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Ve výchově jsem „stará škola”

Inzerce

Dárek, který těší
a pomáhá

lék Wobenzym

®

Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2 ks
unikátní české zubní pasty
Akce platí od 1.11. 2017
v hodnotě cca 500 Kč
do 14.1. 2018.

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

Počasí venku zrovna dobré náladě nepřeje,
co říkáte? Sychravo, mlhavo, zkrátka listopad je měsíc, který v mnohých vzbuzuje
pocity nenálady, deprese a celkové nepohody. Slunečních dnů už je poskromnu
a většina z nás navíc i tu malou intenzitu
záření využít nemůže - odchází do práce
za tmy a vrací se z práce za tmy. Úplně
pozitivně nás nenaladí ani všudypřítomná
dušičková nostalgie, kdy při vzpomínání na
naše blízké vnímáme intenzivněji, jak nám
chybí. Atmosféře nepomůže ani lavina
viróz, která zasáhla minimálně jednou už
každého z nás.
Zkrátka, není to zrovna jednoduché období. Je ale jen na nás, zda ho projdeme
s pocitem zmaru, nebo se na něm naučíme
hledat něco hezkého. Protože právě listopad je měsícem úžasných barev, které nám
příroda přichystala pro povzbuzení. Právě
listopad bývá rájem pro houbaře a jenom
v listopadu můžeme zažít tisíce variací na
téma dýně. Takže, hlavu vzhůru, zapomeňte na depresi a pojďte si trochu zpříjemnit
život. Co byste řekli skleničce dobrého vína
při čtení našeho časopisu?
Přečíst si můžete, co dělat, když miminko
pláče, jak vybrat správnou hračku pro vaše
ratolesti, ale i jak zatočit s dětskou obezitou. Povíme si, jak se vyhnout chřipce a jak
posílit imunitní systém. A určitě nezapomeňte na rozhovor, ve kterém moderátorka Kateřina Kristelová říká, že ve výchově je
„stará škola“…
A za měsíc zase na shledanou

54 Imunitní systém a možnosti
jeho stimulace

60 Nepodceňujte chřipku, hrozí
vám vážné komplikace

64 Alergie slovo, které bolí...

Titulní foto: Monika Navrátilová
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Těhotenství

JAK VYBRAT VHODNOU
METODU HORMONÁLNÍ

ANTIKONCEPCE
Modelově si lze pro každou z metod hormonální antikoncepce
představit „ideální uživatelku“. Volba vhodné antikoncepční
metody je založena na dialogu gynekologa se ženou, zohledňujícím
kromě všech zdravotních aspektů také preference a potřeby
uživatelky i případné nekontracepční výhody.
INZERCE
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Těhotenství

TABLETOVÁ KOMBINOVANÁ
ANTIKONCEPCE
Vhodná je pro zdravou ženu, která preferuje užívání tablet, a lze ji podávat po
celou dobu reprodukčního věku. Klasická aplikace se 7denním intervalem
bez hormonů je výhodná tehdy, pokud
žena požaduje pravidelné cyklické krvácení, v opačném případě je možné
využít prodloužených cyklů nebo kontinuálního podávání. Nekontracepční
benefity se uplatní především u žen se
silnou menstruací, akné, premenstruačním syndromem, syndromem polycystických ovarií, dysfunkčním krvácením
či s předčasným selháním vaječníků.

NÁPLASŤOVÁ KOMBINOVANÁ
ANTIKONCEPCE
Vhodná je pro zdravou ženu v období
reprodukčního věku, která preferuje
vysoce spolehlivou metodu antikoncepce bez nutnosti každodenního
pravidelného podávání. Metoda je výhodná u žen s žaludečními či střevními
obtížemi při užívání tablet. Její nekontracepční benefity jsou podobné jako
v případě tablet.

VAGINÁLNÍ KOMBINOVANÁ
ANTIKONCEPCE (VAGINÁLNÍ
KROUŽEK)
Vhodná je pro zdravou ženu v období
reprodukčního věku, která preferuje
velmi spolehlivou a diskrétní metodu
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antikoncepce bez nutnosti každodenního pravidelného podávání. Vaginální
kroužek je výhodný u žen s nepravidelným denním a pracovním režimem
a také u těch, které mají při užívání tablet nežádoucí účinky související s podáváním estrogenů. Jeho nekontracepční
benefity jsou podobné jako v případě
tablet.

TABLETOVÁ PROGESTAGENNÍ
ANTIKONCEPCE
Vhodná je pro ženy, které preferují tablety a u nichž nesmějí být podávány přípravky s estrogeny. Důležitým předpokladem je, že bude uživatelka tolerovat
možné častější epizody neplánovaného
krvácení a nepravidelný cyklus. Tabletová progestagenní antikoncepce je
velmi výhodná u kojících matek a také
u žen obézních nebo s rizikovými faktory žilní trombózy. Její nekontracepční benefity se uplatní především u žen
s nadměrným děložním krvácením
a bolestivou menstruací.

PROGESTAGENNÍ IMPLANTÁTY
Vhodné jsou zejména pro ženy ve fertilním věku, které nechtějí každodenní
pravidelné podávání a které nebudou
plánovat těhotenství v průběhu 2–3 let.
Důležitým předpokladem je, že bude
uživatelka tolerovat možné častější epizody neplánovaného krvácení a nepravidelný cyklus. Nekontracepční benefity

jsou podobné jako v případě progestagenních tablet.

DEPOTNÍ MEDROXYPROGESTERON-ACETÁT (INJEKCE)
Vhodný je u žen, které preferují dlouhodobou formu antikoncepce a u nichž
nesmějí být podávány přípravky s estrogeny. Depotní medroxyprogesteron-acetát lze bezpečně použít u žen
ve středním věku se srdečněcévními
rizikovými faktory, např. u kuřaček,
žen s obezitou, migrénou, vysokým
krevním tlakem nebo diabetem. Jeho
nekontracepční benefity se uplatní především u žen s nadměrným děložním
krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

NITRODĚLOŽNÍ SYSTÉM
S LEVONORGESTRELEM
Vhodný je u žen, které preferují dlouhodobou formu antikoncepce. Zejména pak u těch, jež neplánují těhotenství
v příštích několika letech – k dispozici
jsou systémy na 3 roky nebo na 5 let.
Výhodný také u žen, které nesmějí
užívat přípravky s estrogeny, které nesnášely jiné formy hormonální antikoncepce nebo mají srdečněcévní rizikové
faktory. Jeho nekontracepční benefity
se uplatní především u žen s nadměrným děložním krvácením a bolestmi
v souvislosti s endometriózou.
Foto: Shutterstock.com

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0 (5865)
Pierre Franckh
Kniha Jak si správK
ně přát změnila
n
ž
životy
statisícům,
d
dokonce
milionům
lidí k lepn
š
šímu.
Je bestsellerem
l
ve více než
22
2 zemích světa.
7 pravidel uvedených
v této nově
n
doplněné knize lze velmi snadno
uplatnit, jsou hravě lehká a zábavná.
Díky nim si mohou čtenáři splnit svá
přání. Nově je publikace obohacena
o nejnovější poznatky z oblasti výzkumu mozku, které podávají důkaz o tom, že tato pravidla opravdu
fungují. Současně můžete své zážitky
a zkušenosti sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace EW 3.0.

RADOST Z MÁLA
Francine Jay

192 stran, vázaná

184 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

339 Kč

585 757 411
www.anag.cz

(5816)

M méně věcí je
Mít
kklíčem ke štěstí.
C
Cítili jste někdy
pocit zaplavení
p
vvěcmi namísto rad
dosti z veškerého
ttoho majetku?
PPokud ano, je čas
zzjednodušit si svůj
žživot!
Radost z mála je zábavný, veselý průvodce minimalistickým způsobem života. Najdete zde inspirativní povzbuzující text o radosti a odměně plynoucí
ze zmenšování množství věcí. Autor
zde nabízí deset jednoduchých kroků,
jak zbavit váš dům přebytečných věcí
nebo vám pomůže zredukovat seznam úkolů a získat tak více volného
času pro sebe.
299 Kč

ŽIVOT PODLE FENG ŠUEJ
(5866)
Jayme Barrett
V této příručce
kklasického feng
ššuej a designu
iinteriéru Jayme
B
Barrett odhaluje,
jjak přetvořit váš
d
domov, aby oboh
hatil a změnil váš
žživot díky uvedení těla
těla, mysli a ducha d
do harmonie. Užitečné informace zahrnují tipy pro nalezení vnitřního klidu v dnešním technologií zahlceném světě, včetně řešení
úložného prostoru, tipů, jak z pronajatého bytu udělat vlastní, praktikování
ozdravujících rituálů atd. Kniha obsahuje krásné, barevné fotograﬁe. Autorka vám pomůže nejen zlepšit váš život, ale také se cítit více ve spojení se
sebou samými a světem okolo vás.
304 stran, brožovaná
439 Kč

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých
knihkupectvích po celé ČR.
INZERCE

... pro snazší porod
Aniball je jednoduchý, účinný a bezpečný.
Získejte sebedůvěru pro porod!
Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:
podstatně nižší riziko natržení či nástřihu hráze při porodu
významné zkrácení 2. doby porodní
sníženou potřebu použití medikace proti bolesti
fyzickou a psychickou přípravu k porodu, pocit kontroly nad vlastním tělem
nácvik maximálního vědomého uvolnění svalů pánevního dna k porodu
přípravu hráze na obvod hlavičky při porodu
posílení svalstva pánevního dna po porodu
prevenci inkontinence moči
Začít můžete od ukončeného 36. týdne, stačí 15 minut denně.

Aniball je zdravotnický prostředek registrovaný u MZČR,
byl vyvinut v souladu se směrnicí 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích a NV 54/2015 Sb.
Čtěte pozorně návod k použití.

aniball.cz

Svět nejmenších

KDYŽ MIMINKO
PLÁČE
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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.
9

Svět nejmenších

Kolika se nejčastěji projevuje tak, že je
miminko v nepohodě a neustále pláče.
Charakteristický je záchvatovitý, neutišitelný 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, zejména pak mamince, o problémech
a potížích dítěte. Často se využívají i vyšetření ultrazvukem, aby se vyloučily
vnitřní deformace nebo gastroezofageální reflux.
Obtíže spojené s kolikami mohou souviset jak s psycho-sociálními faktory,
jako jsou např. napětí mezi matkou
a dítětem, nezralost nervového systému, neschopnost dítěte zpracovat vnější podněty, přílišná úzkostlivost matky,
nesprávná technika krmení či poporodní deprese, tak i s organickými onemocněními (např. napadení parazity). Také
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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 intolerance laktózy. Je obvykle přechodná
v prvních měsících života a je způsobena nedostatečnou aktivitou střevního
enzymu laktáza, která tráví mléčný
cukr laktózu,” vysvětluje pediatrička
MUDr. Darina Čiková. Laktóza je hlavním cukrem každého mateřského mléka 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 - glukózu a galaktózu. To má v těle na starosti enzym laktáza. U mnoha kojenců
však jeho produkce není dostatečná.
To způsobuje, že nestrávený mléčný
cukr přechází do dolních částí trávicího traktu. Následně dochází v tlustém
střevě k procesu kvašení a produkci plynů. Intolerance laktózy se projeví nadýmáním, zvětšením bříška, zhoršeným
refluxem se zvracením, řidšími stolice-

mi a bolestmi bříška. U některých jsou
přítomny jen kolikovité bolesti bříška.
Kojenecké koliky způsobené intolerancí laktózy jsou většinou přechodné
a odezní kolem 4. až 6. měsíce věku
dítěte.
Zásady, které mohou pomoci předejít kojenecké kolice, nebo jak ulevit
miminku, vysvětluje MUDr. Čiková:
„Pohoda v rodině bez většího stresu,
správná technika kojení či krmení mléčnou náhražkou nebo strava kojící matky 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 příčinou kolik intolerance laktózy, pomůže dodávání enzymu laktáza ve formě
kapek, který tráví mléčný cukr laktózu.”
Zdroj: detskekoliky.cz,
foto: Shutterstock.com

Svět nejmenších

KDYŽ SE PNEUMOKOKY

VYMKNOU KONTROLE
12
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Pneumokoky se za běžných okolností mohou vyskytovat v oblasti nosohltanu.
U někoho tak nemusí způsobit žádné potíže. V řadě jiných případů jsou ale tyto
bakterie příčinou infekce řady orgánů. Výrazně tak mohou ohrozit zdraví i život
pacienta.
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Pneumokoky neboli bakterie Streptococcus pneumoniae jsou celosvětově
rozšířené mikroorganismy přenášené
kapénkovou infekcí. Nakazit se jimi
tedy můžete, pokud ve vašem okolí
jejich přenašeč nebo nemocný kýchá,
kašle, má rýmu nebo prostě jen mluví. Pokud se přítomnost pneumokoků
na sliznicích vymkne kontrole, mohou
způsobit:
•
•
•

zánět středního ucha,
zánět mozkových blan,
otravu krve.

ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA
Pneumokoky jsou častým původcem
nepříjemné a bolestivé infekce středouší postihující především děti mladšího věku. Bakterie mohou z nosohltanu
proniknout Eustachovou trubicí do prostoru středního ucha. Výsledkem je zánět, který je kvůli úzce ohraničenému
prostoru bolestivý. Dochází i k tvorbě
hnisu a k napnutí bubínku.

ZÁNĚT MOZKOVÝCH BLAN
Meningitida je obávanou komplikací
zánětu středního ucha. Ze středního
ucha mohou pneumokoky proniknout
až na mozkomíšní pleny. Ohroženy jsou
především malé děti, starší lidé a osoby
s oslabenou imunitou.

OTRAVA KRVE
Některé typy pneumokoků se dokážou
ze sliznic dostat do krevního oběhu.
Přítomnost bakterií v krvi se nazývá
bakteriémie. Pokud je navíc doprovázena například vysokou horečkou
nebo nízkým tlakem, mluvíme o sepsi.
Ta může vést až k poškození životně
důležitých orgánů i k úmrtí.
Pneumokoky bychom rozhodně neměli
podceňovat. Jejich nákazy mohou probíhat závažnou formou. U oslabených
pacientů je riziko ještě vyšší. Je proto
dobré se chránit očkováním.
Zdroj: gesundes-kind.de, ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com
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Je možné, že očkování bude stát
trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem
středního ucha způsobených právě pneumokoky.
Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte.
Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.
P zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.p zer.cz

PRV-2017.01.091

nechávám očkovat.

Svět nejmenších

NEZAPOMÍNEJTE
NA PITNÝ REŽIM!
Kolik denně vypijete tekutin? Je to dost nebo málo? A jak je to u dětí a dospělých
nebo u žen a mužů s pitným režimem – liší se? Přizpůsobujete denní příjem
tekutin svým aktivitám?
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Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou (tělo dospělého člověka jí obsahuje
až 60 %). Voda má v těle mnoho funkcí, pomáhá například při vstřebávání
a transportu živin k cílovým buňkám,
pomáhá tělu zbavovat se odpadních
látek a také má zásadní úlohu při regulaci tělesné teploty. Při vysoké okolní
teplotě, kdy dochází k přehřívání našeho organizmu, spouští mechanismus
pocení, který naše tělo účinně ochlazuje. Množství tekutin, které by měl
dospělý vypít za běžných klimatických
podmínek, závisí na tělesné konstituci
a pohybuje se od 2 litrů (ženy) do 2,5
litrů (muži) tekutin za den, přičemž 80
% tohoto množství by mělo pocházet
z nápojů (tj. 1,6 a 2 litry).

matizované místnosti a zcela jiné na
sluníčku u vody. V zásadě platí, že kolik
tekutin vydáme, tolik bychom měli přijmout. V létě hrozí dehydratace, a to
zvláště u dětí, sportovců a u starších
lidí. Pokud nepřizpůsobíme spotřebu
vody aktuálním podmínkám, můžeme
si snadno a poměrně rychle přivodit dehydrataci. Někdy nás ani nemusí informovat pocit žízně, který může být u některých jedinců oslabený. Na pozoru by
měli být hlavně starší lidé a ženy. Za běžných klimatických podmínek ztrácí naše
tělo asi 1,85 až 2,6 litrů tekutin denně,
a to močí, dýcháním či pocením. Teplé
počasí riziko dehydratace ještě zvyšuje,
neboť právě pomocí zvýšeného pocení
snižujeme teplotu našeho těla.

U dětí je potřeba tekutin rozdílná a řídí
se podle věku. Dětský organismus je
mnohem citlivější na ztráty tekutin než
organismus dospělého člověka, a také
je k nim náchylnější. Pro dítě od 2 do
3 let věku je doporučeno množství 1,3
litru tekutin, od 4 do 8 let 1,6 litru tekutin a od 9 do 13 let by denní spotřeba tekutin neměla klesnout pod 1,9
(dívky) – 2,1 litrů (chlapci).

JAK POZNÁME DEHYDRATACI?

CO OVLIVŇUJE SPOTŘEBU
VODY?
Mezi důležité faktory, které je potřeba
vzít v úvahu při stanovení optimálního
denního množství tekutin u konkrétního jedince, patří především náš zdravotní stav. „Omezení příjmu tekutin
může lékař doporučit například pacientům s poruchou vylučování moči, která
je typická pro chronické onemocnění
ledvin,“ upozorňuje primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Nymburce, MUDr. Ondřej Remeš
a dodává: „Zcela zvláštní a individuální
režim mají pacienti s ledvinným selháním, kteří chodí na dialýzu. Mezi další
případy, kdy může být lékařem množství tekutin omezeno, patří například
pacienti se srdečním selháním, vysokým krevním tlakem nebo pacienti trpící otoky. Režim pití u těchto pacientů
řídí lékař.“
Je důležité přizpůsobit denní příjem
tekutin našim aktivitám. Vyšší spotřebu budou mít sportovci nebo těžce
pracující lidé. Naše nároky na spotřebu
vody také značně ovlivňuje prostředí,
ve kterém pobýváme. Jiné budou v kli-
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Příznaky dehydratace jsou závislé na
ztrátách vody z organismu. Při mírné
dehydrataci pociťujeme žízeň, sliznice jsou suché a snižuje se množství
moči, která je tmavá a koncentrovaná. Při ztrátách větších dochází navíc
k poklesu krevního tlaku, objevuje
se zrychlený puls, bolesti hlavy,
poruchy soustředění, ospalost, závratě, hrozí riziko
pádu. Těžká dehydratace
pak může vést k poškozením ledvin a k jejich
akutnímu selhání

s nutností hospitalizace. Může se jednat o stavy velmi závažné, kdy pacient
je přímo ohrožen na životě. Zvláštní
pozornost věnujme nemocným lidem
a lidem s demencí, kteří si o nápoj sami
neřeknou. „Dehydratace, nízký obsah
vody v těle, ohrožuje náš fyzický i psychický výkon. Může zhoršovat zdravotní stav nemocných či průběh onemocnění,“ varuje MUDr. Ondřej Remeš
a připomíná: „Zvláštní pozornost věnujme nemocným lidem a lidem s demencí, kteří si o nápoj sami neřeknou.“

JAKÉ NÁPOJE JSOU
NEJVHODNĚJŠÍ?
K nejvhodnějším nápojům, které můžeme využívat ke stálé konzumaci, patří
obyčejná pitná voda z vodovodu, vody
balené (kojenecké, pramenité či slabě
mineralizované přírodní vody bez oxidu uhličitého), neslazené, a ne moc silné čaje (zelené), vodou ředěné ovocné
či zeleninové cukrem nepřislazované
přírodní šťávy. Vhodnými zdroji tekutin
jsou také ovoce a zelenina jako například rajčata, okurky, melouny, jahody nebo citrusy.
Foto:
Shutterstock.com
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DÍTĚ A HRA

Vaše děťátko už odrostlo z miminkovských
let a vy přemýšlíte, jak a čím ho
INZERCE
zabavit? Možná by se hodila nějaká pěkná hračka, co říkáte?
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Svět nejmenších

V tomto věku už děti méně přes den spí
a více bdí. Potřebují nejen pozornost,
ale i pestřejší zábavu.
Dlouho u ničeho neposedí a jsou až
neuvěřitelně zvědavé a posedlé učit se
novým věcem. Každé dítě je individualita, některé má rádo knížky, jiné si hraje
s autíčky nebo se vlní v rytmu samby.
Jedno ale mají všechny děti společné,
nejraději si hrají s někým blízkým!

