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Krásné léto se nám překlopilo do krás-
ného podzimu. Milovníci fotografií jásají, 
takové barvy, jaké se jim podařilo ulovit 
letos, se jen tak nevidí. Stromy obarvené 
pestrobarevným listím, skrz které prosvítá 
slunce, jako by vystoupily z Ladových ob-
rázků. A tak se můžeme kochat a čerpat 
energii z posledních slunečních paprs-
ků, než vládu převezme zima a s ní se 
přižene k některým zimní deprese.  Aby 
nás depka nedostala, připravili jsme pro 
vás porci optimistického čtení. Povíme 
si něco o zdravé vláknině, o dětském 
jídelníčku, ale i o tom, jaký je rozdíl 
mezi probiotiky a prebiotiky. Poradíme 
vám, jakou školu vybrat a jak se postavit 
k tomu, že je dítě levák. Protože jsou Vá-
noce už téměř za dveřmi, poradíme vám 
i s výběrem hračky, která k tomu období 
bezesporu patří. A takovou třešinkou na 
dortu bude potom rozhovor ze zpěvač-
kou Lucii Šoralovou, maminkou tříapůlle-
té Rebeky a ročního Ondřeje, která asi 
samozřejmě tak jako většina maminek 
přeje: Mít tak víc času…

Tak zase za měsíc a krásný podzim…
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Těhotenství

Jste těhotná a zvědavá, co všechno se odehrává ve vašem 

těle a to nejen s vámi, ale i s vaším miminkem?

TĚHOTENSTVÍ
MĚSÍC PO MĚSÍCI
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Těhotenství



0. – 4. TÝDEN
Deset dní po oplození se shluk buněk 

začne přeměňovat v  embryo, zárodek 

se zužuje do špičky a  připomíná slzu. 

Před menstruací se u vás mohou objevit 

těhotenské obtíže podobné premen-

struačním, samotné těhotenství ale 

nemusíte v prvních týdnech vůbec po-

střehnout.  Gynekolog může graviditu 

potvrdit krevními testy podle množství 

těhotenského hormonu v krvi. Na konci 

menstruačního cyklu si udělejte těho-

tenský test (spolehlivost je téměř 100 

% ). Omezte příjem alkoholu, nekuřte, 

neužívejte drogy.  Buďte v  relativním 

klidu, první týdny jsou pro dobrý vývoj 

vašeho děťátka důležité.  

4. – 8. TÝDEN
Zárodek má tvar písmene C. Ve 4. týd-

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

– 4cm. Vyvíjí se mozek, jsou patrné kon-

četiny i  obličej, v  srdci začíná kolovat 

krev. Můžete trpět nevolností, bolestmi 

prsou, změnami nálad, uvnitř vašeho 

těla začíná docházet k  nejrůznějším 

změnám.  Nevolnosti můžete zmírnit 

bylinkovými čaji, pokud máte silný 

pocit na zvracení, posaďte se na židli 

a  předkloňte hlavu na několik vteřin 

mezi nohy.  Gynekologa vyhledejte až 

po vynechání menses - první těhoten-

ská prohlídka vás čeká většinou mezi 

5.-10. týdnem. 

8. – 12. TÝDEN
Vašemu děťátku se vyvíjí mozek a cent-

rální nervová soustava. V 8. týdnu měří 

2,5-4 cm a váží 3-5 g, ve 12. týdnu měří 

7-9 cm a váží 13-15 g. 12. týdnem končí 

embryonální vývoj a začínáme hovořit 

o  plodu. V  té době máte plnější, ale 

také citlivější prsy,  pociťujete zvýšenou 

únavu a  máte větší potřebu spánku. 

Objevuje se take poševní výtok a vaše 

chutě se mění stejně rychle jako vaše 

nálada. Zvyšte příjem tekutin a  vyva-

rujte se užívání léků. Nebojte se fyzic-

ké aktivity, váš plod je chráněn děložní 

stěnou, plodovými obaly a  plodovou 

vodou, v  případě rizikového těhoten-

ství to samozřejmě neplatí. V této době 

také absolvujete vstupní těhotenské 

vyšetření a  screeningové ultrazvukové 

vyšetření (měření délky, hlavičky, délky 

nosní kosti a  měření tloušťky záhlaví, 

zároveň první vyloučení vývojových 

vad).

12. – 16. TÝDEN
Vaše děťátko ve 12. týdnu měří 7 – 9 

cm, v  16. týdnu 10 – 16 cm. Uzrávají 

mu žlázy s vnitřní sekrecí, jsou rozliše-

ny pohlavní žlázy, plod má vyvinutou 

tvář. Tělíčko začínají pokrývat jemné 

chloupky (tzv. lanugo) placenta přejí-

má funkci výživy plodu. Zvětšuje se vám 

děloha, která začíná přesahovat do bři-

cha, čímž tlačí na pánevní a  břišní or-

gány. Stabilizují se hormonální hladiny 

v krvi a organismus se těhotenství plně 

přizpůsobuje. Vytrácejí se nevolnosti, 

zmenšuje se pocit úzkosti. 14. týdnem 

pak začíná druhý trimestr. Váš krevní 

oběh i fyzickou kondici povzbudí cviče-

ní, při kterém se soustřeďte na správné 

držení těla. V 16. Týdnu vás čeká další 

kontrola, během které se provádí další 

screening, při kterém vám bude ode-

braná krev, absolvujete běžnou porad-

nu (měření tlaku, hmotnosti, pohmato-

vé vyšetření) a provedeno ultrazvukové 

měření (délka plodu, hlavičky, bříška 

a nožiček).  

16. – 20. TÝDEN
V 16. týdnu vaše dítě měří 16 cm a váží 

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

280 g. Díky vývoji mimických sva-
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www.fokusoptik.cz

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle včetně letošních modelů!

Na modely pro rok 2016 sleva 20 %
Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (dioptrická obruba + skla). Sleva platí od 9. 11. 2015 do odvolání. Slevy se nesčítají, sleva neplatí v Outletu FAOC Štěrboholy.
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lů mhouří oči, mračí se, otevírá pusu 

nebo se usmívá a v kostech je už tolik 

vápníku, že jsou viditelné rentgenem. 

Kolem 18. týdne ucítíte první pohyby, 

plod již slyší vaše srdeční ozvy. V  dě-

loze je přibližně 200 ml plodové vody 

a na vašich typických partiích (na bříš-

ku, bocích, hýždích) se začíná ukládat 

tuk. Díky vyšší srdeční frekvenci dochází 

ke zvýšenému prokrvení (můžete krvá-

cet z  nosu) a  citlivosti prsů.  Miminko 

vás vnímá - mluvte na něj, pouštějte 

mu hudbu, hlaďte si bříško. Koncem 

16. týdne pominulo hlavní nebezpe-

čí potratu a  o  jiném stavu byste měla 

informovat svého zaměstnavatele. Při 

kancelářských profesích dodržujte pra-

videlné přestávky a  seďte s  nohama 

nahoře. Často svačte, zmírníte tím ne-

volnost a dodáte energii (vhodné jsou 

sušenky, ovoce a ořechy, ale ne arašídy). 

Ve 20. týdnu  kromě běžných vyšetření 

se provádí další UZ screening, podrob-

né vyšetření určí polohu plodu, velikost 

jednotlivých částí těla, uložení placen-

ty, množství plodové vody, vyšetření vy-

loučí srdeční vady plodu.

