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Máme tu březen, první jarní měsíc  
a s ním příslib něčeho nového. Sluníčko 
nám konečně dodává dobrou náladu 
a první jarní kytičky zase světu krásu. 
Po zimě, která připomínala spíš duben, 
jeden den jaro, druhý den sníh si většina 
lidí oddychla, že už bude konečně možné 
odložit bundy do skříně a začít si užívat 
tepla. 
A co jarního jsme pro vás připravili? 
Protože Velikonoce letos připadají už na 
březen, bude to samozřejmě tradiční 
povídání o velikonočních zvycích spolu 
s recepty na typické sváteční mouční-
ky. Přidáme i pár rad, jak zatočit s jarní 
únavou, která bohužel bývá pravidelným 
jarním společníkem.  Poradíme, jak posílit 
imunitu, aby konečně kašel a rýma defi-
nitivně odešly. V tomto čísle přinášíme i 
zajímavý článek v rubrice Alternativa. Na-
vštívili jsme známou kartářku a povídali 
si s ní o věcech, které se odehrávají tak 
trochu mimo naše chápání.
Samozřejmě kromě jiného se můžete 
těšit i na rozhovor s herečkou Michaelou 
Badinkovou.

Tak krásné jarní počtení a za měsíc zase 
na shledanou

Editorial
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Těhotenství

Termín porodu se blíží, je čas připravit tašku 

do porodnice. Tašku je dobré mít nachystanou 

pěkně po ruce již několik dní před očekávaným 

termínem porodu. Nikdy totiž nevíte, jaké 

nepředvídané události nastanou, může vám 

prasknout voda nebo se vyskytnout jiné 

nečekané komplikace. 

CO ZABALIT S SEBOU 
DO PORODNICE



Pokud pojedete do porodnice narychlo, 

není většinou čas, nálada ani myšlenky 

na nějaké balení, takže včasnou přípra-

vu jistě oceníte. Porodnice sice uvádějí, 

co vše vám poskytnou zdarma během 

vašeho pobytu jak pro děťátko, tak pro 

vás, ale vždy je lépe přibalit raději něja-

kou tu věc navíc, než abyste pak musely 

honit novopečeného tatínka. Ten by to-

tiž v návalu radosti z příchodu vašeho 

potomka na svět nemusel doma vůbec 

nic najít, raději tedy na něho moc ne-

spoléhejte! Co by vám tedy po příjezdu 

do porodnice nemělo chybět? 

DOKLADY:
Občanský průkaz

Těhotenská průkazka

Vdané oddací list - stačí kopie, pokud 

nechcete dávat originál, ten pak stačí 

předložit na matrice při vyzvednutí rod-

ného listu miminka. To ale znamená, že 

vám ho nezašlou poštou, ale musíte si 

ho vyzvednout (dají ho i tatínkovi). 

Svobodné - rodný list a pokud chcete, 

aby se miminko jmenovalo po tatínko-

vi, tak je třeba předem zajít na matri-

ku, kde se sepíše prohlášení o tom, jaké 

jméno bude dítě používat (dohoda 

o  jméně dítěte), jinak dostane jméno 

po matce a bude se to muset „dovyří-

dit“ po porodu.

Průkazku pojištěnce

Porodní plán, pokud jej chcete použít

POTŘEBY PRO MAMINKU
• dvě podprsenky na kojení

• mast na poraněné bradavky 

• gelové obklady na mírnění otoků 

po nástupu laktace a na pomoc při 

počátcích kojení

• vložky do podprsenky zachycující 

unikající mléko

• teplé ponožky pro porod, nohy 

mohou být přes všechny stahy ve-

lice studené

• pomáda na rty nebo neperlivá 

voda na smočení rtů (při porodu 

hodně rty a pusa hodně vysychají)

• pohodlná domácí obuv

• pokud máte dlouhé vlasy, pak i če-

lenka nebo gumička do vlasů pro 

porod

• hřeben, kartáč, zrcátko, kartáček 

na zuby atd.

• šampon, mycí (sprchový) gel (po-

kud bude neparfemovaný a vhod-

ný pro miminka, může být společný 

pro maminku i miminko), - 2 tmavé 

ručníky a žínka (po příchodu domů 

budou nejspíš na vyhození)

• jemný toaletní papír (většina po-

rodnic neposkytuje a  jeho spotře-

ba je veliká) a  vlhčené ubrousky 

(velká pomoc s  očistou v  tomto 

období)

• dva balíčky (40 ks) porodnických 

vložek (speciální vložky určené po 

porodu a v období šestinedělí. Kla-

sické vložky jsou nejen zbytečně 

drahé, ale hlavně díky neprodyš-

nosti zdraví škodlivé)

• kalhotky (asi 6 ks) buď tmavé, ba-

vlněné, nebo raději kalhotky k jed-

norázovému použití 

• dvě nebo tři noční košile s rozepí-

náním vpředu (pokud je porodnice 

vyžaduje. Ve většině porodnic koši-

li dostanete a nemusíte domů táh-

nout haldu špinavého a zničeného 

prádla.)

• župan

• igelitové sáčky na špinavé prádlo

• něco pro zábavu: telefon, fotoapa-

rát, časopis...

POTŘEBY PRO MIMINKO 
• balení (cca 40 ks) jednorázových 

plen pro novorozence, nejlépe 

s výkrojem na pupíček (pahýlek)

• jednorázové přebalovací podložky 

(cca 5 kusů, některé větší se dají 

i rozdělit na půlky)
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INZERCE

Již 10 let vám přinášíme čistě 
přírodní produkty bez obsahu 

škodlivých chemických látek. Na 
www.bez-chemie.cz naleznete 

širokou nabídku kosmetiky, 
drogerie, textilu a potřeb pro 

celou vaši rodinu.

Zdravý život
bez chemie



• vlhčené ubrousky 

• krém na zadeček proti opruzeni-

nám

• mycí gel (vhodný pro novorozen-

ce, nejlépe neparfemovaný, který 

může současně používat i mamin-

ka)

• olejíček

• borová voda na očička

• smotky, či čtverečky buničiny (na 

vytírání očiček a nosánku)

• vatové tyčinky na ouška a nosánek 

(nejlépe anatomické, které zabrá-

ní zajetí hluboko do nosíku 

či ouška)

• kartáč a hřebínek na vlásky

• manikúra

• oblečení a  látkové pleny na 

kojení atd. většinou nejsou 

nutné, porodnice je zapůj-

čují, což je pro vás lepší, než 

věci po příchodu domů hned 

prát

• rychlozavinovačka (není 

nutná, ale je fajn mít děťát-

ko v něčem vlastním)

• malou drobnost pro mi-

minko - není nutné (první 

hračka - hrkadlo, muchláček 

atd...)

Věci na cestu z porodnice ať při-

nese až doprovod, většinou je 

není kam uskladnit a  není pří-

jemné několik dní na pokoji za-

kopávat o tašku s pečlivě vypra-

ným a nažehleným prádlem pro 

miminko. 

TAK CO DOMA?
Porod jste úspěšně zvládla, a po-

malu se chystáte na odchod 

domů. A víte, co všechno by vás 

tam mělo čekat, co by měl ta-

tínek za pomoci babiček ještě 

přikoupit? Taková základní výbavička 

obsahuje:

• 6 košilek, nebo bodíček (vel. 56 

a 62)

• 6 kabátků (v  současné době se 

moc nepoužívají)

• 6 dupaček (vel. 56 a 62)

• 2-4 overálky (pohodlnější na spin-

kání)

• 3 bavlněné čepičky

• 2-4 páry ponožek

• 2 páry rukaviček

• 2 vložky do zavinovačky; nejvhod-

nější jsou flanelové, poněvadž je 

lze prát (pro zimní období je vhod-

ná péřová vložka, má však tu nevý-

hodu, že ji nelze prát

• 3 povlaky na zavinovačku,

• obojí lze nahradit dvěma moder-

ními pracími rychlozavinovačkami, 

které lze snadno prát, jsou hypo-

alergenní a  lze je snadno využít 

i jako hrací deku.

• 60 plen anebo plenky na jedno 

použití

• 5 obrázkových látkových plen 

(není nutnost, ale k  lékaři nebo 

k zábavě a uspávání miminek jsou 

fajn)

• 2 nepromokavé podložky (chrá-

nič matrace-volte s  PUR zátěrem, 

je prodyšný a  vodě nepropustný) 

- jedna se používá na přikrytí ma-

trace v  dětské postýlce, druhá se 

používá při ošetřování dítěte po 

koupání, lze nahradit papírovými 

podložkami, které vám ulehčí prá-

ci,

• 3 flanelové pleny (jsou potřeba je-

nom pro zimní období),

• 3 osušky (nejlépe klasické TETRA 

osušky 90x100cm- silné vaflové 

pleny)

• 6 žínek na mytí (doporučujeme 

zakoupit žínky dvojí barvy, tři na 

mytí obličeje a tři na mytí tělíčka),

• 1 flanelová přikrývka,

• 1 peřinka (používá se jenom v zimě 

v chladných bytech).

Pro vyjíždění ven s dítětem si připravte:

• 2 vlněné čepičky,

• 2 vlněné kabátky,

• 1 spací pytel (pro zimní období).

Pro uložení dítěte doma se v prv-

ních šesti týdnech nejlépe hodí 

prádelní košík, případně koléb-

ka, či koš na kolečkách. Na dno 

košíku, nebo kolébky se vloží 

matrace, na matraci se položí 

nepromokavá podložka. Místo 

prostěradla se obvykle používají 

pleny. Od 7. týdne po porodu je 

vhodné nahradit prádelní košík 

dětskou postýlkou. Dítě pak má 

možnost z  postýlky pozorovat 

okolí.

Ke koupání dítěte si přichystejte:

• vaničku a lehátko do ní nebo 

koupací kyblík

• molitanovou přebalovací pod-

ložku pod dítě (je vhodná pro 

ošetřování dítěte po koupeli).

• Dále si přichystejte:

• 2 speciální dětské lahvičky na 

čaj,

• teploměr na měření teploty 

vody, v níž se dítě bude koupat,

• dětský olej,

• kartáček na vlásky dítěte,

 – manikúru

• malou krabičku s vatou,

• dětské mýdlo (nejlépe nepar-

femovaný mycí gel)

 – krém proti opruzeninám

 – olejíček nebo mast na prdíky

 – vlhčené ubrousky

 – odsávačku hlenů (manuální,  

 či na vysavač)

 – tělesný teploměr (elektro  

 nický s ohebnou špičkou,   

 nebo ušním s ultračerveným  

 paprskem)

• čistý líh na ošetření pupíku a boro-

vou vodu 

Foto: Schutterstock.com
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Dropněte
si na

faldíčka

Zde doporučujeme nakoupit 
výrobky Linteo Baby

RADA DETSKÉ
KOSMETIKY

V SOULADU 
S PŘÍRODOU
Řada dětské kosmetiky Linteo 
BABY, s obsahem certifi kovaného BIO 
měsíčku lékářského a dalších přírodních 
složek, svým složením získala parametry dětské 
přírodní kosmetiky. 
Tyto produkty respektují vlastní tvorbu ochrany dětské 
pokožky, a tím podporují vyšší odolnost a minimalizují riziko 
vzniku alergií, ekzémů a jiných kožních problémů.

VOŇTE STEJNĚ JAKO VAŠE MIMINKO
Vyvinuto s maximální šetrností k dětské pokožce a zároveň v souladu s ma-
teřskou pokožkou tak, aby přípravek mohlo používat nejen miminko ale
i maminka. Tak zůstane zachována stejná vůně pokožky, což je pro 
naro- zené děti jeden z nejdůležitějších smyslů.

DESIGN A HRAVOST
Každý výrobek obsahuje na lahvičce jiné barevné zvířátko, děti se 
tak během denní hygieny zabaví veselými obrázky.

Více na: www.Linteo.cz

DETSKÉ
TELOVÉ MLÉKO
Velmi jemné hydratační tělo-
vé mléko s přirozenou vůní 
po přírodních složkách, 
bez alergenní parfemace. 
Příjemně se roztírá, neza-
nechává mastný povrch 
a dobře se vstřebává.
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Je známo, že na vzniku nejobávanějších civilizačních onemocnění i dalších 

zdravotních problémů (jako jsou např. alergie) se do značné míry podílí nevhodná 

životospráva. Správně jíst bychom ale měli začít mnohem dříve, než to obvykle 

děláme...

CHCETE MÍT ZDRAVÉ DÍTĚ?  
MYSLETE NA TO V TĚHOTENSTVÍ 

Těhotenství



V dnešní době se často mluví o  vědo-

mém rodičovství, které má začít mno-

hem dříve, než se narodí dítě. Ideální 

je, pokud se žena – ještě před tím, než 

se s  partnerem rozhodnou k  početí – 

nejen seznámí, ale i  prakticky zabývá 

zdravým životním stylem. Když si osvojí 

správné stravovací návyky a přijímá vy-

rovnané množství vitamínů a minerálů. 

Poté, co žena otěhotní, se musí zabývat 

správným jídelníčkem o to více…

STRAVA V TĚHOTENSTVÍ
Každou těhulku určitě zajímá, jak se 

stravovat, aby se miminko i  ona měly 

co nejlépe.

Zdravá strava spočívá především v při-

jímání pestré a  vyvážené stravy, a  to 

v  menších dávkách 5 až 6x denně. 

V  průběhu těhotenství se chutě, pocit 

nasycení a hladu mění. Může za to růst 

bříška, tlak dělohy na játra a žaludek.

VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK
V průměru se uvádí, že budoucí mamin-

ky v průběhu celého těhotenství přibe-

rou 12,5 kg.

• plod = 3,4 kg

• placenta = 650 g

• děloha = 970 g

• prsní tkáň = 405 g

• plodová tekutina = 800 g

• zvyšuje se krevní objem = 1,45 kg

• zvyšuje se objem vody v těle = 1,48 kg

• zvyšuje se tuková tkáň matky = 

3,345 kg

ENERGIE A BÍLKOVINY
V  těhotenství se nezdvojnásobuje pří-

jem energie, maminky nejí  „za dva”!

Bílkoviny májí vliv na délku miminka:

• od 2. trimestru se příjem zvyšuje  

o 200 kilokalorií (0,8 MJ)

• zvýšení dávky bílkovin = 70 - 100 

gramů denně

ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY 
– TUKY
• důležité pro vývoj mozku, kogni-

tivní funkce - inteligence, zrak

• důležité u  veganek a  opakovaně 

těhotných

• zdroje: rostlinné oleje, rybí olej, lis-

tová zelenina, netučné maso, žlou-

tek, tučné ryby

• Hořčík

• Potřeba hořčíku je v  těhotenství 

zvýšena

• Až 65% nastávající maminek trpí 

jeho nedostatkem

• V případě nedostatku hořčíku v or-

ganizmu hrozí:

• Křeče v nohách

• Stahy dělohy

• Poruchy funkce placenty

• Předčasné porody (narodí dě-

ťátko s nízkou hmotností, které 

může mít problémy s dýcháním 

a  do budoucna třeba i  se zra-

kem a s motorikou)

• Křeče a „tvrdnutí břicha“ postihují 

téměř 50% těhotných žen. 

KYSELINA LISTOVÁ
• důležitá pro dělení buněk

• u žen, které mají nedostatek této 

kyseliny - potraty, zpomalený růst 

plodu, předčasné porody

• doporučená denní dávka: 400 mi-

krogramů

• zdroje: košťálová, listová  a  koře-

nová zelenina, jižní ovoce, ořechy, 

semena, droždí, luštěniny, obilovi-

ny, játra a vnitřnosti

ŽELEZO
• nejčastější deficit

• každá žena je vyšetřována na 

množství hemoglobinu. Pokud je 
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Kdo je záhadný muž, který vybral švýcarské konto?
Co všechno se stalo v Terezíně?
Klíč k vyřešení záhad kolem tajemného pražského chirurga je 
třeba hledat v okupovaných Čechách…

ALAIN BERENBOOM
GUTMEYEROVO BOHATSTVÍ
Přeložil Tomáš Havel, 289 Kč

Píše se rok 1953 a do bruselské kan-
celáře Michela Van Loo, slavného 
soukromého detektiva, vstoupí pro-
vokativní kráska Irena de Terrenoir, 
manželka francouzského diplomata, 
původem Češka. Má pro Michela po-
divný úkol: její otec, proslulý praž-
ský chirurg doktor Gutmeyer, byl 
jako tisíce dalších Židů internován 
v koncentračním táboře Terezín, kde 
zahynul. Teď se ale jakoby odnikud 
vynořil člověk, jenž dokonale napo-
dobil jeho podpis i chování a vybral
z konta ve Švýcarsku značnou sumu, kterou tam Irenin otec před 
válkou uložil. Pátrání po podvodníkovi (a snad i vrahovi?) zavede 
Michela Van Loo a jeho nerozlučného přítele, židovského lékárníka 
Huberta, do Svaté země, kde musejí čelit jak nečekaně neortodoxním 
rabínům, tak překvapivě nepalestinským teroristům.
 

Tento příběh vás navždy změní. Ocitnete se v Seville 16. století, 
v divuplném světě šlechticů a obchodníků, šermířů a zlodějů, 
žebráků i prostitutek, kde láska, vášeň a pomsta vedou kroky 
hrdinů skvělého románu.

JUAN GÓMEZ – JURADO
ZLODĚJ ZE SEVILLY
Přeložil Vladimír Medek, 398 Kč

Ve svém novém románu nás Juan 
Gómez-Jurado zavádí do španěl-
ské Sevilly 16. století, nejbohatšího 
města světa, v jehož zdech také 
bují intriky i zločin. A právě tady 
se protínají osudy hrdinů příběhu, 
sirotka Sancha, indiánské otrokyně 
Clary i dalších.
Sancho jako dítě jediný z celé ro-
diny přežil epidemii moru a dostá-
vá se do útulku v Seville, časem 
se však ocitá na ulici. Během náhodného setkání s neznámým An-
gličanem vyslechne příběh Robina Hooda a tento zbojník se stává 
chlapcovým vzorem. Začíná se rozvíjet bohatý děj plný nečekaných 
zvratů a setkání. Autor nás na stránkách knihy zavádí do skvostných 
paláců i příbytků lůzy, na galeje i do venkovských chalup, mezi výkvět 
společnosti i chátru.
Zloděj ze Sevilly je se svým spletitým dějem a pestrou galerií postav 
skutečnou dobovou freskou tehdejšího Španělska, a proto nás ne-
překvapí, že se na stránkách románu setkáme i s Williamem Shake-
spearem a samozřejmě také s Miguelem de Cervantesem...

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.
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JUAN GÓMEZ – JURADO
ZLODĚJ ZE SEVILLY
Přeložil Vladimír Medek, 398 Kč
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ALAIN BERENBOOM
GUTMEYEROVO BOHATSTVÍ
Přeložil Tomáš Havel, 289 Kč

Píše se rok 1953 a do bruselské kan-
celáře Michela Van Loo, slavného 
soukromého detektiva, vstoupí pro-
vokativní kráska Irena de Terrenoir, 
manželka francouzského diplomata, 
původem Češka. Má pro Michela po-
divný úkol: její otec, proslulý praž-
ský chirurg doktor Gutmeyer, byl 
jako tisíce dalších Židů internován 
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zahynul. Teď se ale jakoby odnikud 
vynořil člověk, jenž dokonale napo-
dobil jeho podpis i chování a vybral
z konta ve Švýcarsku značnou sumu, kterou tam Irenin otec před 
válkou uložil. Pátrání po podvodníkovi (a snad i vrahovi?) zavede 
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výsledek nižší než 110 g/litr, je nut-

ná suplementace

• dopady nedostatku  - nedonoše-

nost, předčasný porod, nízká po-

rodní váha

• doporučená denní dávka: 16 - 20 

miligramů

• zdroje: živočišné potraviny, kde 

je přítomna krev - jelita, tlačenky, 

červené maso

• pro lepší vstřebávání je  důležitá 

dostatečná kyselost v žaludku

VÁPNÍK
• důležitý pro svaly, kosti, matka se 

připravuje na laktaci

• pokud je ho v  těle nedostatek, 

plod si ho „bere” na úkor matky 

- z kostí

• doporučená denní dávka: 1 200 

miligramů

• zdroje: tvrdé sýry, acidofilní mléko, 

mléčné výrobky, pitná voda, sar-

dinky, mák

ZINEK
• zvýšený příjem je nutný hlavně 

u vegetariánek a veganek

• nedostatek způsobuje - retardace 

plodu, zarudnutí kůže miminka 

(obličej, genitálie)

• doporučena denní dávka: 7 - 13 

miligramů

• zdroje: maso, mořské ryby, „plody 

moře”

VITAMÍN D
• nedostatek způsobuje deformity 

pánve matky, nízkou porodní váhu

• nebezpečí nedostatku hrozí pouze 

ženám s  nízkým pobytem na slu-

níčku

B 12
• pomocní doplňků stravy by jej měly 

užívat veganky a vegetariánky

OVOCE A ZELENINA
Nezanedbatelnou roli ve výživě hraje 

i ovoce a zelenina. Můžeme je konzu-

movat buď přímo, nebo ve formě džu-

sů. Vzhledem k  tomu, že každý den 

bychom měli mít v jídelníčku pět ovoc-

ných či zeleninových jídel, nejšťastnější 

volbou bude kombinace obou možnos-

tí. Tedy doplnit ovoce kvalitní zeleni-

novou či ovocnou šťávou. Do výbavy 

každá nastávající maminky by tedy měl 

patřit kvalitní odšťavňovač.

CO NEJÍST
• kofein (káva, kolové nápoje, čoko-

láda), alkohol, některé bylinkové 

čaje (vždy přečíst příbalový leták!)

• potraviny napadené plísní

• potraviny s  „ušlechtilou plísní” 

(niva, hermelín) - podporují rozvoj 

kvasinek a mykóz

• málo vařené či syrové maso

• syrová vejce

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
• Snídaně: 200 ml 1,5% kravské-

ho  mléka, 2 rohlíky, máslo, 30% 

máslový sýr, rajče

• Svačina: 2 banány

• Oběd: 200 ml nudlové polévky 

s drůbky, 125 g hovězí rolády, 250 

g vařených brambor, 100 g vařené 

brokolice, jahodový koktejl (100 g 

mléka a 100 g jahod)

• Svačina: 1 plátek bábovky s  oře-

chy, 250 g broskvového nektaru

• Večeře: 2 krajíce celozrnného chle-

ba, sardinky v oleji, zelená paprika, 

čaj s citrónem a 2 kostkami cukru

Zdroj:womenzone.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Rýma, kašel a nachlazení se bohužel nevyhnou ani našim nejmenším. A zatímco 

dospělý si s tím obvykle nějak poradí, miminka i obyčejnou rýmu snášejí obtížně.  

Dítěti se špatně dýchá, v noci se budí s pláčem a má potíže při kojení, které se 

tak táhne nekonečně dlouho. Můžeme mu nějak účinně pomoci?

TAKÉ VÁS TRÁPÍ 
RÝMA A KAŠEL?

Svět nejmenších



JAK NA RÝMU...
„Řešení samozřejmě existuje,“ říká 

MUDr. Petr Víšek. „Základní snahou 

musí být zajištění nosní průchodnosti, 

protože kojenci nejsou zvyklí a  neu-

mějí dýchat efektivně ústy. Pokud jsou 

k  tomu ucpaným nosem donuceni, 

vede to k  povrchnímu a  tudíž nekva-

litnímu spánku a především k obtížím 

při kojení či sání z láhve. Oboje potom 

snižuje řádnou obrannou reakci proti 

infekci a přispívá k jejím komplikacím.“

Co ale proti tomu dělat?