POZNÁVACÍ HRY PRO DĚTI
Rozvíjet schopnosti malého dítěte můžete třeba takovou hrou na ukazovanou. Ukazujte mu, kde má nos, pusu,
oči, ale i další části těla. Nejen že vás
bude trpělivě pozorovat, ale pokusí
se samo ukazovat. Navíc si osvojí nová
slova, která se bude pokoušet opakovat. Při procházkách ukazujte na různé
předměty, domy, stromy, lidi a zvířátka.
Každičkou věc hezky popište a u zvířátek napodobte jeho zvuky. Dalším
výborným tipem je hra s mimikou. Počkejte si, až vás bude vaše dítě pozorně
sledovat a zkuste na něj dělat různé grimasy a zase, je potřeba je pojmenovat.
Uvidíte, kolik zábavy si spolu užijete.

HRY S HRAČKAMI
Každá hračka, která vydává nějaký zvuk,
hýbe se nebo se dá rozkládat a zase
skládat, je skvělá. Ale nezapomínejte, že
i zdánlivě nudné předměty dokáží zabavit vaši ratolest. Třeba takový míč. S kutálejícím se míčem si dítě může procvičovat lezení nebo si zahrát hru na „dej”
a „vem si”. Sedněte si naproti sobě
a posílejte si míč navzájem. Později, až
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bude vaše dítě běhat sem a tam, zkuste
do míč kopat a házejte si s ním. Nic dítě
neunaví tak jako pohyb. Další skvělou
zábavou jsou kostky. Nejlepší jsou ty,
které se dají skládat do sebe. Vaše dítě
ocení i kostky různých tvarů, které musí
vkládat do patřičných otvorů.
Pokud už dítě trošku odroste, nic ho
nezabaví tak, jako stavebnice. Na trhu
jich je nepřeberné množství – můžete
budovat, domečky, stavět vláčky, nebo
třeba vybavovat farmy.

HRY NA MUZIKANTA
To, co rodiče často proklínají a děti naopak vroucně milují, je rámus. Naučte
vaše dítě vydávat zvuky, které alespoň
zdánlivě působí jako melodie. Kdo ví,
třeba se z vás stane kapela. Jestli nemáte bubínek, vytáhněte hrnce, vařečky
a pokličky. Zkuste také píšťalky nebo
foukačky a ukažte mu, jak se používají. Možná se mu to ze začátku nebude
dařit, ale jakmile se mu to jednou povede, bude nadšené! Procvičí si své plíce
a utuží vaše nervy.

NEZAPOMEŇTE NA KNÍŽKY
Určitě byste neměli zapomínat ani na
knížky. Pro ty nejmenší jsou určena leporela, kde se naučí poznávat zvířátka,
nebo třeba barvy. Velmi oblíbené jsou
knížky s různými skrývačkami, případně
knížky zvukové. Svou nezaměnitelnou
úlohu hrají také encyklopedie. Stupeň
jejich obtížnosti je dán věkem dítěte,
mnohé jsou ale i koncipované tak, že
dítětem rostou – v různých fázích vývoje v nich nachází různé věci.

PANENKY A AUTÍČKA…
Už od nejútlejšího věku nám děti dávají najevo, kam patří – kluci se otočí za
hezkým autíčkem, holčičky popadnou
v obchodě panenku. Nabídka v tomto
segmentu je také patřičně široká. Na
pultech najdete autíčka dřevěná, kovová, či umělohmotná, blikající, na klíček,
či na dálkové ovládání. Některá se mění
v transformery, jiná lze přestavět třeba
na vrtulník.
Podobná situace je i co se týká panenek. Výrobci nabízejí vše od štíhlých
modelek b nejmodernějších šatičkách,
až po roztomilá miminka cumlající dudlík. Je jen na vás, co nakonec vyberete.

JAK VYBRAT BEZPEČNOU HRAČKU?
Ať už ale vyberete jakoukoliv hračku,
vždy je důležité, aby byla bezpečná.
Kvalitu hračky zjistíte podle značky na
obalu, jenž potvrzuje kvalitu výrobku.
Nejběžnějším označením je značka
„CE” (Comunita Europia). Dejte si ale
pozor na možnou záměnu s čínskými
výrobky, které mají velmi podobnou
zkratku, ale přitom se jedná o China
Export. Novým označením je značka
„Bezpečná hračka“. Česká republika
jej přijala do svého programu po vzoru
Itálie. Uděluje jej Institut pro certifikaci
(ITC) ve Zlíně. Známka se vyznačuje žlutým logem.

DBEJTE NA KVALITU HRAČKY!
Než něco koupíte, pročtěte si pečlivě
obal. Důležitý je také materiál, ze kterého je hračka vyrobena. Odborníci nejčastěji doporučují hračky z tvrdého plastu.

Svět nejmenších

ČÍM MOHOU BÝT HRAČKY NEBEZPEČNÉ?
• Hračky mohou obsahovat chemické látky, především olovo v barvivech.
• V měkkých umělých plastových hračkách pro nejmenší se mohou vyskytovat fosfáty a formaldehyd
• Dávejte si pozor na ostré hrany a na malé součástky, u kterých hrozí vdechnutí.
(Neznamená to ovšem, že bystě neměli
dětem dopřát například pěnové puzzle,
které skvěle rozvíjejí dětskou motoriku).
Měkčený plast by mohl obsahovat jedovaté fosfáty, či ftaláty. V poslední době
opět přišly do módy výrobky ze dřeva.
Děti vždy inspirují. Nejzajímavější bývají
hračky, které dítě motivují, rozvíjejí jeho
smysly a fantazii.

JAK HRAČKU VYBRAT?
Vybírejte je vždy přiměřeně věku vašeho
dítěte. Výběr hraček pro malá miminka je
o to horší, že je často dávají do úst. Hračky
pro děti do tří let věku nesmějí obsahovat menší kousky, hrozí jejich vdechnutí.
S narůstajícím věkem dítěte je proto výběr
vhodné hračky mnohem snadnější.

ČÍM ZAMĚSTNÁME MALÉ RUČIČKY?
První hračky slouží k rozvoji hrubé motoriky. Na tu navazuje jemná motorika, čili
hybnost ručiček a prstíků. Jemná motorika a motorika mluvících orgánů se navzájem ovlivňují. Čím hbitější prstíčky, tím
lepší řečové schopnosti a gestikulace. Při
špatném nebo opožděném vývoji jemné
motoriky bývá často opožděn i vývoj řeči.
Rozvoj jemné motoriky podpoříme i obyčejným říkadlem "vařila myšička kašičku",
mnohem zábavnější to však bude s vhod-
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nou hračkou. Hodit se budou zejména
různé vkládačky, navlékací kroužky, puzzle, zatloukačky, ale i obyčejné pastelky nebo třeba plastelína, zkrátka vše, co
zaměstná neposedné prstíky. Čím kreativnější hračka, tím samozřejmě lépe. Ditě
bude více bavit a více mu přinese.

JAK VYBRAT ELEKTRONICKOU
HRAČKU?
Toužíte ve svých ratolestech odmalička podporovat a pěstovat ten správný vztah k elektronice a technice?
Chcete se užitečně pobavit i vy sami?
Potom není nic lepšího, než zakoupit kvalitní elektronickou hračku!
Proč vlastně elektronické hračky?
Když se řekne elektronická hračka, leckomu se vybaví štěkající plyšový pejsek
na baterky. To je ale dávná minulost!
Dnes lze u renomovaných prodejců
elektroniky získat kvalitní elektronické hračky, které rozvíjejí schopnosti,
uvažování, úsudek a logické myšlení.
Taková správná elektronická hračka
představuje především odpovědnou
investici do duševního rozvoje dítěte.
Kromě toho v člověku od útlého mládí pěstuje pozitivní a vstřícný vztah
k elektronice – vždyť taková inteligentní elektronická hračka je vlastně prvním

krokem k práci s výpočetní technikou!
Jaké elektronické hračky můžete dětem vybrat?
1. Pokud začneme u těch nejmenších,
tak za první elektronickou hračku
lze považovat kolotoč, který hraje melodii a otáčí s miminku nad
postýlkou. Pravda, tam ještě nejde
o žádné rozvíjení dovedností, nicméně dítě se naučí zaměřit svou
pozornost na pohybující se předmět a na chvilku se koncentrovat.
2. Další v pořadí jsou potom interaktivní stolečky - jejich prostřednictvím dítě rozvíjí jemnou motoriku,
poznává barvy a tvary.
3. Poté přijdou na řadu hračky na
dálkové ovládání – opět dítěti pomohou rozvíjet jemnou motoriku,
ale i soustředění
4. Na trhu jsou skvělé elektronické
stavebnice – dítě se jejich prostřednictvím naučí, jak zapojit zvonek,
rozsvítit žárovku, vytvořit bzučák.
5. Samostatnou kapitolu tvoří elektronické výukové hračky. Velmi
populární jsou interaktivní mapy,
globusy, či encyklopedii, jejichž prostřednictvím se dítě snadno a zábavnou formou dozví mnoho nového.
Foto: Shutterstock.com

KINETICKÝ PÍSEK 3000 g
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
ODSTRAŇ PŘEBYTEK PÍSKU
MODELUJ

Chcete rozvíjet u dětí jejich motoriku zábavnou formou?

Představujeme vám novinky v podobě magické modelovací hmoty a kinetického písku.
Kouzelný písek je absolutním hitem, skvělou a nesmírně kreativní zábavou pro nejmenší,
která rozvíjejí jejich představivost a ruční dovednosti.
Magická modelovací pěna je nyní čerstvou novinkou, kreativní a edukativní zábavou pro tvořivé děti.
Dovoz a prodej fa: 4sleep s.r.o. www.4sleep.cz
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FORMIČKY V BALENÍ

Svět nejmenších

DĚTSKÁ

OBEZITA

Dětskou nadváhu a obezitu považuje 98 procent českých a 94 procent
slovenských praktických lékařů pro děti a dorost za závažný problém. Český
pediatr má v průměru ve své péči 20 procent dětských pacientů s nadváhou,
jeho slovenský kolega poté v průměru 17 procent takovýchto pacientů. Řešení
tohoto problému spatřují lékaři především v častějších pohybových aktivitách
a zdravém stravování dětské populace.
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Dětská nadváha a obezita jsou jedním
z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století. Tato globální civilizační
nemoc postihuje mnoho zemí s nízkým a středním příjmem, zejména pak
v městském prostředí. Prevalence se
zvyšuje závažným tempem. Celosvětový odhad v roce 2015 podle organizace WHO pro děti do 5 let je více než
42 milionů. Téměř polovina těchto dětí
pod 5 let žila v Asii a čtvrtina v Africe.
Situace není nijak příznivá ani u českých dětí. Podle výzkumu VZP má každé
třetí dítě nadváhu nebo obezitu. „Problémy jsou způsobeny především denním sezením u počítače (více než každé čtvrté dítě) a nedostatkem pohybu
omezeným pouze na školní tělocvik,“
říká RNDr. Barbora Večerková, vedoucí
zdravotnického výzkumu v GfK.

NADVÁHA A OBEZITA DĚTÍ
V ČESKÉ REPUBLICE PODLE
ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Na otázky spojené s nadváhou a obe-
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zitou českých dětí jsme se zeptali
praktických lékařů pro děti a dorost. Výsledky jsou stejně alarmující jako ve světě. Námi oslovení čeští pediatři vnímají situaci týkající se
nadváhy v rámci dětské populace
za závažný problém (98 procent).
Dětský ambulantní lékař v České republice má ve své péči v průměru 20
procent pacientů s nadváhou, přičemž
třetina pediatrů uváděla zastoupení
těchto dětí a teenagerů v praxi vyšší
než 21 procent.
Ani na Slovensku, kde byl obdobný
výzkum také realizován, není situace o moc lepší. Slovenský pediatr má
v péči v průměru 17 procent dětí s nadváhou.
Obezita je vyšší stupeň nadváhy. V průměru mají čeští dětští lékaři v péči 15
procent dětských pacientů s nadváhou, u kterých se dá již hovořit o obezitě. V 18 procentech případů uváděli
lékaři zastoupení dětských obézních
pacientů v rámci osob s nadváhou

v praxi nad 21 procent. Na Slovensku
je situace velmi podobná – lékaři mají
ve své praxi v průměru 16 procent dětí
s nadváhou na úrovni obezity.

JAK NA SNÍŽENÍ HMOTNOSTI?
A co lékaři dětem i rodičům v případě
nadváhy radí? Asi nikoho nepřekvapí,
že v době, kdy technologie mění svět
a děti více času než na sportovištích
tráví u počítače, tabletu či mobilního
telefonu, je ze strany lékařů nejčastěji
doporučovaná častější pohybová aktivita. Ke zdravému pohybu samozřejmě
patří i zdravé stravování, které v tomto kontextu uvedla více než polovina
pediatrů (52 procent). Nutná je z pohledu lékařů také změna v přístupu
rodičů k výchově svých dětí (16 procent), orientace na zdravý životní styl
a životosprávu v rodině (15 procent) či
omezení konzumace sladkostí a cukru
(10 procent).
Foto: Shutterstock.com

Svět nejmenších

MÁTE DOMA MALÉHO MARŮDKA?
MÁME PRO VÁS 4 TIPY, JAK HO ZABAVIT
Ta nejhorší fáze stonání je už za vámi, ale přesto dítě chcete udržet ještě pár dní
v klidu, aby se zotavilo. Jenže ležení v postýlce je pro malého pacienta nuda,
tak co dělat? Aby se čas tolik nevlekl, je dobré rozdělit den do časových bloků
a činnosti střídat.
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„Maminkám doporučuji omezit pouštění pohádek v televizi – jde sice o nejsnazší způsob, jak dítě zabavit, ale zároveň se nedoporučuje nechat sedět
děti před obrazovkou příliš dlouho, při
horečkách jim televizi raději nepouštím
vůbec,“říká Lenka Matějková, speciální
pedagožka. „Skvělé jsou třeba audioknihy, ale ani to dítě předškolního věku
nezabaví déle než na hodinu.“
Jak udržet dítě v klidovém režimu a zároveň mu dopřát smysluplně strávený
čas, radí speciální pedagožka Lenka
Matějková.

1. NĚCO SI SPOLU UVAŘTE ČI
UPEČTE
Během rekonvalescence si můžete své
ratolesti užít naplno a ukázat jim část
svého dne. Pokud děti vedete od malička
k tomu, aby vám doma pomáhaly, nejen
že je tím obohacujete, ale navíc se díky
tomu cítí být součástí dospěláckého světa. Začněte třeba tím, že požádáte dítě,
aby vám pomohlo s vařením a zapojte ho
úměrně jeho věku. Upečte si společně ko-
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láč či jiné cukroví a svěřte ratolesti zdobení. V předškolním věku je na jemné motorice stále co vylepšovat, je to tak i ideální
způsob, jak dítě naučit trpělivosti.

2. NECHTE DÍTĚ NĚCO VYTVOŘIT
Podpořit v dítěti fantazii, manuální
zručnost, posílit prostorovou představivost a hlavně smysluplně zabavit – to
vše umí vhodně zvolená kreativní hračka. Osvědčená je modelovací hmota, se
kterou si vyhrají děti všech věkových
kategorií. „Vyzkoušejte třeba moderní modelovací hmotu Paulinda - je
zdravotně nezávadná, nešpiní, nemastí
a navíc na vzduchu tvrdne, výrobky tak
mohou zdobit dětský pokojíček libovolně dlouho. Z hmoty můžete tvořit
figurky podle návodu, nebo z ní udělat
například korálky - záleží na představivosti,“ doporučuje Lenka Matějková.
Další oblíbenou činností je budování
pevností či domečků ze stavebnice.

velmi přínosné pro rozvoj sociálních
dovedností dítěte, navíc fungují jako
stmelovač - zábavu si u nich užije celá
rodina. U vědomostních her si děti navíc
odnesou informace, které se jim hravou
formou vtisknou do paměti lépe, než
třeba z učebnice vlastivědy. Nejcennější
je ale především to, že budete mít jako
rodina společnou činnost a zážitky.

4. VYRÁBĚJTE DÁRKY
Vlastnoručně vyráběné dárky potěší
nejvíce. Vyzkoušejte s dítětem třeba
navlékání náhrdelníků z těstovin či
předpřipravených korálků z modelovací hmoty, nebo vyrobte ježečka z pomeranče, na jehož bodlinky z párátek
připíchnete kandované či sušené ovoce
a jiné koření. Oblíbenou zábavou jsou
také razítka z brambor, ze kterých můžete vyřezat různé obrázky, ty pomocí
vodovek obtiskávat na papír a vyrobit
tak originální přáníčka.

3. ZAHRAJTE SI SPOLEČNĚ HRU
Hraní, soupeření a tvoření strategií je

Foto: Shutterstock.com

Magie, akce, pasti, šifry... Neodolatelná kombinace
pro všechny, kdo mají rádi záhady a dobrodružství!
www.albatrosmedia.cz

Předškoláček

MUSÍ BÝT ŠKOLKOVÉ
DĚTI POŘÁD NEMOCNÉ?
Po nástupu do školky obvykle staří první větší chřipková epidemie a my po
pouhém měsíci, či dvou v práci nastupujeme na svůj první paragraf. Nepříjemné
je to pro nás i pro dítě. Dá ses tím ale něco dělat?
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které se do školky těší a netrpí zvláštním stresem, bývají méně nemocné než
ty, které si třeba zrovna moc „nesedly“
s paní učitelkou nebo u nich doma něco
neklape. Pokud je to jen trochu možné,
snažte se nekombinovat nástup do školky s takovými vysoce zátěžovými událostmi, jako jsou rozchod rodičů nebo
stěhování. Stresujícím faktorem ale
může být i přehnané množství kroužků,
tréninků a jiných zájmových aktivit. Nebojte se nechat děti nedělat nic a třeba
se i trochu nudit, potřebují to!

S NUDLÍ U NOSU

Čím větší kontakt mají děti s jinými lidmi, dospělými i dětmi, tím větší odolnost proti bakteriím a virům získají ještě
před nástupem do školky. Více nemocní
proto bývají prvorození; imunitní systém dětí, které mají starší sourozence,
je na nápor lépe připraven. Ve výhodě
jsou i ty, které se hodně pohybují v přírodě a jejichž rodiče je nechrání před
každou louží a ofouknutím. Souvislost
mezi pobytem dětí venku a jejich menší
nemocností ukazují i zkušenosti z tzv.
lesních školek, jejichž heslem je „není
špatné počasí, jsou jen špatně oblečené
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děti“. Na nejrůznější barevné doplňky
stravy, slibující v reklamních kampaních
podpořit obranyschopnost dětí, raději
zapomeňte. Mnohem lepší službu udělá čerstvé a pestré jídlo, nejen ovoce,
ale i zakysané mléčné výrobky (ideálně
s probiotiky), zelenina ve všech podobách, luštěniny, obilné klíčky a ryby.

ČÍM MÉNĚ STRESU, TÍM LÉPE
Ani splnění všech těchto podmínek ale
pochopitelně nezaručí, že dítě nebude
nemocné, každé reaguje jinak. Velkou
roli hraje i psychická pohoda – děti,

Jak moc nemocné musí dítě být, aby nešlo do školky? To je otázka, na kterou
mívají rodiče odlišné názory – a která
je tudíž častou příčinou sporů. Školka má totiž právo dítě nepřijmout jen
v případě, že má horečku nebo akutní
onemocnění, jako je průjem nebo zvracení. S „pouhou“ rýmou nebo kašlem
je rodiče můžou do školky poslat a také
to bohužel často dělají, bez ohledu na
to, že jejich dítě může nakazit ty ostatní. Asi jediná obrana, kterou můžete
vyzkoušet, je brát děti domů hned po
obědě, pokud to vaše situace umožňuje. Spaní ve společné místnosti a odpolední spojování tříd riziko nákazy ještě
zvyšují.
Zdroj: ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com

Škola základ života

MÁTE DOMA ŠKOLÁKA?