20. – 24. TÝDEN
Ve 20. týdnu vaše dítě měří 25 cm a váží 

280 g, ve 24, týdnu měří  30 cm a váží 

500 g.  Zesiluje mu kůže, na hlavičce 

jsou patrné vlásky a  na prstech nehtí-

ky. Zažívací ústrojí je vyvinuté natolik, 

že dítě polyká malé množství plodové 

vody a vylučuje ji ve formě moči. Vaše 

gravidita je již patrná na první pohled, 

děloha utlačuje okolní orgány, což vy-

volává časté močení, může způsobit 

zažívací potíže a zácpu. Prsy produkují 

mlezivo a na bříšku se začínají objevo-

vat pajizévky (strie), které po porodu 

částěčně zmizí.  Nejezte tučná a  ko-

řeněná jídla, která způsobují pálení 

žáhy.  Noste obuv s nízkou podrážkou, 

masírujte bradavky olejíčkem, do jídel-

níčku zakomponujte dostatek zeleniny 

a  celozrnného pečiva, předejdete tak 

zácpě.  Dodržujte pitný režim (min. 2 

litry tekutin denně). V  této době vás 

čeká další návštěva poradny (vyšetření 

děložního čípku, měření výška děložní-

ho fundu, zjištění stavu dělohy, zhod-

nocení celkového stavu se zaměřením 

na dolní končetiny (mohou se začít vy-

skytovat otoky), měření srdečních ozvů 

plodu -jejich frekvence se pohybuje 

mezi 120-160 údery)

24. – 28. TÝDEN
Ve 24. týdnu vaše dítě měří 30 cm a váží 

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

g.  Děťátko zatíná pěsti, hýbe rychle ru-

kama a nohama a ve 26. týdnu má plně 

vyvinuté modré oči, které často otevírá. 

Ve 27. týdnu má při předčasném poro-

du 85% šanci na přežití. Vaše děloha 

dosahuje vysoko nad rovinu pupku. 

Pohyby plodu způsobují bolesti žeber, 

zmírníte je ležením na boku a začněte 

si pořizovat základní výbavu. Dbejte 

na dostatečný přísun vápníku a  žele-

za a  také dalších vitaminů (vyvážené 

množství naleznete v  těhotenských vi-

taminech), důležitá je vyvážená a ener-

geticky bohatá strava. Kromě běžné 

poradny ve 24. a 28. týdnu můžete ve 

26. týdnu podstoupit zátěžový test na 

záchyt těhotenské cukrovky, vyšetření 

děložního čípku, pohybů plodu, srdeční 

frekvence nebo zvukové detekce ozev 

a  biometrie (plod by měl vážit ve 24. 

týdnu 500 g).  

28. – 32. TÝDEN 
Ve 28. týdnu vaše dítě měří 35 cm a váží 

1100 g, ve  32. týdnu měří 40-42 cm 

a váží 1800-2000 g. Děťátko se obalu-

je tukem, má již plně vyvinut mozek. 

Nepanikařte, pokud není k pánevnímu 

dnu otočené hlavičkou, nic to nezna-

mená, zbývá dost času, aby se do poro-

du otočilo správně. Vy jste stále poma-

lejší a nemotornější. Mohou vás trápit 

bolesti zad, otoky nohou a prstů na ru-

kou. Pomocí speciálních cviků se začně-

tě připravovat na porod. Nezatěžujte 

se příliš psychicky, naučte se každý den 

relaxovat a cvičit dýchání. Trénujte po-

dřepy (rozšiřují pánev a roztahují hráz) 

a  nevystavujte se riziku předčasného 

porodu. Plod je ještě nezralý a  v  po-

rodnici by o něj muselo být postaráno 

dlouhé týdny. Běžná poradna vás čeká 

pravidelně po 14 dnech. Ve 28. týdnu 

se zjišťuje hladina železa v  krvi, mezi 

30.-32. týdnem se provádí již třetí UZ 

screeningové vyšetření (je možné za-

chytit genetické dispozice plodu a také 

růstovou retardaci).

32. – 36. TÝDEN
Ve 32. týdnu vaše dítě měří 42 cm a váží 

2000 g, ve 36. týdnu měří 45 cm a váží 

2500-2700 g. V tomto období z vás do-

slova vysává vápník, je téměř připraven 

na plnohodnotný život a poslouchá 

okolní zvuky. Občas vás vyleká kop-

nutím, ale většinu času stejně prospí.  

A  brzy začne sestupovat níže v  dělo-

ze. Její objem se zvětšil až 500x, cítíte 

se plná a těžká.  Zmenšete porce jídla, 

často odpočívejte, zhluboka dýchejte, 

zpomalte tempo a  udržujte si dobrou 

náladu.  Mezi 32.-34. týdnem vás čeká 

nástup na mateřskou dovolenou. Kup-

te si několik dobře padnoucích pod-

prsenek, při jízdě autem dělejte často 

přestávky a  pokud možno sama vůz 

neřiďte. Pravidelně se procházejte na 

čerstvém vzduchu, naplánujte koupi 

kočárku a  zabalte si tašku do porod-

nice. Čeká vás další poradna, při které 

se zjišťuje pohybová aktivita a  srdeční 

ozvy plodu, vnitřní gynekologické vy-

šetření posoudí stav děložního hrdla 

a tím i riziko předčasného porodu. Ne-

zapomeňte nahlásit eventuální setkání 

s infekčními chorobami.

36. – 40. TÝDEN
V 36. týdnu vaše dítě měří 45 cm a váží 

2500-2700 g, v  38.-40. týdnu měří 50 

cm a váží 3500 g.  Má charakteristické 

rysy -  tento měsíc proběhne veškeré 

zakulacení (za toto období přibere celý 

kilogram v podobě podkožního tuku), 

jeho kůže je růžová a napjatá. Obtížně 

se vám dýchá, ale již brzy začne plod 

sestupovat do porodních cest a  tím se 

vám uleví od tlaku na žebra a  vnitřní 

orgány. Každým dnem vás mohou pře-

kvapit porodní stahy, odtok plodové 

vody a hlenové zátky, což ohlašuje za-

čátek první doby porodní a čas na pře-

sun do porodnice! Harmonie a pohody 

dosáhnete cvičením jógy, relaxováním 

při hudbě nebo aromaterapií (pozor na 

výběr esence). Vyvarujte se dlouhého 

ležení na zádech, mohlo by dojít k po-

citu na omdlení a nebojte se porodu, 

v porodnici o vás bude dobře postará-

no! Kontroly v této době probíhají čas-

těji, a to jednou za týden  ve 36. týdnu 

podstoupíte mikrobiologické vyšetření 

poševního prostředí a měla byste začít 

navštěvovat poradnu v  porodnici, kde 

jste se rozhodla přivést potomka na 

svět.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: Těhotenství týden po týdnu,  

maminkam.cz

8

Těhotenství



Antokyany a OPC
Nepodceňujte Arónii – „černou jeřabinu“, kterou máte možná i vy na vlast-
ní zahradě jako okrasný keř.  Díky velmi vysokému obsahu antioxidačních 
látek (fl avonoidů - antokyanů a oligomerních proanthocyanidinů – OPC) je 
arónie velmi významnou tzv. „superpotravinou“ v boji s volnými radikály 
a toxiny. Tyto látky se v lidském organismu hromadí, ať již nesprávnými 
stravovacími návyky nebo špatnou životosprávou, tak i vlivem znečištěného 
životního prostředí. Arónie by proto neměla chybět, obzvlášť v podzimním 
a zimním období,  v žádném vyváženém zdravém jídelníčku.

