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Máte rádi podzim? Pokud ano, tak v tuhle 
chvíli si užíváte plnými doušky. Pravda, 
občas nás letos vytrestal lijákem, či vich-
řicí, ale povětšinou se venku střídají snad 
všechny barvy, sluníčko svítí přes koruny 
stromů a romantika podzimu je všudypří-
tomná. Jen ty večery, kdyby nebyly tak 
chladné... Ale zase na druhou stranu, 
znáte lepší alibi, proč si zalézt pod deku, 
vypít nějaký dobrý čaj a odpočívat?
A až budete zažít tuhle svoji chvilku relaxu 
a pohody, možná vám přijde vhod něco 
ke čtení. A to je ta správná chvíle pro to, 
vzít do ruky náš časopis. A co v něm ten-
tokrát najdete? Rozhovor s herečkou Lucií 
Benešovou nejen o rodině se čtyřmi dět-
mi, ale i o vysněném domečku plném po-
hody. Článek, který vám poradí, jak vybrat 
správnou hračku, což je v období, kdy se 
pomalu připravujeme na Vánoce, hodně 
důležité. Nezapomeňte si nastudovat i jak 
připravit zdravou svačinu a co si na pod-
zim nejlépe zavařit..
Určitě vás zaujme povídání na téma jí-
delníček při kojení, nebo třeba rady, jaké 
vybrat vitamíny, pokud chcete podzim 
prožít ve zdraví a v pohodě.
A to je to, co vám především přeji, pro-
tože bez zdraví a bez celkové pohody to 
v životě moc nejde.

Tak krásný podzim a na shledanou zase 
za měsíc…

Editorial
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Těhotenství

Existují zdravotní problémy, o kterých se nám mluví snáze a pak jsou ty, které jsou 

spíše „pro ostudu“. Mezi ně patří právě inkontinence. Bohužel, se na ni takto 

nahlíží většina žen a neřeší ji, dokud se nedostane do skutečně vysokého stádia. 

Je to skutečně něco, za co bychom se měly stydět? A dá se tomuto zdravotnímu 

problému předcházet nebo jej alespoň efektivně vyléčit?

JAK SE DEFINITIVNĚ ZBAVIT 
„OSTÝCHAVÉHO” PROBLÉMU 

ŽEN?
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NEMOC SI NEVYBÍRÁ
Myslíte, že se vás inkontinence netýká? 

Že je to záležitost až pozdního věku? 

Omyl! S problémy s nečekaným únikem 

moči se totiž můžete setkat už během 

těhotenství nebo brzy po porodu. Dá se 

tomu ale samozřejmě předcházet. Vý-

znamně pomoct mohou tzv. Kagelovy 

cviky neboli cviky na zpevnění pánevní-

ho dna. Jak najít svaly pánevního dna? 

Na poprvé se to může zdát složitě, ale 

jde jednoduše o ty svaly, které aktivuje-

me, pokud chceme zadržet močení. Vy-

zkoušejte si to rovnou na toaletě, které 

svaly je potřeba zatnout, když potřebu-

jete zastavit proud moči. Teď už tedy 

víme, na které svaly se soustředit a stačí 

je pravidelně posilovat. Při samotném 

cvičení dbejte na to, že stahujete pou-

ze tyto svaly. Zatnuté nejsou břišní, ste-

henní ani sedací svaly! Při napínání svalů 

nezapomínejte dýchat, zadržet dech 

není v tomto případě žádoucí. A jdeme 

na to – stahujte svaly, jak nejpevněji 

můžete, pravidelně dýchejte a  po pár 

vteřinách povolte. Vydržte alespoň 6 až 

8 sekund. Pak povolte a opakujte něko-

likrát po sobě. Pro tento druh cvičení je 

extrémně důležitá pravidelnost, proto 

si tyto série dejte alespoň třikrát denně. 

Velkou výhodou Kagelových cviků je 

to, že je můžete praktikovat prakticky 

kdekoli – doma, v  práci, na zastávce 

MHD nebo v čekárně u doktora. A jako 

bonus se časem dostaví i zkvalitnění se-

xuálního prožitku.

JAK TO VIDÍ LÉKAŘ
Potíž neudržení moče to není pouze 

problém zdravotnické povahy ale také 

psychické, který může mít drasticky vliv 

na život a normální fungování ve spo-

lečnosti. „Pocit bezradnosti, ztráty po-

citu důstojnosti, stud, to cítí každodenně 

osoby trpící inkontinencí. Kvalita jejich 

osobního a profesního života se značně 

zhoršuje. Občas se stává, že osoby 

s  touto obtíží končí zaměstnání, pře-

rušují společenské kontakty, nevychází 

z  domu, což může způsobit společen-

skou izolaci, a v krajních případech de-

presi,“ popisuje MUDr. Václav Cikánek. 

Co když jste prevenci opomněli nebo už 

zkrátka nezabírá? Dobrou zprávou je 

to, že existuje novátorská, neinvazivní 

léčebná metoda neudržení moče a  ji-

ných ostýchavých nemoci. Je úplně bez-

pečná, bezdotyková a nenutí pacienta 

k přijímání dalších léčebných prostředků. 

„Hovoříme zde o terapii magnetickým 

polem s proměnným kmitočtem, které 

 působí na jednotlivé skupiny nervů 

a svalů pánevního dna odpovědných za 

kontrolu udržení moče a zpevňuje je,“ 

dodává MUDr. Václav Cikánek.

Okamžitým řešením problému je samo-

zřejmě i správný výběr inkontinenčních 

vložek, které zajsití ženě pocit bezpečí 

a pohody.

Foto: Shutterstock.com
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Flower ultra savé dámské vložky
Dámské hygienické vložky s vysokou sací schopností vhodné pro 
dámskou hygienu v období šestinedělí. Sterilizovatelné parou 
a dalšími médii díky absenci teplem deformovatelných vrstev. Povrch 
vložky z netkaného textilu odvádí tekutinu rychle a efektivně 
díky funkčnímu embosování. Ultrasavé jádro váže 
tekutinu uvnitř a zajišťuje tak maximální pocit 
sucha při styku s pokožkou.

Dámské hygienické vložky s vysokou sací schopností vhodné pro 
dámskou hygienu v období šestinedělí. Sterilizovatelné parou 
a dalšími médii díky absenci teplem deformovatelných vrstev. Povrch 
vložky z netkaného textilu odvádí tekutinu rychle a efektivně 
díky funkčnímu embosování. Ultrasavé jádro váže 
tekutinu uvnitř a zajišťuje tak maximální pocit 

Flower Antiseptic ultra tenké
Ultra tenké menstruační vložky Flower AntiSeptic obsahují aktivní kyslík, který 
šetrně desinfi kuje vložku a omezuje nepříjemný zápach neutralizací aromatických 
sloučenin. Vzhledem k vynikajícím absorpčním vlastnostem jsou vložky vhodné 
nejen při menstruaci, ale i při lehké inkontinenci. Vložky AntiSeptic jsou určeny pro 
pravidelné použití. 

Novinka

Flower ProBiotic ultra tenké
Unikátní kombinace dámské hygienické vložky a probiotik. 
Vložky obsahují čistou probiotickou kulturu Lactobacillus 
acidophilus. Flower ProBiotic přispívá k péči o poševní 
sliznici a komfortní mikrofl óru. Vložky ProBiotic jsou určené 
pro pravidelné použití. 

Porodnické vložky

Dostupné ve vaší lékárně nebo na www.doktor-shop.cz 
BATIST Medical a.s., Nerudova 309, 549 41  Červený Kostelec, tel.: +420 491 413 311, 

email: info@batist.cz, www.batist.cz
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Svět nejmenších

Kojenecké koliky jsou starým známým nepřítelem maminek i jejich malých 

uzlíčků štěstí. Setká se s nimi téměř každé čtvrté miminko v období od 

narození do šesti měsíců věku. Nejkritičtější je období kolem druhého a 

třetího měsíce. To, že se miminko necítí dobře, nám dává na známost tím 

jediným způsobem, který zatím zná, tedy pláčem.

KDYŽ MIMINKO 
PLÁČE



INZERCE

9

Svět nejmenších



Kolika se nejčastěji projevuje tak, že je 

miminko v nepohodě a neustále pláče. 

Charakteristický je záchvatovitý, neu-

tišitelný pláč bez vysvětlitelné příčiny, 

který trvá více než tři hodiny denně 

a  zjevuje se více než tři dny po dobu 

nejméně tří týdnů.  Kolikami trpí děti 

převážně ve večerních hodinách.

Určit přesnou příčinu, proč se kolika 

objevuje, je velmi náročné. Stanovení 

diagnózy stojí především na detailním 

a cíleném kladení otázek rodičům, ze-

jména pak mamince, o  problémech 

a potížích dítěte. Často se využívají i vy-

šetření ultrazvukem, aby se vyloučily 

vnitřní deformace nebo gastroezofage-

ální reflux.

Obtíže spojené s kolikami mohou sou-

viset jak s  psycho-sociálními faktory, 

jako jsou např. napětí mezi matkou 

a  dítětem, nezralost nervového systé-

mu, neschopnost dítěte zpracovat vněj-

ší podněty, přílišná úzkostlivost matky, 

nesprávná technika krmení či poporod-

ní deprese, tak i s organickými onemoc-

něními (např. napadení parazity). Také 

mohou souviset se stravou matky, ale 

i dítěte.

„Kolika je ve velké míře způsobena 

nezralostí struktur trávicího traktu. 

U části dětí s kolikami je příčinou into-

lerance laktózy. Je obvykle přechodná 

v prvních měsících života a je způsobe-

na nedostatečnou aktivitou střevního 

enzymu laktáza, která tráví mléčný 

cukr laktózu,” vysvětluje pediatrička 

MUDr. Darina Čiková. Laktóza je hlav-

ním cukrem každého mateřského mlé-

ka a nachází se také v tekuté kojenecké 

stravě. K  tomu, aby mohla být střevy 

dobře vstřebána, je potřeba, aby byla 

rozdělena na své dvě molekuly - glukó-

zu a galaktózu. To má v těle na starosti 

enzym laktáza. U mnoha kojenců však 

jeho produkce není dostatečná. To způ-

sobuje, že nestrávený mléčný cukr pře-

chází do dolních částí trávicího traktu.  

Následně dochází v tlustém střevě k pro-

cesu kvašení a  produkci plynů. Intole-

rance laktózy se projeví nadýmáním, 

zvětšením bříška, zhoršeným refluxem 

se zvracením, řidšími stolicemi a bolestmi 

bříška. U  některých jsou přítomny jen 

kolikovité bolesti bříška. Kojenecké ko-

liky způsobené intolerancí laktózy jsou 

většinou přechodné a  odezní kolem  

4. až 6. měsíce věku dítěte.

Zásady, které mohou pomoci přede-

jít kojenecké kolice, nebo jak ulevit 

miminku, vysvětluje MUDr. Čiková:  

„Pohoda v  rodině bez většího stresu, 

správná technika kojení či krmení mléč-

nou náhražkou nebo strava kojící mat-

ky s vynecháním či omezením potravin, 

které mohou vyvolat či zhoršit koliku 

(květák, kapusta, okurky, cibule, papriky 

nebo příliš kořeněná jídla). Vhodné jsou 

i  masáže bříška ve směru hodinových 

ručiček a  přípravky na odplyňování. 

I  šetrně zavedená rektální trubička 

může miminku ulevit. Pokud je příči-

nou kolik intolerance laktózy, pomů-

že dodávání enzymu laktáza ve formě  

kapek, který tráví mléčný cukr laktózu.” 

Zdroj: detskekoliky.cz, 

foto: Shutterstock.com
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Viburcol® čípky
Léčivý homeopatický přípravek tradičně 
užívaný pro zmírnění neklidu a podrážděnosti 
dětí v kojeneckém věku při:

 Zvýšené teplotě nebo horečce

 Nespavosti a bolestech bříška

	 Prořezávání zoubků

	 Běžných dětských infekcích

	 ke zmírnění příznaků

JIŽ
 O

D 1. DNE VĚKU

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Viburcol čípky k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

- Heel

www.viburcol.cz

1-2 s_BabyCalm.indd   1 8.4.2013   11:37:44
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Svět nejmenších

Diagnoza ADHD už dávno není žádným strašákem. Věděli jste ale, že děti s touto 

diagnózou by měly mít své speciální hračky? Na co se ale zaměřit při výběru hraček 

a her pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou? Měly by to být hračky, které 

budují sebedůvěru a sebeúctu a podporují silné stránky dítěte.

JAK VYBRAT 
SPRÁVNOU HRAČKU
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ADHD  je nejčastěji diagnostikovanou 

duševní poruchou u  dětí a  dospívají-

cích. Porucha pozornosti s hyperaktivi-

tou patří mezi neurovývojové poruchy. 

Tato porucha se projevuje již od raného 

dětství, nejvíce však ve školním věku, 

kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % 

případů přetrvává do dospělosti a  vy-

skytuje se u 4–5 % dospělých.

ADHD  je neurologická porucha, kte-

rá se projevuje nepozorností, hyperak-

tivitou, impulzivitou, která je častější 

a závažnější než u dětí na srovnatelném 

stupni vývoje. Způsobuje potíže natolik 

vážné, že mohou narušit jejich schop-

nost běžného života doma, ve škole či 

kdekoliv ve společnosti. Tyto příznaky 

ovlivňují všechny aspekty života dítěte.

 

Dětští psychiatři a  pedagogové čas-

to používají  hračky jako léčebný ná-

stroj pro děti s  ADHD. Rodiče mohou 

tyto postupy následovat a  využívat 

hračky a  hry ke zlepšení úrovně ko-

munikace se svými dětmi a  při řešení 

konkrétních problémů a  cílů chování. 

Děti s poruchou pozornosti a hyperak-

tivitou mají jiné potřeby a  nároky na 

hračky než děti bez této poruchy. Děti 

s ADHD mívají zvýšenou potřebu stimu-

lace a potíže soustředit se na jednu věc 

po delší časový úsek. U dítěte s ADHD se 

mohou tyto vlastnosti projevit ztrátou 

zájmu o nové hračky velmi rychle.

JAKOU HRAČKU VYBRAT?
Vhodné  jsou  hračky nebo hry,  kte-

ré jsou  fyzicky náročnější  a  umožňu-

jí rychlejší herní tempo. Hračky by měly 

dokázat dítě zaujmout a  zároveň by 

měly napomoci k  rozvoji schopností 

a dovedností dítěte.

Zde je několik tipů pro výběr hraček.

• Využijte silné stránky dítěte.

Pokud například víte, že je vaše dítě 

dobré v  počtech, snažte se vybrat ta-

kové hry, které budou využívat těchto 

dovedností. 

Všechny děti s  ADHD mají nadbytek 

energie, kterou mají potřebu využít, 

proto by měla být při hře podporová-

na fyzická aktivita a  rozvíjeny fyzické 

schopnosti a dovednosti. Hračky a po-

můcky pro pohybové aktivity poskytují 

odbytiště nahromaděné energie. Na-

prostou většinu těchto hraček je možné 

využívat i v zimních měsících pro aktivi-

ty pod střechou.

• Rozvíjejte sebedůvěru a zpětnou 

vazbu.

Hra by měla u  dítěte rozvíjet sebedů-

věru ve své schopnosti a poskytovat mu 

bezprostřední zpětnou vazbu při vyko-

návané činnosti. Komplikované a příliš 

složité hračky a hry mohou působit na 

děti s  ADHD zastrašujícím dojmem. Je 

vhodné vybírat hračky s  jasnými funk-

cemi a pravidly využívání. Namísto ná-

kupu složité stavebnice je vhodnější 

vybrat jednodušší variantu a spolupra-

covat při sestavování společně s  dítě-

tem.

• Udržujte pořádek a přehlednost.

Dítě s ADHD by mělo mít ve svém po-

koji jen několik funkčních a kvalitních 

hraček. Velký počet hraček dítě snad-

no rozptýlí a odpoutává pozornost od 

samotné hry. Na hracím stole by měla 

být pouze jedna nebo maximálně dvě 

hračky. Ostatní hračky a hry je vhodné 

mít uložené v uzavřené skříni.

• Vybírejte kratší hry.

Hry pro děti se  snažíme vybírat s  jas-

nými, snadno pochopitelnými pravi-

dly.  Hry s  kratší dobou trvání jsou při 

výběru také lepší volbou.

• Rozvíjejte komunikační schopnosti 

a dovednosti.

Pro děti s  ADHD jsou vhodné hračky 

pro hraní rolí, které pomáhají rozvíjet 

představivost a  komunikační doved-

nosti. Tyto hry umožňují dětem vyjádřit 
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pocity, které je pro ně obtížné vyjádřit 

přímo.

U dítěte s ADHD může být více pravdě-

podobné, že bude odmítnuto svými vrs-

tevníky. Tyto děti také mají méně přá-

tel, než ti, které tuto poruchu nemají. 

• Rozvíjejte kreativitu.

Lidé s  ADHD jsou často inteligentní, 

přátelští a kreativní lidé. Tento potenci-

ál by měl být podněcován již od útlého 

věku.  Při výtvarném vyjádření neexis-

tuje žádný špatný způsob, jak využívat 

výtvarné potřeby. Práce s  výtvarným 

materiálem umožňuje dítěti vyjádřit 

se neverbálním způsobem. Úkolem do-

spělých zůstává dítě pozitivně motivo-

vat a podporovat například uspořádá-

ním výtvarné výstavy.

• Mějte rozumná očekávání.

U dětí s ADHD nelze očekávat, že bu-

dou trávit čas při zdlouhavé hře. Úko-

lem zůstává vytvořit vzájemně ohle-

duplný vztah mezi dítětem a  okolním 

prostředí a  podporovat oboustrannou 

důvěru.

Následující otázky je dobré si položit 

před pořízením nové hračky. Mohou 

vám napomoci při rozhodování, zda je 

hračka pro vaše dítě vhodná či nikoliv.

1. Působí hračka na více senzorů dí-

těte? Jaké podněty dítěti přináší? 

Jak ho to stimuluje?

2. Jak  snadné nebo složité si s  hrač-

kou začít hrát? Je náročné jí na-

stavit, připravit? Hračky a  hry 

s kratším časem pro přípravu jsou 

v tomto případě vhodnější.

3. Je hračka určena pro venkovní 

nebo vnitřní využití? Představuje 

místo, kde bude hračka používána, 

nějakou výzvu pro dítě?

4. Umožňuje hračka dítěti být úspěš-

né (budování sebedůvěry)? Přináší 

vítězství nebo pocit prohry? Ko-

operativní hry pomáhají rozvíjet 

sociální schopnosti.

5. Je hračka v souladu se současnými 

trendy, tak aby se necítilo dítě od-

lišné?

6. Podporuje hračka  sebe-vyjadřová-

ní nebo kreativitu?

7. Může být hračka  upravena tak, 

aby vyhovovala vašemu dítěti?

8. Je hračka přiměřená věku a schop-

nostem dítěte? Hračky, které jsou 

určeny pro starší děti, mohou způ-

sobovat svojí náročností u  dítěte 

frustraci.

9. Je hračka schopná odolat  inten-

zivnímu používání bez poškození? 

Děti s hyperaktivitou si hrají velmi 

intenzivně.

10. Podporuje hra s hračkou interakci 

s ostatními dětmi?

Někdy mohou ty nejjednodušší hračky 

a hry poskytnout dítěti s ADHD největší 

přínos.

Výběr správné hračky může pomoci dě-

tem s  ADHD lépe se soustředit, získat 

sebevědomí a naučit se vhodně komu-

nikovat s ostatními dětmi.

Zdroj: Spravnahracka.cz, 

foto: Shutterstock.com
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RAVENSBURGER 
UVÁDÍ ŽHAVOU NOVINKU „GRAVITRAX“ 
NA ČESKÝ TRH

Společnost Ravensburger přináší na trh novinku Gravitrax, interaktivní kuličkovou 
dráhu, která testuje zákony gravitace. Děti i dospělí si mohou hrát společně a sta-
vět nejrůznější možné designy dráhy. Akční doplňky dodávají hře na napínavosti 
a umožňují ovlivňovat běh kuličky s pomocí magnetické síly, kinetiky a gravitace. 

Tři kuličky na startu a závod o to, která projede postavenou dráhu nejrychleji. Dráha je posta-
vena z nejrůznějších komponentů a na různých úrovních: červená kulička překříží cestu zele-
né. Magnetický kanon vystřelí modrou kuličku. Zelená kulička se zpomalí ve smyčce a modrá 
vystřelí před ní … 

Nezáleží na tom, jestli při stavění dráhy budete následovat instrukce nebo jestli vyzkoušíte 
svou vlastní kreativitu. Jde hlavně o to si to užít. Malí i velcí stavitelé musí chytře využívat zá-
konů fyziky a pospojovat jednotlivé díly tak, aby si postavili vlastní zábavnou horskou dráhu. 
Akční doplňky, jako magnetický kanon, kladivo, smyčka nebo katapult posouvají stavebnici 
a její zábavnost na další úroveň..

Gravitrax přináší novou zábavu pro všechny, kterým je osm a vice let, jak prozkoumat fyzikální 
zákony. Startovací sada Gravitrax obsahuje 100 dílů a variabilní hrací desku, karty s úkoly, plány 
na stavění a 6 kovových kuliček. K základní sadě je možné doplnit dvě velká rozšíření a akční 
doplňky. V Německu byl letos v srpnu vytvořen světový rekord, když dva lidé postavili kuličko-
vou dráhu GraviTrax dlouhou 246 metrů z více než 20 tisíc dílků. 

GraviTrax také jako aplikace zdarma
K  nové kuličkové dráze byla vytvořena také aplikace. Ta dětem 
umožňuje postavit jejich designy dráhy v digitální formě a později 
je otestovat s reálnými komponenty. Měnící se perspektiva běžící 
kuličky může být sledována také ve virtuální realitě připojením vir-
tuálních brýlí. Aplikace je zdarma a je dostupná pro iOS a Android.  

Více informací na www.ravensburger.cz

Komerční prezentace

ravensburger.indd   1 3.10.2018   16:28:36



18

Svět nejmenších



INZERCE

19

Svět nejmenších

Péče o malé miminko je jednou z nejnáročnějších prací vůbec, potvrdí mi nejedna 

maminka. Naštěstí existuje spousta pomůcek, které nám ji alespoň trochu usnadní. 

POMŮCKY, 
KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ



DUDLÍKY
Bez dudlíku, neboli šidítka se neobe-

jde skoro žádné miminko. Jenže v ka-

ždém obchodě s  potřebami pro děti, 

v každém hypermarketu i  lékárně jich 

je tolik druhů. Liší se velikostí, mate-

riálem i  tvarem. Který je ten nejlepší? 

Jakkoli se totiž mluví o  tom, že by se 

dětem dudlík dávat neměl, že může 

poškodit jejich chrup či zdeformovat 

dásně, mnoho maminek na něj stejně 

nedá dopustit. Pediatři se ale shodnou 

v tom, že mnohem lepší je klidné dítě 

s dudlíkem, než neklidné bez dudlíku. 

A přesně proto si řada maminek dudlík 

tak pochvaluje. Vždyť jen jemu často 

vděčí za trochu klidu či pár hodin ne-

rušeného spánku. Jenže naše prapra-

babičky to měly jednodušší, vystačily si 

s  obyčejným sladkým cumlem. A  naše 

babičky či maminky také neměly moc 

z  čeho vybírat, v  obchodech byl vět-

šinou jeden druh dudlíku. Ale dnes? 

Dudlíků je celá řada!

Na velikosti záleží

Prvním, co byste při výběru šidítka pro své 

dítě měli sledovat, je jeho velikost. Vyrábí 

se totiž dudlíky pro miminka ve věku 0 

až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 12 až 18 

měsíců. A dokonce se dají sehnat i  spe-

ciální dudlíčky pro předčasně narozené 

děti nebo děti s nízkou porodní váhou! 

A zrovna v tomto případě nejde o snahu 

výrobců donutit rodiče kupovat každý 

půlrok nové dudlíky. Není totiž vůbec 

rozumné, aby čerstvě narozené mimin-

ko cumlalo dudlík určený pro batolata. 