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Ideální je, samozřejmě, snažit se tomu 

předejít.

• Důležitým opatřením v  prevenci 

infekcí dýchacích cest je kojení, 

protože v  mateřském mléce jsou 

přenášeny jednak obranné látky, 

které omezují množení virů, a jed-

nak specifické protilátky proti mi-

krobům, s  nimiž se matka dítěte 

setkává. 

• Dále je důležité omezit kontak-

ty novorozenců a  malých kojen-

ců s  nemocnými osobami (včetně 

osob s  banální rýmou) a  minima-

lizovat pobyt v prostředí s velkým 

množstvím lidí.

• Nelze zapomenout na preventivní 

péči o nosní sliznici. Tato péče není 

tak běžná jako například péče 

o ústní dutinu nebo pokožku. Při-

tom je stejně důležitá. Představu-

je postup, kterým ochraňujeme 

a  posilujeme nosní sliznici, která 

představuje důležitou přirozenou 

bariéru vůči průniku infekce.

• Z  dalších preventivních opatře-

ní lze uvést otužování, racionální 

stravu kojící matky a později i dětí 

samotných, očkování, péči o  do-

mácí mikroklima atd.

KDYŽ UŽ JE RÝMA TADY...
Pokud se nám vzniku rýmy nepodařilo 

zabránit, musíme se snažit její následky 

minimalizovat. 

• Především bychom si měli patřit 

vhodnou odsávačku. Na trhu jich 

je velké množství od těch nejjed-

nodušších, balónkových až po ty 

nejúčinnější, které vy-

užívají podtlaku při po-

užití vysavače. Každé 

mamince samozřejmě 

vyhovuje něco jiného, 

nejlepší je vyzkoušet, 

co bude dobře fungo-

vat. Z  mechanických 

je nejčastěji nabízena 

odsávačka hadičková a   

balonkova, z těch draž-

ších variant se nejlépe 

osvědčují odsávačky 

bateriové a  s  nástav-

cem na vysavač. 

• Po odsátí hlenu je teprve možné 

aplikovat nosní kapky.

• Důležitá je také péče o nosní sliz-

nici. Začíná již zajištěním správné 

vlhkosti vzduchu v  pokoji dítěte. 

Nízká vlhkost vede k  vysychání 

sliznice nosní, nadměrná naopak 

k přemnožení plísní a roztočů, jež 

poškozují sliznici svými agresivní-

mi enzymy, nemluvě o  jejich ob-

rovském alergenním potenciálu. 

Řasinky nosní sliznice neustále 

kmitají a  tím transportují hlen 

a  inhalační nečistoty směrem ven 

z  dýchacích cest. Preventivní šetr-

né zvlhčování a  oplachování nos-

ní sliznice správné funkci řasinek 

napomáhá. Oplachování sliznice 

při rýmě je také vhodné k  ředění 

a  odstraňování nahromaděného 

hlenu zvláště u  dětí, které ještě 

neumějí smrkat. K oplachování by-

chom ovšem rozhodně neměli po-

užívat vodu, ale přípravky na bázi 

vodných roztoků k preventivnímu 

i léčebnému využití.

JAK PORAZIT KAŠEL
Kašel je prudký hlasitý výdechový ma-

névr, který vzniká jako obranný reflex 

při mechanickém či chemickém dráž-

dění v  dýchacích cestách. Vykašlávání 

(expectorace) je odstraňování sekretů 

z dýchacích cest. 

TYPY KAŠLE: 
Kašel dělíme podle nejrůznějších hledi-

sek na jednotlivé druhy. 

1. podle produkce sekretu na: 

neproduktivní – suchý

produktivní - vlhký

2. podle délky kašle na: 

akutní - trvá do 20 dnů

opakující se (recidivující) - opakující se 

stavy suchého kašle, nejčastější při prů-

duškovém astmatu

chronický - trvá více, než 3 týdny. 

3. podle časové závislosti: 

ráno

v noci

při jídle 

4. podle intenzity na:  

málo intenzivní - neomezuje dítě a ne-

vyčerpává jej vyčerpávající

Nejčastěji se u dítěte setkáváme s akut-

ním kašlem, často silným, záchvato-

vitým. Může dítě vyčerpávat a  vést až 

ke zvracení hlenů. Méně častý je kašel 

chronický, který již vyžaduje zvýšenou 

pozornost. 

Akutní kašel trvá do 20 dnů,  provází   

velmi často běžné infekty dýchacích 

cest. Zpočátku bývá suchý, dráždivý, po-

stupně dochází k jeho zvlhčení a k vy-

kašlávání. Podle charakteru kašle se řídí 

také jeho léčba. 

V  prvních dnech, kdy je kašel suchý, 

často dráždivý, vysiluje dítě a  budí jej 

v noci, podáváme léky proti kašli (anti-

tusika). Nejčastěji se u nás užívá Tussin, 

Sinecod Vhodné je též podávání rost-

linného léku Kaloba a to již od prvních 

příznaků akutní bronchitidy. Je vhodná 

kombinace s protialergickými léky, nej-

častěji Dithiadenem či Fenistilem,  lze 

podat i Zyrtec, Zodac, Claritine apod.

Později, kdy začíná dítě vykašlávat, již 

nejsou léky tlumící kašel vhodné.  Lze 

podat léky na vykašlávání nejčastěji 

Mucosolvan, Halixol, ACC, Bromhexin, 

anebo z řady fytofarmak například 

Bronchipret. 

Oba typy léků lze vzájemně kombino-

vat, v  období, kdy dítě vykašlává, ale 

kašel je ještě dráždivý, nejčastěji během 

noci, lze podat během dne léky na vy-

kašlávání a na noc lék proti kašli. 

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: rodina.cz, 

hudcoviopava.estranky.cz
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Leze na Vás 
choroba?

Schwabe Czech Republic s.r.o., 
140 00 Praha 4, Čestmírova 1, 
tel.: +420 241 740 447, 
e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

Kaloba® je lék k vnitřnímu užití s obsahem patentovaného extraktu EPs® 7630
z kořene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.

kašel
zahlenění 

 pocit „nachlazení“
škrábání v krku nebo 
bolest v dýchacích cestách 

First choice. Fast recovery.

Typickými příznaky jsou:

A obvykle je předchází 
nebo doprovází:

K léčbě akutního zánětu průdušek,
který nevyžaduje léčbu antibiotiky.který nevyžaduje léčbu antibiotiky.

www.kaloba.cz

kaloba inzerat 210x148mm.indd   1 07/03/16   16:32

Vitamínové a multivitamínové cukrovinky značky Vivil
• Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou 

působit blahodárně na  Váš organismus
• Účinná prevence proti chřipce, kašli a nachlazení
• Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
• Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru

Tel./fax +420 271 724 262

vivil.indd   1 9.3.2016   10:30:35



Svět nejmenších



INZERCE

Svět nejmenších

Kdo by nechtěl mít usměvavé a šťastné miminko? Jenomže, aby tomu tak bylo, 

je nutné věnovat mu žádoucí péči. Není toho zase až tak mnoho, co miminko 

potřebuje. Hodně lásky, pohodlnou postýlku a dobré jídlo a pití.

ABY BYLA 
MIMINKA ZDRAVÁ



DĚTI A PITNÝ REŽIM
To, že je pro lidský organismus velmi 

důležitý pitný režim, není žádnou no-

vinkou. Vždyť tělo tvoří ze 70% voda 

a u dětí je toto  procento dokonce ještě 

vyšší. Pokud dítě v  průběhu dne vypi-

je málo tekutin, vylučují ledviny málo 

moče, která se zároveň stává koncen-

trovanější. Škodliviny, které pak zůsta-

nou v těle, organismus zatěžují 

a to se projeví minimálně úna-

vou a nepohodou. 

Proto je pro osvěžení a  dosta-

tek tekutin v  těle důležité mít 

při ruce vždy lahvičku s  pitím. 

Ale co by v  té lahvičce vlastně 

mělo být?

1. Můžeme zvolit vodu, kte-

rá je pro děti určená a má 

vyvážený počet minerálů 

a ostatních prvků. 

2. Také instantní granulova-

né čaje můžeme použít. 

Na našem trhu jich existuje 

větší množství, ale pozor, 

mohou obsahovat různé 

druhy sacharidů. Nejmé-

ně vhodná je sacharóza 

– běžný řepný cukr. Je to 

zdroj tzv. prázdných kalorií 

a  navíc jeho trávení může 

malým miminkům způso-

bovat určité obtíže, plyna-

tost a průjem. Vhodnější je 

glukóza, jednoduchý velmi 

lehce stravitelný cukr, kte-

rý však může negativně 

ovlivnit hospodaření s cuk-

ry v organismu svým vlivem 

na sekreci důležitého hor-

monu inzulinu. Nejvhod-

nější jsou proto instantní 

granulované čaje vyrobené 

na bázi laktózy, které ob-

sahují rostlinné a  ovocné 

extrakty. Zejména výtažky z jemně 

působících a tradičně používaných 

léčivých rostlin – kmínu, fenyklu, 

heřmánku a majoránky, jsou velmi 

prospěšné.  Laktóza, mléčný cukr, 

je přítomná v  mateřském mléku 

a zažívací trakt dítěte je proto k je-

jímu trávení velmi dobře vybaven. 

Případná intolerance laktózy se 

u kojence projeví záhy již při kon-

zumaci mateřského mléka, a proto 

miminko, které bez problémů při-

jímá mléčnou stravu, lehce stráví 

i  nápoj s  laktózou. Laktóza navíc 

podporuje rozvoj užitečných střev-

ních bakterií, které se podílejí ne-

jen na štěpení živin, ale pomáhají 

také rozvoji imunitního systému, 

podporují vstřebávání dalších dů-

ležitých látek např. vápníku a samy 

vytváření některé důležité vitamí-

ny. Laktóza má pouze mírně na-

sládlou chuť, a proto nevede u dětí 

k  nežádoucímu návyku na sladké 

a tím i ke vzniku obezity. Laktóza 

však není pouhým zdrojem ener-

gie, ale je zároveň pro dítě důleži-

tou živinou. Galaktóza, která vzni-

ká štěpením laktózy, je základním 

stavebním kamenem látek důleži-

tých pro činnost mozku.  

3. Moderní potraviny určené pro ko-

jence dnes obsahují také prebioti-

ka. Jsou to látky, zejména tzv. fru-

ktooligosacharidy, které podporují 

rozmnožování užitečných mikroor-

ganismů v trávicím traktu. Prebio-

tická vláknina může být součástí 

i  kojeneckých nápojů. Jejím zdro-

jem jsou ovocné extrakty např. ze 

švestek, nebo výtažky z  čekanky 

a dalších léčivých rostlin.  

ABY BŘÍŠKA NEBOLELA
I  když bude naše miminko pít 

jen to co má, může se stát, že ho 

přesto někdy bude bolet bříško. 

Vedle pití je přece také důležité, 

co jí. Miminka často trápí bolesti 

bříška, které způsobuje nadměrná 

tvorba plynů v trávicím traktu. Ně-

kdy si neuvědomujeme, že zvýše-

né množství střevních plynů bývá 

nejčastěji důsledkem nějaké dietní 

chyby. 

• Nadýmání způsobuje řada 

potravin, např. zelený hrášek, fa-

zolky, květák, kapusta, také sladké 

ovoce a  hustší ovocné šťávy. Tyto 

potraviny obsahují totiž komplex 

sacharidů, které pokud nejsou do-

statečně rozštěpeny, slouží jako 

živná půda pro nežádoucí střevní 

mikroorganismy. Jejich činností 

pak vznikají kromě jiných látek 

i plyny. Mikroflora trávicího traktu 

se u malého miminka teprve vytvá-

ří, stejně tak enzymatická výbava, 

tj. množství a složení enzymů, kte-

ré štěpí přijaté živiny, aby byly or-

ganismem dobře využitelné. Proto 

je tak důležitý nejen druh a množ-

ství potravy, které dítě přijímá, ale 

i způsob přípravy pokrmu a dosta-

tečné množství vhodných tekutin. 

• U plně kojených dětí je velmi 

důležitá výživa matky, protože ně-

které látky způsobující nadýmání 

přecházejí i do mateřského mléka. 

• Také nelze podceňovat samot-

nou techniku kojení, dítě nesmí 

společně s mlékem sát vzduch a po 

kojení je třeba nechat dítě důklad-

ně odříhnout.  

Nebojte se, není to tak složité. Vaše mi-

minko sice ještě neumí mluvit, ale po-

kud mu budete i  tak pozorně naslou-

chat a k tomu si ještě necháte poradit, 

určitě bude šťastné a spokojené. A to je 

přece to nejdůležitější.

Zdroj: Pharm Dr. Jitka Benešová, 

foto: Schutterstock.com

Ne vždy znamená pláč miminka nadýmání. Někdy může 

signalizovat i opačný problém – i kojená miminka trpí 

průjmy. Průjem je jednou z poruch trávicího ústrojí, kdy 

dochází více než třikrát za den k vyprazdňování řídkých 

stolic. Hlavním nebezpečím průjmů je velká ztráta tekutin, 

které je zapotřebí doplňovat.
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ZASTAVÍ PRŮJEM

•  účinná v léčbě průjmu 
různého původu

•  vhodná pro děti 
včetně kojenců

•  vhodná pro těhotné 
a kojící ženy

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Smecta je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku diosmectitum.
Upozornění: Při průjmu u malých dětí ve věku do 3 let vždy vyhledejte lékaře!
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Svět nejmenších

Máte doma dítě, které dnes a denně nutíte do jídla? Nebo naopak děťátko, 

před kterým schováváte sladkosti, aby 

nepřibralo? Tak potom již víte 

své o tom, jak je někdy těžké 

dopřát potomkovi správnou 

výživu…



Hned na úvod bychom si měli uvědo-

mit, že to, jak se chovají k  jídlu naše 

děti je vizitkou nás dospělých. Děti 

totiž snadno podléhají vzorovým pří-

kladům svých rodičů, kteří v  přílišném 

spěchu upřednostňují rychlé formy 

stravování a  mnohdy dokonce různý-

mi argumenty tento stravovací „úlet” 

u dítěte obhajují. Představa o  tom, že 

později budeme děti učit správným 

stravovacím návykům, je zcela zcestná. 

To, co si dítě osvojí v prvních letech své-

ho života, bude dělat po celý svůj život.

Charakterové vlastnosti dítěte svým 

způsobem ovlivňují i chování dítěte ke 

stravovacím návykům. Důležitou zása-

dou je, aby dítě považovalo hned od po-

čátku jídlo za samozřejmost. Dítě nesmí 

poznat, že za snězení jídla dostane od-

měnu, anebo u jídla, které mu nevoní, 

nad ním bude stát maminka s vařečkou 

v ruce. Dítě nesmí mít pocit, že dospělí 

jeho počínání při jídle úzkostlivě sledu-

jí a tolik jim záleží na tom, kolik toho 

sní. Naopak, nedojí-li dítě jídlo a zbytek 

je mu odebrán bez jakékoliv náhrady, 

bude zřejmě v  prvních dnech vyvádět 

a dožadovat se něčeho pro něj lepšího. 

Pokud maminka tento psychologický 

tlak dítěte vydrží, dítě brzy pochopí, 

že takto to asi nepůjde a velice rychle 

si začne jídla vážit. V opačném případě 

pozná, že dospělí jsou přístupni k růz-

ným ústupkům a odměnám a postupně 

si vypěstuje reflex k ovládání dospělých 

prostřednictvím jídla.

Velmi důležité je, aby dítě mělo mož-

nost konzumovat jídlo společně s ostat-

ními, neboť právě ostatní mu jdou pří-

kladem a  dítě je vlastně podvědomě 

napodobuje. Nebraňme také osmimě-

síčnímu dítěti v kousání, nebo spíše ve 

žmoulání rohlíku. Toto období je důle-

žité pro osvojení si kousacích návyků 

a zejména pro správný vývoj chrupu.

NECHUTENSTVÍ
Největší problémy nastávají u  projevů 

nechutenství. Je velmi obtížné rozhod-

nout, zda momentální odpor k  jídlu 

pramení ze skutečného nechutenství 

a  je-li příjem potravy skutečně nedo-

statečný, anebo zda se jedná o jakousi 

revoltu dítěte. Dítě by mělo mít před 

jídlem hlad a konzumace jídla by měla 

vycházet z  potřeby se najíst. Je nutné 

mít na paměti, že nesní vždy stejnou 

porci a množství přijaté potravy je zá-

vislé na jeho pohybové aktivitě, teplotě 

okolí a mnoha dalších faktorech. O co 

sní jeden den méně, druhý den větši-

nou dohoní.

Příčiny skutečného nechutenství mo-

hou být velice různorodé. Někdy se 

může projevit jako důsledek přílišných 

veder, nebo celkové únavy. Většinou 

pomáhá zařazení většího množství 

zeleniny a  ovoce, vyšší příjem tekutin 

a vůbec nenutíme dítě k jídlu, obzvláš-

tě nemá-li k jídlu chuť. Někdy může být 

příčinou začínající onemocnění. V  ta-

kovém případě je nutné sledovat, zda 

se nemoc neprojeví a je nutné vyhledat 

lékařské ošetření. V  převážné většině 

případů se projeví onemocnění dýcha-

cích cest, trávicího ústrojí, může být 

důsledkem onemocnění močových cest, 

poruchy srdeční činnosti a dokonce sil-

né nechutenství mohou vyvolat střevní 

cizopasníci.

Po vyléčení v době rekonvalescence by 

dítě nemělo dostávat kaloricky příliš 

bohatou stravu, spíše hodnotnou slože-
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Před mnoha desetiletími byl běžnou součástí náhradní kojenecké výživy mléčný tuk, který však v 70. letech 
většina výrobců plně nahradila rostlinnými oleji. Nevědomě tak kojeneckou výživu ochudili o MFGM, jež hra-
je klíčovou roli v rozvoji mozku a imunitního systému dětí. Lipoproteinová membrána MFGM obaluje každou 
kapičku mléčného tuku a obsahuje řadu velmi důležitých aktivních látek, jako jsou sfi ngomyelin, choleste-
rol a gangliosidy. 
V rámci klinické studie Tumme byl pozorován fyziologický a kognitivní vývoj 240 kojenců, jež byli rozděleni 
do 3 skupin – kojenci krmení mateřským mlékem, kojenci krmení výživou obohacenou o lipoproteinovou 
membránu mléčného tuku (MFGM) a kojenci, kteří byli krmeni standardní kojeneckou výživou bez MFGM. 
„U kojenců krmených kojeneckou výživou s obsahem MFGM byl zaznamenán lepší vývoj kognitivních funk-
cí, než u dětí krmených standardní mléčnou výživou bez MFGM; mezi dětmi krmenými výživou s MFGM a 
kojenými dětmi nebyl žádný rozdíl, což nás překvapilo,“ uvedl profesor Olle Hernell z univerzity v Umea ve 
Švédsku, odborný garant a vedoucí klinické studie. 

U kojenců, jejichž výživa obsahovala lipoproteinovou membránu mléčného tuku (MFGM), byl ve srovnání 
s kojenci krmenými standardní kojeneckou výživou bez MFGM prokázán nižší výskyt akutního zánětu střední-
ho ucha, a tím i nižší potřeba nasazení antipyretik během prvních 6 měsíců života. 

Sunar představuje vylepšenou řadu Sunar premium, jehož složení vychází z nej-
novějších poznatků vědy a je podloženo výsledky první klinické studie prováděné 
na kojencích, která srovnávala náhradní kojenecké výživy s mateřským mlékem. 
Sunar premium obsahuje jedinečnou kombinaci látek inspirovanou složením ma-
teřského mléka, např. mléčný tuk, který je podle odborníků na výživu potřebný pro 

správný vývoj dítěte.

TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE MIMINKO…

hero.indd   1 8.3.2016   14:53:42



ním živin. Není vhodné podávat tučná 

jídla, sladké moučníky a různé lahůdky. 

Spíše se zaměřit na zeleninu a  ovoce. 

Trávicí ústrojí musí prodělat určitou 

ozdravnou kůru a jednotlivé žlázy musí 

na optimální provoz naběhnout po-

stupně. Jakékoliv nárazové zatížení, 

vyžadující nadměrnou produkci trávi-

cích šťáv, je zcela nežádoucí a projevy 

nechutenství může jedině prohloubit.

CHUŤ K JÍDLU V ZÁVISLOSTI NA 
VĚKU
Většinou v  prvním období života dítě 

jí s velkou chutí, čemuž také odpovídá 

přibývání na váze. Prvním kritičtějším 

obdobím bývá příchod do školky. Větši-

nou bývají příčinou nové zážitky a celá 

řada nových povinností, se kterými se 

musí vypořádat. Po několika týdnech se 

vše většinou upraví. Naopak v době do-

spívání se prudce zvyšuje potřeba stra-

vy a mnohdy se výrazně mění i složení 

jídelníčku.

VÝŽIVA DVOULETÉHO DÍTĚTE
Již ve druhém roce by sušené mléčné 

náhražky měly být zcela vyřazeny z  jí-

delníčku a nahrazeny konzumací plno-

tučného mléka. Do jídelníčku bychom 

měli rozhodně zařadit jogurty, zakysa-

né mléčné výrobky. Upřednostňuje se 

konzumace chleba před bílým pečivem, 
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kvalitní máslo a co nejčastěji se do jídel-

níčku zařazují tvrdé sýry a tvaroh. Dítě 

by mělo být učeno k neměnné zásadě 

přistupovat k  jídlu s  čistýma rukama. 

Stejně tak je třeba dbát na to, aby dítě 

při jídle nevyvíjelo žádnou jinou pohy-

bovou činnost. Pokud tak učiní, mělo 

by přijít o jídlo.

VÝŽIVA TŘÍLETÉHO DÍTĚTE
Přibližně kolem třetího roku se u mno-

ha dětí objevuje vzdorovitost, kterou 

s úspěchem používají i při jídle. Někte-

rá jídla zcela odmítají a naopak pláčem 

nebo křikem si vynucují jiná. Obzvláš-

tě v případech, kdy v jeho okolí někdo 

konzumuje jídlo jiné, než má samo 

naservírované. Často přímo divadel-

ním způsobem bojují proti vůli rodičů 

a  jakýkoliv, byť i  částečný úspěch v  je-

jich taktice, připravuje perné chvilky 

rodičům. Nejméně vhodným řešením 

je diskuze před dítětem na téma, jak 

málo jí a jeho přemlouvání k jídlu. Čas-

to doporučovanou metodou je nechat 

jej vyhládnout na čerstvém vzduchu 

při současné pohybové aktivitě a  ná-

slednou společnou večeří. Podmínkou 

je stejné jídlo a  zdánlivá nevšímavost 

rodičů směrem k dítěti. Často lze chuť 

k jídlu podpořit konzumací doplňku vý-

živy s vitamíny skupiny B, nebo kvasnic.

SKLADBA JÍDELNÍČKU DĚTÍ  
V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
V  předškolním věku je žádoucí naučit 

děti řádně snídat. Tělo člověka však 

není přizpůsobeno k  okamžitému pří-

jmu potravy hned po probuzení. Trávicí 

ústrojí potřebuje prokrvení stejně tak, 

jako svaly. Mírná pohybová aktivita 

před snídaní je více než žádoucí. Vzá-

pětí se dostaví odpovídající chuť k jídlu 

a dítě je schopno vydatně posnídat.