Co obsahují plody arónie? 
- Vitamin A – důležitý pro zrak, kůži a imunitní systém 
- Vitamin K – důležitý pro růst kostí a pružnost cév 
- Vitamin C – důležitý pro imunitní a nervový systém, chrání proti oxidační-
mu stresu 
- mangan – podporuje látkovou výměnu a růst pojivové tkáně 
- velmi vysoké množství fl avonoidů a tzv. OPC (Oligomerních ProanthoCya-
nidinů), přírodní látky s vysokou antioxidanční schopností. 

Aronia Original – v roce 2016 v novém kabátě
Od nového roku se můžete těšit na nový obalový design našich výrobků, 
včetně nového rozšířeného sortimentu, který se bude od ledna 2016 postup-
ně objevovat i u vašich prodejců. Tímto děkujeme za přízeň a slova chvály všem stálým spokojeným zákazníkům, 
bez kterých by se chystaná změna nemohla uskutečnit.

 „Aronia Original“ nabízí bohatý sortiment (přes 40 druhů) vysoce 
kvalitních prémiových certifi kovaných výrobků z arónie bez konzer-
vačních látek a jiných chemických přísad. Vybírat můžete z pestré 
nabídky přímo lisovaných šťáv z arónie, čajů, müsli, energetických 
ovocných řezů, džemu a ovocných pomazánek, aróniového vína, liké-
ru či různých druhů potravinových doplňků. Německý výrobce je na 
českém trhu již více než 5 let zárukou té nejvyšší kvality, 100% přímo 
lisované přírodní šťávy a všechny produkty v té nejvyšší Bio kvalitě. 
Dbejte na správné racionální stravování a uchopte své zdraví do 
vlastních rukou. Arónie a nové neobvyklé výrobky z ní vás ani v příš-
tím roce jistě nezklamou.

ARÓNIE

www.AroniaOriginal.cz

„královna v říši zdravého ovoce“

Design 2015

Design 2016

aronie.indd   1 30.10.2015   11:11:22
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Porodu se bojí snad každá prvorodička. Jak by také ne. Vezměte si, jak 

porod bývá prezentován na filmových plátnech. Znám mladé dívky, které 

se po shlédnutí nejednoho filmu zařekly, že rodit nikdy nechtějí.

NEBOJTE SE
PORODU



Začíná vás podivně svírat v podbřišku, 

bolest po chvilce ustoupí, pak se zase 

vrátí. Tomu se říká kontrakce. A pokud 

máte kontrakce, tak s největší pravdě-

podobností rodíte, respektive co nevi-

dět rodit budete. Nebo možná také ne. 

Třeba to jsou jen takzvaní poslíčci. Po-

kud vám ale i odtekla plodová voda, je 

to jasné - děťátko se skutečně blíží. Jste 

připravená? Měla byste, vždyť jste na 

to měla celých devět měsíců. Zřejmě za 

sebou máte těhotenské kurzy, na kte-

rých jste se mimo jiné naučila správně 

dýchat, určitě máte nastudovanou od-

bornou literaturu, na nočním stolečku 

přečtené časopisy pro maminky, sestu-

dované internetové diskuse a vedle po-

stele sbalenou tašku do porodnice, kte-

rou to většinou všechno začíná. Potud 

teorie a na řadu přichází praxe. 

BOJÍTE SE?
Bojíte se? Pokud je to poprvé, tak asi 

ano. Je to strach z  neznámého. Když 

někdo něco nezažije, neví, co má oče-

kávat. Přiznávám, že i  já jsem se bála. 

Bolesti. Ovlivnily mě již zmíněné fil-

mové scény, ve kterých rodičky umí-

rají. Realita ale nakonec předčila mé 

očekávání. Žádný hororový scénář se 

nekonal. Rodící scény ale zasely sémě 

strachu do podvědomí nejedné rodičky. 

„Můj strach z porodu ve mě až přerostl 

až ve fobii. Kolikrát jsem byla zděšená 

ze všech těch rodících scén ve filmech, 

co jsem se naposlouchala vyprávění mé 

babičky, jak u toho málem zemřela a já 

měla kolem 15 let rozhodnuto, že rodit 

prostě nebudu,“ svěřila se mi pro mou 

knihu Manuál pro začínající maminky 

Dita Šafářová. „Mé rozhodnutí ještě 

zesílilo ve chvíli, kdy jsem v jednu v noci 

skončila v  jedné nemocnici na kapač-

kách, se strašnými bolestmi břicha se 

zmítala v  křeči na nemocničním lůžku 

a pro sebe si naříkala, jaká to je hrozná 

bolest. V tom ke mně přistoupila jedna 

přísná sestřička se slovy: „Už jste ně-

kdy rodila, děvenko? Ne? Tak to teprve 

poznáte, co to je bolest.“ Tak pomalu 

plynul čas, mé kamarádky se postupně 

vdávaly a rodily, jen já si trvala na svém 

a do ničeho se nehrnula. Až ve svých 32 

letech jsem zcela podlehla touze po mi-

minku. A jak to dopadlo? Při samotném 

porodu to zas tak jednoduché nebylo 

a  já se tak stihla při jedné kontrakci 

zakousnout do zápěstí mého manžela 

a v jednu chvíli jsme úpěli oba. Za ten 

malý vrnící uzlíček, který jsem po chví-

li držela v náručí, to ale stálo,“ svěřila 

se mi Dita. A o  tom to je. Porod není 

bezbolestný, to nikdo netvrdí. Ale za 

to mrně to stojí, na tom se asi se vše-

mi maminkami shodneme.  Také se ale 

shnodneme na tom, že strach většinou 

pramení z neinformovanosti a proto je 

na místě být informována, zkrátka vě-

dět, co nás bude čekat. Takže, pojďme 

na to.

Porod trvá určitou dobu, která může 

být u každé ženy různě dlouhá. V  zá-

sadě se však dělí na tři části:  1. doba 

porodní - otevírací (otevírají se vnitřní 

porodní cesty),  2. doba porodní - vypu-

zovací - končí porodem dítěte,  3. doba 

porodní - porod placenty.    

1. DOBA PORODNÍ
Porod zpravidla zahájí porodní kon-

trakce, odtok hlenové zátky (může 

obsahovat i příměs krve), nebo dokon-

ce odtok plodové vody. Občas se však 

tyto známky začínajícího porodu objeví 

současně nebo v jiném pořadí.  Porodní 

bolesti (stahy, kontrakce) některá žena 

TIPY, JAK SE ZBAVIT STRACHU Z PORODU:
Připravte se na bolesti

• Přihlaste se na předporodní kurs, kde dostanete ucelené informace o porodu, 

dýchání, způsobu relaxace a možných komplikacích. 

• Zvolte si způsob porodu, vyberte si nemocnici a navštivte ji

• Zvolte si doprovod – některým ženám je představa partnera u porodu nepříjem-

ná a stejné pocity může mít i budoucí tatínek. Pokud vám v tom nic nebrání, pří-

tomnost partnera u porodu neodmítejte. Partner vás může držet při kontrakcích 

za ruku, prožívá s vámi nádechy a i to zmírňuje strach a bolest. 

• Cvičte – pokud se budete během těhotenství hýbat, bude pro vás porod po fy-

zické stránce méně náročný. Cvičte nejenom dechové posilující cviky, ale choďte 

často na procházky a vyhledávejte pohybové aktivity.