Rozdíl ve velikosti jejich pusinky je znač-

ný, tudíž správná velikost dudlíku snižuje 

riziko deformace patra či zoubků. Infor-

mace o tom, pro jak staré děti je šidítko 

určeno, bývá uvedena přímo na obalu. 

Pokud tam tato informace není nebo je 

tam psáno, že jde o univerzální velikost, 

raději se tomuto šidítku vyhněte.

Silikon, nebo kaučuk?

Na našem trhu jsou k  dostání dudlíky 

vyrobené ze dvou přírodních materiá-

lů. Jde o  šidítka silikonová, která jsou 

průhledná, a kaučuková, která mají ty-

pické žlutohnědé zabarvení. Uvádí se, 

že silikon by měl být trvanlivější, dudlík 

by toho tedy měl vydržet víc, než ten 

kaučukový. Ovšem vezmeme-li v úvahu 

výměnu šidítek z hygienických důvodů, 

nebo i z důvodu toho, že nám z něj dít-

ko vyrostlo, je to nejspíš jedno. V tom-

to případě je dobré, nechat vybrat dítě. 

Některá miminka dávají přednost kau-

čuku, který bývá o něco měkčí a sání je 

tak jednodušší, jiná zas preferují sili-

kon. Jednoduše zkoušejte, brzy zjistíte, 

co funguje zrovna na váš poklad.

KOJENECKÉ LAHVE A SAVIČKY 
Popravdě je to podobné jako s dudlíky. 

Některé dítě chce placatý, některé ku-

latý, jednomu nevadí silikon, další ra-

ději kaučuk. Ale protože za savičkou se 

přeci jen skrývá jídlo, většinou  dítě při-

jme hned první nabízenou lahev. Takže 

pro začátek kupte lahvičku se siliko-

novým  dudlíkem, který je sice tvrdší, 

ale zato déle vydrží. Nezapomeňte se 

podívat na věkovou  skupinu. Lahvičky 

se prodávají se savičkami od 0 do 4 až 

6ti měsíců a pak od 4 až 6ti měsíců  do 

12 měsíců. Jsou v nich také tři druhy ot-

vorů. Na čaj je nejmenší, na mléko je 

střední a pak  největší na kaši. Existují 

ale i lahvičky s univerzální savičkou. Ty 

bychom ale nejmenším dětem nedopo-

ručili, protože rychle tekoucí tekutinu 

z  nich nemusí stihnout polykat. Také 

si můžete zvolit mezi placatými a  ku-

latými savičkami. Skleněné lahvičky se 

v době ftalátů a další chemie jeví jako 

nejlepší volba. Ale pozor, oproti plasto-

vým má skleněná lahvička tu 

nevýhodu, že je těžší (takže s ní starší 

dítě hůře manipuluje) a také při vyvařo-

vání a po ohřátí  mléka, zůstává dlouho 

horká. Na druhou stranu se v  ní mlé-

ko déle udrží teplé. Plastové  lahvičky, 

koupené v běžném obchodě, musí mít 

atesty, takže by měly být nezávadné. 

V tomto  případě se vyplatí raději si při-

platit za značku (i  když ani ta nemusí 

být bez závad, ale je to jistější). Plasto-

vé lahvičky jsou lehčí a starší dítě s nimi 

obratně manipuluje, aniž byste se bála, 

že se lahvička rozbije a dítě se o ni zraní. 

CHŮVIČKY A BABY MONITORY
V  první řadě je třeba rozlišit chůvičky 

a baby monitory. Chůvičky se používa-

jí především k  hlídání miminka, které 

může klidně spinkat v  jiné místnosti, 

třeba ve svém pokojíčku a  přesto má 

maminka možnost sledovat na dálku 

dění v této místnosti. Baby monitor vás 

zas dokáže včas upozornit na případ-

né ohrožení života dítěte, dá vám tak 

možnost poskytnout rychle první po-

moc a přivolat lékaře. Ne každý má tak 

velký byt, že využije chůvičky, nicméně 

se mohou hodit na dovolené, na chatě, 

na návštěvě u  přátel apod. Baby mo-

nitor se hodí pro každé miminko (pro 

váš klid a jistotu), snad s výjimkou těch, 

které trvale spinkají v posteli svých ro-

dičů (tam totiž použít nelze).

Chůvičky se dělí podle typu do více ka-

tegorií: 

Analogové chůvičky 

jsou vhodné především do méně oby-

dlených míst, jako jsou vesnice, popř. 

okraje měst, protože jim v  provozu 

nebrání stromy (pracují většinou na 

nižších frekvencích) a mají malý počet 

přenosových kanálů. Tím se zásadně liší 

od chůviček digitálních. 

Digitální chůvičky 

jsou lépe chráněny proti rušení ostatní-

mi přístroji (například jinými chůvička-

mi, jste-li v prostředí, kde je více takto 

sledovaných dětí). Dají se rozdělit do 

dvou podskupin: 

– chůvičky do měst a hustě osídlených 

oblastí 

– chůvičky s vibračním upozorněním vhod-

né například pro hluchoněmé rodiče. 

25.–28. 10. 2018
www.for-babies.cz OFICIÁLNÍ VOZY

9. VELETRH POTŘEB PRO DĚTI A KOJENCE

WORKSHOPY PRO MAMINKY

DĚTSKÝ A PŘEBALOVACÍ KOUTEK

VÍKEND S PRASÁTKEM PIGY

Á Í

BABIES_18_210x148.indd   1 04.09.18   16:45
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Videochůvičky 

Dosah videochůviček je nesrovnatel-

ně menší než u  klasických zvukových 

chůviček! Jsou proto vhodné spíše do 

menších bytů, anebo, najdete-li dobré 

umístění, i  do dvoupodlažních rodin-

ných domů. Ve srovnání s  jinými typy 

jsou náchylnější k  rušení např. od mi-

krovlnek, wifi. Všechny videochůvičky 

přenášejí obraz v  pásmu 2,4 GHz, což 

znamená, že v  přenosu budou vadit 

stromy a zdi - jsou tedy vhodné spíš ke 

stálé instalaci do pokojíčků a tam, kde 

je mezi přístroji přímá viditelnost. Ně-

které moderní videochůvičky mají od-

dělený přenos zvuku na jiné frekvenci. 

Takové videochůvičky pak zastanou 

i funkci klasických zvukových chůviček. 

Jaký je rozdíl mezi videochůvičkou 

a monitorovacím systémem? 

Nenechte se při nákupu zmýlit, proto-

že monitorovací systémy nemají funkce 

jako je indikace hluku, přenos aktivo-

vaný hlukem atd. Před nákupem si vše 

pročtěte a  rozmyslete.  Všechny chů-

vičky jsou složeny ze dvou základních 

jednotek: 

Rodičovská jednotka - je to ona část pří-

stroje, kterou mají rodiče u sebe. Z této 

jednotky budete poslouchat miminko 

nebo třeba sledovat teplotu vzduchu 

v místnosti u miminka… K miminku ne-

můžete vyslat žádný signál. 

Dětská jednotka

přístroj, který bude u  miminka. Obsa-

huje citlivý mikrofon, který má za úkol 

snímat zvuky. Některé chůvičky umějí 

měřit také teplotu, vlhkost nebo moni-

torovat dech miminka. 

Monitory dechu, neboli snímače 

pohybu

Snímač pohybu je speciální elektronic-

ká chůva (většinou nesprávně nazývaná 

„monitor dechu“), slouží ke snímání 

pohybů miminka v  postýlce. Jakmile 

snímač nezachytí žádný pohyb, signali-

zuje alarm. Dnes tyto snímače pohybu 

(monitory dechu) používají snad všech-

ny porodnice a také většina maminek. 

Díky těmto přístrojům se již podařilo 

zachránit mnoho miminek, které by 

jinak postihl syndrom náhlého úmrtí. 

Snímače pohybu (monitory dechu) je 

dobré používat společně se zvukovou 

chůvičkou. Kdyby totiž náhodou došlo 

k zástavě dechu, snímač pohybu (moni-

tor dechu) spustí poplach. Může se ale 

stát, že tento poplach neuslyšíte, pro-

tože budete zrovna chvíli venku nebo 

více vzdáleni. Když budete mít i zvuko-

vou chůvičku, máte jistotu, že se k vám 

zvuk donese. Existují i  přístroje, které 

kombinují funkci zvukové chůvičky 

a monitoru dechu v jednom. 

PMR vysílačky s funkcí chůviček 

Potřebujete chůvičku s maximálním do-

sahem? Pak si pořiďte vysílačku neboli 

občanskou radiostanici. Dosah signálu 

vysílačky je podle typu 3 až 10 kilome-

trů. Je však ovlivněn okolním prostře-

dím. V zastavěné oblasti nebo v kopco-

vitém terénu může být dosah výrazně 

omezen a nemusí překročit 500 m. Za 

ideálních podmínek, může být dosah 

těchto vysílaček přes 10 km. Stanice lze 

používat v  celé Evropské unii, v  USA 

však ne. Vysílačka PMR (Personal Mo-

bile Radio) pracuje v pásmu 446,00625 

až 446,1 MHz. Tyto vysílačky mají nevý-

hodu v tom, že je lze jednoduše odpo-

slouchávat a pracují s poměrně velkým 

vyzářeným výkonem. Proto je lépe vysí-

lací (dětskou) jednotku umísťovat dále 

od miminka, popř. použít handsfree 

nebo externí mikrofon. 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com 

• Vyhýbejte se výrobkům s kovovými anténami u dětských jednotek, protože to není bezpečné. 

• Dosah chůvičky - číslo, které uvádí výrobce, platí za ideálních podmínek bez překážek. Za normálních okolností bude platit 

číslo asi třikrát menší.
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Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím rychlých změn. 

Průměrné malé dítě do věku pěti měsíců přibere na dvojnásobek své původní 

hmotnosti, do věku 1 roku na trojnásobek a do 2 let na čtyřnásobek. Do konce 

prvního roku je dítě o 50 % vyšší než při narození, do 2 let je pak vyšší o 75%

ZDRAVÁ SNÍDANĚ 

PRO BATOLATA
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Kojenecký věk je velmi aktivní období 

i  pro lidský mozek. Mozek kojence je 

minimálně dvakrát aktivnější než mo-

zek dospělého. Abychom dodali mozku 

kojence dostatečnou výživu pro jeho 

správné fungování, musíme mu dodat 

i  správné množství sacharidů - glukó-

zy, která je nezbytným palivem pro 

mozkové buňky. Pro správnou funkci 

organismu během prvního roku života 

potřebuje kojenec minimálně 60 – 95 g 

stravitelných sacharidů denně.

S  růstem dítěte stoupá i  jeho aktivita, 

taktéž i spotřeba energie, a dítěti kolem 

šestého měsíce věku přestává mateřské 

mléko (případně náhradní mléčná výži-

va) stačit na pokrytí jeho energetických 

potřeb. Začínáme tedy zavádět nemléč-

né příkrmy, nejdříve zeleninové či ma-

so-zeleninové a  také příkrmy obilné, 

například ve formě kaší, které zlepšují 

celkovou výživu, a bylo u nich prokázá-

no mnoho pozitivních vlastností. „Hlav-

ní výživovou složku obilnin totiž tvoří 

složité sacharidy a kaše přirozeně obsa-

hují jenom malé množství soli a cukrů. 

Naopak v nich najdeme mnoho vitamí-

nů, zejména skupiny B, a minerály jako 

železo a zinek, které jsou pro malé děti 

velmi důležité,“ vysvětluje MUDr. Pavel 

Frühauf.

První kaše by měla být čistě obilná 

s  vhodným kojeneckým mlékem, velmi 

jemné konzistence bez přidaných přísad 

či cukru. Později je dobré zařazovat kaše 

s  pestřejšími kombinacemi obilnin či 

ovoce. V českých zemích je obvyklé prv-

ní obilné příkrmy podávat před spaním, 

protože kojence lépe zasytí na noc. Obil-

ná kaše je ovšem vhodná nejen k večer-

nímu zasycení, ale především jako vy-

datná cereální snídaně pro batolata.

ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO START 
DO NOVÉHO DNE
Ne nadarmo se říká, že snídaně je hlav-

ním zdrojem energie pro celý den, 

a  proto bychom ji neměli vynechávat. 

Toto pravidlo platí u kojenců a batolat 

dvojnásob. Pravidelné snídání patří ke 

správným stravovacím návykům, které 

si člověk buduje právě už od raného 

dětství. Malé děti však často dostávají 

snídani zcela nevhodnou – snídají pe-

čivo se sýrem, máslem, šunkou nebo 

sladké pečivo, jako jsou vánočky, koláče 

či sušenky. Takové snídaně, typické pro 

jídelníček dospělého, ale obsahují příliš 

mnoho soli, jednoduchých cukrů či ne-

vhodných tuků. Z  aktuální studie pro-

vedené na více než 800 českých dětech 

ve věku do tří let vyplývá, že dětský jí-

delníček je především přesolený. Záro-

veň mají děti ve stravě i nadmíru cukrů. 

Není se čemu divit, protože podle stu-

die přijímají dvouleté děti 20 % energie 

ze sladkostí! To logicky vede k nadváze 

a  obezitě. Navíc malým dětem chybí 

železo. „Zdravá dětská snídaně by měla 

obsahovat především komplexní sacha-

ridy bez přidané soli či jednoduchých 

cukrů. Sacharidy z  obilnin jsou ideál-

ním zdrojem zdravé energie a výrazně 

mohou pokrýt zdroje cenných látek 

pro každý den,“ upozorňuje MUDr. 

Frühauf.

DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ
Češi denně konzumují více než dvoj-

násobek doporučeného množství soli. 

Oproti ideálním 6 gramům přijmou 

zhruba 12 g. Tento zlozvyk si budují již 

v dětství. Složení dětské snídaně se to-

tiž obvykle od té pro dospělého neliší. 

Přitom denní doporučené množství soli 

pro děti je výrazně nižší než pro dospělé. 

Kojenec svou doporučenou dávku ob-

vykle vyčerpá jediným plátkem šunky.

Doporučený denní příjem soli

• kojenec (do jednoho roku): 0,45 g 

• batole (12-36 měsíců): 1,7 g 

• dospělý: 6 g

Obsah soli ve 100g  potravin, jež 

česká batolata běžně konzumují 

k snídani:

• dětská šunka: 2,2 g

• plátkový sýr 30%: 2,5 g

• dětské párky: 0,5 g

• chleba: 1,3 g

• rohlík: až 0,7 g/kus

• mléčná kaše s  věkovým určením: 

0,2 - 0,3 g
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Svým maličkým chceme dát to nejlepší. 

Pro příkrmy Hamánek proto vybíráme nejkvalitnější 

zeleninu a ovoce od prověřených zemědělců 

a maso z kontrolovaných chovů. A navíc, 

abychom zajistili správné a vyvážené složení 

jednotlivých receptur, spolupracujeme 

s pediatry a odborníky na výživu dětí.

S každou lžičkou Hamánka tak Vaše děťátko 
získává to nejcennější z přírody a Vy si můžete 

být jistá, že mu dáváte s maximální péčí 
to nejlepší pro zdravý růst a vývoj.

Svým maličkým ch

Pro příkrmy Hamánek p

zeleninu a ovoce od 

a maso z kontrolov

abychom zajistili spr

jednotlivých rece

s pediatry a odbo

S každou lžičkou Ham
získává to nejcennějš

být jistá, že mu dáv
to nejlepší pro z

100% ovoce a zeleniny
bez přidaného cukru*, bez lepku
obohaceno o vitamin C a železo
bez konzervantů, aromat a barviv **

OVOCNO-ZELENINOVÁ 
SVAČINKA

* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry, ** dle zákona

z lepku
železo
a barviv **v

NOVÁ

kona

NOVINKA
POMŮŽE DODAT

DENNÍ DÁVKU OVOCE 
A ZELENINY

www.hamanek.cz



JAKOU OBILNOU SNÍDANI 
VYBRAT PRO BATOLE?
Obilné kaše jsou snadné na přípravu 

a  určené přesně pro malé děti podle 

jejich věku. Právě věkové určení by 

mělo být základním vodítkem, jak kaše 

a  cereálie vybírat. Není totiž vhodné 

podávat kojencům a batolatům sladké 

cereálie či kuličky plné cukru nebo ce-

lozrnné pečivo, které jejich trávicí trakt 

neumí ještě správně zpracovat. Na trhu 

je k  dostání řada kojeneckých a  bato-

lecích obilných kaší a  snídaňových ce-

reálií, mezi kterými si každé dítě najde 

svého favorita, ať už se jedná o rýžové, 

krupicové či vícezrnné kaše s  příchu-

tí medu, vanilky nebo různých druhů 

ovoce. „Obilné kaše s věkovým určením 

jsou vhodnou potravinou s ohledem na 

výživovou hodnotu i  surovinovou kva-

litu. Jako potraviny určené kojencům 

a  batolatům totiž podléhají přísným 

pravidlům pro bezpečnost potravin. 

V neposlední řadě rodiče vyberou díky 

věkovému určení kaši správné konzis-

tence – pro kojence zcela jemné kaše, 

pro batolata hustější kaše s  drobnými 

kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

KAŠE PRO DĚTI VS. KAŠE PRO 
KAŽDÉHO. JE V NICH ROZDÍL! 
Kojenecké a  batolecí kaše s  určením 

věku jsou na rozdíl od kaší bez věkového 

určení upravovány tak, aby zohledňo-

valy aktuální vývojovou fázi dítěte. 

Kaše určené přímo pro malé děti také 

musí splňovat přísná kritéria hladiny 

kontaminantů, která je podstatně nižší 

než povolená hladina v kaších a cereá-

liích, které malým dětem přímo určeny 

nejsou. Legislativa EU rovněž zakazuje 

použití některých pesticidů při pěsto-

vání produktů, které jsou dále zpraco-

vávány při výrobě kojenecké a batolecí 

výživy, avšak pro produkci běžnou jsou 

povoleny. Vybírejte proto kaše v regá-

lech s dětskou výživou. Například klasic-

ká krupička žádné věkové určení nemá. 

Pro kojence a  batolata se proto příliš 

nehodí.

Zavádění mléčných i  nemléčných kaší 

s obilnou složkou do jídelníčku kojenců 

podporují doporučení předních odbor-

níků z  Evropského úřadu pro bezpeč-

nost potravin a z Evropského sdružení 

pro pediatrickou gastroenterologii, he-

patologii a výživu. Přitom není na místě 

obava ze vzniku nesnášenlivosti lepku, 

ba naopak. Včasným zavedením lepku 

mohou rodiče celiakii předejít. Proto by 

do jídelníčku měli lepek zavádět mezi 

ukončeným 4. a 6. měsícem věku dítěte. 

Podle nejnovějších výživových doporu-

čení pro kojence a batolata by se tedy 

dítě mělo s lepkem potkat hned s prv-

ními příkrmy, a  to například ve formě 

kojenecké krupicové kaše tedy s ozna-

čením odpovídajícího věku.

ZPESTŘETE SVÉMU BATOLETI 
OBILNOU SNÍDANI OVOCEM
Očištěnou a  oloupanou hrušku (nebo 

jiné ovoce) nakrájejte na kousky a vařte 

do měkka (10 - 12 min). Nechte vychlad-

nout a  rozmixujte v  mixéru. Přidejte 

4 až 5 lžic vody z  vaření nebo vychla-

zené převařené vody. Mixujte, dokud 

nevytvoříte hladké, řídké pyré, které 

smíchejte s  hotovou kojeneckou kaší. 

Namísto vařené hrušky můžete použít 

i některý z 100% ovocných příkrmů.

Foto: Shutterstock.com
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Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní 
záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
(typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření 

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
Obsahuje vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
v síti prodejen COO
M drogerie, Teta, M

na e-s

AVIRIL DĚ
S AZ

Má protizánětlivé a protikřečo
Azulenu. Heřmánek pom
záněty. Obsahuje antibak

mohou rovněž urychlit léčen
Aviril přináší úlevu od vys

slunce

AVIRIL DĚTSK
Ochranný krém s vyso

zinečnatého v kvalitním
(typ emulze voda v olej

podrážděné nebo opruz
sahuje vitami

v
DM

podrážděn
Ob

Alpa_aviril olej krem_moje rodina a ja_210x148.indd   1 06.04.18   10:36
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Také máte doma nějaké to dítko, kterému ještě můžete připravovat svačinku, aniž 

by hrozilo nebezpečí, že ji v nestřeženém okamžiku hodí do koše a sní něco velmi 

nezdravého? Potom je nejvyšší čas naučit ho, co je zdravé.

SVAČINKA



Ačkoliv svačinkám nepřikládáme až 

takovou váhu, odborníci na výživu se 

domnívají, že jejich podíl na zdravot-

ních problémech dětí rozhodně není 

zanedbatelný. V  České republice má 

bohužel polovina dětí hraniční nebo 

vysokou hladinu cholesterolu a třetina 

z  nich spadá do kategorie obézních. 

A  na vině mohou být právě svačinky, 

které jsou často nevyvážené a obsahují 

až příliš mnoho tuků. 

Samozřejmě, že je fajn napsat, jak by 

měla zdravá svačinka vypadat, druhou 

stranou mince potom ale je, přesvěd-

čit dítě, aby ji skutečně zkonzumovalo. 

Obzvláště, pokud ho ve škole obklopují 

automaty na brambůrky a  přeslazené 

nápoje. Určitou možností je dovolit 

dětem vzít si svačinu z  automatu jen 

jednou týdně a dohlédnout na to, aby 

měly denně pořádnou svačinu z domo-

va, zvláště pokud nesnídají. Nebo ještě 

lépe -  poprosit vedení školy, aby auto-

maty na nezdravé pochutiny vyměnilo 

za automaty na zdravé dobroty. Ty už 

totiž existují. Nabízejí namísto bram-

bůrků a  čokoládových tyčinek mléčné 

výrobky, ovocné čaje s  vitamíny, nebo 

různé cereální tyčinky. Ovšem, než se 

vám to podaří, budete si muset zřej-

mě ještě nějakou tu zdravou svačinku 

doma připravit. A jak by měla a neměla 

vypadat?

1. ŠPATNÉ VARIANTY
Patří sem již zmíněné čokoládové tyčin-

ky, sušenky, ale i párky v rohlíku, ham-

burgery, smažené hranolky a podobné 

výrobky. Všechny tyto „lahůdky” přispí-

vají ke vzniku dětské obezity a nezříd-

ka i ke zhoršení zdravotního stavu. Ob-

sahují příliš mnoho cukrů a nezdravých 

tuků. Smažená jídla, často na přepále-

ném oleji, mohou být zdrojem karcino-

genních látek, podporujících vznik ra-

kovin. Mezi nevhodné svačiny ale patří 

i ty, které se lehce kazí, jako dorty, ma-

jonézové chlebíčky a  saláty. Takovéto 

typy svačin bychom měli vyřadit úplně, 

nebo je alespoň omezit na minimum. 

2. NEUTRÁLNÍ VARIANTY
Je to bílé pečivo namazané živočišným 

máslem se salámem, sýrem, doma upeče-

né koláče, perníky, na poslední chvíli za-

koupené bagety, sendviče, loupáky či jiné 

výrobky voňavých pekáren a bagetérií. 

3. PROSPĚŠNÉ VARIANTY
Do této skupiny patří veškeré ovoce, 

zelenina, celozrnné pečivo, cereální 

výrobky, rostlinné tuky, nízkotučné 

mléčné výrobky a  sýry, šunka, anebo 

rybí pomazánky. Obecně jsou to pokr-

my s vysokým obsahem vlákniny a jídla 

bohatá na vitamíny, minerály a  stopo-

vé prvky. Je důležité volit pestré slože-

ní svačin, dbát na to, aby byly čerstvé 

a lehce stravitelné. Vhodnější jsou men-

ší, avšak různé druhy porcí. 

NEZAPOMEŇTE NA PITÍ
Důležitou součástí každé svačinky musí 

být samozřejmě tekutiny. Děti musí 

i během vyučování dodržovat pitný re-

žim, proto jim nezapomeňte přichystat 

dostatek pití. Nejvhodnější je kombina-

ce přírodních ovocných šťáv, ředěných 

stoprocentních džusů, čajů, vody a mi-

nerálek. Slazeným limonádám se snaž-

te pokud možno vyhnout. 