Zdravé děti v období roku a půl až šesti 

let by měly jíst 4 až 5 x denně a hlavně 

v pravidelnou denní dobu. Pro vyvíjející 

se organismus je pravidelnost důležitěj-

ší, než u dospělého člověka. Podle zá-

sad správné výživy by měla snídaně po-

krýt 20 % celodenní stravy, přesnídávka 

5 - 10 %, oběd 35 - 40 %, svačina 10 % 

a večeře 20 - 30 % celodenní stravy. Po-

dobný režim platí i pro správně se stra-

vujícího dospělého člověka. Ke snídani 

jsou vhodné zejména mléčné nápoje, 

chléb s tvarohovými, vaječnými a sýro-

vými pomazánkami. Na přesnídávku 

je vhodná zelenina a  ovoce. Oběd by 

měl obsahovat především kvalitní ži-

vočišnou bílkovinu, tedy maso, ryby, 

vejce případně tvaroh. Co nejčastěji je 

vhodné jako přílohu zařazovat vaře-

né brambory a  rýži. Svačina může být 

sestavena z  čaje, mléka s  čajem nebo 

kakaa v kombinaci s pečivem, máslem 

případně doplněné džemem. Vhodné 

jsou sýry, jogurty a  termizované tva-

rohové a  smetanové krémy. K  večeři 

jsou vhodné různé kaše a  zeleninové 

nákypy. Omezujeme příjem bílkovin na 

noc, neboť je žádoucí konzumovat jíd-

la dobře a bezezbytku stravitelná. Jako 

zcela nevhodná jsou považována jídla 

připravovaná z  vajec a  luštěnin, která 

vyžadují zvýšenou činnost celého trávi-

cího ústrojí.

Do jídelníčku dětí je žádoucí zařazovat 

co nejvíce zeleniny a ovoce. Po někte-
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rém druhu může dostat dítě kopřivku 

a  zde je nutná konzultace s  lékařem. 

V  případě jahod nebo malin mnohdy 

stačí na několik dní tyto z  jídelníčku 

zcela odstranit a  znovu začít po ma-

lých dávkách s  rozmačkanými v  mlé-

ce. V každém případě platí zásada, že 

dítě nemá dostat nezvyklé jídlo naráz 

ve větším množství. Obzvláště v dnešní 

době se projevuje až příliš mnoho aler-

gií na některé potraviny. Mléko, mléč-

né výrobky a  žloutek jsou významnou 

a  nenahraditelnou složkou potravy. 

Maso by mělo být libové a dobře tepel-

ně ošetřené. Z  vnitřností jsou nejlepší 

játra a krev, která je velice výživná. Je 

však poměrně těžko stravitelná a není 

vhodné ji podávat dětem mladším tří 

let. Ryby jsou vhodné i pro děti starší 1 

roku, pouze však dušené. Jako příloha 

k jídlu jsou nejvhodnější brambory.

Dítě by se mělo naučit pít šípkový čaj, 

protože je bohatým zdrojem vitamínu 

C a  tento čaj nevyžaduje slazení cuk-

rem. Pokud dítě vyžaduje sladký čaj, je 

vhodné prokonzultovat s lékařem mož-

nost slazení náhradními sladidly obsa-

hující sorbit nebo fruktózu. Při použití 

sladidel upřednostňujeme aspartam, 

který je nejméně zátěžový ve srovnání 

se sacharinem nebo acesulfamem K. 

Pokud má však dítě možnost energii vy-

dat při pohybové aktivitě na čerstvém 

vzduchu, není třeba jej v příjmu cukru 

příliš omezovat. Omezení se týká spíše 

dětí s nadváhou.

NÁPOJE V PITNÉM REŽIMU DĚTÍ
Lidské tělo je tvořeno z velké části vo-

dou. Čím je člověk mladší, tím větší po-

díl v  jeho těle voda zaujímá – zatímco 

u seniorů je to 45 % a u dospělých oko-

lo 50 %, u dětí je procento vody daleko 

vyšší a u kojenců dosahuje dokonce až 

85 %. Protože je dětské tělo tvořeno 

vyšším podílem vody než tělo dospě-

lého, je daleko citlivější na její ztráty. 

Stejně velká ztráta tekutin může být 

pro dospělého naprosto normální, ale 

pro dítě může mít nedozírné násled-

ky. V  případě nedostatečného příjmu 

tekutin se zpravidla objevuje žízeň. 

U malých dětí nebo naopak u  starších 

lidí se však pocit žízně nemusí projevit 

naplno, proto je důležité jejich pitný 

režim hlídat a tekutiny jim opakovaně 

nabízet. Potřeba tekutin, kterými se ro-

zumí veškeré tekutiny včetně těch v po-

travinách, se u dětí a dospělých liší. Dá 

se říci, že se s věkem snižuje.

VĚKOVÁ SKUPINA A DOPORUČE-
NÉ DENNÍ MNOŽSTVÍ PŘIJATÝCH 
TEKUTIN
• novorozenci - 90-150 ml/1 kg těles-

né váhy

• kojenci 1-12 měsíců - 150-120 ml/1 

kg tělesné váhy

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

každý kilogram nad 10 kg tělesné 

váhy

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

každý kilogram nad 20 kg tělesné 

váhy

• dospělí - 2 500 ml a více

Příjem tekutin by měl být rozdělený 

rovnoměrně do menších dávek během 

celého dne – není dobré vypít doporu-

čené množství tekutin během časově 

krátkého úseku, protože pak jsou kla-

deny zvýšené nároky na orgány, které 

musí tekutiny zpracovat. Nedostatek 

tekutin u dětí může způsobit v průběhu 

dne únavu, bolesti hlavy, vyčerpanost 

nebo nepozornost ve škole. V případě 

dlouhodobějšího nedostatku tekutin 

však může dojít i k onemocněním led-

vin a k celkovému kolapsu organizmu. 

Důležitá je také správná teplota nápo-

jů podávaných dětem – obecně platí, že 

by měly být přiměřeně teplé, tj. asi 20-

25 °C. Vychlazené nebo naopak velmi 

horké nápoje nejsou pro organizmus 

příliš vhodné, protože se tělo může 

s výrazným tepelným rozdílem hůře vy-

rovnávat.

Zdroj: MUDr. Alexandra Moravcová, 

dětská obezitoložka a endokrinoložka, 

Poradenské centrum Výživa dětí (tisko-

vá informace), galenus.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Předškoláček

Od roku 2005 v naší republice raketově rostla porodnost, což se následně 

v tříletém zpoždění odrazilo na přeplněnosti mateřinek.  Počet nově narozených 

dětí kulminoval v roce 2010 (117 153), o rok později se narodilo o cca 10 tisíc 

dětí méně. Nejvíce tříletých dětí tedy bylo u zápisů do školek v roce 2013. Letos 

bylo tedy sice dětí ve věku tří let o něco méně, ale ve školkách dostávaly přednost 

starší děti, které nenašly umístění již rok před tím. 

NEVZALI VÁM
DÍTĚ DO ŠKOLKY?
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NEÚPROSNÝ BODOVÝ SYSTÉM
Na začátku září tak pocítilo zklamání 

mnoho rodičů, kteří ještě doufali, že 

se ve školkách uvolní nějaké to místo. 

Mohlo se tak stát díky tomu, že každý 

rodič směl podat přihlášku do více ško-

lek v oblasti, pod kterou územně spa-

dá jeho trvalý pobyt. Přetlak poptávky 

nad nabídkou byl ovšem zejména ve 

větších městech stále obrovský a  děti 

byly hodnoceny dle bodového systému, 

který je v první řadě opřen právě o věk 

dítěte. Primárně tak měly přednost 

děti čtyřleté a předškoláci, děti, jejichž 

maminky měly potvrzení o nástupu do 

zaměstnání nebo ty, které již mají ve 

školce sourozence, a posléze pak děti, 

kterým v době zápisu byly již tři roky. 

Zbylo tak velké množství dětí, jejichž 

rodičům uplyne rodičovská dovolená až 

v průběhu „školního“ roku a do školky 

je nevzali.  

ZPĚT DO PRÁCE ČI NA  
PODPORU?
Pro mnohé rodiče je toto noční můra již 

v době narození jejich potomka, neboť 

se jedná o doslova existenční problém.  

Jak co nejrychleji obnovit druhý příjem 

v rodině a přitom zajistit tolik potřeb-

nou péči pro malé dítě? Pokud byla 

matka dítěte v  době otěhotnění v  za-

městnaneckém poměru, zaměstnava-

tel jí ze zákona drží místo až do chvíle 

ukončení rodičovské dovolené. Pokud 

však nenastoupí, ztrácí nárok a navíc se 

jí případná podpora v nezaměstnanos-

ti nevypočítává z posledního platu, ale 

právě z rodičovského příspěvku. Ukon-

čením rodičovské Navíc rodiči, pokud 

zůstane i  nadále s  dítětem doma, ne-

vzniká nárok na žádnou podporu, po-

kud se celá rodina nedostane pod hra-

nici životního minima.  Pouze zdravotní 

pojištění rodiče, který celý den pečuje 

o dítě, dotyčná pojišťovna hradí. 

Jak ovšem nastoupit do práce a nepři-

jít tak o  garantované místo a  příjem, 

pokud není k dispozici pravidelná péče 

o dítě ve státní mateřské školce? 

SOUKROMÉ ŠKOLKY, MATEŘSKÁ 
CENTRA ČI CHŮVY
Soukromé školky, mateřská centra či 

soukromé chůvy jsou samozřejmě dob-

rým řešením tam, kde nemusíte až tolik 

řešit rodinný rozpočet. Soukromé škol-

ky poskytují často nadstandardní servis, 

např. různé kroužky, výuku cizích jazy-

ků, což vás ovšem vyjde na 5-10 tisíc Kč 

měsíčně. Dítě ovšem můžete dávat do 

školky jen některé dny v týdnu a kom-

binovat péči třeba s  pomocí babiček 

a dalších příbuzných. 

Najmout si můžete rovněž chůvu, kde 

platíte péči za hodinu (cca 70-130 Kč). 

Ne každý si ale chce pouštět do bytu 

cizí lidi nehledě na to, že v tomto věku 

je pro dítě velmi důležité navazovat so-

ciální vazby s dalšími dětmi. 

 Využít tak můžete i služeb mateřských 

center. Ta často zřizují právě matky na 

mateřské dovolené, které se zároveň 

podílejí na jejich samosprávě. Jsou za-

ložena na principu vzájemné svépomo-

ci, takže často musí být rodič přítomen 

společně s dítětem, ale leckde je možné 

domluvit se i  jinak.  Každopádně zde 

nemá dítě zajištěnou stravu, kterou je 

třeba mít sebou. Ceny se pohybují od 

39 Kč na hodinu.  Problémem může být 

i dostupnost mateřských center ve va-

šem okolí.

JAK VYBRAT SOUKROMOU 
ŠKOLKU?
Pokud se rozhodnete řešit potřebu vol-

bou soukromé školky, pojďme se podí-

vat na to, co vám to přinese.

Výhodou soukromých zařízení je maxi-

mální vstřícnost vůči potřebám rodičů. 

Zejména pro pracovně vytížené rodiče 

to znamená o  starost méně při vyzve-

dávání a přivádění dětí. Některé školky 

dokonce nabízejí i rozvozy dětí domů.

Pro rozvoj individuálních potřeb dítěte 
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Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz 

Soukromé jesle a školky

Rodiče nám svěřují to 
nejcennější, co mají, 

a my jim ručíme našimi 
zkušenostmi.

Kde nás najdete:  
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 4 – Krč „Točitá“

 soukromé jesličky pro děti
od 6 měsíců do 4 let

 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika,

angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

ProJesle

- otevřeno od 7 do 19 hodin
- kvalifikovaní pedagogové
- 23 let historie Pro Family
- vlastní vzdělávací program

- první soukromá MŠ v ČR
- rodinné prostředí školky
- česká firma zal. r. 1992
- akreditovaná v síti MŠMT

Adresa pobočky "Točitá":
Točitá 1752/40, Praha 4 - Krč tel: 605 404 455

Adresa pobočky "Dubeč"
Netlucká 200/9, Praha 10 - Dubeč, tel: 232 000 801

Adresa pobočky "Čiperka"
K otočce 779/27, Praha 12 - Modřany, tel: 232 000 801

 
Adresa pobočky na Proseku "Lovosická"
Lovosická ul., Praha 9  tel: 286 888 162 
 
Adresa druhé pobočky "Růžovka" na Proseku
Novoborská 371, Praha 9  tel: 286 006 509 

Adresa pobočky Měšice:  
V lánech 388, Měšice - Praha východ  tel: 283 980 050

Naše školky 
ProFamily: 



je také určitě příznivější, že se v soukro-

mých školičkách věnuje jeden dospělý 

menšímu kolektivu. Ideální počet je 

maximálně 15 dětí na pedagoga. Vy-

hláška o  mateřských školách stanoví 

24 dětí v  jedné třídě, zřizovatel navíc 

může ještě čtyři přidat. V praxi to zna-

mená, že může být ve státním zařízení 

až 28 dětí ve věku 3 - 6 let na jednoho 

učitele, což se vám v  soukromé školce 

nestane. 

Přirozené až domácké prostředí je dal-

ší výhodou privátní školky. Děti tu ne-

jsou nepřirozeně stratifikovány do tříd 

podle věku. Starší pomáhají mladším. 

Smíšené třídy se však dnes praktikují 

i  v  mnoha státních MŠ. Do soukromé-

ho zařízení přijmou i dítě hyperaktivní, 

které se vám většinou do státní školky 

umístit nepovede, a pokud ano, tak je-

nom na podmínku.

Soukromé školky také často nabízejí vý-

uku jazyka s rodilým mluvčím.

Vybavenost těchto škole bývá na velmi 

dobré úrovni. Už procházka zahradou 

o lecčems vypovídá - interaktivní doplň-

ky, houpadla, prolézačky, skákadla - to 

vše slouží k  rozvoji dovedností vašeho 

dítěte. Vybavenost zahrady a herny 

také bývá pro rodiče jedním  z vodítek 

pro výběr školky.

DOMLUVTE SE PŘEDEM V PRÁCI
Poslední, co byste ve chvíli, kdy máte 

konečně nastoupit opět po letech do 

práce, chtěli udělat, je dát nuceně vý-

pověď, abyste mohli zůstat doma s dí-

tětem. Rázem byste se dostali na 45% 

z čistého měsíčního výdělku. 

Pokud se tedy blíží termín nástupu 

a  výše uvedené možnosti nejsou ve 

vaší moci, neváhejte, a  spojte se svým 

zaměstnavatelem a  hledejte možnosti 

práce ve zkráceném úvazku nebo z do-

mova.  

Příklady možností uvádí Jana Skalková 

z útvaru Péče o zaměstnance: „Důležité 

je neztrácet hlavu. V klidu si promyslete 

možné alternativy, které se nabízí. Při-

zvěte do této diskuse partnera, kama-

rádky, lidi, kterým věříte. Více hlav víc 

ví a možná vás společně napadnou ře-

šení, v která jste na začátku ani nedou-

fala (např. pomoc s hlídáním dětí v širší 

rodině, užší zapojení partnera - střídání 

se v péči o dítě atd.) O vzniklé situaci co 

nejdříve informujte svého zaměstnava-

tele - včetně návrhu řešení, která máte. 

I  zaměstnavatel má už dnes širší škálu 

možností (od zkráceného úvazku, práce 

z domova a dalších tzv. flexibilních fo-

rem práce). Klíčový je pro něj váš zájem 

a  proaktivita.  Důležité je komuniko-

vat - věcně a včas. Současně také zvážit 

přínosy a náklady. Málokomu se podaří 

hned od začátku „pouze vydělávat“. 

Péče o dítě něco stojí a bezprostředně 

po návratu z RD možná budete muset 

větší část svého příjmu investovat do 

péče o dítě. V dlouhodobém aspektu se 

vám ale vše 100 násobně vrátí - v podo-

bě udržení si zaměstnání, prohloubení 

kvalifikace, ve vyhlídce postupu na lep-

ší pracovní místo a tím i větší příjem.“

Zdroj: Babyweb.cz, 

foto: Schuttestock.com

Zápis 
na školní rok 
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Jaro už je za rohem a my začínáme pomalu myslet na jarní 

vyjížďky do okolí. Co si musíme připravit? A co bychom měli 

vědět? Pojďte s námi na malou výjižďku…

JEN SI TAK
TROCHU VYJET



Protože s dětmi na výlet se vypraví ob-

vykle maminka, pojďme se nejprve za-

stavit u dámského kola… 

KOLO PRO ŽENY
V  čem se dnešní dámské kolo liší od 

pánského? Základní rozdíly je třeba 

hledat již v anatomii lidského těla. Ač-

koliv mají ženy i muži shodně dvě ruce 

i nohy, jeden trup a hlavu, tělesná kon-

stituce se u obou „druhů” diametrálně 

liší. Ženy mají většinou delší nohy, širší 

pánev, užší ramena a kratší ruce s jem-

nějšími dlaněmi a  kratšími prsty, jsou 

celkově lehčí a  od přírody disponují 

menší silou než muži. A nesmíme zapo-

menout ani na zcela odlišně tvarované 

sedací plochy. Z toho lze velmi snadno 

vyčíst, které části kola se přizpůsobují 

specifikům ženského těla: jde přede-

vším o rám, sedlo, řidítka a brzdy. Proto 

ve specializovaném obchodě vždy vol-

te kolo dámské před kolem pánským - 

bude pro vás jistě pohodlnější…

DĚTI S SEBOU 
Zatímco sportovci a  výletníci mají pro 

přepravu dětí přívěsné vozíky, městský 

cyklista se musí spokojit se sedačkou. 

Ta může mít několik podob a všechny 

mají své výhody a nevýhody. Zpočátku 

je nutné volit raději kratší jízdy, aby si 

dítě na sedačku zvyklo. Pokud plánuje-

te delší výlet, počítejte s častými zastáv-

kami. A  vezměte v  úvahu ještě jednu 

praktickou zkušenost: zatímco vy bude-

te po jízdě nejspíš trochu unavení, vaše 

dítě bude po sezení v  sedačce naopak 

dobře odpočaté.

Obecně se doporučuje vozit dítě až od 

takového věku, kdy už bezpečně sedí 

samo, dobře drží hlavičku a má trochu 

jistější pohyby, čili tak od tří čtyř let. Mi-

minko na sedačku samozřejmě nepatří 

a otázkou je, zda úplně malé děti vozit 

v přívěsném vozíku.

PŘEDNÍ, NEBO ZADNÍ SEDAČKA?
Velké diskuse se vedou o tom, která se-

dačka je lepší. Zda přední, uchycená na 

rámu, nebo zadní umístěná nad zadním 

kolem. Přední se lépe hodí pro městská 

kola. Dítě jízda na přední sedačce víc 

baví, protože má dobrý rozhled, drží se 

řídítek a „pomáhá“ řídit kolo. Za jízdy 

na dítě dobře vidíte, máte přehled, co 

právě dělá a zda se mu jízda líbí.

Na zadní sedačce naopak na dítě příliš 

nevidíte. Dítě je ale v moderní sedačce 

mnohem lépe chráněno při případném 

pádu. Obecně lze tedy říci, že přední 

sedačka je vhodná pro městská kola, 

bezpečnější zadní sedačka pak pro 

sportovní kola.

Dítě samozřejmě musí mít helmu. Po-

pruhy by měly být dobře utažené tak, 

aby se dítě v sedačce nemohlo příliš vol-

ně pohybovat. Zadní sedačka má větši-

nou také pásky na fixaci nohou. Hodí se 

hlavně v případech, kdy se může dostat 

noha dítěte do kontaktu s  výpletem 

kola.

POZOR NA TĚŽIŠTĚ
Cestování na kole s dítětem v  sedačce 

se podobá jízdě s  brašnami pro více-

denní výlet. Rozdíl je však v tom, že se 

sedačkou má kolo mnohem vyšší tě-

žiště. Zatímco kolo s  brašnami dobře 

„sedí“ na cestě, se sedačkou je stabi-

lita o něco menší a musíte tomu jízdu 

přizpůsobit. Je nutné hlavně opatrněji 

přejíždět nerovnosti, jako jsou třeba 

obrubníky. Celkově je také nutné jíz-

du na kole lépe plánovat a  vyhýbat 

se frekventovaným silnicím a  to nejen 

kvůli bezpečnosti, ale také kvůli čistotě 

vzduchu a hluku. 

KUPUJEME DĚTSKÉ KOLO
Samozřejmě jednou nastane doba, kdy 

dítko sesedne ze sedačky a bude chtít 

své vlastní kolo. Na dětském kole ne-

smí být nejrůznější ostré hrany, trhliny, 

otřepy, o které by se dítě mohlo zranit. 

Dokonce ani šrouby nesmí přesahovat 

o  víc, než činí jejich průměr. Pořádně 

poškrábat umí také holý konec lanka 

ruční brzdy, který mimochodem u dět-

ského kola musí být chráněn čepičkou. 

Řetěz, tj. pohon jízdního kola, musí být 

dostatečně zakryt:

Dětská jízdní kola určená pro nejmenší 

děti jsou vybavena stabilizačními ko-

lečky, která musí být na kole správně 

umístěna. Vzdálenost mezi stabilizač-

ním kolečkem a  zadním kolem nesmí 

být menší než 175 mm. Mezera mezi 

jednotlivými stabilizačními kolečky 
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a vodorovným povrchem nesmí být vět-

ší než 25 mm.

DÍTĚ VE VOZÍKU
Vozíky za kolo představují ideální řeše-

ní pro rodiče, kteří mají rádi cyklistiku 

a  nechtějí se jí vzdát ani v  době, kdy 

jsou děti ještě malé. Lze v  nich vozit 

i  miminka, ovšem pouze s  použitím 

speciální vložky zvané miminkovník. Je 

to jakási přídavná sedačka, kterou vol-

ně upnete ke vnitřní konstrukci vozíku, 

takže dokonale chrání dítě před otřesy. 

Větší děti pak ve vozíku chrání vícebo-

dové bezpečnostní pásy. Jízda ani ma-

nipulace s  vozíky není vůbec náročná. 

Díky vozíku můžete čas trávit aktivně 

společně s  celou rodinou. Vozík užije-

te téměř až do 4-5 let věku, později už 

děti dokážou jezdit samy na nejmenším 

dětském kole 12”.

Dětský vozík za kolo se skládá z lehké 

kostry, odolné a  nepromokavé textilie 

a  dvou velkých lehkých nafukovacích 

kol. Hmotnost vozíku dosahuje od 10 

do 15 kg, nosnost pak přibližně 35 kg. 

Na trhu jsou vozíky v  provedení pro 

jedno nebo i dvě děti.

VOZÍK JE MULTIFUNKČNÍ
K vozíkům patří řada doplňkových setů, 

které mohou být v  základním příslu-

šenství, nebo se dle potřeby dokupují. 

Sety slouží pro použití na různé druhy 

sportu, neboť kromě použití za kolo 

nabízí vozík mnoho dalších možností. 

S velkým předním kolem je možno vo-

zík využívat pro běh či in-line bruslení, 

lyžičky a tažné tyče využijete pro běžec-

ké lyžování, dvě malá otočná kolečka 

zase vozík promění ve sportovní kočá-

rek. Cyklistický set pak tvoří vlečná tyč, 

kterou snadno a bez nářadí připevníte 

k ose zadního kola.

Velkou výhodou vozíků je úložný 

prostor, v  němž lze převážet mnoho 

užitečných věcí, které se budou na vy-

jížďce hodit. Mohou to být třeba ná-

hradních pleny, svačina, oblečení nebo 

hračky pro dítě. To se tak může zabavit 

buď přímo za jízdy ve vozí-

ku, nebo při případných za-

stávkách. Menší děti za jízdy 

obvykle rychle usnou. Vozíky 

lze většinou rychle a  jed-

noduše složit tak, že se bez 

problémů vejdou do kufru 

osobního auta. 