• Relaxujte – Meditace a relaxace, to je přesně to, co udělá vám i vašeu miminku 

dobře. Snažte se pozitivně myslet, nenechte se zastrašovat nepříjemnými kom-

plikacemi, které vás mohou potkat.
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pociťuje jako velmi intenzivní a skuteč-

ně bolestivě, ale mnohým ženám tyto 

stahy připomínají pocity jako na začát-

ku menstruace, nebo je dokonce zamě-

ňují s  křečemi v  trávicím traktu.  Musí 

však kontrakce skutečně znamenat 

začátek porodu?  Slabší kontrakce se 

obvykle objevují i  mnohem dříve, než 

začne porod, a to zpravidla asi dva týd-

ny před ním. Jsou to tzv. předzvěstné 

stahy - ženy je často nazývají „poslíčci“. 

Předpokládá se, že jde o  jakýsi „tré-

nink“ organismu na porod. Tyto před-

zvěstné stahy nebývají silné, nejsou 

stejně intenzivní, nemají pravidelný 

charakter a  relativně brzy zase vymi-

zí. Pokud by zesilovaly a  přetrvávaly, 

je potřeba se raději obrátit na lékaře, 

protože může jít o známky předčasné-

ho porodu. Kontrakce, které signalizují 

začátek porodu, se objevují v pravidel-

ném, postupně se zkracujícím interva-

lu. S postupujícím porodem nabývají na 

intenzitě a  postupně, nebo současně 

se přidruží i  další známky začínajícího 

porodu. Jsou kontrakce opravdu potře-

ba? Kontrakce mají pro porod obrovský 

význam, protože v  každé fázi porodu 

plní důležité funkce:  1. otevření bran-

ky a  děložního krčku, 2. „vytlačení“ 

děťátka z dělohy porodními cestami, 3. 

odloučení placenty od stěny dělohy 

a  její vypuzení porodními cestami ven 

z  těla matky.  Tedy - kontrakce musejí 

být, bez nich není fyziologický porod 

možný. Jak to však funguje? Při každé 

kontrakci se děloha snaží co nejvíc stáh-

nout - brání jí v tom však plod, který se 

nachází uvnitř dělohy. Stahování je stá-

le intenzivnější, a tak děloha tlačí plod 

jediným možným směrem - tam, kde se 

nachází východ z dělohy.

Pod tlakem se začínají branka a krček 

dělohy postupně zkracovat a  rozestu-

povat, dokud není dosaženo šířky po-

třebné k  průchodu děťátka. Tato fáze 

může u každé ženy trvat různě dlouho, 

všeobecně však trvá déle u  prvorodi-

ček, protože jejich krček absolvuje tuto 

„proceduru“ poprvé. Krček se pod tla-

kem nejprve zkrátí, potom se postupně 

otevírá, zatímco u vícerodičky probíhají 

oba procesy - zkrácení i otevření krčku 

- současně. Krček dělohy je tvořen po-

měrně pevnou tkání - vždyť si jen před-

stavme, jakou váhu musí tento kousek 

svaloviny během gravidity udržet. Pro-

to tato fáze trvá relativně dlouho opro-

ti zbylým částem porodu. Čím jsou kon-

trakce intenzivnější, tím víc mohou být 

pro ženu nepříjemné, nebo je rodička 

dokonce může vnímat jako bolestivé. 

Intenzita bolesti je však vysoce indivi-

duální a do značné míry závisí na tom, 

jak žena vnímá bolest, jak je na porod 

připravená, v  jaké fyzické a  psychické 

kondici se nachází apod. 

CO DĚLAT PŘI KONTRAKCÍCH? 
Co má žena dělat během kontrak-

ce?  Pokud jste odpověděla „tlačit“ 

- vaše odpověď pro první fázi porodu 

není správná. I když se zesilujícími sta-

hy mají některé ženy tendenci tlačit, je 

třeba vždy vyčkat až na pokyn porod-

níka nebo porodní asistentky. Tlačit je 

totiž možné, až když jsou vnitřní cesty 

(tedy branka a děložní krček) dostateč-

ně připravené a rozšířené pro průchod 

dítěte. Proč není správné začít tlačit 

dříve, než dostanete pokyn porodní-

ka? Odpověď najdeme snadno, když 
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si vysvětlíme, co se během kontrakce 

děje. V  okamžiku kontrakce prudce 

stoupá vnitřní tlak i tlak v těle dělohy. 

Abyste si to uměla alespoň přibližně 

představit, zkuste si zmáčknout okraj 

nehtu na některém prstě tak, abyste vi-

děla zbývající část nehtu. Část nehtu po-

blíž stlačeného místa skoro úplně zbě-

lá - „vytlačí“ se krev. Když tlak povolí, 

nehet opět zrůžoví. Něco podobného 

se děje s dělohou - během kontrakce se 

sníží prokrvení dělohy. Čím je kontrakce 

silnější, tím je děloha méně prokrvená. 

Zejména v  závěru první doby porodní 

a ve fázi vypuzování plodu se tím záro-

veň sníží přívod kyslíku k plodu - hovo-

říme o kyslíkovém dluhu plodu. Z toho 

vyplývá, že během kontrakcí, ale i mezi 

nimi, je nutné správné dýchání. Dýchá-

ní v  první době porodní má za cíl za-

bezpečit dostatečné okysličení plodu 

a zároveň ulevit od bolesti. Používá se 

relaxační dýchání, při kterém je výdech 

dvakrát delší než nádech. Např. nádech 

nosem na dvě doby, výdech ústy na čty-

ři doby. Při tomto typu dýchání se křeče 

uvolňují a tlak na otevírající se porodní 

cesty je jemnější a méně bolestivý.  Jaký 

je doporučený režim v 1. době porod-

ní? Pokud jde o normální porod, ženu 

v zásadě nic neomezuje - záleží to však 

na režimu v konkrétní porodnici. Žena 

se může procházet, ležet, sedět nebo 

střídat jednotlivé polohy. Relaxačně pů-

sobí vlažná nebo teplá sprcha, koupel 

ve vodě (ne horké), masáž zad, hlavně 

15

Těhotenství



křížové kosti, pohupování na míči. Po-

kud už odtekla plodová voda, měla by 

žena zůstat v poloze vleže. Při prasknu-

tí vaku blan totiž vznikne otvor, kterým 

může při stání nebo chůzi propadnout 

pupečník nebo ručička, což by zname-

nalo vážnou porodní komplikaci.   Co 

se týká jídel a nápojů, nedoporučuje se 

jejich konzumace. Každý porod se totiž 

může zkomplikovat a v případě operač-

ního ukončení porodu hrozí při podání 

anestezie riziko vdechnutí případných 

zvratků. Připouští se svlažení rtů či 

malý hlt vody, příp. cumlání kostky ledu 

nebo ledové tříště. Vysušuje-li intenziv-

ní dýchání rty a ústa, k pocitu lepšího 

komfortu může pomoci i  tyčinka na 

rty. První doba porodní končí v  oka-

mžiku, kdy je krček dostatečně rozší-

řený pro průchod plodu, což je asi 10 

cm. V této chvíli začíná nejintenzivnější 

práce - druhá doba porodní.  Probíhá-li 

porod v nemocnici, která má označení 

„Baby Friendly Hospital“ (BFH), děťát-

ko ihned položí matce na hrudník, kde 

by se mělo za chvilku samo nebo s ma-

lou pomocí poprvé přisát k prsu.    

