce onemocněl. 

mimo to se stanou podivné věci s mrtvolou, kterou měl právě 

jejich otec balzamovat. existuje nějaká souvislost mezi oběma 

případy? Sourozenci se snaží přijít věci na kloub, i když se ocit-

nou v bezprostředním ohrožení života. Z něm. orig. přel. roma-

na Cahová.

CAeSAr A ZrAdA nA KAPiTOlU
Gaius julius Caesar je dodnes považován 

za jednoho z nejmocnějších mužů antické 

doby. v roce 46 př. n. l. byl jmenován dik-

tátorem a vládl naprosto neomezeně celé 

římské říši, než jej roku 44 př. n. l. zavraž-

dili jeho odpůrci. Právě v Caesarově době 

se odehrává příběh marcuse a jeho sestry 

lucie, dětí římského senátora. Oba nedo-

čkavě očekávají triumfální průvod k Caesa-

rově poctě. Záhy se však marcus stane 

svědkem tajného rozhovoru a dozví se, že skupina zrádců plánu-

je spiknutí proti Caesarovi. marcus se rozhodne zjistit více 

o těchto mužích a společně s lucií vezme věci do vlastních ru-

kou... Poutavé vyprávění doprovázejí zajímavé otázky, které dě-

tem pomohou, aby si lépe zapamatovali nejdůležitější informace 

o Caesarovi a jeho době. Z něm. orig. Cäsar und der verrat auf 

dem Kapitol přel. romana Cahová

mOZArT A ATenTáT v OPeře
napínavý detektivní příběh se odehrává ve 

vídni v létě roku 1791. Oblíbený hudební 

skladatel Wolfgang Amadeus mozart prá-

vě komponuje svou Kouzelnou flétnu, 

operu, kterou mají velice rády i děti. jed-

noho dne však na něj kdosi vystřelí, střela 

jej ale naštěstí mine. Pachatel bohužel 

unikne nikým nepoznán. mozart sám ce-

lou událost nebere příliš vážně, za mno-

hem důležitější považuje včasné dokonče-

ní Kouzelné flétny. má však dva mladé přátele, kteří si kvůli 

tomu dělají velké starosti. Kateřina Steinová a Amadeus Gott-

lieb zvaný Theo se pokoušejí zjistit, kdo mozarta tak nenávidí, 

že dokonce usiluje o jeho život. Obě odvážné děti se přitom 

samy dostávají do velikého nebezpečí... Poutavý text doprová-

zejí zajímavé úkoly a hádanky, které když děti vyřeší, lépe si za-

pamatují důležité informace o mozartovi a o době, ve které žil. 

Z německého originálu mozart und das Attentat in der Oper 

přeložila romana Cahová.

TAjemný hyPnOS
Starověká socha boha spánku skrývá vražedné 
tajemství… volné pokračování strhujících ro-
mánů o minulých životech reinkarnovaný 
a Strážci paměti. v kolosální soše řeckého 
boha hypna se možná nalézá předmět, který 
by mohl potvrdit realitu minulých životů. A tak 
vypukne tvrdý boj o jeho vlastnictví, bitva, kte-
rá se zdaleka nevede jen v právnických kance-
lářích, ale třeba i takovými prostředky, jako 

jsou pásy s výbušninami a rukojmí. Agent FBi lucian Glass se snaží 
zločincům vzdorovat a spolu s nimi snad dopadnout i vraha své dáv-
né lásky, ale podivné vzpomínky na události, které nemohl zažít, mu 
to nijak neusnadňují. může v tom mít prsty muž zvaný reinkarnátor, 
posedlý touhou dokázat existenci minulých životů?

led v žiláCh
legendy o přízracích ožívají, mrazivými pustina-
mi Grónska se plíží smrt… Čtvrtý případ reykja-
vícké advokátky Tóry Gudmundsdóttir, již vyšlo 
Poslední rituál, mrazivé světlo, žhavý hrob.Advo-
kátku Tóru Gudmundsdóttir povolají z města do 
ledových pustin. Pracovníci islandské společnos-
ti, která na drsném pobřeží Grónska připravovala 
otevření dolu, náhle přerušili veškeré kontakty 
a vypadá to, jako by beze stopy zmizeli. Tóra se 
svým přítelem matthiasem, svéráznou asistent-

kou Belou a dalšími spolupracovníky se snaží rozluštit spletité vztahy, 
které v táboře panovaly, a přijít tak na kloub neblahým událostem. jako 
v noční můře se v zásuvkách psacích stolů objevují lidské kosti a v chla-
dírně celá mrtvola. náhle je těžké odlišit vrahy od obětí. Starý inuitský 
lovec však ví, že mstiví duchové musejí být usmířeni, a krutá ledová 
pustina si vždycky vybere svou daň…

nOvinKy Z nAKlAdATelSTví OlymPiAnOvinKy Z meTAFOry

nOvinKy Z nAKlAdATelSTví COO BOO

niCK A nOrAh: Až dO OChrAPTění 
„můžeš na pět minut předstírat, ţe jsi moje 
holka?“ ptá se nick norah, když mezi ná-
vštěvníky klubu uvidí svou bývalku. A právě 
takovým klišé začíná příběh dvou mladých 
lidí, jejichž životní cesty se náhle protnou 
v jediné společné noci v new yorku. A na-
jdete v ní všechno – zoufalství, touhu, od-
puštění, zklamání.

UKOléBAvKA 
remy nevěří v lásku, a ostatně proč by 
měla? její matka se popáté vdává a její otec, 
kterého nikdy nepoznala, jí zanechal jen 
jednu ubohou píseň – Ukolébavku, kterou si 
lidé nechávají hrát na svatbách. remy si uţí-
vá ţivota s cynismem, nadhledem a jistou 
dávkou blahosklonnosti nad city ostatních. 
Pak se ale v jejím ţivotě objeví dexter a sna-
ţí se jí převrátit ţivot vzhůru nohama. Otáz-
kou je, zda o to remy vůbec stojí…

www.rodinaaja.cz50
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SAxánA A lexiKOn KOUZel 
Příběh na motivy nového stejnojmenné-
ho filmu vypráví o Saxáně, dcerce známé 
čarodějnice a zvěrolékaře honzy. jednou 
holčička objeví na půdě starodávný sešit 
a knihu. Sešit nese název Saxánin deník 
a je neuvěřitelné, co dokáţe. A co teprve 
kniha – jakmile ji Saxána otevře, hned se 
dějí prapodivné věci. Saxána z ní nechtě-
ně vyvolá raracha Krakavouse a spolu se 
pak vydají do říše strašidel zachránit Sa-

xánina dědečka. Kouzelné dobrodruţství začíná.

nOvinKy Z nAKlAdATelSTví AlBATrOS

nOvinKy Z FrAGmenTU

hUrvínKOvA CeSTA dO TrAmTárie
Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo 

jen, aby se hurvínek trochu nastydl, 

mánička mu předčítala z pohádkové 

knížky a už to celé začalo. Ocitli se to-

tiž v zemi plné žíznivých květin, kde 

vládla protivná princezna Gerbera. ješ-

tě se ani nestačili rozkoukat a už jim 

uvěznila žeryčka! jak si s tím oba pora-

dí? musí nejdříve splnit několik úkolů, 

ale jak už to v pohádkových příbězích 

bývá, všechno dobře dopadne.

mAlý šKOláK 
– POČíTání, BlUdišTě, dOKreSlOvAČKy

máte doma malého školáka? Právě 

pro ně je určena tato velká kniha plná 

úkolů, které rozvíjejí tvůrčí schopnos-

ti, učí soustředění a důslednosti při 

práci. Obsahuje cvičení na jednodu-

ché počítání, poznávání rozdílů v ob-

rázcích, úlohy na logické myšlení 

i vědomostní otázky.

Když je PěKné POČASí
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a ja-

roslava Uhlíře? Sami autoři pro vás vybrali 

nejnovější písničky ze své tvorby, a také dvě 

operky –  šípková růženka a O dvanácti 

měsíčkách. máte je tu nejen s texty, notami 

a akordy, ale i s kouzelnými obrázky vlasty 

Baránkové. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá 

i hraje.

ereBOS – hrA, KTerá ZABíjí!
na jedné londýnské škole si mezi sebou žáci 
začnou předávat podivné balíčky, jeden se 
nakonec dostane i ke zvědavému nickovi. 
v balíčku je dvd s počítačovou hrou. hrou 
napínavou, a hlavně velmi inteligentní. Proč 
o ní ale nikdo nesmí mluvit a hráči musí do-
držovat přísná pravidla?  na druhou stranu 
jim hra dokáže splnit i ta nejtajnější přání. 
Pokud neposlouchají nebo se znelíbí poslovi 
se žlutýma očima, čeká je trest.  jak je ale 
možné, že hra o každém všechno ví a neu-

děluje hráčům úkoly jen ve hře, ale i v realitě?  Co hra vlastně chce? 
A jak ji může nick zastavit?

SPíCí měSTO
Čtyři sourozenci, nejstarší Kryštof, dvojča-
ta ema a Kristýna a malý Samuel, žili ještě 
donedávna docela spokojeně. jednoho 
rána se ale probudili v hrozné situaci. je-
jich rodiče upadli do záhadného spánku 
a oni si musí najednou poradit úplně 
sami! jak zjistili, usnuli všichni rodiče po 
celém světě. A co je ještě horší, malého 
Samuela jim unesl neznámý muž! Pro 
sourozence začíná každodenní boj ve svě-
tě ostatních dospělých, v němž mají vel-
kou výhodu ti silnější, vychytralejší a bezo-

hlednější. Zároveň ale poznávají, jak je důležité držet při sobě, pomáhat 
si a nedat se.Podaří se jim malého Samuela zachránit? A jak rodiče opět 
probudit?
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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 

veverkova@mojerodinaaja.cz 
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!



Zázrak jménem 

čaj Čajovník je zřejmě 

nejstarší kulturní rost-

linou světa. Pochází 

z Číny, kde se pěstu-

je asi 2500 let. Ještě 

dnes zde každému 

hostu nabídnou na 

znamení přátelství 

misku čaje na uvíta-

nou. Čaj patří v Číně 

ke každému jídlu. Před 

jídlem slouží k osvěže-

ní, po jídle se pije na 

podporu trávení.
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Zázrak jménem 

čaj
K objevení čaje se váže mnoho příběhů. Podle 

jedné legendy prý objevil čaj císař šen-nung, 

který byl známý tím, že pil pouze převařenou 

vodu. jednoho dne zanesl vítr do jeho misky 

tři lístky čajovníku. voda se zbarvila do zlato-

hněda. Když císař tekutinu ochutnal, zjistil, že 

je osvěžující a povzbuzující. Od toho dne pil 

tento chutný nápoj každý den.

jiná legenda pochází z japonska. Objev 

čaje se připisuje Bódhidharmovi. Byl to třetí 

syn indického krále Kaisawy a první hlasatel 

buddhismu v Číně. Když se mu při meditaci 

únavou zavřely oči a usnul, byl prý po pro-

buzení tak rozhněvaný vlastní slabostí, že si 

odřízl obě oční víčka a zahodil je na zem. 

víčka zapustila kořeny a vyrostly z nich dva 

keře se zelenými listy. Když pak mnich tyto 

lístky okusil, únava okamžitě zmizela a on 

se cítil zázračně posílen. v japonském pís-

mu se dodnes užívá stejný znak „ča“ pro 

„čaj“ i pro „oční víčko“.

indové věří v zázračné objevení čaje pout-

níkem darmou. Ten prý složil slib, že na 

své sedmileté pouti do Číny nebude spát 

a místo spánku bude meditovat. věřil, že si 

tím vyslouží podporu nebes při své misio-

nářské práci. Když ho po pěti letech při me-

ditaci přepadla únava, vstal a šel se projít 

mezi čajovníky. Po bezděčném rozžvýkání 

jejich listů z něho únava spadla a mohl tak 

strávit beze spánku zbylé dva roky. 

Ať už těmto legendám věříme nebo ne, 

Čína je dnes považována za zemi původu 

čaje. Právě zde se pěstovaly první čajovníky.

�� jAKé ZnáTe drUhy ČAjů?

Dělení podle země původu:

Čaj se pěstuje v poměrně širokém zeměpis-

ném pásmu, což je umožněno přizpůsobi-

vostí této rostliny a jejími vcelku skromnými 

nároky na půdu a podnebí. To také umožnilo 

pěstovat čaj nejen v tropických nížinách, ale 

také v nadmořské výšce nad 2000 metrů.

Takže kde všude se čaj pěstuje?