POZOR NA ÚTOK
PODZIMNÍCH NEMOCÍ
Dětská imunita ještě není dostatečné silná, proto i po malém prochladnutí
či kýchnutí mohou děti potrápit nejrůznější obtíže. Zátěžovým obdobím je
především podzim. Děti nastupují do škol či školek a jsou vystaveny zvýšenému
množství bakterií a virů, které se v těchto veřejných místech koncentrují.
Jen pouhá přítomnost dítěte v kolektivu znamená až 4x větší riziko nákazy.
Mezi nejčastější nemoci patří záněty dýchacích cest, průjmová onemocnění či
záněty středního ucha.
38
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Nástup do školy je vždy zkouškou
dětské imunity, protože v dětských
kolektivech a uzavřených prostorách
se infekce šíří opravdu velmi snadno.
Imunitní systém dětí nemusí být ještě plně vybudován, dozrává postupně
během prvních šesti až osmi let života.
V tomto věku je proto riziko nákazy
vyšší. „Na imunitu mají vliv jak dědičné
faktory, tak také způsob života. Rozhoduje zejména výživa, sociální faktory
a hygienické návyky v rodině. Děti často neumí správně smrkat, nejsou vedeny k mytí rukou apod., což k samotnému šíření infekce přispívá,“ říká MUDr.
Silvia Bajová, dětská lékařka z Nemocnice Na Homolce.
Další významný faktor představují výkyvy teplot, které jsou pro podzimní počasí charakteristické. Počasí je s nastupujícím podzimem velmi proměnlivé, a pro
rodiče je někdy těžké odhadnout, jak
dítě vhodně obléci. K nástupu nemoci
může dále přispět i zvýšená psychická zátěž dítěte spojená se začátkem
školního roku. Stresovaný organismus
je náchylnější k onemocnění, protože
nedochází k dostatečné tvorbě látek
ovlivňujících jeho obranyschopnost.
Nejčastějšími infekčními virovými one-
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mocněními u dětí jsou záněty horních
dýchacích cest. Ty mívají mírnější průběh. Děti trápí rýma, kašel, teplota až
horečka, jsou neklidné, bez chuti k jídlu a pití a celkově bez nálady. Většinou
se jedná o záněty nosohltanu, které
se však mohou zkomplikovat a rozšířit
se do středouší, vedlejších nosních dutin nebo do průdušek a plic. Začátkem
školního roku může děti skolit také
chřipka. Je velmi nakažlivá a obvykle
se začíná šířit právě na podzim. Provází ji vysoká horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, značná únava, malátnost
a nechutenství. „Na podzim a v zimě
tyto nemoci útočí nejvíce. Způsobují
je viry, proto jsou proti nim antibiotika neúčinná. Jejich podání by naopak
mohlo uškodit dalším oslabením organismu. Léčíme tedy pouze symptomy
pomocí léků na tlumení bolesti a horečky, tedy analgetiky a antipyretiky,“
doplňuje MUDr. Bajová.
Obvyklou komplikací zánětů horních
cest dýchacích bývá zánět středního
ucha. Postihuje nejčastěji děti a může
být i oboustranný. Většinou se objevuje v souvislosti s rýmou, kdy se infekce
dostává vzestupně do oblasti středouší přes sluchovou trubici a postupně

dochází k uzávěru sluchové trubice.
Přidá se zvýšená teplota, neklid, pláč
a u nejmenších dětí i zvracení a průjem. Základem úspěšné léčby je správná a včasná diagnóza, jejíž součástí by
mělo být podání analgetik a antipyretik a přikládání studených obkladů na
uši. Při rýmě pak udržujeme průchodný
nos – smrkáním, odsátím a aplikací nosních kapek.
K podzimním nemocem se řadí rovněž angína. Může být bakteriálního
i virového původu, přičemž jejím nejčastějším původcem bývají bakterie
zvané streptokoky. Jde o kapénkovou
infekci, přenáší se tedy vzduchem, a to
nejčastěji při kašli. Angínu bakteriálního původu provází bolest v krku, obtíže při polykání, bolest hlavy, celková
únava, horečka a v počátku může být
i zimnice. Typické je zarudnutí v krku
a zduřelé a překrvené mandle. Je třeba onemocnění nepodceňovat a včas
zahájit léčbu analgetiky/antipyretiky
a antibiotiky. Důležitý je i klid na lůžku
a podávání kašovité stravy. Pozdní léčba
či přechozená angína totiž může vést
k vážným zdravotním komplikacím.
Foto: Shutterstock.com

AKCE 3+1 ZDARMA

12-ti měsíční A4

12-ti měsíční A3

CENA: 288 Kč/ks

Horizontální i vertikální

CENA: 188 Kč/ks
CENA: 288 Kč/ks

12-ti měsíční scrap 30

Týdenní kalendář - A5

CENA: 258 Kč/ks

Horizontální i vertikální

Hrnek 300 ml
Průměr 82 mm / výška 95 mm

CENA: 250,00 Kč/ks

CENA: 188 Kč/ks

Horizontální i vertikální

Adventní kalendář

12-ti měsíční scrap 21 / scrap 30
12-ti měsíční scrap 21

Každý kalendář může
obsahovat jiné fotky

CENA: 490 Kč/ks

420 x 150 mm

Dvoutýdenní kalendář - DL

CENA: 228 Kč/ks

Horizontální i vertikální

Hrnek 400 ml
Průměr 87 mm / výška 117 mm

CENA: 270,00 Kč/ks

Bordado s.r.o., Žižkova 78, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 725 548 378 - www.vytisknuti.cz - info@vytisknuti.cz
uvedené akce platí do 31.12.2017

Škola základ života

MAMI,
JÁ CHCI MOBIL…
Téměř čtvrtina dětí dostane svůj mobil už v předškolním věku. O jejich bezpečí na
internetu se však rodiče příliš nestarají…
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České děti se k mobilním technologiím
dostávají poměrně brzo. Téměř čtvrtina
(23 %) dostane svůj první mobil dokonce ještě v předškolním věku. Do osmi let
pak má telefon již třetina dětí (32 %)
a v jedenácti si sebou do školy vlastní
mobil nenosí jen sotva dva z deseti školáků.
Většina rodičů dětem k prvnímu mobilnímu telefonu pořizuje předplacenou
kartu. „Stále více lidí využívá také výhodných rodiiných tarifů. Tuto možnost v průzkumu uvedla desetina respondentů,” popisuje odbornice Silvia
Cieslarová.
Rodiče školákům nejčastěji pořizují
telefony nižší a střední třídy. „Přístroje
za cenu přesahující deset tisíc korun by
nekoupilo ani půl procenta zúčastněných,” dodává Silvia Cieslarová. Děti
svůj první mobilní telefon často zdědí po rodičích, kteří si pro sebe pořídí
nový přístroj a svůj původní přenechají
potomkům.
Mobilní internet? Nejdříve pro šestáky
Mobilní telefon přitom není jen technologickou hračkou pro zábavu potomka. Pro rodiče často představuje
způsob, jak efektivně dohlížet na bezpečí jejich dětí. Čelí při tom však hned
několika výzvám. Tou patrně největší

44

je správně určit pravidla používání, zejména v prostředí mobilního internetu.
Polovina dotazovaných by s pořízením
datového balíčku počkala, až děti budou navštěvovat druhý stupeň. Pětina
Čechů by internet svým dětem pořídila až

•
•
•

s kým je na nich jejich dítě v kontaktu.
Přitom z nedávného výzkumu Univerzity Palackého a O2 vyplynulo, že české
děti si dobře neuvědomují hrozby v kyberprostoru. „Každé šesté dítě nemá
problém sdílet po síti své intimní foto-

K mobilu rodiče nejčastěji pořizují předplacenou kartu nebo
rodinný tarif
Za první telefon pro potomka utratí do třech tisíc korun
Třetina rodičů netuší, zda má jejich dítě profil na sociálních
sítích a s kým je zde v kontaktu

po absolvování základní školy. Čtvrtina
lidí se naopak domnívá, že je vhodné
objednat datový balíček ještě na prvním stupni.
Tím ale často veškerá kontrola nad
používání internetu u dětí prakticky
končí - 35 % rodičů totiž například vůbec neví, na kterých sociálních sítích
má jejich dítě profil a 28 % lidí netuší,

grafie nebo videa. Výchova k zásadám
bezpečného chování v online prostředí
je tak dnes jednou z nejdůležitějších
informací, kterou dětem jejich rodiče
mohou vštěpovat,” říká Tomáš Minka,
odborník na internetovou bezpečnost
O2.
Foto: Shutterstock.com
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OČI SICE NIKDY NESPÍ,
ODPOČINEK ALE POTŘEBUJÍ
Lidské oko se nepřestává pohybovat ani při spánku. Kvalitní spánek je přesto pro
zdraví oka velmi důležitý. Ložnice by měla být dobře zatemněná, televizi a počítač
je lepší vypnout alespoň 90 minut před usnutím. Modré světlo, které elektronické
přístroje vyzařují, totiž potlačuje tvorbu hormonu melatoninu. Před spaním je
lepší odložit i mobilní telefon, na večerní svícení jsou vhodnější obyčejné žárovky
než oblíbené LED osvětlení.
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Usínání při sledování oblíbeného seriálu, vyřizování korespondence nebo hraní her na mobilu těsně před spaním je
v současné době velmi oblíbené nejen
u nejmladší generace. Modré světlo,
které vyzařuje veškerá elektronika i některé LED žárovky, ale významně ovlivňuje kvalitu spánku. „Modré světlo
potlačuje tvorbu hormonu melatoninu,
který se tvoří jen za tmy a který reguluje usínání a jednotlivé fáze spánku. To
oddálí usnutí a snižuje celkovou kvalitu spánku. Během spánku naše tělo,
a tedy i oči regenerují, proto nekvalitní
nebo nedostatečný spánek může způsobit například únavu očí, syndrom suchého oka, otoky víček a jiné potíže,“
vysvětlil Pavel Stodůlka, přednosta očních klinik Gemini.
Na kvalitu spánku má vliv i světlo
v místnosti. Ložnici je dobré zatemnit.
Pokud to z nějakého důvodu není možné, dobře poslouží i spánkové masky.
„Světlo v ložnici nepříznivě ovlivňuje
průběh spánkových cyklů, přestože oči
vlastně nikdy nespí. Oči pod zavřenými
víčky neustále vykonávají koordinované pohyby. V takzvané NREM fázi

48

spánku vykonávají jen pomalé valivé
pohyby, v REM fázi spánku jsou typické velmi rychlé pohyby očí. Pravidelné
střídání těchto spánkových cyklů je
důležité pro dostatečnou regeneraci
oka po celodenní námaze. Čím méně
je světla v místnosti, kde spíme, tím je
spánek účinnější a hlubší,“ upozornila
Jarmila Šneidrová, lékařka očních klinik
Gemini.

ABY OKO NETRPĚLO…
S nekvalitním spánkem mohou souviset i různé spánkové poruchy. Jednou
z těchto poruch je spánek s otevřenýma očima. Je to onemocnění velmi
nepříjemné a může být i nebezpečné.
„Pokud je oko ve spánku otevřené,
rohovka není dostatečně chráněná
a dochází k jejímu vysychání, zánětům,
poškození rohovky a následným poruchám vidění,“ popsal Pavel Stodůlka.
Příčiny mohou být různé, s návštěvou
specializovaného lékaře je ale ve všech
případech lepší neotálet. „Příčina spánku s otevřenýma očima může být jak na
straně oka, tak na straně víčka. V případě oka může jít o vývojovou poruchu,
takzvané velké oko nebo oko, které

příliš vystupuje z očnice. To se vyskytuje u onemocnění štítné žlázy, u nádorových onemocnění, zánětů nebo
například po úraze. V případě víček se
často jedná o obrnu lícního nervu nebo
o poúrazový či pozánětový stav,“ dodal
Pavel Stodůlka.
Kvalitní spánek je pro zdravý zrak nepostradatelný. O oči je ale třeba pečovat během celého dne. Zejména celodenní práce s počítačem je pro lidský
zrak velice vyčerpávající. „Abychom oči
zbytečně neunavovali, je potřeba pracovat a provádět veškeré každodenní
činnosti při vhodném a dostatečném
osvětlení. Při práci s počítačem je důležité sedět ve správné vzdálenosti od
monitoru, jako ideální se uvádí vzdálenost okolo 60 centimetrů. Neměli
bychom zapomínat na pravidelné přestávky, kdy očím dovolíme přeostřit.
Vhodné je podívat se z okna na vzdálenější předměty, projít se po kanceláři,
osvěžit si oči zvlhčujícími kapkami nebo
si je na chvíli zavřít,“ poradil Pavel Stodůlka.
Foto: Shutterstock.com

Časopis, plný inspirace.
3/2013

bydlení
www.moje-bydleni.com

ZařiZujeme

kuchyň

INZERCE

Budete se stěhovat?
spigl_bydleni_3.indd 1
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www.Moje-Bydleni.com
Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
světla = střechy = nářadí
skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení
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DOPLŇKY STRAVY
JAK JE VYBÍRAT A NA CO SI DÁVAT POZOR
Minerály, vitaminy a další důležité látky jsou pro správné fungování našeho
organismu nepostradatelné. Málokdo však pokryje základní potřebu těchto živin
jen ze stravy. To se pak odráží na našem duševním i fyzickém stavu. Deprese, alergie,
problémy s tlakem, nemoci pohybového aparátu, infarkty a mnoho dalšího – to
vše je spojené s nesprávnou životosprávou. Některé látky chybí v důsledku špatné
stravy, některé si tělo v dostatečné míře zkrátka nevyrobí. V takových případech
přicházejí na řadu doplňky stravy.
INZERCE
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Jak ale vybrat ty správné? Výběr doplňků stravy je obecně velmi podceňován. V době internetu se navíc lidé moc
nezabývají odbornou radou lékárníků
či jiných odborníků a kupují tu nejlákavější věc, která jim přijde pod ruku.
A často také nejlevnější. Koupě neznámého přípravku však může být velmi
nebezpečná. I přes snahu státních orgánů se na našem trhu stále objevují doplňky stravy, které proklamované látky
neobsahují, a v některých případech
mohou dokonce našemu zdraví ublížit.
Nejčastěji se jedná o nekvalitní produkty z Číny. Jedním z důležitých kritérií je
tedy to, kde doplňky stravy kupujeme.
Určitou garancí jsou kamenné lékárny
a zavedené e-shopy. Vždy bychom měli
věnovat pozornost také obsahu účinných látek. Často se stává, že levnější
doplněk stravy obsahuje větší množství
účinných látek než ten dražší, v jehož
ceně se odrážejí náklady na reklamu
a vysoké marže.
Základní rady, jak postupovat při výběru potravinových doplňků:
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kem. Ti vám pomohou vybrat ten nejvhodnější přípravek.

2. ROZHODUJÍCÍ NENÍ CENA
NEBO REKLAMA
Vyšší cena vždy neznamená vyšší kvalitu. Platí to samozřejmě i opačně.

3. UPŘEDNOSTŇUJTE VÝROBKY
ZAVEDENÝCH FIREM
Dobré jméno společnosti je důležitým
ukazatelem toho, že nabízené doplňky stravy jsou kvalitní. Tito výrobci mají
mimo kvalitních výrobních procesů
i přísné kontrolní mechanismy a dbají
na kvalitu.

4. NEKUPUJTE NEZNÁMÉ
DOPLŇKY STRAVY NA INTERNETU
Pokud daný produkt neznáte nebo
s ním ještě nemáte zkušenosti, rozhodně ho nekupujte prostřednictvím internetových obchodů. I když vás může
lákat svým atraktivním obalem nebo
cenou, může být pro váš organismus
nefunkční, v horším případě i škodlivý.

1. ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA

5. POZOR NA ASIJSKÉ DOPLŇKY
STRAVY

Při nákupu doplňků stravy konzultujte
výběr se svým lékařem nebo lékární-

S rozšířením internetu jako prodejního kanálu se rozšiřuje také nabídka

neznámých produktů pocházejících
z asijských zemí. V tomto případě buďte vždy obezřetní, tyto výrobky často
nesplňují evropské normy a mohou být
pro lidské zdraví obzvlášť nebezpečné.
Tyto přípravky se často prodávají také
v tržnicích.

6. KONTROLUJTE OBSAH
Každý přípravek má mít na obalu uvedeno, kolik procent účinných látek obsahuje. Tento údaj porovnejte s jinými
preparáty a vybírejte ten, který je nejblíže doporučené denní dávce daného
vitaminu či minerálu.

7. ČTĚTE VŠECHNY DŮLEŽITÉ
INFORMACE
Vždy si řádně přečtěte složení a další
informace – např. o dávkování a doporučené denní spotřebě. Rozhodně neplatí, že čím víc tabletek spolknete, tím
budete zdravější.