2. DOBA PORODNÍ 
Krček je dostatečně rozšířený, je mož-

né začít tlačit. Kontrakce jsou o hodně 

intenzivnější, chvílemi připomínají nut-

kání na stolici a  spontánně nutí ženu 

tlačit. Pozor na dýchání! Mysleme vždy 

v první řadě na děťátko, které potřebu-

je kyslík, jinak dojde k poškození jeho 

mozku. Způsob dýchání se oproti prv-

ní době porodní rapidně mění. Žena 

zpočátku dýchá mělce a rychle - říkáme 

tomu „psí dýchání“, protože připomíná 

zadýchaného psa. Takto je třeba pro-

dýchávat kontrakce, až dokud porod-

ník nedá pokyn k tlačení. Při tlačení se 

na začátku kontrakce žena zhluboka 

nadechne - nejvíc, jak může - a zadrží 

dech. Plíce jsou plné vzduchu a  tato 

zásoba by měla ženě vydržet na celou 

kontrakci, přičemž jí zároveň pomáhá 

tlačit. Poněvadž samotná kontrakce na 

vytlačení děťátka nestačí, musí tlačit 

i žena. (Mezi kontrakcemi dýchá poma-

lu a zhluboka.)

Pokud žena rodí vleže na zádech, do-

poručuje se chytnout nohy pod koleny, 

přitáhnout si je na břicho a  zároveň 

tlačit hlavu bradou na hrudník, oči při 

tom mají být zavřené. V této poloze je 

třeba zatlačit podobně jako při stolici 

- břišní lis pomáhá děloze a tělíčko dí-

těte se postupně posunuje porodními 

cestami směrem ven. (Zavřené oči a při-

tlačená brada pomáhají kromě jiného 

předcházet popraskání žilek, takže ne-

chcete-li druhý den po porodu vypadat 

jako „upírek“, je dobré poslechnout 

porodní asistentku.) Intervaly mezi jed-

notlivými kontrakcemi jsou poměrně 

krátké, takže střídání dýchání je velmi 

důležité. Není třeba se obávat, že ne-

budete vědět, kdy a  jak 

dýchat - personál na po-

rodním sále poradí a po-

může, případně pomůže 

partner či jiná blízka 

osoba, pokud jste se roz-

hodla pro jejich přítom-

nost u  porodu. Nejtěžší 

je část, než se porodí 

hlavička a  následně ra-

mínka. V  našich porod-

nicích je zvykem právě 

před porodem hlavičky 

udělat tzv. epizioto-

mii čili nástřih hráze. 

Nástřih se dělá s  cílem 

přiměřeně zvětšit otvor 

pro procházející plod, 

a předejít tak případné-

mu nerovnoměrnému 

a  horšímu potrhání po-

rodních cest. (V  součas-

nosti se vedou diskuse 

o tom, zda je, nebo není 

epiziotomie potřebná, 

a  názory na tento pro-

blém se liší, jak mezi 

rodičkami, tak mezi 

porodníky.) Po porodu 

ramínek už miminko po-

měrně lehce vyklouzne a rodičce se ule-

ví. Než lékař přestřihne pupeční šňůru 

a  personál ošetří děťátko, může žena 

klidně odpočívat.    

3. DOBA PORODNÍ 
Co znamená ten zmiňovaný velký 

úklid? V děloze ještě stále zůstala pla-

centa, která musí ven. Krátce po naro-

zení děťátka se děloha trochu zregene-

ruje a opět začínají kontrakce. Nebývají 

tak silné jako v  druhé době porodní, 

ale k porodu placenty stačí. Už při prv-

ních stazích se začíná placenta odlučo-

vat, a až se úplně odloučí, dojde k její-

mu vypuzení z dělohy. Kontrakce ještě 

nějakou dobu pokračují, díky čemuž se 

děloha stahuje a uzavírají se cévy, které 

v děloze zůstaly po odloučení placenty 

otevřené. Placentu porodník pozorně 

zkontroluje - pokud by se nějaké kou-

síčky placenty neodloučily a  zůstaly 

v  děloze, mohlo by dojít k  ohrožení 

zdraví, nebo dokonce života ženy. Po-

tom porodník zkontroluje porodní ces-

ty a ošetří případné ranky, které vznikly 

během porodu. Žena zpravidla ještě 

krátce (1–2 hodiny) zůstane ve vyhra-

zené místnosti v  blízkosti porodního 

sálu. V této době je intenzivněji sledo-

vána s  ohledem na možné poporodní 

komplikace, např. přetrvávající krváce-

ní apod. Právě teď je opět možné po-

nechat miminko u matky, případně ho 

zase přiložit k prsu, což má význam ne-

jen pro vytváření citového pouta mezi 

matkou a  dítětem, ale podporuje to 

i nástup laktace. Po uplynutí této doby 

je žena převezena na pokoj, kde zůstá-

vá až do svého odchodu z porodnice. 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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Svět nejmenších

Máme tu zimu a s ní drobné nepříjemnosti, jako například rýmu a kašel, případně 

nachlazení. Rýma a kašel jsou nejčastějšími projevy onemocnění dýchacích cest. 

Stejné u dětí všech věkových kategorií i u dospělých. Jen u novorozenců jsou 

poměrně vzácné, u nich se obtížnější dýchání nosem objeví spíše po ublinknutí 

a podráždění nosní sliznice zvratky.

RÝMA, KAŠEL 
NACHLAZENÍ?



RÝMA MIMINKO POŘÁDNĚ 
POTRÁPÍ
Pro malé miminko dovede být rýma 

opravdu velkým problémem, který mu 

znemožňuje nejen dýchání, ale také 

příjem potravy. Miminko je pak hlado-

vé, mrzuté, unavené a nemůže se pro-

spat a odpočinout si. Zkrátka kojenec-

ký život naruby. Při rýmě je nos dítěte 

ucpán hlenem a  oteklou a  zbytnělou 

sliznicí, takže se miminku špatně dýchá. 

K rýmě se po pár dnech často přidá ka-

šel, protože nosní hlen ležícímu děťát-

ku stéká do krku a dráždí ke kašli.

Jak děťátku pomůžeme od potíží spoje-

ných s rýmou?

Miminku pomůže odsávání hlenu z no-

síku několikrát za den. Nejlépe před 

každým krmením, aby se děťátko moh-

lo najíst pokud možno v klidu. Ale ani 

s odsáváním se to nemá přehánět. Příliš 

časté dráždění nosní sliznice hadičkou 

může její otok a  bolestivost zvyšovat. 

Dýchání usnadňuje udržování nižší tep-

loty v místnosti, jen mezi 20 – 22 stupni, 

a zvlhčování vzduchu v okolí postýlky. 

Zvlhčovače vzduchu je však třeba pra-

videlně čistit, aby se v  nich nemnožily 

plísně. Někdy bývá vhodnější přehodit 

přes topení či přes postýlku mokré ple-

ny a osušky. Také může pomoct miska 

s  horkou vodou, ve které rozpustíme 

lžíci soli, umístěná za nebo pod po-

stýlku dítěte. Solné ionty nosní sliznici 

uklidňují a  otok zmírňují. Pokud tato 

opatření nepřinášejí potřebný efekt, 

můžeme děťátku nosík několikrát den-

ně propláchnout vincentkou – prodává 

se i nosní sprej ve verzi pro miminka. Na 

noc pak nosík odsajeme a zakápneme 

nosními kapkami. Po koupání můžeme 

namazat zádíčka a  hrudníček prsním 

balzámem či dětskou mastičkou, jejímž 

základem je eukalyptus uvolňující dý-

chací cesty. Přes den je možné aplikovat 

kapku eukalyptové silice i  do aroma-

lampy. Pokud miminko nemá teplotu, 

je vhodné s  ním chodit na delší pro-

cházky, chladnější vzduch mu usnadní 

dýchání, miminko se lépe prospí a od-

počine si.