Asie : Bangladéš, Cejlon (Srí lanka), indie, 

Čína, indonésie, írán, japonsko, malajsie, 

nepál, rusko, Sikkim, Tchaj-wan, Turecko, 

vietnam.

Afrika : Burundi, jihoafrická republika, Ka-

merun, Keňa, madagaskar, malavi, mau-

ritius, mosambik, réunion, rwanda, Sey-

chely, Tanzanie, Zaire, Zambie, Zimbabwe.

Austrálie a Oceánie : Austrálie, Papua – 

nová Guinea, Tasmánie, jáva.

Jižní Amerika : Argentina, Brazílie, ekvá-

dor, Peru.

Výživa
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v některých zemích se pak čaj dělí ještě po-

dle oblastí, jako např. darjeeling v indii. na 

čajích lepší sorty se uvádí i plantáž, na niž 

byl čaj vypěstován.

2. Dělení podle kvality listu:

Tajemství dobré jakosti čaje je skryto nejen 

v oblasti pěstování a odrůdě, ale zejména 

ve správné a pečlivé sklizni čajových lístků. 

na jakosti sebraných listů závisí jakost ho-

tového výrobku. je velmi důležité čaj sklízet 

v době, kdy se mladé listy čajovníku začína-

jí právě rozvíjet. Promeškání vhodné doby 

se rovná téměř katastrofě.

jednotlivé lístky na výhonku čajovníku jsou 

označovány postupně od vrcholového pu-

penu takto:

Vrchol výhonku, tzv. tips, jsou listové 

pupeny porostlé stříbřitě bílými chloupky, 

při fermentačním procesu zlátnou.

První list, nejmladší a nejbohatší na cenné 

látky, se nazývá orange pekoe – OP. Po-

skytuje spolu se zlatavými výhonky nejlepší 

čaje.

Druhý list – je označován jako pekoe – P. 

Poskytuje dobrý čaj střední jakosti.

Třetí list – pekoe souchong – PS.

Čtvrtý list – souchong – S.

Pátý list – congou – C.

3. Dělení podle velikosti listu:

Čaje celolistové

Čaje zlomkové

Čaje drťovité a práškové

Čaje typu ctc

4. Dělení podle zpracování:

Čaje podle tohoto měřítka 

rozdělujeme na několik 

základních druhů.

Zelené čaje – (čínsky 

– lu cha, japonsky ryo-

kucha, vitnamsky tra cha).

na rozdíl od černého 

čaje se u zeleného čaje 

po sklizni teplem zničí fer-

mentační enzymy, a tak se 

zabrání fermentaci. Provádí 

se to několika způsoby. Parou 

(japonský způsob) nebo přímým 

žárem (čínský způsob – na rozehřá-

té cihlové ploše nebo v kovových 

pánvích wok ( někdy i rovnou 

nad ohněm)). Zelený čaj dává 

světle žlutý až zelený nálev na-

hořklé chuti. Farmakologické 

účinky jsou mnohem silnější než u ostat-

ních čajů. výroba zeleného čaje zdomác-

něla zejména v Číně a japonsku. K zele-

ným čajům nutno ještě dodat, že je lze 

použít na další nálev, aniž by ztratily na 

kvalitě. Prokázané blahodárné účinky 

těchto nefermentovaných čajů na lidský 

organismus z nich učinily velice žádaný 

artikl.

Černé čaje – (čínsky hong cha) v Číně 

též nazývané červené (podle barvy nále-

vu). Tyto čaje putují ke zpracování přímo 

z plantáží. lístky se nejprve nechávají za-

vadnout za současného vhánění vzduchu 

při předepsané teplotě a vlhkosti. Během 

vadnutí se z listů vypařuje voda, měknou, 

ztrácejí lesk, stávají se křehkými a šed-

nou. Zároveň v nich probíhají chemické 

změny – rozkládá se část chlorofylu, roz-

padají se bílkoviny, probíhá oxidace tříslo-

vin a tvoří se čajové aroma. Zavadlé listy 

se pak svinují, přičemž praskají a uvol-

ňuje se buněčná šťáva. Potom následuje 

fermentace, při vzniku éterických olejů se 

rodí vůně čaje, uvolňuje se tein z vazby 

na taninu a mění se barva lístků z šedé 

na tmavočervenou. Čaje černé prochází 

procesem fermentace úplně. mají proto 

nejvýraznější barvu, od zlaté přes červe-

nou až k tmavě hnědé a často výrazné 

aroma. jsou oblíbeny hlavně na západě. 

Černý čaj, který se v Číně samozřejmě 

také vyrábí, jde především na export.

Oolongy – (čínsky qing cha) jinak také 

čaje polozelené, polofermentované jsou 

přechodem mezi černými a zelenými čaji. 

listy se sklízejí ve stádiu plné zralosti a jsou 

ihned pracovány. listy se suší v trubicovi-

tých bambusových koších a tak se fermen-

tují z kraje rychleji než uvnitř. Fermentace 

je přerušena sušením ve stínu. listy jsou 

hnědozelené až skoro černé barvy a čaj 

díky bohatému obsahu silic má výrazné 

aroma chuť. Bohatý obsah silic dodává to-

muto čaji velmi silné povzbuzující účinky. 

Usušené listy jsou hnědozelené až skoro 

černé barvy.

Bílé čaje – (čínsky bai cha) tyto čaje jsou 

specialitou provincie Fujian v Číně. Získávají 

se sušením nefermentovaných listových pu-

penů, které se vyznačují stříbřitým ochmýře-

ním listů. na trzích se vyskytují většinou ve 

směsích. Čisté bílé čaje jsou pro velmi malé 

množství, jež se sklízí, velice vzácné. Bílé čaje 

nevynikají barvou, kterou by bylo možné po-

psat jako nazelenalou nebo nažloutlou, ale 

spíše chutí. Patří spíše mezi delikatesy.

Žlutý čaj – (čínsky chuang cha) delikatesní 

jemně fermentovaný čaj. vyráběl se už ve 

staré Číně pro potřeby císaře a jeho dvora. 

jde v podstatě o zelený čaj, který se nesuší 

rychle, nýbrž pozvolna po dobu 6-8 dnů. 

Čajová lahůdka.

Tmavé čaje (čaje typu Pu erh) – (čínsky hej 

cha) vícenásobně fermentované čaje s typic-

kým zemitým arómatem, které se podobá 

zatuchlině ve starých sklepích (bez urážky). 

Proces zrání pu eru je podobný jako u sýrů, 

poněvadž se na povrchu vytváří jemný po-

vlak ušlechtilé plísně. Technologie výroby 

tohoto čaje je dlouho střeženým ta-

jemstvím a proto následující 

popis berte jako přibliž-

ný. lísky se po sklizni 

nechají zavadnout na 

betonové podlaze 

chráněné před slun-

cem. Při rozprostírání 

se lístky promíchávají 

dřevěnými hrably a tím se 

i naruší buněčné membrány 

a dochází k fermentaci. 

Po několika hodinách 

jsou lístky nahrnuty 

ven a vystaveny tak 

přímému slunečnímu 

žáru. Pak se lístky napa-

řují a ještě horké a vlh-
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Jak nejlahodněji a přitom velmi zdravě 
ochutit váš oblíbený čaj?

Zapomeňte na cukr
Pokud jste zvyklí si přihodit do čaje kostku 
cukru, nebo nad hořkým čajem ohrnují vaše 
ratolesti nos - zkuste dochutit čaj sobě i dě-
tem výrobek na posílení imunity se skládá 
z ryze českého výběrového pastového medu 
a beta-glukanu - extraktu z hlívy ústřičné, kte-
rý dodá vaší imunitě sílu.
Do vlažného čaje vmíchejte lžičku medového 
apiglukanu - takto připravený nápoj nejen 
získá lahodnou chuť, ale pomůže i dobít ztra-
cenou energii, zvedne vám náladu, zatočí se 
stresem, pomáhá zahojit poranění a dokonce 

působí i jako mírné sedativum, jelikož konzumace medu podporuje tvor-
bu endorfinů, které v našem těle tiší bolest. Apiglukan je doporučován 
jako jeden z nejsilnějších přírodních výrobků posilujících imunitu nejen 
při nachlazení, ale i při rekonvalescenci po onkologické léčbě a poope-
račních stavech.

V podzimních plískanicích je dobré kombinovat med s vitaminem C.  
Čaj s medem a citronem pily při nachlazení již naše prababičky. Víte však 
co je nejbohatším přírodním zdrojem vitaminu C? Je to acerola - tropická 
třešeň, která se stává moderním zdrojem vitaminu C a dal-
ších prospěšných látek. Obsahuje totiž 30x více vitaminu 
C než citrony a 10 x více než černý rybíz.
Pokud si tedy chcete vytvořit ryze přírodní vitaminový 
a ještě k tomu i lahodný nápoj, oslaďte čaj apigluka-
nem a vmíchejte špetku aceroly, a podzimní „nachlaze-
niny“ se vám i vašim dětem obloukem vyhnou. 

Chraňte sebe i vaši rodinu - vyplatí se to.

Acerola vitamin 100 g, obsahuje
srovnatelné množství vitaminu C

jako 324 zralých citronů!

Acerola vitamin, Apiglukan i další přírodní produkty zakoupíte na www.apiglukan.cz, www.prozdravi.cz,
www.lekarna.cz, nebo v lékárnách a obchodech se zdravou výživou. Kontakt: info@apiglukan.cz
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ké se rozprostřou do vrstvy 40 – 50cm silné 

a zakryjí plachtou. Takto se čaj nechá po ně-

kolik dní. Čím delší je doba fermentace, tím 

je chuť čaje jemnější a vyzrálejší. Čaj se již jen 

usuší a jde do prodeje. A ještě poznámka na 

závěr. rčení – že čím jsou čaje typu Pu erh 

starší, tím jsou lepší, platí jen za podmínky 

90% vlhkosti vzduchu, která podporuje vý-

vin plísně. 

Ochucené (ovoněné) čaje – (čínsky moli 

cha) vzhledem k tomu, že čaj má velice 

silné absorbční schopnosti, přijímá část 

aromatu květů nebo vonné silice velice 

snadno. děje se to ve zvláštních místnos-

tech, kde se květy rozprostřou na lískách 

a nechají se tu spolu s čajem několik dní. 

Pro efekt se pak k čaji přidává nepatrné 

množství použitých květů.

Čajová směs – téměř každá balírna čaje se 

snaží balit různé směsi čajů, jak z důvodů vý-

sledné chutě, tak z důvodů ekonomických.

5. Dělení podle doby sklizně:

Toto dělení se používá jen velice zřídka, 

a to třeba v indickém darjeelingu. jedná 

se o: First Flush – první jarní sklizeň, od 

března do konce dubna: Second Flush – 

druhá sklizeň, od května do června. First 

Flush a Second Flush jsou mezi znalci čaje 

považovány jako nejlepší. letní a podzim-

ní sklizeň – hlavní vegetační sklizeň.

6. Dělení dle výroby:

Z výrobního hlediska se čaje označují zkrat-

kami, které vyjadřují kvalitu listů, respekti-

ve “fleše”, a dále velikost lístků dle stupně 

sítování.

Listový čaj – Získává se při ortodoxním 

způsobu výroby, obsahuje větší množství 

lístků – kolem 2% světové produkce.

Dělení:

G.T. – Golden Tips – čaj z darjeelingu a As-

samu, bez chuti, jen čisté vrchní lístky. Ten-

to čaj se často používá k optickému vylep-

šení čajových směsí.

SFTGFOP – Special Fine Tippy Golden Flo-

wery Orange Pekoe.

FTGFOP – Fine Tippy Golden Flowery 

Orange Pekoe – vyráběn hlavně v darjee-

lingu, nově také v Assamu. je to nejjemněj-

ší, špičkový druh výroby listového čaje, při-

pravovaný se zvláštní péčí. má rovnoměrné 

listy a vrcholové lístky.

TGFOP – Tippy Golden Flowery Orange Pe-

koe – hlavní druh čaje z darjeelingu a As-

samu.

GFOP – Golden Flowery Orange Pekoe – 

špičkový druh čaje plantáží v Keni. v Assa-

mu a darjeelingu je méně běžný.

FOP – Flowery Orange Pekoe – druhá sorta 

listového čaje v Assamu, dooarsu a Bangla-

déši. špičkový druh čaje v Číně. dlouhý list, 

málo vrcholových listů, částečně dřevnatý.

OP – Orange Pekoe – hlavní druh čaje na 

Cejlonu a jávě. Převažuje dlouhý vláknitý 

list bez vrcholových listů.