Oblíbené jsou i  mléčné nápoje, které 

ovšem nenahrazují tekutiny, ale jíd-

lo. Pokud tedy vybavíte dítě nějakým 

mléčným nápojem, kterých je široká 

nabídka, neznamená to, že již nepotře-

buje jiné tekutiny. 

ZÁVĚREM JEDEN RECEPT NA 
ZDRAVOU SVAČINU
Sendvič se šunkou, sýrem a kiwi

Ingredience:

2 plátky celozrnného chleba, 1 lžíce 

rostlinného máslo, plátek dětské šunky, 

plátek nízkotučného eidamu, 1 ks kiwi, 

sekaná pažitka 

Postup

Plátky chleba namažeme máslem. Na 

jeden položíme plátek šunky, na koleč-

ka rozkrájené oloupané kiwi, přidáme 

plátek sýra, posypeme pažitkou a  při-

klopíme druhým plátkem chleba. Mů-

žeme dát zapéct do sendvičovače nebo 

nechat pouze takto složený. 

Zdroj:vareni.cz, 

foto: Shutterstock.com

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?
59 procent dětí dostává ke svačině něco sladkého. 

56 procent dětí svačí tučné bílé pečivo. 

Ovoce s sebou do školy dostává jen 23 procent dětí.

10 procent školáků trpí nadváhou. 
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Škola základ života

Začátek školní docházky s sebou přináší nadšení i určité povinnosti. Jak zajistit, 

aby domácí příprava a úkoly malé školáky hned od začátku nevyčerpaly? S pomocí 

odborníka vám přinášíme několik osvědčených tipů a rad, jak děti k učení správně 

motivovat, jak s nimi procvičovat látku hravou formou, kolik času by učením měly 

trávit a čím je za dobré výsledky odměnit.

ABY DĚTI 

UČENÍ BAVILO...
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„Honzíku, pojď si zopakovat písmenka.“ 

„A proč? Téééď? Mně se zrovna nechce. 

Až za chvíli.“ Tak tyhle věty uslyšíte ale-

spoň občas v domácnosti každé rodiny 

s dětmi mladšího školního věku. Zejmé-

na první třída, která nastoluje mnohem 

pevnější režim s více požadavky oproti 

mateřské školce, je zkouškou pro všech-

ny zúčastněné strany. Někde po cestě 

mezi prvním zářím, kdy natěšený prv-

ňáček vyráží do školy s  novou taškou, 

a  prvním pololetním vysvědčením se 

mnohdy jaksi vytrácí přirozená zvída-

vost, motivace naučit se novému. Zkrát-

ka z učení se stane otrava, ne zábava.

ČÍM TEDY DĚTI K UČENÍ  
MOTIVOVAT?
Všichni víme, že daleko raději děláme 

věci, které nám jdou, než ty, s  nimiž 

máme potíže. A že i nás dospěláky ka-

ždá pochvala potěší. Děti jsou na tom 

samozřejmě úplně stejně. „Doporučuji 

tedy posilovat hlavně vnitřní motivaci 

dětí – aby se učily pro sebe, a také ra-

dost z toho, co už dokážou a co pokud 

možno mohou použít v životě. Pochvá-

líme vše, co pochválit lze,“ radí zkušená 

psycholožka a pedagožka Iva Stefanová.

Škola je samozřejmě velmi srovnávací 

prostředí – dítě se poměřuje s  jinými 

dětmi ve třídě. Pokud ví, že „Anička čte 

úplně nejrychleji, já jsem zas šikovný 

v kreslení, Jirka už teď počítá z hlavy do 

dvaceti a to je fajn, že jsme všichni tak 

šikovní. Co nám tak úplně nejde, to se 

ještě zvládne, vždyť do školy budeme 

chodit ještě dlouho,“ tak paní učitelka 

udělala obrovský kus práce. Rodič by 

měl doma dítě zase podpořit tím, že 

ho chválí za vše, co se mu povede a ne-

kritizuje, co mu nejde. Taky není dobré 

srovnávat výkon Vašeho prvňáčka s  ji-

nými dětmi – „Podívej se, jak ošklivě pí-

šeš, to tvoje starší sestra…“ Místo toho 

je vhodné posilovat sebevědomí dítěte 

poukázáním na jeho silné stránky.

JAK S DĚTMI DOMA HRAVĚ  
PROCVIČOVAT ŠKOLNÍ LÁTKU?
V  současné době jsou na trhu velmi 

pěkné učebnice, z  nichž děti občas 

dostávají k  procvičení domácí úkoly. 

Pokud maminka vidí, že dítě by potře-

bovalo víc, může použít různé zábavné 

potřeby. Na trhu seženete celou řadu 

pomůcek pro nácvik prvopočátečního 

čtení, počítání a  vyjmenovaných slov, 

a to ve formě kostek, osmisměrek, do-

mina, skládaček apod. Levnou a efek-

tivní možností, jak procvičovat školní 

látku hravou formou, může být použití 

želatinových písmenek a  číslic. Děti si 

na nich procvičí nejen zrakové rozpo-

znání jejich tvarů, ale zapojí i  hmat, 

což jim pomůže propojit různá moz-

ková centra, jejichž souhra je důležitá 

pro dobré čtení. Lze si hrát i s barvami, 

například spočítat všechna červená pís-

menka. Pokud po dobře splněném úko-

lu následuje sladká odměna a žáček si 

může nějaké písmenko sníst, bude jeho 

ochota učit se abecedě jistě hned větší. 

KOLIK ČASU BY MĚLY DĚTI  
DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ VĚNOVAT?
Tak tohle je velice složitá otázka. Říká 

se, že platí „pravidlo desetinásobku“ 

– v  první třídě deset minut, ve dru-

hé dvacet atd. „Moje zkušenost je, že 

deset minut dítěti v první třídě obvyk-

le nestačí. Je dobré projevit trpělivost 

a po deseti minutách dát dítěti malou 

přestávku, například na napití, pár pro-

tahovacích cviků atp. Pak se k přípravě 

vrátit,“ doporučuje Stefanová. Dítě by 

mělo být vedeno k tomu nepřerušovat 

rozdělaný úkol a  dokončit ho. Pokud 

mu maminka pomůže a  ještě ho po-

chválí za snahu, je z poloviny vyhráno. 

Důležitá je také doba, kdy dítě úkoly 

dělá. Pokud jde ze školy po obědě rov-

nou domů, je dobré nechat ho si chvíli 

pohrát nebo zasportovat a k úkolům se 

vrátit třeba za hodinu. Pokud si pracu-

jící maminka vyzvedává dítě z družiny, 

jde se rovnou na úkoly. Čím blíže k ve-

čeři, tím je dítě unavenější a jeho ocho-

ta spolupracovat klesá. Někdy také 

může pomoci rozdělení péče o  učení 

mezi členy rodiny – maminka se věnuje 

čtení a psaní, tatínek matematice.

ČÍM DĚTI ODMĚŇOVAT ZA DOBRÉ 
VÝKONY VE ŠKOLE?
„Jsem toho názoru, že by to mělo být 

především pochvalou a  upřímnou ra-

dostí z  každého úspěchu. Maličkost 

typu bonbon nevadí, stovka od babičky 

za vysvědčení se u nás tak nějak vžila. 

Byla bych ale opatrná s velkými dary. Po-

kud školák ve druhé třídě chce za samé 

jedničky na vysvědčení tablet, co asi 

bude chtít po pár letech za maturitu?“ 

radí na závěr psycholožka.

Každý rodič by si také měl uvědomit 

možnosti svého dítěte. Pokud chce-

me po dítěti příliš málo nebo naopak 

příliš moc, jeho ochota k  učení nebu-

de vysoká. Dobrý učitel a  dobrý rodič 

chtějí „tak akorát“, aby dítě mohlo 

zažít úspěch. Přátelská atmosféra, v níž 

je dítě rovnocenným partnerem, také 

úspěchu hodně napomůže.

Foto: Shutterstock.com
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Poznávání 

emocí 
může být zábava 

Pro celou rodinu
Jistě to znáte. Dítě přijde ze školy či školky a je zkrou-
šené. Například z toho, že se s ním přestala bavit ka-
marádka. zkoušíte různé rady, ale nepomáhá to. Došel 
vám zdroj vlastních zkušeností či inspirace? Pak ji mů-
žete najít s pomůckami, které slouží na rozvoj emoční 
inteligence.

Martina řešila se svou pětiletou dcerkou, že se s ní přesta-
li bavit spolužáci. Chodila domů zkroušená a často měla 
i plačtivější náladu. „Vzali jsme si na pomoc knihu o Fer-
dovi a našli si kapitolu Osamocení. Příběh nás inspiroval k 
tomu, abychom našli vlastní řešení. Situace nebyla úplně 
stejná, ale doplňující otázky nám pomohly přijít na kloub 
tomu, proč se děti s dcerou přestaly ve školce bavit. Čas-
to jsem nevěděla, co dcerce poradit. Bylo to hodně dané 
mými vlastními zkušenostmi a možná i tím, že nejsem moc 
zvyklá s emocemi pracovat a mluvit o nich.“ Říká Martina. 
Problém generace dnešních rodičů je často v tom, že doma 
se o emocích nebavili a teprve nyní, v dospělosti, otevírají 
tato témata. Přitom to mají učit své děti. A často oprávně-
ně tápou.  Pak jim návodná pomůcka může mnohé ulehčit. 

Proč se věNovat emocím?

Emoce jsou v životě důležité, motivují nás, provázejí živo-
tem. Je jimi ovlivněno naše vnímání. I když třeba objek-
tivně neprožíváme náročnou či tíživou situaci, mohou to 
být právě emoce, co „nám zavaří“. Pozitivní okolnosti totiž 

Jak Dětem Přiblížit svět emocí

Vždy je ideální, když svým dětem můžeme být vzorem. Pro 
rozvoj emoční inteligence je vhodné, když s dítětem často 
mluvíme o svých i jeho emocích, pojmenováváme je, řeší-
me, jak se dítě i my cítíme v různých situacích. Ne vždy je 
ale lehké situaci nějak uchopit či vysvětlit. Děti projevují 
emoce velmi často, ale není vždy snadné s nimi pracovat. 
Vyžaduje to názorné příklady a ty poskytují např. pohádky. 
Toho využívají i knihy Ferda a jeho mouchy a Ferda v tom 
zase lítá pro děti od 4 do 10 let, které ve spolupráci s dět-
skými psychology připravila společnost Scio. 

V balení nechybí ani hlavní hrdina emušák Ferda a jeho 
kamarádky emoce – mouchy. Do hry se tak zapojují všech-
ny smysly a pro dítě je seznamování se s emocemi zase o 
něco přirozenější. Jednotlivé pohádky se věnují několika 
emocím a jsou doplněny metodickou částí pro rodiče. Ta 
ukazuje, kde při čtení pohádku zastavit, na co se dětí ptát, 
jak reagovat. 

V knize jsou také návody na hry, scénky a další aktivity, 
prostřednictvím kterých se trénují kompetence v oblasti 
emocí v domácím bezpečném prostředí. Rodiče, kteří mají 
první díl, mohou buď pokračovat v práci s emocemi a ti, 
kdo si jej ještě nepořídili, mohou vybírat, zda si pořídí obě 
nebo jen jednu z nich.  
Oba komplety najdete na www.emusaci.cz.

díky nezvládnutým emocím můžeme 
vnímat negativně. Zvládnuté emoce 
jsou tak základním předpokladem 
spokojeného života. Znalost vlast-
ních emocí nám pomáhá také znát 
emoce ostatních a díky tomu si tvo-
říme a máme lepší vztahy. Pro děti 
je zcela zásadní naučit se s emocemi 
pracovat. Když tuto schopnost získa-
jí v útlém věku, dostanou základ do 
života, na kterém můžou stavět své 
další schopnosti. Je také dokázáno, 
že děti, které umějí pracovat s emo-
cemi, jsou asertivnější, spokojenější, 
oblíbenější a mají také lepší studijní 
výsledky.

www.emusaci.cz

pro děti 
od 4 do 10 let

emusaci_mojerodina.indd   1 27.9.2018   12:13:41
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Pokud rádi zavařujete, určitě teď zažíváte skvělé časy. Podzim je plný ovoce, které 

nestihneme zkonzumovat  a skvěle se hodí  k zavaření. A možná vás překvapí, že 

nejen ovocem musíme naplnit skleničky…

ZIMNÍ SEZÓNA 

ZAVAŘOVÁNÍ
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Vyrábíte si domácí zavařeniny, protože 

nechcete kupovat průmyslově vyrábě-

né, kde bývají éčka v podobě kyseliny 

citronové a dalších regulátorů kyselos-

ti, nebo dokonce jedovaté konzervan-

ty? Super, jsme na tom stejně. První, co 

každého napadne - vyrobím si vlastní 

džem a  mám jistotu, co do něj dám. 

Do džemů použijeme perfektně  zra-

lé a  kvalitní ovoce  bez známky plís-

ní,  cukr  a  pektin. Kdo má rád říznější 

chutě, může přidat citronovou šťávu.

Přírodní pektin se používá pro svoje 

želírující schopnosti. Některé ovoce ho 

obsahuje přirozeně dostatek (např. čer-

vený rybíz, jablka, kdoule), do většiny 

ovoce ho však musíme přidat, abychom 

dosáhli optimální konzistence. Aby-

chom vyrobili opravdu zdravý džem, 

musíme pektin dobře vybírat, aby ne-

obsahoval látky, které mít v džemu ne-

chceme. Jak tedy postupovat, pokud 

chceme vyrobit džemy snadno, bezpeč-

ně a bez chemie?

1. Pořídíme si kvalitní čistý pektin bez 

chemie.

2. Džem bez konzervantů a s nižším po-

dílem cukru je po otevření nedostateč-

ně chráněný před útokem plísní. Pomů-

žeme si tím, že budeme používat malé 

skleničky, abychom džem rychle spo-

třebovali. Velká sklenice džemu je sice 

úspornější z  pohledu pořizovací ceny 

obalu, na druhou stranu nám pak za-

vazí v  lednici otevřená sklenice tak 

dlouho, až její obsah vyhodíme, pro-

tože se po nějakém čase plíseň objeví. 

Malé skleničky krásně vypadají, jsou 

skladnější a  spotřebujeme je rychleji 

a celé, takže neplýtváme. A když máme 

ve spíži více druhů džemů, otevřeme si 

příště zase nějaký z jiného ovoce, tím je 

strava pestřejší.

3. Pokud používáte šroubovací víč-

ka, používejte vždy nová. Není nic hor-

šího, než si dát jahodovou marmeládu 

s “vůní” okurkového nálevu s koprem. 

Nebo je řešením používat skleněná víč-

ka, ta se dají používat opakovaně a na 

lhostejno jaký produkt, žádné pachy 

nepřenáší (těsnící gumička se však do-

poručuje vždy nová, nebo alespoň vy-

vařená v čisté vodě 10 minut). 

4. Domácí džem jako dárek   - dobrý 

nápad, ale přeci jenom, když bude ve 

skleničce od přesnídávky, najednou ten 

dárek nevypadá až zas tak suprově. Ně-

jaké to překrytí víčka hadříkem to asi 

už moc nespraví. Existují ale krásné de-

signové zavařovací sklenice, které bu-

dou ozdobou každé domácnosti. 

5. Aby byl výsledek dokonalý, na skle-

ničku by to chtělo slušivou samolepku 

s ručně psaným popiskem - obvykle se 

píše název výrobku - a zde se můžete 

opravdu vyřádit, fantazii se meze ne-

kladou. Jahodové pokušení, Angreštový 

džem podle babičky Filomény, Chilli 

omáčka Eliášovy ohně, apod. Dále by 

tu neměl chybět datum výroby, abyste 

měli přehled o stáří všech dobrot. Nebo 

na samolepky můžete napsat věnování 

přímo pro dotyčnou osobu. Samolepky 

lze nastříhat z běžně dostupných samo-

lepících bílých papírů, ale je třeba být 

pečlivý, ať to trochu vypadá! Nebo mů-

žete koupit různé hotové. 

6.  Nová úroda už je tady, ale ve spíži 

“trčí” ještě předloňské, ne-li dokonce 

starší džemy. Ideální je, když zavařeni-

ny spotřebujete do další sezóny. Zkus-

me uvažovat a  trochu  počítat podle 

následujícího klíče  - džem si dám 2x 

týdně, sklenička mi vydrží zhruba mě-

síc. Bude mi tedy stačit 12 skleniček na 

vlastní spotřebu. Sklenička o  obsahu 

200ml pojme zhruba 250g džemu, pár 

skleniček rozdám jako dárky, tak jsem 

na 20 skleničkách, nebo-li 5kg hoto-

vého džemu. Takže mi bude stačit 3kg 

ovoce a 2,5kg cukru, půl kila je na pěnu 

a odpaření….jak prosté, co?

PODZIMNÍ ZAVAŘOVÁNÍ
S barevným podzimem tu máme i ba-

revnou sklizeň  na zahrádkách a  po-

lích. Cuketová a  rajčatová sezóna už 

pomalu končí a přichází období, kdy si 

dopřejeme hojnost dýní, červené řepy 

a kořenové zeleniny. 

V posledních letech se opět vrací na vý-

sluní dýně. Naštěstí jsme už zapomněli 

na “český kompotový “evergrýn”  dýně 

á la ananas a pochopili jsme, že dýni to 

v kuchyni opravdu sluší. My vám přiná-
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šíme pár tipů, jak s ní naložit, jak ji nej-

lépe skladovat a konzervovat.

Stravou z dýně potěšíte slinivku, slezi-

nu, žaludek a ledviny. Má močopudné 

účinky, přispívá k očistě organismu, ob-

sahuje draslík a málo sodíku - je tudíž 

vhodná při hypertenzi. Je snadno stra-

vitelná, má  nízký energetický obsah, 

takže je doporučována do  redukčních 

diet.

Před kuchyňskou úpravou odstraňte 

z  dýně semínka. Vyrábí se z  nich dý-

ňový olej, který obsahuje nenasycené 

mastné kyseliny, bílkoviny, vitamíny A, 

E, F, B a hlavně zinek. Jeho vyhlášeným 

producentem je rakouská oblast Štýr-

sko, kde se každoročně pořádají nád-

herné dýňové slavnosti. K výrobě oleje 

se ale nejčastěji používá dýně olejná, 

která má semínka bez slupky.  

Semínka si můžete usušit i  doma 

v troubě. Co nejvíce je omyjete a  zbav-

te dužiny, rozprostřete na plech vylo-

žený pečícím papírem a pečte přibližně 

hodinu v  troubě předehřáté na 100 

stupňů Celsia a potom sušte 4 hodiny 

v troubě na 50 stupňů Celsia. Můžete je 

trochu osolit nebo dle chuti okořenit. 

Sem tam je promíchejte. Po vyndání je 

nechte úplně vychladnout. Semínka se 

nejlépe loupou pomoci zubů, slupka se 

nejí. Nezapomeňte si taky schovat pár 

semínek na příští zahradnickou sezónu.

 

Nejsnadnější variantou  konzervování 

je pyré. Troubu předehřejte na 180 °C 

a na plech vyloženým pečícím papírem 

položte rozpůlenou a vydlabanou dýni. 

Pečte ji přibližně hodinu, dokud se 

dýně nedá propíchnout vidlicí. Jakmile 

je dýně trochu vychladlá, vydlábněte ji 

ze slupky  a rozmixujte na hladkou kaši, 

tu plňte do skleniček a zavařujte.

Druhou variantou je oloupané kost-

ky dýně vařit 15 minut ve vroucí neo-

chucené vodě. Scedit, trochu vody si 

schovejte. Dýni rozmixujte, případně 

dořeďte vodou a ještě propasírujte přes 

jemné sítko.

Máte tak skvělý základ pro  polévku, 

dýňové koláče, italské rizoto, omáčky 

nebo náplň do raviol, na pizzu či dýňo-

vý chleba. Hodí se i  jako první příkrm 

pro batolata, ideálně smíchaná ještě 

s nějakou jinou zeleninou či ovocem.

Můžete ji konzervovat i  jako sladkou 

a  chutnou marmeládu  nebo dýňové 

čatní.

Jaké vybrat sklenice

Nešetřete na zavařovacích sklenicích. 

Jednak je lze použít opakovaně, takže 

investice na začátku je tím obhajitelná. 

A když dobře vypadají, je radost potom 

„zamachrovat” před návštěvou a  ote-

vřít skleničku s osvědčeným pokladem.

Pro maso volíme sklenice kónické se ši-

rokým hrdlem, které se zužuje směrem 

ke dnu. Z  takových maso vyklepnete 

i  za studena pěkně v  celku, stačí skle-

ničku krátce ohřát pod tekoucí teplou 

vodou.

Text : Olin Bezchleba, 

foto: Shutterstock.com

L’AVIVAGE
avivážn í  kond ic ionér y

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis. Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken

prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení. Díky složce antistaticum Vaše
prádlo „neelektrizuje“. Bez přidaných barviv.
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2015

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz
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Pokud člověk netrpí nějakou potravinovou intolerancí, netuší, jakým problémem 

může být, pokud naše tělo reaguje negativně na nějaké z dobrot, které mu chceme 

dopřát. Bohužel, statistika říká, že počet potravinových alergií stále stoupá a my se 

s tím musíme nějak vyrovnat. 

KDYŽ NÁS POTRAVINY TRÁPÍ…



ALERGIE NA MLÉKO 
A INTOLERANCE LAKTÓZY
Jednou z mnoha nepříjemností je aler-

gie na mléko, případně intolerance 

laktózy. A proč o obojím hovoříme sou-

časně? Zejména proto, že se vzájemně 

často zaměňují….

Rozdíl mezi alergií na mléko a  intole-

rancí laktózy není ani tak v reakcích na 

mléko, ale zejména v  příčinách, které 

alergickou respetive intolerantní reakci 

způsobují.

Alergie na mléko a intolerance laktózy, 

jedna z  potravinových alergií respek-

tive intolerancí, se dá obecně rozdělit 

na alergii na mléčnou bílkovinu a aler-

gii na laktózu (mléčný cukr). Tyto dvě 

alergie mohou mít různou příčinu, ale 

v  obou případech je třeba dodržovat 

bezmléčnou dietu.

ALERGIE NA MLÉČNOU 
BÍLKOVINU
Alergie na bílkovinu mléka se u  dětí 

většinou začne projevovat s  přecho-

dem na umělou výživu, ovšem může to 

být i kdykoli později. Jedná se o „kla-

sickou” potravinovou alergii. Ve vět-

šině případů o  alergickou reakci na 

bílkovinu kravského mléka. Alergie se 

diagnostikuje pomocí krevních testů, 

ovšem u batolat nejsou testy zcela spo-

lehlivé. U zjištěné alergie je třeba dále 

podávat mléko s naštěpeným řetězcem 

mléčné bílkoviny. Je možné vyzkoušet 

i výrobky např. z ovčího či kozího mlé-

ka, které mohou být zcela akceptovány.

INTOLERANCE NA LAKTÓZU
Alergie na mléčný cukr - laktózu,  začí-

ná již s narozením. Nejedná o „klasic-

kou” potravinovou alergii, ale přesnější 

je označení - metabolická porucha ště-

pení mléčného cukru. Tato porucha je 

vrozená. Jedná se o obdobné onemoc-

nění jako např. celiakie, kdy organis-

mus reaguje na gluten obsažený v obil-

ných slupkách.

Nemoc vzniká proto, že ve střevě chybí 

enzym laktáza, který má na starosti ště-

pení mléčného cukru. Po požití se cukr 

pomocí enzymu nerozštěpí a  organi-

smus na něj tudíž reaguje jako na ci-

zorodou látku. Dítě zvrací, je neklidné, 

má průjem, a kožní projevy - atopický 

ekzém, nechuť k  jídlu a bolesti bříška, 

celkově neprospívá. Pokud dítě netrpí 

střevní neprůchodností nebo refluxem 

žaludeční šťávy a  prodělalo již krev-

ní testy na alergii bílkoviny kravského 

mléka s  negativním výsledkem, nabízí 

se jako další možnost alergie na mléčný 

cukr - laktózu.