KOMFORTNÍ  
ODPRUŽENÍ
Lepší vozíky disponují od-

pružením, které za jízdy po-

hltí vibrace od nerovností, 

takže zvýší pohodlí dítěte. 

S  odpruženým vozíkem tak 

lze jezdit nejen po asfaltu, 

ale i  zpevněných a  lesních 

cestách. I  s  odpruženými 

vozíky je však nutno přizpů-

sobit terén i  délku výletu potřebám 

dítěte. Rozhodně se vyhněte náročněj-

šímu terénu. Pokud rozumně vyberete 

terén, nemusíte se obávat převržení 

vozíku. Velmi stabilní jsou vozíky také 

v zatáčkách a jízda s nimi není technic-

ky ani fyzicky nijak náročná. Pokud by 

se vozík přece jen převrátil, jeho pev-

ná konstrukce a bezpečnostní pás dítě 

spolehlivě ochrání. 

BEZ HELMY TO UŽ NEJDE
Helmy jsou dnes již pro většinu cyklis-

tů v  terénu samozřejmostí. Přilba je 

povinnou cyklistickou výbavou pro lidi 

do osmnácti let. Nevzdávejte se však 

přilby ani ve starším věku. Výsledky 

průzkumů ukazují, že riziko úmrtí na 

kole bez přilby je až devatenáctinásob-

ně větší. Při výběru přilby se soustřeďte 

na značku, hmotnost, velikost, upíná-

ní, polstrování a  reflexivní materiály. 

Dětské cyklistické helmy jsou většinou, 

stejně jako helmy pro dospělé, vyrábě-

ny takzvanou in-mold technologií, tedy 

vstřikováním expandované polystyre-

nové pěny do tvrdé plastové skořepiny.  

Občas narazíte i na levnější helmy, kte-

ré jsou vyráběny starší technologií tzv. 

lepení, která nemá takovou životnost 

a není tak kvalitní. Z hlediska bezpeč-

nosti je důležité, aby helma byla certi-

fikována. Helmy prodávané v České re-

publice musí splnit normu ČSN EN 1078.

Text : Eva Hauserová, 

foto Schutterstock.com

Pojištění u dětí - Cena není všechno, srovnávejte i další parametry!
Kdy a jak pojistit dítě? 

Dítě můžete většinou pojistit hned po narození – tedy ve chvíli, kdy dostane rodné číslo. S pojištěním neotálejte, malé děti na 

sebe snadno něco převrhnou, spadnou, úrazy jim hrozí častěji než dospělým. Navíc ani nejmenším 

dětem se nevyhýbají vážné nemoci. Proto je dobré mít v rámci pojištění pro dítě sjednané denní 

odškodné, trvalé následky úrazu, hospitalizaci a velmi vážná onemocnění. 

Při výběru pojištění se nerozhodujte jen podle ceny. Podstatnější je, proti čemu a jak pojištění dítě 

ochrání. Všímejte si proto také rozsahu a typu vážných onemocnění, které mohou být z pojistky 

hrazeny. Rozdíl je také v maximálních pojistných částkách a v počtu dní léčení, za které pojišťovna 

vyplatí peníze. Rozdílný může být i věk, do kterého děti u jednotlivých rizik pojistka chrání. Napří-

klad naše FLEXI životní pojištění děti zajistí za dětské sazby až do 25 let věku a platí po celém světě. 

Děti nezařazujeme do rizikových skupin, takže pokud si dítě rekreačně vyzkouší adrenalinové zážit-

ky nebo začne aktivně sportovat, nezvyšuje se cena pojištění. 

TIP: Na jedné smlouvě FLEXI mohou být pojištěni až dva dospělí a až pět dětí společně  
– je to výhodnější než pojistka pro každého zvlášť.

Petr Procházka

ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny42
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Čokoládový víkend
splněných přání

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Přijeďte do Lázní Mšené a podlehněte smyslné vůni  čokolády.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových 
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na 

www.msene.cz

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci 
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu, 
 moučníků a příloh 
Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová lázeň
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

Velikonoční Lázně Mšené 
K jakémukoliv zakoupenému lázeňskému pobytu ve velikonočním 
období od 21.3.2016 do 3.4.2016 zakupte balíček velikonočních 

procedur za polovinu.
celotělový zábal se zeleným čajem

koupel s mléčnými proteiny
základní kosmetické ošetření

Akční cena balíčku
v uvedeném termínu: 700,- Kč/*

Standardní cena: 1.400 Kč

Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort  nedaleko Prahy.

www.Moje-Bydleni.com

Časopis, plný inspirace.

bydlení
ZařiZujeme 

kuchyň

Budete se stěhovat?

www.moje-bydleni.com

3/
20

13

spigl_bydleni_3.indd   1 10.9.2013   15:43:29

Interiér = exteriér = zahrada  
finance = obývák = kuchyň  
dětský pokoj = pracovna  
světla = střechy = nářadí 

 skleníky = bazeny 
terasy = okna = zateplení 
 vyhřívání krby = koupelny 

grilování = garáž = plot 
ložnice = zabezpečení 

Bydleni inzerat 1/2 vyska.indd   1 1/30/14   12:39 PM



Kniha Na křídlech racků je životopisem 

současného špičkového pilota, muže, kte-

rý na cestě za svými sny nepolevil a neu-

hnul ani v nejtěžších životních zkouškách. 

Děj je absolutně autentický. Pilot Jan Rud-

zinskyj píše o své nehodě v roce 2006, 

o beznaději při dlouhé léčbě v nemocnici, 

ale zároveň také o naději, kdy sám věřil, 

že bude zdráv a také o tom přesvědčo-

val lékaře, kteří byli v tomto směru spíše 

skeptičtí. Po pouhých šesti měsících začal 

znovu létat.

Prostřete si na Velikonoce 

stylově
Pořiďte si cibulákovou čajovou soupra-

vu značky Leander, která vaší veliko-

noční tabuli propůjčí to pravé sváteční 

kouzlo. Součástí soupravy je konvice 

o objemu 1,2 l, šest šálků s podšálkem, 

mlékovka a cukřenka. Souprava předsta-

vuje výrobek tradiční české porcelánky 

Rudolf Kämpf, která se vyznačuje kva-

litními výrobky a ruční výrobou. Malo-

obchodní cena od 3 919 Kč (Prodejna 

Leander, Michalská 18, Praha 1 nebo na  

www.leander.cz/shop)

Choceňské tradiční pomazánkové JALAPEÑO  

– poctivě pálivé
Choceňská mlékárna při-

chází na trh s novinkou 

v segmentu tradičních 

pomazánkových a to pří-

chuť JALAPEÑO. Tento 

výrobek jistě potěší mi-

lovníky pikantních jídel, 

protože jak již napovídá 

reklamní slogan „ Poctivě 

pálivé“ , máme se oprav-

du na co těšit.

JUST přichází z přírody
Pečujte o sebe a své blízké  
s kvalitními švýcarskými  
produkty JUST a Nahrin.

www.justnahrin.cz

www.helpmation.cz

Už jste slyšeli o bezdotykovém  
odpadkovém koši Helpmation?  
Tyto koše výrazně snižují riziko  
přenosu bakterií, protože se jich  
nemusíte dotýkat rukou.  
A jak Helpmation koše fungují?  
Při přiložení ruky nad infračervený  
senzor se víko automaticky 
a velice tiše otevře. Po vhození  
odpadu se víko samo zavře.  
Helpmation je velmi vhodný
pro rodiny s dětmi.

helpmation-32016-Mojerodinaaja-104x65.indd   1 19.2.2016   14:58:15

Výrobky babydream zakoupíte exkluzivně 
v prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN.

Privatka_104x65_02_2016.indd   1 23.02.16   15:15Stavebnice pro 

Nejmenší 

zábavná naučná bezpečná

1+
•	 Poroste	společně	s	vašimi	dětmi

•	 	Rozvíjí	jemnou	dětskou	motoriku

•	 	Zdravotně	nezávadný	materiál

                                                                         
                 

             
         w

ww.milla
minis.com



Nový extra jam od Hamé: šípek
Prémiová řada extra jamů Hamé Sweet se roz-

rostla o nový druh ovoce: extra jam šípek. Ideální 

například na pečivo či do buchet. EXTRA JAMY 

Hamé Sweet jsou vyrobeny z kvalitních surovin, 

s vysokým podílem ovoce a se sníženým obsa-

hem cukru, který nepotlačuje skutečnou chuť 

ovoce. Vychutnáte si v nich i opravdové kousky 

ovoce. Tyto extra jamy neobsahují žádné konzer-

vační látky, aromata, ani umělá sladidla. 

5 x balíček produktů značky Cif 
Nový čisticí sprej Cif Ultra Univerzální odmašťovač je 

určen pro všechny, kteří preferují rychlý a snadný úklid 

celé domácnosti. Sprej stačí pouze nastříkat na znečištěný 

povrch, setřít vlhkým hadříkem a mastnota je ihned pryč! 

Díky technologii Multi Active System přípravek zaručuje 

ultra - účinné odstranění i té nejodolnější mastnoty. Více 

informací naleznete na www.cif.cz.

Soutěžní otázka: 

Zapojte se do soutěže, ve které 5 z vás vyhrají balíček od 

značky CIF.

Jakou vůní vás Cif Ultra univerzální odmašťovač překvapí?

A. vůně růží

B. vůně marseillského mýdla

C. vůně fialek

Znáte sóju?
Sója je mimořádná potravina bohatá na 

minerální látky a vitamíny. 100 gramů sóji 

obsahuje až 50 % denní dávky vitamínu 

B1, B2 a 20 % denní dávky vitamínu E 

a B6. Díky vysokému obsahu bílkovin pak 

bývá sója často označována jako královna 

luštěnin. Sója má široké využití jak v teplé, 

tak i ve studené kuchyni. Chcete-li v neděli 

uvařit oběd, který by byl zdravý a prospěš-

ný celé rodině, můžete klasickou brambo-

račku nebo salát ozvláštnit boby sóji.

Rozmazlujte vaše nejmenší i sebe
Máte rádi masáže? Dopřejte je sobě i svému mimin-

ku. Jemný pečující olej s mandlovým a jojobovým 

olejem společně s vitaminem E a heřmánkovým ex-

traktem zajistí dětské, ale i dospělé citlivé pokožce 

intenzivní péči. Olej je ideální nejen pro masáže, ale 

pomáhá také v péči o opruzenou dětskou pokožku, 

která je v přímém kontaktu s plenkou. Jemný peču-

jící olej značky K-Classic baby seženete v prodejnách 

Kaufland.

Konec strašákům v domácnosti
Nadměrná vlhkost je ideálním prostředím pro růst plís-

ní, které mohou ohrožovat naše zdraví. Ceresit STOP 

VLHKOSTI AERO 360° pohlcuje nadměrnou vzdušnou 

vlhkost prostřednictvím ultra absorpčních tablet, které 

nasávají nadměrnou vlhkost a sráží ji v tekutinu, která 

se shromažďuje ve spodní části pohlcovače. 

V menších uzavřených pro-

storech, jako jsou zásuvky, botníky či šatníky, 

vlhkost a zápach pohltí Ceresit STOP VLHKOS-

TI ABSORPČNÍ SÁČEK, který díky své speciální 

tkanině vlhkost již nepropustí zpět na povrch.  

Vyberete si sáček s vůní broskve, levandule 

nebo jarní vůni?

www.stop-vlhkosti.cz

Sunar premium v novém 
Sunar představuje vylepšenou řadu Sunar premium, jehož složení vychází z nejno-

vějších poznatků vědy a je podloženo výsledky první klinické studie prováděné na 

kojencích, která srovnávala náhradní kojenecké výživy s mateřským mlékem. Sunar 

premium obsahuje  

jedinečnou kombinaci látek inspirovanou slože-

ním mateřského mléka, např. mléčný tuk, který je 

podle odborníků na výživu potřebný pro správný 

vývoj dítěte. Proto je nyní vylepšená receptura 

tak blízko složení mateřského mléka jako nikdy 

předtím. Navíc nově přichází i v jednoduše znovu 

uzavíratelném praktickém balení. 

Sunar premium je vhodnou volbou pro maminky, 

díky které budou mít jistotu, že dají svým dětem  

to nejlepší. 

www.sunarpremium.cz

Nový Clin se schopností 

impregnace
Umyli jste někdy okna a hned po prvním 

dešti nebylo po krásně lesklých oknech už 

ani stopy? Aby vaše snaha nepřišla nazmar, 

použijte nový Clin, který nyní dokáže 

impregnovat skleněné povrchy. Speciální 

polymery odpuzující vodu obsažené v nové 

receptuře Clinu vytvoří ochrannou vrstvu, 

která odpuzuje vodu, prach a špínu, takže 

lesk oken vydrží až pětkrát déle! Okna i skle-

něné povrchy bude radost mýt! 

Nový Clin se schopností impregnace si 

pořídíte v šesti variantách Citrus, Apple, 

Universal, Vinegar, Multi-Shine a Anti-fog

Nový unikátní prací prostředek 

Perwoll Care&Repair
Menší nebo větší, ale nikdy ne vítané – žmolky! Nikdo 

z nás si je na oblečení nepřeje a zbavit se jich bylo 

doposud téměř nemožné. Řešení nyní přináší nový 

Perwoll Care& Repairod společnosti Henkel, který 

dokáže redukovat vzniklé žmolky a třepení vláken až 

o 80 %*. Jeho pravidelným používáním navíc před-

cházíte opotřebení oblečení i vzniku nových žmolků. 

Své oblíbené nadčasové kousky můžete tedy směle 

nosit po dlouhou dobu, protože budou vždy vypadat 

jako nové!

Díky atraktivnímu zlatému obalu novinku Perwoll 

Care&Repair na obchodech nepřehlédnete! 



Stále častěji se u dětí objevují zdravotní problémy typu dětské cukrovky, vysokého 

cholesterolu, vysokého krevního tlaku a dětské obezity. Základní podmínkou, jak 

těmto nemocem předcházet, je pravidelné a vyvážené stravování.

NEPODCEŇUJTE 

SVAČINY

Škola základ života



INZERCE

Škola základ života



To brání vzniku silného pocitu hladu, 

kdy člověk, děti nevyjímaje, sní první 

pamlsek, který je dostupný. Což je při 

velkém rozšíření rychlého občerstvení 

a sladkostí cesta do stravovacího pekla. 

Jako preventivní opatření, které za-

brání pocitu hladu a  tím i  situaci, kdy 

člověk sní, na co přijde, je nutné v prů-

běhu celého dne dodávat tělu a moz-

ku malá množství potravy. Primární je 

hlavně u dětí zabezpečit chutné a zdra-

vé svačiny do školy, ale i na odpoledne 

na kroužky nebo sportovní trénink.  

JAK MÁ VYPADAT SVAČINA PRO 
DOSPÍVAJÍCÍ DÍTĚ
Svačinka pro dítě by se z  pohlednu 

zdravého stravování měla skládat ze tří 

základních skupin potravin. Bílkovin, 

vitamínů a vlákniny. Vypadá to složitě, 

ale pokud se na to podíváme z praktic-

kého hlediska, zjistíte, že je to snadné. 

Bílkoviny zabezpečí mléčný výrobek, 

vitamíny zase ovoce nebo zelenina 

a  vláknina je v  dostatečném množství 

obsažena v celozrnném pečivu. 

TIP NUTRIČNÍ PORADKYNĚ
• Pamatujte. Svačina musí děti bavit. 

Střídejte druhy ovoce. Nebojte se 

dát dítěti oblíbené oříšky nebo jo-

gurty s veselými přísadami – kulič-

ky, lentilky atd… 

• Svačinu hezky zabalte. Vyberte si 

barevnou krabičku. Pro zpestření jí 

můžete své ratolesti polepit napří-

klad veselými samolepkami.

 

Dětské svačiny by měly především být 

zdravé a  energeticky vyvážené. „Dět-

skému organismu totiž na jednu stranu 

umožňují doplnit energii, na druhou 

však také podporují jeho pozornost 

a mají kladný vliv na učení,“ vysvětlu-

je pediatrička MUDr.  Dana Nedělková 

a  dodává: „Snížená konzumace svačin 

je často způsobena špatným načasová-

ním aktivit. Během dopoledních pře-

stávek děti často upřednostňují hru se 

spolužáky, musí stihnout toaletu apod. 

Odpoledne pak navazují sportovními 

aktivitami, svačinu proto často nestíhají 

dojíst.“

 

SVAČINA (NEJEN) DO ŠKOLY
Základem správné školní svačiny je 

pečivo doplněné zeleninou. V  dětské 

svačině má mít své místo i ovoce. Jako 

dopolední svačina je vhodný např. tma-

vý chléb namazaný vrstvou pomazánky 

z  tvarohu s  plátkem šunky nebo sýra 

a  nakrájenou zeleninou. Pro odpoled-

ní svačinu jsou vhodné jogurty, mléč-

né nápoje nebo müsli tyčinky, k  tomu 

jablko nebo pomeranč. Pokud víte, že 

dítě nesní dostatečné množství ovoce, 

je možné ho dodat i   zpracované jako 

přesnídávku, ovocnou svačinku či nápoj 

- vždy by ale mělo být bez „éček“.

PRAKTICKÉ A JEDNODUCHÉ 
TIPY NA CHUTNÉ A VYVÁŽENÉ 
SVAČINY
– Tvarohový dezert + jablko + celozrn-

ná houska

48

Škola základ života





– Jogurt + hruška + vícezrnná bagetka

– Oříšky + mandarinka + jogurt 

SKLADBA SVAČINY – PROČ JSOU 
TAK DŮLEŽITÉ MLÉČNÉ VÝROB-
KY? 
Mléčné výrobky jako jsou mléko, jo-

gurty i  tvarohové výrobky nejsou jen 

rychlým a  snadno dostupným zdrojem 

bílkovin, ale obsahují velké množství 

vitamínu D a vápníku, který je důleži-

tý pro růst dětského organismu. Strava 

bohatá na vápník a vitamín D zpevňuje 

kosti. Kosti jsou živou tkání a tyto slož-

ky potřebují děti denně ke správnému 

růstu. 

KOLIK JE DOST? 
Potřeba vápníku se liší podle věku. Děti 

ve věku 4 – 8 let potřebují 800 mg váp-

níku denně, to jsou 3 stravovací dávky 

denně. Dospívající ve věku 9 – 18 let 

potřebují 1 300 mg vápníku denně, to 

odpovídá čtyřem stravovacím dávkám 

denně. 

NEZAPOMÍNEJTE NA PITNÝ 
REŽIM
„Důležité je také nezapomínat na pitný 

režim. Dítě by mělo denně vypít 1,5 až 

2 litry tekutin,“ zdůrazňuje pediatr, 

MUDr. Zlatko Marinov. Co se týká sklad-

by pití, určitě by to neměly být sladké 

limonády, nebo neředěné džusy. Dopo-

ručují se naopak minerálky, nebo napří-

klad obyčejná čistá voda, která by měla 

tvořit základ pitného režimu.  

NEVHODNÉ SVAČINY PRO DĚTI
Při přípravě (školních) svačin by se měli 

rodiče vyvarovat především:

• Výrobků, jež obsahují volné nasy-

cené tuky (např. máslo, sádlo).

• Výrobků, jež obsahují skryté nasy-

cené tuky:

 – Uzenářských výrobků (např.  

 salámy, paštika).

 – Tučného pečiva (např. buch 

 ty, koláče, plněné croissanty).

 – Pokrmů typu „fast food“   

 (např. párek v rohlíku, hamb 

 urger, pizza).

• Sladkostí, sladkých minerálek a  li-

monád.

NEZAPOMEŇTE NA ODPOLEDNÍ 
SVAČINY
Odpolední svačina bývá menší než do-

polední.

Měla by tvořit přibližně 10% z celkové-

ho denního příjmu energie. 

Složení: Komplexní sacharidy (slané 

obiloviny) + bílkoviny + ovoce nebo 

zelenina. I  odpoledne tělo vyžaduje 

sacharidy. Větší důraz je ale kladen na 

komplexní sacharidy a měl by se zmen-

šit podíl jednoduchých cukrů. Odpole-

dní svačina by  měla následovat 3 – 4 

hodiny po obědě.

• Pokud má dítě málo pohybu, mělo 

by se odpoledne vyhýbat ovo-

ci, slazeným mléčným výrobkům 

i  sladkým obilovinám, jako jsou 

müsli tyčinky či jiné sladké cereá-

lie. Vhodnější jsou slané varianty 

sacharidů (čerstvé celozrnné pe-

čivo, tmavé chleby z  celozrnného 

šrotu nebo knäckebrot) doplněné 

bílkovinou a zeleninou.  

• Pokud jste k obědu připravili příliš 

velkou porci, nebo ji dostali v  re-

stauraci, oddělte část a  schovejte 

si ji na odpolední svačinu. Pokud 

víte, že si dítě rádo dá uzeniny, je 

také mnohem lepší variantou při-

pravit mu je k svačině, než k večeři. 

Víte-li, že miluje fast food, můžete 

mu k  odpolední svačině připravit 

jeho zdravější variantu – například 

variantu párků vhodnou pro děti, 

k  tomu kečup bez konzervantů 

a  celozrnný rohlík. Vytvoříte tak 

zdravou variantu hot dogu. Chutě 

dítěte si přijdou na své a vy se ne-

prohřešíte proti zdravé výživě. 

A jaké další příklady zdravé odpolední 

svačinky pro váš máme? Samozřejmě 

lze použít cokoliv z dopoledních mode-

lů, můžeme si dopřát i něco navíc…

• Jogurt

Naučte dítě jíst ten bílý, přírodní, 

a máte vyhráno. Je to ideální odpole-

dní snack. 

• Popcorn

Je napěchovaný antioxidanty polyfe-

noly, a  to v  takové míře, že se jejich 

obsahem vyrovná ovoci nebo zelenině. 

Navíc na dlouho zažene hlad. Samo-

zřejmě nejlepší popcorn je ten, který je 

připraven bez tuku či příchutě. Koupíte 

ho v běžných obchodech s potravinami 

nebo v bio prodejnách. 

• Banány

Rychle doplní energii a nezatíží trávení. 

Jíst se dají prakticky všude a při všem. 

• Tmavá čokoláda

Ale ano, kvalitní tmavou čokoládu 

občas můžete dítěti dopřát. Obsahuje 

hodně kakaa (to znamená antioxidan-

ty) a málo cukru. 

• Arašídové máslo

Výživově hodnotný snack dopřejte dí-

těti s  celozrnným pečivem. Výzkumy 

ukázaly, že pravidelné pojídání kvalit-

ního arašídového másla (takové kromě 

arašídů obsahuje už jen sůl nebo cukr) 

funguje jako prevence proti srdečním 

onemocněním. 

• Granola

Jde o křupavé zapečené müsli bez při-

daného cukru. Obsahuje ovesné, pše-

ničné a  žitné vločky, kokos, palmový 

tuk, různá semínka, rozinky či ořechy. 

Zdroj: baby-klub.cz, 4info.cz, elle.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Hurá, jaro je za dveřmi. Na to jsme se přece celou zimu těšili! Tak čím to, že 

máme nohy jako z olova, náladu pod psa a celkově je nám tak nějak slabo?  

Že by na nás padla jarní únava?

JARNÍ ÚNAVA



U každého se to projevuje jinak. Někdo 

se jen cítí unavený a nezvládá tolik prá-

ce jako obvykle, ale u jiného může jít 

o i mnohatýdenní pocit skleslosti. Proč 

někdo zůstává zimou téměř nedotčen 

ä další si na jarní únavu stýská již od 

února? 