PS – Pekoe Souchong.

S – Souchong.
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Zlomkový čaj – vyrábí se technologií 

CTC (drcení, trhání, rolování) nebo drce-

ním neprosítovaných, příliš velkých čajo-

vých lístků.

TGFBOP – Tippy Golden Flowery Broken 

Orange Pekoe – nejjemnější čaj typu Bro-

ken, pěstuje se v darjeelingu a částečně 

v Assamu. má vysoký obsah vrcholových 

listů a rovnoměrný list.

GFBOP – Golden Flowery Broken Orange 

pekoe – vyrábí se hlavně v Assamu jako 

špičkový čaj typu Broken. Čaj této kvality 

pochází také z Keni.

FBOP – Flowery Broken Orange Pekoe – 

hrubší Pekoe s ojedinělými vrcholovými líst-

ky pocházející z Assamu, Cejlonu, indoné-

sie, Číny i Bangladéše. v jižní Americe je to 

hrubý, černý broken. v jižní indii je čaj typu 

Pekoe označován jako FBOP.

BOP – Broken Orange Pekoe – hlavní 

druh brokenu na Cejlonu, v jižní indii, na 

jávě a v Číně. dále jsou to čaje vyrábě-

né metodou CTC v Assamu a Bangladéši. 

Silný nálev. BOP 1 – v nízko položených 

oblastech Ceylonu čaj typu leafy Broken 

– “listový broken”, v horách nejlepší bro-

ken (speciálně v oblasti Uva), na Sumatře 

černý broken s ojedinělými vrcholovými 

listy.

BT – Broken Tea – pochází ze Sumatry, 

Ceylonu, částečně z jižní indie. většinou 

má černý otevřený masitý list, dosti jemný.

BPS – Broken Pekoe Souchong – označení 

pro pekoe z darjeelingu a z Assamu. Ča-

jová drť – Fanings – jemný propad sítem 

po vyfoukání prachu a nečistot u CTC. 

Používá se zejména u čajů sáčkových.

BOPF – Broken Orange Pekoe Fanings – 

hllavní druh na Cejlonu, v indonésii, jižní in-

dii, Keni, mosambiku, Bangladéši a v Číně. 

je to čaj s černými rovnoměrnými listy, bez 

vrcholových listů. v indonésii je to jemný 

zlomkovitý BOP.

FGFOF – Tippy Golden Flowery Orange 

Fanings.

GFOF – Golden Flowery Orange Fanings 

– nejjemnější druh čaje v darjeelingu ur-

čený k výrobě nálevových čajových sáčků.

FOF – Flowery Orange Fanings – často je 

vyráběn v Assamu, dooarsu a v Bangladé-

ši. velikost lístků dosahuje částečně malých 

brokenů.

OF – Orange Fanings – pochází ze severní 

indie, částečně také z Afriky a jižní Ameriky.

Čajový prach – 

Dust – jemný čajový prach, získaný po pro-

sítování. Zpracovává se na čaj cihlový nabo 

deskový.

PD – Pekoe dust – Pochází z Assamu, jižní 

indie, Bangladéši, Keni, Tanzánie a malawi. 

jde o špičkový druh čaje typu dust. jednot-

ná velikost listů, velmi silně barvící čaj.

D – dust (prach) Off-Grades – druhy čaje 

vyřazené z kvalitní produkce.

Zdroj: zelenydrak.cz, caj-caj.cz

Foto: SAmphoto.cz          

VÝROBKY Z NEJKVALITNĚJŠÍCH SUROVIN, KTERÉ PROCHÁZEJÍ PEČLIVOU KONTROLOU V LABORATOŘI

KVKVK AVAV LITNNĚJŠÍCH SUROROR , OC

VÝVÝV ROROR BKYKYK Z NEJKVKVK AVAV LITN

VELKÁ ČAJOVÁ KOLEKCE
Pro ty, kdo mají rádi změny a chtějí poznat 
něco nového, jsme připravili kolekci čajů. 
Rozmanitost chutí zaručuje tu správnou volbu 
ve správný čas. Kolekce obsahuje 9 druhů 
čajů: Sedmikvítek, Zázvor & Citrón & Med, 
Rakytníkový, Aronie & Šípek & Černý rybíz, 
Indiánské léto, Rooibos Malina, Yerba Maté, 
Memory of Tea a Gunpowder

MEMORY OF TEA 
PRAVÝ ČERNÝ ČAJ
Memory of Tea - vzpomínka na čaj. Na silný, 
lahodný a voňavý. Vůně čajových plantáží 
se přenese až do vašeho domova.

PAI MU TAN 
BÍLÝ ČAJ
Bílý, velmi jemný čínský čaj s lehce oříškovou chutí. 
Pai Mu Tan znamená v překladu „Bílá pivoňka“. 
Pro výrobu se sbírají bílé ochmýřené tlusté listy. 
Čaj se suší venku na vzduchu.

Výrobky můžete také zakoupit ve všech dobrých bylinářstvích a lékárnách. Vyzkoušejte i další z více než 300 druhů výrobků firmy Valdemar Grešík - 
Natura: bylinné, ovocné, černé a zelené čaje, kávu, koření, bylinné kapky a sirupy, bylinné bonbóny, masti, rostlinné silice, potravinové doplňky a jiné.

VÁNOČNÍ 
OVOCNÝ ČAJ

Stačí první pohled 
a přivonění a vánoční 

atmosféra je tu! 
Neopakovatelné aroma 

skořice a hřebíčku spolu 
s plnou pomerančovou 
chutí. Čaj chutná teplý 

i studený.

KVETOUCÍ ČAJ ČERVÁNKY
Co je to kvetoucí čaj? Je to většinou kulička či váleček 
vyrobený z ručně svazovaných lístků bílého čaje, ve kterém 
jsou skryty různé květy - např. jasmínu, lilie apod. Po vložení 
do vody se lístky rozvinou a kombinace čajových listů a květů 
poskytne chuťový i zrakový zážitek.

Valdemar Grešík - Natura s.r.o., Saská 134/60, Děčín X, tel.: 412 528 020, e-mail: eshop@gresik.cz
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Mýty a pověry 
kolem výživy

výživové „pravdy“ na nás číhají na každém kroku. díky tomu, že více než  

50 % Čechů má nadváhu či obezitu, každý druhý zvýšenou hladinu 

cholesterolu, diabetiků je již v tuto chvíli tři čtvrtě miliónu, budou informace 

o výživě neustále v centru dění. na druhou stranu, stále více lidí se o výživu 

začíná zajímat proto, že si uvědomují, jak je vhodná  výživa důležitá. 



lidem zdravým i nemocným je již dlouhá 

léta k dispozici nutriční on-line poradna  

na www.fzv.cz. Také jejím prostřednictvím 

se dovídáme řadu mýtů, které jsou v lidech 

zakořeněny, i když je dávno jejich „pravda“ 

odborníky vyvrácena. 

�� Při jídle Se neSmí PíT, PrOTOže 
TeKUTiny Zředí TráviCí šťávy 
A jídlO Se PAK TAK dOBře neTráví

v tomto případě se jedná o nesmyslné tvrzení. 

v žaludku se vylučuje velmi agresivní kyselina 

chlorovodíková, která je součástí žaludeční 

šťávy. Kdybychom chtěli zředit její koncentra-

ci tak, abychom zaznamenali možnou změnu 

projevující se na štěpení živin, museli bychom 

vypít alespoň několik litrů tekutin.

�� Když vyPiji denně dOST ČAje 
A 100% OvOCnýCh džUSů, 
nemOhU míT nedOSTATeK TeKUTin

Černý čaj stejně jako zelený a káva ob-

sahuje kofein, který je močopudný (a or-

ganizmus odvodňuje), takže nelze mluvit 

o vyjmenovaných nápojích jako příspěv-

ku do celodenního příjmu tekutin. 

 
�� mléKO ZAhleňUje

Často se vyskytující argument používaný 

odpůrci konzumace mléka. dodnes neexis-

tuje klinická studie, která by tento argument 

podporovala, existují však klinické studie, kte-

ré tento argument vyvrací. mléko a mléčné 

výrobky jsou pro naše zdraví velice důležité. 

nejenže obsahují tzv. plnohodnotné bílkovi-

ny, které si organizmus neumí sám vytvořit, 

a proto je musíme přijímat ve stravě, ale jsou 

nejdůležitějším zdrojem vápníku. Zakysané 

výrobky navíc obsahují zdraví prospěšné bak-

terie mléčného kvašení.

výživa
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�� Když POTřeBUji ZhUBnOUT, 
mUSím vyměniT TUKy ZA 
SAChAridy

Tento přístup k hubnutí, který byl populár-

ní v osmdesátých letech, prostě nefungu-

je. i když je potravina označena jako „bez 

tuku”, může přesto obsahovat velké množ-

ství kalorií ze sacharidů nebo i přímo cukru. 

efektivního zhubnutí dosáhnete, jestliže si 

budete všímat nejen tuku, který přijímáte, 

ale i celkové spotřeby kalorií. Tuky totiž nejen 

obsahují dvakrát více energie než sachari-

dy, ale mají tu vlastnost, že snižují tzv. 

glykemický index potravin. Proto pokud jíte 

beztukovou stravu, díky prudkému kolísání 

hladiny krevního cukru a neustálému hladu 

sníte daleko více. navíc si vyčerpáváte velké 

množství inzulínu (který zvýšenou hladinu 

glukózy v krvi snižuje) a můžete se dopraco-

vat k cukrovce. je tedy sice pravda,  ž e 

1 g sacharidů má menší 

množství kalorií než 

1 g tuků, ale na 

druhou stranu přemíru sacharidů si dokáže 

tělo přetvořit a uložit ve formě tuku. Takže 

platí: i se sacharidy se musí umět zacházet 

uváženě! doporučujeme všímat si detailních 

informací o složení potravin, které kvalitní vý-

robci uvádějí na svých obalech.
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Economy Class Company s. r. o., Na Výhledech 1234/8, 100 00 Praha 10, tel./fax: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz, www.joalis.cz, www.eccklub.cz. Expediční centrum:
U Řepické zastávky 1293, 386 02 Strakonice II, tel.: 383 321 741, fax: 383 321 696, mobil: 604 247 774, e-mail: ecc@joalis.cz. 1. regionální centrum řízené a kontrolované detoxikace:
Na Florenci 19 A, Praha 1, tel.: 221 732 220, e-mail: regionalnicentrum@joalis.cz Body Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz.
MAN-SR s. r. o., Košice, Vodárenská 23, tel.: 00421 557 996 881–2, Bratislava: Čečinova 3, tel. 00421 243 425 939, www.man-sr.sk

PRAHA
8. 11. 2011 Demonstrační měření – Vladimíra Málová
9. 11. 2011 Seminář II. – Yvona Schwartzová
16. 11. 2011 Demonstrační měření – Marie Dolejšová
23. 11. 2011 Seminář V. – Ing. Vladimír Jelínek

Detoxikace lymfatického systému, 
jeho úskalí a optimální postup.

BRNO
15. 11. 2011 K3 – nácvik práce se Salvií – Pavel Jakeš
10. 11. 2011 Den otevřených dveří – rychlé seznámení 
s principy detoxikační medicíny a ukázka EAM měření.
Určeno pro lékaře a zdravotníky.

C. I. C. metoda
(Controlled Inner Cleansing – Vnitřní kontrolovaná očista)

je metoda jdoucí za příčinou,
za kořeny nemocí a za podstatou zdraví a životní vitality.

Chcete se dozvědět více o C. I. C. metodě? Chcete se stát Terapeutem Joalis?
Nabízíme Vám možnost zúčastnit se těchto akcí: 

VEŠKERÉ SEMINÁŘE A INFORMACE 
NALEZNETE NA WWW.JOALIS.CZ
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�� TělO POTřeBUje Sůl, není-li 
jídlO SlAné, je TřeBA hO dOSOliT

Tělo opravdu sůl potřebuje. vyvážená stra-

va však obsahuje většinu její denní potřeby 

(přibližně 6 g = cca rovná čajová lžička). To 

by mělo být skutečné maximum. většina 

zpracovaných potravin obsahuje nadměrné 

množství soli, která v těchto případech slouží 

jako konzervační látka a prodlužuje celkovou 

trvanlivost. Zbytečně vysoký příjem soli může 

způsobit zvýšení krevního tlaku a zatěžuje 

ledviny. nutno říci, že trendem mezi výrobci 

je snižování množství soli ve výrobcích jako 

jsou dehydrované potraviny nebo hotové po-

traviny, případně uzeniny.