KDYŽ SE PŘIDÁ KAŠEL
Někdy se rýma přesune do zadní části 

nosu a začnou potíže s jejím odsáváním. 

Hlen stéká do krku a  miminko začne 

kašlat. Zejména po ránu ho nahroma-

děné hleny potrápí. Pak je nutné podá-

vat sirup na ředění hlenů, třeba i domá-

cí výroby. Pomáhá svařená majoránka či 

tymián v cukerném roztoku nebo šťáva 

z cibule uvolněná po zasypání cukrem. 

Ty můžeme podávat průběžně během 

dne podle potřeby. A  důležitou zása-

dou je zvýšit množství tekutin.

Pokud se stane, že rýma zhoustne, špat-

ně se odsává a kašel je dráždivý či du-

sivý, je na místě vyhledat lékařskou po-

moc.

CHŘIPKA
Někdy to rýmou a  kašlem jen začíná 

a  v  zápětí nás navštíví chřipka. Je to 

akutní virové onemocnění dýchacích 

cest, vyvolané chřipkovým virem. Exis-

tuje mnoho různých kmenů těchto virů 

a mutacemi vznikají další. Šíří se kapén-

kovou cestou, tj. kašláním a kýcháním.

Typické pro chřipku je, že onemocnění 

propukne náhle, tj. z ničeho nic se na-

jednou člověk cítí zchvácený, nastupuje 

vysoká horečka se zimnicí, bolesti hlavy, 

svalů a kloubů a celková slabost. U dětí 

se často objevuje nechutenství, někdy 

i zvracení a průjem. U miminek tyto pří-

znaky obvykle bývají. 
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U  chřipky jsou poměrně účinnou pre-

vencí vakcíny proti chřipce,  nedopo-

ručuje se však pro velmi malé děti. 

V případě miminek a batolat je nutné 

podávat léky na snížení horečky, pří-

padně léčit rýmu a kašel tak, jak jsme 

si to popsali. 

NACHLAZENÍ
Nachlazení je také akutní virové one-

mocnění dýchacích cest, které je vyvo-

lané rhinoviry. Zánětem je postižena 

sliznice nosní dutiny, hrdla a  hrtanu. 

Infekce se šíří zpravidla kapénkovou 

cestou. Nachlazení většinou provází 

zvýšená teplota, kýchání a rýma, chra-

pot a kašel. Příznaky se začnou proje-

vovat několik hodin až několik dnů po 

nakažení a do dvou týdnů samy odezní.

Proti nachlazení neexistuje žádné oč-

kování. Existuje více než 100 různých 

druhů rhinovirů (viry vyvolávající zánět 

horních cest dýchacích), proto vyvinutí 

účinné očkovací látky v současné době 

není možné.

VIRÓZA
Viróza propuká následkem prochlad-

nutí. Virus, který nás oslabí, byl v  na-

šem těle již dávno předtím, než se pro-

jevil. Čekal jenom na vhodný okamžik, 

kdy bude moci zaútočit, tj. na oslabení 

organismu způsobené například pro-

chladnutím. V  okamžiku, kdy nemoc 

propukne, vyvíjí se jako nachlazení.

Žádná specifická léčba virozy a nachla-

zení neexistuje, doporučuje se hlavně 

klid na lůžku v  teplé a  dobře větrané 

místnosti, dokud neodezní příznaky. 

Zpravidla se doporučuje nejméně tý-

den.

Na snížení teploty a  úlevu od bolesti 

se dítěti podává lék na snížení horečky 

a dostatečný přísun tekutin a minerálů.

U nachlazení se kromě těchto léků na-

víc doporučuje i  inhalace páry, která 

pomáhá uvolnit ucpaný nos a uleví od 

tíhy na hrudi. V případě, že se rozběh-

ne sekundární infekce, například zá-

nět středního ucha, bronchitida (zánět 

průdušek), bronchopneumonie (zápal 

plic) nebo sinusitida (zánět vedlejších 

nosních dutin), je potřeba nasadit an-

tibiotika.

U malých dětí se musíme zaměřit i na 

vedlejší potíže. Při rýmě a kašli budeme 

aplikovat vše výše popsané. 

Pro silný  imunitní systém  je ale zásad-

ně důležitá zdravá a  vyvážená strava. 

Tělo totiž získává sílu především z jídla, 

které mu dodáváme, a proto je nutné 

se tomuto tématu věnovat. V  první 

řadě by  tedy děti měly konzumovat 

dostatečné množství ovoce a zeleniny. 

Jídelníček by měl být maximálně pes-

trý. Imunitu můžete ale efektivně po-

sílit i  různými přípravky. Výborné jsou 

například ty, které obsahují výtažky 

z Aloe vera. Stejně dobře mohou imu-

nitu posílit i  speciální přípravky, které 

obsahují výtažky z byliny zvané Echina-

cea – česky třapatka nachová. Význam-

né imunomodulační účinky vykazujíi ve 

vodě nerozpustné betaglukany získané 

z droždí a některých druhů hub. Posilují 

imunitní systém, obranyschopnost  při 

preventivním užívání, ale i během one-

mocnění, což je obzvláště důležité.

Foto: Shutterstock.com, 

zdroj: Chripka.zdrave.cz
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Pokud jste si právě přinesli z porodnice miminko, jistě víte, že základem, 

bez kterého se neobejdete, jsou kvalitní plínky. Jenomže, jaké vybrat? 

Papírové, nebo látkové? A pokud látkové, tak jaké?

PLÍNKY
A ZASE PLÍNKY...

Svět nejmenších
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Stanovit přesný počet plen, které vaše 

miminko denně spotřebuje, nelze. Ka-

ždé dítě je jiné, některé vyměšuje více, 

jiné méně a spotřeba se mění s tím, jak 

miminko roste. Obecně ale platí, že 

v tomto případě není radno šetřit, tedy 

je na místě miminku plenky měnit ra-

ději častěji.

ZNAČKOVÉ, NEBO „NO NAME“?
Zkušenosti maminek i  odborníků vám 

ale určitou představu dají. „Novoroze-

ně spotřebuje za den průměrně dva-

náct plen, a  to i  těch kvalitních. Močí 

totiž dvacetkrát za den,“ tvrdí dětská 

dermatoložka z  Fakultní nemocnice 

Motol Štěpánka Čapková. A dodává, že 

pokud dítěti měníte plenu méně čas-

to, hrozí vznik opruzenin. Jejich léčba 

je pak mnohem náročnější než práce 

s častější výměnou plenek. A především 

je to dítěti nepříjemné, tudíž více pláče, 

je neklidné a podrážděné.

Napsaná zásada je, že novorozeně by 

mělo být přebaleno před kojením    či 

krmením a po něm, protože během něj 

funguje peristaltika střeva. Poté už je 

to na uvážení maminky, která své dítě 

zná nejlépe. Postupem času se potřeba 

měnit plenky zmenší, protože narůstá 

schopnost dítěte moč udržet (roční ba-

tole potřebuje denně zhruba šest nebo 

sedm plen).