Všechny druhy mléka, lidské mléko 

i mléko živočichů, obsahují mléčný cukr 

neboli laktózu. Tento cukr se v trávicím 

ústrojí rozkládá za pomoci enzymu lak-

táza na fragmenty, které se pak vstře-

bávají do krevního oběhu. Je-li laktázy 

nedostatek, zůstává mnoho mléčného 

cukru nestráveno a  slouží za potravu 

přirozeným střevním bakteriím. Při 

jeho zpracování bakteriemi vznikají 

různé látky a  plyn, které střevo dráž-

dí a  vyvolávají koliku a průjem. Jedná 

se o tzv. laktózovou intoleranci neboli 

nesnášenlivost laktózy. Kojenci obvykle 

vytvářejí enzym laktázu v dostatečném 

množství. Pokud tomu tak není, jed-

ná se o  primární nedostatek laktázy. 

Při tomto onemocnění se tvoří laktázy 

málo, nebo se netvoří žádná.

Vzhledem k faktu, že se jedná o meta-

bolickou poruchu, je toto onemocnění 

celoživotní. S věkem může dojít k mír-

nému zlepšení.

CELIAKIE
V  předchozím povídání jsem zmínili 

celiakii, jako onemocnění v lecčems po-

dobné laktózové intoleranci.  Celiakie 

je intolerance na gluten neboli lepek. 

Organismus pacienta, respektive jeho 

trávicí soustava není schopna strá-

vit potraviny obsahující lepek. Nejde 

o alergii na obilniny, ale o intoleranci, 

tak má pacient téměř stoprocentní jis-

totu, že bude nemocí postižen na celý 

život.

Jak se projeví celiakie u pacienta? Mezi 

symptomy celiakie patří například opa-

kované nebo dlouhodobé průjmy, úna-

va, bolesti kostí, bolesti břicha, slabost, 

anémie, křeče svalů. U dětí se celiakie 

může projevovat také nekoncentro-

vaností, problémy se zuby, problémy 

s růstem a vývojem. Celiakie může být 

diagnostikována jak u dětí tak u dospě-

lých, nejmladší pacienti jsou malé děti 

ve věku kolem půl roku, u  kterých se 

projeví problémy s přechodem na stra-

vu obsahující gluten.

JAK ŽÍT S ONEMOCNĚNÍM?
Doufám, že jsme vás předchozími řád-

ky nevylekali. Potravinová intolerance 

je nepříjemné onemocnění, v  dnešní 

době ale už vcelku zvládnutelné.  

Výrobci totiž nabízejí velké množství 

potravin, které nemocným zpříjemňují 

život. Celiaci si tudíž mohou dopřát 

chutné pečivo a nemocní s  intolerancí 

na laktózu chutné mléko. Stačí jen vy-

brat ty správné potraviny…

Zdroj: Potravinová-alergie.info, 

foto: Shutterstock.com
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Otec u porodu
Miroslav Pech

Hlavní hrdina novely Otec u porodu, „tatínek“, 
očekává narození prvního dítěte a  tak začne 
tomuto neznámému tvorovi, rybičce rostoucí
v  „maminčině“ břiše, psát jakési deníkové 
vzkazy. Popisuje zážitky z  práce, vypočítává 
položky nákupních seznamů, vypráví, co viděl 
a slyšel v autobuse. Do této známé rutiny však 
prosakují nové zážitky spojené s  očekáváním 
potomka, sledování jeho vývoje na interneto-
vých stránkách a v lékařských ordinacích a s tím 
spojené nesmělé představy budoucnosti,
ale i nejistota z neznáma. 
Miroslav Pech v  Otci u  porodu opět dosvěd-
čuje svůj výjimečný 
talent na přesné od-
poslechnutí a  repro-
dukci jazyka ve všech 
možných stylových 
rejstřících, ať už jde 
o  úsporné dialogy, 
nebo fráze z  médií. 
Záleží tak na každém 
čtenáři, jestli chce 
hluboko v textu hle-
dat genderová a  so-
ciální témata, nebo 
se prostě jenom krá-
lovsky bavit.

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Marie a Magdalény
248 Kč

Román české autorky vyznamenaný francouzskými lite-
rárními cenami!

Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny 
vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino 
dětství, rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A jedna po druhé svým osobitým 
způsobem vypráví o lásce, o naději, o světle v temnotách a o vnitřním 
zdroji síly, která každé z nich umožní nést hlavu vztyčenou 
navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, 
jejich matce, babičce a prababičce, 
která jako archetypální ženské bož-
stvo onu sílu opatruje a šíří.
Lenka Horňáková-Civade pevným, 
a  přitom křehkým, průzračným 
a zpěvným stylem prostřednictvím 
svých hrdinek vystavěla rodinnou 
ságu, příběh jedné rodiny, navzdory 
tragickým okolnostem velmi prostý, 
navzdory velké historii velmi všední 
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
DANNY WALLACE
Hamish a Světokazi
298 Kč

Kniha známého britského 
moderátora, herce, filmové-
ho tvůrce a autora knih pro 
dospělé čtenáře je vhodnou 
četbou pro fanoušky knížek 
Roalda Dahla, Davida Walliam-
se či Toma Gatese.
Co byste dělali, kdyby... se celý 
svět naráz zastavil? Ano, úpl-
ně celý, se vším všudy – jako 
v pohádce o Šípkové Růžence. 
Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve 
vzduchu, lidé by se nehýbali 
– všichni kromě vás! Přesně 
tohle se stane desetiletému 
Hamishovi. A na svědomí to 
mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí totiž ovládnout svět! Jo, 
a nesnáší děti. Zvlášť ty, které o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, 
co Hamishovi hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde 
na to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte vyprávět!
 

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Marie a Magdalény
248 Kč

Román české autorky vyznamenaný francouzskými lite-
rárními cenami!

Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny 
vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino 
dětství, rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A jedna po druhé svým osobitým 
způsobem vypráví o lásce, o naději, o světle v temnotách a o vnitřním 
zdroji síly, která každé z nich umožní nést hlavu vztyčenou 
navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, 
jejich matce, babičce a prababičce, 
která jako archetypální ženské bož-
stvo onu sílu opatruje a šíří.
Lenka Horňáková-Civade pevným, 
a  přitom křehkým, průzračným 
a zpěvným stylem prostřednictvím 
svých hrdinek vystavěla rodinnou 
ságu, příběh jedné rodiny, navzdory 
tragickým okolnostem velmi prostý, 
navzdory velké historii velmi všední 
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
DANNY WALLACE
Hamish a Světokazi
298 Kč

Kniha známého britského 
moderátora, herce, filmové-
ho tvůrce a autora knih pro 
dospělé čtenáře je vhodnou 
četbou pro fanoušky knížek 
Roalda Dahla, Davida Walliam-
se či Toma Gatese.
Co byste dělali, kdyby... se celý 
svět naráz zastavil? Ano, úpl-
ně celý, se vším všudy – jako 
v pohádce o Šípkové Růžence. 
Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve 
vzduchu, lidé by se nehýbali 
– všichni kromě vás! Přesně 
tohle se stane desetiletému 
Hamishovi. A na svědomí to 
mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí totiž ovládnout svět! Jo, 
a nesnáší děti. Zvlášť ty, které o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, 
co Hamishovi hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde 
na to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte vyprávět!
 

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

Daniela Šafránková
Fína
Třetí román výtvarnice Daniely Šafránkové 
ukazuje, jak zábavné, ale i  frustrující můžou 
být kulturní rozdíly mezi Američany a  Čechy, 
mezi světem Západu a Východu raných 90. let. 
A zároveň je napínavým detektivním pátráním 
po osudech ženy z deníkových záznamů popi-
sujících život obyčejných lidí za dob protekto-
rátu.
Američanka Lisa najde v pozůstalosti po svém 
otci několik dopisů psaných pro ni podivným 
jazykem, češtinou, fotku a  parte neznámé 
ženy. A protože právě prochází rodinnou krizí, 
rozhodne se ji vyřešit tím, že odcestuje do Ev-
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Knihy vydává nakladatelství Argo. Pohodlně je můžete zakoupit také v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz

André Van Lysebeth
Lekce jógy
André Van Lysebeth za svého života vydal šest 
knih; v tomto díle se zabývá některými praktic-
kými problémy při cvičení jógy a věnuje se řadě 
dalších ásan se specifi ckými účinky. Vychází 
z předpokladu, že ásany nejsou pouze vstupní 
branou jógy takzvané tělesné, ale otevírají pří-
stupovou cestu veškerému psychofyziologické-
mu rozvoji jógina. V  jednotlivých kapitolách 
se zabývá svalovým aspektem ásan, prodlou-
ženou nehybností jako základní podmínkou 
kvalitního provedení a při popisu jednotlivých 
pozic a jejich dokonalejších variant nezapomíná 
ani na důležitost správného dýchání.
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Péče o miminko zabere spoustu času a není divu, že vesměs všechnu svou pozornost 

věnujete právě jemu. Nesmíte ale zapomínat na sebe a na svou výživu, protože 

právě mateřské mléko je to nejlepší, co miminku v tomto období můžete dát.

MAMINKY, NEPODCEŇUJTE 
SVOU VÝŽIVU I PO PORODU



INZERCE
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Mateřské mléko je svými vlastnostmi 

unikátní. Jeho jedinečnost tkví nejen ve 

složení ale i ve specifické vůni a chuti, 

které vzbuzuje u miminek chuť k jídlu. 

Čich kojenců je natolik vyvinut, že do-

káží rozpoznat svou maminku od jiných 

žen. Kojící maminky se by proto měly 

starat o svůj jídelníček, aby jejich mlé-

ko odpovídalo chuti, vůni, potřebným 

látkám a  množstvím, které miminko 

vyžaduje. Tvorba a složení mateřského 

mléka je totiž ovlivněna růžnými faktory 

jako je genetika, životní styl a  právě 

i zmiňované stravování.

Mateřské mléko je také jedním z nejú-

činnějších preventivních opatření, které 

chrání miminko před různými nemocemi. 

Ochrana před onemocněním působí 

dokonce ještě dlouho po uplynutí koje-

neckého období. Proto je období kojení 

velmi důležité pro další vývoj dítěte. 

Vliv na tuto prevenci má nejen délka 

kojení, ale i kvalita mateřského mléka.

NEZAPOMEŇTE NA KVALITNÍ 
DOPLŇKY STRAVY
V  období kojení má žena velký ener-

gický výdej. Tvorba mateřského mléka 

je totiž poměrně náročný proces, který 

tělu bere mnoho energie a tudíž i živin.  

Je tedy nutné dodržovat nejen pestrou 

stravu, ale i pitný režim. „Pestrá vyvá-

žená strava má být kaloricky podobná, 

na kterou jste byla zvyklá před těho-

tenstvím, ale navýšená o  dostatečné 

množství bílkovin, minerálů a vitamínů. 

Důležitý je i hořčík, na který se často za-

pomíná. Kojící žena by měla mít o pěti-

nu vyšší energický příjem, tedy zhruba 

300-500 kcal za den,“ říká odborník na 

výživu těhotných MUDr. Karel Metyš. 

Některé ženy nemohou z  různých dů-

vodů docílit dodání všech potřebných 

látek. V tomto případě je vhodné sáh-

nout po doplňcích stravy, které deficit 

pokryjí. 

Žena po porodu začne postupně ubý-

vat na váze. Většinou ztrácí asi půl až 

jedno kilo za měsíc. I když chcete hub-

nutí pomoct a dostat se rychle zpátky 

do své formy, nezačněte tím, že si bu-

dete odpírat jídlo. Naopak si do jídel-

níčku přidejte o kousek masa nebo jiné 

bílkoviny navíc. „Při hubnutí dochází 

k  uvolnění některých toxických látek, 

které se dostávají do mateřského mlé-

ka a  tudíž i  do kojence.“ upozorňuje 

MUDr. Hynek Heřman z Ústavu pro péči 

o matku a dítě (ÚPMD). ,,Kojící ženy by 

měly jíst pravidelně, alespoň 5x denně. 

Pitný režim by měl být okolo 45 ml na 

kilogram kojící ženy. Samozřejmě ne-

dohánějte deficit tekutin najednou.  

Je třeba opět pravidelné dávkování.  

Při nejlepším sáhněte po čisté vodě, 

popřípadě čaji a doplňte také sladká či 

zakysaná mléka. Omezte pití kávy, pro-

tože kofein zapříčiní neklid kojence. 

Alkoholickým nápojům se samozřejmě 

vyhněte úplně.“ doplňuje MUDr.  Hy-

nek Heřman.

PŘI KOJENÍ NEHUBNĚTE
Pokud chcete hubnout tím způsobem, 

že pestrou stravu zachováte a  zvýšíte 

o to více fyzickou aktivitu, tak vás zkla-

meme. Při zvýšené aktivitě se uvolňu-

je kyselina mléčná, která se dostane 

do mléka a  mění jeho chuť. Kojenci 

pak mnohdy mateřské mléko odmí-

tají. S hubnutím proto počkejte až po 

období kojení. Jen zřídka se vaše váha 

během kojení nesníží sama od sebe.  

Příroda si zkrátka poradí sama, potom 

ji můžete pomoci i vlastní pílí. 

Snažte se naslouchat svému tělu a dejte 

si na co máte chuť.  V  období kojení 

navyšte svůj denní příjem a  hubnutí 

nechte až po tomto období. Uvidíte, 

že to půjde samo. Procházky s kočárky 

udělají své. 

Foto: Shutterstock.com

4 TIPY PRO SPRÁVNOU TVORBU MLÉKA
• Pijte bylinné čaje – z fenyklu, meduňky či anýzů, který je i proti nadýmání.  

Dejte si vrchovatou lžíci fenyklových semínek do hrnečku a nechte 15 minut 

vylouhovat. 

• Pozor! Vyhněte se mátě peprné a šalvěji, které nemusí tvorbu mléka podpo-

rovat 

• Čerstvé ovoce a  zelenina – Ty najdete v  barevném ovoci a  zelenině. Dejte 

si pomerančový fresh, zeleninovou šťávu nebo misku čerstvých, lahodných  

vitamínů.

• Vsaďte na kyselinu listovou – kyselina listová je obsažena v zelené zelenině 

jako je špenát, brokolice či kapusty. Tepelnou úpravou ale zničíte až 90% 

účinných látek. Proto sáhněte po doplňcích stravy.   

• Jezte maso - denní dávka pro kojící ženy by měla být o 15 gramů vyšší než za 

normálního stavu. To odpovídá například 100g kuřecího masa, třem vejcím či 

100g rybího filé.

• Hýbejte se – tělesná aktivita dobře působí nejen na správné zažívání, látkovou 

výměnu jako takovou, ale i na správnou funkci srdečně cévního systému. 
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Plavání je všeobecně vnímáno jako ideální sport. Při pohledu na rekreační plavce 

však trne leckterý fyzioterapeut. Chyby, které škodí páteři, mají lidé zažité už odmala 

a dnešní děti v nich pokračují.

ČTYŘI MÝTY 
O PLAVÁNÍ



Mezi nejčastější chyby rekreačních plavců 

patří špatné dýchání a  zakloněná šíje 

nad vodní hladinou. „Dobře provede-

ný styl prsa začíná výdechem do vody, 

následuje lehké splývání s  uvolněním 

zádových svalů s protažením páteře od 

šíje po bedra a končí nádechem nad hla-

dinou. Ruce a nohy pracují synchronně, 

nedochází k  přetížení ramen, které 

celé tělo táhnou, jako je tomu v kraulu.  

Při stylu kraul je důležité mít páteř rov-

ně a  při nádechu pod rukou rotovat 

hlavu střídavě na obě strany, například 

každé třetí tempo – při mrskání hlavou 

doprava doleva nad hladinou trpí kro-

mě krční páteře nejvíc ramena a šíjové 

svaly,“ popsala vedoucí fyzioterapeutka 

pražské FYZIOkliniky Iva Bílková.

1. MÝTUS: PLAVÁNÍ JE SKVĚLÉ 
NA PROTAŽENÍ
S  plaváním je to stejné jako se všemi 

sporty – našemu tělu prospívá pouze 

v případě, provádí-li se pohyby správně. 

„Vytrčená hlava nad hladinu a zlome-

ná záda při rekreačním plavání ubližují 

páteři. Proto cítí-li lidé určité bolesti 

svalového aparátu, lze jim rekreační 

plavání doporučit pouze v případě, že 

dodrží správný plavecký styl. Tvrzení, že 

je obecně rekreační plavání skvělé na 

protažení, u nich může být velký omyl,“ 

upozornila Iva Bílková. 

Ideálním stylem pro narovnání páteře 

je znak, ovšem za předpokladu, že 

plavec zvládá orientaci s pohledem na 

oblohu nebo strop. Při neustálém na-

přimování hlavy a  kontrole směru jen 

vyvíjí další nápor na zaťaté šíjové svaly 

a pozitiva narovnané páteře jsou rázem 

pryč.

2. MÝTUS: KOUKAT POD VODOU 
JE NEZDRAVÉ
„Pokud není voda znečistěná, jsou na 

chvíli otevřené oči ve vodě přirozené 

a  ničemu to nevadí. Nebezpečí před-

stavují zejména bakterie, ale v  takové 

vodě není dobré plavat vůbec, natož 

otevírat oči. Dokonce i  v moři jsou na 

chvíli otevřené oči v pořádku, pokud to 

tedy nezkoušíte v  hustém a  extrémně 

slaném Mrtvém moři, delší styk se sla-

nou vodou už je pro oči nepříjemný,“ 

podotkl MUDr. Pavel Stodůlka.

Zdravé oči snášejí vodu bez problémů. 

Ovšem kdo má oči jakkoli podrážděné, 

třeba alergií, sennou rýmou nebo chro-

nickou oční nemocí, měl by je důsledně 

chránit proti jakýmkoli podnětům a ve 

vodě používat plavecké či potápěčské 

brýle. Ty jsou podle primáře Stodůlky 

důležitým doplňkem také pro pravidelné 

a vytrvalostní plavce. 

3. MÝTUS: PLAVÁNÍ POMŮŽE OD 
BOLESTI SVALŮ
Lidé se svalovými problémy by se měli 

vyvarovat koupání v  chladné vodě, 

v níž svaly tuhnou ještě víc. „Ač je tep-

lota vody v bazénu 27 až 29 stupňů po-

citově v pořádku, pro naše svaly je stále 

nízká a na člověka trpícího bolestmi be-

der nepůsobí dobře. V takové vodě spíš 

svaly v oblasti bederní páteře a pánve 

ztuhnou, i  když je jeho páteř při pla-

vání v  horizontále. V  tom se pozitivní 

vliv plavání na svalový aparát trochu 

přeceňuje,“ míní fyzioterapeutka Iva 

Bílková. Aby voda skutečně uvolnila 

zatuhlé svaly a pomohla od bolesti pá-

teře a kloubů, musí být teplá, například 

v termálních lázních.

4. MÝTUS: MALÍ NEPLAVCI  
POTŘEBUJÍ KRUH NEBO KŘIDÉLKA
Špatné návyky pohybového aparátu 

je vždy dobré odbourat co nejdříve.  

Ty spojené s  plaváním si však většina 

lidí pěstuje už od dětství. „Malé děti se 

stále učí plavat s kruhem nebo rukávky, 

které brání přirozenému pohybu paží, 

a dítě si tak fixuje nesprávný plavecký 

styl. Vhodnější pomůckou je plavecký 

pás, který se uváže kolem pasu dítěte. 

Lze z  něj postupně odebírat jednot-

livé plováčky, dokud se dítě nenaučí 

bezpečně ve vodě pohybovat samo. 

Pás podpírá hrudník dítěte a poskytuje 

mu větší stabilitu a volnost paží. Plave-

-li dítě s  rukávky, ty jeho trup táhnou 

dolů, naopak s pásem dítě plave s na-

přímenou páteří,“ vysvětlila Iva Bílková.

Ještě lepší možností je naučit dítě, co 

nejdříve plavat, ideálně začít s  plavá-

ním už v  kojeneckém věku prostřed-

nictvím kurzů plavání, které vedou od-

borníci a kde si osvojí dítě základy vždy 

správně.  

Foto: Shutterstock.com
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Děti do tří let bývají často nemocné. Ve většině 

případů je to normální, protože jejich imunita 

se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha 

obranyschopnosti, kterou je zapotřebí léčit.

SNÍŽENÁ 

IMUNITA 

U DĚTÍ
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Sníženou imunitou se v klinickém pojetí 

označují poruchy imunitního systému, 

které vedou ke zvýšené náchylnosti k in-

fekcím. V  širším pojetí je tzv. imunode-

ficience jakákoliv porucha v  procesu 

imunitní reakce, odpovědi organismu 

proti infekcím, ale též zvýšená náchyl-

nost k  alergiím, nádorovým chorobám 

či chorobám autoimunitním, kdy se v or-

ganismu tvoří protilátky proti vlastním 

tkáním organismu.  U  dětí se porucha 

imunity projevuje zvýšenou náchylnos-

tí k  infekcím, které bývají opakované, 

dlouhotrvající, špatně reagující na léčbu, 

mnohdy s komplikacemi a s netypickým 

průběhem. Mimochodem dvakrát častěji 

bývají postiženi chlapci než dívky. U vět-

šiny typů poruchy imunity je nejčastěji 

postiženým dýchací systém, horní cesty, 

ale i dolní cesty dýchací, dále se projevují 

opakované záněty středního ucha a ved-

lejších dutin nosních, záněty hrtanu. Na-

opak infekce postihující pouze horní ces-

ty dýchací nebývají příznakem závažnější 

poruchy imunity. 

NUTNOST IMUNOLOGICKÉHO 
VYŠETŘENÍ 
Prvním projevem poruchy imunity může 

být reakce na očkování proti tuberkulóze 

nebo proti virovým onemocněním. Tam, 

kde je vyloučena vážnější porucha imu-

nity lze podporovat obranyschopnost 

organismu zejména v  jarním a podzim-

ně-zimním období zvýšeným přísunem 

vitaminů, otužovacím programem (dle 

rady lékaře je možné se otužovat vzdu-

chem či vodou). V  lékárnách lze zakou-

pit přípravky na zvyšování imunity. Ještě 

před tím je zapotřebí absolvovat imuno-

logického vyšetření, protože jejich podá-

ním lze pak stimulovat jak žádoucí proti-

látky tak i nežádoucí protilátky namířené 

proti vlastním tkáním. Proto se všeobecně 

doporučuje tzv. enzymoterapie. Přírodní 

enzymy obsažené v lécích posilují oslabe-

nou imunitu zejména v  dětském věku, 

kdy není ještě plně vyvinuta. Působením 

komplexu enzymů se docílí příznivého 

efektu u  virových infekcí a  u  bakteriál-

ních, pokud je nutná terapie antibiotiky, 

tyto rychleji působí, zkracuje se interval 

uzdravení i  rekonvalescence, a  to bez 

možného negativního působení na orga-

nismus možnou tvorbou autoprotilátek. 

Významným faktorem, který přispívá 

k  poruše sliznic horních cest dýchacích, 

je kouření v rodině, případně nevhodně 

používaná antibiotika na banální lehké 

infekce, která narušují přirozenou bak-

teriální floru sliznic ive střevním traktu. 

Nedoléčenými, opakovanými respirač-

ními infekty dochází u určitého procen-

ta dětí, zejména při dědičné dispozici, 

k vývoji tzv. respirační alergózy. V tomto 

případě již onemocnění probíhá bez ho-

reček, kašel se přesouvá spíše do nočních 

hodin a při ulehnutí, přes den se objevu-

je pouze při zvýšené pohybové aktivitě 

dítěte. Se zvýšeným dechovým nárokem 

se může objeviti tzv. hvízdavé, sípavé dý-

chání. V tomto případě by si měli rodiče 

vyžádat vyšetření na odborném pracovi-

šti s vyšetřeními plicních funkcí s vylouče-

ním počínajícího astmatu. 

OPOŽDĚNÉ DOZRÁVÁNÍ 
IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Ovšem pozor, mnohdy jde jen o opoždě-

né vyzráváni imunitního systému. Dítě ve 

školce začne stonat, dochází k opakova-

né stimulaci imunitního systému infekcí 

a při dostatečné rekonvalescenci se dítě 

tzv. promoří, dochází postupně k poklesu 

četnosti infektů i tíže jejich projevů a dítě 

nastupuje do školy již bez opakovaných 

zdravotních potíží. Pokud dojde k vyřa-

zení z kolektivu kvůli infekčnosti prostře-

dí, pak je nutno zahájit imunologickou 

léčbu. Bez cílené terapie se u neléčených 

pacientů zdravotní potíže v  kolektivu 

školních dětí většinou vracejí a  jelikož 

je školní docházka povinná, dítě absol-

vuje léčbu na úkor školní docházky, což 

se zpětně projevuje na zdravotním stavu 

stresem z dohánění učiva.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com, 

zdroj: miminet.cz, orling.cz
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Lze předcházet podzimním virózám?