�� děTSKé jídlO = POlOviČní POr-
Ce jídlA dOSPěléhO

měli bychom si především uvědomit, že dě-

tem nestačí jen menší porce našeho obvyklé-

ho pokrmu, ale že mají své specifické nároky 

a potřeby dané intenzivním růstem a vývo-

jem dětského organizmu. v období vývinu 

potřebují děti zejména větší přívod kvalitních 

živin, které zaručí jejich růst a správný vývoj 
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orgánů. Optimální příjem energie je individu-

ální, záleží na věku a pohybové aktivitě dětí. 

Pro jednotlivé věkové skupiny existují tabul-

ky doporučených hodnot energie, množství 

základních živin (bílkovin, tuků, sacharidů) 

a dalších nutričně významných látek (vita-

minů, minerálních látek, vlákniny). jednodu-

chým ukazatelem správnosti výživy je přitom 

zdravotní stav dětí, jejich váha, psychická i fy-

zická kondice. v případě nízké fyzické aktivity 

by měli rodiče reagovat již na první známky 

vznikající nadváhy, neboť v dospělosti se obe-

zita řeší podstatně hůře. Aktivně sportující 

děti naopak často spotřebují více energie než 

dospělý člověk se sedavým způsobem života, 

a tak je důležité dbát na to, aby děti kvůli ná-

ročnému sportu nehubly nebo neměly oproti 

svým vrstevníkům nápadně zpomalený růst.

��  „éČKA“ v POTrAvináCh jSOU 
ČASTO rAKOvinOTvOrná

Tuto informaci propagoval materiál, který byl 

před několika lety k dispozici na různých mís-

tech. jeho sdělení se týkalo rakovinotvornosti 

některých „éček“ (přídatných látek v potra-

vinách označovaných e-kódy). naštěstí jde 

o nesmyslnou informaci. Přídatné látky v po-

travinách jsou často odvozeny od přírodních 

látek jako jsou vitaminy (vitamin C, e), bar-

viva (beta-karoteny) nebo od látek běžně se 

vyskytujících jako je např. kyselina citrónová. 

Zákon o potravinách navíc jasně hovoří 

o tom, že žádné „éčko“ v potravinách na 

našem trhu nesmí být zdraví škodlivé a dává 

přesný seznam, kde v jakých potravinách se 

jaká „éčka“ mohou používat.

Zdroj: mgr. Pavel Suchánek

Foto: SAmphoto.cz
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„šestinedělí jsem měla strašné. To jsme 

s manželem jen seděli a říkali si, že nic hor-

šího nás už potkat nemohlo,“ svěřila se mi 

nedávno Krystýna. Přitom to měla být ta 

nejkrásnější věc v našich životech. Ale mu-

sím zdůraznit, že naší malé dcerky se to 

tenkrát vůbec nedotklo, to všechno byly 

vnitřní záležitosti, na ni jsem se usmívala. 

Ale půl roku jsem chodila jako chodící stín 

a jako mašinka jsem plnila všechny úkoly. 

Přiznávám, že párkrát mi ruply nervy a ří-

kala jsem si, že ji hodím do potoka, že ji 

pošlu po vodě, že ve vězení to nemůže být 

horší než teď. já vím, že bych to neudělala, 

ale myslela jsem na to.“ Zní to dost krutě, 

ale já na tom po porodu své dcerky Aničky 

byla podobně, ne-li na vlas stejně. dcerka 

se probouzela každí dvě hodiny a já byla 

tak vyčerpaná, že jsem byla zoufalá. Pa-

matuji si první týden po porodu, byla jsem 

sama doma, byly dvě hodiny ráno, dcerka 

brečela a já s ní. druhý den pro další pro-

bdělé noci jsem si venku sedla na suchou 

trávu a zahleděla se na šedivou oblohu. 

Ptala jsem se sama sebe: „Co jsem to pro-

vedla se svým životem.“ mateřství jsem si 

neužívala podle mých představ. A zařek-

la jsem se, že podruhé do toho už nikdy 

nepůjdu. měla jsem dítě a k tomu krizi. 

místo očekávané euforie a pocitů uvolnění 

zkrátka přišlo ještě větší napětí a úzkost. 

�� POSTnATální dePreSe
Přesto, že příchod miminka na svět je 

šťastnou událostí, období po porodu 

mnoho prvorodiček vnímá jako krizové. 

Tyto stavy jsou podmíněny fyziologickými 

procesy a většinou do několika dní ode-

zní. Pokud jsou intenzivnější a trvají déle 

než dva týdny, pak se mluví o poporod-

ní neboli postnatální depresi. v takovém 

případě by se žena měla obrátit na od-

borníka, který předepíše účinnou léčbu. 

Obecně ale lze říci, že ženy úzkostné, se 

zvýšeným pocitem zodpovědnosti, často 

zvládají poporodní období obtížněji právě 

kvůli příliš vysokým nárokům na sebe jako 

na matku, která má najednou před sebou 

tvorečka, se kterým neumí zacházet, ne-

rozumí jeho potřebám, ale má pocit ob-

rovské zodpovědnosti. Také ztráta osobní 

svobody mnoho prvorodiček zaskočí. nic 

už není jako dříve, žena už zkrátka nemů-

že jít, kam chce a kdy chce, skoro veške-
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Psychotéma

Mám dítě
v jakémsi americkém seriálu zazněla 

věta, na kterou asi nikdy nezapomenu: 

„Péče o dítě je úplně jednoduchá, horní 

konec nakrmíš, dolní utřeš a oba konce 

udržuješ v teple. Přebalování je v době 

papírových plen (uznávám ale, že ničí 

planetu) poměrně bezproblémovou zá-

ležitostí. Udržovat mimi v teple je snad 

také v našich silách. Potud tedy seriál 

nelže. Ovšem jen potud. 

a krizi



www.rodinaaja.cz 65

Psychotéma



rý její čas je podřízen dítěti. je to velká 

psychická a fyzická zátěž, a v období po 

porodu, kdy je organizmus ženy vysílený, 

o to větší. A aby toho nebylo málo, ko-

lem čtvrtého až pátého dne po porodu 

přichází dramatická hormonální změna, 

spojená se začátkem laktace. v tomto 

období mnoho maminek zažívá pocity 

smutku, zvýšené úzkosti, ztráty radosti 

z miminka. jsou plačtivější a mívají pocity 

viny, že se o dítě nedokážou dobře posta-

rat, že dítě nepřibývá na váze, že brečí, je 

k neutišení apod.

�� PrOČ TAdy BUlíš?
Samozřejmě, že radost z miminka je zá-

kladním šťastným pocitem a spousta ma-

minek poporodní období zvládne a na 

obtíže rychle zapomene. nicméně na 

skutečnost, že porod prvního dítěte je 

v životě ženy zlomovou událostí, by se 

nemělo zapomínat a obtíže s tím spoje-

né by se neměly bagatelizovat. velmi ne-

šťastně občas zakročí příbuzní ve snaze 

ženu uklidnit nebo podpořit. věta jako: 

„vždyť máš krásné a zdravé dítě, musíš 

být zdravá a šťastná, tak proč tady 

bulíš?“ mohou posílit pocity viny 

a navést mladou maminku na my-

šlenku, že pokud se dostatečně 

neraduje, tak své dítě nemiluje.

�� nemilUji SvOje díTě?
je to asi trochu pověra, že ro-

dičovský pud je něco předem 

daného a zafunguje ihned po 

porodu jako pocit intenzivní lásky 

k dítěti, radosti a euforie. ve skutečnosti se 

vztah matky k dítěti a dítěte k matce buduje 

postupně. Potíž bývá v tom, co si maminky 

představují pod pocitem lásky k miminku. 

Často je to právě ta euforie a radost, přání 

mít dítě pořád u sebe, zážitek blaha při kaž-

dodenní péči o dítě. Tyto pocity se však často 

začnou objevovat až po několika měsících, 

kdy si žena zvykne na novou roli a naučí se 

o dítě pečovat. rozhodně ale nejsou tak in-

tenzivní, jak by si některé ženy přály. Ze zku-

šenosti vím, že spousta maminek, které se 

obviňují z „nelásky“ k dítěti, se o své mimin-

ko zcela nadstandardně stará. Právě úzkost, 

napětí a strach ze selhání jim často brání si 

miminko užít a dovolit si radost a klid.

�� ČAS jen PrO mAminKU
nezralé nebo příliš mladé matky občas vní-

mají dítě jako něco omezujícího jejich svo-

bodu a zatěžujícího, ale i ty si rámcově do 

roka pevný vztah k dítěti zdárně vybudují. 

Také skoro každá maminka už krátce po 

porodu říká, že si život bez dítěte už neu-

mí představit. Co to tedy je, když ne láska? 

Péče o malé dítě je tvrdá práce a spousta 

žen i mužů ji hodnotí jako nejtěžší práci, co 

kdy v životě dělali. je výhodou, když žena 

má pomoc od manžela a babiček, není 

však pro kojence příliš prospěšné, aby se 

u něj střídalo větší množství osob. Potřebu-

je si vybudovat pevný vztah hlavně k mat-

ce a otci. je nezbytné, aby maminka měla 

možnost se vyspat, jít někam na pár hodin 

sama, popovídat si s přáteli apod. nicmé-

ně, monotónnost je realitou a dítě v prv-

ních třech letech života vyžaduje stabilní 

denní rozvrh, zázemí a úzký okruh osob, 

které se o ně starají. Odměnou za tu práci 

je pak zdravý vývoj dítěte.

�� PArTnerSKá KriZe
Po porodu dítěte někdy propuknou part-

nerské krize. Častěji postihují ty rodiče, 

kteří nejsou na svou rodičovskou roli do-

statečně připravení, těžko snášejí omezení 

s ní spojené a vinu házejí jeden na dru-

hého. Také zásahy širší rodiny mohou 

k manželskému nesouladu přispívat. 

v případě dlouhotrvajících a neře-

šitelných konfliktů se doporučuje 

neotálet a obrátit se na kompetent-

ního rodinného poradce.   

Text: jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: porod.zdrave.cz, 

prozeny.cz
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lipánek, lahodný krém stvořený 
z nejčistších darů přírody - tvaro-
hu a smetany, je to pravé potěšení 
pro malé i velké. lipánek je tradiční 
výrobek mnoha generací, neobsa-
huje stabilizátory, konzervační látky, 
emulgátory ani umělá barviva. Splňu-
je požadavky bezlepkové diety. Kromě 
vanilkového, kakaového či jahodového 
vyrábí jihočeská madeta také oblíbené 
lipánky duo: kakaovo-banánový, vanilka-
-kakao a jahoda.

dobroty pro malé i velké ....
Pro vaše mrňousky...

www.kocarky-ruzovypanter.cz

vítám vás u růžového pantera. na 
našich stránkách pro vás a vaše 
dítka připravuji pestrou nabídku 
potřeb pro miminka a děti, bez 
kterých se maminka neobejde. 
naleznete zde ve velkém výběru 
kočárky, dětské postýlky, autose-
dačky všech druhů. internetový 
nákup při koupi kočárku berte jako 
východisko z nouze. Kamenný ob-
chod je vždy jistota a víte kam jít 
pro pomoc.

all in one

Brno, Křenová 32, 60200, tel.: +420 543 254 433, +420 602 505 128
shop@kocarky-ruzovypanter.cz

Mycí prostředek NUK 
– mytí bez chemie
německá technologická novinka je určena pro všechny 
starostlivé maminky, které chtějí mít jistotu, že dětem 
neulpí na nádobí a lahvích žádné chemikálie. mycí 
prostředek nUK je stoprocentně přírodní, působí na 
bázi enzymů, neobsahuje alergenní parfémy ani 
barvivo. Byl speciálně vyvinut na čištění a mytí 
výrobků pro děti. dokonale odstraňuje zbytky 
mléka, kaše či šťávy. Kromě toho s ním výbor-
ně a bezpečně umyjete hračky, dudlíky a od-
sávačky, ideální je také pro mytí lahví všech 
malých školáků. K dostání v dm drogeriích 
a vybraných kojeneckých potřebách.
www.nuk.com

Kaleidoskop

 Všude s mámou
dětská nosítka Beco jsou určeno pro děti 
od 3 kg do 20 kg. děti můžete nosit na 
břiše či zádech ve správné ergonomické 
poloze. vyražte do přírody, sportovat či 
se věnujte domácnosti, dítko bude vždy 
s vámi. nosítka jsou vyrobena z biobavlny 
a můžete je i vyprat. všechny modely na-
leznete na 

www.babynositka.cz

Pro ty nejmenší...