8. DOPLŇKY STRAVY NEJSOU
PLNOHODNOTNOU NÁHRADOU
Jejich konzumace není to jediné, co
můžete pro svoje zdraví udělat. Dále
dbejte na správnou životosprávu, sportujte a relaxujte.
Foto: Shuterstock.com

Zdraví

IMUNITNÍ SYSTÉM
A MOŽNOSTI JEHO STIMULACE
Imunitní systém je základním ochranným a adaptačním systémem každého
organismu, který reaguje na podněty (antigeny) z vnějšího i vnitřního prostředí.
Jde o velmi komplexní a složitý aparát, při jehož popisu a pochopení jeho funkcí
se už dávno neomezujeme na konstatování existence bílých krvinek a protilátek,
ale po rozlišení zejména neutrofilů, makrofágů, NK buněk a lymfocytů se v dnešní
době dostáváme až na úroveň sytému komplementu a buněčných receptorů.
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Cílené působení na této nejnižší úrovni
lze pak, obvykle za extrémní finanční
náročnosti, využít při transplantacích,
léčbě autoimunitních onemocnění, ale
i při léčbě rakoviny. Při ovlivňování aktivity imunitního sytému (imunomodulaci) pak můžeme hovořit o imunosupresi
(snížení imunitní reaktivity např. při
transplantacích), imunorestauraci (obnovení snížené funkce) a především
imunostimulaci = imunopotenciaci
(zvýšení reaktivity imunitního systému).
Abychom však nedělali z tohoto článku
vědecké pojednání, již nyní si řekněme,
že i pouhé otužování, zdravý životní
styl a komplexní, pestrá strava jsou základními předpoklady pro správné fungování imunitního systému – v tomto
případě hovoříme o antigen-nespecifické imunostimulaci. Antigen-specifickou
stimulací pak označujeme očkování,
kdy je do organismu vpravena konkrétní složka (např. zbytek viru či bakterie)
proti které si organismus vytváří protilátky. Obdobně důležitou je také naše
běžná každodenní péče o neporušenost a funkčnost kůže a sliznic, které
tvoří první obrannou linii naší imunity
a zabraňují průniku virů či bakterií.
V lékárně si pak v období respiračních
onemocnění za častým požadavkem
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něčeho na „posílení imunity“ vybavujeme právě skupinu antigen-nespecifických imunostimulantů, kdy není zesílení imunitní odpovědi specifické jen vůči
aktivátoru (antigenu), ale vůči všem
přicházejícím podnětům. (Pozor však
na pacienty onkologické, po transplantacích, s AIDS nebo s autoimunitním
onemocněním – zde by mohla jít snaha
o posílení imunity proti smyslu léčby!)
Nejčastěji dnes při posilování imunity
zmiňujeme:
Bakteriální lyzáty – jsou extrakty
(části bakterií) nejčastějších původců
onemocnění respiračního nebo urogenitálního traktu, které samy o sobě nejsou schopny vyvolat onemocnění, ale
imunitní systém se při kontaktu s nimi
přesto chová tak, jako by nebezpečně
byly a zvyšuje svou výkonnost, zprvu
nespecifickou (neutrofily, makrofágy),
při dlouhodobém užívání specifickou
(protilátkovou).
Beta-glukany – v posledních letech
velice používaná látka, jejíž obliba právem stále stoupá. Glukany jsou polymery glukózy a jsou stavební součástí
buněčných stěn některých hub (nejčastěji používaná hlívá ústřičná, pro
zajímavost uveďme i populární reishi,
maitake a šitake), kvasinek (pekařské

či pivovarské kvasnice), mořských řas či
obilí (zrno ječmene a ovsa). Beta-glukany jsou pak tou „správně“ zřetězenou formou glukanů (1,3 1,6), která je
nositelem účinku. Často se setkáváme
se sušenými rozemletými plodnicemi
hub bez standardizace obsahu betaglukanu. Ve srovnání s tím se mnohem efektivněji jeví přípravky čištěné
standardizované. Mechanismus účinku
spočívá ve vazbě na receptory CR3 na
makrofázích, neutrofilech, NK buňkách
a některých lymfocytech, které jsou pak
při současné vazbě komplementu silně
aktivovány. Betaglukany jsou určeny
dlouhodobějšímu užívání a zajímavostí
je že ve formě sirupů jsou učeny už pro
děti od jednoho roku.
Echinacea sp. – neboli rod Třapatka
(nachová, úzkolistá, bledá) je stálicí
mezi imunostimulanty. Obsahuje komplex různých imunomodulačních látek.
Používána je vylisovaná šťáva z čerstvé
kvetoucí nati nebo tinktura z kořenů.
Je u ní prokázána jak nižší incidence
běžného nachlazení, tak doba jeho
průběhu. Jisté opatrnosti je třeba dbát
při více než 8 týdenním užívání pro její
předpokládaný hepatotoxický účinek.
Nejčastěji užívána ve formě Echinace-

Medicinální houby a rakovina prsu
Rakovina prsu je v současné době nejčastějším nádorem u žen v České republice. V České republice je ročně diagnostikováno více než 7000 nových případu. Riziko toho nádorového onemocnění stoupá s přibývajícím věkem. I přesto, že se počet
nemocných každý rok zvyšuje, klesá úmrtnost. Důvodem jsou především nové možnosti konvenční léčby, jako je chirurgická
léčba, biologická léčba, chemoterapie i radioterapie.
Co pro sebe můžeme udělat navíc?
Jednou z možností, jak s touto nemocí efektivně bojovat přírodní cestou, jsou medicinální houby. Je to v poslední době velmi diskutované téma jak mezi onkologickými pacienty, tak i mezi
lékaři onkology. Obvykle se medicinální houby užívají souběžně s konvenční léčbou.
Medicinální houby
Léčivé účinky hub využívá čínská medicína již po staletí. Jejich účinky jsou založeny nejen na zkušenostech, ale dnes i na
mnoha vědeckých studiích, které dokazují, že houby mají výraznou schopnost modulovat naši imunitu. Houby v organismu zvyšují a aktivizují velké množství makrofágů, T-lymfocitů či NK buněk. Tyto buňky imunitního systému atakují a ničí
rakovinné buňky. Účinné látky obsažené v houbách mají však také schopnost přímo zabíjet nádorové buňky a omezit jejich
dělení. Houby v neposlední řadě eliminují šíření rakovinných buněk dále do těla, tzv. metastázování.
Doplněk při chemoterapii a radioterapii
Radioterapie i chemoterapie sice účinně bojuje proti nemocným buňkám, má však také dopad na zdravé buňky. Tento drastický zásah do těla má za následek oslabování již oslabeného organismu. Medicinální houby jsou jedním z vhodných řešení
při chemoterapii a radioterapii, na rozdíl od běžných bylinek totiž neoslabují působení chemo či radioterapie. Podáváním
medicinálních hub je možné zmírnit nevolnost, omezit ztrátu vlasů i poškození kostní dřeně.
Jaké medicinální houby jsou vhodné?
U rakoviny prsu (podobně i u rakoviny plic) se obvykle doporučuje užívat kombinaci tří medicinálních hub ve formě houbových extraktů:
1.

2.
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Schirlo – praktik čínské medicíny, TCM POINT s.r.o.

Komerční prezentace

3.

Maitake je jednou z nejvýznamnějších hub užívaných při léčbě karcinomu prsu. Podle vědeckých studií obsahuje bioaktivní složku (D frakci), která je známá pro své protinádorové schopnosti. Tato složka dokáže u rakovinových buněk
vyvolat apoptózu, tj. sebevraždu rakovinové buňky.
Druhou houbou je Coriolus, který je využíván tradiční čínskou medicínou k léčbě celé řady nemocí. Coriolus pomáhá při únavě, moduluje funkce imunitního
systému a v neposlední řadě má prokázané protirakovinné účinky. Dokáže efektivně likvidovat nejrůznější patogenní buňky, ať už jde o viry, bakterie, chlamydie, borelie či rakovinné buňky.
Houba Reishi je jednou z nejvyhledávanějších medicinálních hub. Její léčebné
účinky se využívají více než 4000 let. Díky vysokému obsahu polysacharidů je
často používaná k léčbě nádorových onemocnění a k jejich prevenci. Dokáže pomoci i u kardiovaskulárních problémů či při špatném spánku. Imunitní systém,
dokáže nejen posilovat, ale i regulovat, pokud je jeho odpověď nepřiměřená.
Toho se využívá třeba u alergií či autoimunitních problémů.

Zdraví

ových alkoholových kapek, čajů, sirupů
a tobolek.
Z dalších osvědčených léčivých rostlin
musíme rovněž zmínit např.: Rakytník
řešetlákový, Šišák Bajkalský, Lichořeřišnici, ženšenové přípravky, grapefruitová
jadérka. Pro vysoký obsah vitaminu C
pak nezapomeňme např. na Růži šípkovou, Černý bez nebo citrusové plody.
„Vitamíny“ - Potřeba vitamínů je u zdravého jedince plně kryta denním příjmem
potravy. Potřeba jejich doplňování vyvstává typicky jednak v období respiračních infekcí, jednak při odchylkách
v příjmu potravin. (Např. lidé s poruchou
příjmu potravin nebo lidé cíleně vynechávající některou složku potravy.)
Vitamin C (kyselina askorbová) - zajišťuje mimo jiné normální funkci B- a T-lymfocytů. Jeho spotřeba se zvyšuje v průběhu infekcí. Jeho pozitivní účinky na
zkrácení běžných ORL infekcí o cca 10%
byly prokázány. Jeho preventivní účinky
však byly popsány jen u osob s vysokou
fyzickou zátěží. Preventivní užívání vysokých dávek se nedoporučuje.
Zinek – jako imunostimulant je nejčastěji
užíván při respiračních infekcích v kombinaci s jinými látkami, zejména vit. C.
Často v cucavých pastilkách pro zvýšení
lokálního účinku. Ve vysokých dávkách
může působit naopak imunosupresivně.
Opatrnosti je potřeba i při ledvinových
onemocněních. Jelikož je zinek vstřebáván obdobnou cestou jako železo, jeho
dlouhodobé užívání může vést k anémii.
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Z dalších vitamínů a prvků, které podporují správnou funkci imunitního
systému, se často používá vitamin D3
a selen. V dnešní době se již z důvodů
vzájemných interakcí mezi jednotlivými
složkami tzv. „kompletních multivitamínů“ ustupuje směrem k několikasložkovým přípravkům, jejich užívání
nepřináší ono riziko vzájemného ovlivňování jednotlivých složek. Dlouhodobé nadužívání vitamínu vysokých dávek
se nedoporučuje.
Laktoferin – je protein, který v organismu působí jako přenašeč železa,
současně zásadně brání růstu bakterií
a působí protizánětlivě. Perorálně podaný působí stimulaci zejména střevního slizničního imunitního systému. Pro
kojence je hlavním zdrojem mateřské
mléko. Nejvyšší množství laktoferinu
obsahuje kolostrum – až 7g/l. Preparáty
v lékárně bývají označeny jako Colostrum.
Nukleotidy – opět řadíme mezi imunonutriční doplňky. Slouží jako zdroj tvorby leukocytů v období jejich zvýšené
potřeby, infekce. V ČR velmi oblíbený
přípravek užívaný ve formě cucavých
tablet obsahuje směs nukleotidů, aminokyselin a oligopeptidů.
Probiotika – jsou více než mezi imunostimulanty řazena mezi imunonutriční
doplňky. Stejně tak, jako aminokyseliny nebo omega 3/6 nenasycené mastné
kyseliny, které slouží jako stavební součásti pro tvorbu aktivních látek imunit-

ního systému, jsou i probiotika vnímány
spíše jako významný předpoklad dobrého fungování imunitního systému.
Probiotika jsou normalizátory střevní
sliznice, čímž ochraňují před přerůstáním patogenní mikroflóry. K narušení
střevní flóry dochází nejčastěji při užívání antibiotik. Obnovení mikroflóry
tak může být užitečné při zabránění opakovaných infekcí. Nad to jsou
u probiotik popsány i konkrétní specifické pozitivní role v imunitním systému. Jednotlivá probiotika se v lékárně
liší jak počtem probiotických kmenů,
tak jejich celkovým obsahem. (Lacidofil,
Apo-Laktobacily, Biopron, …)
Systémová enzymoterapie – působí
proteolytickým účinkem rozpouštění
imunokomplexů a dočasnou stimulaci
imunity. Existují klinické zkušenosti při
prevenci respirační onemocnění u dětí
a jako podpora léčby při poruše imunity, zánětu apod.
K nekončícímu výčtu jednotlivých skupin látek zesilujících imunitní odpověď
organismu můžeme kromě jiného přiřadit i takzvané včelí produkty, ženšen či klasická homeopatika. Dodejme
jen, že umělé doplňování vitamínů ani
ostatních doplňků nemůže nikdy plně
nahradit příjem živin z vyváženého
a pestrého stravování.

Text: PharmDr. Filip Smetana,
vedoucí lékárník lékárna BENU,
Foto: Shutterstock.com

OBJEVTE JEDINEČNÝ MED MANUKA
Je obecně známo, že včelí med je
zdravý. Zrovna tak se ví, že jeho
vlastnosti ovlivňují květy, z nichž
včely nektar získávají. A v květech
novozélandské manuky se skrývá
velká uzdravující síla.
Manuka je keř nebo strom s líbeznými květy bílé až růžové barvy. Už
Maorové, původní obyvatelé Nového
Zélandu, věděli o léčivých vlastnostech
manuky (latinským názvem Leptospermum scoparium). Využívali je k dezinfekci a na podporu hojení zranění
a zánětů, vnitřně pak při
nachlazení, zánětu močového měchýře a dalších infekcích.
Nektar z manuky obsahuje pozoruhodnou látku methylglyoxal (zkr.
MGO), která vyniká vysokým protibakteriálním, protizánětlivým, protivirovým a protiplísňovým účinkem.
Obsah účinné látky se měří metodou
vyvinutou prof. Thomasem Henle na
Technické univerzitě v Drážďanech
a na certifikovaných výrobcích se
udává ve stovkách MGO. Jde o velmi
přesnou metodu (s odchylkou maximálně 2 %) a zároveň i jediný způsob
určování kvality manukového medu.
Tuto jako jedineou uznává vláda Nového Zélandu.
Předností látky methylglyoxal je její
účinnost v potírání úporných infekcí,
často odolných vůči běžné antibiotické léčbě. Pomáhá při napadení zlatým
stafylokokem (Staphylococus aureus)
i v jeho obávané multirezistentní formě nebo proti bakterii Helicobacter
pylori, která rovněž úspěšně odolává
předepsaným antibiotikům. Helicobacter pylori je původcem vleklých
a obtížně léčitelných žaludečních
potíží. Chrání před bakterii Pseudomonas aureginosa, která stejně jako
Helicobacter pylori je rezistentní vůči
mnoha běžným antibiotikům. Kromě
toho působí i proti virům a plísňovým
infekcím.

JAK PROSPÍVÁ MANUKOVÝ MED
Certifikovány obsah methylglyoxalu
se pohybuje od 100 do 550 mg na 1
kilogram manukového medu. Právě
podle toho označení poznáte, jak je
med manuka účinný.
MGO 100+ zlepšuje imunitu a přispívá
k celkovému dobrému stavu, zvlášť
vhodná je jeho konzumace jako prevence proti nachlazení v podzimním
a zimním období.
MGO 250+ se doporučuje při potížích
s refluxem jícnu, pálení žáhy a poruchách trávení.
MGO 400+ pomáhá v léčbě vředů
žaludku a dvanácterníku a doporučuje
se při syndromu dráždivého tračníku.
Pomáhá u obtížně hojících se ran, jaké
bývají u diabetiků, dále proleženin
a pooperačních rán.
MGO 550+ je vhodný při potížích s ekzémem, při ateroskleróze, pásovém
oparu nebo při angíně.
Pravidelná konzumace manukového
medu prospívá také zdravým lidem.
Jak potvrdily odborné výzkumy, už po
dvou týdnech jeho užívání se zlepšuje
složení krve, zvyšuje se množství červených krvinek, vzrůstá hladina železa
a krevního barviva hemoglobinu, které
je nezbytné pro přenos kyslíku v krvi.
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KONZUMACE MANUKOVÉHO MEDU
PROKAZATELNĚ POMÁHÁ:
• Při oslabeném imunitním systému
jako prevence před viry a nachlazením.
• Při problémech s trávicím ústrojím.
Napomáha ke správnému metabolismu, očišťuje nánosy ve střevech
a udržuje je ve vitalitě.
• Pomáhá vyloučit nahromaděné
jedy.
• Je silným antioxidantem, který
pomáhá organismu odrážet volné
radikály a zbavovat se jich.
• Při regulaci cholesterolu v krvi.
• Jako prevence před tvorbou žaludečních vředů.
• Při dodání celkové energie, je plný
cenných vitamínů a minerálních
látek.

Med manuka je vhodné jíst stejně jako běžné druhy medu, nejlépe 2-3
čajové lžičky ráno nalačno, asi 30 minut před jídlem.
Komerční prezentace
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NEPODCEŇUJTE CHŘIPKU,
HROZÍ VÁM VÁŽNÉ KOMPLIKACE
Chřipka je závažné onemocnění, které může být nebezpečné pro každého, kdo
jí onemocní. Pro 2,5 miliónu obyvatel České republiky však představuje zvýšené
riziko. Tolik Čechů totiž patří mezi tzv. rizikové skupiny, jimž může chřipka nejen
způsobit vážné zdravotní komplikace, ale dokonce je i ohrozit na životě. Řadí
se k nim chronicky nemocní pacienti jakéhokoli věku a senioři starší 65 let.
Nejefektivnějším způsobem, jak se před chřipkou chránit, je očkování. V České
republice je očkování dobrovolné, nicméně lidem z rizikové skupiny se obzvlášť
doporučuje. Chřipka u nich totiž často vede ke zhoršení základního onemocnění
i výskytu dalších komplikací.
INZERCE
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Kromě osob starších 65 let se do rizikové skupiny počítají také kardiaci, tzn.
lidé s chronickým onemocněním srdce
a cév, dále astmatici a pacienti s plicními chorobami, s onemocněním ledvin,
jater nebo diabetici. Patří sem i pacienti
po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk a rovněž osoby
s vrozenou nebo získanou poruchou
imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anémií.
„Na celém světě onemocní chřipkou
přibližně 10–15 % populace ročně,
v době pandemie to může být dokonce
až 40–50 %. V České republice v důsledku chřipky zemře 1 500 – 2 000 osob
ročně, což je 2 - 3x více úmrtí než při
dopravních nehodách. I přes alarmující
statistiky je proočkovanost v ČR nízká
a zaostáváme v ní za vyspělými zeměmi,“ říká MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních
nemocí Státního zdravotního ústavu.
Podle Světové zdravotnické organizace
(WHO) by mělo být proti chřipce očkováno 75 % populace z rizikových skupin
(starší pacienti, pacienti s různými typy
chronických onemocnění). Realita je
ale taková, že proočkovanost se u nás
u těchto skupin pohybuje jen mezi 19
až 20 %, zatímco v některých jiných evropských zemích je to 60 až 75 % (např.
v Holandsku, Spojeném království, Španělsku nebo Itálii). 2,3,4
Prospěšnost očkování proti chřipce u rizikových skupin potvrzují čísla. Astma-
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tici mají oproti běžné populaci až 120x
větší riziko úmrtí na chřipku, přínosem
očkování je to, že u nich snižuje výskyt
chřipky až o 89 %.6 U astmatických
dětí pak snižuje vznik akutních astmatických záchvatů o 41 %7. Daleko náchylnější k chřipkové nákaze jsou i diabetici. Během chřipkové sezóny mají až
6x vyšší pravděpodobnost, že onemocní, a až 3x vyšší pravděpodobnost než
zdravé osoby, že na následky chřipky
a jejich komplikace zemřou. Preventivní očkování u nich dokáže výrazně
snížit výskyt chřipkového onemocnění
a bylo prokázáno, že např. u pacientů
s diabetem typu 2 ve věku 18-64 let dokáže zabránit případné hospitalizaci až
z 58 % .
Ani kardiaci nesmí chřipku podceňovat, protože ve srovnání se zdravými
lidmi je chřipka ohrožuje na životě 52x
více. Je prokázáno, že díky očkování se
u těchto pacientů může snížit výskyt
cévních mozkových příhod9 a také počet infarktů myokardu (u infarktu myokardu až o 67 %). Rizikoví jsou rovněž
pacienti s chronickou obstrukční plicní
nemocí (CHOPN). Mezi významná rizika
patří infekce, které jsou častou příčinou
exacerbací CHOPN. Očkování u nich
také působí jako prevence onemocnění chřipky a je prokázáno, že účinnost
vakcinace u těžké formy CHOPN je až
75 %. Také pacienti s poruchami ledvin
se z důvodu imunitní dysfunkce považují za rizikovou populaci. Ve srovná-

ní s neočkovanými se u očkovaných
dialyzovaných osob chřipka objevuje
v menší míře (o 13 %), méně se potýkají
s pneumonií, jsou méně často hospitalizování (o 16 %) a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti (o 30 %).
Rizikoví pacienti a senioři nad 65 let
mají očkování proti chřipce hrazené
z veřejného zdravotního pojištění,
ostatním lidem na něj přispívají zdravotní pojišťovny v rámci různých benefitních programů. Nejvhodnější doba
na očkování proti chřipce je od září do
konce roku, tedy před příchodem chřipkové epidemie. Ta obvykle propuká
v prosinci a vrcholí v únoru. Tělo si pak
vytvoří protilátky proti onemocnění během 14 dnů po aplikaci vakcíny.
„Složení vakcín proti chřipce se každý
rok na základě doporučení expertů
WHO mění, aby vakcíny obsahovaly ty
kmeny chřipkového viru, které cirkulují v populaci, a byla tak zajištěna co
nejúčinnější ochrana proti onemocnění. U nás v ČR se doposud užívaly trivalentní vakcíny, které účinkují proti
třem různým typům chřipkového viru.
Od letošního roku však bude na českém trhu k dispozici nová tetravalentní
vakcína, která je účinná proti čtyřem typům viru a zajistí tak očkovaným ještě
širší ochranu proti chřipce,“ doplňuje
MUDr. Kynčl.