Nastupující výkyvy počasí mohou naše tělo  

výrazně oslabovat. Často se cítíme unaveni, máme 

potíže s imunitou a hrozí nám s tím spojené one-

mocnění dýchacích cest. Oslabenou imunitu mívají 

hlavně děti, jejichž imunitní systém není plně roz-

vinut. Podzimní virová onemocnění ale ohrožují 

každého z nás..

Co udělat pro posílení imunity?

Je potřeba upravit stravu, být fyzicky přiměřeně 

aktivní, omezovat stresové situace a pokud je to 

možné, vyhýbat se pobytu ve větším kolektivu, což 

hlavně u dětí možné není.

Do jídelníčku je nutné zařadit více zeleniny a ovoce 

a tím zajistit tělu dostatek vitamínů a antioxidantů.

Pokud upřednostňujete přírodní a  šetrné řešení, 

můžete vyzkoušet homeopatické přípravky, které 

můžete užívat jak preventivně, tak i při akutních 

obtížích. Obvykle jsou to léky vhodné pro celou  

rodinu včetně těch nejmenších pacientů.
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kolostrum 45 tablet + 50 kusů želé plné skvělých 
ovocných příchutí 
plechový kufřík ZDARMA

extrakt z rakytníku
10 vitaminů
nukleové kyseliny DNA a RNA

www.VITAMINYproSKOLAKY.cz

THE SIMPSONS MULTIVITAMIN 
V DÁRKOVÉM BALENÍ

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

THE SIMPSONS SIRUP 
S NUKLEOTIDY

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  Čtěte pozorně příbalovou informaci. 
Dr.Peithner Prag s.r.o., www.peithner.cz

Engystol
● šetrný homeopatický lék pro celou rodinu
● při akutních obtížích užívejte již od prvních příznaků
● lze užívat také jako prevence
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Trápí vás alergie nebo astma? Doba, kdy je vše rozkvetlé nemusí být jediným vaším 

strašákem, před kterým je třeba se zavírat v interiéru. Alergeny se hromadí všude, 

včetně vaší domácnosti, která se na první pohled může zdát bezpečná. Jaké jsou 

nejčastější spouštěče alergií a jak nad nimi vyzrát?

Z ČEHO NEJVÍC KÝCHÁME 

A JAK SE TOHO ZBAVIT?
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Alergeny jsou nežádoucí látky, které vy-

volávají alergické reakce a  tím obtěžují 

velkou spoustu z nás. Mohou to být ví-

ceméně jakékoliv látky, které zapříčiní 

imunitní odpověď. Můžeme je rozdělit 

na venkovní a domácí. Takže pokud jste 

se domnívali, že s  alergeny přijdete do 

kontaktu pouze venku, tak mylně. Kro-

mě hrozby z pylu byste se měli mít na po-

zoru i před domácími mazlíčky, roztoči, 

šváby, ale i některými jídly. Jen v Evropě 

žije kolem 150 milionů lidí trpících různý-

mi alergiemi a díky tomu se tento druh 

onemocnění řadí mezi nejčastější chro-

nická trápení vůbec. Kde všude je třeba 

zbystřit a jak se bránit?

ROZTOČI
Nejčastějším spouštěčem alergií v  do-

mácnosti jsou dle průzkumů právě rozto-

či. „Průměrný koberec může obsahovat 

až 1000 roztočů na jeden čtvereční metr. 

Ti se živí odumřelými kožními buňkami 

a během svého tříměsíčního života mo-

hou vyprodukovat až 2000 trusových 

částic. Ty mají mikroskopickou velikost 

a  vyvolávají různě vážné alergické re-

akce,“ říká Ing. Igor Pifka, odborník na 

technologie vysávání. 

Léky na alergii váš problém dlouhodobě 

nevyřeší, proto je potřeba bojovat proti 

roztočům třeba i tím, že si pořídíte pro-

tiroztočové povlaky na ložní prádlo. Lož-

ní prádlo je jedno z nejvíce postižených 

míst v domácnosti a my si v něm každou 

noc hovíme přímo u zdroje. Struktura to-

hoto speciálního povlečení je tak hustá, 

že skrz ni roztoči neprojdou. Alergikům 

se doporučuje prát mnohem častěji, ide-

álně jednou za 7-10 dní, a to při teplotě 

60°C. Při této teplotě roztoči hynou, ale 

neznamená to, že máme vyhráno. Zůstá-

vají po nich alergizující výkaly, které by-

chom měli odstranit speciálními pracími 

prostředky. 

Snížit celkový výskyt roztočů v  domác-

nosti zvládnete také úklidem pomocí 

kvalitního vysavače, který pomocí HEPA 

filtrace zachytává alergeny a  vyfukuje 

čistější vzduch. Takový vysavač bychom 

měli používat, ať už máme koberce nebo 

plovoucí podlahu. Pomocí nástavců se 

dostanete i na těžko dostupná místa ve 

svém bytě.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Velké množství domácností se neobejde 

bez domacího mazlíčka, nejčastěji se jed-

ná o psy a kočky. To samozřejmě zapříči-

nilo vzrůstající procento alergiků, kterým 

přítomnost těchto zvířat nedělá zrovna 

nejlépe. Těmto zvířatům totiž odpadávají 

odumřelé kožní buňky, které jsou jedním 

z  faktorů, spouštějících alergie. Pokud 

jste majitelem psa, tak váš mazlíček pro-

dukuje méně agresivní alergeny než koč-

ka. Proti těm zvířecím se nebojuje zrovna 

snadno, jedná se o lehké alergeny, které 

se rády přemisťují. Pokud zjistíte, že jste 

alergičtí, není vždy pravdou, že se svého 

zvířecího miláčka musíte ihned zbavit. 

Zvíře můžete zbavovat alergenů pomocí 

speciálního samočistícího kartáče na srst 

ještě než se dostanou alergeny do vzdu-

chu. Při dodržování určitých pravidel pro 

vás společné soužití v jedné domácnosti 

nebude peklem.

PLÍSNĚ
Mnoho lidí se stane alergickými na plíseň 

až v dospělosti, přestože v minulosti na 

tento druh alergie 

netrpěli. Plísním se 

snažíme předejít 

zejména dosta-

tečným větráním, 

pravidelným vyná-

šením odpadkové-

ho koše, pořízením 

odvlhčovače vzdu-

chu nebo i tím, že 

se vyhneme tape-

tám, které plísně 

podporují. Díky 

plísním nás mohou 

začít provázet pro-

blémy jako je mykóza nebo dýchací pro-

blémy (rýma, kašel, dušnost).

Plísně většinou doma najdeme na vlh-

kých a  tmavých místech, jsou to nejčas-

těji kouty v koupelně, toaletě, spíži, ale 

i v rozích u oken, nebo třeba v kuchyni. 

Pokud se plísně objeví, okamžitě proti 

nim zasáhněte, ideálně pomocí desin-

fekčních přípravků, a situaci nepodceňuj-

te. Je také důležité průběžně kontrolo-

vat stav potravin ve vaší ledničce a včas 

vyhazovat věci, které začínají plesnivět. 

Pokud chcete předejít alergiím na plíseň, 

můžete si v prevenci poradit pomocí od-

vlhčovačů nebo čističek vzduchu.

ŠVÁBI
Švábi se vyskytují spíše v  tropických ob-

lastech, avšak můžeme se s  nimi zřídka 

setkat i u nás. V ČR se nejčastěji setkává-

me s rusem domácím, který patří mezi ty 

drobnější. Ke svému rozmnožování švábi 

potřebují teplotu 25-30 °C, kterou nachá-

zí právě v koupelnách nebo třeba kuchy-

ních. Švábi alergeny vypouštějí pomocí 

výkalů nebo také při rozkladu mrtvého 

těla švába. Bránit se proti nim je velmi 

obtížné, protože se ve většině případů 

přemisťují prostřednictvím odpadních 

nebo teplovodních šachet a tudíž pokud 

se nám podaří vyhubit šváby v  našem 

bytě, hrozí tu znovu osídlení z  jiného 

bytu. Proto je ideální řešení společné 

šachty nechat důkladně vydezinfikovat.

PYL
Alergie na pyl patří mezi ty nejčastěj-

ší. Pokud jste alergičtí na pyl, rozhodně 

vám nepomůže, když se budete v kritické 

době zdržovat v bytě se zavřenými okny 

s domněnkou, že to zabrání pylu dostat 

se dovnitř. V  momentě, kdy se rozhod-

nete vyrazit si na procházku ven, tak si 

nevědomky přinesete pyl přímo domu, 

a to na vašem oblečení, ve vlasech nebo 

v  chlupech svého mazlíčka. Doporučuje 

se tedy domací zvíře po návratu z  pro-

cházky řádně vyčesat, ihned se převlék-

nout do domácího oblečení nebo rovnou 

vykoupat. Dále je určitě dobré využít 

klimatizaci, pokud ji máte, místo větrání 

pomocí oken. Účinným pomocníkem je 

také čistička vzduchu s HEPA filtrem, kte-

rá vaši domácnost dokáže zbavit až 80 % 

pylů v ovzduší.

Na trhu existují i speciální sady doplňků 

k vysavačům určených pro intenzivní od-

stranění alergenů. 

Foto: Shutterstock.com
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Každá mince má dvě strany. Totéž platí 

o původci invazivních meningokokových 

onemocnění (IMO), bakterii Neisseria 

meningitidis. Zatímco u  některých lidí 

je výsledkem jejího usazení v  horních 

cestách dýchacích stimulace imunitního 

systému a následná vyšší odolnost orga-

nismu proti těmto nemocem, u jiných na-

opak nevyzpytatelná bakterie způsobuje 

velmi vážné stavy. Jaká reakce nastane, 

se bohužel nedá předvídat. Proč bakterie 

u někoho jen přebývá a u jiného vyvolá 

život ohrožující onemocnění, na to zatím 

moderní medicína nezná odpověď.

Jisté je, že meningokoky kolonizují noso-

hltany mnoha lidí. Podíl nosičů se u ado-

lescentů a  mladých dospělých pohybuje 

kolem 10 procent. Takzvané bezpříznako-

vé nosičství meningokoku je tedy relativně 

běžné a  nosiči bakterie zpravidla neone-

mocní. Mohou se ale stát zdrojem nákazy 

pro ostatní a zvlášť pro malé děti. Riziko 

přenosu bakterie je v  případě přímého 

kontaktu s přenašečem až 800krát vyšší. 

 

Případů onemocnění jsou u  nás každo-

ročně zaznamenány desítky. Může se 

tedy zdát, že IMO nejsou příliš častá. 

Přesto ale není radno toto nebezpečí 

podceňovat. Zejména proto, že počáteč-

ní příznaky se rozlišují jen velmi těžko 

a rozvinutá IMO mívají rychlý a zpravidla 

velmi závažný průběh.

NAUČTE SE ROZPOZNAT PŘÍZNAKY 
IMO
Meningokok může způsobovat meningi-

tidu (zánět mozkových blan) nebo sepsi, 

tedy otravu krve. Případně může dojít 

ke kombinaci obojího. Pacienti jsou ve 

všech případech vystaveni vysokému rizi-

ku a o jejich zdraví a často i životě roz-

hoduje rychlost, s jakou je jim nasazena 

odpovídající léčba. K  tomu bohužel ne-

musí dojít včas, protože ani pro lékaře 

není v prvních chvílích snadné odlišit po-

čáteční příznaky IMO od jiných běžných 

nemocí.

Mezi nejčastější příznaky patří vyšší tep-

lota, únava, bolesti svalů a kloubů, citli-

vost na světlo či strnutí šíje. Ty ovšem čas-

to připomínají chřipku, u nejmenších dětí 

pak mohou odpovídat například růstu 

prvních zubů. U každého člověka se navíc 

objevuje trochu jiná kombinace příznaků 

s  různou intenzitou, kvůli čemuž pak 

snadněji dochází k podcenění situace.  

Průběh nákazy je až překvapivě rychlý. 

Na to, aby meningokok napadl mozek, 

přivodil otravu krve a v nejhorším přípa-

dě i smrt, stačí jen několik desítek hodin. 

Proto je důležité včasné rozpoznání to-

hoto onemocnění. Zejména rodiče ma-

lých dětí by proto měli přikládat větší 

důležitost i  atypickým a  nespecifickým 

příznakům IMO – průjmům a horečkám. 

V každém případě se nevyplácí možnost 

propuknutí meningitidy podceňovat 

a vždy raději vyhledat lékaře. 

JEDEN Z DESETI PACIENTŮ ZEMŘE 
I PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ LÉČBU
Onemocnění bakterií Neisseria menin-

gitidis, jakkoli je závažné, je léčitelné 

širokým spektrem antibiotik. Léčba ale 

musí být zahájena nejpozději v  řádu 

hodin a  není vůbec lehká. Nezřídka je 

nutné nasadit i  umělou plicní ventilaci 

a  připojit pacienta na dialýzu, protože 

nemocným často selhávají plíce, ledviny 

i další orgány. Odehrává se tedy na jed-

notkách intenzivní péče a přibližně jeden 

z deseti nemocných bohužel zemře i při 

odpovídající léčbě. Takto zákeřný může 

meningokok být.

Onemocnění se nezřídka nepodaří vyléčit 

úplně bez následků. Lidé, kteří prodělali 

IMO, mohou mít poškozený zrak, sluch, 

srdce i  mozkové funkce. Kvůli nedokr-

Propagační článek společnosti GSK.  
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Patří k nejzákeřnějším a nejzáludnějším vůbec. Přesto jsou mnohým z nás 

stále neznámá nebo je podceňujeme. Řeč je o invazivních meningokokových 

onemocněních, při kterých jde doslova o boj s časem. Ne vždy se navíc tento 

boj podaří vyhrát. Zákeřné nemoci ohrožují životy nás všech, nejvíc ale těch 

nejmenších.

MŮŽETE BÝT SEBELEPŠÍ RODIČ. 
KDYŽ ALE PŘIJDE MENINGOKOK, 

MŮŽE BÝT VŠECHNO MARNÉ
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vování a  následnému odumírání tkání 

přicházejí o prsty i větší části rukou či no-

hou. Hrozí jim rozvoj epilepsie a další ne-

příjemné zdravotní a psychické následky.

PŘÍPADŮ ONEMOCNĚNÍ MEZI-
ROČNĚ PŘIBYLO, NERISKUJTE
IMO patří mezi nejrychleji smrtící infekční 

choroby na světě. V České republice bylo 

podle dat Státního zdravotního ústavu 

v  roce 2015 zjištěno 44 invazivních me-

ningokokových onemocnění, předloni 47 

případů a v loňském roce už 68. Rodiče 

statistiky přesto ignorují a  spoléhají na 

to, že nemoc v invazivní formě propuká 

jen u malé části populace. 

Nejúčinnější prevencí je očkování. Proto-

že mají invazivní meningokoková one-

mocnění nejvyšší incidenci v prvním roce 

života dítěte, doporučuje Česká vakcino-

logická společnost očkování proti nim již 

ve věku od 2 měsíců. Aplikace první dáv-

ky se upřednostňuje v průběhu prvního 

půlroku života, kdy je možné očkování 

proti meningokoku pohodlně zařadit do 

očkovacího kalendáře.

Před pár měsíci navíc došlo ke změně 

očkovacího schématu vakcínou Bexsero, 

kterou je nově možné od 3 měsíců věku 

dávkovat ve schématu 2+1. Díky tomu 

se nabízí vyšší flexibilita pro načasování 

v rámci celkového očkovacího kalendáře 

kojence, snižuje se počet návštěv nut-

ných k očkování a v neposlední řadě rodi-

če díky vysazení jedné dávky ušetří téměř 

tři tisíce korun. Očkování se tak stává do-

stupnější i pro ty, kteří si ho dříve nemoh-

li dovolit. Podle odborníků je smutné, 

že někteří lidé očkování stále podceňují 

a jiní dokonce odmítají. Očkování je totiž 

nejúčinnější preventivní metodou, patří 

k  nejvýznamnějším objevům v  historii 

medicíny a zachránilo už stovky milionů 

životů. Mnohé nemoci se dnes nevysky-

tují právě proto, že se proti nim očkuje. 

Čím větší je proočkovanost, tím menší 

existuje riziko nákazy. Proto je vakcína 

Bexsero už několik let plošně a zdarma 

nabízena ve Velké Británii. V Česku si ji 

musí zájemci hradit z  vlastních zdrojů, 

ale vakcína je u nás k dostání, což není 

automatické. Takovéto privilegium mají 

jen asi 3 desítky zemí na světě. Například 

sousední Slovensko na tomto seznamu 

není.

Žádná vakcína není stoprocentně účinná 

a  bezpečná. Studie nicméně dokazují, 

že u  očkovaných dětí se nezvyšuje rizi-

ko jiných infekcí. Pravdou je, že bychom 

při podání všech dětských očkování 

najednou „zaměstnali“ pouze zlomek 

procenta kapacity dětského imunitního 

systému. Očkovací látky pro povinná oč-

kování obsahují v  součtu zhruba jen 50 

antigenů, což je ve srovnání s vystavením 

více než milionu antigenů v  rámci ko-

lonizace střevního a  genitálního traktu 

mikroorganismy po narození prakticky 

zanedbatelné.

Někdy bývá velmi náročné obhájit pozi-

tivní přínos a  doporučovat i  nepovinná 

očkování. Lidé by si ale měli uvědomit, 

že prevence je důležitou součástí kaž-

dého oboru medicíny. Ochrana očková-

ním může pomoci zachránit život nebo 

zachovat jeho kvalitu. Výskyt IMO se na 

první pohled může zdát velmi nízký. O co 

je však meningokokové onemocnění 

vzácnější, o to je nebezpečnější.

Nejohroženější věkové skupiny
• Nejvyšší výskyt IMO je dlouhodobě zaznamenáván v kategorii dětí ve věku 0–11 

měsíců, dále mezi dětmi ve věku 1–4 roky a mezi adolescenty ve věku 15–19 let.

• Nemocnost kojenců je přibližně 20krát vyšší než u ostatních věkových skupin.

• Bez ohledu na věk je v Česku nejčastěji zastoupenou séroskupinou meningo-

koku skupina B. Právě tento meningokok má v posledních letech na svědomí 

kolem 60 procent případů IMO.

Rizikové faktory
• Bakterie se přenášejí kapénkovou 

cestou, tedy například kýcháním, 

kašlem nebo líbáním.

• U nejmenších dětí bývá nejčastějším 

zdrojem nákazy rodinný příslušník, 

bezpříznakový nosič bakterie. Často 

se může jednat i o jednoho z rodičů, 

prarodičů nebo staršího sourozence.

• Možnost nákazy IMO zvyšuje aktivní 

i pasivní kouření. U dětí do 15 let 

věku toto riziko stoupá trojnásobně, 

pokud kouří jeden z rodičů, a osmi-

násobně, pokud kouří oba rodiče.

• Vyšší riziko nákazy je v chladnějších 

ročních obdobích, kdy lidé tráví víc 

času v uzavřených prostorách.

Propagační článek společnosti GSK.  

Domácí testování
• Spolehlivým ukazatelem vážné dia-

gnózy je takzvaný skleničkový test. 

Ten je možné využít ve chvíli, kdy se 

na těle pacienta začne objevovat vy-

rážka v  podobě  nachově či  krva-

vě  zbarvených  skvrn. Pokud po za-

tlačení sklenicí či jiným průhledným 

předmětem nevymizí, je nutné oka-

mžitě přivolat rychlou pomoc.

• Podezření na meningitidu se dá 

v domácím prostředí potvrdit i  tes-

tem typického strnutí šíje. Nemoc-

ný se položí na  rovnou podložku 

s protaženými dolními končetinami. 

Ohnutím hlavy vpřed mu zatlačíme 

bradu směrem k hrudníku a pokud 

zareaguje bolestivě a  ohne nohy 

v kolenou, je to další z důkazů ne-

bezpečného onemocnění.

Zdroj: Státní zdravotní ústav
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Merino vlna Zimní fusak s možností prodloužení 
spodním nánožníkem.

 Využití do všech typů kočárků 
(klasické, sporťáky, golfky).

 Fusak má uprostřed zip 
a lze ho celý rozevřít.

 Šňůrové stahování kolem hlavičky.

 Otvory na protažení tří i pětibodových
bezpečnostních popruhů zajišťují bezpečné
použití i sedícímu miminku.

 Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti
posunutí v kočárku při poloze vsedě.

 Praní v ruce ve studené vodě v tekutých
přípravcích na vlnu, nepoužívat aviváž,
nesušit v sušičce, neodstřeďovat.

Materiál
Nánožník
100 % polyester
Vnější potah
100 % polyester 
Výplň
100 % polyester 
Vnitřní potah líc
100 % merino vlna

Rozměry bez nánožníkucca 90 × 50 cms nánožníkem115× 50 cm 

Výrobce
Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, e-mail: info@detskedeky.cz

Made in EU

Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nejjemnějších vln vůbec. Má vý-
borné termoregulační vlastnosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Nekouše“ proto je vhodná i pro
přímý kontakt s jemnou dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna absor-
buje vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na rozdíl od bavlny hřeje i když je mokrá. Je
přirozeně antibakteriální obsahuje lanolin, který má antibakteriální vlastnosti. Je to
přírodní materiál, který je plně biologicky odbouratelný. Má velké samočistící schop-
nosti, proto není třeba časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat). 

merino 210x140.qxp_Sestava 1  29.11.2016  8:30  Stránka 1
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Přibývající roky nám dávají nadhled, schopnost odlišit podstatné od méně 

podstatného i umění zasmát se sám sobě. Přinášejí ale také něco, oč nestojíme. 

Vrásky, povadlou pleť, ztrátu pružnosti pokožky a boj se zemskou gravitací. Můžeme 

buď rezignovat, nebo se s projevy stárnutí pustit do boje. Pomůže nám v tom 

estetická medicína, kterou lze s trochou nadsázky označit za zázračný stroj času.

ESTETICKÁ MEDICÍNA, 
ZÁZRAČNÝ STROJ ČASU
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Zvažujete i vy, zda podstoupit některý 

z  estetických zákroků, avšak váháte, 

který si vybrat? Některé vám předsta-

víme a třeba vám pomůžeme usnadnit 

rozhodnutí, který z nich v zimním ob-

dobí absolvovat. 

POHLED DO DEKOLTU
Krásná prsa jsou přáním všech žen. 

K  některým se však zachovala v  tom-

to směru příroda macešsky, další přišly 

o  původně pevná a  pěkná prsa v  dů-

sledku mateřství či váhového úbytku. 

Viditelně se dokáže na jejich vzhledu 

podepsat také obyčejná zemská přitaž-

livost. Není proto čemu se divit, že mezi 

nejvyhledávanější plastické operace pa-

tří zvětšení prsou. 

JAK SI VYBRAT NOVÁ PRSA
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Na začátku stojí rozhodnutí, jak velká 

prsa si pořídit. V  tomto případě ne-

znamenají slova „co největší “ vždy to 

nejlepší. Nová prsa by měla vypadat 

přirozeně a  korespondovat s  vaší tě-

lesnou konstitucí. Lékaři doporuču-

jí zvětšení maximálně o  tři velikosti, 

neboť větší prsa vypadají příliš umě-

le a  navíc představují značnou zátěž 

pro páteř. V  důsledku toho pak mo-

hou jeho majitelku trápit bolesti zad.  

PŘIROZENÉ NEBO S PUSH-UP 
EFEKTEM?
Důležitá je volba typu implantátů. 

K  dispozici jsou anatomické ve tvaru 

kapky, vhodné pro co nejpřirozenější 

tvar nových prsou, nebo kulaté implan-

táty s  push-up efektem. Významnou 

roli ve výběru vedle vašeho přání hra-

je přirozená velikost prsou, tvar jejich 

základny i  množství svalové a  tukové 

tkáně. Zkušený lékař zohlední všechny 

aspekty a vybere pro vás optimální va-

riantu.