Kdo si hraje, nezlobí...

hra pro 1 a více hráčů od 8 let. 

V kostce 
Svět
desetiminutová hra na procvi-
čení paměti a států světa aneb 
co si zapamatujete za 10 vteřin? 
vaším cílem bude za 10 minut 
nasbírat co nejvíce karet jed-

notlivých států světa. jak na to? vždy si 1 kartu vyberete, díváte se 
na ní 10 sekund (než se přesypou hodiny) a poté si vezme kartu váš 
soupeř. vy hodíte kostkou a podle toho, jaké na ní padne číslo, vám 
protihráč přečte otázku. např.: Kolik barev má francouzská vlajka? 
nebo Sousedí německo s itálií? či jak se nazývá pták na obrázku 
karty nový Zéland? Zapamatovali jste si to? Pokud ano, je karta 
vaše! hra je ve tvaru krychle a obsahuje 71 karet s obrázky zemí 
a vždy s 8 otázkami. 

Mýdlová laboratoř
vytvořte si luxusní mýdla podle vaší fantazie! Kreativní sada pro děti 
od 10 let. S touto sadou si vytvoříte opravdová mýdla vhodná na 
mytí nebo jako ozdobu do koupelny. vytvořte si originální dárky pro 
kamarádky, maminky nebo babičky. Sada obsahuje kromě mýdlo-
vého základu také barviva, třpytky, formičky a nádoby pro přípravu 
mýdel. Také do mýdel můžete přidávat přísady podle své fantazie: 
např. květiny, kousky ovoce nebo různé ozdoby. Fantazii se meze 
nekladou!



Aby nehty 
byly naší vizitkou

ruce a nehty jsou 

nejenom vizitkou 

každé ženy, ale 

také dokáží i leccos 

prozradit. Proto 

je o ně potřeba 

pravidělně pečovat. 
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Každá žena ráda dělá dobrý dojem na 

ostatní. A pěstěné ruce s pěstěnými nehty 

tento dojem buď podpoří nebo vyvrátí. Pro-

to vyžadují pravidelnou a důkladnou péči. 

A tato péče vyžaduje pravidelnost a dů-

kladnost. nejde ale o to věnovat nehtům 

celý den, ale upravovat je podle potřeby.

Představte si situaci, kdy se seznamujete 

s velmi dobře oblečenou paní, slečnou či 

dámou, její vlasy i make-up jsou bez chyby, 

ale ve chvíli, kdy vám podává ruku, uhodí 

vás do očí její nehty. neupravené, okou-

sané, s částečně odloupaným lakem nebo 

v nejhorším případě vidíte pod jejími drápy 

špínu. A jak se právě této nepříjemné situ-

ace vyvarovat? 

�� nA Prvním míSTě PilníK

v první řadě si pořiďte kvalitní pilník.  Bez 

něj dosáhnete krásných nehtů jen těžko. 

nehty se doporučuje pilovat od kraje do 

středu tak, abyste dosáhla tvaru oválu, 

nebo obdélníku. Kovové pilníky se již nepo-

užívají, místo toho si raději pořiďte skleně-

ný, papírový nebo multifunkční s leštičkou 

v jednom.

�� neZAPOmeňTe nA viTAmíny

Zásobujte tělo vitamíny.  Pokud máte křeh-

ké a lámavé nehty, pravidelně užívejte mul-

tivitamin s obsahem železa. jezte hodně 

ryby, játra, vejce, slunečnicová semínka, 

mléčné výrobky, které obsahují nehtům 

prospěšný vápník, brokolici, špenát nebo 

i oříšky.

�� OdlAKOvAČ jedině BeZ 
ACeTOnU

Pořiďte si správný odlakovač, a to bez ob-

sahu acetonu, který tolik nevysušuje a ob-

sahuje i ochranné látky, vitamín e nebo la-

nolin. doporučovaný je i lak obohacen aloe 

verou.

�� dOPřejTe Svým nehTům láZeň

Ponořte je do vlažné vody s kapkou teku-

tého mýdla a vonného oleje a dopřejte jim 

tak lázeň, která nejen příjemně provoní 

kůži, ale také vytvoří ochrannou vrstvu.

�� PeČUjTe O KůžiČKU

nezapomínejte ani na péči o kůžičku, kte-

rou zásadně nikdy  nestřihejte sami. mohli 

byste se poranit nebo si udělat nežádoucí 

záděr. na kůžičku naneseme kapku oleje 

a pomocí tyčinky z pomerančového dřeva, 

nebo gumové tyčinky zatlačíme.

�� jAK nehTy SPrávně 
nAlAKOvAT

Součástí péče o nehty je i jejich lakování. i při 

něm byste však měla dodržovat určitá pra-

vidla. Před každým lakováním vždy natřete 

nehty bezbarvým, nejlépe zpevňovacím la-

kem. lak nanášejte vždy na odlakované neh-

ty. Pak přetřete dvěma vrstvami barevného 

laku a opět naneste vrstvu bezbarvého laku. 

Zvýší lesk a nehty potřebně ochrání. A teď už 

se můžete těšit z perfektních rukou.

Aby nehty 
byly naší vizitkou

Krása

www.egmont.cz
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Text: jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj:  extrakrasa.cz, 

nehty.zdrave.cz, maxfactor.cz

Jak pečovat 
o nehty?
Radí Sarah Monzani, 
držitelka Oskara za make-up pro film „Evita

1. Když odstraňujete z nehtů váš starý lak, na-
močte vatový tampón do odlakovače tak, 
aby pořádně nasál. Potom s ním jemně se-
třete zbytky barvy z nehtů, dokud se důklad-
ně neodstraní. Začněte s tou rukou, kterou 
píšete.

2. vyberte si také pilník na nehty, který má tři 
nebo čtyři odlišné plochy (např.drsná část, 
jemnější a vyrovnávající část nebo leštící část).

3. Když si pilujete nehty méně drsnou částí, nikdy 
nepostupujte směrem dopředu a dozadu. ne-
het by se poškrábal, poškodil a mohl by se ště-
pit. hranu nehty pilujte vždy jen jedním smě-
rem než nehet zkrátíte do požadované délky.

4. nejideálnější tvar nehtu, kterého dosáhne-
me dokonalým pilováním, je čtvercový tvar 
nehtu s jemně zaoblenými hranami. nepiluj-
te si nehty do zužujícího se tvaru; to je jen 
oslabí. Když se vám nehet zalomí z boční 
strany, můžete pilovat i z boku a zužovat na 
jejich přirozený tvar.

5. Když máte nerovný povrch nehtu, jemně ho 
leštěte leštící částí pilníku. Pilujte vždy jen jed-
ním směrem. jen tak jemně odstraníte z neh-
tu nerovný povrch, posilníte nehtové lůžko 
a vytvoříte perfektní hladký povrch. Takto 
upravený nehet je připravený na lakování.

6. nejlepší čas na odstranění jemné pokožky 
okolo nehtů je po koupeli nebo po umývání 
nádobí bez rukavic. jemně kůžičku zatlačte 
a oddělte od nehtu pomocí pomerančového 
dřívka (manikérové paličky).

7. nezapomeňte použít i dobrý krém na ruce 
(hand cream) nebo speciální krém na jem-
nou kůžičku okolo nehtů (cuticle cream); 
nejlepší výsledky dosáhnete přes noc, když 
vaše ruce odpočívají. Pokožka okolo nehtů 
bude jemnější a dostatečně vyživená. jen 
měkká pokožka je zdravá pokožka.
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nové písníčkové Cd pro malá mi-
minka, které ve svém sortimentu 
nabízí společnost Babypoint. Cd 
s názvem dětská hrací skříňka obsa-
huje 10 skladeb (5 autorských pís-

niček, 4 lidovky a jednu 
ukolébavku) od hudeb-
ního skladatele davida 
Freedoma. výjimečnost 
alba spočívá především 
ve specifickém uklidňu-
jícím zvuku hrací skříň-
ky, který doprovází kaž-
dou písničku.
Babypoint s.r.o. 
www.babypoint.eu

Dobroty Olivers
Každý z nás občas zatouží po něčem sladkém. 

dopřejte si Oliver´s gumové medvídky 

nebo Oliver´s marshmallows. Gu-

moví medvídce obsahují 

pravou vepřovou že-

latinu, která prospívá 

růstu vlastů, kloubů 

i nehtů. A marshma-

llows můžete použít jako 

netradiční sladidlo třeba 

do kávy. Kromě lehce sladké 

chuti získáte navíc i báječnou 

nadýchanou pěnu! K dostání 

pouze v Penny. 

Pro zimní měsíce se budou maminkám urči-
tě hodit praktické termoobaly na kojenecké 
láhve, které udrží dlouho správnou teplotu 
mléka. 

Termoobaly 
na kojenecké láhve jj Cole
Termoobaly na láhve (vybírat můžete ze 4 pro-
vedení) udrží optimální teplotu mléka po dlou-
hé hodiny. jsou vyrobeny z pogumovaného 
plátna a velmi snadno se udržují v čistotě. dají 
se prát ručně nebo mýt v myčce. jsou opat-
řeny praktickým odepínacím poutkem, kterým 
můžete obal s lahví kdekoliv připnout nebo 
jej držet pohodlně v ruce. Termoobal oceníte 
hlavně v zimě na cestách nebo procházkách.
Informace a internetový obchod najdete 
www.learningtoys.cz. 

299 Kč

Americkou exkluzivní značku pro 
náročné rodiče – JJ COLE 

k nám dováží firma Quido Bergmann.

Dětská 
hrací 
skříňka
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Pro naše nejmenší... nové mlsání...

něco pro zdraví...

Praktické maličkosti...

na dobrou chuť...

Tradiční uzenářské pochoutky 
od českých řeznických mistrů
Ochutnejte výrobky z řady Řezníkův talíř. České uzeniny vyro-

bené dle tradičních receptur s lahodnou chutí a vůní najdete výhradně 

v Penny. Skvělá kvalita je samozřejmostí.

hemA® BiOn Q 10 
SUPer je doplněk 
stravy a obsahuje 
tělu vlastní látku 
koenzym Q 10. 
Tato látka, nazý-
vaná též jako ubi-
chinon Q 10 nebo 
také vitamín Q, je 
významnou látkou 
pro reprodukci 
energie v buňkách. 
Bez této látky nemohou buňky produkovat nutnou energii pro pohánění 
všech tělesných aktivit. Buňka bez koenzymu Q 10 je jako motor bez paliva. 
Při denním používání příznivě působí proti předčasnému stárnutí, paradon-
tóze, posiluje srdce a imunitní systém. dodává energii a pocit spokojenosti. 
Prodlužuje aktivní život a působí také jako důležitý antioxidant. 
je určen běžné populaci, zejména pak sportovcům, podnikatelům, manažerům, 
lidem těžce pracujícím, řidičům, lidem v období rekonvalescence a lidem žijícím ve 
zdravotně narušeném prostředí.
Více na www.hemaklub.cz

HEMA® BION Q10 SUPER 30 mg
a druhý dostanete ZdArmA
říjen - liSTOPAd 2011

LIMITOVANÁ 

AKCE



historikové a antropologové tvrdí, že v prů-

běhu historie v mnoha kulturách můžeme 

vysledovat nepochybné okouzlení doko-

nalým tvarem ženského těla. významnou 

a nezastupitelnou roli v ideálu krásy pak měly 

proporce a velikost ňader. na základě histo-

rických poznatků lze tedy s určitostí tvrdit, že 

touha žen mít poprsí ideálního tvaru a veli-

kosti není záležitostí posledních desetiletí, ale 

lze ji pozorovat v celém průběhu vývoje civi-

lizace. není proto divu, že jejich tvar, symet-

rie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku 

ženy v případě, že dojde podle jejího názoru 

nebo názoru okolí k nějaké odchylce.

Oproti dobám dávno minulým však mají 

současné ženy možnosti, které byly u jejich 

předchůdkyň pouze součástí nesplnitelných 

snů a fantazií. Tyto sny se však staly realitou 

a současná žena může využít možností plas-

tické chirurgie k naplnění svých představ. má 

možnost změnit to, co dříve možné nebylo. 

má možnost žít svůj život plnohodnotně, aniž 

by její psychiku ovlivňovala nespokojenost se 

svým vlastním tělem.

jedním z velmi častých dotazů žen, které uva-

žují o plastické operaci prsů je, zda podstoupit 

zákrok před a nebo raději až po těhotenství. 

všeobecně doporučujeme řešit velikost a tvar 

prsů až v době, kdy již žena neplánuje žádné 

těhotenství, protože těhotenstvím a kojením 

dochází k objemovým změnám, které mohou 

mít i na dobrý operační výsledek negativní 

vliv. na druhou stranu, v případě, že pacient-

ka v nejbližších letech těhotenství neplánuje, 

lze danou operaci provést i dříve.