Foto: Shutterstock.com

Nachlazení? Kašel? Bolest v Krku?
Potřebujete dvě věci:
ulevit od
příznaků

být rychleji
znovu v akci

Nově jako sirup pro děti od 1 roku
Kaloba 20 mg/7,5 ml sirup
je lék k vnitřnímu užití. Užívá se ke
zmírnění příznaků při onemocnění
dýchacích cest – akutní bronchitidě
nevyžadující antibiotickou léčbu.
Účinná látka: Pelargonii sidoidis extractum.

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

K dostání též jako tablety nebo kapky. Žádejte
ve své lékárně. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.

Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz
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Euphorbium
compositum-Heel®
nosní sprej
• První homeopatický sprej pro indikaci:
• rýma infekčního původu
• rýma alergického původu (senná rýma)
• akutní i chronický zánět dutin
• Vhodný i pro dlouhodobější používání
již od 2 let věku
• Bez známých nežádoucích účinků

Dr. Peithner Prag s.r.o.
www.peithner.cz, www.euphorbium.cz
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Chytře proti rýmě
Rýma
Neléčená rýma trvá týden a léčená sedm dní. Toto je časté tvrzení,
které by se však nemělo brát na lehkou váhu. Rýma může kohokoli
z nás potrápit kdykoli během roku. Některé skupiny jsou však víc
náchylné a rýmou víc ohrožené.
Jedna z hlavních funkcí nosu je však jeho obranná a filtrační funkce,
kde nosní sliznice, resp. Řasinky, které ji pokrývají, zachycují částečky prachu, bakterií a nečistot.
Může se však stát, že nosní sliznice je oslabená a tím pádem náchylnější k působení negativních vlivů, jako jsou viry či alergeny.
Nosní sliznice poté začne produkovat nadměrné množství čirého
výtoku, který může být spojen s kýcháním, svěděním a sníženou
průchodností. Toto jsou symptomy, které se pojí s akutní virovou
rýmou resp. alergickou rýmou. Nosní sliznice napadena viry se
také stává náchylnější k působení bakterií, které způsobují bakteriální rýmu, u které může dojít k řadě nepříjemných komplikací
jako je zánět vedlejších nosních dutin, zánětu středního ucha nebo
zánětu průdušek.
V případě, že rýma nastane, vyzkoušejte šetrný homeopatický sprej
Euphorbium Compositum, doporučuje se používat 3-5x denně
1-2 dávky do každého nosního otvoru.
U dětí od 2 do 6 let pak 3-4x denně jednu dávku.

Euphorbium compositum-Heel Nasentropfen L je homeopatický léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Před použitím si přečtěte pozorně příbalový leták.

Zdraví
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ALERGIE

SLOVO, KTERÉ BOLÍ…

Podle odhadu odborníků je každý třetí člověk na něco alergický. Alergenem může
být nějaká potravina, pyl, roztoč, nebo třeba plíseň. V podstatě cokoliv kolem nás
může sloužit jako zdroj toho, co naše tělo dráždí.

INZERCE
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Odborně řečeno, alergie je přemrštěná
odpověď imunitního systému na zcela
běžné podněty, nazývané alergeny.
Přičemž alergie na jedinou substanci
vzniká jenom ojediněle , obyčejně se
v různé míře kombinují. Například 50%
alergiků, kteří reagují na pyly břízy,
jsou alergičtí na jablka.

ZE VZDUCHU, NEBO Z JÍDLA?
Podle cesty, jakou se vnější alergeny
dostávají do těla, rozeznáváme alergeny
•
vzdušné
•
potravinové
•
kontaktní
Mezi alergeny přenášené
vzduchem patří:
•
pyly (různé druhy kvetoucích trav,
byliny jako jetel, ambrózie, řepka,
z dřevin topoly, bříza lípa, jasan
a mnoho jiných),
•
plísně (parazitické houby, které se
vyskytují ve vlhkých místnostech
jako koupelna, sklep, dále v trávě,
pod nakupeným listím, vlhkým šatstvem atd.),
•
roztoči (mikroskopické organizmy žijící v prachu, v domácnosti
v kobercích, matracích, polštářích
, pokrývkách a zvlášť milující teplé
a vlhké prostředí),
•
látky produkované domácími
zvířaty (pozor, kožíšek je jen vhodným nosičem zvířecích alergenů,
jejich zdrojem jsou výměšky žláz,
moč, kůže a krev domácího mazlíčka).
Zajímavé je, že většina z nás se zajímá,
jestli jí zdravě, ale málokdo se stará
o to, jaký vzduch dýchá a přitom se
v průběhu dne nadechneme až 20 000
krát. Přičemž, zatímco úprava a celkové zlepšení životního prostředí - a tím
i venkovního ovzduší - jsou programem
dlouhodobým, v uzavřeném interiéru
lze kvalitu dýchaného vzduchu zlepšit
pomocí čističů či čističek vzduchu (pračky vzduchu) okamžitě. Díky těmto přístrojům je možné v našich domovech
i na pracovištích zachytávat nebezpečné látky ze syntetických materiálů, čistících přípravků nebo zbytky roztočů,
různé pyly, bakterie či domácí prach.
Při výběru bychom měli vždy zohlednit
především náklady na provoz přístroje, jeho hlučnost a vzduchový výkon.
Existují různé skupiny čističek vzduchu,
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a tak není jednoduché vybrat ten správný model.
Mezi nejznámější potravinové
alergeny patří:
•
ořechy všech druhů (lískové, vlašské, burské, mandle, kešu, para)
•
mořské plody a ryby
•
mléko
•
vajíčka
•
ovoce (nejčastěji citrusové plody,
dále kiwi, jahody, broskve a jiné)
•
zelenina
•
obiloviny (lepek obsažený v pšenici,
ovsu, ječmeni, žitu), sója
V raném dětském věku často vzniká
alergie na kravské mléko a vaječný
bílek. Dobrou zprávou je, že nesná-

šenlivost živočišních bílkovin ustupuje
věkem. To je důvodem, proč se odkládá podávání neupraveného kravského
mléka a vaječného bílku malým dětem.
Nicméně i pro tyto děti existují už mlíčka, která řeší právě tuto intoleranci.
Dobrou zprávou pro obchodníky s bezlepkovými potravinami je, že alergie
na lepek je doživotní. Podobně jsou na
tom oříšky, mořské plody a ryby. Nicméně potravin pro celiatiky již je naštěstí
na trhu celá řada, tudíž i s touto intolerancí se dá velmi kvalitně žít.
Od skutečné potravinové alergie je
nutné oddělit pseudoalergii, což je reakce na potraviny, které obsahuje různé chemické ingredience, ochucovadla,
barviva, konzervační a antioxidační

9. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
350 vystavovatelů
Výběr z více než 6 000 dárků
Fashion zóna
Český jarmark
Sportovní a zážitková zóna
Vánoční hody

Vánoční bezlepkový trh 9. 12. 2017
Gurmánské i tradiční speciality
Projekt „Pomáháme dětem o Vánocích“
Bohatý doprovodný program
Zajímavé soutěže a výhry
PARKOVÁNÍ ZDARMA
www.vanocnidny.cz

7.–10. 12. 2017
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UŽ MÁTE SVÉHO MEDVĚDA?

PHARMACARD – VAŠE VÝHODA
• Sbírejte body ve věrnostním programu a získejte
neodolatelné odměny
• Nízké ceny a doplatky všech přípravků
• Body za nákup volně prodejného sortimentu
a okamžitá sleva 2 %
• Sleva až 60 % z doplatku za léky
Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví...

Zdraví

látky. Ty při svém působení v zažívacím
traktu uvolňují histamin (z toho název
antihistaminika, léky na alergii) a mohou způsobit příznaky podobné alergii.
Kontaktní alergeny (alergeny
působící přes kůži):
•
různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy
(bižuterie, hodinky, háčky, knoflíky,
spony)
•
kosmetika (mýdla, šampony, líčidla, krémy, masti, parfémy, oleje)
•
léčivé přípravky v lokální podobě
(mastě, krémy, gely, tinktury, obklady)
•
čisticí prostředky, barvy, lepidla
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NEJČASTĚJŠÍ TYPY ALERGIE
A JEJÍCH PROJEVY
•
Alergická rýma
Sezónní alergická rýma je pylového
původu. Vznik jejích projevů jako jsou
svědění očí, nosu, pálení v krku, záchvaty kýchání, vodnatý výtok z nosu
nebo naopak jeho ucpání, kopíruje
pylovou sezónu. I když je koncentrace
pylů nejvyšší na jaře, alergická rýma
se vyskytuje i v létě (pyly trávy) a i na
podzim (pyly vysokého plevele). Záleží,
na který druh je přecitlivělost vyvinutá. Pyly patří mezi vzduchem přenášené alergeny, to však neznamená, že

jsou nebezpečné jenom ve vzduchu.
Pro alergika může nastat problém i po
konzumaci medu, nebo jiného včelího produktu (mateří kašička, propolis), který obyčejně pyl obsahuje také.
Celoroční alergická rýma má stejné,
i když ne tak prudké příznaky jako
sezónní rýma. Alergenem je obyčejně
prach obsahující roztoče, kterým se
dobře daří ve vláknech a prachu. Může
se vyvinout i u disponovaných lidí, kteří
jsou profesně spojeni s určitými alergeny (zemědělci, pracovníci v laboratořích, pekaři, malíři, koželuhové).

Zdraví

INZERCE

•
Atopický ekzém
Atopický ekzém je velice typickým projevem alergie u malých dětí do tří let.
Období mezi třetím a šestým rokem
je přechodné a existují zhruba tři cesty dalšího vývoje. Buď zmizí nadobro,
nebo má alespoň tendenci ustupovat.
V dospělosti obtěžuje jenom menší procento alergiků. Asi nejčastěji se
přehoupne do fáze dýchacích obtíží,
případně se kombinují jak kožní, tak
dýchací obtíže.
Ložiska ekzému se nacházejí v podkolení, loketní jamce, na tvářích,
kolem úst, na krku, ve vlasaté části

hlavy a rozšířit se můžou prakticky
po celém těle. Začervenalé, olupující se mapy mohou někdy i mokvat
a hlavně je doprovází silné svědění.
Atopický ekzém způsobují nejčastěji
potravinové alergeny.
•
Jiné kožní formy alergie
•
Kopřivka
je výsev pupínků kdekoliv na kůži. Má
určité charakteristické znaky jako začervenalý lem s vnitřním prosvětlením
a úporné svědění. Může i splývat a postihovat tak větší plochy těla. Alergická
kopřivka trvá několik hodin a pak mizí.
•
Angioedém

je zvláštní a nebezpečnější forma kopřivky. Spíš než svědivý, je otok v oblasti
obličeje, rtů, očních víček, jazyka a v jiných oblastech, bolestivý. Když vznikne
v oblasti hltanu, hrtanu nebo jazyka,
uzavře tak volný průchod dýchacím
cestám a bez okamžité pomoci hrozí
udušení.
•
Kontaktní ekzém
je způsobený alergenem zvenku a projevy na kůži jsou omezeny jenom na
místo jeho kontaktu. Zkušenosti s alergickým projevem na nějaký kosmetický
nebo čisticí prostředek přípravek popisuje až 80% lidí. Silnými kontaktními
alergeny jsou různé kovy. Hodinky, bižuterie, opasky pozornosti neuniknou.
Zapomíná se ale na různé háčky, zipy,
knoflíky a ozdobné kovové prvky.
•
Astma
Alergie není nemoc, jenom nepřiměřená reakce na běžné podněty. Astma už ale ano. Jedinec s predispozicí
k alergii se dostane do kontaktu s tím
svým alergenem a spustí se reakce, výsledkem které je uvolnění zánětlivých
mediátorů. Ty způsobí vznik zánětu.
Jakýkoliv zánět provází otok, zvýšené prokrvení a sekrece (produkce tekutiny). Stačí si představit zanícený
prst. Je rudý, oteklý, plný hnisu a bolí.
Obdobně to probíhá v průduškách.
Drobné svaly průdušek jsou přecitlivělé
a lehko dochází k jejich smrštění. Spolu
s otokem a zvýšenou produkcí hlenu se
omezí volné proudění vzduchu. Navenek slyšíme průduškové pískání, horší
je to, co cítí astmatik – dusí se. Nedostatek vzduchu způsobí, že se tělo začne bránit a zapojovat do činnosti pomocné dýchací svaly. Je to viditelné při
nádechu jako vtahování mezižeberních
prostorů u dětí a jamek nad klíčními
kostmi u dospělých.
•
Alergická reakce na hmyzí
bodnutí
V úvahu přicházejí v našich podmínkách včely, vosy a sršni. I bez
projevů alergie je bodnutí tímto hmyzem nepříjemné a bolestivé a tak je asi lepší se mu vyhnout.
Lokální reakce po bodnutí v podobě
pupenu vzniká z malé dávky jedu a neznamená alergii. Alergická reakce vzniká jenom u lidí přecitlivělých na tento
jed a nastupuje okamžitě. Může být
lokální – zarudnutí, otok, bolestivost,
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Zdraví

nebo v horším případě celková. Anafylaktická reakce se šokovým stavem jako
celkový projev alergie na hmyzí bodnutí je hodně dramatická.
•
Anafylaktická reakce
Je to vystupňovaná celková reakce organizmu na určitý alergen. Podle typu
alergenu, místa jeho působení a stupně
přecitlivělosti alergika vznikají nepřehlédnutelné a různě vyjádřené příznaky anafylaktické reakce:
•
nevolnost a nutkání na zvracení,
•
třasavka,
•
průjem,
•
dušnost, chrapot, kašel až astmatický záchvat,
•
nervozita a strach.
Velmi nebezpečnou a dramaticky vypadající situací je anafylaktický šok. Bledost, nitkovitý puls a poruchy srdeční
činnosti rychle následují křeče a bezvědomí. Šokový stav jakéhokoliv původu
je důvodem k neodkladné pomoci, protože bez ní může skončit smrtelně.

JAK ZJISTIT, NA CO JSME
ALERGIČTÍ
V případě, že jsme se s daným alergenem již potkali, obyčejně přijdeme
k lékaři s hotovou diagnózou. Když
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svůj alergen dosud neznáme, lékař má
k dispozici několik testovacích metod.
•
Kožní testy mohou být náplasťové
(alergen působí na povrchu kůže),
nebo intradermální (tenounkým
vláknem se jemně zaškrábne kůže
a současně se tam zanese testovaný alergen).
•
Krevní odběry na stanovení hladiny
specifických protilátek.
•
Doplňková vyšetření kožní, ORL,
gastroenterologické
vyšetření
apod.
Léčba
Nejlepší léčbou je prevence. I když je
těžké se alergenům vyhnout úplně,
můžeme se snažit o minimalizaci kontaktu s nimi. Sledování pylové sezóny,
vyloučení zvířecích alergenů, nebo zakoupení pokrývek z dutého vlákna,
by mělo být samozřejmostí. Při výběru
vhodného koberce nezapomeňte, že
nejlepší koberec je žádný koberec.
Samotná léčba je komplikovaná a přísně individuální vzhledem k různým
funkcím, které imunitní systém jako
držitel obranného štítu organizmu má.
Výběr správného postupu náleží do rukou odborníka imunologa-alergologa
a zahrnuje několik skupin léků:

•

desenzibilizační (resp. hyposenzibilizační) léčba spočívá v dlouhodobém podávání upraveného
alergenu, na který je organizmus
přecitlivělý
•
antihistaminika (působí úlevu od
svědění, šimrání v nosu a krku
a kýchání)
•
steroidní látky (ve formě inhalátorů, sprejů, kapek do nosu, očí
a průdušek)
•
kromony (preventivně podávané
léky, které snižují uvolňování zánětlivých mediátorů)
•
antiastmatika (léky podávané
k úlevě u astmatického záchvatu
ve formě spreje)
•
nosní kapky k uvolnění ucpaného
nosu
Každý alergik, který už jednou zažil
prudkou alergickou reakci s celkovými
příznaky, ví, co to obnáší. Proto by spolu s kartičkou alergika měl být vybaven
balíčkem léků s názvem protišokový
balíček a nosit ho všude sebou a hlavně
ho v případě potřeby umět použít.

Foto: Shutterstock.com,
zdroj: Ordinace.cz

KARITOL
pro rychlou úlevu
od bolesti zad, kolen, nohou,
svalů a šlach
působí jen na postiženém místě
nedráždí žaludek
nezatěžuje játra ani mozek

KARITOL lymfa
pro rychlou úlevu

Krém na otoky, lymfodrenáže
a celulitidu

SHEA
nejlepší péče o pokožku
suchá kůže
hojení
ekzémy

Karitol je k dispozici ve dvou baleních — doporučená maloobchodní cena 185 Kč (100 ml) a 599 Kč (500 ml)
SHEAMilk — doporučená maloobchodní cena 146 Kč (200 ml)
SHEAButter (100% Karité máslo) — doporučená maloobchodní cena 138 Kč (50 ml)

Produkty společnosti Medinatur je možné zakoupit na www.medinatur.cz nebo ve vybraných lékárnách.
Zobrezené produkty nejsou léky. Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem ČR a je povolena jeho distribuce v rámci EU.

Výživa
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Výživa

VLÁKNINA

SNIŽUJE CHOLESTEROL

INZERCE

Potraviny s vysokým obsahem
vlákniny pomáhají udržet hladinu
cholesterolu pod kontrolou. Vědci se
snaží odhalit, jak přesně to vláknina
dělá. Pro vás je důležité vědět, které
potraviny a v jakém množství pokryjí
denní potřebu vlákniny.
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Výživa

Existují dva typy vlákniny – rozpustná
a nerozpustná. Za snižováním cholesterolu stojí hlavně rozpustná vláknina.
Ta se nalézá v celé řadě potravin, jako
jsou:
•
hrušky, jablka,
•
hrách, fazole i další luštěniny,
•
oves, ječmen a ostatní obiloviny.
Druhý důležitý typ vlákniny, nerozpustná vláknina, je nestravitelnou
součástí potravy. Pomáhá při trávení,
čistí střeva a odstraňuje problémy se
zácpou.

nu. Tím nás chrání proti cukrovce.
Inzulinová rezistence podle všeho
také ovlivňuje hladinu cholesterolu
špatným směrem.
2. Má příznivý vliv na vstřebávání
a látkovou přeměnu lipidů (tuků)
i glukózy (cukru). Výsledkem
může být snížení hladiny cholesterolu i triglyceridů (další typ tuku
v krvi).
Výzkumy ukazují, že prospívá i drobná
změna v každodenním stravování. Zařazení potravin s obsahem vlákniny přináší výsledky už během několika týdnů.

POTVRZENO VÝZKUMEM
Výzkumy ukazují, že potraviny, které
obsahují dostatek rozpustné vlákniny,
příznivě ovlivňují hladinu tuků v krvi.
Rozpustná vláknina má podobný přínos jako léky na snížení hladiny cholesterolu (statiny), které blokují působení nasycených nebo jiných škodlivých
tuků. Rozpustná vláknina dále:
1. Pomáhá snížit inzulinovou rezistenci, tedy necitlivost tkání vůči
hormonu slinivky břišní – inzuli-
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•

•

Podle studie s více než 300 dospělými lidmi se těm, kteří jedli denně pouhé 3 až 4 gramy obilovin
obsahujících ovesnou vlákninu po
dobu 4 týdnů, snížil LDL neboli
„špatný“ cholesterol o 4 až 6 %.
Podle jiné studie u 160 žen, které
jedly každý den dvě sušená jablka
(v podobě křížal), došlo za 3 měsíce
k poklesu cholesterolu o 16 %.