Slova odbornice pak potvrzují i mamin-

ky. „My jsme ze začátku potřebovali 

tak osm plen denně, těch kvalitnějších, 

značkových,“ popisuje kamarádka 

Dana. „Když jsme chtěli ušetřit, tak 

těch „no name“ plen bylo potřeba urči-

tě tak deset až dvanáct, protože proté-

kaly, moc nesály a malý začal okamžitě 

řvát.“

Každopádně je dobré vyzkoušet různé 

značky, a pokud se vám nějaká osvědčí, 

zůstat u ní. „My zpočátku používali jen 

značkové pleny, ale občas jsme trochu 

experimentovali s  těmi neznačkový-

mi. Většinou nám moc nevyhovovaly, 

ale pak jsme objevili dvoje, které byly 

super. Takže já doporučuju zkoušet, 

ne všechny neznačkové jsou špatné,“ 

sděluje své zkušenosti maminka Jana. 

Zlatou střední cestu zvolila maminka 

Lucie: „Já to řeším tak, že levnější pleny 

používám přes den, kdy mám možnost 

syna kdykoli přebalit, aby byl zadeček 

v suchu, a na noc mu dávám značkové, 

které mu vydrží až do rána.“

A CO „LÁTKOVKY“?
Doposud byla řeč o jednorázových pa-

pírových plenách, které maminky často 

volí především z  důvodu pohodlí. Po 

použití je stačí jen vyhodit, tedy žád-

né praní, žehlení a podobně. Přesto se 

spousta maminek dnes přiklání i k lát-

kovým plenám. Dopustit na ně nedá 

například maminka Žaneta. „Moje dce-

ra se v  nich neopruzuje, nikdy mi ne-

protekly, jak někteří říkají. Přijde mi to 

mnohem lepší než jednorázové pleny 

napuštěné různými chemiemi,“ říká.

Jiné maminky si zase pochvalují to, že 

v látkových plenách jde dítě pěkně po-

držet, je s ním snadnější manipulace při 

kojení a  podobně. Strach není třeba 

mít ani ze samotného přebalování či 

z  prosáknutí. I  klasické látkové pleny 

prošly „modernizací“ a dnes už existují 

různé kalhotky a vkládací plenky, které 

přebalování usnadní a  dítě bezpečně 

udrží v  suchu. „Jednorázové, takzva-

né papírové pleny, používám třeba na 

chatě, kde nemůžu prát, nebo když 

jsme někde na návštěvě a nemám kde 

použité plenky skladovat. Malé to ale 

na zadeček nedělá moc dobře, vždycky 

se raději vrátím k  látkovým, i  když je 
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s  nimi víc práce a  všude musím tahat 

větší balíky než jiné maminky,“ uzavírá 

Žaneta.

ZÁSADNÍ VÝHODY LÁTKOVÝCH 
PLEN JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

• Jsou šetrnější k  přírodě (jedinou 

zátěží je spotřeba vody, energií 

a pracích prostředků při jejich pra-

ní. Jejich používáním se nevytváří 

žádný tuhý odpad).

• Vycházejí levněji. (Počítejte s  pr-

votní investicí několika tisíc korun. 

Ta by se vám ale během několika 

měsíců měla vrátit.)

• Podporují zdravý vývoj dětských ky-

člí. Jak je to s větší pracností použí-

vání látkových plen? I zde se za po-

slední roky mnoho změnilo. Moderní 

látkové pleny většinou není třeba 

žehlit. Namáčení a  předpírku „za-

řídí“ příslušné tlačítko automatické 

pračky, stejně jako vyvářku v  době 

šestinedělí nebo v případě střevní in-

fekce. Ve výjimečných případech lze 

na plenky použít dezinfekční prací 

prášek, v tom případě se ovšem do-

poručuje zařadit máchání navíc.

Podobně jako u  jednorázových plen, 

ani u těch látkových se nevyplácí šetřit 

na kvalitě. Nekvalitní materiály nebo 

drogerie mohou v obou případech způ-

sobit nepříjemné podráždění pokožky.

POZOR NA ALERGENY
Odborníci mezi papírovými a látkovými 

plenami příliš velký rozdíl nevidí. Podle 

dermatoložky nezáleží na typu plenek, 

ale na jejich kvalitě a  hlavně na tom, 

jak často je vyměňujete.

„Dříve, když byly jednorázové pleny ješ-

tě dražší, maminky často šetřily a dítě 

nepřebalovaly tak, jak bylo potřeba. 

Dnes už se naučily, že je lepší přebalo-

vat častěji než pak utrácet za léky a vi-

dět, jak se miminko trápí. V  současné 

době je problémem hlavně nevyho-

vující kosmetika, případně levné prací 

prášky, které miminkovskou pokožku 

dráždí,“ říká doktorka Čapková. Podle 

ní je nutné používat dětskou kosmeti-

ku bez alergenů a také prát v přípravku 

pro citlivou pokožku. Na praní dětské-

ho prádla jsou ideální dermatologicky 

testované prací prostředky bez barviv 

a parfemace.

Nezbytné je také omezit na minimum 

kontakt kůže se stolicí. Proto jakmile 

vidíte, že se dítě pokakalo, plenku vy-

měňte a zadeček očistěte. Pokud máte 

přístup k  vodě, je to nejlevnější a  zá-

roveň pro dítě ideální varianta. Použít 

můžete navlhčenou žínku, případně 

vatu.

Řada maminek nedá dopustit na vlhče-

né ubrousky, ty ale kvůli možným aler-

gickým reakcím volte raději bez parfe-

mace.

Rozhodně dávejte přednost těm, které 

obsahují rostlinné oleje a  tuky, nikoli 

minerální oleje a vosky. Ty totiž nedo-

volují pokožce volně dýchat, protože 

na ní vytvářejí neprodyšnou vrstvu 

a ucpávají póry.

Pokud dítě přebalujete často, používá-

te kvalitní kosmetiku a  v  případě lát-

kových plen také šetrný prací prášek, 

alergií a opruzenin byste se bát neměli. 

Některé děti jsou však citlivější a opru-

zeniny se jim dělají navzdory veškeré 

péči. Pro takový případ používejte kva-

litné krém na opruzeniny.  

Foto: Schutterstock.com, 

zdroj:babyweb.cz
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• Velká nabídka rámečků na otisky 
nožiček miminek vhodných jako 
dárek k narození dítěte.

• Hračky k novému fi lmu Malý princ.
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Hračky nakupujeme rádi. Je to mnohem zábavnější, než pořizovat denní 

nákup v supermarketu, navíc mnohem kreativnější a tvořivější. Jak ale 

nakupovat natolik chytře, aby dětský pokoj nebyl plný hraček a dítě 

nesedělo unuděně před televizi?

7PRAVIDEL
pro nákup hračky



JAKÁ JE TA SPRÁVNÁ HRAČKA
V první řadě si musíme položit otázku, 

jaký je účel hračky? Má podněcovat 

dítě k tomu, aby bylo na bříšku, nebo 

k  tomu, aby sedělo? Je určena do po-

stýlky, do kočárku, nebo do auta? Hle-

dáte hračku, která bude rozvíjet jemné 

motorické dovednosti jako například 

ovládání rukou a  prstů? Nebo spíše 

hrubou motoriku, jako je například ob-

racení se, či zvedání hlavičky?  

Nechejte si doporučit osvědčenou hrač-

ku od vašich přátel, kteří mají dítě v po-

dobném věku. Je to skvělá příležitost 

k tomu, aby si dítě hračku vyzkoušelo, 

a  tak velmi rychle uvidíte, zda hračka 

děťátko zaujala nebo ne. Nezanedba-

telným zdrojem informací je také in-

ternet a stránky, které se věnují malým 

dětem a  hračkám. Mnohé z  nich mají 

rozdělené hračky podle věku, pro kte-

rý jsou vhodné, důležité jsou detailní 

obrázky, a také reference rodičů, kteří 

již hračku koupili a mají s ní zkušenos-

ti. Avšak mějte na paměti, že hračka, 

která je oblíbená u  nějakého děťátka 

nemusí být oblíbenou hračkou pro vaše 

děťátko... I když šance jsou trošku vyšší.