�� mAlá neBO velKá?
U mladých žen, které zvažují úpravu poprsí 

ještě před prvním těhotenstvím, zcela jedno-

značně převažují operace, které řeší nedosta-

tečnou velikost prsů. na prvním místě jsou 

tedy zvětšení prsů pomocí prsních implantá-

tů, neboli augmentace, do žádaných propor-

cí. Operace by v těchto případech měla být 

co nejšetrnější s ohledem na zachování funk-

ce prsní žlázy. Při volbě operačního přístupu 

z podprsní rýhy prakticky nedochází k poru-

šení mléčné žlázy a nemusí tak dojít k ovliv-

nění laktace v důsledku provedené operace. 

žena si tak může splnit svůj sen již před ma-

teřstvím, aniž by musela mít strach z toho, že 

v budoucnu již nebude moct kojit své děti. To 

jí umožní žít plnohodnotný život bez zbyteč-

ných komplexů a nepříjemných pocitů, které 

tento „problém“ přináší.

do této skupiny mladších bezdětných klien-

tek pak v menší míře patří též ženy, které 

mají problém opačný a příroda je obdařila 

nadměrně velkým poprsím. To je problémem 

nejen estetickým, ale v mnoha případech 

může být i problémem zdravotním. S výraz-

nou hmotností prsů jdou ruku v ruce nejen 

problémy běžného života, jako je výběr ob-

lečení nebo omezené možnosti sportovních 

aktivit , ale i zdravotní komplikace ve formě 

problémů s páteří a držením těla, které pa-

cientku ohrožují rizikem trvalých následků. 

mohou se vyskytnout i opakované záněty, 

ekzémy a plísňové infekce kůže pod prsy 

a na jejich spodní straně, která se velmi snad-

no a často zapařuje. Při výrazných rozměrech 

prsů dochází někdy i k dechovým obtížím. 

nelze opomenout ani možnost vzniku váž-

ných psychických obtíží, které souvisí se sní-

ženým společenským uplatněním, s problé-

my v navazování partnerských vztahů, atd. 

Pro to všechno je velmi důležité přistoupit 

k operačnímu řešení co možná nejdříve, než 

dojde k rozvoji těchto druhotných poruch. je 

tu však riziko, že pacientka nebude moci nor-

málně kojit, zejména co se týká dostatečného 

objemu mateřského mléka, protože zásah do 

mléčné žlázy je při modelaci prsů ve většině 

případů nutný, i když v těchto případech se 

vždy snažíme provést takový typ operace, 

který žlázu a její funkci ohrozí co nejméně. 

v menší míře se u mladších bezdětných pa-

cientek provádí též prostá modelace psů, 

směřující k úpravě tvaru povolených a povis-

lých prsů. Bývá to většinou u žen, kde prsa 

změnila výrazně svůj objem v důsledku velké 

redukce váhy. U těchto pacientek lze ve vět-

šině případů provést operaci bez výraznějšího 

zásahu do prsní žlázy a budoucí možnost ko-

jení tak nemusí být zákrokem ohrožena.

Problém výrazné asymetrie prsů se také vět-

šinou řeší již u mladších žen, které v nejbliž-

ší době těhotenství neplánují. A to buď jen 

augmentací nebo kombinovaným zákrokem 

augmentace s modelací.

�� hlAvně KráSná…
U žen, které zvažují chirurgickou úpravu 

poprsí po prodělaném těhotenství, se pak 

spektrum zákroků mění ve smyslu výraz-

nějšího zastoupení modelací prsů. Přímo to 

souvisí s větším či menším povolením prsů. 

Těhotenství a kojení mají většinou na tvar 

prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na 

úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže 

se roztahuje. Po ukončení kojení nastupují 

změny v prsní žláze, které ve svém důsledku 

vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. 

Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle 

nevrací do původního stavu a co se týče tu-

kové tkáně, dochází spíše k jejímu zmnožení. 

Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena 

Operace, řešící tvar či velikost prsů, patří v současné 

době k nejčastějším zákrokům v oblasti estetické 

chirurgie. A jak ukazují statistiky, tak jejich počet 

každým rokem stále roste. A není se čemu divit. 

Prsa jsou a vždy byla symbolem ženskosti a krásy.

Plastika Prsou 
před a po těhotenství
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porušením elastických vazivových vláken ve 

spodních vrstvách kůže při jejím příliš rych-

lém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím 

se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. 

na vytažené kůži tak často zůstávají mnoho-

četné jemné strie. Toto je patrné zejména při 

opakovaných těhotenstvích jdoucích v rych-

lém sledu za sebou nebo při extrémních zvět-

šeních prsů nejčastěji při prvním těhotenství.

všechny modelační chirurgické výkony na 

tvarově a velikostně změněných prsech jsou 

však prováděny za cenu jizev. Ty jsou ve vět-

šině případů vedeny kolem prsního dvorce, 

pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu 

této rýhy. vytváří tak na prsu tvar kotvy. jizvy 

však postupem času během několika měsíců 

blednou a stávají se méně nápadnými. jejich 

kvalita a výsledný efekt je individuální.

Pokud dojde k úbytku prsní žlázy bez výraz-

nějšího povolení kožního krytu, je možné 

upravit tvar prsů pouze doplněním chybějící-

ho objemu pomocí prsních implantátů, aug-

mentací. Pokud je povolení kůže výraznější, 

je nutné augmentaci kombinovat s modelací.

�� je TU OPerACe…
Prvním a velmi důležitým krokem před roz-

hodnutím o operaci je osobní porada se 

zkušeným plastickým chirurgem. je třeba 

zhodnotit problémy týkající se tvaru a veli-

kosti prsů a zejména motivaci a eventuální 

psychické důvody, které vedou pacientku ke 

zvažované operaci. Každá operace je indivi-

duálně specifická a tomu také odpovídá indi-

viduální přístup chirurga ke každé pacientce, 

který je u této operace dvojnásobně důležitý. 

Samozřejmým předpokladem je dobrý zdra-

votní stav a psychická rovnováha pacientky, 

která je pro operaci sama rozhodnuta.

Operace se v naprosté většině případů pro-

vádí v narkóze a trvá podle náročnosti asi 

1-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový 

zdravotní stav pacientky, který je zároveň 

základním předpokladem provedení tohoto 

zákroku. hospitalizace trvá 1-2 dny po ope-

raci. Pokud je místní i celkový stav uspokojivý, 

muže být pacientka propuštěna do domácí-

ho ošetření. do běžného režimu se pacientka 

může při nekomplikovaném průběhu zařadit 

po 7 - 14 dnech od operace. Plná fyzická zá-

těž (sport) je však možná až asi po 4-6 týd-

nech, v závislosti na rozsahu zákroku a indivi-

duálním průběhu hojení.

jak z výše uvedeného vyplývá, tak je možné 

prostřednictvím estetické chirurgie upravit 

tvar a velikost poprsí do požadovaných 

proporcí. je však ale nutné si uvědomit, že 

operací nedochází pouze ke změně hmot-

né tělesné schránky, ale také ke změně té 

nehmotné součásti našeho „já“. naší psy-

chiky. A ta je, ač si to člověk uvědomuje 

nebo ne, pevně provázána s naším tělem. 

jinými slovy je tělesné zdraví ovlivňováno 

psychikou stejně, jako je psychika jedince 

ovlivňována jeho tělesnou schránkou. Po-

kud si žena začne uvědomovat, že velikost 

či tvar jejích prsů neodpovídá jejím před-

stavám, pak dochází dříve či později k ne-

gativnímu ovlivnění její psychiky. A to ve 

svém důsledku může výrazně snížit kvalitu 

života. A týká se to samozřejmě nejenom 

žen, které jejich mateřství teprve čeká, ale 

především těch, které již své poslání ženy 

ve formě mateřství naplnily.

Plastická chirurgie je tak pro současnou mo-

derní ženu prostředkem ke zkvalitnění jejího 

života, a to jak v mladším, tak i středním 

a pokročilém věku.

mateřství je posláním a naplněním života 

ženy. Ale i poté by se žena měla cítit jako 

žena. Cítit, že je žádoucí a přitažlivá. mít ráda 

své tělo a být sama se sebou spokojená. žít 

kvalitní a spokojený život.

 

Text:  mUdr. Tomáš doležal 

Foto: SAmphoto.cz
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Babička Saxána, 
máma Amazonka 
a Coco Olivie
vždycky, když dělám rozhovor se zpěvačkou Petrou Černockou, stihnu položit 

dvě, maximálně tři připravené otázky. i tentokrát jsem při dvojrozhovoru 

s Petřinou dcerou Bárou vaculíkovou nechala řeč jen tak plynout. Bylo 

zajímavé sledovat, jak jsou si dcera s matkou podobné gesty, intonací, 

ale i stylem vyjadřování a smyslem pro humor a nadsázku. jestlipak 

tohle všechno – spolu s hudebním talentem – zdědí i další 

generace – Bářina sedmiměsíční holčička Coco Olivie?

��  BárO, Prý jSTe měli Se 
jménem vAši hOlČiČKy nA 
mATriCe PrOBlém?
Bára: Pokud chcete dát dítěti jméno, 

které na matrice neznají, nenechají ho 

zapsat, dokud na ně znalec nenapíše 

posudek.  museli jsme si proto sehnat 

posudek znalkyně v oboru jmen, autor-

ky mnoha knih na toto téma. říkala, že 

Coco nebylo pravé jméno módní návr-

hářky Chanel, podle níž jsme naši hol-

čičku pojmenovali. Prošla všechny mož-

né zahraniční kalendáře, až našla jméno 

Coco v německém a holandském a po-

sudek napsala. Takže jednoho dne přišla 

poštou na dobírku obálka za 980 korun. 

v duchu jsem se rozčilovala, co si to můj 

přítel objednal – jenom obálka a tak dra-

há. Když jsem ji otevřela, bylo v ní na 

psacím stroji napsané jméno a posudek.    

�� PeTrO, CO jSTe říKAlA nA 
jménO COCO Olivie?
Petra: nejdřív mě trošku překvapilo, ale 

dneska se hodně dávají zvláštní jména. A je-

dinec, který dostane zvláštní jméno, má na 

vybranou, buď se k jeho osobnosti netrefí 

a on z něj bude lehce nervózní, nebo mu 

jméno pomůže k jeho výlučnosti. A já vsa-

dila na to, že Coco prostě musí být výluč-

ná. (vysvětlovala Petra a přitom za sukničku 

přidržovala svou vnučku, která se rozhodla 

prozkoumat sedačku hlavou dolů).

�� jAKá jSTe BABiČKA? říKAlA 
jSTe, že Se COCO ZATím TrOChU 
BOjíTe?
Petra: Bojím, pořád mi připadá moc malin-

ká, ale rychle roste. Čtrnáct dní jsem ji ne-

viděla a když jsem k Báře přijela, Coco stála 

nonšalantně opřená o postýlku, jednou ru-

čičkou se držela a druhou šermovala ve vzdu-

chu a vypadalo to, že se ke mně každou chvíli 

rozběhne. moc ji baví stavět se na nožičky, je 

radost sledovat to úsilí, ale dá zabrat ji hlídat, 

aby si neublížila. jinak myslím, že jsem spíš 

jen lehce předpřipravená babička, která ještě 

moc neví, co to obnáší. Bára má mimčo pořád 

u sebe a moc mě na hlídání nepotřebuje. Ale 

chystáme se s malou na týden k moři, to si te-
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prve užiju. Bude to týdenní školení od rána 

do večera. škoda že neděláme rozhovor až 

potom, to už budu plně informovaná. 

Bára:  S mámou se dá na všem krásně do-

hodnout. já nemám žádný speciální poža-

davky, jenom nechci Coco dávat slazené 

přesnídávky a snažím se nekupovat jí plas-

tové hračky. máma naštěstí není ten druh 

babičky, která do výchovy musí mluvit, 

nesoupeří se mnou, tak jako s některými 

mými kamarádkami soupeří jejich mámy 

nebo tchýně. možná i proto, že už si ani 

moc nepamatuje, jak se vychovávají děti. 

(směje se Bára). 