JAK DOSTAT VLÁKNINU DO
JÍDELNÍČKU?
Vaším cílem by měl být příjem 25 až
30 gramů vlákniny denně. Nevíte, jak
každý den získat dostatek vlákniny ze
stravy? Tady je několik tipů:
•
Ovesné otruby: 1 šálek obsahuje
14,5 gramu vlákniny.
•
Rýžové otruby: 1 šálek obsahuje
24,8 gramu vlákniny.
•
Celer: 1 šálek nastrouhaného celeru obsahuje průměrně 1,6 gramu
vlákniny.
•
Mrkev: 1 šálek nastrouhané mrkve
obsahuje 3,6 gramu vlákniny.
•
Fazole: půl šálku obsahuje 6 až 10
gramů vlákniny.
•
Hrách: půl šálku obsahuje 5 až 8
gramů vlákniny.
•
Hrušky: 1 středně velká hruška obsahuje asi 5,5 gramu vlákniny.
•
Pomeranč: 1 středně velký pomeranč obsahuje 3,1 gramu vlákniny.
Zdroj: everydayhealth.com, ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com

CHRAŇTE SI OČI PŘED SYNDROMEM SUCHÉHO OKA

DVOJITÁ BRADA? ŽÁDNÝ PROBLÉM!
Dvojitá brada neboli podbradek je problém, který řeší mnoho
lidí. Odstranění a konturování spodní části obličeje je přitom
tak jednoduché. A klinika plastické chirurgie Esthé vám s tímto
kosmetickým nedostatkem pomůže na 100 %. Výběr metody je
zcela na pacientovi. www.esthe-plastika.cz zdroj: Allergan CZ

Máte po celém dni stráveném koukáním do počítače a sezením
v klimatizované kanceláři pocit unavených a podrážděných
očí? Oči vás pálí, řežou, vaše vidění je neostré nebo jste více
citliví na světlo? To všechno mohou být příznaky
syndromu suchého oka, které není radno podceňovat. Následky mohou být vážné a jejich léčba dlouhodobá. Zvlhčující oční kapky Systane®
HYDRATION obsahují kyselinu hyaluronovou a HP-Guar® a díky této kombinaci zaručí 4x delší hydrataci než samotná kyselina hyaluronová. Stačí je díky tomu kapat
méně často a jejich používání je tak komfortnější. K dostání jsou v lékárně bez
předpisu za doporučenou cenu 289 Kč.

VÁNOČNÍ PAPÍROVÉ KAPESNÍKY LINTEO S BALZÁMEM,
80 KUSŮ
Jemné bílé dvouvrstvé papírové kapesníky
s balzámem, které jsou vyráběné ve dvou
rozdílných designech, Vám v každém prostředí navodí tu pravou vánoční atmosféru.

JUST přichází z přírody

Pečujte o sebe a své blízké
s kvalitními švýcarskými
produkty JUST a Nahrin

Tyto papírové kapesníky, vyrobené ze 100%
celulózy, Vám zaručí jemnost,
měkkost a pevnost,
takovou jakou potřebujete.
Limitovaná edice.

www.justnahrin.cz

www.linteo.cz

DARUJTE DÁRKOVOU SADU RITUALS
V PŘEKRÁSNÉM BALENÍ….

KOSMETICKÁ ŘADA

ROSE OIL
Vhodná pro každý typ pokožky. Zejména pro suchou a citlivou.
Zamezuje počátečním příznakům stárnutí a zpomaluje stárnutí.
Zlepšuje přírodní hydrataci pokožky.
Zklidňuje a regeneruje ji.
Zjemňuje vrásky.
Zmenšuje červené žilky a zlepšuje
krevní cirkulaci.
Vlasy zjemní a rozzáří.
Zamezuje roztřepení konečků vlasů.

www.adonis.cz

ATRAKTIVNÍ TĚLO PO CELÝ ROK
POP pilates průvodce hubnutím, čistým stravováním
a radostným životem po celý rok
Cassey Ho
V této knize získáte 120 nejlepších Casseyiných cvičení doprovázených fotografiemi, přehledný program cvičení POP Pilates, 20 kompletních cvičebních workoutů, 40 zcela nových, chutných a výživných receptů, tipy na potraviny pro
krásné vlasy, kůži a nehty,
4 kompletní očistné jídelníčky, nákupní seznamy potravin pro každé roční období,
Casseyin osobní denní jídelníček a motivační tipy, jak si
udržet inspiraci po celý rok.
vydalo nakladatelství ANAG,
256 stran, brožovaná, 379 Kč

Poohlížíte se po vhodném vánočním dárku pro své blízké? Vyberte takový, který zalichotí smyslům a pohladí pokožku hedvábným
dotykem. Najděte tu pravou péči v některém z luxusních dárkových balíčků Rituals. Vsaďte na jedinečné kolekce v překrásných
dárkových krabicích,
které poslouží jako
schránka na poklady
ještě dlouho poté, co
vypotřebujete původní obsah. Každou kolekci můžete koupit
v několika variantách,
od velikosti S po XL.
www.rituals.cz

KŘUPAVÝ KNÄCK SNACK: LEHKÉ MLSÁNÍ I POHOŠTĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVU
Chodíte večer po kuchyni
a přemýšlíte, co byste kde
ochutnali? Lednici už jste
otevřeli třikrát a v komoře
na vás koukají jen mastné
chipsy a přeslazené tyčinky.
Co tedy vybrat k posezení
u televize, abyste si pochutnali a zároveň neměli výčitky svědomí? Zkuste RACIO
Knäck Snack – křupavou pochoutku oceníte jako lehké
mlsání, ale i jako výborné
pohoštění pro návštěvy.

SKVĚLÝ DÁREK PRO KREATIVNÍ DĚTI
Máme pro vás tip na kreativní hračku pro starší sourozence od 8 let.
Kovová stavebnice Malý konstruktér zlepšuje technickou zdatnost, motoriku a motivuje
k samostatné činnosti.
Odměnou je odolná hračka, která
vydrží léta a skvělý pocit "já to dokázal!". Na výběr
je 36 modelů z 8
tématických sérií.
Cena od 139,-Kč
www.maly-konstrukter.cz

MAGICKÝ KINETICKÝ PÍSEK
Chcete kreativně zabavit svoje děti? Rádi byste rozvíjeli jejich
představivost a motoriku? Představujeme vám skvělou novinku Kouzelný písek.
Tento písek je příjemný na dotek a nezatvrdne ani po opakovaném použití. Na hraní nepotřebujete vodu ani sílu, pouze vysypete na podložku, která je součástí balení a hrajete si, třeba i s přibalenými formičkami. Po skončení jen přesypete zpět do boxu,
ve kterém jste písek koupili.
Opět připraveno na další
zábavu!
Cena za 1kg
písku je 370,a zakoupíte ho
na www.4sleep.cz

BABY ANNABELL® SE UČÍ PLAVAT
Jakmile se panenka dotkne vody, nadšeně hýbe rukama a nohama. Když ji její malá maminka položí na hladinu, bude se na
vodě vznášet. Baby Annabell® se to tak
líbí, že celou dobu nadšeně žvatlá.
„Baby Annabell® se učí plavat“ nosí
slušivé plavky se sukénkou a aby
cachtání ve vodě bylo bezpečné, přináší si s sebou růžové nafukovací
rukávky. Součástí je i ručník s kapucou. Více informací na
www.baby-annabell.cz.

Bylinkový víkend
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno a dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze, včetně salátového bufetu, moučníků a příloh
Lázeňské procedury:
• Bylinková koupel z Lázní Mšené • zábal dolních končetin se zeleným čajem
• levandulový parafínový zábal na ruce
• Calmonalová koupel
• masáž zad bylinnými razítky
BONUS:
• balíček Bylinkové koupele z Lázní Mšené
pro domácí použití

Cena pobytu již od 2.900,- Kč/osoba*

Cena
pobytu
již týdenních
od
Další
nabídku
bezmála 20ti
a víkendových
i relaxačních
5.830,- léčebných
Kč/osoba*
pobytů naleznete na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

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

SOUTĚŽ O POCHOUTKY ZNAČKY FITMIN!
Zdravá a vyvážená strava už není jen téma lidí, ale i domácích mazlíčků. Snad
každý páníček chce svému psovi dopřát jen to nejlepší pro jeho zdraví. To však
není v rozporu s tím, že mu čas od času dopřeje něco dobrého na zub. Značka
superprémiového krmiva Fitmin dokázala vše skloubit v jednom. Psí pamlsky
Fitmin Snax Nuggets jsou 100% přírodní pochoutky vyrobené z vysoce kvalitního čerstvého masa a extrudované rýže, což ocení i pejsci trpící alergiemi nebo
citlivostí na lepek.
Odpovězte na soutěžní otázku a 5 z vás získá balíček plný pochoutek značky
Fitmin v hodnotě 500 Kč.
Kolik příchutí nabízí psí pamlsky řady Fitmin Snax Nuggets?
•
4
•
2
•
6
Odpověď posilejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Fitmin

Výživa

VÁNOČNÍ DEZERTY,
KTERÉ OZDOBÍ VÁŠ STŮL
Pečení cukroví a zdobení vánočního stromu jsou tradice, které dodržují lidé
o Vánocích nejvíce. Připravili jsme pro vás recepty na vánoční dobroty, které jsou
velice snadné, takže je případně zvládnete i se svými dětmi. Přidali jsme i dva
voňavé recepty, které jsou inspirovány jak tradiční, tak moderní kuchyní. V našem
vánočním menu najdete lehké jogurtové lívance s perníkem, které nesměly
chybět na žádném svátečním stole našich babiček či vánoční banánové smoothie
se skořicí. Co ochutnáte jako první?
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VÁNOČNÍ CHEESECAKE
Korpus: sušenky Emco Digestive Originál 200 g, máslo 70 g
Náplň:
•
300 g mascarpone
•
300 g jemného tvarohu nebo Lučiny
•
250 ml zakysané smetany
•
3 vejce
•
200 g moučkového cukru
•
1 vanilkového cukru
•
šťáva z poloviny citronu

Smícháme mascarpone, tvaroh (případně Lučinu), zakysanou smetanu, moučkový cukr, vanilkový cukr, vejce a citronovou šťávu. Tuto směs nalijeme na
upečený sušenkový základ. Dáme do
trouby a pečeme cca 30 minut (troubu
během pečení neotevíráme). Zkontro-

lujeme, zda jsou okraje dortu pevné,
uprostřed by se měl třást jako puding.
Dort necháme vychladnout v otevřené
troubě, následně dáme na pár hodin
chladit do lednice. Hotový dort zdobíme dle příležitosti a preferencí svých
chutí.

vmícháme čokoládu. Těsto rovnoměrně rozdělíme do připravených košíčků
(formy na muffiny), posypeme mand-

lemi a pečeme v troubě předehřáté na
180 °C cca 18 minut. Vychladlé muffiny
zdobíme dle příležitosti.

Sušenky rozdrtíme a vmícháme do rozpuštěného másla. Směs namačkáme do
kulaté otevírací formy na dort se dnem
vyloženým pečícím papírem. Dáme na
10 minut do trouby vyhřáté na 180 °C.

OVESNÉ MUFFINY S BANÁNEM
A ČOKOLÁDOU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 g bílého jogurtu
2 zralé banány (rozmačkané)
2 vejce
180 g jemných ovesných vloček
50 g třtinového cukru
1 ½ ČL prášku do pečiva
½ ČL sody
špetka soli
100 g mléčné čokolády (nasekané
nadrobno)
plátky mandlí

INZERCE

Ovesné vločky rozmixujeme najemno,
smícháme s práškem do pečiva, jedlou
sodou a solí. Promícháme. Ve druhé
míse ušleháme cukr s banány a jogurtem. Nalijeme do směsi s ovesnými vločkami a dobře promícháme. Nakonec

OVESNÉ SUŠENKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 hrnek (cca 250 ml) jemných ovesných vloček
1 hrnek hladké mouky (případně
špaldové)
½ hrnku třtinového cukru
½ hrnku strouhaných vlašských ořechů
130 g másla
3 lžíce medu nebo javorového sirupu
2 lžíce vody
1 ½ ČL jedlé sody
Špetka skořice

V míse smícháme ovesné vločky, prosátou
mouku, cukr, skořici a ořechy. V malém
hrnci rozehřejeme máslo spolu s medem
(javorovým sirupem). V horké vodě rozmícháme jedlou sodu a přidáme k roze-

hřátému máslu. Máslovou směs nalijeme
k suché vločkové směsi a dobře promícháme. Lžičkou tvarujeme malé hromádky
nebo vykrajujeme různé tvary z vyválené

placky, klademe na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme v troubě vyhřáté na 150
°C cca 15-20 minut. Necháme vychladnout
a skladujeme ve vzduchotěsné nádobě.
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VOŇAVÉ LÍVANCE
S PERNÍKOVÝM KOŘENÍM
Víte, že lívance jsou původním českým
pokrmem a dříve je kuchařky podávaly k slavností snídani? Lpíte-li tedy na
tradicích, určitě jimi nic nezkazíte. Ba
naopak. Vyměňte zaběhlý snídaňový rituál s vánočkou za lívance a překvapte
celou rodinu.
•
•
•
•
•
•

mouku s práškem do pečiva a koření.
Hotové těsto nechte patnáct minut odpočinout a usmažte lívance do zlatova.
Hotové placičky ozdobte ovocem dle
chuti. K Vánocům se však nejlépe hodí

300 g bílého jogurtu
3 vejce
100 g cukru krupice
200 g hladké muky
1/2 prášku do pečiva
1 lžičku perníkového koření

Vyšlehejte vejce s cukrem a přidejte
jogurt. Po částech vmíchejte prosátou

JEMNÉ BANÁNOVÉ SMOOTHIE
S VŮNÍ SKOŘICE
Samotné lívance skvěle doplní krémové smoothie, které se hodí nejen
k vánoční pohodě. Příprava je opravdu
jednoduchá a nezabere ani 10 minut
času. Toto smoothie si zamilujete. Oceníte ho i jako alternativu k tradičnímu
českému vaječnému likéru.
K přípravě jedné porce smoothie
budete potřebovat:
•
1 ks banánu

SLADKÉ VÁNOČNÍ TYČINKY
•
•
•
•
•

200 g hladké mouky
125 g tuku
80 g kysané smetany
2 sáčky vanilkového cukru
moučkový cukr na obalení

Návod k přípravě
Z prosáté mouky, změklého tuku a kysané
smetany vypracujeme vláčné těsto a necháme ho 1-2 hodiny v chladnu odležet.
Potom těsto rozválíme na obdélník vysoký
asi 4mm a posypeme ho vanilkovým cukrem, který pomocí válečku vmáčkneme do
těsta. Plát rozkrájíme rádýlkem na úzké
proužky dlouhé asi 5cm. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Když tyčinky nabydou,
vyndáme je a obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
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•
250 g bílého jogurtu Hollandia
•
1 balení vanilkového cukru
•
špetka skořice
Všechny ingredience vložte do mixéru
a rozmixujte na hladký koktejl. Smoothie chutná nejlépe vychlazené. Před
podáváním jej můžete posypat špetkou skořice, která se k banánu skvěle
hodí a má navíc afrodisiakální účinky.
Tip: Chcete-li vyzkoušet ještě exotičtější vánoční smoothie, přidejte kokosové
mléko dle chuti.

jablka v karamelu s ořechy.
Tip: Lívance jsou skvělé i s jogurtem,
které je ještě více zvláční. Smíchejte jej
se skořicí a vanilkovým cukrem, ozdobte a vychutnávejte. Nebudete litovat.

LIMITOVANÁ EDICE ČAJŮ TEEKANNE LOVE, PASSION & DESIRE
Sychravé počasí a lezavá zima v nás většinou probouzí touhu zachumlat se do teplé deky a strávit volné chvilky s někým blízkým nebo
u dobrého filmu či knihy. Aby však takové okamžiky byly ještě intenzivnější, schází vám už pouze jedna věc – šálek kvalitního čaje.
Letošní novinka TEEKANNE Desire překvapí svou osobitou
chutí všechny milovníky čajů a zaručeně uspokojí vaši touhu
po nestárnoucím a tolik oblíbeném spojení krémové čokolády
a šťavnatých třešní.
Pokud dáváte přednost ryze ovocným chutím, sáhněte po lahodném čaji TEEKANNE Love, který vám dopřeje jedinečný
čajový zážitek, se kterým budou prožitky z popíjení každého
šálku čaje ještě intenzivnější.
Trojici limitované edice uzavírá vášnivý čaj TEEKANNE Passion s
rafinovanou chutí maracuji, které nebudete moci odolat.

VYHRAJTE PUNTÍKOVANOU GRANKO DÓZU VE VÁNOČNÍM PŘEVLEKU!
Zdobení stromečku, stavění sněhuláka či bruslení na zamrzlém potoce. Ke všem těmto zimním
aktivitám již neodmyslitelně patří GRANKO jako teplá odměna! Pro letošní sezonu Vánoc si pro
Vás navíc připravilo limitovanou zimní edici puntíkatých plechovek. Radost tak bude během svátků
rozdávat v českých i slovenských domácnostech. Odpovězte nám správně:
Složením jakých dvou slov vznikl název GRANKO?
a.
granulované kakao
b.
grandiózní koloběžka
c.
granátový koláč
Odpověď posilejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo granko

SOUTĚŽTE O BALÍČEK ASPECTON PRO CELOU RODINU
Suchý kašel, podrážděná sliznice, ucpaný nos. Kdo by to neznal? S nástupem chladnějších dní takovými potížemi často trpí celá rodina.
Proti rýmě a ucpanému nosu pomůže nosní sprej Aspecton. Sirup Aspecton Junior s příjemnou medovou chutí utlumí dráždění kašlem,
aniž by přitom potlačoval vykašlávání hlenu. Cucavé tablety Aspecton s příchutí černého rybízu a vitaminem C pak uleví podrážděné
sliznici.
Kterou z uvedených látek neobsahují tablety Aspecton?
a.
islandský lišejník
b.
cukr
c.
vitamin C
Správnou odpověď hledejte na www.pripravky-apotex.cz.
Odpověď posilejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Aspecton

SOUTĚŽ O BETAGLUKANOVÝ BALÍČEK
Betaglukany jsou látky s příznivými účinky na imunitu, dopřejte je sobě i svým dětem pomocí doplňků stravy. Betaglukan IMU obsahuje
v každé tobolce 200 mg betaglukanů kvasničného původu. Vašim potomkům je určen Betaglukan JUNIOR se 100 mg kvasničných betaglukanů v každé tobolce nebo sirup Glukánek s pomerančovou příchutí, jehož užívání již od jednoho roku věku schvaluje i Česká
pediatrická společnost. Betaglukanový extrakt ve všech těchto doplňcích stravy se vyznačuje vysokou čistotou – vždy minimálně 70 %.
Od jaké věkové hranice lze užívat sirup Betaglukan Junior?
a.
od 2let
b.
od 3 let
c.
od 5 let
Správnou odpověď hledejte na www.pripravky-apotex.cz.
Odpověď posilejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo Betaglukan

Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz

Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz
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TRABANT MUZEUM
Expozice v Praze je věnována automobilům Trabant,
jejich předchůdcům a socialistické každodennosti.

ké
Obdarujte své blíz
dětství
vzpomínkami na

V muzeu naleznete více jak 4 874 kusů exponátů,
386 Trabantů a 156 dalších aut. Pro děti je připravena
závodní dráha, funkční model vláčku a trenažér.

TIP
ční
na váno
dárek

Adresa: Plzeňská 215b, 150 00 Praha 5 - Motol
Otevírací doba: Po - Ne 9 - 17 hod.
Vstupné: plné/důchodci/rodinné: 99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma Občerstvení: v muzeu
Telefon: +420 725 555 149 , www.trabantmuzeum.cz
INZERCE

ČELOVKA DO DÍLNY I DO PŘÍRODY
Nová čelovka Ledlenser H8R zaujme výkonem v poměrně malém
těle. 158 gramů těžká svítilna díky reflektorové čočce, která je
součástí unikátního Advanced Focus Systému, svítí výkonem
600 lm na vzdálenost 120 m. Dobíjecí akumulátor vydrží na
nejvyšší výkon až po dobu 10 hodin. Na úsporný režim
(10 lm, 20 m) vydrží svítit 120 hodin. Výklopná hlava
čelovky může stáčet světelný kužel až o 90°.
Chcete vyhrát tento originální dárek?
Stačí zodpovědět soutěžní otázku:
Kolik let záruky se na svítilnu vztahuje?
Nápověda na: www.ledlenser.cz
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz,
heslo: Čelovka

www.ledlenser.cz

Cestování

VYŘEŠTE SVÉ ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY ODPOČINKEM
Odpočinek a relaxace jsou jedny z nejefektivnějších zbraní proti nepříjemným
bolestem zad, vysokému krevnímu tlaku, dýchacím obtížím, zatuhlým kloubům
a dalším nepříjemnostem. Stačí je správně skombinovat s vhodným pohybem
a ozdravnými lázeňskými rituály. Někdo by možná řekl, že lázeňské pobyty nejsou
dost IN, nebo že do lázní jezdí jen starší lidé. Opak je ale pravdou. Návštěvnost
lázeňských areálů vzkvétá a těší se oblibě díky vysokému standardu služeb
a zajímavých procedur. Nechte se inspirovat, kam za odpočinkem a prvotřídní
relaxací.