KLASIKA, ČI ODLEHČENÉ? 
Poměrně nedávno se na trhu objevila 

novinka v  podobě odlehčených B-Lite 

implantátů. Jejich váha je až o 30% niž-

ší oproti ostatním prsním implantátům. 

Naopak cena je o poznání vyšší. Investi-

ce do odlehčených implantátů se však 

určitě vyplatí, neboť jejich nižší hmot-

nost eliminuje možnost vytažení kůže 

a nežádoucího povisu prsou. 

CESTA IMPLANTÁTU 
Zvětšení prsou se provádí v celkové na-

rkóze. Operace trvá přibližně  1 – 2 ho-

diny, o  její délce rozhoduje náročnost 

zákroku. Implantát lze vložit do těla 

třemi možnými způsoby. Řezem v pod-

prsní rýze, pod prsním dvorcem a řezem 

z  pažní jamky-axily. V  prvním případě 

se jizva nachází přímo pod prsem a ve 

vzpřímené poloze není prakticky vidi-

telná. Nenápadná je i  v  poloze vleže, 

ale chvíli trvá, než se zhojí a vybledne.  

Pokud je implantát vložen řezem pod 

prsním dvorcem, jizva se nalézá v mís-

tě, kde se sbíhá pokožka prsa a prsního 

dvorce. Také v tomto místě je sice nej-

prve viditelná, ale postupem času bled-

ne a stává se téměř nepostřehnutelnou. 

Nejméně nápadná jizva vznikne při vlo-

žení implantátu řezem z  pažní jamky. 

Jedná se však ze tří metod o náročnější. 

ZA TROCHU BOLESTI TO STOJÍ
Augmentaci, neboli zvětšení prsou, 

jako každou jinou operaci provází ur-

čitá bolest. Jak velká bude, je zcela in-

dividuální, neboť každý má jiný prah 

bolesti. Svou roli však sehrává i způsob 

umístění implantátu. Větší bolestivost 

většinou nastává po implantaci pod 

prsní sval, než když je implantát vklá-

dán pod prsní žlázu. Pooperační bolest 

se mírní pomocí analgetik a  do něko-

lika dní vymizí. Za chvíle dyskomfortu 

však nová prsa zcela jistě stojí.

JSOU PRSNÍ IMPLANTÁTY VHOD-
NÉ PRO VŠECHNY ŽENY?
Implantáty nejsou vhodné pro ženy 

s  autoimunitním onemocněním, in-

fekční chorobou, rakovinou prsu, pro 

těhotné ženy, a  pro kojící matky, kte-

ré ukončily kojení před méně jak šesti 

měsíci.

NEPODCEŇUJTE SPECIÁLNÍ 
POOPERAČNÍ PRÁDLO
Po operaci vás čeká režim zahrnující také 

nošení speciálního kompresivního prá-

dla. Tuto část pooperační léčby nepodce-

ňujte, byť se vám elastické prádlo nemusí 

právě líbit, a raději  byste své nové vnady 

oblékla do svůdné krajkové podprsenky. 

Speciální prádlo totiž stabilizuje implan-

táty, formuje kontury, minimalizuje oto-

ky i hematomy a v neposlední řadě snižu-

je bolestivost. Jeho nošení se doporučuje 

po dobu 4 – 6 týdnů po operaci.

LIPOSUKCÍ K ŽÁDOUCÍM 
TVARŮM
Řada žen má plnější bříško, silná steh-

na či boky zaoblenější více, než by si 

přály. Byť se tento problém se dotýká 

žen bez rozdílu věku, početnou sku-

pinu tvoří dámy po čtyřicítce, které za 

nežádoucí přírůstek tukové tkáně vdě-

čí hormonálním změnám, souvisejícím 

s blížícím se klimakteriem. Trápí tento 

problém i vás? Veškeré diety a pohyb se 

míjí účinkem a nejraději byste své tělo 

od pasu dolů vyměnily? Nechejte si pře-

bytečný tuk odsát. Vypadá to možná 

trochu strašidelně a jistě lépe zní slovo 

liposukce. Jedná se o moderní operační 

techniku, s  jejíž pomocí se zbavíte ne-

žádoucích špíčků a tukových polštářů. 

ÚBYTEK TUKU NA POČKÁNÍ
Liposukce probíhá v  místním znecit-

livění. Nejprve jsou oblasti indikova-

né k  redukci tuku napuštěny pomocí 

tenké jehly tumescentním roztokem, 

který zajistí znecitlivění. Následně je 

z drobných vstupů v kožní řase tuková 

tkáň opakovaně rozrušována kanylou 

napojenou na přístroj vyvíjející podtlak 

a  nadbytečný tuk je odsáván. Vzniklé 

drobné tunýlky vytvoří síť, která způ-

sobí plošné a  rovnoměrné ztenčení 

podkožní tukové vrstvy. Během hojení 

se kůže v ošetřené oblasti smršťuje, při-

hojuje k podkoží a dochází k požado-

vaným změnám tělesných proporcí.

MALÉ NEPŘÍJEMNOSTI BRZY 
ODEZNÍ
Po liposukci je doporučováno dodržo-

vat tři až čtyři dny klidový režim. Poté 

je možná lehká mírná, postupná zátěž. 

„V souvislosti se zákrokem je třeba po-

čítat i  s  některými nepříjemnými jevy, 

jako je vytékání infiltrační tekutiny bě-

hem prvních 24 hodin po zákroku, mír-

né otoky, modřiny či přechodná ztráta 

citlivosti kůže v operovaných oblastech. 

Všechny patří k normálnímu pooperač-

nímu průběhu, stejně jako případná 

bolestivost po odeznění místního zne-

citlivění, kterou lze účinně potlačit me-

dikací,“ upozorňuje odborník. Dle do-

mluvy s operatérem se asi od desátého 

dne doporučuje válečkování operova-

ných oblastí, které podporuje vyhlazení 

případných drobných nerovností. Po li-

posukci hraje důležitou úlohu speciální 

kompresivní prádlo, které napomáhá 
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rovnoměrnému smršťování kůže a její-

mu přilnutí k podkoží. Doba, po kterou 

je zapotřebí jej nosit, závisí na rozsahu 

liposukce, věku pacientky, napětí kůže 

a mnoha dalších faktorech. Obecně lze 

říci, že se pohybuje od 2 do 8 týdnů 

a vždy je důležité držet se doporučení 

lékaře. Bez podpory elastického prádla 

by mohla kůže zůstat uvolněná a hrozi-

lo by i riziko vzniku nerovností. 

LASER PRO KRÁSU I ZDRAVÍ 
Skvělým pomocníkem určeným k  od-

stranění projevů stárnutí je frakční la-

ser, který s minimálním rizikem přináší 

maximální efekt omlazení pokožky. 

Ošetření je vhodné k  vyhlazení ple-

ti, zvýšení napětí pokožky a  také ke 

sjednocení její barvy. Celkově se pole 

působnosti laserových paprsků stále 

rozšiřuje a tak jsou v estetické medicí-

ně úspěšně využívány také například 

pro odstranění bradavic a  některých 

typů znamének, k  úpravě keloidních 

jizev, odstranění jizev po akné, zmírně-

ní vzhledu strií, ale také třeba k řešení 

problémů intimního rázu.

LASER JAKO STROJ ČASU
Pleť po 30. roce života začíná pomalu 

stárnout. Bývá povadlá a  vypadá 

unaveně. Pokud hledáte jednoduchý 

způsob, jak vrátit čas, dopřejte si la-

serovou rejuvenaci - omlazení pokož-

ky, které vám ubere pět až deset let. 

Rejuvenace pokožky vysokovýkonový-

mi frakčními lasery je vhodná pro ty, 

kteří hledají efektivní metodu vedoucí 

k  dosažení mladistvé pleti bez vrá-

sek. Laser jako stroj času pootočí „ru-

čičkami hodinek“ a  vy zaznamenáte 

neuvěřitelnou proměnu. Jeho světlo 

ozáří pokožku, prohřeje vazivovou 

vrstvu a nastartuje tvorbu nových ko-

lagenních a  elastických vláken. Nový 

kolagen se vytvoří asi za 6 – 8 týdnů 

a  v  tuto dobu také zaznamenáte, že 

se vaše pleť začíná zlepšovat. Je hlad-

ší, vypjatější, jasnější, zlepšuje se její 

povrchová struktura, redukují se jem-

né vrásky a  nerovnosti, ale také roz-

šířené póry. Pokud si chcete omlazení 

dlouhodobě udržet, je třeba ošetření 

absolvovat alespoň jedenkrát ročně, 

obvyklá jsou tři sezení v intervalu jed-

noho měsíce.  Jak dlouho se budete 

z omlazené pleti těšit, ale záleží i  na 

vás. Efekt je sice dlouhodobý, avšak při 

dodržování zásad zdravého životního 

stylu s dostatkem spánku a odpovída-

jícím pitným režimem můžete dobu 

omlazení pokožky ještě podpořit.  

Jistě vás potěší, že zákrok je prakticky 

bezbolestný, pro někoho může být jen 

trochu nepříjemný. Protože po ošetře-

ní je nezbytné chránit se před sluneč-

ním zářením, je právě zima pro rejuve-

naci pomocí laseru ideální dobou.

I SKRYTÁ MÍSTA ZASLUHUJÍ 
PÉČI
Účinnost laserových paprsků vešla již 

do širokého povědomí, ale stále ješ-

tě není příliš známo, že laser pomáhá 

také v péči o intimní partie. Do popředí 

zájmu se nyní dostávají nové metody 

léčby uvolněných poševních stěn a léč-

by stresové inkontinence. 

INTIMALASE PRO SPOKOJENOST 
OBOU PARTNERŮ
Po opakovaných spontánních poro-

dech, ale také v důsledku těžké fyzické 

práce, nebo naopak fyzické neaktivity, 

např. při sedavém způsobu života, do-

chází u řady žen k uvolnění poševních 

stěn. To má za následek ženin sexuální 

dyskomfort a  pokles uspokojení obou 

partnerů. Vítaným řešením je ošetření 

metodou IntimaLase. Jedná se o  ne-

invazivní, jemné ošetření vaginálního 

kanálu, které zlepšuje vaskularizaci 

vaginální stěny, obnovuje její strukturu 

a funkci vaginální sliznice. Princip nein-

vazivní rejuvenace vaginy spočívá v  in-

tenzivním laserovém prohřívání tkáně, 

což má termální efekt na kolagen v po-

ševní sliznici. V  důsledku toho dochá-

zí k  remodelaci kolagenových vláken 

a  stimulaci tvorby nového kolagenu, 

potřebného pro zpevnění pochvy.

INKONTILASE, ANEB JIŽ NE V NE-
SPRÁVNÝ ČAS A NA NESPRÁV-
NÉM MÍSTĚ
Dalším, velmi nepříjemným intimním 

problémem je nechtěný únik moči, 

tak zvaná stresová inkontinence. Trápí 

mnoho žen a  je jen málo těch, které 

spontánně porodily, a  problémy s  in-

kontinencí se jich netýkají. Možná to 

znáte i  vy – stačí kýchnout, zakašlat, 

popoběhnou či poskočit, a problém je 

na světě. Ačkoliv na trhu je pestrá na-

bídka diskrétních absorpčních vložek, 

není nutné se s nastalou situací smířit. 

Lepším řešením je inkontinenci účinně 

zabránit. K léčbě lehké a střední formy 

se využívá laserových paprsků, které 

způsobí zpevnění přední vaginální stě-

ny, zlepšení podpory močového měchý-

ře a  schopnosti bezproblémového za-

držení moči. Poté vás již nebude trápit 

problém, který vás do té doby dokázal 

zaskočit v nesprávný čas a na nespráv-

ném místě.

 
JE TO PODOBNÉ, JAKO VYŠETŘENÍ 
U GYNEKOLOGA...
Ošetření nevyžaduje žádnou speciál-

ní předoperační ani pooperační péči. 

Provádí se ambulantně, trvá přibližně 

patnáct až dvacet minut, je praktic-

ky bezbolestné a  není zapotřebí žád-

né, tedy ani lokální anestezie. Zákrok 

se provádí na gynekologickém křesle 

a  v  mnoha ohledech připomíná běž-

né gynekologické vyšetření. Nejprve 

je pacientce aplikován znecitlivující 

krém do poševního vchodu. Poté je do 

pochvy zavedena speciální sonda a  la-

serový aplikátor. Při rejuvenaci pochvy 
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je laserovým paprskem cirkulárně a po-

délně ošetřen její vnitřek. Při ošetření 

IncontiLase je navíc ošetřena rovněž 

oblast přední poševní stěny proti mo-

čové trubici a  spodní části močového 

měchýře. V závěru zákroku je laserem 

ošetřena oblast poševního vchodu. Po 

zákroku můžete asi jeden až tři dny po-

ciťovat mírné pálení v pochvě, které se 

tlumí pomocí preparátů doporučených 

odborníkem. Nutná je týdenní sexuální 

abstinence. Výsledek se poté dostavu-

je v rozmezí jednoho až tří měsíců. Na 

rozdíl od klasické operace přináší lase-

rový zákrok vysoce sofistikované řeše-

ní. Výkon je neinvazivní a nedochází při 

něm k porušení integrity sliznic.

KRÁSNÁ NA POČKÁNÍ 
S KOUZELNÝMI NITĚMI
Trápí vás povolená kůže na obliče-

ji a  krku? Nemusíte hned absolvovat 

chirurgický lifting, aby vaše kontury 

vypadaly zase skvěle. Velice účinnou 

a  moderní metodou je lifting pomocí 

vstřebatelných nití. 

APTOS
Jedná se o ambulantní zákrok, během 

kterého se po předchozím ošetření 

znecitlivující mastí do podkoží zavedou 

nitě opatřené speciálními protisměr-

nými zoubky. Ty zajistí, že se zde nitě 

zachytí a vypnou kůži. Volba typu nití, 

jejich množství a směrování je rozhod-

nutím lékaře, vždy s ohledem na maxi-

mální efekt ošetření. Ten nastává oka-

mžitě a  postupem několika měsíců se 

dále zlepšuje díky vlivu nití v podkoží, 

kde díky nim vznikají kolagenové srůsty 

udržující ošetřené partie v žádoucí po-

loze. Po aplikaci nití je třeba asi na dva 

týdny omezit sportovní aktivity, aby se 

kůže v  klidu postupně vypnula. Účin-

nost zákroku trvá až pět let a poté jej 

můžete bez obav zopakovat.

MEZO-NITĚ
Kontury obličeje lze vypnout rovněž 

pomocí tak zvaných mezo-nití, které 

jsou tenké jako vlas a lze jich aplikovat 

větší množství. Mezo-nitě jsou vhod-

né pro pokožku, která ztratila svou 

elasticitu, na povislé kontury obličeje 

i pro korekci drobných vrásek v oblasti 

kolem očí a  rtů. Podobě jako u meto-

dy APTOS jsou tyto nitě vyrobeny ze 

vstřebatelných materiálů běžně použí-

vaných v  chirurgii, které nevyvolávají 

nežádoucí reakce na cizorodý materiál 

a postupem času se v organismu zcela 

rozloží. Účinek mezo-nití přetrvává při-

bližně jeden a půl roku. V  případě ap-

likace liftingových nití je zapotřebí jen 

zcela miniaturních drobných vpichů, 

které se velice rychle zhojí, aniž by za 

sebou zanechaly sebemenší jizvičky.

ODHALTE TAJEMSTVÍ 
SMYSLNÝCH RTŮ 
Obličej je to první, čeho si na vás lidé 

všimnou. Vedle očí jsou jeho magne-

tem rty. S  přibývajícím věkem však 

v nich ubývá kolagen, elastin a kyselina 

hyaluronová a rty ztrácejí svou původní 

pružnost. Zcela logicky se tak v popře-

dí zájmu ocitá možnost jejich vyplnění. 

Využívá se k tomu látka tělu vlastní, ky-

selina hyaluronová. Vyniká schopností 

vázat enormní množství vody, výrazně 

pleť hydratuje, regeneruje a omladí. 

Rty se před aplikací nejprve ošetří spe-

ciálním znecitlivujícím krémem a  poté 

je výplň aplikována do potřebných 

míst pomocí tenké jehly. Zeptali jsme 

se paní Kláry, zda vnímala během 

ošetření nějakou bolest. Na stupnici 

jedna až deset ji označila číslem dvě. 

„Je to o něco více nepříjemné, než vý-

plně v ostatních částech obličeje. Přeci 

jen rty a  jejich blízké okolí jsou velmi 

citlivé. Takže zatímco vyplnění noso-

retních rýh bych označila číslem jed-

na, rty mě bolely o  stupínek silněji.“ 

Z plných smyslných rtů se budete těšit 

asi půl roku až deset měsíců. Poté lze 

zákrok bez obav opakovat.

NEZAPOMEŇTE NA KVALITNÍ 
KOSMETIKU A DOPLŇKY STRAVY
Samozřejmě v  neposlední řadě k  péči 

o tělo patří i kvalitní kosmetika, která 

dokáže mnohé zachránit, a  doplňky 

stravy, které dodají tělu potřebné živi-

ny, případně po chirurgickém zákroku 

usnadní hojení a podtrhnou efekt ope-

race. Výborným pomocníkem v  tomto 

případě je živý kolagen.

Živý“ kolagen je hydrát rybího kolage-

nu třetího řádu, zachovávající nepo-

rušenou skladbu aminokyselin trojité 

šroubovice. Vyrábí se výhradně nehyd-

rolyzovanou cestou speciální techno-

logií Triple Helix Formula – extrakcí 

čistého, přírodního kolagenu do vod-

ného roztoku hydrátu. Ten je přirozený 

pouze pro živé organismy.  Biologicky 

aktivní hydrát trojspirálního kolage-

nového gelu nové generace se používá 

v  kosmetice k  omlazení a  regeneraci 

pokožky. V  lyofilizované podobě tvoří 

základ doplňků stravy s vysokým podí-

lem kolagenu typu 2, který je oboha-

cený o žraločí chrupavku, chondroitin, 

glukosamin, kyselinu boswellovou a ky-

selinu hyaluronovou. 

Doplňky stravy zajišťují pokožce, vla-

sům i nehtům optimální stupeň výživy. 

Představují zcela nový přístup v  péči 

o  zatěžované klouby, chrupavky, vazy, 

šlachy a  pojivové tkáně. „Živý“, origi-

nální kolagen se právem dostává do 

popředí zájmu předních odborníků, 

ti ho doporučují lidem, kteří si chtějí 

zachovat kvalitu života do pozdního 

věku. 

Foto: Shutterstock.com

Vydejte se s námi na cestu za poznáním světa!
 

Tato velkoformátová kniha vám přiblíží hned několik úžasných kultur naší planety 
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Projekt byl v 1. pololetí roku podpořen 
částkou 274 150 korun
„Já a  Kia pomáháme dětem“ je společný projekt 

automobilky Kia a Nadace Naše dítě, který byl spuštěn 

v  roce 2014. Je určen především na podporu dětí 

s  autismem a  dětskou mozkovou obrnou, kterých 

neustále přibývá. Z každého prodaného vozu věnuje 

automobilka Kia padesát korun, které putují na 

pomoc konkrétním rodinám a  organizacím. V  první 

polovině tohoto roku přispěla Kia částkou 274 150 

korun a podpořila několik českých rodin a organizaci 

APLA Jižní Čechy. Za 9 let spolupráce podpořila Kia 

a  Nadace Naše dítě více než 70 rodin a  organizací 

celkovou částkou převyšující 2 miliony korun.
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Nejprve ale raději pro ty, kteří nečetli předchozí článek 
a  zároveň vůbec netuší, o  čem je řeč, krátké shrnutí 
a představení přístroje.  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál 
„vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto vib-
raci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňo-
vat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem 
ostatním. Právě u  kamenů je tato energie nebývale 
silná, z čehož do jisté míry vychází i  jejich léčebné vy-
užití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jed-
notlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů 
ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na 
principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž 
konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení ne-
cháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně 
se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní pro-
středí – ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, 
jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je 
dnes již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a  
těchto poznatků výrobce využívá pro optimální funkci 
Somavedicu.  Ten by měl člověka vyladit, dostat ho do 
harmonie, dodat mu energii, pomoci mu s regenerací 

a hojením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit lym-
fatický systém. Prostě zvýšit kvalitu života. A teď tedy 
k realitě… 

(NE)LEHKÝ ŽIVOT SE SOMAVEDICEM
Každý z nás má v sobě ukrytou spoustu bolestí a křivd. 
Kompromisů, které i po letech bolí. Valící se lavinu ne-
pochopení. Hrneme to před sebou a  život nás časem 
tak udolá, že už vlastně ani nemáme energii na to,  žít 
život tak, jak chceme. Obalíme se lidmi, o které ani to-
lik nestojíme a zážitky, které jsou nám vlastně ve své 
podstatě nepříjemné. A  pak najednou přijde přístroj, 
který má tendenci všechno vyčistit.
Čištění bere z  gruntu. Pokud si vzpomínáte na naše 
předchozí vyprávění, víte, že působení Somavedicu za-
čne tím, že si uklidíte kolem sebe. Prostě vám začnou 
vadit špinavá okna a neuklizené zásuvky. Cítíte se lépe, 
když je kolem vás vše urovnané a uspořádané. Po této 
úvodní etapě ovšem přijde proces náročnější. Chcete 
mít uklizeno i v sobě. 
Proč vlastně ztrácíte čas s  kamarádkou, která se vám 

Dneska bych se chtěla na vše podívat trochu z jiného úhlu… Takže, pokud vás trá-
pí špatné vztahy v rodině, hádky s partnerem, nebo nepohoda na pracoviště, toto 
pokračování je přímo pro vás… Protože i dnes, tak, jak jsem slíbila, přináším i další 

osobní zkušenost s přístrojem Somavedic...

Komerční prezentace

SOMAVEDIC  
ODSTRAŇUJE PŘEKÁŽKY 
VE ZDRAVÍ, VZTAZÍCH 

A MYSLI....

somavedic.indd   2 4.10.2018   13:52:06



ozve, jen když něco potřebuje? Nepřišla ta správná 
doba se na tento vztah vykašlat  a přesunout energii 
tam, kde to bude mít význam?
Proč udržovat vztah, který vás už dávno nenaplňuje 
a ze soucitu se snažíte předstírat opak?  Není namístě si 
sednout a rozhodnout se, co dál?
Proč ustupovat kolegyni, která si zvykla na úkor všech 
prosadit svoje zájmy? Nepřišel čas poslat ji do patřič-
ných mezí?
Tak jako si uklidíte pokoj, uklidíte si se Somavedicem 
život. Někdy je to těžké a někdy to bolí, ale pokud se 
nenaučíme říct si o to, co potřebujeme a žít tak, jak po-
třebujeme, vždycky bude náš život plný stínů.
Pravdou je, že během soužití s  přístrojem jsem měla 
párkrát pocit totálního zoufalství. V  tu chvíli jsem si 
i řekla, proboha, copak to vůbec nefunguje?  Vzpomně-
la jsem si na, co jsem kdysi četla o  Somavedicu, když 
jsme ještě neměla tu možnost ho vyzkoušet. „Když ti 
přístroj začne odstraňovat překážky v tobě nebo tvém 
životě, abys mohla mít to, co skutečně chceš, může to 
být dost těžké. Ale vše to vede k dobrému konci.“ A tak 
to skutečně je. Najednou máte pocit, jakoby vám ně-

kdo sejmul tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě 
a nadechnete se. A je vám najednou hezky. A celý svět 
je hezký…

A plný květin a Slunce…
A pro nevěřící Tomáše, kteří si potřebují na něco sáh-
nout a pocit lehkosti na duši pro ně není dost přesvěd-
čivý?
Za tři měsíce, po které máme doma Somavedic, neuhy-
nula jediná květina. Vánoční růže, kterou jsem přinesla 
zcela opadanou, vypadá, jako by zrovna chtěla zdobit 
vánoční stůl. Pokud si přinesu řezanou květinu a umís-
tím ji do vody, vydrží pod vlivem přístroje svěží měsíc.  
Když jsem vedle něj umístila zaschlou větvičku s bílým 
postřikem, která zdobila kytici, do týdne se obalila svě-
žími zelenými lístky.
Půlmetrový stromek po čtvrt roce měří více než metr.
Rostlinám se tedy prokazatelně daří.
Somavedic posílá svou energii rostlinám, zvířatům i li-
dem.
Prostě Somavedic přinesl klid a  mír do našich duší… 
A to samé samozřejmě přeji i vám…

Komerční prezentace

somavedic.indd   3 27.9.2018   10:51:13
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Ještě před dvaceti lety nebylo normální ani to, aby si 

tatínek sám vyšel s kočárkem na procházku. Postupně 

se ale blýská na rovnoprávnější časy. Dnes se už i u nás 

objevují průkopníci nového trendu: muži, kteří se svým 

dětem věnují „na plný úvazek”. 