Petra:  To máš sice pravdu, ale pamatuju 

si, že mně hodně pomáhala moje mamin-

ka. Když bylo Báře zhruba jako Coco, dala 

jsem jí na týden na chalupu. Barunka měla 

tenkrát ve zvyku, že v osm večer spokojeně 

usnula, ale ve dvě ráno byla čilá a chtěla se 

bavit. maminka mi sice vysvětlovala svou 

teorii, že dítě se prostě musí někdy nechat 

uřvat, ale na Barunku evidentně nefungo-

vala. Když jsem po týdnu přijela, Bára pono-

covala pořád stejně, jen maminka byla leh-

ce zhuntovaná. To Coco nedělá, což se mi 

líbí, mám šanci, že se u toho moře i vyspím. 

Bára: Coco tak pěkně spinká, protože pěk-

ně papá, v noci se dost často kojí. Kdybych 

jí prso vzala, taky by protestovala. já jsem 

od začátku eliminovala všechny pokusy růz-

ných lidí, kteří měli skvělý rady, jak dítě vy-

chovávat. Snažím se dělat všechno tak, aby 

byla Coco v pohodě. Když je v noci vzhůru, 

jsem holt vzhůru s ní. 

Petra: jediné, co jsem udělala, že jsem Báře 

koupila knihu Prevítem snadno a rychle. je 

psaná s krásnou nadsázkou a podle mě by 

ji měla mít každá matka. já jsem se s mi-

minem tenkrát držela mnohem víc doma 

a snažila se, aby mělo pravidelný režim, 

ale Báru spousta věcí, která mě stresovala, 

vůbec nevyvádí z míry. Když byly Coco dva 

měsíce, šly jsme na novou scénu národní-

ho divadla, sedly si do hlediště a sledovaly 

debatní pořad. To bych se já tenkrát neod-

vážila, bála bych se, že mimino začne pla-

kat.  maminky jsou dneska mnohem víc nad 

věcí. A taky mnohem víc mobilní.

Bára: Základem toho, jak být mobilní, je 

nemít kočárek.

�� vůBeC nemáTe KOČáreK?
Bára: Kočárek doma mám, ale byla jsem 

s ním venku jen jednou. Strašně mi vadilo 

čekat bezmocně před tramvají, jestli se ně-

kdo nabídne a pomůže mi dovnitř. Až Coco 

povyroste a bude těžší, koupím si ty nejlehčí 

golfáče. Aby si do nich mohla vlézt, kdyby 

se jí chtělo spát, protože ona určitě začne 

brzy chodit, už teď se staví na nohy. Ale do-

kud to půjde, budu ji nosit v klokance.  

�� OBě jSTe Se STAly mámAmi 
SKOrO ve STejném věKU. ˝
Petra: jen s tím rozdílem, že já už byla 

tenkrát po třicítce považovaná za starou 

matku. v té době jsem měla za sebou de-

set let zpívání s kapelou, vlastně jsem byla 

ráda, že můžu být doma, měla jsem z toho 

stresu a ježdění sem tam trochu nervy v ký-

blu, kdežto Bára je jako matka odpočatá. 

Odehráli jsme za měsíc třeba dvacet koncer-

tů, to člověka po několika letech vyčerpá. 

dítě mě zklidnilo, ale stejně jsem do toho 

kolotoče zase naskočila. Byla na mě závislá 

kapela, nemohla jsem si dovolit mít tři roky 

mateřskou dovolenou. Bára je v situaci, kdy 

si může mateřství víc užít. Když má chuť 

a čas, s holkama z yellow Sisters si zazpívá, 

když ne, tak ne.

Bára: já taky zpívám už zhruba deset let, 

i když ne tak často. než jsem otěhotněla, 

hodně jsem se honila, měla jsem tři zaměst-

nání a ani jediný den volna. Týden po po-

rodu mi došlo, že jsem nikdy nebyla takhle 

dlouho doma. A došlo mi taky, že to není 

nic pro mě. jsem společenský člověk a po-

třebuju pořád něco dělat nebo být s lidmi, 

proto u mě byly druhý týden po porodu tak 

dvě návštěvy denně. A po necelých dvou 

měsících jsem se vrátila jak ke zpívání, tak 

k provázení cizinců na vyhlídkových plav-

bách po vltavě. To, že jsem těhotná, kapelu 

nijak neomezilo, loni jsme byly postupně 

těhotné všechny, takže se vždycky udělala 

pauza na šestinedělí té, která zrovna odro-

dila, nebo jsme vystupovaly jen ve třech. 

Petra: To mi zní děsivě, ale je to obdivu-

hodný. jednou jsme hráli s jirkou (manžel 

Petry kytarista jiří Pracný – pozn.red.) před 

nimi venku na jevišti. dohráli jsme a jedna 

z holek, která držela malé mimino, se ke 

mně vrhla se slovy: ́ ježíš, můžeš mi ho chvíli 

pohlídat?´ A šla zpívat. mimino jsem v po-

řádku zase vrátila, ale byla jsem z toho lehce 

v šoku. Ony jsou jako amazonky a Bára je 

stejná. Ale je to i tím, že společnost matky 

konečně trošku chápe a doceňuje. Takže si 

Bára mateřství může krásně užívat. jsem 

ráda, že se mi v životě podařila alespoň jed-

na dcera a že jí se podařilo tohle stvořeníč-

ko. Když bude chtít hlídat, ráda jí pomůžu. 

já už nečekám, že posunu umění vpřed. 

Klidně naplním svůj život hlídáním vnučky, 

což je určitě  smysluplnější, než zpívat ´há-

dej, mámo, kdo to byl, kdo mě dneska polí-

bil´, i když to zpívám pořád ráda a pořád se 

stejným nasazením. 

Bára: Počkej, zas tak moc se nestylizuj do 

role babičky. myslím, že ještě dohromady 

něco spácháme.  

�� PrOČ ne? PřímO Se TO nABíZí.
Petra: Když byla Bára holka, já jsem 

byla jejím hnacím motorem. Teď se role 

obrátily. Ona mi velmi domlouvá, abych 

byla pracovitější, má různé nápady. Tře-

ba že spolu nazpíváme ukolébavku. já se 

jí snažím vnuknout nápad, že by mohla 

být trošku country. Bára zase přesvědčuje 

mě, že by country být nemusela, protože 

ona má ráda spíš funky.  Každá vyzná-

váme jiný styl, ale dohromady nám moc 

hezky ladí hlasy. 

jak vás tak poslouchám, ladí vám nejen 

hlasy, ale máte i podobný náhled na život 

a stejný smysl pro trochu sarkastický humor.

Petra: Bára je vytrénovaná. Brzy pochopila, 

že matka je trochu zvláštní. Zvykla si na to, 

že nemusím myslet vždycky vážně všechno, 

co řeknu. že trochu přeháním a dávám dů-

raz na věci, které můžou cizí lidi někdy i pře-

kvapit. Takže myslím, že na vtipálky všeho 

druhu byla připravená.

Bára: To je pravda. já nikdy nevěděla, jak 

máma zareaguje. vzpomínám si, že jednou 

jsem jí a jirkovi přišla domů představit ně-

jakýho kluka. Oni zrovna leželi na koberci. 

místo, aby se zvedli a sedli si na sedačku, 

z leže si s ním začali povídat a glosovat ce-

lou situaci. Ten vůbec nevěděl, jak má rea-

govat.  další lekce dostávám od svého pří-

tele (filmový producent Pepe rafaj – pozn.

red.), který má taky dost svéráznou povahu. 

i proto jsem si ho vybrala. Bez humoru není 

život, člověk se nesmí brát tak vážně.

Petra: Pepe mezi nás zapadl, naopak jeho 

smysl pro humor někdy zarazí řeč mně. 

Ale ten přítel, o kterém Bára mluvila, byl 

ze slušné a konvenční rodiny a na naše 

trochu praštěné zvyklosti nebyl připravený 

a – jak jsem si zpětně uvědomila – naše 

chování možná bral jako projev neúcty 

vůči své osobě.  

Bára:  Byl to košiláč. Ale na druhou stra-

nu se mi líbilo třeba to, jak se u něj doma 

o vánocích sešla u stolu velká rodina, všude 

běhali malí bratranci a sestřenice. nic tako-

výho jsem nezažila. U nás doma máma zru-

šila jídelní stůl. A když přijdeme na vánoce 

na návštěvu, tak je ve stresu, že já chci jíst 

u společného stolu.  Když jsme přišli loni, 

dokonce už byla po večeři. 
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Petra: Počkej, to nevytahuj... no dobře, protože jste 

přišli pozdě a my s tátou už jsme byli strašně hladoví. 

Ale nakonec to bylo fajn, otevřeli jsme si víno a po-

vídali si dlouho do noci. Bára to měla v dětství těžké, 

protože u nás opravdu neplatilo moc pravidel. A jed-

nu dobu to na mě zkoušela a dožadovala se jich. Tak 

si našla kamarádku, u které si užívala to, co jí doma 

chybělo. nejenom že nemám jídelní stůl, ale já si na-

příklad nepamatuju žádný narozeniny, jenom ty Bá-

řiny.  Protože vím, že by mi vynadala, kdybych na ně 

zapomněla. Ale můj muž má bohužel smůlu. Tak jsme 

zavedli obrácený postup. Když má jirka na-

rozeniny, dárek přinese on mně. A když 

je mám já, protože to si taky pama-

tuju, dám dárek zase jemu. Proto 

se u nás nikdy nemůže stát, že 

bych se ho s protáhlým obličejem 

ptala:  ´víš, co je dneska za den?´

��  dATUm SvATBy Si PAmATUje KdO 
Z váS?
Petra: jirka.  A ví ho jenom on, já ne.

Bára: řeknu ti jedno datum, který si budeš pamatovat.  

Petra: vím,  4. únor, kdy má Coco narozeniny. To jsem 

si nadřela.

Bára: ne,  1.července. Pepeho kamarád je největší vyda-

vatel kalendářů u nás. A my jsme se s ním domluvili, že 

bude mít Coco, aby nebyla ošizená, tenhle den svátek. 

Petra: výborně, to si budu pamatovat dobře... Teda 

snad... A kdyby ne, dej mi nějaký dárek a já si vzpo-

menu.

monika Seidlová

Foto Tomáš Pánek

líčila a česala hana jurová
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na otázku v titulku tedy jedno-

značně odpovídají, že ano. rodiče 

devítiletého natanaela, sedmiletého Samu-

ela, čtyřleté debory a čtyřměsíční ruth si 

život bez velké rodiny už vůbec nedokáží 

představit. „jak ale přicházely děti na svět 

postupně, ani si nepamatuju, jestli byly 

nějaké rozdíly mezi dobou, když jsme měli 

jedno dítě, dvě, tři...,“ usmívá se na zahra-

dě domu v Úvalech u Prahy třiatřicetiletá 

dagmar, která tedy své první dítě přivedla 

na svět ve čtyřiadvaceti letech. Ona přitom 

k mému překvapení pochází jen ze dvou 

sourozenců. „naši ale chtěli čtyři děti,“ 

uvádí mě na pravou míru dagmar. „Krátce 

po mém narození byla mamince diagnos-

tikována nevyléčitelná nádorová choroba 

s prognózou jen pár týdnů života. na ro-

vinu jí řekli, že nebude žít,“ vypráví dag-

mar. její maminka si prošla několika che-

moterapiemi, které ale nezabraly. „jsme 

věřící, a tak jsme se my i mnoho našich 

přátel za mamku modlili. děda se pak ve 

vlaku čirou náhodou seznámil s člověkem, 

který se ukázal být lékařem a specialistou 

na tuto chorobu. Ten mamince doporučil 

léčbu, která jí hodně pomohla. maminka 

s tím, že nikdy nebude už mít děti, přeži-

la. Když mi ale bylo 6, měla divné pocity 

v břiše, které ale byly přikládány zaraženým 

větrům. Pak se obrátila na jinou gyneko-

ložku, která po klasickém ultrazvukovém 

vyšetření zjistila, že maminka je těhotná, 

což ji značně vyvedlo z míry.“ Aniž by vě-

děla o svém těhotenství, podstoupila v rizi-

kových prvních třech měsících těhotenství 

chemoterapii i rentgenová vyšetření břicha. 

nastalo přemlouvání, aby těhotenství kvůli 

plodu s možným postižením chemoterapií 

uměle přerušila. na to ona ale ne-

přistoupila, protože táta i máma jsou 

věřící a jsou přesvědčeni, že i nenarozené 

dítě má svoji nevyčíslitelnou cenu. Brácha 

se narodil zdravý a v pořádku. Primář, který 

ji rodil, říkal, že to bylo naprosté unikum, 

se kterým se během své třicetileté kariéry 

nesetkal. další děti ale už maminka nemě-

la, a když se o tom dneska zpětně bavíme, 

říkáme si, že byl zázrak, že s narušenou 

hypofýzou vůbec došlo k početí,“ vypráví 

dagmar. „Kdyby to ale bylo možné, tak 

bych těch sourozenců určitě měla víc. má 

babička taky má 4 děti. A já jsem na své 

svatbě prý prohlásila, že také budu chtít 4 

děti.“

�� „děTi jSme PlánOvAli 
POSTUPně.“ 
První dítě se dagmar narodilo v jejích 24 

letech. „ve 23 jsme se brali, pak jsem ze 

zdravotních důvodů vysadila antikoncepci 

a za pár týdnů nás čekalo překvapení. To, 
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Čím větší, 
tím lepší?