Cestování

Cestování

POHYBOVÝ APARÁT - JANSKÉ
LÁZNĚ
Bohaté historii se těší Janské Lázně, kde byla založena první léčebna
dětské obrny u nás. Specializují se na
onemocnění pohybového aparátu,
centrálního a periferního nervového
aparátu. Proslulé jsou rehabilitačními
metodami a vyvěrajícími termálními
uhličitými prameny o teplotě až 29 °C.
Díky své lokalitě jsou Janské Lázně někdy nazývány také brána do Krkonoš.
Návštěvníky okouzlí čistým horským
prostředím a nabídnou vedle lázeňských procedur, celou řadu horských
aktivit, nejen v podobě turistických
tras. Například SkiResort hotel Omnia
se nachází jen pár metrů od moderního skiareálu a svým hostům nabízí
v ceně ubytování také využití lanové
dráhy – po všechna roční období.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
– MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Kromě stovky léčivých pramenů turisty lákají do Mariánských lázní i rozlehlé parky a krásná golfová hřiště.
Leží v dolině v západních Čechách
a obklopují je bohaté lesy. Samotná
lázeňská zóna je zdobená chloubou
Mariánek v podobě Zpívající fontány,
která návštěvníky okouzlí hrou světel
a líbezných zvuků. V současnosti lázně patří k nejmodernějším na světě
a jsou vyhledávaným cílem klientů
s onemocněním oběhového ústrojí,
jako je vysoký krevní tlak. Například
ve Falkensteiner hotelu v Mariánských Lázních mají minerální pramen
Alexandra s léčivými účinky. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého je koupel v něm vhodná právě
na snižování krevního tlaku a slouží
k optimalizaci průtoku krve.

PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM
– FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
O Františkových Lázních se říká, že patří k nejromantičtějším lázním v naší
republice. Své služby nabízí tradičně
ženám, jako specialista dětské gynekologie a léčby ženské sterility. Dále
také klientům s onemocněním pohybového aparátu a krevního oběhu.
Proslaveny jsou léčivým pramenem,
který nese jméno Františkův pramen
a v historii patřil mezi nejvyhledávanější léčiva. Zděný klasicistní rondel,
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ukrývající pramen, dnes patří mezi
symboly Františkových Lázní. Františkovy Lázně využívají k léčbě místní přírodní léčivé zdroje, používají tradiční
léčebné postupy, ale zároveň využívají i nejmodernější metody současné
medicíny.Lázeňská léčba probíhá ve
specializovaných
balneoprovozech
a je vedena odbornými lékaři a vyškoleným zdravotnickým personálem.

staletí. Okolní krajina a tradiční chov
ryb dal Třeboni přízvisko „město rybníků“ a návštěvníci si nejen v jeho
historickém centru mohou pochutnat na četných delikatesách z proslulých třeboňských kaprů. Ubytovat se
návštěvníci mohou například přímo
v Bertinných lázních, nacházejících se
v blízkosti historického centra města.
Nabízí lázeňským hostům komfort

DÝCHACÍ OBTÍŽE LÁZNĚ LUHAČOVICE

OBTÍŽE KOŽNÍ - PIEŠŤANY

V chráněné krajinné oblasti Bílých
Karpat najdeme Luhačovice, lázeňské město proslulé léčbou nemocí
dýchacího ústrojí. Město je zasazeno
do krásné přírody a každý si tak snadno najde cíl své lázeňské procházky.
Oblíbeným cílem turistů je přehrada,
která je s Luhačovicemi propojena
Jurkovičovou alejí. Na území Luhačovic vyvěrá 16 jedinečným léčivých
pramenů minerální vody s obsahem
sodíku, vápníku, hořčíku a volného
oxidu uhličitého, s teplotou vody od
10 °C až do 120 °C. Těmito přírodními prameny jsou: Vincentka – nejznámější pramen z hloubky 50,2 metru
je velmi silně mineralizovaný uhličitý
a jodový pramen vody. Aloiska – užívá
se k léčbě zažívacích orgánů a k inhalaci. Ottovka – je třetím z nejznámějších pramenů ,přesto, že vydatnost
pramene je pouze 3 litry vody za minutu. Pramen MUDr. Františka Šťastného – jeden z nejzajímavějších pramenů, jehož objevení vedlo k snížení
vydatnosti okolních pramenů (v době
objevu začala voda stříkat do výše 20
metrů), následně musel být pramen
„spoután“ a jeho současná výtoč je 5
litrů za minutu. Poslední a nejnovější veřejně přístupný pramen je Nový
jubilejní – navrtán byl v roce 1988
a zpřístupněn veřejnosti byl až v roce
2013. Dalšími prameny, které se využívají k balneologickýcm účelům jsou:
Nová Čítárna, Nová Janovka a Elektra
(nejkoncentrovanější pramen).

NERVOVÉ OBTÍŽE
– LÁZNĚ TŘEBOŇ
Jihočeská krajina, četně posetá rybníky, pohostí své návštěvníky v lázních
Třeboň, které jsou vyhlášené slatinnými koupelemi. Léčivé účinky slatiny
se na Třeboňsku využívají po mnoho

Lázně Pieštany jsou nejznámější slovenské lázně, a to především díky
léčivým účinkům termálních minerálních vod a sirnatého bahna. Piešťany
patří k nejteplejším a nejslunečnějším
místům Slovenska, leží uprostřed širokého údolí řeky Váhu v nadmořské
výšce 162 m.n.m. a kromě vlastního
lázeňského centra nabízejí i možnosti
sportovního vyžití v nedalekém jezeře
Sľňava. V Piešťanech najdete 10 zřídel
přírodních léčivých sírano-uhličitých,
vápenato-sodných a sirných termálních vod s teplotou od 67 do 69 °C
s vysokým obsahem minerálních látek,
které se využívají k vanovým (36 - 38
°C) i bazénovým koupelím - tzv. zrkaliskám (38 - 40 °C ). Některé zdroje je
možno aplikovat k pitné kúře. Dalším
zdrojem je sirné bahno, které patří
k nejkvalitnějším peloidům na světě,
jehož zdrojem jsou usazeniny Váhu
v místech, kde vyvěrají termální prameny. Bahno má velmi jemnou strukturu, vysoký obsah organickcýh látek,
má mazlavou, máslovitou konzistenci,
šedomodrou až černou barvu a výborné termální vstřebávání (ochlazuje se
čtyřikrát pomaleji než voda).

SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ A POHYBOVÉ OBTÍŽE - LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda, bývalé šlechtické sídlo Clam-Gallasů jsou dnes moderními
a všestrannými lázněmi s celoročním
využitím. Léčebné pobyty v těchto
lázních mají vliv na pohybové ústrojí,
srdce, cévy. A k tomu všemu vám pomůže čerstvé ovzduší Jizerských hor.
První zmínka o Lázních Libverda je
z roku 1381, jejímiž původními obyvateli byly místní pastýři. Jako léčivé
místo vešla v známost již v 15. století,
kdy se rozšířili pověsti o léčivosti zdejšího pramene. Tuto zprávu dostal
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MÝDLA – SŮL – BAHNO
INZERCE
1-2 s_Mrtvé moře.indd 1

12.8.2013 14:59:16

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT
PRO DĚTI
` komplexní léčba kožních chorob dětí od 3
do 18 let (do 6 r. s doprovodem)
` zrekonstruované prostory balneoterapie
zvyšující komfort léčby dětí
` léčba sirovodíkovým minerálním koupelím
v kombinaci s fototerapií a lokální léčbou
formou mastí, olejů nebo tinktur
` dlouholeté zkušenosti lékařů a terapeutů
fyzická ale i psychická úleva po léčbě
Pobyt zahrnuje:
` až do 15 procedur za týden (7 nocí)
` ubytování s plnou penzí
` lékařské konzultace
` organizované animačné aktivity a zábavu

Tel.: +421 34 695 9173,
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

smrdaky.danubiushotels.sk

Cestování

lovině 13. století přešla do majetku
rodu Lichtenštejnů a patřila jim až do
roku 1945. Rod Lichtenštejnů vytvořil
v okolí měst Lednice a Valtice bohaté
architektonické dědictví, které je od
roku 1996 zapsáno v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Lednicko-valtický areál má rozlohu
283 km2 a skládá se z areálů zámků
Lednice a Valtice a jejich okolí, které
tvoří převážně zahrady, rozlehlý krajinářský park a lužní lesy v nivě řeky
Dyje. Mezi další skvosty tohoto areálu patří nádherné romantické stavby,
unikátní lednický zámecký skleník, Minaret, Janův hrad a další. V roce 2009
byl přidělen místním lázním status lázeňských hotelů, čímž se stala Lednice
naším nejmladším lázeňským místem.

OBTÍŽE NERVOVÉ I POHYBOVÉ
– LÁZNĚ BĚLOHRAD

i August I. saský kurfiřt z Drážďan,
který si nechal poslat pár soudků léčivé vody z Libverdského pramene. Nebyl jediný, o několik desítek let později si ji nechal zasílat také Albrecht
z Valdštejna a to i na svá vojenská
tažení. Lázně však začaly vznikat až
v druhé polovině 18. století. V té době
byly stavěny léčebné domy a zařízení.
Návštěvníky Lázní Libverda byly osobnosti jako císař Josef II., velkokněžna
Anna Fjodorovna, Carl Maria von Weber, Josef Jungmann, Franz Kafka, Jan
Masaryk a mohli bychom jmenovat
mnohem dále…

88

GYNEKOLOGICKÉ OBTÍŽE
– LÁZNĚ LEDNICE
Lázeňské léčebné pobyty v Lázních
Lednice využívají k léčbě účinků přírodní jodobromové minerální vody,
která je doplňována rehabilitačním
cvičením, různými masážemi a dalšími léčebnými procedurami. Tato léčba
je zaměřena především na pohybový
a oběhový systém, na neurologické
nemoci, ale i na gynekologické potíže
a stavy po popáleninách. Všechny procedury jsou poskytovány na základě
lékařských doporučení a konzultací.
Obec Lednice leží na jižní Moravě, asi
6 km od Břeclavi. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1222. V po-

Historie bělohradských lázní sahá až
do r. 1872, avšak skutečný počátek
lázeňské léčby se datuje r. 1885, kdy
pruská hraběnka Anna z Asseburgu
provedla první pokusy s léčivými účinky místní rašeliny. Lázně jsou držitelem mezinárodního certifikátu kvality
a zdejší slatina (rašelina) je považována za jednu z nejkvalitnějších na světě.
Pracovníci lázní se snaží vytvářet během lázeňského pobytu pocit domova, mj. i díky individuálnímu přístupu
ke každému lázeňskému hostu. Lázně
Bělohrad se specializují především na
lázeňskou léčbu pohybového ústrojí
(revmatické choroby, bolesti páteře,
Bechtěrevovu chorobu, stavy po úrazech a ortopedických operacích).
Malebné městečko Lázně Bělohrad
leží v malebném podhůří Krkonoš,
v nádherné, ekologicky čisté kotlině.
Na jihozápadě je chráněno modravým
hřebenem Chlumu, na severu se vypíná Kamenná hůra, od západu hledí
zříceniny hradů Kumburk a Bradlec
i hora Tábor. První zmínka pochází ze
14. století, ještě pod názvem Nová Ves.
Později byla v osadě postavena tvrz
z kamene. Pro její bílé zdi byla nazývána Bílým hradem, z čehož později vznikl název Bělohrad. Mezi významné rodáky patří spisovatel Karel Václav Rais.

Zdroj: lazne.net,
foto: Shutterstock.com

VÁNOČNÍ
MEANDER NOVINKY

Petr Nikl: Jino taje opic
Hravé akrobatky opice v nové Niklově knížce vyskládaly
celou opičí abecedu a Vy si v jejich poezii můžete číst a luštit jako v rébusu!

DPC 698 Kč

www.meander.cz

Naše knihy jsou k dostání na našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.
Distribuce Euromedia, Kosmas, Pemic

KNIŽNÍ NOVINKY

TO PRŠÍ MOŘE

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 12 – VÝPRAVA ZA
TEPLEM

Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné
rodiny, ve kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout do
křehkých duší, osudů a životů, které jsou tak podobné
těm, co žijeme. S lehkostí sobě vlastní vypráví nelehký
příběh o pocitech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu,
o bezpodmínečné lásce, o otázkách a odpovědích, které
se všichni snažíme v životě najít. O naději…

Blíží se Vánoce a Heffl eyovi se rozhodli, že před zimou
a svátečním stresem utečou na tropický ostrov, trochu si
odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Jenže brzy zjistí, že to
tu nebude zase takový ráj. Rodinnou pohodu vytrvale kazí
spáleniny od slunce, žaludeční potíže a jedovatí pavouci.
Podaří se dovolenou nějak zachránit?

NAPRAVENÁ
Probudí se po havárii z kómatu a nepamatuje si vůbec
nic, posledních několik let jako by neexistovalo. Neví, že
už je jí sedmadvacet, svého přítele Frajera nepoznává,
ale on ji zahrnuje drahými dárky a luxusem. Stará se o ni
jako o královnu. Proč jí ale brání pátrat po minulosti
a hledat staré přátele? Jakou ženou vlastně bývala? A
může si teď vybrat úplně jinou, novou budoucnost?

GEMINA
Přestěhovat se do vesmírné stanice a žít na okraji galaxie?
Pro Hannu konec společenského života. Ale nikdo jí neřekl,
že to může znamenat i její smrt! Hanna je dcerou velitele
stanice, Nik rebelujícím členem ze špatné rodiny. A zatímco
se oba potý- kají se životem na tom nejnudnějším místě,
blíží se k nim zkáza. Když je jejich stanice napadena, jsou
oba odhodláni bránit svůj domov. Bojují o svůj život, ale
i o osud celého vesmíru!

BURGESSOVI CHLAPCI

STŘÍBRNÉ KNIHY SNŮ – BOX 1–3

COOBOO

Dětství sourozenců Burgessových bylo poznamenáno
nešťastnou nehodou jejich otce. Bratři Jim a Bob
odejdou z Maine do New Yorku, jakmile je to možné,
a oba si najdou práci v právnické sféře. Jednoho dne jim
zavolá jejich sestra Susan, která jediná zůstala v rodném
městě. Její dospívající syn Zach se dostal do problémů a
Susan zoufale potřebuje pomoc svých bratrů. A tak se
Burgessovi chlapci vrací do krajiny svého dětství a jsou
nuceni znovu se postavit své minulosti.

Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy
a zdivočelá chůva se sekerou… sny Liv Silberové jsou poslední dobou docela strašidelné. Obzvlášť jeden ji neustále
pronásleduje. V tomhle snu je v noci na hřbitově a pozoruje čtyři kluky během jakéhosi podivného magického rituálu. Ti kluci jsou jí ale povědomí a není to náhoda, skutečně
existují, chodí totiž s Liv do školy a vlastně jsou docela fajn.
A někteří teda obzvlášť.

POSLEDNÍ DOPIS OD TVÉ LÁSKY

STROM ŽIVOTA

Píše se rok 1960. Jennifer Stirlingová se po vážné
autonehodě probouzí v nemocnici v Londýně a na nic
si nevzpomíná. Nepoznává svého manžela, kamarády,
nepamatuje si dokonce ani to, jaká byla před nehodou
ona sama. Když je však po nějaké době z nemocnice
propuštěna, nachází doma schovaný dopis a z mlhy
zapomnění pomalu začínají vystupovat obrazy upomínající
na velikou lásku, kvůli které byla ochotná riskovat úplně
všechno.

Annie Rushová má dokonalý život, ale v jediném
okamžiku o všechno přijde. Vrací se domů do poklidného
městečka ve Vermontu a na rodinné farmě se zotavuje
z těžké životní rány, vzpomíná přitom na své mládí
a přehodnocuje dávná rozhodnutí. Zvolí si tentokrát tu
správnou cestu? Silný a dojemný příběh ze života, který
pobaví a zahřeje u srdce.

ŠÍLENÉ VÝČITKY
Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka
Clementine toho mají společného jen málo, ale přesto jsou
prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. Jenže zatímco
bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku do ohně,
nábožně lpí na každém slovu své kamarádky a s oblibou
jí radí, jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle role
nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou a po
většinu času jí ta její otravná obdivovatelka pořádně leze
na nervy. A pak je jednoho krásného, slunečného dne
pozve obě i s jejich manžely, Samem a Oliverem, Eričin
soused na grilování.

MOTTO

VEŘEJNÁ TAJEMSTVÍ
Malou Emmu si do svého krásného domu odvede otec,
úspěšný rockový zpěvák, kterého zatím znala jen z fotek.
Do tří let žila jen s matkou alkoholičkou a v nové rodině ji
čeká láska a bohatství. Jedné noci se však stane tragédie,
která ji poznamená na celý život…

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Všechny tři legendární knihy z Bradavické školní knihovny
v jednom boxu! Fantastická zvířa a kde je najít, Bajky
Barda Beedleho i Famfrpál v průběhu věků se teď budou
ve vaší knihovničce vyjímat ještě lépe. Ideální dárek pro
všechny kouzelníky i mudly!

IKAR

ALBATROS

BRADAVICKÁ KNIHOVNA – BOX

Lea Martinová bojuje celý život s nadváhou a chutí na
sladké. Už má plné zuby dietních sušenek, počítání kalorií
a matčiných kritických poznámek. Nedávno si otevřela
pekárnu, se kterou sklízí jeden úspěch za druhým, ale její
sebevědomí – zvlášť ohledně mužů – je pořád nízké. A na
takového fešáka, jako je Sam Cooper, by si nikdy netroufla,
kdyby jí ho drzá kamarádka nepřihrála v baru rovnou do
náruče. Jak ale přesně došlo k tomu, že ho před rodinou
vydává za svého snoubence? Jejich malá lež se může brzy
změnit v jednou velkou sladkou pohromu.

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE

COMPUTERPRESS

JAK TOČIT SKVĚLÁ VIDEA PRO YOUTUBE

Existuje někde váš dokonalý protějšek? Představte si
svět, ve kterém ho můžete najít díky novému vědeckému
objevu! Jednoduchá analýza DNA a hned je jasné, pro
koho jste byli stvořeni. Databáze zahrnuje miliardu lidí
z celého světa. Jenže háček je v tom, že touto cestou
sice vznikají nová partnerství, ale dochází i k rozchodům.
Některá setkání jsou šťastná, jiná šokující a nebezpečná.
A co teprve změněná realita v rukou psychopata…

Chcete natáčet zajímavá videa? Chcete být na YouTube
vidět a sbírat subscribery? Tak v tom případě držíte
v ruce tu správnou knihu, která vás naučí, jak točit a
stříhat kvalitní a zajímavá videa. Slavným youtuberem
se může stát kdokoliv, tak proč ne zrovna vy? Neváhejte,
popadněte kameru a vrhně- te se na natáčení.

SATURNIN SE VRACÍ

EGMONT

MEDVÍDEK PÚ – ROK PLNÝ SVÁTKŮ S MEDVÍDKEM
PÚ

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další
oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím
kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její
poučná přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor
Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin
tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový
manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto
u dědečka!