Podle odborníků velký vliv hraje to, zda 

si dopřáváme během zimy nějaký po-

hyb. Dle jejich názoru, ten kdo se celou 

zimu dostatečně pohybuje a udržuje v 

kondici, nemusí žádnou únavu na kon-

ci zimy pociťovat. Problémy s jarní úna-

vou mívají zejména lidé, kteří jsou přes 

zimu pasivní a tráví ji většinou v teple 

domova, bez dostatku pohybu.

Jarní únavu samozřejmě mohou zapří-

činit i další faktory 

• Mezi jevy, které ovlivňují to, jak 

se člověk na přelomu zimy a jara 

cítí, patří mimo jiné sezonní lidské 

biorytmy, jsme prostě naprogra-

movaní tak, že koncem zimy akti-

vitou zrovna nehýříme, ale teprve 

se probíráme.

• Jde také o důsledek několikamě-

síčního nedostatku slunečního svi-

tu, a tedy o nižší tvorbu vitaminu 

D. Ten se vlivem ultrafialového 

záření v organismu tvoří běžně 

z cholesterolu, ale když je slunce 

málo, může člověku chybět a osla-

bovat tak jeho imunitu.

• Mnoho lidí se v zimě rovněž potý-

ká s nedostatkem vitaminů v běž-

né stravě. Tito lidé jsou oslabeni 

virovými epidemiemi a imunitní 

obranou proti nim - to je třeba 

případ nyní odeznívající epidemie 

chřipky. 

Někdy nelze příčinu únavy a skleslosti 

určit tak jednoznačně, nicméně rady, 

jak s nimi bojovat, platí pro všechny.

JAK NA JARNÍ ÚNAVU
Ne každý může řešit jarní únavu tím, 

že si vyjede na týden někam do tepla, 

ačkoli to je jeden ze způsobů - ale po-

moci může i delší vycházka za sluneč-

ného dne, která zároveň zajistí tělu i 

dostatek světla, a tím i tvorby serotoni-

nu, který někdy bývá nazýván hormo-

nem dobré nálady a jehož nedostatek 

naopak souvisí se vznikem deprese. 

V některých případech může pomoci i 

návštěva solária.

Vitaminy lze také doplnit celkem snad-

no. Nejlepší jsou ty z čerstvého ovoce 

a zeleniny, ale pravda je, že zejména 

po zimě v dlouhodobě skladovaném 

ovoci a zelenině moc vitaminů být ne-

musí - pak stojí za to uvažovat o jejich 

doplňování pomocí přípravků z léká-

ren, ale raději až po poradě s lékařem. 

Dobré je přidat i minerály a stopové 

prvky. Někoho mohou povzbudit také 

přípravky ze ženšenu nebo guarany, 

ale pozor, nehodí se pro každého a lidé  

s dlouhodobými potížemi by jejich ná-

kup měli raději probrat s lékařem nebo 

s lékárníkem.

Lékaři říkají čím dál častěji, že to, jak 

jsme na tom s psychickým i fyzickým 

zdravím, hodně záleží na tom, co jíme. 

Zkuste proto pomalu přejít na lehčí jí-

delníček, postavený na ovoci a zeleni-

ně. 

Nejde o to, zcela odbourat tuky – ty by 

měly tvořit zhruba třetinu denního příjmu 

energie, avšak naprostá většina by měla 

připadat na tuky rostlinné. Zdravý jídelní-

ček by dále mělo tvořit 15 až 20 procent 

bílkovin a zhruba polovinu by měly zaují-

mat sacharidy, tedy pečivo a přílohy.

54

Zdraví
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PROTONOVÁ LÉČBA

RAKOVINA
PRSU

MYSLÍME NA VAŠE SRDCE 
I O VELIKONOCÍCH

Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor 
a tím chrání srdce, plíce, míchu i druhý prs.

Významně tak snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.

pokud má být součástí léčby 
ozařování, ptejte se na protony 

konzultace zdarma

VOLEJTE: 222 999 000 PIŠTE: pacient@ptc.cz



JARNÍ DESATERO
Chcete zatočit s  jarní únavou? Právě 

pro vás je tu naše jarní desatero…

• Žádný fast food

Grilované klobásy, hamburgery a sma-

žené hranolky jsou kalorické bomby 

plné tuků, a to mnohdy přepálených. 

Navíc je lidé často jedí ve spěchu, aniž si 

k jídlu v klidu sednou.

• Cukrárna jen občas

Nemůžete žít bez sladkostí? Neodpírej-

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

zumace malý svátek. Dávejte přednost 

lehkým dezertům z čerstvého ovoce 

nebo ještě lépe ovocným salátům.

• Zelenina každý den

Zkuste do svého jídelníčku natrvalo za-

řadit ovoce a zeleninu, a to v podobě 

nejméně pěti porcí denně - jedna porce 

je třeba jedno větší rajče. Denně byste 

měli sníst asi půl kila ovoce a zeleniny. 

Lepší je zelenina, protože obsahuje 

méně cukrů, ovoce proto jezte radě-

ji jen dopoledne, nikoli před spaním. 

Střídejte druhy.

• Tuky ano, ale které?

Pozor, není ideálem zapudit tuky z jí-

delníčku úplně. Tělo je nezbytně po-

třebuje, mimo jiné proto, že některé 

vitaminy se rozpouštějí právě jen v 

nich. Dávejte však přednost kvalitním 

druhům tuků, volte ty rostlinné, ideální 

je olivový olej.

• Jezte pravidelně

Jíst pravidelně je mnohem důležitější, 

než si většina lidí myslí. Nepravidelná 

strava zatěžuje organismus, a proto si ji 

rozdělte do čtyř až pěti denních dávek 

s tím, že více jezte v první polovině dne.

• Dbejte na pestrost

Nestačí jen hlídat, kolik potravin jíte a 

množství tuků a cukrů, neméně zásadní 

je i pestrost stravy. Tělo dostane všech-

ny potřebné látky a zároveň vás stříd-

mější jídelníček tak snadno neomrzí.

• Užívejte si jídla

Není umění zhltat jídlo za pět minut, 

tělo to dvakrát neocení. Daleko lepší 

je jíst v klidu, nejezte proto u počítače, 

televize ani v chůzi.

• Pijte dostatečně

Měli byste denně vypít dva a půl až 

tři litry tekutiny, ideální je stolní voda, 

ovocné nebo některé bylinné čaje, mi-

nerálky, přírodní ovocné šťávy, ty je 

však lépe ředit - jinak jsou hodně kyselé 

a poměrně kalorické. Nepijte sladké li-

monády ani množství alkoholu. Černá 

káva a černý čaj se nepočítají, protože 

naopak tělo dehydratují.

• Hýbejte se

Nedílnou součástí jarní očistné kúry by 

měl být i dostatek pohybu, zkuste se 

naučit hýbat tak, aby se tyto aktivity už 

navždy staly součástí vašeho životního 

stylu.

• Odpočívejte!

Ač to zní paradoxně, mnoho lidí neu-

mí odpočívat. Polehávání před televizí 

pobyt na čerstvém vzduchu nenahradí. 

Nezapomeňte také na dostatek kvalit-

ního spánku

Zdroj: postavaprokazdeho.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Na Moravě věnujeme sýrům stejnou 
lásku jako vínu.Vše začíná výběrem 
kvalitního mléka od místních farmářů. 
Po přidání ušlechtilých kultur a plísní 
zraje sýr v olomouckých sklepích.

www.olma.cz Sýr vyšlechtěný na Moravě.
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Nachlazení a chřipka jsou akutní virová onemocnění, která nás mohou potkat 

v jakémkoli ročním období. Můžeme vám nabídnout radu, jak se těmto 

onemocněním pokusit vyhnout, a můžeme vám doporučit, jak je případně 

zvládnout co nejlépe a nejrychleji.

DESATERO JAK CO NEJRYCHLEJI PROJÍT 
CHŘIPKOU A NACHLAZENÍM
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Příznaky opravdové chřipky se od na-

chlazení liší především svým rychlým 

nástupem, kdy bolesti svalů, kloubů 

a  bolesti hlavy doprovází vysoké tep-

loty, až horečky. Rýma a bolesti v krku 

přicházejí pak spíše jako součást one-

mocnění. Antibiotická léčba na viry 

nepůsobí, u  chřipky a  nachlazení spo-

čívá účinná léčba v  klidovém režimu 

a správné životosprávě, případně v tlu-

mení horečky a bolestí svalů a kloubů.

1. Prevence – hlavně vitamíny! Hlav-

ním bojovníkem proti virům je vi-

tamin C, který sám o sobě chřipku 

nevyléčí, ale působí preventivně. 

Hlavním zdrojem vitamínu C jsou 

u nás k dostání citrusy (nejlépe ci-

tróny), dále pak syrové kysané zelí. 

Výborný k rychlé podpoře imunity 

je také zázvor.

2. Očkování? Vhodným způsobem 

prevence chřipky podle některých 

lékařů je také očkování. Ideální 

doba na očkování je od září do 

prosince, ale i  později Vám může 

očkování pomoci. Ochrana před 

chřipkou začíná 2 týdny po očko-

vání a přetrvává přibližně 6 měsíců 

až 1 rok.

3. Hygiena! Chřipkové viry se přená-

ší kapénkovou infekcí vzduchem 

nebo kontaktem s  potřísněnými 

předměty, proto je důležité mýt si 

často a důkladně ruce mýdlem pod 

teplou vodou a  co nejméně si sa-

hat na obličej.

4. Antibiotika – určitě NEBRAT! 

Antibiotika jsou určena pro léč-

bu infekcí vyvolaných baktériemi. 

Chřipku způsobují viry, antibiotika 

na ně nejsou účinná.

5. Domácí lékárnička. Vyplatí se 

mít v domácí lékárničce vždy léky, 

které tlumí některé nepříjemné 

příznaky chřipky, jako jsou horeč-

ky, bolest hlavy nebo kašel (para-

cetamol, ibuprofen, kapky či sirup 

proti kašli), abyste se při nástupu 

nemoci nemuseli vydávat do lékár-

ny. 

6. Dostatek tekutin, vyvážená 

strava. Snažte se vypít ideálně 

2  až 3  litry tekutin denně, nejlé-

pe neslazené čaje, minerální vody, 

ředěné ovocné šťávy. Jezte lehká, 

snadno stravitelná jídla s  dostat-

kem energie a  živin. V  případě 

nechutenství nebo velkých bolestí 

v krku se doporučuje dodávat tělu 

potřebné živiny specializovanou 

tekutou výživou – Nutridrinky. 

7. 2 dny pod peřinou, odpočinek. 

Pokud alespoň trochu můžete, 

dopřejte si první dva dny klid od 

veškeré práce a  zůstaňte v  poste-

li. Pokud práce nepočká, snažte se 

alespoň více odpočívat a dopřejte 

si co nejvíce spánku.

8. Nechte se opečovávat. Nechte si 

uvařit vaše oblíbené jídlo, když jste 

nemocní. Dovolte svým blízkým 

podat vám výživný pokrm či nápoj.

9. Kdy jít k  lékaři? V  případě, že 

jste chronicky dlouhodobě nemoc-

ní a máte sníženou imunitu, nebo 

pokud vám po dvou dnech nekles-

ne teplota pod 38 °C, máte silné 

bolesti hlavy a obtížně dýcháte.

10. Infekčnost. Nemocný člověk je 

infekční jeden den před prvními 

příznaky onemocnění a  v  prvních 

dnech. Poté schopnost někoho 

nakazit postupně klesá. Po pěti 

dnech dospělý už okolí nákazou 

neohrožuje. Děti po sedmi dnech.

 

Nejspolehlivější ochrannou je váš silný 

imunitní systém. Posilujte ho tedy kva-

litní vyváženou stravou, dostatkem po-

hybu na čerstvém vzduchu, otužováním 

a dostatečným odpočinkem.

Zdroj: Vyzivavnemoci.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Spolu s jarními prázdninami zde máme i chřipkovou epidemii. Nepříznivá situace 

jistě nikoho z rodičů nepotěší, vidina, že namísto lyžování stráví dny volna dítě 

v posteli, není rozhodně lákavá. Jak tomu zabránit?
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POSILUJTE 
IMUNITU



Jednoduše řečeno, posílením imunity. 

Pojďme si k tomu říct něco bližšího.

Imunitní systém patří k základním me-

chanismům organismu, které udržují 

stav vnitřního prostředí v  rovnováze. 

Jeho funkcí je rozpoznávání škodlivého 

od neškodného a tím chrání organismus 

před škodlivinami zevního i  vnitřního 

původu. Také dokáže rozpoznat vlast-

ní tkáně a  udržuje vůči nim toleranci. 

Imunitní systém je tvořen buňkami, 

které se nacházejí v krvi a míze (lymfě) 

nebo v  některých tkanivách a  orgá-

nech. Tyto orgány dělíme na primární 

– ve kterých buňky imunitního systému 

vznikají a  dozrávají (kostní dřeň a  ty-

mus – brzlík) a  sekundární, ve kterých 

buňky přicházejí do kontaktu s  cizo-

rodými látkami (slezina, mízní uzliny). 

Imunita je vlastně schopnost organismu 

odolávat škodlivým vlivům. Látky, které 

imunitní systém rozpozná a reaguje na 

ně, se nazývají antigeny. Nejčastěji jsou 

to látky z  vnějšího prostředí, mohou 

však pocházet i z organismu samotné-

ho. Obecně imunitu můžeme rozdělit 

na nespecifickou – vrozenou a  speci-

fickou – získanou. V přirozené imunitě 

jednoduše řečeno zdědíme schopnosti 

(ne)odrážet danou nemoc po našich 

předcích. Naopak získanou imunitu 

můžeme měnit a  děláme to praktic-

ky celý život. Její podstata tkví v  tom, 

že pokud se náš imunitní systém setká 

s nepřítelem, udělá si na něj ve většině 

případů protilátky, které použije buď 

okamžitě, nebo až při dalším setkání. 

Od této chvíle jsme proti takové nemo-

ci na dlouhou dobu ochráněni.

IMUNITA VROZENÁ
Nespecifická imunita představuje přiro-

zenou odolnost organismu vůči původ-

cům infekcí a jiným cizorodým látkám. 

Je vývojově starší než specifická imuni-

ta. Její výhodou je rychlý nástup imunit-

ní odpovědi a nevýhodou, že si nedoká-

že vytvořit paměť a  i při opakovaném 

střetu s antigenem reaguje stejně jako 

po prvé. K nespecifické imunitě řadíme 

mechanické bariéry jako je neporušená 

kůže a sliznice a přirozená mikroflóra, 

která brání pomnožování škodlivých 

bakterií. Nespecifickou imunitu dále 

reprezentují dvě složky: komplement 

a  fagocytóza. Komplement je soubor 

specifických bílkovin, které v  případě 

infekce zvyšují propustnost krevních 

cév, přitahují bílé krvinky – leukocyty, 

tím pádem navozují zánět a  podpo-

rují fagocytózu. Fagocytóza je děj, při 

kterém jsou pohlcovány a usmrcovány 

cizorodé částice, převážně bakterie. 

Buňky schopné fagocytózy patří k  bí-

lým krvinkám a nazývají se makrofágy.

IMUNITA ZÍSKANÁ
Specifická imunita je vývojově mnohem 

mladší nežli imunita nespecifická. Její 

výhodou však je, že po střetu s  anti-

genem se vytváří imunitní paměť a při 

opakovaném střetu reaguje mnohem 

rychleji a intenzivněji. Toto je také pod-

kladem pro očkování. Hlavními složka-

mi specifické imunity jsou bílé krvinky 

- lymfocyty. Ty dělíme na dvě skupiny. T-

-lymfocyty vykonávají buněčnou ochra-

nu a B-lymfocyty protilátkovou obranu. 

Cytotoxické T-lymfocyty dokážou přímo 

zničit buňky, které nesou antigen a jed-

ná se většinou o virem nebo nádorem 

napadené buňky. Naproti tomu po-

mocné T-lymfocyty rozpoznají antigen 

a  aktivují B-lymfocyty k  produkci pro-

tilátek. B-lymfocyty se po styku s anti-

genem přeměňují v plasmatické buňky 

a produkují protilátky bílkovinové po-

vahy, kterým říkáme imunoglobuliny. 

Protilátky naváží antigen a  zneškodní 

ho. Pokud se organismus potká s  tím 

samým antigenem po druhé, vytváří se 

protilátky rychleji a ve větším množství.

Pojďme se podívat na to, jakým způso-

bem můžeme imunitu posilovat. 

SPRÁVNĚ JÍST A HÝBAT SE
Přirozenou možností, jak posilovat 

imunitu je správná životospráva s jídel-

níčkem bohatým na ovoce a zeleninu. 

Z potravin se v tomto období nejčastěji 

doporučuje česnek v tepelně neuprave-

né podobě, protože působí jako silné 

a  přírodní antibiotikum, ale kvůli zá-

pachu a náročnosti na žlučník se dopo-

ručuje kupovat česnekové potravinové 

doplňky, které jsou o  tyto nepříjemné 

vlastnosti okleštěny. Dalším přírodním 

zázrakem je šťáva z listů aloe vera, kte-

rá má antibakteriální, antivirové a an-

tikvasinkové účinky a  velmi příjemně 

upravuje trávení. Trávicí systém je jed-

nou z důležitých vlastností pro pevnou 

imunitu. Mezi posilující koření patří 

oregano, které působí také jako pří-

rodní antibiotikum. Po prodělání těž-

ších onemocnění se doporučují přírodní 

potravinové doplňky.

Velmi důležité místo má v  případech, 

kdy je oslabená imunita, také enzymo-

terapie. Navíc tyto přípravky mají efekt 

při léčbě zánětů a zvyšují efekt antibio-

tik. To jsou všechno účinky, které právě 

v  zimním období zvýšené nemocnosti 

přijdou vhod. 

Zapomínat nesmíme ani na vhodný 

pohyb. Zařadit pohybovou aktivitu do 

každého dne znamená posílit náš or-

ganismus, který pak bude lépe bojovat 

proti nemoci.

Přes zimu tohoto aktivního žití ubývá 

kvůli nepříznivému počasí, ale i přesto 

bychom se měli snažit, alespoň chodit 

pěšky, pokud to půjde. Takový výšlap 

do třetího patra prospěje nejenom srd-

ci, ale celkovému organismu. Mezi do-

poručovaný sport, který vám pomůže 

se obrnit proti nepříznivým vlivům, pa-

tří kondiční sport, Zumba, K2, aerobik, 

jóga, Nordic walking. Pravidelná te-

pová frekvence zvyšuje odolnost srdce 

a tím celkovou obranyschopnost. 

Mezi nepříliš známou prevenci pa-

tří saunování. Při procesu zahřívání 

a  prudkého ochlazování těla získává 

tělo větší šanci zvládat střídání venkov-

ních teplot. 

ZBAVTE SE STRESU
Pohyb nám navíc pomůže bojovat 

i  proti psychické nepohodě. Nedávný 

výzkum v oblasti imunologie totiž po-

tvrdil, že existuje blízké propojení mezi 

duševním zdravím a imunitou. Prostře-

dí naplněné tlakem, frustrací a  spory 

mohou vyvolat odpověď v podobě růz-

ných chorob. Stres hraje hlavní prim při 

zvedání krevního tlaku, stoupajícího 

rizika infarktu myokardu, vývoji ate-

rosklerózy, jakož i  vaskulárních choro-

bách končetin. Stres také podporuje 

podněty na  vývoj vředů, cukrovky při 

náchylných osobách, poruchy zažívací-

ho traktu a samozřejmě působí pozitiv-

ně při vývoji tumorů.

Toto má za  následek opakování špat-

ných infekční onemocnění a  dokonce 

i rakoviny. Porucha imunity může půso-

bit také na buněčnou i na hormonální 

složku imunitního systému.

Nezapomínejte rovněž, že pro správné 

fungování imunitního systému je po-

třeba dostatečného množství spánku 

a relaxace, což se v dnešní době stává 

globálním problémem. Alespoň o  ví-

64

Zdraví



Multivitamínový sirup s vápníkem pro děti od 1 roku,
mladistvé a dospělé. Vhodný i pro těhotné a kojící matky.

Multivitamínový sirup s vápníkem
pro Vás i Vaše děťátko

Multivitamínový sirup s vápníkem
pro Vás i Vaše děťátko

CZ
/M

ST
/1

60
2/

00
01



kendu si proto raději přispěte a natáh-

něte váš spánek nejméně o  2 hodiny, 

než jste zvyklí.

PŘÍZNAKY OSLABENÉHO  
IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Nedostatečná funkce imunitního systé-

mu může být zřejmá jako celkový pocit 

únavy, artralgie (spojená bolest), může 

způsobit, že se rány budou pomaleji 

hojit, nebo se že

vůbec nedoléčí. Vznikají opakované 

bakteriální, virové a houbové choroby, 

objevuje se snížený počet bílých krvi-

nek, což ve výsledku znamená zvýšenou 

náchylnost k nádorovým chorobám.

Každá třetí osoba trpí poruchou imu-

nitního systému, až 70% z  těchto lidí 

má některý druh alergie. Proto se nej-

více důležitou stává prevence. Ať už 

ve  formě tréninku, užívání vitamínů 

nebo v konzumaci různých prostředků 

na podporu imunity.

Největším strašákem je jakékoliv one-

mocnění u malých dětí. Pojďme se tedy 

ještě na závěr podívat, jak posílit imu-

nitní systém u těch nejmenších. 

9 TIPŮ NA ZVÝŠENÍ DĚTSKÉ 
IMUNITY
1. Kojení

Mateřské mléko je pro dítě skutečně 

jedinečným základem pro budování 

přirozené imunity. Takto lze předejít 

alergiím, průjmům, zápalu plic, jakož 

i  zánětu středního ucha, meningitidě, 

zánětu močových cest a vědecké výzku-

my svědčí i o tom, že kojené děti jsou 

v mnohem menší míře postihovány syn-

dromem náhlého úmrtí.

2. Dostatek spánku

Dopřejte svým dětem dostatek spánku 

a  jejich náchylnost k  infekcím se sníží. 

Novorozenec by měl spát 18 hodin, ba-

tolátko 12 - 13 hodin a dítě v předškol-

ním věku kolem 10

hodin denně.

3. Zdravá strava

I když dítě zeleninu a ovoce nevyhledá-

vá, dbejte o to, aby každodenní strava 

obsahovala dostatek ovoce i  zeleniny. 

Zelené fazolky, mrkev, pomeranče, ja-

hody, jakož i další zelenina a ovoce se 

postarají o cenný přísun vitamínů a dal-

ších látek, které jsou pro dětskou imu-

nitu a zdraví potřebné.

4. Pohyb na čerstvém vzduchu

Na imunitu má výrazný vliv je i pohyb 

na čerstvém vzduchu. Podporujte u dí-

těte radost z pohybu a sportu, choďte 

často na procházky, hrajte míčové hry, 

nebo si naordinujte byť i malou rodin-

nou rozcvičku.

5. Otužování

U  starších dětí je velmi důležité in-

tenzivní využití letních měsíců, lehké 

otužování, zejména aktivní spojené se 

sportováním.

6. Hygienické návyky

Dětem vštěpujte, jaké potřebné je čas-

té mytí rukou, používání vlastního ruč-

níku a  dbejte na  pravidelnou výměnu 

zubního kartáčku. Nanejvýš potřebná 

je výměna kartáčku po  chřipce, nebo 

jiném infekčním onemocnění.

7. Chraňte děti před cigaretovým 

kouřem

Cigaretový kouř obsahuje více než 4000 

různých toxinů, z  nichž většina usmr-

cuje tělní buňky. Děti rodičů - kuřáků 

často trpí zánětlivými onemocněními, 

astmatem, mnoha problémy dýchacích 

cest a nemluvě už o nervovém poško-

zení, kterému jsou malé děti vystaveny. 