TÁTA NA MATEŘSKÉ
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Byl to pro něj samozřejmý krok. Přišel 

o  práci a  najednou manželka vydělá-

vala více. Proto se Martin rozhodl vzít 

na sebe roli táty v  domácnosti a  sta-

rat se o  půlroční dceru Lucii, zatímco 

jeho žena vydělávala. „Rozumně jsme 

se s  manželkou domluvili. I  kdybych 

si našel práci, byla by za méně peněz, 

proto jsme se rozhodli, že nastoupím 

na mateřskou. Neměl jsem s tím žádný 

problém,“ říká Martin. Nejnáročnější 

v  roli muže v domácnosti pro něj byly 

první dva měsíce. „To jsem se teprve 

učil. Dcerce bylo půl roku a  já se na-

jednou musel úplně přizpůsobit jejímu 

rytmu. Učil jsem se připravovat sunar, 

přikrmovat ji,“ popisuje začátek mateř-

ské dovolené Martin. I když se odvážně 

ujal role táty na plný úvazek, přiznává, 

že měl mateřskou v mnohém jednoduš-

ší než ženy. „Staral jsem se o  Lucinku 

a  samozřejmě i  uklízel, domácí práce 

jako praní, žehlení a  podobně obsta-

rávala dál má žena. Několikrát týdně 

jsem zašel s dcerkou na oběd k babičce 

a dědečkovi, to mi taky ulehčilo práci,“ 

vysvětluje Martin. S  tím, že by se otec 

kvůli miminku nevyspal, se Martin ne-

potýkal. „Lucinka je moc hodné dítě 

a vždy byla. Za celou mateřskou, která 

trvala dva a půl roku, mě v noci vzbu-

dila asi čtyřikrát. I tady jsem ale narazil 

na to, že některé mateřské pudy prostě 

nahradit nejdou. Já totiž spím tvrdě, 

zato má žena slyšela sebemenší Lucči-

no zakňourání, když se jí třeba něco 

zdálo,“ přiznává. Jednou z oblíbených 

věcí, kterou Lucka s  tátou podnikali, 

byly procházky. Na ně Martin vyrážel 

s kočárkem a kamarádkami. „Pro ostat-

ní byl možná zvláštní pohled na chlapa, 

který si vyrazí ven s kočárkem a známý-

mi, pro mě ale vůbec,“ říká pyšný otec. 

„Párkrát jsme zašli i do rodinného cent-

ra, ale tam se mi moc nelíbilo. Maminky 

řešily věci, které mi už tak blízké neby-

ly. Tam už bylo na mě jednoduše žen až 

moc,“ usmívá se Martin. Pracovat opět 

začal, když byly Lucii tři roky. Dcera za-

čala chodit na čtyři hodiny do školky 

a  pak ji hlídala babička. „Už od dvou 

let chodila Lucka na angličtinu, takže 

byla na děti zvyklá. I dnes se do školky 

vždycky těší,“ uzavírá Martin. 

JAK TO CHODÍ VE SVĚTĚ?
Čeští muži mohou zůstávat doma na 

mateřské - u  tatínků se správně říká 

rodičovské - dovolené od roku 2001, 

kdy vstoupila v  platnost nová práv-

ní úprava. O  rodičovský příspěvek už 

v  prvním roce požádalo 2 131 mužů, 

tedy asi 0,8 procenta z  celkového po-

čtu příjemců příspěvku. Za dalších sedm 

let se počet otců „pečujících celoden-

ně a řádně o dítě” zdvojnásobil, takže 

Česká republika nyní v tomto parame-

tru nevybočuje z evropského průměru. 

Výrazně více angažovaní v rodině jsou 

PRO KOHO JE VÝMĚNA ROLÍ VHODNÁ?
• K netradičnímu rodinnému uspořádání se nejčastěji uchylují páry, které splňují následující podmínky:

• Žena vydělává dost peněz na to, aby uživila celou rodinu (případně má rodina dost úspor, aby přežila hubenější období)

• Manželova kariéra neutrpí, pokud bude na nějakou dobu přerušena. Tedy nic pro neurochirurgy, špičkové vědce a piloty le-

tadel. Vhodnými adepty jsou naopak různé bohémské typy - umělci, novináři apod.

• Výhodou je, pokud i manželka má flexibilní pracovní dobu nebo může částečně pracovat z domova

• Žena nesmí být na děti fixována natolik, aby v práci ronila steskem hořké slzy. Manžel naopak musí být ochoten se o děti 

s láskou a trpělivostí starat.
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Pro medicinální houby značky ES jsou využívány účinné extrakty z plodnic s ideálním poměrem účinných látek, obsahují 30 % 
polysacharidů. Stejné produkty jsou dodávány i do čínských nemocnic a ordinací. 
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Vyzkoušejte 3 bájné poklady tradiční čínské medicíny 
Shiitake, Cordyceps, Reishi pro odolnou imunitu 
i během náročných podzimních dnů. 

ES Reishi PREMIUM

 podporuje IMUNITU

 optimalizuje CHOLESTEROL

 posiluje KREVNÍ OBĚH

Dlouhodobě užívá 
a doporučuje i Pavel 
Maslák, trojnásobný 
halový mistr světa 
na 400 m.

Doplňky stravy jsou k dostání v drogerii 
a v síti on-line lékáren:

ES Cordyceps 
PREMIUM

Testujeme 
každou šarži všech  surovin,

které dovážíme a uvádíme na trh v ČR. 
Zaměřujeme se zejména na přítomnost těžkých 
kovů a mikrobiologii. U některých surovin jako je 

třeba chlorella, spirulina či mladý ječmen provádíme 
i komplexnější rozbory pesticidů, polyaromatických 

uhlovodíků či mykotoxinů.

Veškeré analýzy jsou zdarma a ihned dostupné na 
www.chlorella-es.cz
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TO NEJLEPŠÍ
Z TRADIČNÍ ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY



muži v severských zemích, kde má rodi-

čovská dovolená tatínků nejdelší tradi-

ci. Počátky snahy zapojit do péče o dítě 

oba rodiče sahají už do 70. let dvacáté-

ho století. Až stimulační opatření v 90. 

letech přinesla ale opravdu masové vy-

užívání „otcovské dovolené”. V těchto 

zemích totiž byly zavedeny kvóty, které 

určují, jak dlouho otcové musí zůstat 

doma s  dětmi. Pokud tuto dobu otec 

nedodrží, pak rodina ztrácí na část pla-

ceného volna nárok. Díky systému kvót 

například v Norsku zůstává 85 procent 

mužů měsíc s dětmi doma, na Islandu je 

kvóta stanovena dokonce na tři měsíce 

a celou tuto rodičovskou dovolenou vy-

užije 76 procent tatínků. Určitá forma 

rodičovské dovolené pro muže funguje 

kromě ČR i v jiných postkomunistických 

zemích, například v  Chorvatsku nebo 

Slovinsku. Naopak třeba v  Makedonii 

mohou otcové čerpat „mateřskou” 

pouze ve výjimečných případech: když 

matka zemře nebo dítě opustí.

JEN KDYŽ TÁTA CHCE
V České republice zatím na každých 197 

žen na rodičovské dovolené připadají 3 

muži. Proč tak málo? Většina párů pro-

stě preferuje tradiční model. Tatínkové 

se do péče o rodinu a domácnost příliš 

nehrnou a jejich ženy to po nich ani ne-

vyžadují. Názor, že s malými dětmi má 

být doma žena, zastává i  dvaatřiceti-

letá Martina. „Já bych svého muže na 

mateřskou nikdy neposlala. V práci mi 

nic neuteče, manžel vydělá dost pro nás 

všechny a  čas s  dětmi si užívám. Kdy-

bych od holek musela každý den odchá-

zet, vyčítala bych si, že jsem jim nedala 

dost péče v době, kdy to potřebovaly. 

Jsem přesvědčená, že žena to s malými 

dětmi umí líp.” Psychologové jí ale opo-

nují: Pokud se tatínek o potomky chce 

starat a věnovat se jim, není důvod mu 

tuto radost odpírat. Muž - stejně jako 

žena - dokáže dětem zajistit bohaté 

citové zázemí. Obzvlášť pro starší ra-

tolesti naopak může být přínosný jiný 

přístup tatínků ke hře: tátové nejsou 

tolik úzkostliví, nechají děti víc riskovat 

a  s  velkým potěšením děti podporují 

v  objevování světa. Děti prostě větši-

nou snášejí otcovskou výchovu bez po-

tíží, ba s radostí. V žádném případě ale 

nechceme tvrdit, že varianta „muž na 

mateřské” je vhodná pro každého. Ani 

muži se totiž do této role ve většině pří-

padů nijak nehrnou - nejčastější argu-

ment, který v  této souvislosti zaznívá, 

je dosti pádný: „Být s dítětem celý den 

doma - na to absolutně nemám nervy.” 

Tatínkova láska k  dětem a  trpělivost 

je přitom nutnou (nikoliv postačující) 

podmínkou k  úspěchu. K  netradiční-

mu rozdělení rolí se nakonec obvykle 

přikloní páry, kde žena hodně vydělá-

vá a práce ji uspokojuje, muž zároveň 

musí být ochoten trávit celé dny s po-

tomstvem a  neužírat se přitom kvůli 

nerealizovaným ambicím v zaměstnání.

JDEME DO TOHO
Zvážili jste dobře všechna pro a  proti 

a chystáte si s manželem vyměnit role? 

Tak vzhůru do toho! Poradíme vám, 

co všechno je potřeba promyslet a  jak 

překlenout počáteční potíže. Ženu, 

která se vrací do práce - zvlášť pokud 

je dítě ještě malé - mohou trápit výčitky 

svědomí a pocit „jsem špatná matka”. 

Co v  takové situaci pomůže? Když se 

o dítě stará tatínek, není příliš pravdě-

podobné, že by potomek doma tesknil 

a s pláčem vás volal. Zkuste i několikrát 

za den zavolat partnerovi a zjistit, jak 

se doma mají. Pokud uslyšíte odpově-

di typu „papáme oběd a  malý prská 

hrášek po kuchyni - moc se mu to líbí”, 

„zrovna jsme umyli pokakaný zadeček, 

celá koupelna je pod vodou” , „spí”, 

„právě jsme na procházce, vzteká se, 

že chce zmrzlinu” - zjistíte, že i  bez 

vás je vše naprosto v pořádku, a za pár 

dní se uklidníte. Také byste se měla po 

návratu z  práce soustředit hlavně na 

dítě, abyste si oba vaši nepřítomnost 

vykompenzovali. Doma možná bude 

zpočátku trochu větší chaos, ale je to 

podstatné? Častým problémem párů 

po výměně rolí bývá nové rozdělení 

povinností v péči o domácnost. Snažte 

se předejít situaci, kdy tatínek převez-

me roli „paní na hlídání” - stará se jen 

o dítě a po návratu ženy z práce chce 

mít volno. Pokud na zaměstnanou ma-

minku zbudou i všechny domácí práce, 

bude se brzy cítit jako uštvaný závodní 

kůň. Když je na mateřské žena, bývá 

normální, že muž po návratu z  práce 

trochu pomůže s  domácími pracemi 

nebo si pohraje s dětmi. Nikdo ale ne-

předpokládá, že manžel odpoledne na-

vaří, vypere, vytře podlahy a večer strá-

ví žehlením prádla. K těmto heroickým 

výkonům by se neměly zavazovat ani 

zaměstnané partnerky „tatínků na ma-

teřské”. Pokud to jen trochu jde, běžná 

starost o domácnost by měla být domé-

nou toho z partnerů, který zůstává přes 

den doma.

KDYŽ TO DOBŘE FUNGUJE
Pokud se podaří parametry v  rodině 

dobře nastavit, mají z  mužovy „ma-

teřské” užitek všichni zúčastnění. Větší 

blízkost tatínka velmi ocení jeho syn či 

dcera. Mezi otcem a dítětem, kteří spo-

lu strávili tolik času, se vytvoří pevné 

pouto. Zahraniční průzkumy dokazují, 

že muži, kteří u svých ratolestí absolvo-

vali rodičovskou dovolenou, s nimi tráví 

nadprůměrné množství času i poté, co 

se vrátí do práce. Blízký vztah k tátovi 

vydrží dětem po dlouhá léta - potomci 

se například se svými problémy svěřu-

jí otci stejně často jako matce. Mož-

ná i  sám tatínek bude na rodičovské 

dovolené příjemně překvapený, kolik 

štěstí mu péče o jeho malé dítě přináší. 

Až když muž tráví se svým potomkem 

dlouhé dny, zjistí, o co všechno by při-

šel, kdyby dítě vídal jen večer při kou-

pání. „Pro mě to starání a  práce není 

oběť, ale radost a  potěšení,” říká ma-

líř Jiří. „Nejhezčí chvilky zažívám, když 

jsou kluci uklidnění a  tvůrčí - když vi-

dím, jak jsou k  světu.” A  maminka? 

Ta má také proč být spokojená: Může 

se dál věnovat práci, kterou má ráda. 

A přitom mít dobrý pocit, že o její zla-

tíčko se stará jedna ze dvou nejpovola-

nějších osob na světě.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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VESELÍ
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, 

přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá 

Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu.  

Do svého dětského pokoje. K  rodičům. K  sobě samé.  

Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

TA HUDBA MI STÁLE ZNÍ V HLAVĚ
Yanis a  Véra jsou na prahu čtyřicítky a  ke štěstí jim 

nechybí vůbec nic. Milují se jako první den a mají spolu 

tři nádherné děti. Jen kdyby se podnikavému Yanisovi, 

který pracuje v architektonické kanceláři pragmatického, 

opatrného švagra Luca, dostávalo víc prostoru pro 

seberealizaci. Yanis, povzbuzován svou ženou, se 

rozhodne podnikat na vlastní pěst a  osvobodit se. 

V životě mladého páru nastane nečekaný zvrat. Podaří se 

Yanisovi vymanit z pekelné spirály a nestrhnout s sebou 

na dno i Véru?

KAŠLU NA MUŽE!
Znáte to, dvacítka daleko a třicítka stále blíž, spolužáci 

z  vysoké budují kariéry, kamarádky si pořizují děti, 

a některé i manžely, a všechny drbny z okolí se vyptávají, 

kdy bude svatba. Katka se odstěhovala od přítele 

a  intenzivně a  neúspěšně se věnuje hledání práce, 

takže už je z  ní zkušená vymetačka pohovorů. A  stále 

nenachází toho pravého, i  když by ji rozhodně nikdo 

nemohl obvinit, že se nesnaží a nehledá…

MOTIVAČNÍ DIÁŘ 2019 – KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM
Další rok je před námi. Jaký bude? Pohodový, chaotický, 

šťastný, zajímavý, nudný nebo snad dokonce přelomový? 

Diář, který držíte v  ruce, může být Vaším průvodcem 

a pomocníkem, svědkem naplánovaných, či naopak 

nečekaných událostí a strážcem vzpomínek. Tak házejte 

myšlenky na papír, vybarvujte antistresové omalovánky  

a hlavně prožijte skvělý rok!

VELKÁ KNIHA O KÁVĚ
Petra Davies Veselá rozšířila a aktualizovala svou první 

úspěšnou Knihu o kávě. Sepsala spoustu nových poznatků 

a zohledňuje své nové zkušenosti i velký rozkvět kávové 

kultury.   Kniha je určena i těm, kteří svou první Knihu 

o kávě mají – obsahuje zcela nové fotografie i mnoho 

nových informací.
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DEJTE TĚLU ŠANCI
k přirozené rovnováze, štíhlosti a zdraví
Ivana Stenzlová

Autorka – mikrobioložka a odbornice na výživu – podává 
vysvětlení funkčního metabolismu a návod, jak dosáhnout 
hormonální rovnováhy (jak jíst pro zdravou hormonální 
odezvu), která je základem trvalé štíhlosti a opravdového 
zdraví. Propojuje tradiční čínskou medicínu s poznatky 
moderní západní dietologie a biologie. Přes 60 originálních 
tzv. pětielementových receptů pokrývá všechna roční  
období, od snídaně po večeře, od polévek po dezerty.

KŘEHKÉ ŽIVOTY
Vzpomínky jednoho z  nejvýznamnějších světových 

kardiochirurgů, který v  této knize strhujícím způsobem 

popisuje nejpozoruhodnější a  nejdojemnější případy, na 

nichž ve své kariéře pracoval. Nabízí výjimečné nahlédnutí 

do někdy opojného, jindy tragického světa kardiochirurgie 

a  dává tušit, jaké to je, mít v  rukou něčí život nebo 

smrt. Se zatajeným dechem budete číst neuvěřitelné 

příběhy. Stephen Westaby mnohokrát posunul hranice 

kardiochirurgie a  v  průběhu své pětatřicetileté kariéry 

zachránil stovky životů.

FITNESS RECEPTY
Chcete se stravovat zdravěji, ale nevíte jak na to? Hledáte 

tipy na zdravá a chutná jídla z běžně dostupných surovin? 

Vyzkoušejte některý z  téměř sto snadných receptů 

a budete se cítit skvěle! Všechny jsou plné bílkovin, zdraví 

prospěšných tuků, obsahují minimum cukru, a  hlavně 

výborně chutnají. Kromě srozumitelně popsaných postupů 

naleznete v  kuchařce také přehledné informace o  době 

přípravy, náročnosti a nutričních hodnotách. Dobrou chuť!

DORTY CHEZ LUCIE
Světem pečení dortů vás provede cukrářka Lucie 

Dvořáková, mimo jiné blogerka známá jako Chez Lucie. 

Vyzkoušejte recepty na neodolatený čokoládový dort 

s  citrusy, ořechový mocca dort, pěnové dortíky s  tmavou 

a  bílou čokoládou nebo podzimní dort s  hruškami 

pošíroavnými v  červeném víně. Už se vám sbíhají sliny? 

A co teprve až otevřete tuto kuchařku a uvidíte fotografie! 

Nebojte se a pustete se do pečení. 

RECYKLOVANÁ KUCHAŘKA JITKY RÁKOSNÍKOVÉ
Jádrem knihy je výběr nejzajímavějších receptů 

inspirovaných autorčinými zkušenostmi s  mezinárodní 

gastronomií, klíčových pro všechny kategorie ingrediencí 

od luštěnin přes pečivo až po mléčné výrobky – přes 

40 velkých receptů, doplněných dalšími obměnami 

a  inspiracemi na úsporné a  přitom kvalitní jídlo. Nabízí 

také praktická úsporná desatera pro každou domácnost 

či zužitkování surovin na domácí alternativy kupovaných 

výrobků (například domácí pancettu nebo vlastní sýr).
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ZAPOMEŇ NA MINULOST
Sedmadvacetiletá Saša přišla před lety o  otce a  starší 

sestru Mišku, oba zahynuli pod lavinou v  horách, 

kam vzal otec-horolezec poprvé jednu z dcer s  sebou. 

Saša si myslí, že o tragédii ví všechno, ale stačí celkem 

bezvýznamná událost – že si Saša vezme na pohřeb 

strýce perlový náhrdelník, který kdysi otec daroval 

matce – a  spustí se řetěz událostí, který ji rázem vrátí 

do minulosti, a ona zjistí, že všechno bylo trochu jinak.

ANDĚLSKÝ TAROT
Objevte znamení a proroctví pro každý den, které vám 

odhalí andělské karty. Ať už hledáte naději, duševní sílu, 

lásku či pomocnou ruku pro důležitá životní rozhodnutí, 

tyto jedinečné tarotové karty vás intuitivně spojí 

s moudrem andělů, které zodpoví vaše otázky. Přiložená 

příručka seznámí s  nejdůležitějšími způsoby vyložení 

karet, objasní význam jednotlivých symbolů a obohatí 

vaše výklady o nadpozemskou inspiraci.
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• super smývatelné značkovače pro děti
• inkoust lze odstranit z rukou pouze proudem vody
• snadno vypratelný inkoust na vodní bázi
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VYSTUPOVÁNÍ Z KOMFORTNÍ 

ZÓNY JE K NIČEMU?



INZERCE
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Místo navyklých způsobů chování i reakcí. Zaběhané dráhy v mozku, navyklá cesta 

do práce i typický průběh dne. Tohle všechno se označuje jako komfortní zóna. 

Hodně se mluví o tom, jak z ní vystoupit a přinést do života něco nového. Co když 

je daleko lepší v ní zůstat a prostě si ji nafouknout?



MOZEK SUCHAR 
Už jste si na sobě určitě vyzkouše-

li, jak moc je těžké začít třeba cvičit 

nebo jinak jíst. Často to vypadalo tak, 

že jste udělali velké rozhodnutí, že 

hned teď se začíná běhat nebo hub-

nout. Po dvou týdnech jste z toho byli 

tak frustrovaní a unavení, že to všech-

no skončilo zase ve stejných kolejích. 

A  nejste v  tom sami. Podobně těžké 

je přestat kouřit nebo odkládat budík. 

Moc dobře víte, že takové změny by 

prospěly vašemu zdraví. Jak je možné, 

že je nejde trvale zanést do života? 

Váš mozek miluje všechno, co je pro něj 

známé. Zrada je v tom, že jsou pro nás 

známé často i  takové věci, které nám 

neprospívají nebo přímo škodí. Celoži-

votní nadváha, závislost na cigaretách 

nebo neustále prázdná peněženka. Ne-

příjemné věci často doprovázené ještě 

nepříjemnějšími emocemi, ale zdá se 

zhola nemožné je změnit. Tady někde 

narazíte na pojem komfortní zóna. 

A taky spoustu návodů, jak z ní vystu-

povat.

KDYŽ NIC NEFUNGUJE
Tipy, jak začít dělat něco nepříjemné-

ho a  zároveň prospěšného, jsou růz-

né. Někdo doporučuje prostě zatnout 

vůli a prorazit hlavou zeď. Dočtete se 

o listech papíru na lednici, které by vás 

měly každý den doslova buzerovat, ať 

něco děláte. V telefonu najdete nepře-

berné množství aplikací zaměřených na 

výkonnost a  naplňování cílů. Můžete 

se učit a při tom pěstovat strom, který 

vzkvétá s časem věnovaným soustředě-

ní. Některé vám budou pípat tak dlou-

ho, dokud nepůjdete běhat. Další vám 

budou posílat pasivně agresivní zprávy 

o tom, že to vypadá, že na sobě zas tak 

moc pracovat nechcete. 

Přístupů je spousta. Zafungoval vám 

některý? Sama jsem zkusila snad všech-

ny a  žádný nevedl k  tomu, co jsem si 

přála. Moje cíle jsou celkem prosté - 

pravidelně cvičit a jíst. Ukázalo se jako 

daleko větší problém, než to na první 

pohled vypadá. Přesně si pamatuji mo-

ment, ve kterém se vše zlomilo, a  já 

přišla na to, jak to konečně dokázat. 

K tomu, abyste v životě začali dělat co-

koli nového a udrželi to v něm, vedou 

dva konkrétní kroky. 

Radí Mgr. Alžběta Protivanská, psy-

choložka a psychoterapeutka.

1. Spokojenost tady a teď

Všimli jste si někdy, že když na něco 

nadáváte nebo se na to zlobíte, nic se 

nemění? Dítě, na které se rozkřiknete, 

ztuhne nebo se urazí. Věci, které vás 

rozčilují, se vám dějí jako kdyby na-

schvál. Část těla, kterou nemáte rádi 

a nemůžete se na ni v zrcadle ani po-

dívat, je pro vás pořád stejně ošklivá. 

Cokoli, co od vás dostává negativní po-

zornost, se odmítne měnit. 