Čím větší, tím lepší. Platí to ale i o velikosti rodiny? hodně mladých 

lidí se dnes obává založit si velkou rodinu a to především 

z finančních důvodů. Čtyřnásobné rodiče, 

manžele Guttnerovy, takovéto 

obavy nikdy netížily. 
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že jsem těhotná, jsem zjistila v den stát-

nic mého manžela.“ Chlapečka dagmar 

s jakubem pojmenovali hebrejským jménem 

natanel, „Bohem darovaný“. Po dvou a půl 

letech na svět přišel Samuel. „Ten byl také 

plánovaný, pořídili jsme si ho jako většina ro-

din z důvodu, aby natanel měl sourozence.“ 

i pro pořízení třetího dítěte měla dagmar 

pádný důvod. Coby maminka dvou chlapců 

toužila po holčičce. A jaký byl důvod k po-

řízení si dítěte čtvrtého? „To už bylo velké 

rozhodování, které obnášelo koupi většího 

auta a většího bydlení. do té doby jsme by-

dleli ve 2 plus 1, což by se čtyřmi dětmi bylo 

velmi náročné. mé argumenty ale byly, že ve 

skupince tří dětí se dvě spojují proti tomu 

jednomu, čemuž jsem chtěla zabránit.“ 

ruth nakonec přišla na svět po dalších třech 

letech. „dnes jsme rádi, že jsme se čtyřmi 

dětmi tak trochu exoti.“

�� „vyChOvávAT ČTyři děTi je 
SnAžší než jednO.“ 
Slyšela jsem názor, že vychovávat čtyři děti 

je snažší než vychovávat jedno. Otázkou, 

jestli to je pravda, jsem dagmar trošku za-

skočila, ale po kratším zamyšlení mi dává za 

pravdu. „nedávno jsme byli na dovolené, 

dva kluci byli na táboře a já měla s sebou 

jen deborku – malou ruth, která většinu 

času prospí, ani nepočítám. deborka na 

mě ale pořád mluvila a celkově to bylo dost 

náročné. Kluci, hned jak se vrátili z tábo-

ra, si ji vzali mezi sebe a zase jsem měla 

klid,“ směje se dagmar. A jaké období pro 

ni zatím bylo nejnáročnější? „Asi to se dvě-

ma nebo třemi dětmi, když manžel začal 

pracovat u velké auditorské firmy. dvoule-

té dítě a novorozenec dají člověku zabrat. 

U nás se ale zas tak zásadní změny nedě-

ly. S prvním dítětem jsme dál jezdili s ka-

marádama pod stan a do přírody, chodili 

jsme po vysokých horách, nebrali jsme to 

jako omezení. A s druhým to vlastně bylo 

to samé. dnes už toho tolik nestíháme, ale 

nechceme žít jen sami pro sebe – věnujeme 

se v církvi teenagerům, organizujeme kur-

zy přípravy na manželství a já občas hraju 

s kapelou na baskytaru.“

�� „S PeněZi jSme Se niKdy 
nePrAli.“
S přibývajícím počtem dětí se ale zvyšova-

ly nároky včetně těch finančních. jak je na 

tom šestičlenná rodina v současné době po 

ekonomické stránce? „dá se to zvládnout, 

i na dovolené jezdíme, ale šetřit musíme, 

abychom si mohli koupit vlastní bydlení. 

všechno to ale je na manželovi, já jsem na 

mateřské. Pro srovnání – při prvním dítěti 

jsme oba studovali doktorát, měli jsme jen 

stipendium a utáhli jsme podnájem, spoře-

ní i miminko. nemuseli jsme ale skoro nic 

kupovat. jsme členové církve a ostatní nám 

hned poté, co se dozvěděli, že jsem těhot-

ná, přinesli oblečení po svých dětech. do-

stali jsme téměř všechno včetně kočárku, 

kupovat jsme museli jen plínky. Při druhém 

dítěti manžel nastoupil do práce a finance 

jsme také nemuseli řešit. Oblečky jsme ale 

měli po prvním synovi, pořizovat jsme tedy 

opět nic nemuseli. vím, že některé mamin-

ky mají spočítáno, že malé minimko po na-

rození vyjde na 50 tisíc. já opět potřebovala 

jen plínky. v současné době jsou naše výda-

je kromě nájmu, šetření a toho, co dáváme 

na charitu, zhruba 20 tisíc měsíčně. vím, že 

v současné době se lidé bojí pořizovat si víc 

dětí z obav, že to finančně nezvládnou. my 

na peníze nikdy nemysleli. Uznávám ale, že 

takové vstupné na různé akce, do bazénů 

či do zoo, se pěkně prodražuje. naše spo-

lečnost pod pojmem „rodina“ vnímá dva 

dospělé a dvě děti. většinou k rodinnému 

vstupnému doplácíme další dvě děti. To je 

snad jediná nevýhoda mnohočetných ro-

din,“ dodává dagmar. „A co páté dítě?“ 

ptám se na závěr a dostávám odpověď, 

ze které moc moudrá nejsem. „Prozatím 

to stačí. Když ale přijde, tak se bránit ne-

budeme,“ uzavírá své vyprávění dagmar 

Guttnerová.  

 Text a foto: jana Abelson Tržilová

Ačkoli ještě v generaci našich rodičů bylo 

celkem běžné mít víc než tři děti, v součas-

né době už většina lidí sbírá těžko odvahu 

i na tři potomky. Argumenty pro jedno 

nebo dvě děti je obvykle nedostatek času, 

finančních prostředků i energie. Průměrný 

počet dětí, který připadá na jednu rodinu 

v České republice je přibližně 1,6.
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Zábava, články, soutěže, diskuse, karetní hra o pěkné ceny… 
To je magazín Šťastné ženy.

Těšíme se na vás !

Ať jste mladá či starší, hubená nebo baculatější… 

Přijďte na www.stastnezeny.cz a buďte prostě šťastná.
Kapičku štěstí každý den...

 

GLODOODLE KRESLÍCÍ TABULKA

Znáte z TV!

Skutečné kouzlo… malování světlem! Kreativní zábava 
bez hranic! Na obrazovku můžeš malovat světelným 

perem nebo prstem, a dokonce si můžeš 
vybrat barvu – žlutou, červenou nebo 

zelenou. 

Obrázek lze smazat jediným stiskem 
tlačítka a tak malovat dál a dál! 

Maluj podle své fantazie nebo si pod 
průhlednou obrazovku vlož obrázek nebo 

tabulku zvedni a maluj, co uvidíš přes 
průhlednou obrazovku. 

Výrobek je na baterie. 
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Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také sady pro 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky. Stačí 
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevě-

ném rámu, nebo bez něj. Nemusíte se bát, že 
máte jen jeden pokus. Hmota začne tuhnout až 
po jedné hodině, takže máte několik pokusů na 
to, jak vytvořit jedinečnou památku.

Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevě-

Pokud právě teď máte doma malého 
špunta nebo již brzy očekáváte jeho 
narození, máte jedinečnou možnost si 
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Interne-
tový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou 
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také 
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým 

Sady pro vytvoření otisku
ručičky nebo nožičky

Více informací na 

www.plinky.cz
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Různé kluby i země, 
dětské velikosti od 98 cm 
po dospělé XXL. Možnost 
potisku vlastním jménem a číslem.

Kamenný obchod: 
Ohradní 10, Praha 4, tel.: 602 413 137
Internetový obchod: 
www.3KOSHOP.cz, info@3koshop.cz

www.3KOSHOP.cz 

potisku vlastním jménem a číslem.

Fotbalové 
& hokejové

dresy

3koshop_inz_104x65.indd   1 30.9.11   10:21

Chcete, aby to 
u vás vonělo?
Čistě přírodní osvěžovače vzduchu rychle provoní  
prostory, neutralizují pachy i zvlhčují vzduch. 
Nechte se hýčkat vůněmi, nechte na sebe působit 
blahodárné účinky přírodních éterických olejů. 
Jejich vůně dokáží povzbudit či zklidnit, podpořit 
koncentraci i optimisticky naladit. Aplikují se 
snadno, stisknutím rozprašovače do volného 
prostoru doma, v obchodech, kancelářích, 
čekárnách, atd. Neobsahují žádné syntetické 
konzervanty, umělá barviva ani parfemace.

www.saloos.cz
NOVINKA Saloos

Natur aroma airspraye

TIP_Saloos.indd   1 26.9.2011   13:47:57

Nepostradatelný  pomocník při léčbě rýmy. 
V dutině nosní se tvoří sekret, ve kterém se 
množí bakterie, viry a dostávají se do vedlejších 
dutin. Používejte odsávačku hlenů na baterie, 
která je velmi šetrná, ale účinná. Zabráníte 
tím rozšíření nemoci k dutinám, uším 
a  průduškám. Nepoškozuje cévky 
a  nezpůsobuje krvácení. 

WWW.NEXTIK.CZ

ODSÁVAČKA HLENŮ

NA  BATERIE

TIP_nextik.indd   1 3.10.2011   13:54:49

Už nemusíte říkat, že není z čeho vybírat.

Prodejní výstava kočárků pro dvojčata

TIP_Kočárky.indd   1 26.9.2011   11:41:00
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e-mAil:  ..............................................................................................  TeleFOn:  ............................................................................................

vZdělání:  ..........................................................................................  věK:  ....................................................................................................

Způsob platby:  složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště) 
bankovním převodem (na číslo účtu 249 292 9359/0800)

Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./l, 
platbu proveďte na účet: 249 292 9359/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
v případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

PrOČ Se rOZhOdnOUT PrO PředPlATné?
držíte v ruce aktuální vydání časopisu moje rodina a já. možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,  
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PrOČ vOliT PředPlATné?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete  se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z PříšTíhO vydání

časopis pro rodinnou pohodu

6. ročník 

ŘÍJEN 2011
Z D A R M A

Hepčí,  
už je to zase tady
aneb pozor na rýmu u novorozenců 

Petra Černocká
Babička Saxána, 
máma Amazonka a Coco Olivie

Čím větší, tím lepší?

jaké 
očkování 
si vybrat

deprese?  
Umíte 
na ni vyzrát?

hračky 
a hry

Už je to tady
(jakou porodnici 
si vybrat?)





PředPlATné



ZROZENÍ MULTI-IMUNITY

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ?
DODEJTE SI EXTRA SILNOU DÁVKU PŘIROZENÉ IMUNITY!

NEDEJTE CHŘIPCE ŠANCI!

Vůbec první látka, kterou po narození dostane dítě od své matky je colostrum. 
Je jednou z nejcennějších a nejušlechtilejších přírodních látek nutnou pro 
správně nastartování lidského imunitního systému na světe. Je okamžitou 
pomocí pro posílení lidské přirozené obranyschopnosti těla. 

• Při pocitu škrábání v krku
• Při chřipce a nachlazení
• Při užívání antibiotik
• Při celkové slabosti a vysílení organismu

www.omega-altermed.eu

AKCE! -20 Kč
SLEVOVÝ KUPÓN
Po předlodl ženní sí sslevlevlevvovovového o kupkk ónuónónnn  získáskskskksk te okaokokook mžiižižižittouttto  slslslslsllsleevuevuevu nanana n n
produkt multtiIMIMiI UN AKUKUKUT. AAAkce pppe latí nnna laa ékákáákákárnááách chhch PhaPhahaPh rmarmarmalananlaanddd d
od 1.11. do 30.111111.2011.

www.ph.ph.phaaarmaland.cz

ZÁZRAK ZROZENÍ. ZÁZRAK IMUNITY. MULTIIMUN

• Colostrum pro dlouhodobé posílení imunity
• Baby pro okamžité posílení imunity dětí ve formě kapek