To vše je jistě dost důvodů nevystavovat 

děti rizikům cigaretového kouře a nej-

lepší vůbec nekouřit! 

8. Pozor na antibiotika!

Obezřetnost se doporučuje i při užívání 

antibiotik, kterými by se měli léčit pře-

devším onemocnění způsobené bak-

teriemi. Většinu dětských onemocnění 

však způsobují viry, čili léčba antibioti-

ky není vždy potřebná a může vést k re-

zistenci na určitý kmen bakterií.

Zdroj: Wiki.zena.centrum.cz, prebio.cz, 

medixa.org, 

foto: Shutterstock.com
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Alergie je onemocnění, které nás může zaskočit prakticky 

kdykoliv. U někoho se projeví v raném dětství, u dalšího až 

třeba po čtyřicátém roce. Pokud patříte do skupiny těch, 

které tohle onemocnění trápí, nikdy není pozdě začít s 

chorobou bojovat. 

VYHRAJTE 
BOJ S ALERGIÍ!



Boj bude probíhat na dvou frontách. 

Jednak je zapotřebí nalézt účinnou 

léčbu, jednak zanalyzovat prostředí, ve 

kterém žijete a zjistit, co je pro vás ne-

bezpečné.

V první řadě bude zřejmě nezbytné při-

stoupit k preventivním opatřením – od-

stranit alergen – např. koberce, záclony, 

závěsy, kožešiny a jiné zdroje prachu.

Používejte jen výrobky určené pro aler-

giky, čističky vzduchu, dostatečně vět-

rejte a  ačkoliv je to těžké, nechovejte 

domácí zvířata se srstí. Čističky vzduchu 

rozhodně nejsou žádným přepychem, 

pomohou nám k  okamžitému zlepše-

ní kvality vzduchu v  místnosti, což je 

vzhledem k tomu, že se v průběhu dne 

nadechneme až 20 000, velmi důležité. 

Pokud se nám podaří odstranit cizoro-

dé částice ze vzduchu, bude  náš boj 

s alergií rozhodně úspěšnější. 

Samozřejmě je velmi důležité i dodržo-

vání správné životosprávy, dospělí by se 

měli vyvarovat kouření, děti by se měly 

vyhýbat pobytu v zakouřených prosto-

rách.

VYHLASTE BOJ ROZTOČŮM!
Pro každého alergika jsou zhoubou 

roztoče, které bohužel najdeme v  ka-

ždém prostředí. Co udělat s  tím, aby 

jich bylo, co nejméně? Nejprve se s nimi 

dobře seznámit…

Roztoči jsou nezvaní hosté v každé do-

mácnosti. Živí se šupinkami kůže, které 

z  nás opadávají během spánku každý 

den (1,5 g kůže denně a cca 0,3 - 0,45 

kg ročně). Daří se jim ve vlhkém a tep-

lém prostředí jako jsou naše postele, 

matrace, lůžkoviny, čalouněný nábytek 

a koberce. V přírodě jsou roztoči hube-

ní jejich přirozenými nepřáteli, a  také 

je ničí sluneční paprsky, bohužel tomu 

tak není v domácnosti. Roztoči přežívají 

a reprodukují se lépe právě v matracích 

a  lůžkovinách, neboť vlhkost a  teplo 

lidského těla zde přetrvává až několik 

hodin. Výkaly roztočů obsahují silný 

alergen, který může vyvolat závažná 

onemocnění, jako jsou právě astma, 

alergie a různé druhy ekzémů.

Roztoči se živí především drobnými od-

lupky naší kůže. Nejlepší podmínky pro 

růst roztočů nabízí prostředí s teplotou 

22 - 26 °C a  vlhčím vzduchem, nejpří-

znivější pro roztoče je relativní vlhkost 

vzduchu v  rozmezí 70 - 80%, naopak 

vlhkost pod 50% je pro ně až na výjim-

ky vysoce nepříznivá.

Tyto skutečnosti poměrně jasně vysvět-

lují, proč představuje pohodlné lůžko 

se svým specifickým mikroklimatem té-

měř ideální inkubátor roztočů, a proč je 

při realizaci protiroztočových opatření 

nutné zaměřit pozornost v  první řadě 

na něj. Z  lůžka se roztočové alergeny 

a částečně i roztoči dostávají do prachu 

v  ložnici a odtud se šíří i do ostatních 

místností a  předmětů v  bytě. Roztoče 

naštěstí zničí praní ve vodě nad 60°C po 

dobu jedné hodiny a skvělými pomoc-

níky v boji proti nim jsou antibakteriál-

ní vysavače. 

Prevence a vytvoření co nejčistšího pro-

středí jsou nemírně důležité.  Nicméně 

i tak nesmíme zapomínat na správnou 

léčbu.

JAK LÉČIT ALERGII…
Antihistamika

Používají se jako léky první linie. Prv-

ní generace těchto léků způsobovala 

celou řadu vedlejších účinků jako je 

ospalost či malátnost. Tento problém je 

prakticky odstraněn u nejnovější gene-

race léků. Nové léky ulehčují paciento-

vi život a  začleňují ho do normálního 

chodu života bez nepříjemných pocitů. 

Kromě obtěžujících příznaků léčí také 

alergický zánět a tím předcházejí vzni-

ku astmatu. Odborníci, kteří se věnují 

léčení alergií, upozorňují především na 

důležitost kontinuální,

celoroční léčby alergií. Proč? Zánětový 

proces, odborně nazývaný „minimální 

perzistující zánět“ probíhá i ve dnech, 

kdy pacient nemá příznaky. Na slizni-

ci, která je překrvená, se snadno usadí 

bakterie či virus.

Hlavně když trpíte nesezónní alergií, se 

díky kontinuální léčbě můžete vyhnout 

příznakům při kontaktu s  alergenem. 

Proto je důležité nevšímat si jen „svého 

pylového období“, ale je nezbytné léčit 

alergii celoročně.

Clean the UnseenUV-C antibakteriální vysavač

Trápí Vás alergie, astma, ekzémy?

Raycop efektivně pomáhá s léčbou alergie, astma 
a ekzémů a řeší jejich příčinu. Je to jediný účinný 
vysavač vybavený UVC dezinfekční lampou pro 
úklid domácností s alergiky, astmatiky a malými 
dětmi. Zbaví Vás nebezpečných alergenů a 
výrazně zlepší Váš zdravotní stav. Bezchemicky 
vyčistí a vydezin� kuje matrace, lůžkoviny a další 
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Alergie může postihnout i lidi po čtyři-

cátém roce života. Proto buďte stále ve 

střehu a kontrolujte i své blízké. Neza-

pomínejte na prevenci, systematičnost 

a pravidelnost.

Sáhněte po lécích, které vám pomohou, 

a v konečném důsledku se těšte z plno-

hodnotného života, ve kterém alergie 

nehraje hlavní úlohu.

ATOPICKÝ EKZÉM
Zcela specifickou formou alergie je 

atopický ekzém, zánětlivé a  svědivé 

kožní onemocnění, které postihuje pře-

devším děti krátce po narození nebo 

v prvním roce života, může se ale ob-

jevit i u dospělých. Dispozice jsou dány 

zčásti geneticky, propuknutí AD však 

zásadně ovlivňuje péče o pokožku dítě-

te v prvních měsících života. 

„Výzkumy z posledních 5 let prokázaly, 

že 15 až 25% dětí trpí ekzémem. Neby-

ly to dětské geny, které prošly takovou 

změnou, změnilo se naše prostředí. Do-

chází tak k narušování ochranné kožní 

bariery, čímž se zvýšily předpoklady pro 

vznik a  rozvoj atopického ekzému,“ 

upozornil přední britský dermatolog 

Prof. Michael J. Cork, vedoucí výzku-

mu katedry dermatologie University of 

Sheffield, na Kongresu primární péče 

konaném vloni v Praze.

Kůže malých dětí je mnohem tenčí než 

u dospělého, přesto má zásadní ochran-

nou funkci. Přítomnost vody v kožních 

buňkách posiluje funkci bariéry, při vy-

sychání kůže dochází k jejímu narušení, 

ztrátě vody a  tím ke snazšímu pronik-

nutí alergenů z vnějšího prostředí. 

LÉKY PŘI LÉČBĚ EKZÉMU
Tím se pomalu dostáváme k tomu, jak 

atopický ekzém léčit…

Úlevovými léky – Přinášejí úlevu v po-

době snížení svědění, silného zarudnu-

tí. Preventivní s  protizánětlivým účin-

kem - tyto léky brání rozvoji alergické 

reakce, o jejich užitečnosti a vhodnosti 

rozhoduje vždy lékař – alergolog s kož-

ním odborníkem.

Promašťovacími krémy – Péče o  su-

chou kůži je nejdůležitější. Pravidelným 

promašťováním kůže zlepšíme její funk-

ce. Podaří-li se stav kůže zlepšit pomo-

cí tzv. promašťovacích krémů a  mastí, 

obyčejně se podstatně zlepší i  ekzém. 

Spotřeba promašťovacích krémů a mas-

tí při správné léčbě je poměrně velká. 

Promašťovací krémy vtíráme několikrát 

denně do zdravé i postižené kůže, ale 

vždy jen tolik, kolik se vstřebá. Na kůži 

nesmějí výrazně zůstat přebytečné ná-

nosy. Pod silnou vrstvou krému nebo 

masti se kůže přehřívá, špatně dýchá 

a stupňuje se svědění. Důležitá zásada 

je: čím méně krému a  čím častěji, tím 

lépe.

Zevními hormonální léky – tzv.  

lokálními kortikoidy – Využíváme 

jejich rychlý protizánětlivý a  protisvě-

divý účinek. Neléčí onemocnění, ale 

pouze ho zklidňují a  to jen po dobu, 

kdy je pacient používá. Používáme je 

jen v  době největšího zhoršení  ekzé-

mu a k překonání kritických obtíží. Jak-

mile se ekzém zlepší, ihned hormonální 

lék vysazujeme a vracíme se k osvědče-

ným udržovacím lékům a  zvláčňujícím 

mastem. Této léčbě říkáme intervalo-

vá, protože hormonální léčbu vždy na 

několik dnů přerušujeme a používáme 

jiný, nekortikoidní lék. Pauza v hormo-

nální léčbě by měla být nejméně tak 

dlouhá, jak dlouho jsme hormonální 

lék používali. Jsme mnohem raději, 

když je dvojnásobná. Je vhodné si přes-

ně značit do kalendáře, kdy používáte 

kortikoidní krém nebo mast. V praxi to 

například znamená, že 3 dny použiji 

hormonální lék a 6 dnů ošetřuji jiným 

způsobem. Kortikoidní preparát apli-

kujeme 1-2x denně, přesně jen na mís-

ta akutního zánětu, která jsou zarudlá 

a  zduřelá. Ošetřujeme především na 

noc, ale až po vstřebání zvláčňujícího 

krému (asi za půl hodiny po promaš-

tění). Volbu konkrétního léku je nutné 

ponechat na kožním lékaři, který při 

doporučení musí vzít v úvahu věk paci-

enta, rozsah a lokalitu ošetřované plo-

chy, typ a stádium ekzému, eventuální 

druhotnou infekci a typ kůže pacienta.

Zdroj:oalergii.cz 

foto: Shutterstock.com
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Separační pleny | 100% bambusová viskóza

prodyšné  |  hypoalergenní  |  bez parfemace a barviv  |  bez chlóru
1 role = 100 útržků 14 x 28 cm

Separační plenu vložte do látkové plenky, špinavou pak spláchněte do toalety.

Země původu: Čína

Distributor: 
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Česká republika
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

Nappy Liner | 100% bamboo viscose

breathable  |  hypoalergenic  |  fragrance-free  |  dye-free  |  chlorine free
1 roll = 100 pieces 14 x 28 cm

Put the nappy liner into the cloth nappy, after the use flush into the toilet. 

Country of origin: China

Distributor: 
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Czech Republic
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

Separační pleny | 100% bambusová viskóza

prodyšné  |  hypoalergenní  |  bez parfemace a barviv  |  bez chlóru
1 role = 100 útržků 14 x 28 cm

Separační plenu vložte do látkové plenky, špinavou pak spláchněte do toalety.

Země původu: Čína

Distributor: 
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Česká republika
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

Nappy Liner | 100% bamboo viscose

breathable  |  hypoalergenic  |  fragrance-free  |  dye-free  |  chlorine free
1 roll = 100 pieces 14 x 28 cm

Put the nappy liner into the cloth nappy, after the use flush into the toilet. 

Country of origin: China

Distributor: 
Andrea Lippová
Na Výsluní 3316
276 01 Mělník
Czech Republic
info@bez-chemie.cz | info@batolini.cz
www.bez-chemie.cz | www.batolini.cz

BEZ KOMPROMISU 
BEZ CHEMIE!

Chcete své malé uchránit před 
škodlivou chemií? Pak je tu pro vás 
portál bez-chemie.cz s výběrem 

čistě přírodních produktů
pro celou vaši rodinu!

ULRICH
NATÜRLICH

Praní, mytí
nádobí a úklid

bez chemie

BATOLINI
ALL-IN-ONE

229,- Kč
včetně vkládací

plenky!
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na kuchyňskou 
sestavu

platí do 29/2
podmínky akce na
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 skříně  kuchyně 
 knihovny  komody 
 koupelnový nábytek 
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 postele
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Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. 

Pro nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce především oslavami jara, probuzení 

přírody a nástupu teplejších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší.

OSLAVÍME
VELIKONOCEDOBRÝM JÍDLEM…
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Velikonoce jsou tzv. pohyblivým svát-

kem a  připadají na měsíc březen či 

duben (22.3. – 25.4.). V  křesťanských 

církvích je Velikonoční neděle první 

neděle po prvním jarním úplňku. Jar-

ní rovnodennost je stanovena na 21. 

března. Byl-li úplněk v neděli, jsou Ve-

likonoce až další neděli. Velikonočnímu 

pondělí a  neděli předchází tzv. Zele-

ný čtvrtek, Velký pátek a  Bílá sobota.  

 

V domácnostech se často udržují staré 

velikonoční zvyky, jako je pečení berán-

ka či mazance, zdobení vajíček, pletení 

pomlázky na pondělní koledování. Lidé 

si zdobí byty symboly jara, posílají si ve-

likonoční přání. Letos oslavíme Veliko-

noce už poslední březnový víkend, tak 

pro jistotu, kdyby nám počasí nepřálo, 

buďme připraveni užít si to i  tak. Co 

říkáte, připravit si něco dobrého a sed-

nout si s čajem doma v teple?  

VELIKONOCE NA TALÍŘI
K Velikonocům už tradičně patří maza-

nec, beránek, nebo jidášky. Co byste ale 

řekli tomu, vyzkoušet letos kromě tra-

dičních pokrmů ještě něco navíc? Nech-

te se inspirovat kuchyněmi ze všech 

koutů naší republiky. 

Jak se říká: „jiný kraj, jiný mrav,“ v ka-

ždém kraji se slaví s trochu jinými deli-

katesami. Věděli jste například, že se na 

Vysočině na Velikonoce peče tzv. hlavič-

ka? Na Královéhradecku zase připravují 

odvar z  červené řepy, nazývaný sirob, 

a natírají jím jidáše.

A pokud zamíříme na sever kousek za 

hranice Čech, do blízkých Drážďan, mů-

žete se inspirovat jejich Velikonočním 

chlebem. Pojďme si tedy společně při-

pravit na Velikonoce něco dobrého…

A POKUD NEJSTE NA SLADKÉ?
Mimo nezbytných vajíček, jidášů a sym-

bolického beránka se samozřejmě tra-

dičně na svátečním velikonočním stole 

objevují chlebíčky a  jednohubky s roz-

ličnými pomazánkami a saláty. 

Češi pomazánky prostě milují už od 

mateřských školek a  v  mnoha rodi-

nách existuje něco jako „maminčina“ 

či „babiččina“ pomazánka.  Vajíčkové, 

česnekové, rybí nebo třeba pažitkové 

pomazánky slaví úspěch nejen při slav-

nostních okamžicích, ale i jako nápady 

na rychlou snídani, svačinu či večeři.  

O  Velikonocích to samozřejmě platí 

dvojnásob. 

A jakou pomazánku si můžeme o Veli-

konocích připravit? Samozřejmě jedno-

duchou vajíčkovou.

Uvařená oloupaná vajíčka rozmačká-

me, smícháme s  majonézou, hořčicí 

a nakrájenou cibulí. Ochutíme solí a pe-

přem – a báječná vajíčková pomazánka 

je na světě!

OZDOBTE SI VELIKONOCE
K  Velikonocům patří kromě dobrého 

jídla i velikonoční výzdoba. Co vše patří 

k symbolům Velikonoc a čím si můžeme 

interiér vyzdobit?

• Velikonoční pomlázka 

Tradice velikonoční pomlázky je velice 

stará. Zmiňuje se o ní už pražský kaza-

tel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. sto-

letí. O velikonočním pondělí a úterý se 

prý šlehali manželé a milenci a ospalci 

i lenivci se časně z rána házeli do vody 

nebo alespoň polévali, aby se probrali. 

A  co si každý z  nás představí pod po-

jmem pomlázka? Tento název označuje 

svazek spletených vrbových proutků, 

který slouží jako nástroj ke šlehání. 

Pomlázkou je však také nazýván napří-

klad výsledek z koledování.

• Velikonoční vajíčka 

Pravděpodobně jako první zavedli zvyk 

darování vajec v  období svátků jarní 

rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak 

odpradávna zdobila nejen u  Slovanů, 

ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kav-

kaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší 

nalezená kraslice je prý stará 2300 let.

U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka od-

měnou za šlehání a za odříkání hezké 

koledy. Vajíčka musela být plná a  ba-

revná. Časem se začala zdobit i prázd-

ná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo 

vejdumky), která sloužila především 

jako dekorace. Tradice malování kraslic 

se v našich krajích rozvinula jako nikde 

jinde na světě. Nyní je zvykem kolední-

kům dávat i dárky, tak jako na Veliko-

noce máme k  dipozici krásné ozdoby, 

spousta firem už dnes dělá i  ozdoby 

velikonoční. 

Za typické barvy pro Velikonoce se po-

važují červená, žlutá, zelená, červeno-

hnědá, hnědá a černá, protože se daly 

získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. 

století tyto zdroje nahradila chemie. 

Červená barva ochraňovala podle po-

věr před démony a  zároveň symboli-

zovala lásku a  život. A  právě červeně 

obarvená vejce se původně označovala 

za kraslice.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 
– ANEB NOSIČ VAJÍČEK
Symbol velikonočního zajíčka náš ná-

rod převzal z  Německa – a  děti si ho 

velice oblíbily, neboť právě jim o  Ve-

likonocích přináší vajíčka, a  to hlavně 

čokoládová.
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www.mlekarna-valmez.cz

Kefírová mléka  
z Mlékárny 

Valašské 
Meziříčí 

Ochutnejte



Ale proč právě zajíček? Tajné roznáše-

ní vajíček mu bylo přisuzováno snad 

proto, že na jaře býval vídán u lidských 

obydlí, kde vyhledával potravu. Lidé 

také dříve do chleba upečeného ve 

tvaru zajíce pokládali vajíčko, z  čehož 

si časem nejspíše vydedukovali, že va-

jíčka nosí – a ne-li rovnou snáší – právě 

zajíc. Dalším starým zvykem bylo honit 

„velikonočního zajíce”, což znamenalo 

hledat ukrytá vajíčka na poli.

VELIKONOČNÍ KAKTUS
Snad každý zná vánoční kaktus, kve-

toucí právě o svátcích vánočních. Avšak 

slyšeli jste už i jeho „bratranci“? O kak-

tusu velikonočním? Ten má narozdíl od 

vánočního červené nebo oranžovočer-

vené pravidelné květy a  jeho zelené 

články listů jsou obroubené nápadným 

červeným lemem. Pochází z Brazílie, ze 

státu Santa Catarina. Roste na stinněj-

ších místech, v pralesích – často i v ko-

runách stromů.

ŘEHTAČKY
Jelikož od Zeleného čtvrtku po Bílou so-

botu zvony mlčely („odlétaly do Říma“), 

ke svolání k bohoslužbám lidem musely 

posloužit jiné nástroje: různé řehtačky, 

klapačky, mlýnky, trakářky a  všechno 

jiné, co vydávalo rámus.

Zdroj:pecenijeradost.cz, 

nasevelikonoce.cz, web.quick.cz 

foto: Schutterstock.com

MAZANEC PODLE BABIČKY

Ingredience na 4 malé mazance:

• 1 kg polohrubé mouky

• 200 g rostlinného tuku 

• 200 g moučkového cukru

• 4 vejce

• sůl

• 1 ½ kostky droždí Fala

• trochu vlažného mléka

• rozinky

• mandle

Droždí smíchejte s  trochou mléka 

a cukru a nechte vzejít kvásek. V míse 

utřete změklý rostlinný tuk s  cukrem 

a vejci, poté přidejte mouku, sůl a tro-

chu mléka. Smíchejte a přidejte kvásek. 

Vypracujte těsto, které se nebude lepit 

na mísu. Ke konci do těsta zapracuj-

te rozinky a  pokrájené mandle. Těsto 

nechte kynout aspoň 2 hodiny na tep-

lém místě. Vypracujte čtyři bochánky, 

které přesuňte na plech s  pečícím pa-

pírem a  nechte ještě chvilku kynout. 

Mazance potřete rozšlehaným vejcem 

a pečte v předehřáté troubě na 200° C 

dozlatova.

HRNÍČKOVÝ VELIKONOČNÍ 

BERÁNEK

Pro tento recept využijeme hrníček 2 dl

Ingredience:

• 4 ks vajíček (žloutky zvlášť)

• 1 hrnek moučkového cukru

• 2 hrnky polohrubé mouky

• 1 prášek do pečiva

• 1 vanilkový cukr

• trošku citrónové kůry

• 1 bílý jogurt 

• tuk na vymazání a mouka na vysy-

pání formy

Žloutky utřeme s cukrem do pěny, při-

dáme vanilkový cukr, mouku s práškem 

do pečiva, přilijeme bílým jogurtem 

a  nakonec vmícháme tuhý sníh z  bíl-

ků. Středně velkou formu na beránka 

vymažeme a  vysypeme moukou, pře-

dehřejeme troubu a  pečeme zhruba 

45 minut. Hotového beránka pocuk-

rujeme, pod krk uvážeme mašli, očička 

vpíchneme z hřebíčku a nosánek rozin-

kou.

RATIBOŘICKÉ VELIKONOČNÍ 

BOCHÁNKY

Ingredience:

• 1 kg polohrubé mouky

• 4 dcl mléka

• 60 g droždí

• 6 žloutků

• 250 g práškového cukru

• 250 g rostlinného tuku s máslovou 

příchutí

• 200 g rozinek

• 200 g mandlí

• 2 dcl rumu

• špetka badyánu

• 1 lžička roztlučených švestkových 

jadérek (nebo hořkých mandlí)

• 1 lžička soli

• 1 lžička citrónové kůry

Na cukrovou polevu:

• 5 bílků (čerstvých)

• 50 dkg přesátého moučkového 

cukru 

• 2 lžíce vymačkané šťávy z  citrónu 

(přecedit) 

• Zdobení

• Potřeme rozpuštěným tukem 

s  máslovou příchutí a  obalíme 

v práškovém cukru

Rozinky namočíme předem na několik 

dnů do rumu. Z  droždí, části mléka, 

cukru a mouky připravíme kvásek. Más-

lo utřeme s  cukrem, přidáme žloutky, 

kvásek, mouku se solí, okapané rozin-

ky, umletá švestková jádra, pokrájené 

oloupané mandle sladké, badyán a ci-

trónovou kůru. Z vypracovaného těsta 

uděláme 10 bochánků, které v  troubě 

upečeme. Pokud zrovna nemáte chuť 

na polevu, můžete je ještě horké potřít 

rozpuštěným rostlinným tukem a obal-

te v cukru.
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Obligátní otázka, Jani, 

jak jste se dostala ke kartám?