Medvídek Pú rád slaví svátky se svými kamarády.
Vždycky přitom zažije nějaké nečekané dobrodružství.
Ve Stokorcovém lese však neslaví jen apríla, ale také
Valentýna, Velikonoce a hlavně Vánoce, ke kterým patří
pohoda a spousta krásných dárečků.

KNIŽNÍ KLUB

DNEŠEK NENÍ NAPOSLED
Víte, jak si lidé před padesáti lety představovali život
v roce 2016? V tom, ve kterém žije Tom Barren, se jejich
sny dokonale splnily. Lidstvo si užívá blahobytu, létajících
aut, pohyblivých chodníků, základen na Měsíci… Jen
Tom Barren si v tomhle ráji nějak nedokáže najít místo,
a to ještě před tím, než jedno jeho unáhlené rozhodnutí
zásadně změní strukturu vesmíru… a stroj času ho
odsoudí k existenci v našem roce 2016, ve světě, který my
pokládáme za jediný skutečný. A Tom zase za neskutečně
zaostalý. Jenže to vypadá, že se mu zrovna tady nakonec
možná zalíbí.

TOMÁŠ ŘEPKA: DĚKUJU
„V jednu chvíli jsem byl král a měl všechno, pak přišla
jedna rána za druhou a já o vše důležité přišel,“ říká
Tomáš Řepka. „Patřilo mi to.“ Ve své třetí knize vypráví
o tom, jak se zvedal a kdo mu pomohl zjistit, co je opravdu
podstatné. Novinářka Jana Ciglerová potkala Tomáše
v období, kdy napravoval svoje hříchy a stavěl svůj život
znovu a jinak. Ve svém vyprávění se vrací k dramatickým
momentům, které tak nečekaně ovlivnily jeho další osud.

FOTBALOVÝ POKLAD MESSI

S Knihou o pivu poznáte nové a často nečekané tváře
tradičního nápoje. Naučíte se vybírat a poznávat piva
různých stylů a z různých zemí, nacházet ta nejlepší
z nich a vychutnávat si je. Seznámíte se s původními
i novými pivními styly, proniknete do základů párování
piva a jídla. Součástí knihy jsou také praktické rady, jak
vybrat správné pivní sklo či jak uspořádat ochutnávku.

XYZ
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KNIHA O PIVU

ORIGINÁLNÍ DEKORACE

HVĚZDY: ÚPLNÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE VESMÍREM

UNIVERSUM

Nápady na celoroční vyrábění z přírodnin a snadno
dostupných materiálů Lucie Dvořáková Snadno
dostupné a levné materiály jsou inspirativnější, než
jste čekali. V každém ročním období z nich vykouzlíte
něco jiného, ale vždy se bude jednat o věci půvabné
a zajímavé. Obzvlášť, když se necháte nastartovat těmi
správnými podněty. Tato kniha vám jich přináší spousty,
a navíc vycházejí z přirozené dostupnosti materiálů
v jednotlivých ročních obdobích. Začtěte se, prohlížejte
si podrobné fotopostupy a sbírejte inspiraci, kterou vám
poskytuje příroda sama.

Kniha je strhujícím průvodcem po nejpůsobivějších
a nejzajímavějších místech ve vesmíru od třpytivých
hvězdných porodnic po superhmotné černé díry
a srážející se galaxie. Nechejte se ohromit nejnovějšími,
dechberoucími
snímky
vesmíru
či
souhvězdími
vyobrazenými na trojrozměrných ilustracích, vytvořených
speciálně pro tuto knihu.

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí
rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto
nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se výborně doplňují,
a navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu,
která je postihla. „Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán
s mimořádným smyslem pro humor i sarkasmus a díky
autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.

YOLI

CPRESS

RUCE V MOUCE DOMÁCÍ PEČIVO S KVÁSKEM
I DROŽDÍM
Připravit domácí pečivo není složitá věc. Nechte se
autorkou provést světem pečení z kvásku i z droždí.
V knize najdete všechny potřebné informace: Jak si
připravit kvásek, jak se o něj starat, jaké pomůcky
a suroviny k pečení použít. Inspirujte se fotografi emi
lahodného pečiva a vyzkoušejte recepty na kváskový
chléb, kváskové pečivo, chleby s droždím, bagety, rohlíky,
žemle a bulky, placky, pizzy nebo kynuté sladkosti. A že
nevíte, co si na pečivo namazat nebo k němu přikusovat?
I na to autorka myslela.

Hluboká sonda do života fotbalové hvězdy. Messiho
hra je plná kouzel s míčem a nádherných gólů. Jeho
dramatický životní příběh však nemá daleko k řeckému
dramatu. V dětství byl zakrslý a jen díky jeho obrovskému
fotbalovému talentu získala rodina prostředky na
nákladnou hormonální léčbu. Musel opustit Rosario,
rodinu, sourozence, kamarády… Jeho drama má však
šťastný konec.

Rozhovor

VE VÝCHOVĚ JSEM

„STARÁ ŠKOLA“
Moderátorka KATEŘINA KRISTELOVÁ, kterou v současné době vídáme na
obrazovkách TV Barrandov, je především maminkou. O tom svědčí i fakt, že první
termín našeho rozhovoru nakonec kvůli své sedmileté dceři odvolala. „Byla jsem
s přítelem v Lucembursku a chtěla bych tento celý den věnovat Claudii, tak se
nezlobte,“ omluvila se. Schůzku jsme si tedy domluvili na následující týden a já tak
mohl položit první otázku, na kterou mě navedl právě tento náš telefonát.

Rozhovor

Rozhovor

Jak často si s dcerou děláte
podobné „holčičí dny“?
Pravidelně několikrát do roka, hlavně
při příležitosti různých oslav jako jsou
svátky nebo narozeniny. Ráno po probuzení si nejdřív naplánujeme, co budeme celý den dělat - každá z nás má
právo své volby a opravdu podnikáme
pouze to, co chceme. Claudie si většinou přeje snídani do postele, tím náš
den zpravidla začíná. (směje se) Pak se
díváme na pohádku, jdeme se projít
do blízkého hostivařského lesa, dáme
si dobrý oběd, někdy zajdeme do kina
a koupíme si něco hezkého na sebe.
Z legrace si určíme finanční strop například pět set korun, do kterého se musíme vejít. Naposledy jsme sehnaly já
tričko a dcera svetr. Je z ní už velká modistka. No a večer může spát výjimečně
v ložnici v mojí posteli. Den zakončíme
v objetí a usínáme spolu.
Na co chodíte do kina?
Hlavně na animované filmy. Přiznám se,
že jsem při nich zpočátku docela trpěla,
ale čím je Claudina starší a snese i filmy typu Domácí mazlíčci nebo Kráska
a zvíře, už se přemáhat nijak nemusím.
Jsou totiž udělané tak, aby zaujaly i dospělého. Třeba právě Domácí mazlíčky
úplně milujeme.
Jaké jste měla ráda filmy ve věku
své dcery?
Nejvíc se mi líbily hrané pohádky, klasická tvorba Studia Kamarád. Takže jsem
Claudince hrdě nakoupila DVD s těmito
nedělními pohádkami, na nichž jsme
všichni vyrostli. Zajela jsem pro ně dokonce až do prodejny na Kavčí hory. Zatím se ale nesetkaly s moc velkým úspěchem, a to mě mrzí. Dnešní děti jsou
už poznamenané popkulturou a filmy,
kde se neustále hlasitě křičí, postavičky
jsou ultrabarevné, takže pak není asi
divu, že jim najednou tyhle ateliérovky
přijdou chudé. Pohádky jsou předimenzované spoustou nejrůznějších barev
a efektů, a tak děti často nedokáží plně
pochopit podstatu příběhu. Svoji dceru
se proto snažím neustále držet v tom,
že by postatu filmu nebo pohádky pochopit měla. Podobně to ale vnímám
třeba i u používání techniky. S tím souvisí fakt, že je poslední, kdo v první třídě ještě nemá mobil ani ipad.
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Netrpí tím?
Zatím ne. Párkrát se sice o mobilu
zmínila, ale mně přijde šílené, aby ho
mělo sedmileté dítě. Snažím se jí proto od těchto věcí držet co nejdál. Tím,
že jsme se s jejím otcem rozvedli, když
byla hodně maličká, máme spolu velmi
provázaný a důvěrný vztah. Hodně si
o všem povídáme, takže jsem jí vysvětlila, proč není ještě nutné, aby se tak
malý mozeček musel zapojovat do růz-

ných počítačových her a stříleček, nebo
aby se přesycoval reklamami z youtube.
Na youtube se tedy může dívat jednou
týdně, většinou v neděli odpoledne,
kdy si jde maminka odpočinout a ona
si pouští své oblíbené písničky, na které tancuje. Aspoň se tak má na co těšit. Pořídila jsem jí ale klasické dětské
rádio. Večer si ho pouští před spaním
a tancuje na písničky, co v něm právě
hrají.

Rozhovor

Zmínila jste, že Claudia nastoupila
v září do první třídy, což do každé
rodiny přináší zásadní změnu.
To máte pravdu, totálně se v tu dobu
mění svět. Nástup do školky byl proti
tomu procházka růžovým sadem. Trochu nemile mě překvapilo, že podle současných ustanovení s dětmi nemůžete jít
do školy. Musíte se s nimi rozloučit před
školou, děcko zapluje do toho obrovského areálu mezi železné skříňky a dveře

a cítí se úplně samo. Mám z toho zvláštní pocit. I když jsem velmi neúzkostná
a hodně racionální matka, snáším to
trochu hůře, než jsem si představovala,
a vnímám, že si s tím ani Claudia ještě
neví úplně rady. Teď v polovině října,
kdy spolu mluvíme, ještě nejsme na
nový režim plně aklimatizované. Mám
ale naštěstí dítě hodně bezproblémové,
takže to myslím obě zvládneme.

Co ji ve škole baví nejvíc?
Claudina překvapivě není v tomto
směru po mamince. Má ráda matematiku, na kterou jsem byla odmalička
hrozně hloupá. Někdy mívám pocit,
že jsem snad až disnumerik v nějakém
pokročilejším stádiu. (směje se) Doteď
je pro mě obrovský problém si napsat
třeba fakturu nebo si pohlídat veškeré
účetnictví. Ale protože jsem velký svazák, i za cenu obrovského přemáhání
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Rozhovor

dobrodruzi a vlastně je obdivuji, ale
já taková nejsem.
Umí Claudia už plavat?
Ano. Naučila se to letos v létě u mé
maminky, která má na zahradě bazén.
Svěřila jsem ji manželovi mé sestry Adélky. On má s dětmi totiž ohromnou trpělivost a umí jim vysvětlit, jak na to.
Zatím udělá sice jen pár temp, ale už je
to plavání, jak má vypadat.

a chyb, které neustále někde opravuji,
protože nejsem napoprvé schopná si
spočítat DPH a tak, si dělám účetnictví
stále sama. Tahle nechuť k matematice
se mnou táhla už od první třídy.
Jaké má Claudia vlastně zájmy?
Její tatínek byl profesionálním hokejistou, takže je po něm celkem sportovně nadaná. Ani v tom není po
mně, protože ze sportů umím jen lyžovat. Vždycky, když se třeba vybíralo
na vybiku, byla jsem tím posledním
chudákem, kterého nikdo nechtěl do
družstva a čekalo se, na koho zbudu.
Asi tak nějak to vypadá s mým pohybovým nadáním. (usmívá se) Dcera
je pravý opak. Chodí na gymnastiku
a na tenis. Hraje levou rukou, tak jí
říkáme malá Kvitová, i když do ní má
tedy opravdu daleko.
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Doprovázíte ji na tréninky?
Málokdy. Díky tomu, že teď dost moderuji a natáčím, chodí s ní naše chůvička,
kterou máme od dceřiných tří let. Není
to ale dennodenní chůva, protože mojí
prioritou je být s Claudií co nejvíc. Funguje tak dvakrát týdně právě v období
kroužků.
Kam spolu nejraději jezdíte na
výlety?
Pocházím z jižních Čech, takže tam
trávíme hodně času, a ze strany jejího
otce jsou to zase severní Čechy. Claudina je tedy také jednou za čtrnáct
dní v Litvínově. A pokud jde o cizinu, dvakrát jsme byly spolu v Turecku u moře, ale zahraničí zatím moc
nehrotíme. Je ještě příliš malá na to,
abychom vzali třeba auto a jeli s ní
poznávat Ameriku. Existují sice takoví

Jste na dceru ve výchově přísnější,
než byla matka na vás?
Jsem poměrně přísná. Stoprocentně
přísnější než moje máma, protože do
jisté míry, jak už tomu v rozvedených
rodinách bývá, supluju tátu i mámu.
Moc nemusím děti, které nemají stanoveny mantinely. Jsem proti americkému
stylu výchovy, kdy se jim všechno povoluje s tím, aby se co nejvíce rozvíjela jejich osobnost. Samozřejmě, jedinečnost
každého dítěte a utváření jeho vlastního názoru se musí podporovat, ale
zároveň se musí učit rozumět systému,
aby s tím v dospělosti nemělo problém.
Chci, aby se Claudia jednou uměla
plně zařadit do korporátu, pokud tedy
v něm bude chtít pracovat. Takže jsem
přísná třeba v tom, že se chodí spát
opravdu v osm hodin, výjimkou je jen
sobota, kdy může být vzhůru do devíti,
protože se dívá na půlku jejího oblíbeného pořadu Tvoje tvář má známý hlas.
Jinak se snažím dodržovat přesný řád.
Stává se v určitou hodinu, když se večeří, nesedíme u televize, ale u stolu a tak
bych mohla pokračovat. V tomhle jsem
stará škola.
Zdědila po vás Claudia nějakou
hračku?
Sbírku šesti barbín. Dneska už sice vypadají fakt otřesně, ale hraje si s nimi
pořád ráda. A pak je tu jeden paradox. Jak mi moc nejdou sporty a jsem
„disnumerik“, tak navíc nejsem ani
moc manuálně zručná. Ale kdysi jsem
Claudii, byl jí asi rok, po lahvičce vína
někde na horách ušila medvídka,
kterého si zamilovala. Říká mu míšánek Tůma, příjmení dostal po jejím
otci. Může mít barbíny za tisíce, ale
vždycky u ní vyhraje tento vypelichaný a stokrát opraný míšánek Tůma, se
kterým i usíná. Věřím, že ho jednou
předá vlastním dětem.

Rozhovor

Čtete si před spaním?
Ano, na to dbám hodně. Dokonce mě
překvapil můj současný partner Tomáš
(fotbalista Tomáš Řepka, pozn. redakce), jak jí dokáže příběhy hezky předčítat. Teď zrovna čtou knížku Emily a rybí
ocas. Je to pohádka o holčičce, která se
touží stát mořskou pannou. Tomáš ji umí
skvěle podat, takže spolu už mají zavedený takový malý večerní čtecí rituál.
Jak probíhalo seznamování dcery
s vaším partnerem?
Na tyhle věci nikdy netlačím. Claudina
dlouho neznala nikoho, kdo mi stál po
boku. Nemám ráda, když se vedle jakéhokoli dítěte mění „tatínci“, takže
Tomáše jsem jí představila až po čtvrt
roce, kdy jsem si začala být naším vztahem jistá. Přijde mi také nesmyslné,
když děti nové partnery svých matek
nazývají tatínkem – tohle míchání rolí
je podle mne špatné, otec je přece jen
jeden. Takže Tomáš je pro ni kamarád
Tomáš a fungují spolu skvěle.
Co se vám vybaví při vzpomínce na
dobu, kdy vám bylo jako je dnes
Claudii?
Akorát se mi narodila ségra Adélka. Šlo
o dost zvláštní období, protože jsem
najednou přišla o privilegia jedináčka.
Dělalo vám to problémy?
Velké. I když dneska máme moc krásný vztah, tehdy mi Adélka jako malá
hodně vadila. (usmívá se) Podle mého
názoru je tenhle věkový rozdíl mezi
sourozenci nešťastný. Obtěžovala mě,
protože jsem ještě neměla tolik rozumu, abych pochopila, že mít sourozence je fajn. Malé dítě vnímá jen to, že
mu třeba skočí do rozestavěného lega,
nebo mu zničí panenky a že je pozornost rodičů soustředěna hlavně na
mladšího sourozence... Proto bych ze
svých zkušeností takový věkový rozdíl
nikomu nedoporučovala.
Claudia o sourozenci nemluví?
Občas ano, jednu dobu to bylo dokonce velmi intenzivní, ale já jí vysvětluju,
že jí bohužel sourozence asi nedopřeju.
I když, jak se říká, nikdy neříkej nikdy.
Prostě si ale myslím, že jsem v tomto životě jako ženská stavěná pouze na jedno dítě a hlásím se k tomu jako jedna
z mála žen veřejně. Partner by si dítě

sice přál, ale mně se do toho nechce.
Pomalu se už blíží advent. Závěrem
našeho povídání bych se vás proto
rád zeptal, jak tuto dobu prožíváte?
Advent miluju se vším všudy, co k němu
patří. Jsem dokonce takový svazák, který má už teď v říjnu nakoupeny skoro
všechny dárky. Náš letošní advent bude
ale o něco rušnější, protože Tomáš vydává svoji třetí knížku s názvem: Děkuji
a to si žádá propagaci. Proběhne tedy
určitě její křest a nějaké autogramiády.
Jak často se s Tomášem vidíte?
Volných společných dní máme bohužel
strašně málo. Když už se nám přece jen
podaří urvat pár chvil, ležíme jen tak
u televize a relaxujeme, protože to nastane tak jednou za čtrnáct dní. Jinak
jsou naše životy nabité hlavně prací,

vozením Claudie do školy, ze školy, na
kroužky, já na Barrandově točím dva
pořady, moderuji různé akce, Tomáš
má své aktivity, takže volna je opravdu hodně málo. A pokud už máme tak
jednou za dva měsíce oba volný víkend,
okamžitě odjíždíme pryč. Zjistili jsme,
že fungujeme v naprosté symbióze
a harmonii, když vypadneme z Prahy.
Dokonce jsme si dali pravidlo po šesté
večer nezapínat počítač. Snažíme se
ho dodržovat, i když samozřejmě ne
vždycky se to podaří. Pro nás jsou tyhle
chvíle opravdu vzácností. I proto se už
hodně těším právě na čas kolem Vánoc,
kdy spolu budeme častěji díky zmiňované Tomášově knížce. Snad těch několik
týdnů prožijeme naplno a v co největší
pohodě.
Text: Jiří Landa,
foto: Martina Navrátilová
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MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: ...........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

UMÍTE VYBRAT
SPRÁVNOU HRAČKU?
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Když příroda
pomáhá

NOVINKY V PÉČI O KRÁSNOU PLEŤ
Toužíte po mladistvém vzhledu a krásné pleti? Pak neváhejte a vyzkoušejte nové doplňky stravy značky Liftea,
které na rozdíl od krémů vyživují pokožku zevnitř a představují unikátní přístup v péči o krásu. Ať už zvolíte
formu tobolek, nebo prášku, z něhož snadno připravíte lahodný nápoj, dopřejete svému tělu vysokou dávku hydrolyzovaného kolagenu a kyseliny hyaluronové. Podpoříte tak pevnost a pružnost vaší pleti, a navíc přispějete k dobrému
stavu vlasů, nehtů i kloubů.

NOVÁ PŘÍCHUŤ
Doplněk stravy

MOŘSKÝ KOLAGEN
Doplněk stravy

Produkty značky Liftea pořídíte ve vybraných lékárnách a prodejnách dm.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Doplněk stravy v tobolkách

Infolinka: 800 500 500, www.liftea.cz

Je možné, že očkování bude
stát trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem
středního ucha způsobených právě pneumokoky.
Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování
se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.
Pzer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.pzer.cz
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ho nechávám očkovat.