Je jedno, jestli chcete hubnout, přestat 

kouřit nebo si nebrat věci tak osobně. 

Všechno je to o  změně hluboko za-

kořeněného vzorce ve vašem myšlení 

a chování. Nejdřív najděte na současné 

situaci to, co je v pořádku. Přestaňte si 

vyčítat tloušťku nebo závislost. Nezna-

mená to, že přestanete chtít změnu! 

Jen najdete spokojenost v  tom, co je 

tady a  teď, abyste se mohli posunout 

dál. Držte si klobouky, budeme nafuko-

vat komfortní zónu!

2. Nafouknutí komfortní zóny

Vždycky, když jste se vrátili ke svému 

starému návyku, byl to návrat k něče-

mu známému a  pohodlnému. Je jed-

nodušší zůstat na gauči než jít běhat. 

Je snazší koupit si zase bagetu než si 

vařit oběd do krabičky. Je přirozenější 

si s ostatními prostě zapálit tu cigaretu 

než tam jen tak postávat nebo zůstat 

o samotě v kanceláři. Musíte se posta-

rat o to, aby pro vás plánovaná změna 

byla co nejpříjemnější. Proto vymyslete 

ten úplně nejnepatrnější krok, který se 

dá teď podniknout. Začít ráno dělat je-

den jediný klik. K obědu si nekoupit nic 

sladkého. Zařadit každodenní krátkou 

procházku.

Klíčem jsou malé kroky, které se podo-

bají cíli, ke kterému směřujete, a záro-

veň jsou příjemné nebo vám minimálně 

nevadí je dělat. Pomalu tak pašujete 

do své komfortní zóny něco nového, 

ale pořád příjemného. Nespěchejte 

na sebe. Na začátku je velmi důležité 

udržet pravidelně tento maličký krok 

a vždycky se za něj pochválit. Učíte tak 

svůj mozek neuvěřitelně cennou věc 

- “Když se pro něco rozhodnu, tak to 

dokážu a je to příjemné!”. A to přesně 

chceme, nebo ne?

Foto: Shutterstock.com
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

 
Samotný odběr je jednoduchý, bez-
pečný a bezbolestný, nezatěžuje 
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat 
i tkáň pupečníku, která obsahuje 
mezenchymální kmenové buňky. Ty 

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



MEGGLE ACTIVE PROTEIN
Také znáte ten pocit, když Vás honí mlsná nebo 

jen nestíháte? Právě pro Vás je tu nová řada 

Meggle Active Protein: Cottage cheese se směsí 

semínek a goji, Tvaroh s Hořkou čo-

koládou nebo Ananasem a Nápoje 

s Vanilkovou příchutí, Banán nebo 

Čokoláda. Nápoje obsahují max. 

0,01 g laktózy ve 100 g. Můžete 

též sáhnout po Polotučném mlé-

ce nebo Jogurtech: Bílý, Jahodový 

nebo Čokoládový. Produkty jsou 

plné přírodních proteinů a  dodají 

Vám energii kdykoliv během dne. 

Více na www.meggle.cz

LED SVÍTÍCÍ DEKORACE
LED svítící dekorace z vyřezá-

vaného dřeva s bílým finišem 

a světelným efektem.  Velmi 

oblíbená vánoční výzdoba 

z nabídky katalogu DEDRA. 

Tři svící andělé nebo strom-

ky, výška cca 46 cm každý za 

1290 Kč, menší stromky nebo 

betlém každý za 599 Kč,  LED 

světelný řetěz 10 m za 499 Kč. 

Více na www.dedra.cz 

LUXUSNÍ OLEJOVÉ SÉRUM ONCLÉ  
S KMENOVÝMI BUŇKAMI 200ML
Hloubková obnova. Na tělo i obličej.

+ AKOSKY® APIUM

+ INCA INCHI

+ bavlníkový a BIO šípkový olej

• aktivní regenerace a remodelace kůže

• ošetření, zpevnění a ochrana poškozené pokožky

• zlepšení hladkosti a elasticity pokožky

• dlouhodobá hydratace

• nový český výrobek

Viditelně zlepšuje stav STRIÍ, CELULITIDY, JIZEV, 

VRÁSEK a zvyšuje ELASTICITU KŮŽE.

www.oncle.cz

OVESNÁ KOUPEL S OLEJEM 
Z KONOPÍ
Ovesná koupel s  olejem z  konopí je 

speciálně upravený jemně mletý 100% 

oves obohacený konopným olejem, 

získaný lisováním konopných semen. 

Regeneruje, zvláčňuje a  zklidňuje su-

chou atopickou pokožku. Ovesná kou-

pel s olejem z konopí se velmi osvědči-

la v dětských léčebnách a  lázních jako 

součást léčení dětí postižených atopic-

kým ekzémem, akné, suchou pokožkou 

a jiných dermatitid.

MY FIRST BABY ANNABELL® BABY FUN
My First Baby Annabell® Baby Fun je roztomilá panenka se spoustou 

funkcí pro nejmenší maminky už od dvou let. Při dotyku na čelo 

reaguje roztomilým zvu-

kem polibku a když ji její 

malá maminka polechtá 

na bříšku, tak se nadšeně 

se směje. Při kolébání 

ve vzpřímené poloze si 

prozpěvuje a  při kolé-

bání vleže spokojeně 

usne. Ráda saje z lahvičky 

a  poté si odříhne. Při vý-

měně plenky si spokojeně 

žvatlá. 

www.baby-annabell.cz

STARŠÍ BRATŘÍČEK BABY BORN®

Rodina panenek BABY born® se rozrostla o nového brášku! Je to od 

pohledu rošťák s rozcuchanými vlásky. Pokud je ale třeba být za sluš-

ňáka a účes upravit, nechybí mu v balení kartáč. Má ohebná kolena, 

aby si mohl hezky sednout nebo stoupnout. Umí pít vodu z lahvičky 

a ronit slzy. Rád se také 

koupe. Bratříček má na 

sobě bezva pruhované 

tričko, džíny s kšandami 

a fešácké okřídlené boty.  

www.baby-born.cz

MAGNETICKÉ PŘÍBĚHY - OBLÉKÁNÍ 
S ANIČKOU A TOMÁŠKEM
Sestavte stovky vlastních kreací oblečení a vyprá-

vějte tisíce vlastních příběhů! 

Magnetická vzdělávací hra 

ve formě knížky, pro děti od 

4 let. Rozvíjí nejen jem-

nou motoriku a před-

stavivost, ale také 

probouzí estetické 

cítění a tvořivost. 

Při popisování 

situací a modelů 

oblečení  zlepšuje vyjadřovací schopnosti dětí a také jejich slovní 

zásobu.
Více na www.pexi.cz

Doporuèeno 
lékaři Lékařský výrobek



NOVÝ 100% OVOCNO-ZELENINOVÝ HAMÁNEK
Vyberte si novou ovocno-zeleninovou 

svačinku, která Vašemu dítěti pomůže 

dodat denní dávku ovoce a  zeleniny.  

Je vyráběna bez přidaného cukru 

a  bez lepku, zároveň je obohacena 

o vitamin C, železo a je zcela bez kon-

zervantů, aromat a barviv.

www.hamanek.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 50ML

Tento olejíček obsahuje Azulen, éterický olej 

z heřmánku, který patří k nejvíce zklidňujícím 

rostlinám používaných v  kosmetice. Má pro-

tizánětlivé a  protikřečové účinky. Nelze po-

minout ani dezinfekční působení. Heřmánek 

pomáhá zklidňovat kožní záněty. Obsahuje 

antibakteriální složky, které mohou rovněž 

urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril při-

náší úlevu vysušené, svědivé kůži nebo kůži 

spálené sluncem. Vzhledem k příznivým účin-

kům na pokožku je vhodný i pro dospělé.

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

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

 www.msene.cz

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
• havajská masáž zad
• parafínový zábal na ruce

Cena pobytu již od
5.125,-  Kč/osoba*

Antistresový pobyt

KŘUPAVÉ MLSÁNÍ BEZ VÝČITEK
Až budete přemýšlet nad rychlým, chutným a  ideálně také zdra-

vým řešením malého hladu nebo velké chuti mlsat, vzpomeňte si na  

Veselou Veverku. V této síti specializovaných prodejen se sušeným ovo-

cem a oříšky si určitě vyberete něco dobrého na zub. A nebudete při 

tom muset rezignovat na chuť, kvalitu či zdraví. Stačí se porozhlédnout 

po vašem obchodním centru nebo nakupovat 

z pohodlí domova na www.vesela-veverka.cz.

SLADKÉ KAKI PERSIMON BOUQUET
Velmi lahodné a  šťavnaté ovoce obsahující vysoký podíl vlákniny,  

vitamínů, minerálních látek.

Od října do prosince ho můžete koupit v  supermarketech Kaufland 

a Globus nebo u malých prodejců ovoce 

a zeleniny.

Více na www.nejlepsiovoce.cz nebo 

www.facebook.com/BOUQUETovoce 



Rozhovor

Herečka Lucie Benešová nikdy nedala 

dopustit na pražské Dejvice, kde spolu 

s manželem Tomášem Matonohou a jejich 

čtyřmi dětmi léta bydlela. Následující 

povídání už ale vznikalo v příjemném 

rodinném domku na Bílé Hoře, kam se 

nedávno přestěhovali.

PUBERTA 

JE K RODIČŮM 

NESPRAVEDLIVÁ
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Kdy jste se rozhodli změnit adresu?

Šlo o náhlý impuls, jednala jsem z mi-

nuty na minutu, ostatně jak bývá mým 

zvykem. Vyskytla se totiž výhodná koupě 

domečku, který byl mým tajným snem. 

Jenže mi bylo vždycky jasné, že mít ro-

dinný dům v Praze je nad naše možnosti, 

jedině snad kdybychom odešli dál za 

Prahu a dojížděli... A když se pak najed-

nou objevila možnost domku přímo na 

tramvaji konečné městské hromadné 

dopravy na Bílé Hoře, neváhala jsem. 

Prodali jsme náš dejvický byt a zbytek 

doplatili. Naštěstí jsme ho získali se 

slevou, protože majitelé na peníze spě-

chali.

Takže jste se stala venkovankou?

(směje se) Ano, z Dejvic jsme popošli tro-

chu dál za Prahu, ale na druhou stranu 

jsme třeba na Pražském hradě za deset 

minut, což je dobrá poloha, ne?! Nemů-

žu si to tu vynachválit. Máme kolem lesy, 

oboru Hvězda, je tady klid… S manže-

lem tomu říkáme venkov na tramvaji. 

(usmívá se) Jsme prostě spokojeni.

Říkáte, že jste dům pořídila z minuty 

na minutu?

Ano, ještě na prohlídce jsem složila zá-

lohu. Manžel ani děti to nevěděli, ale 

já měla hned jasno, že tenhle dům je 

pro nás jako stvořený. Je tu mnohem 

víc prostoru, děti mají svůj pokojíček, 

z čehož jsou samozřejmě nadšené. Mu-

seli jsme ale udělat kompletní rekon-

strukci, i když byl domek krátce po ní. 

Bývalá paní majitelka měla totiž úplně 

jiný vkus, než já, takže jsme například 

v podstatě úplně nové koupelny vybou-

rali a  přestavěli k  obrazu mému, tedy 

našemu. Nechtěla jsem bydlet v cizím.

Co vám řekla rodina, když jste jim 

řekla o koupi domu a že se budete 

všichni stěhovat?

Děti se zaradovaly, že budou mít vlastní 

pokoje. Nadšený je ale i manžel, proto-

že má konečně pořádný sklep na ná-

řadí, snowboardy, lyže, což byl dlouho 

jeho sen, pak taky pracovnu a zahradní 

domeček pro kola. No, a hlavně máme 

zahrádku, kde přes léto, pokud zrovna 

nejsme na chalupě, trávíme celé dny. 

Krásně tedy vše a u všech klaplo, aniž 

bych se jich před tím na cokoli ptala. 

Jednalo se o  akci blesk, která naštěstí 

dopadla krásně.

Utužilo stěhování rodinu?

Stěhovala jsem také jenom já, tedy 

s  velkou pomocí dcery Sáry. Děti byly 

jinak odsunuty na tábory a k babičkám, 

manžel točil, takže jsem tu dva tři mě-

síce řádila sama, což bylo ku prospěchu 

věci. Manžel mi opravdu vůbec do niče-

ho, ani do zařízení domu, nemluvil, což 

se mi samozřejmě líbilo. Mohla jsem si 

tedy o všem rozhodovat sama. Oni pak 

přišli už téměř do hotového. Mě však 

ty tři měsíce utužily náramně a  navíc 

jsem zjistila, že mám sílu na to všechno 

zorganizovat, i když nejde o nic snad-

ného. Znovu by se mu do toho už ale 

nechtělo.

S  nejstarším synem Luciánem už 

ale nebydlíte. Jaké to je mít syna 

z domu?

Vzhledem k tomu, že dětí máme přece 

jen trochu víc, zatím mi to moc nedošlo. 

Ono je asi jiné, když vám hnízdo opou-

ští jediné dítě, nebo to poslední, než 

když vám doma ještě tři zůstanou. Lu-

cián odešel v osmnácti letech a bydlel 

vedle v  baráku. Teď se také přestěho-

val jen tři zastávky od nás, takže k nám 
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často dochází, jsme ve stálém kontaktu. 

Uvidíme, až jednou odejde Lara a  my 

s  Tomášem zjistíme, že bydlíme sami. 

Třeba to budeme prožívat také trochu 

jinak. Teď se tu ale děje stále tolik věcí 

a je tolik zmatků, že není na podobné 

myšlenky ani čas.

Když vezmu jednadvacetiletého Lu-

ciána a šestiletou Laru, říkám si, že 

jste měli děti opravdu po dlouhých 

intervalech...

To vám řeknu, máme je roztahané na 

patnáct let, což je docela náročné.

Vychovávalo se vám malé dítě 

snadněji před 21 lety nebo nyní?

Popravdě, kdybych se měla přiklonit 

k  jednomu názoru, myslím, že je lepší 

mít děti dříve než později. Osobně jsem 

si totiž zkusila obě verze, vlastně i pro-

střední. Luciána jsem měla po dvacítce, 

Štěpána po třicítce a Laru skoro ve čty-

řiceti. Síla ve dvaceti třiceti je úplně jiná 

než teď, tehdy šlo všechno tak nějak 

snadněji. Lidé většinou říkají „ve třiceti 

máš ještě čas“, jenže ve mně vždycky 

při těchto slovech trošičku zatrne. Po-

dle mě to není úplně nejlepší rada. 

Pokud máte partnera a  jste spokojeni, 

je lepší do toho jít. Nikdy nevíte, co 

budete muset nečekaně řešit… Abych 

byla úplně upřímná, můj věk už myslím 

není na to mít malé dítě. Spíš si dokážu 

představit, že bych Luciánovi, kterému 

je jednadvacet, pomáhala s  jeho dítě-

tem, prostě bych byla pouze občasnou 

sílou na hlídání. Energie a nervy prostě 

nejsou takové, jaké byly dříve. Každý 

věk má své. Kdysi byli lidé logicky po 

čtyřicítce prarodiči a  v  mých letech si 

opět začínali žít svůj život. I  já trochu 

pociťuji, že bych potřebovala být už 
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zase o  něco svobodnější. Bude mi 45, 

život je za půlkou a člověk si najednou 

chce ještě něco užít. Jenže když jsem si 

to takhle pěkně roztáhla, musím s tím 

na rozdíl od kamarádek ještě nějaký 

ten rok počkat.

Váš nejstarší syn Lucián už má čtyři 

roky přítelkyni. Jak jste se spolu 

sžily?

Dobře, s  tím fakt nemám problém. 

Lucián s  Anežkou jsou spolu od svých 

sedmnácti, před časem se dokonce za-

snoubili. Nepatřím mezi rodiče, kteří 

by svým dětem mluvili do života, tedy 

snažím se o  to, i když mám někdy sa-

mozřejmě cukání. (směje se) Z vlastních 

zkušeností ale vím, že když jsem byla 

v jeho věku a začal mi někdo do hlavy 

cpát své názory a poučky, bylo mi úpl-

ně jedno, co mi říká, a udělala jsem si 

vše po svém. A  pokud si Lucián našel 

partnerku, kterou má rád a jsou spolu 

spokojeni, nevidím důvod je nějak ře-

šit. Hlavně, že jsou šťastní.

Pohlídá vám Lucián někdy Laru?

Ano, ale remcá. Tím, jak teď naše de-

vatenáctiletá Sára začala chodit na 

brigády a někdy nemůže, musí nastou-

pit on, i  když ve finále většinou hlídá 

jeho Anežka. Není tedy vždycky úplně 

ochotný, ale ví, že prostě musí. Přes den 

už umí pohlídat i dvanáctiletý Štěpán, 

takže se to dá.

Čemu se vaše děti věnují?

Lucián se dostal na ČVUT, tak uvidíme, 

jestli tam vydrží. Byl totiž vždycky tro-

chu líný se učit. Je ajťák se vším všudy. 

Hodně mi pomáhá s technikou, na kte-

rou jsem levá. Má se mnou opravdu 

velkou trpělivost. Dokonce se na můj 

počítač umí napojit a začne mi na dál-

ku hýbat s myší a ukazovat, co a jak dě-

lat. Je to pro mě zázrak, který nechápu. 

Vždycky mi dává k narozeninám různé 

technické vymoženosti, o kterých jsem 

ani netušila, že by mohly existovat. Sára 

dělá hotelovou školu, asi by se jednou 

ráda věnovala gastronomii. Je ve čtvr-

ťáku a  bude maturovat. Štěpánek ješ-

tě chodí na základku a Lara je v první 

třídě. Štěpána baví hlavně sport. Našel 

si k němu cestu sám, závodí na moto-

kárách, dělá snowboarding, tenis. Spor-

tem teď doslova žije, takže jsme ho dali 

do sportovní třídy. Bylo by fajn, kdyby 

s tím něco dělal dál.

Jak se Lara těšila do první třídy?

Hodně a  zatím je stále nadšená. Dou-

fám tedy, že jí to vydrží co nejdéle. 

Snad jí nikdo nevezme vítr z  plachet 

a  paní učitelka bude fajn. Docela je 

nastartovaná se učit. Trochu sice stále 

bojujeme s  logopedií, trénujeme r, 

které nám dělá potíže, ale snad se to 

zvládne.

Vzpomenete si, jak jste vedla po-

prvé do školy vašeho nejstaršího 

syna?

Určitě. Bylo to ve venkovské škole, pro-

tože jsme rok bydleli na chalupě v Nové 

Vsi pod Pleší. Jednalo se opravdu o ma-

lou školičku, kam chodili dohromady 

prvňáci i druháci, ve třídě jich bylo asi 

jen deset. Pamatuji si Luciána, jak měl 

na sobě boty o dvě čísla větší, které už 

ani nevím, po kom podědil. Nestihli 

jsme mu totiž koupit menší. Vypadal 

chudák jak asociál. (směje se) Dodnes, 

když ho vidím v těch botách na fotkách, 

se musím smát. No, a tam do první třídy 

tehdy nastoupila i  Anežka, se kterou 

teď žije.

Opravdu?

Představte si! Chodili spolu do první tří-

dy, pak se léta neviděli, protože jsme se 

odstěhovali, a ona ho v sedmnácti oslo-

vila, že je jeho bývalá spolužačka. Hráli 

spolu na konci roku v besídce v pohádce 

Ať žijí duchové! a v závěru si dali pusu. 

Po deseti letech se tedy setkali a navá-

zali tam, kde tenkrát skončili. (směje se)
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Prožili jste u vás v  rodině puberty 

dětí v klidu?

No… U Štěpána je to díky tomu sportu 

zatím dobrý. Vlastně je teď ve třinácti 

ve větším klidu, než když mu bylo de-

set. Kdyby mu to vydrželo i přes puber-

tu, vůbec bych se nezlobila. (usmívá se) 

Sára přišla do puberty nečekaně pozdě 

až sedmnácti, takže ji prožíváme nyní. 

Je jí devatenáct a někdy si myslí, že ví 

všechno nejlépe. Prostě klasika. A  Lu-

cián už ji má za sebou. U  něj bych si 

troufla říci, že je „hotový člověk“. Ale 

v  patnácti byl nesnesitelný, přestal se 

mnou úplně komunikovat, což bylo 

hodně nepříjemné. Fakt mi neřekl navíc 

ani slovo. Úplně mě zazdil.

Jak jste to řešila?

Musela jsem čekat, být trpělivá.  

Pokud si dítě nepíchá drogy, nebo ne-

dělá něco, co byste musel zastavit, tak 

je podle mě nejlepší netlačit na pilu.

Jak dlouho jste byla na čekané?

Asi dva tři roky, fakt nic příjemného. 

Hlavně si také přijdete jako úplný bl-

bec, že všechno děláte špatně, že jste 

trapný. To zná asi každý rodič. A  čím 

větší je dítě osobnost, tím se chce víc 

vymanit z  vaší „nadvlády“. Puberta 

je vůči rodičům nespravedlivá, ale nic 

s tím naděláme.

Zatím jsme moc nemluvili o vašem 

manželovi, se kterým jste už pat-

náct roků. Prozraďte, čím se po těch 

letech vzájemně dokážete vytočit?

Tomáš mě stoprocentně vytočí, když 

za sebou nechává nepořádek. To pak 

do něj začnu hučet a v největším spě-

chu ironicky prohodím něco ve smyslu: 

„a  to tady uprostřed místnosti takhle 

zůstane ležet?“ Snažím se tedy spíš nic 

moc nekomentovat a  rejpnu si až ve 

chvíli, kdy se tam toho nakupí pěkná 

hromádka. To se už ale asi nezmění, 

holt „starého psa novým kouskům ne-

naučíš“. Musím se s  tím smířit. A  čím 

štvu já jeho? Že si někdy udělám věci 

podle sebe. Prostě mu něco odkejvu, 

a pak si stejně jedu podle svého. Také 

to se mnou nemá jednoduché. (směje 

se)  Ale víte, co mě nikdy nepřestane 

udivovat? Když potkám lidi, co jsou 

spolu třeba čtyřicet let a  vypadají na-

prosto spokojeně. Vždycky se jich pak 

ptám, jak to zvládli. Jsou to strašně za-

jímavé hovory, sedím s nimi a pozorně 

je poslouchám. Nedávno jsem na svat-

bě v Mikulově viděla hned několik ta-

kových párů a všichni se shodli na tom, 

že by se lidé neměli rozvádět hned při 

první hádce, protože to je to nejjedno-

dušší, co mohou při řešení problému 

udělat.

A čím vás dokáží vytočit děti?

Když na ně musím denně křičet, proč 

nebyly se zvířaty venku a  proč je ne-

nakrmily. Potřebovala bych od někoho 

recept, jak docílit toho, aby tyhle věci 

dělaly automaticky.

Pomáhají v domácnosti?

Sáře je devatenáct, takže se už stará 

o  svůj pokoj sama, pomáhá mi v  ku-

chyni, pohlídá Laru a dokáže jí i uvařit. 

Snažím se jí pomalu předávat věci, co 

dělám já, aby mě uměla v případě po-

třeby zastoupit. Štěpán má na starosti 

venčení Otíka, což je jeho pejsek, které-

ho si dlouho přál, a věci do školy. Ale do 

obou věcí ho musím stále nutit.

Snaží se pomáhat už i Lara?

Trošku si uklízí, umyje si po sobě sama 

umyvadlo, když je od pasty, pověsí si 

zpátky pyžamko. Pořádkumilovnost má 

danou od přírody.

Třeba to naučí i tatínka.

(ihned a rozhodně) Ten se to nenaučí! 

Víte, jak se Lara narodila s tím, že chce 

mít kolem sebe pořádek, tak Tomáš 

se holt asi narodil s  opačným cítěním. 

(směje se) Dám vám jeden příklad za 

všechny. Lara si po sobě dokáže uklidit 

i  hračky, no a  Tomáš má velkou pra-

covnu, kterou zásadně neotvírám. Tím, 

že ten jeho čurbes nevidím, zůstávám 

v klidu. A  co vám budu povídat, je to 

dobré i  pro klidný chod našeho man-

želství.

Jiří Landa

Foto: Monika Navrátilová
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