Moje maminka s partou kamarádek měla 

vždycky zálibu ve spiritualismu a zabýva-

li se vyvoláváním duší zemřelých. Že mě 

tato tématika zajímá, vím od malička. Jed-

nou mámina kamarádka přinesla mariá-

šové karty a začala vykládat podle návodu 

z knihy. Poté jsem se o to samé pokusila 

i já a zajistila jsem, že návod nepotřebuji, 

protože jsem intuitivně věděla, co mi kar-

ty chtějí říct. Bylo mi asi 14 let. Poté jsem 

začala výklad praktikovat na kamarád-

kách a při rozhodování v otázkách, které 

pubertální děvče má.

Kdy jste poprvé pozorovala, že 

dokážete vidět do budoucnosti?

To, že pomocí karet dokážu předpově-

dět budoucnost, jsem zjistila v  podstatě 

v zápětí, co jsem se o výklad karet začala 

zajímat. Většině kamarádek se moje před-

povědi vyplnily. V  té době jsem si také 

uvědomila, že moje schopnosti jsou ve 

mně zakořeněné odjakživa, protože od 

malička jsem měla živé sny, nepříjemné 

pocity a předtuchy, které byly předzvěstí 

nepříjemných situací, které se následně 

vyplnily. Postupem času jsem zjistila, že 

ani karty nepotřebuju. Stačilo mi, abych 

byla v blízkosti dané osoby a napojila se 

na její energii a auru, díky které jsem oka-

mžitě poznala, co ji čeká a jak se cítí.

Přijala jste to hned, nebo jste nejprve 

měla obavy, aby si o vás lidé nemys-

leli, že jste „divná“?

V dětství jsem nikdy neměla velkou partu 

kamarádů. Stačili mi moji dva sourozenci 

a pár sousedek, které jsou v mé blízkosti 

dodnes. Do školního kolektivu jsem moc 

nezapadala, protože si o mně mysleli, že 

jsem jiná a  často se mě i  báli. Paradox-

ně jen do té doby, než zaregistrovali mé 

schopnosti. Po té jsem byla oblíbenější, 

protože každá spolužačka chtěla vědět, 

jestli bude chodit se svým vysněným klu-

kem…

Vykládáte i sobě a svým blízkým?

Sobě nevykládám, protože mi to intuice 

nedovoluje. Viděla bych jen to, co sama 

vidět chci… Na to využívám služeb své 

osobní kartářky. Svým blízkým vykládám 

nerada, těžko se mi říkají negativní in-

formace. Tak je svěřím některé ze svých 

šikovných kolegyň. I  když je pravda, že 

maminu mám na telefonu s prosbou o vý-

klad karet neustále…

  

Děláte i energetické čištění, není to 

pro vás hodně psychicky náročné?

Ano. Energiím se věnuji v poslední době 

intenzivně, hlavně automatické kresbě, 

která mi ukáže zdravotní problémy klien-

ta, bloky strachy, karmické zátěže. U pro-

blému je nejdůležitější objevit příčinu, 

která se dá automatickou kresbou objevit 

a  odstranit, následně problém odbloko-

vat, nastavit bariéru a nastartovat psychic-

kou pohodu klienta. To je velmi důležité.

Jak se dobíjíte?

Rodinným životem. Procházkou se svým 

pejskem, a nejvíc mě dobíjí moji dva syno-

vé a čas strávený s nimi. 

Myslíte, že má člověk osud nalinko-

vaný, nebo ho může změnit?

Zásadní životní situace člověka jsou oprav-

du „nalinkované“ jako například děti, 

svatby, rozvody, nemoci a smrt. Jak člověk 

prožije čas mezi těmito situacemi je jen na 

něm. 

Co pokud narazíte na karmickou zá-

ležitost?

Karma je zákon příčiny a následku. To co 

jsme v minulosti vytvořili, dobré i špatné, 

se nám vrací ve větší míře zpět. Člověk 

sice v  současném životě žije bezchybně, 

ale pokud v  minulých životech vykonal 

něco zlého, co nestihne odčinit, vždy se 

mu to vrátí. Karmická zátěž může mít 

mnoho podob, karma je bohužel neú-

prosná,a  projevuje se například: nemo-

cí, finančními problémy, samotou nebo 

psychickou nevyrovnaností. I  když tuto 

zátěž u klienta zjistím, nemohu ji ovlivnit, 

člověk si ji musí prožít a vykoupit tak svůj 

prohřešek. 

Myslíte, že se člověk rodí s pevně da-

ným datem úmrtí?

Ano. S tím nikdo z nás nic neudělá… Patří 

to k životu.

Věříte, že si děti vybírají své rodi-

če?

Ano, duše si opravdu vybírají své rodi-

če, jde o rodinnou karmu. Dušička má 

potřebu a mnoho důvodů prožít život 

s  rodiči, které si sama vybrala. Napří-

klad potřebuje nasbírat zkušenosti, 

napravit chyby, omyly, karmická zatí-

Alternativa

KARMA JE ZÁKON
PŘÍČINY A NÁSLEDKU
Když ji potkáte, řeknete si, obyčejná mladá žena. Když vám začne vykládat 

karty, najednou máte pocit neskutečna - jak o vás cizí člověk může vědět tolik 

věcí? A pokud se ocitnete na životní křižovatce, určitě oceníte její schopnost 

odstranit vaše strachy a bloky a dodat vám novou životní energii… Kartářka Jana 

Stanislavová.





žení. Vše co prožívá, co učinila, komu 

ublížila, každý skutek, slovo, názor je 

zaznamenán v její vývojové kronice.

Mají vaše děti stejný dar jako vy?

Starší syn Patrik (6 let) asi ano. Vy-

práví o situacích, které nemohl prožít 

v  současném životě. Pravděpodobně 

vnímá minulé životy. Je hodně vníma-

vý a předvídavý,tak uvidíme.

A  naopak, podědila jste vy svůj 

dar po někom?

Ano. Tyto schopnosti jsem podědi-

la jak z  otcovy, tak z  matčiny strany. 

Otcova sestra se výkladem karet taky 

zabývá. Maminka věští z kávové sed-

liny a  zabývá se hlavně posmrtným 

životem. Velkým pomocníkem jí jsou 

hlavně sny, ve kterých vidí minulost 

i budoucnost.

Jak se na tuto vaši činnost dívá 

partner, muži jsou obvykle v tom-

to ohledu spíše nedůvěřiví…

Partner je spíše skeptický, ale toleru-

je to. Mám spíš pocit, že se toho bojí.  

Takhle to ale vnímá velká část mužů. 

Nezatahují vás lidé příliš do svých osu-

dů? Dokážete to od sebe odhodit?

U lidí, se kterými se stýkám často a je-

jich energii mám přečtenou, dokážu 

už tuto energii nevnímat. Často se mi 

stane, že třeba na ulici si mě přitáh-

ne energie cizího člověka a co vidím, 

mě pak dlouho trápí. Ale kdybych mu 

začala o  jeho problému vykládat, vy-

padala bych jako blázen. Je pro mě 

trochu problém jezdit hromadnou 

dopravou. Spoustu příběhů, které se 

týkají především dětí, si bohužel no-

sím domu a trvá mi dlouho než na to 

zapomenu.

Říkáte jim i špatné věci, nemoc, 

či úmrtí?

Úmrtí nikdy. U nemoci nebo úrazu kli-

enta varuji, a pokud se v kartách zob-

razí blízké zdravotní nebezpečí, říkám 

to na rovinu. A vždy se to vyplatí.

Podařilo se vám někdy klienta 

něčím hodně zaskočit?

Klienty zaskočím většinou nevěrou 

partnera. Nebo když jim předpovím 

změnu partnera a  oni jsou přesvěd-

čeni o tom, že už toho pravého pana 

„Božského“ mají doma. Nakonec mi 

můj výklad vždy potvrdí.

A byla jste vy sama něčím 

zaskočena?

Nejvíce mě zaskočila otázka, kdy se 

mě klientka ptala, jestli její nevěrný 

partner při nevěře používá kondom. 

Říká se, že každý člověk má svůj 

ideální protějšek, poznáte, když 

k vám taková dvojice přijde?

Ano. Osudové dvojice jsou jasné na 

první pohled, jelikož jejich energie 

jsou v naprostém souznění. 

Jaké služby konkrétně nabízíte 

a co lidem doporučujete?

Věnuji se výkladu karet, výkladu snů, 

numerologii, kyvadlu a  energii s  po-

mocí automatické kresby. Lidem do-

poručuji pozitivně myslet, protože 

s  pozitivní myšlenkou a  náladou je 

hned na světě líp…

Text: Iva Nováková, foto archiv 

Kontaktní údaje :

Email. janickacb@seznam.cz

Tel.725718708

FB:Kartářka Jana 

Skype: Kartářka Jana 

Na osobní konzultace je možné se 

objednat v Českých Budějovicích 

nebo v Praze.
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Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných 
kmenových buněk, které se využívají na léč-
bu několika desítek vážných onemoc-
nění.

Medicínský výzkum otevírá nové možnosti 
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně 
pupečníku v regenerativní medicíně, kde 
se jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako 
například dětská mozková obrna, autis-
mus, diabetes 1. typu, traumatické po-
škození mozku a další. 

Cord Blood Center nabízí ve schválených ne-
mocnicích jako jediná tkáňová banka v Čes-
ké republice také odběr a uskladnění bu-
něk z tkáně pupečníku dítěte. Tato tkáň 
obsahuje mezenchymální kmenové buň-
ky, které se se navzájem doplňují s buňkami 
z pupečníkové krve. Rodiče mají možnost 
se rozhodnout mezi typy odběru Classic, 
kdy je krev odebírána pouze z pupeční šňů-
ry a Premium, kde se odběrem i z placenty 
zvyšuje množství odebrané krve a tím i 
šance na vyšší obsah kmenových buněk.

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně 
pupečníku se odebírají na začátku života, 
jsou mladé a mají dobrou schopnost se 
množit. Nejsou zatížené životním stylem, 
stárnutím anebo získaným onemocněním. 
Jejich odběr je jednoduchý, bezbolestný 
a neškodí matce ani dítěti.

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz



Zábava pro celou rodinu?
 jedině na veletrzích
 FOR FAMILYPřijďte se o tom přesvědčit 
v dubnu do PVA EXPO PRAHA 
v Letňanech. Zatímco děti se 
pobaví na veletrhu FOR KIDS, 
babička s dědou se na veletrhu 
FOR SENIOR přesvědčí, 
že život ve zralém věku 
nemusí být nuda. Na vele-
trhu FOR PETS si zase na 
své přijdou majitelé domácích 
mazlíčků. A všichni společně 
mohou potom vyrazit 
na FOR TRAVEL 
pro inspiraci, kam 
vyrazit na výlet 
nebo dovolenou.

12. VELETRH POTŘEB PRO DĚTI

www.forkids.czw

VSTUPENKA 
SE SLEVOU

na 
www.forkids.cz

7. – 10. 4. 2016
PR+INZ_KIDS_16_210x297.indd   1 19.02.16   16:01
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JAK SE PROBRAT PO ZIMĚ? 
ZKUSTE JARNÍ DETOX!



INZERCE

Zdraví

Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše 

tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na 

další dny plné energie.



Nejprve bychom měli začít s  úpravou 

jídelníčku. Často narážíme na termín 

„jarní půst“. S tím bychom ale měli být 

opatrní. Ne každý je na postní dny při-

praven, proto volme jemnější a  zdra-

vější formu, která nezpůsobí našemu 

organismu takový šok. Jako vodítko 

můžeme použít například lunární ka-

lendář, který nám může být v mnohém 

velkým pomocníkem. Již naši předkové 

věděli, jakou sílu v  sobě skrývá Měsíc, 

proto tyto poznatky mějme na paměti 

a tzv. očistu zařaďme v době novoluní 

nebo úplňku, protože v této době naše 

tělo nejlépe přijímá. 

Není třeba držet úplný půst a  hlado-

vět, jelikož vhodný jídelníček si může-

me sestavit i  z  ovoce a  zeleniny.  Dva 

dny před tímto očistným dnem je však 

vhodné odlehčit trávicímu traktu a vy-

loučit maso, uzeniny, příliš tučné, slané 

a sladké potraviny. Již po prvním „od-

lehčení“ můžeme pozorovat, jak tělo 

vylučuje škodliviny. Celkově se cítíme 

lépe, máme více energie a vyšší výkon-

nost, více také vylučujeme. To vše je 

známkou toho, že z nás odcházení to-

xiny a tělo se z tohoto procesu raduje. 

V  den odlehčeného půstu konzumu-

jeme v  dopoledních hodinách pouze 

syrové ovoce nebo šťávy, odpoledne 

zařadíme také syrovou či dušenou ze-

leninu a ke svačině můžeme zvolit na-

příklad zeleninový fresh. „Množství 

ovoce a  zeleniny by mělo odpovídat 

kolem 1-1,5kg a  je důležité rozdělit si 

je do několika menších dávek tak, aby-

chom během dne neměli pocit hladu 

a  dodrželi pravidlo pěti porcí denně“ 

doporučuje nutriční specialista Sandra 

Miloševičová.

V tento den je rovněž odborníky dopo-

ručováno volit lehkou fyzickou aktivitu, 

popřípadě klidový režim. Zapomínat 

bychom neměli ani na dostatek tekutin 

a  denně vypít alespoň 3 litry. Vhodné 

jsou neslazené zelené, bylinkové nebo 

čistící čaje a  samozřejmě kvalitní ne-

perlivá voda. Po tomto dni už můžeme 

pomalu zvykat naše tělo na racionální 

stravu. 

Fázi po úplňku, kdy Měsíc ubývá, mů-

žeme využít pro snadnější a  rychlejší 

hubnutí. Do svého jídelního režimu po-

stupně zařadíme zeleninu, ovoce, luště-

niny, ořechy, semínka, mléčné výrobky, 

či zakysané mléčné výrobky (podrob-

něji si o nich řekneme dále), celozrnné 

výrobky, rýži a ideálně dvakrát týdně si 

dopřejme ryby. Postupem času můžeme 

začít několikrát do týdne konzumovat 

i dušené nebo pečené maso. Z olejů vy-

bíráme raději rostlinné, převážně kva-

litní olivový olej.

Zdroj: Sandra Miloševičová, nutriční 

terapeutka, nasedeti,cz, PhDr. Karolína 

Hlavatá v rámci kampaně Bílé plus, 

lifefactory.cz, 

foto: Shutterstock.com
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VELKÁ HRA DĚJIN 
Odhalení skrytých 
vládců světa (3994)
Robert Bauval
Graham Hancock

Velká hra dějin je intelektuál  ní 
cestou, která prostřednictvím 
skrytých uliček prochází his-
torií, přičemž odkrývá stopy 
tajných náboženství, která 
dala světu tvář, v architek-
tuře a památkách.

Kniha se podrobněji zabývá zednářským ideálem, sleduje 
počátky hry symbolů, slov a talismanů od starověkého 
Egypta až po moderní dobu.

544 stran, brožovaná 549 Kč

BIBLE ZELENÝCH  
SMOOTHIE (5912)
Supervýživné nápoje, 
které vám pomohou 
zhubnout a dodají 
vám energii 
a duševní pohodu  

Kristina Miles

Více než 300 lahodných re-
ceptů vás naučí kombinovat 
listovou zeleninu s lahod-
ným ovocem plným antioxi-
dantů a připravovat z nich ty 

nejlepší nápoje, díky nímž se budete cítit naprosto skvěle, 
pomohou vám zhubnout, detoxikovat organismus, zvýšit 
množství energie, bojovat proti srdečním onemocněním, 
cukrovce a dalším civilizačním neduhům.

192 stran, brožovaná 279 Kč
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V PODEZŘENÍ
Televizní seriál o neobjasněných vraždách má úspěch 

a jeho producentka Laurie dostane šanci prozkoumat 

další tajemný zločin. V případu smrti studentky Susan je 

podezřelých příliš mnoho a ani jeden zřejmě nevypovídá 

zcela pravdivě. Pátrání zneklidní vraha: ten zkusí 

zlikvidovat svědky a unese i Laurii, aby se jí zbavil na 

stejném místě jako kdysi Susan.

DÁM TI SLUNCE
Život nerozlučných dvojčat Jude a   Noaha rozdělila 

rodinná tragedie. Postupně však zjišťují, že jeden bez 

druhého nedokážou žít a  snaží se vzájemně ztracenou 

sourozeneckou lásku znovu najít, poskládat svůj svět 

a  získat šanci na šťastný život. Silný příběh plný slz, 

ale i  smíchu nadchne fanoušky Johna Greena a  Davida 

Levithana.

VŠICHNI JSME HLEDĚLI VZHŮRU
Než se objevil ten asteroid, nechali jsme se škatulkovat: 
sportovec, vyvrhel, fl ákač, snaživec. Pak jsme se podívali 
vzhůru a všechno se změnilo... Říkají, že tu bude za dva 
měsíce. Takže máme dva měsíce na to, abychom vylezli ze 
svých škatulek. Dva měsíce na to stát se někým lepším. Dva 
měsíce na skutečný život.

JAK SE CO DĚLÁ
Víš, jak se dělá chléb? Víš, co vše je potřeba k  výrobě 

obyčejné lžíce? Víš, co obnáší výroba sklenice nebo jak se 

dělá tričko, které máš na   sobě? Tato kniha ti názorným 

a  srozumitelným způsobem představí postup výroby věcí 

každodenní potřeby.

REZISTENCE – FILMOVÉ VYDÁNÍ
Žádná volba není bez následků. Měl to být pro Tris šťast-

ný a slavnostní den, ale všechno dopadlo úplně jinak. Po 

krvavé tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad 

společností se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už 

jednou – a teď ji čeká další volba. Dřívější rozhodnutí, oba-

vy, zármutek i provinilost, to vše ji teď dostihlo a Tris ne-

zbývá než bez výhrad přijmout svou Divergentní identitu. 

Dokáže se ale vyrovnat se vším, co to znamená? Druhý díl 

dystopické trilogie. Nové vydání s filmovou obálkou!

JÁ, JŮTUBER 2
Nahlédněte do soukromí našich úspěšných JůTuberů! 

Chcete vědět, jak začínal Expl0ited a  kde čerpá inspiraci 

Makyna016? Proč Martin Rota vylezl na  Kilimandžáro? 

Existuje challange, kterou by Fallenka nepřijala, a co dělá 

House z MinecraftBox CZ, když nehraje hry? V pokračování 

úspěšného bestselleru se dozvíte i  to, jestli se Manuel 

Středa stane hvězdou YouTube.

ALIANCE – FILMOVÉ VYDÁNÍ
Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje 

jen močál a obepíná ostnatý drát, jsou rozděleni do pěti 

frakcí. Beatrice je čerstvých šestnáct a  přišel čas vybrat si, 

do  které frakce chce patřit, které ctnosti se chce na celý 

život odevzdat.

ISIS, KNĚŽKA NOCI - VE SPÁRECH SATANSKÉ SEKTY
Zdánlivě spořádaná domácnost učitelky a zahradníka 

skrývá hrůzné tajemství: patří k satanské sektě Sethova 

rodina. Jejich dcerka Isis je vyvolená stát se Sethovou 

nevěstou, jeho nejvyšší kněžkou. Od malička ji zneužívají 

a týrají – a Isis musí pod pohrůžkou smrti mlčet. Šokující 

příběh poodhaluje zvrácený život v  sektě, kde zlo se 

vydává za dobro a dobro za zlo.

SKRÝŠ NA KONCI ÚTESU
Dona opustila Skotsko, protože jí připadalo těsné, 

a usadila se v Londýně. Teď se plná výčitek vrací na pohřeb 

rodičů, kteří měli podivnou nehodu. Dědictví – zámek 

a palírna whisky – je pro ni těžké břímě a Dona váhá, zda 

vše prodat, anebo zachovat. Mistr palírník Alister ji od 

prodeje odrazuje, zatímco snoubenec Gordon ji k němu 

nutí, každý s odlišným motivem. Komu má důvěřovat?

VZPOURA PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
Jitka musí skousnout nevěrníka i ponižující výběrové 

řízení, které vede její spolužačka Dana. Ta dává Jitce 

nepokrytě najevo, co si o jejích ne/schopnostech myslí. 

Suverénní Dana má o životě zcela jasné představy, ovšem 

její manžel, dosud poslušný medvídek, náhle udeří pěstí 

do stolu. Seznámil se totiž s prima ženskou, která si na nic 

nehraje – s Jitkou.

CHTĚJTE VÍCE, ZHUBNĚTE VÍCE – NA CELÝ ŽIVOT
Každý rok touží miliony diváků vidět Chrise Powella 

a  jím vedené proměny lidských životů v  show Extreme 

Weight Loss. Nyní Chris sestavil plán proměny, jímž se 

mohou řídit všichni.

Hlavním tématem této knihy je plán sacharidových vln, 

který nakopne váš metabolismus tím, že střídáte dny 

s nízkým a vysokým obsahem sacharidů. 

DETOXIKACE PRO KRÁSU – SPRÁVNOU STRAVOU 
K ZÁŘIVÉ PLETI, OBNOVĚ ENERGIE A K TĚLU, PO 
JAKÉM JSTE VŽDY TOUŽILI
Výživová poradkyně hvězd a odbornice na krásu Kimberly 

Snyder pomohla mnoha předním hollywoodským 

celebritám k tomu, aby na červeném koberci vypadaly 

dokonale. A téže péče se nyní dostane i vám. Sama Kim 

bojovala se suchými vlasy, akné a těžko odstranitelným 

tukem na břiše, ale jen do té doby, dokud neprocestovala 

svět a neobjevila prastará tajemství krásy. 

BORŮVKOVÉ LÉTO S TEREZOU
Letní prázdniny jsou za dveřmi. Ale Michal se na ně 

netěší – proč taky? Rodiče se rozvádějí, nedostal se na 

gymnázium, dívka, kterou obdivuje, ho nechce, a vůbec! 

Tereza na tom s náladou není o moc líp. Ale do života jim 

náhle vtrhnou fi lmaři. Co když právě na ně čeká úžasný 

život fi lmové hvězdy? Sláva, a snad něco víc? Čas prvních 

lásek, prvních dotyků i prvních rozčarování…

SMOLNÁ SEZÓNA
Přichází každý rok ve   stejnou dobu. Vždycky koncem 

října. Už spousta Cařiných příbuzných v   tuhle dobu 

přišla o život. Proto schovávají nože a vypínají elektrické 

spotřebiče. Nehody je však pronásledují na   každém 

kroku a  ze smolné sezóny se pomalu stává obsese a jejich 

největší strach. Proč je její rodina prokletá? Mohou se 

z toho začarovaného kruhu vymanit?
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GREY
Celosvětově úspěšná erotická sága Padesát odstínu šedi 

pokračuje! Prožijte známý milostný příběh tentokrát 

z pohledu neodolatelného Christiana Greye, který 

vás zavede do svého vlastního světa. Nahlédněte do 

spletité mysli dominantního podnikatele, který vás bude 

fascinovat nejen svými touhami, ale i problematickou 

minulostí.

DŽÍNOVÝ DENÍK: CHAOS V HLAVĚ
Paula je už v druháku na střední škole, je jí sedmnáct a 

chodí s Patrikem. Všechno sice je, jak má být, ale děje se 

toho přece tolik! Zůstane s Patrikem, nebo ji srdce táhne 

jinam? Ve hře je přece ještě Lukáš. Proč jí karty nechtějí 

prozradit víc? A co si má počít s novým přírůstkem do rodiny? 

K tomu písemky z matiky, protivná učitelka na biologii, 

věčné dohadování s rodiči, počítání beďarů před 

zrcadlem... Paula má z toho všeho v hlavě pěkný chaos.

JAWA KÝVAČKA
motocyklové typy 351-361

Zadní kyvná vidlice, dvoudobé vzduchem chlazené motory 

čtyř, resp. pěti objemových tříd a více než jeden a půl 

milionu prodaných kusů - to je charakteristika motocyklů se 

zlidovělým označením "kývačka", vyráběných od roku 1954. 

Kniha přináší technická data, obrázky, přehledy výroby, 

souhrnnou chronologii vývoje tohoto motocyklu i informace 

o lidech kolem Jawy.

UŽ BUDU!
Julie už od   svého „poprvé“ předstírá vyvrcholení. Jednoho 

dne se však rozhodne, že toho bylo dost a zamkne se v ložnici 

se zásobou potravin na několik dní, dětským olejem a vibrá-

torem. Zatímco leží v posteli, přemítá o své sexuální historii: 

o klucích, které potkala, náhodných známostech a  o  svém 

muži. Ten mezitím přešlapuje za  dveřmi ložnice společně s je-

jich třemi dětmi, ukrajinskou au-pair a  stavebními dělníky z  

Polska, a  snaží se zjistit, co tam ta Julie pořád dělá a kdy už 

konečně bude hotová.

50X FOTBALISTA ROKU
Poznejte kariéru všech českých a československých fotbalo-

vých géniů, kteří zvítězili v prestižní anketě Fotbalista roku. 

Seznamte se s jejich fotbalovými i soukromými životy a pře-

čtěte si rozhovory, které vznikly většinou exkluzivně pro tuto 

publikaci. Během 50leté historie této ankety si cenu odnesli: 

Masopust, Panenka, Hašek, Skuhravý, Nedvěd, Čech, Lafata 

a další.

BABIČKY: NA ÚTĚKU
Život v  domově důchodců Podzimní háj se proměnil 

v  učiněné peklo. Začala rekonstrukce. Hlasitě nadávající 

dělníci stavební fi rmy, ohlušující rámus a jako bonus mobilní 

toaleta. Kdo to má vydržet? Siiri, Irma a Anna-Liisa vyráží 

znovu do  akce. Vedle otázek na  téma eutanazie zaměří 

babičky svou pozornost i  na  podezřelou rekonstrukci. 

Uvědomí si přitom, že v dnešním světě má už jen málokdo 

čistý trestní rejstřík…

MUŽ VE STŘÍDAVÉ PÉČI
Barvitý příběh dvou žen, které se dělí o jednoho muže. 

Cyril je známý novinář, který má milující manželku 

a  dvě dcery. Přesto si s  milenkou pořídí syna. Svůj 

čas dělí mezi obě rodiny a  ocitá se tak ve  střídavé 

péči manželky a  milenky. Je ponořený do  své práce 

a tento způsob života mu vyhovuje. Jeho nemanželský 

syn je geniální dítě, které ve  čtyřech letech zkoumá 

matematiku, fyziku a  zajímá se o  politiku. Jednoho 

dne ho však na ulici porazí auto a skončí v bezvědomí. 

Cyrilův pohodlný život znenadání končí.

JAK NAJÍT LÁSKU
Christine a Adama svedl osud dohromady jedné zimní 

noci na starém mostě v centru Dublinu. Oběma život 

zasadil těžkou ránu, ale každý z nich ji řeší jinak – Adam 

chce skočit do řeky, kdežto Christine je připravená 

bojovat a přimět k tomu i neznámého nešťastníka. Ve 

vypjaté chvíli, kdy ho s nasazením všech sil drží nad 

vodou, s ním uzavírá šílenou dohodu – dokáže mu do 

jeho 35. narozenin, že život je vzácný dar, který mu ještě 

může přinést nečekané radosti. 

VE SLUŽBÁCH SPRAVEDLNOSTI
Ve  vyhnanství na  mrazivé planetě, ve  vesmírném 

zapadákově, se hlavní hrdinka Breq pokouší o dokončení 

své mise. Kdysi bojovala v  podobě obrovské vesmírné 

transportní lodi Spravedlnost Toren: měla k  dispozici 

neomezenou umělou inteligenci a  propojovala tisíce 

vojáků ve  službách rádčké civilizace, jež ovládla celou 

galaxii. Následkem zrady o  své vlivné postavení přišla. 

Za trest se ocitla lapená v křehkém lidském těle. 
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ŠŤASTNÍ LIDÉ ČTOU A PIJOU KÁVU
Mladá Pařížanka Diane vlastnila kdysi útulnou literární 

kavárničku s názvem Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Žila 

si svůj šťastný život, dokud jí tragédie nevzala nejen ty 

nejbližší, ale i  smysl života. Zoufalá Diane se na celé 

měsíce uzavřela před světem. Nakonec se rozhodla 

splnit sen svého muže a odjet do Irska. Tam do jejího 

pochmurného života vstoupí záhadný fotograf Edward, 

a podivné věci, které se kolem něj dějí, konečně přinutí 

Diane k činu…

VÁŽKA
Kdo je tříměsíční miminko, které jako jediné přežilo 

havárii letadla? Komu Vážka, jak holčičku nazvali 

novináři, patří? O to se přou dvě rodiny, jedna bohatá, 

druhá chudá. Holčička je přiřčena chudým rodičům, ale 

druhá rodina se s  tím nechce smířit. Jejich soukromý 

detektiv, zdá se, našel po  letech pátrání k  záhadě klíč. 

Záhy je však nalezen s  prostřelenou hrudí. Je šokující 

rozuzlení dílem náhody, nebo někdo již od počátku se 

všemi účastníky manipuluje?

ŽENA V BARVĚ VLČÍHO MÁKU
Příběh starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina 

jejích vrstevnic už dávno smířila s  šedí, jednotvárností 

a  osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, 

neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a  stejně 

intenzivně opětovanou lásku k  muži ještě o  deset 

let staršímu, než je ona sama. Citlivý milostný příběh 

o tom, že milovat a být milována může žena každého 

věku.

JAK PRODÁVAT, ABY OD VÁS KUPOVALI
Průvodce úspěšného obchodníka

Jak se pozitivně odlišit od stovek ostatních obchodníků? Jak 

změnit odmítnutí v  souhlas? Jak zaujmout klienta a udržet 

si jeho pozornost? Získejte jednoduchý, v  praxi mnohokrát 

osvědčený návod, jak komunikovat a pracovat s klientem od 

prvního kontaktu až do úspěšného uzavření obchodu.
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AGATHA RAISINOVÁ A ZLOČIN NA OSTROVĚ
Agatha, majitelka úspěšné PR agentury, se jednoho dne 

rozhodla, že má Londýna i  reklamy dost, a  přestěhovala 

se do   idylické vesničky Carsely, kde si chtěla užívat 

předčasného důchodu. Tvrdá a  mazaná podnikatelka 

by se na   poklidném venkově mohla možná nudit, 

kdyby neobjevila nového koníčka: vyšetřování vražd. 

Nevěřili byste, na  kolik mrtvol na anglickém venkově 

narazí. Nebo to bude Agathou? I na dovolené na Kypru 

zřejmě bude moci dokázat, že si před ní žádný vrah 

nemůže být jistý.
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JE PRO MĚ ZÁCHRANA



Rozhovor

Herečka Michaela Badinková je maminka 

dvou holčiček – pětiapůlleté Evelínky 

a dvouleté Emilky. Diváky si získala hned 

svou první filmovou rolí - jako Veverka ve 

filmu Jak Básníci neztrácejí naději. Moc 

dobře ji znají také diváci seriálu Ulice, kteří 

ji v roli Lenky Drápalové vídali pět let. Na 

podzim si zahrála i v seriálu Cesty domů. 



Máte právě po premiéře v  diva-

dle, ale před časem jste se ne-

chala slyšet, že po porodu první 

dcery se k práci jen tak nevrátíte.

To byl momentální stav, který mi ten-

krát běžel hlavou. V  té době jsem 

cítila, že mě mateřství natolik napl-

ňuje, že by mi vlastně vůbec neva-

dilo, kdybych už se k  divadlu nebo 

před kameru nevrátila. Ale později 

mě práce do sebe zase vtáhla. A jsem 

moc ráda, asi bych nevydržela nedě-

lat vůbec nic. Tenkrát po narození 

první dcery jsem byla mateřstvím tak 

okouzlená, že mě naplňovalo úplně 

nejvíc a předčilo celou mou dosavad-

ní kariéru.  

Chybělo by vám herectví hodně? 

To je otázka ve smyslu: Co by bylo, 

kdyby. Teď jsem v jiném rozpoložení 

než tenkrát. Mateřství si samozřejmě 

užívám, ale jsem ráda, že se mi daří 

skloubit rodinu i  profesi. Kdybych 

se měla herectví úplně vzdát, asi by 

mi chybělo. Dneska, když si povídá-

me, mám zrovna po premiéře před-

stavení Manželský čtyřúhelník. Tuto 

komedii už jsme párkrát hráli, ale 

v  Praze jsme s  ní vystoupili poprvé. 

Mám několik představení do mě-

síce, což mi vyhovuje. Je to přesně 

tolik práce, kolik chci, koriguju si ji 

tak, aby mě těšila, ale abych nebyla 

ve stresu a měla čas na rodinu. To je 

má volba a  pro mě ideální způsob. 

Člověk chce většinou to, co nemá. 

Já jsem měla pracovní nabídky hned 

po porodu první dcery a v divadlech, 

kde jsem hrála, se na mě čekalo, až 

budu ochotná se vrátit.  Vědomí, že 

práce na mě čeká, mi dovolilo věno-

vat se jen miminku a  pořádně si ho 

užít. Kdybych neměla tuto domluvu, 

asi bych řešila, co budu dělat, byla 

víc ve stresu. U mě všechno vyplynulo 

přirozeně. 

Často se vám stává, že když o nic 

neusilujete, nejvíc se vám daří? 

Ano, mockrát se mi to potvrdilo. Ve 

vztazích, v  práci, v  přátelství. Když 

člověk tak zvaně příliš tlačí na pilu, 

jako naschvál se nic nedaří.

Takže svého budoucího partnera a ta-

tínka holčiček (herec Jan Teplý – pozn.

red.) jste potkala ve chvíli, kdy jste 

žádného partnera nehledala?

Přesně tak. Byl se zhruba před třinác-

ti lety podívat na představení Miluji 

tě, ale…. a tam jsme se potkali. Byla 

jsem v  tu dobu sama, ale cítila jsem 

se dobře, byla jsem veselá, vyrovna-

ná, dařilo se mi. Ne nadarmo se říká, 

že žena nejvíc přitahuje muže, když 

se s  žádným nechce nebo nepotře-

buje seznámit. I o mě tenkrát hodně 

mužů projevovalo zájem, ale mně 

bylo dobře samotné. No a  pak jsem 

potkala Honzu, který mě hned zau-

jal. Říkala jsem si: Dobře, tak spolu 

budeme chvíli randit, chodit do kina, 

ven a pak se uvidí. No a za tři týdny 

už jsme spolu bydleli, takže mé opa-

trné plány vzaly rychle zasvé a všech-

no bylo úplně jinak. 

Co to bylo za období, že vám bylo 

dobře samotné?

Bylo to po sérii neúspěšných setkání 

s muži. Neměla jsem v  tu chvíli myš-

lenky na žádný vážný vztah, ani mě 

nenapadlo snažit se někoho ulovit. 

Chtěla jsem být chvíli sama se sebou, 

srovnat si v životě některé věci, najít 

se. Když jsem se zklidnila a  všechno 

si v  sobě urovnala, došlo mi, že se 

musím spoléhat především sama na 

sebe. V tu chvíli se ve mně něco změ-

nilo a asi jsem působila i vyrovnaněji 

a spokojeněji, najednou se kolem mě 

muži rojili. (smích).
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Spousta žen se bojí být sama 

a raději jdou ze vztahu do vztahu.

Já taková nejsem, nepotřebuju se 

opírat o  nějakého muže. Nepotře-

buju mít ani v zádech jistotu stálého 

angažmá. Mám ráda určitou volnost, 

svůj rytmus a  taky změnu. Ve chvíli, 

kdy na mě někdo tlačí nebo si na mě 

dělá nárok, cítím se nepohodlně, je 

mi to nepříjemné. Ráda si životem 

tak vanu, chvíli pomalu, chvíli rychle, 

někdy možná trochu chaoticky.  Mož-

ná i proto nejsme s Honzou sezdaní. 

Nepotřebuju mít důkaz naší lásky 

v podobě oddacího listu. Neznamená 

to ale, že bych byla nějak nezodpo-

vědná, právě naopak. Ale jistoty mě 

svazují, omezují. Člověk pak třeba 

při dlouholetém angažmá v  divadle 

snadno sklouzne do rutiny, zleniví. 

To bych nechtěla.  

Proč právě Jan Teplý byl ten 

pravý?

Nevím, poslechla jsem intuici. Hned 

při prvním pohledu na něj jsem se 

cítila bezpečně a  měla jsem pocit, 

že je to někdo mně velmi blízký. Má 

rodina. Než jsem ho potkala, zažila 

jsem vztahy uvolněnější, Honza byl 

ale od první chvíle velmi starostlivý, 

často mi volal. To jsem dřív nezažila. 

Předchozí kluci byli víc pozéři, Honza 

byl pravdivý. A pořád je. 

Shánět partnera v herecké branži 

asi není jednoduché, není někdy 

těžké poznat, jestli city nějakého 

muže jsou opravdové, nebo je je-

nom hraje? 

Někdy je to opravdu těžké. Někte-

ří herci bývají přelétaví. Když jsou 

pohlední, umí toho zneužít. V  této 

profesi je hodně situací, které běžně 

člověk nezažije. Kdy se vám stane, že 

se během „pracovního“ dne s někým 

několik hodin objímáte, líbáte, há-

dáte, smějete, trávíte s  ním spoustu 

hodin, a  to třeba dva měsíce téměř 

denně? Máte pocit, že takový člověk 

je vám důvěrně blízký, že ho velmi 

dobře znáte. A tato důvěrnost může 

snadno přerůst ve vztah. Protože této 

důvěrnosti je někdy těžké se ubránit. 

Musíte být vůči tomu imunní, zůstat 

nad věcí. Líbat se s  někým před ka-

merou, ale přitom o  tom vtipkovat, 

trochu si z toho utahovat, hlavně to 

nebrat vážně.

Člověk musí být sice imunní, ale 

zároveň citlivý.

Musí umět pracovat se svými emo-

cemi a hlavně se naučit nechat práci 

za sebou, rozlišovat, co je role a  co 

jeho osobní život. Někdo to nedělá, 

a když má nějakou drásající roli, nosí 

si ji domů a  nedokáže z  ní vyskočit. 

Žít s takovým člověkem musí být těž-

ké, já bych to asi nedokázala. I  tak 

je naše povolání nápor na psychiku. 

A nemusíte hrát nějakou vražedkyni 

nebo duševně labilní roli, stačí tře-

ba i  postavy z  Čechovových dramat. 

Abyste působila věrohodně, navozu-

jete si třeba dvě hodiny pocit zma-

ru, selhání, frustrace. A  pak se další 

dvě hodiny v tomhle „hnusu“ rýpete. 

Normální lidé se snaží do takového 

stavu neupadnout, vy to naopak dě-

láte dobrovolně a pravidelně.

Na to, jak z  podobného vnitřní-

ho stavu rychle vyskočit, jsou asi 

malé děti nejlepší lék?

Přesně tak. Nemám ani možnost nosit 

si práci domů, protože jakmile ote-

vřu dveře, skočí na mě obě holčičky 

a chtějí mě mít jen pro sebe. Takže ze 

sebe musím psychicky sebenáročnější 

roli hned setřást a být maminka a ře-

šit úplně jiné starosti i radosti. A jsem 

moc ráda. Holky a rodina vůbec jsou 

pro mě vlastně záchrana. 
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Jak dlouho vám před představením 

trvá navodit tu správnou psychic-

kou atmosféru? 

Třeba představení Hodina před svat-

bou, které hrajeme v Rokoku, je o tom, 

jak se sejde navenek harmonická ro-

dina, která se postupně celá rozhádá. 

Na povrch vyplavou různá tajemství, 

intriky mezi sourozenci, rodinné křivdy. 

Protože se to všechno děje postupně, 

nijak se připravovat nemusím, jak se 

děj téhle hry vyhrocuje a dramatizuje, 

naskakují ve mně ty správné pocity. Ale 

před jinými inscenacemi je potřeba na-

jít si čas se zklidnit, usebrat, soustředit.  

A když pak představení skončí, jste zase 

v jiném rozpoložení. Baví mě, že i když 

hrajeme stejnou hru, každé představe-

ní je úplně jiné, že diváci reagují na vás 

a vy zase na ně, že se navzájem ovliv-

ňujete. 

Vy jste vyrůstala se dvěma souro-

zenci. Jak na dětství vzpomínáte?

Se starší sestrou Katkou jsme od sebe 

o necelé tři roky. Byly jsme souputnice, 

ale někdy jsme spolu i  docela válčily. 

Tak jak to u dětí bývá. Pak nám rodiče 

oznámili, že budeme mít dalšího souro-

zence.  Nejdřív nás to zarazilo, ale pak 

jsme se na miminko těšily. Bratr Viktor je 

náš benjamínek, s Katkou nás bavilo se 

o něj starat. Se sestrou jsme byly vždycky 

hodně stmelené, ale ona pak začala stu-

dovat na pedagogické škole a  chybělo 

mi, že je ode mě daleko. Pak jsem i  já 

šla z Malacek na konzervatoř do Brati-

slavy a měla jsem úplně jiné starosti. My 

dva s Viktorem žijeme v Praze, ale Katka 

je na Slovensku, takže se nevídáme tak 

často, jak bych chtěla, a občas se mi po 

ní stýská. Ale snažím se domů jezdit, jak 

jen to jde. Řekla bych, že jsem byla při-

způsobivé dítě. To je asi úděl prostřed-

ních sourozenců. Nikdy nejsou jedináč-

ky, neužijí si pozornost prvorozeného 

dítěte, ani benjamínka.

Přizpůsobivé dítě znamená, že jste 

nijak nezlobila?

Byla jsem bezproblémová a nijak výraz-

ně nezlobila. Ale taky jsem byla hodně 

živá a  velká průzkumnice. Babička říka-

la, že byla raději, když hlídala jen Katku, 

než nás obě. Protože já jsem ráno odešla 

z domu a vrátila se až večer. Babičce va-

dilo, že o mně neví, netuší, kde celý den 

jsem, že se klidně naobědvám u sousedů 

a podobně. Byli jsme na vesnici, kde se 

každý znal, takže se o mě nemusela zas 

tak moc bát, ale jí přesto vadilo, že se 

celý den potuluju venku. Byla jsem na-

půl kluk. Ale nic jsem si nevynucovala, 

ani nijak extra nezlobila, ani později 

jsem nebyla rebelka. Ve čtrnácti letech 

jsem odešla do Bratislavy na konzerva-

toř, a to už na rebelování nebyl čas, mu-

sela jsem se o sebe dokázat postarat bez 

rodičů. Pak jsem odešla do Prahy, tedy 

do ještě většího města, a opět se snažila 

obstát. Ano, začala jsem kouřit, zažila 

večírky, ale to není žádné velké rebel-

ství, tím si prošel asi každý z nás. Kaž-

dý má pocit, že musí chodit na večírky, 

aby mu něco neuteklo, aby byl v centru 

dění. Než mu dojde, že o nic nepřijde, 

a raději se pořádně vyspí. Můj současný 

stav mi tu dobu tak trochu připomíná. 

Ne večírky, ale tím, že jsem permanent-

ně nevyspalá. Mladší dceru totiž pořád 
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ještě kojím. Ale už je to přeci jen o něco 

lepší. Večírky jsou teď pro mě svátkem. 

Babička nám sice pohlídá holky, když 

oba s  Honzou hrajeme, občas si vyra-

zíme na večeři, ale být na mně, uvítala 

bych takové večery jen ve dvou klidně 

častěji. 

Emilce jsou dva roky, ale Evelínce 

pět a půl. Už v ní rozpoznáte třeba 

herecké geny?

Co se týče mimiky, všichni říkají, že star-

ší Evelínka je mi dost podobná, Emilka 

je spíš po Honzovi. Dcerky mívají někdy 

období, kdy vzdorují, v  tu chvíli bych 

řekla, že jsou víc po tatínkovi, který je 

výbušnější. (smích). Jsou to zdravé hol-

čičky, které se přirozeně projevují, jsem 

ráda, že umí dát najevo emoce a nejsou 

uťápnuté a nesmělé. Evelínka doma tan-

čí a zpívá a hraje si na všechno možné, 

Emilka ji napodobuje. Těžko říct, jestli 

se některá z nich vydá v našich stopách. 

Jak jste pro holčičky vybírali jména? 

Jednou jsem se s  tetou bavila o Evely-

ně Steimarové a  to jméno se mi líbilo. 

A pro Emílii jsme se rozhodli až v porod-

nici. 

Mají holčičky s tatínkem nějaký 

oblíbený rituál? 

Honza s Evelínkou lyžuje, Emilka je na 

to zatím malá. Já nelyžuju, ale zajišťuju 

na horách servis a  venčím našeho de-

setiletého retrívra. Plánujeme na hory 

vyrazit, tak doufám, že ještě bude sníh. 

Musíme toho využít, dokud je ta mož-

nost. Evelínka půjde v září do školy, což 

pro nás bude velká změna. Teď máme 

dost free život. Vstáváme tak, abychom 

odvedli Evelínku do školky na devátou. 

Když máme volno, klidně se sebereme 

a jedeme na týden za babičkou na Slo-

vensko. Ale od září nás po třinácti le-

tech našeho vztahu čeká vstávání do 

školy v půl sedmé. To bude horší. 

Brala byste mít doma stejné sesku-

pení, v  jakém jste vyrůstala – dvě 

holčičky a jednoho chlapečka? 

Nebráním se třetímu dítěti, ale ani 

ho nijak neplánuju. Bylo by zajímavé 

vychovávat chlapečka, porovnávat. 

A  kdyby se znovu narodila holčička, 

vůbec by mi to nevadilo. Jaká dušička 

má přijít, pokud vůbec nějaká další, ta 

přijde.

Nejstarší vzpomínka na dětství:

Jsem pod postýlkou a hraju si se skleně-

nými kuličkami. Pak další obraz o něco 

později. Přišla jsem domů s  nanukem 

a  maminka se mě ptala, odkud ho 

mám. Řekla jsem, že jsem ho koupila 

v samoobsluze. Maminka se divila, jak 

je to možné, vždyť nemám peníze. Já 

jsem jí vysvětlila, že jsem za něj zapla-

tila kuličkami. Maminka – pedagožka 

pak sehrála scénku, v níž volá ke dve-

řím, kam měl jako přijít policajt, aby se 

zeptal na tu Mišku Badinkovou, která 

nezaplatila za nanuka. Ve mně tahle 

scéna zanechala takovou vzpomínku, 

že jsem pak už nikdy nic podobného 

neudělala.  

Monika Seidlová

Foto Marie Votavová

Líčila a česala Iva Davis 
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