2. OVĚŘTE SI, ZDA JE HRAČKA 
BEZPEČNÁ
Bezpečnost, je při výběru hračky na 

prvním místě. V tomto nikdy nedělejte 

žádné kompromisy. Při koupi hračky si 

musíte být jisti, že jednoznačně splňuje 

bezpečnostní normy. 

Všichni renomovaní výrobci hraček 

musí své produkty testovat, aby měli 

jistotu, že hračky splňují bezpečnostní 

normy. V  Evropě je znakem této kon-

troly značka CE. Pokud hračka nemá 

na obalu značku CE, nemáte jistotu, 

že byla testována, a že splňuje bezpeč-

nostní normy. Může se to stát zejména 

v  USA (tam označují splnění bezpeč-

nostních standardů značkou ASTM 

F963), kde výrobci nemají povinnost 

označit obal hračky uvedenou značkou. 

Všimněte si, zda není na obalu upozor-

nění, že hračka není vhodná pro děti 

do 3 let. Takto zvyšujete pravděpodob-

nost, že hračka pro vaše děťátko bez-

pečná.

3. UDĚLEJTE SI VLASTNÍ TEST 
BEZPEČNOSTI
Předtím, než dáte hračku do rukou dě-

ťátku, prověřte si následující:

Trvalost: Protože děti velmi rády házejí 

hračky na zem, musí být proto vyrobe-

ny z  pevného, nerozbitného materiá-

lu. Vše co je křehké nebo má tendenci 

se snadno zlomit nebo rozbít na malé 

kousky, představuje pro vaše dítě riziko 

pořezání. Právě proto je důležité klást 

důraz na kvalitní plasty nebo jiné pev-

né materiály. Zdá se vám, že je hračka 

dostatečně kvalitní? Výběrem hračky 

známé značky zvýšíte pravděpodob-

nost, že je kvalitní, trvalá a bezpečná.

Malé části: Miminka a malé děti pozná-

vají okolní svět tak, že hračky zkoumají 

ústy. Pokud jsou na hračce malé části, 

které může dítě snadno odlomit nebo 

rozkousnout v  pusince, nebezpečně 

se zvyšuje riziko spolknutí a  udušení. 

Máme na mysli například oči nebo malé 

knoflíky u panenek nebo plyšových zví-

řátek. Pokud je to byť jen trošku mož-

né, vyzkoušejte, zda malé části drží na 

hračce pevně.

Provázky, tkaničky: Nikdy nekupujte dí-

těti hračku s tkanicí, stužkou nebo pro-

vázkem delším než 12 cm. Při takovéto 

délce už hrozí, že si děťátko omotá šňů-

ru kolem krku a mohlo by se zaškrtit.

Dlouhé „vlasy” nebo „chlupy”:  Měk-

ké a  chlupaté hračky s  dlouhými vla-

sy nebo srstí, která se může snadno 

vytrhnout, jsou pro děti do jednoho 

roku nebezpečné. Děťátko by mohlo 

chlupy vdechnout nebo sníst, čímž by si 

ucpalo dýchací cesty. Vylučte tedy hrač-

ky s  dlouhou „srstí” a  upřednostněte 

s kratšími chlupy, ale i zde se přesvědč-

te, že drží pevně a nedají se vytrhnout.

Bezpečné uložení baterií: Pokud zvažu-

jete koupi hraček na baterie, ujistěte 

se, že jsou baterie bezpečně uloženy 

a  uzavřeny na místě, které může být 

otevřeno pouze dospělou osobou. Po-

kud by se dítě dostalo k bateriím, moh-

lo by je spolknout, nebo si je strčit do 

nosu. Také prověřte, zda není otevřený 

přístup k elektrickým drátkům, které by 

byly v dosahu dítěte.

Měkké hračky: Prohlédněte si pozorně 

materiál a sešití měkkých hraček. Mate-
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riál musí odolat natahování, stlačování 

a hodu hračky. Švy musí vydržet několik 

praní. Před tím, než hračku koupíte, si 

prostudujte instrukce k  čištění a praní 

hračky. Hračku bez těchto instrukcí ur-

čitě nekupujte.

Prověřte velikost hračky:  Dobrou 

zkouškou na zjištění nebezpečné ve-

likosti hračky je možnost vložit ji do 

prázdné krabičky od filmu. Pokud se do 

krabičky vejde, je nebezpečná, proto-

že je pro dítě příliš malá a hrozí riziko 

spolknutí.

4. VYBERTE HRAČKU, KTERÁ 
JE VHODNÁ PRO VĚK VAŠEHO 
DÍTĚTE
Při koupi vybírejte hračky, které jsou 

vhodné pro věk vašeho děťátka. Hrač-

ka, která je příliš složitá a  určená pro 

větší děti může děťátko frustrovat 

a  naopak hračka jednoduchá určená 

pro mladší děti, se mu může zdát nud-

ná. Například třídění 3 tvarů bude pro 

dvouleté dítě už nezajímavé a nudné, 

přitom roční dítě se touto hračkou 

může na dlouhou dobu zabavit. Na 

druhé straně třídění 9 různých tvarů 

bude pro dvouleté dítě výzvou a bude 

ho to bavit. Také berte ohled na věk 

miminka při výběru velikosti hračky, ze-

jména u prvních chrastítek a prostřed-

cích na kousání při prořezávání zoubků. 

Je vhodné upřednostnit menší a  lehčí 

hračky, aby je miminko bez problémů 

udrželo a mohlo si s nimi hrát.

Správně zvolený typ hry, která zaujme 

vaše dítě, se bude zároveň promítat 

v  jeho rozvojových schopnostech. Na-

příklad pololetní miminko bude mít 

radost z  hraček, které může zkoumat 

ústy, a také které vydávají po zatřesení 

zvuk. Roční děťátko už upřednostní ak-

tivity vkládání a vykládání, jako napří-

klad výše uvedené vkládačky. Děti také 

mají rády hru na schovávanou (ne kla-

sickou, ale ve formě objevení a zmizení 

předmětů), čímž se učí pochopit stálost 

předmětů. Jsou fascinované hrou, kde 

mohou schovávat a  nacházet, vkládat 

a vybírat, nebo otevírat a zavírat. Pro-

to hračky, které umožňují takovou hru, 

budou vhodné pro dítě ve věku jedno-

ho roku. 

Nedržte se striktně věku, který je uve-

den na obalu. Někteří výrobci uvádějí 

přesný věk, jiní doporučují větší věkové 

rozpětí.

5. PROVĚŘTE SI MOŽNOSTI HRY  
S HRAČKOU
Hračky, které poskytují více možností 

zábavy, zvyšují šanci, že budou u dítě-

te oblíbené a bude si s nimi hrát déle. 

Často jsou možnosti hry vyobrazeny na 

obalu hračky.

6. PŘEČTĚTE SI INFORMACE 
O HRAČCE
Na internetu nebo na obalu hračky 

najdete množství informací, které do-

poručujeme pečlivě si přečíst. Výrobce 

většinou uvádí informace o  způso-

bu použití hračky, o  věku, pro jaký je 

vhodná, nebo jaké schopnosti pomáhá 

rozvíjet.

7. UVĚDOMTE SI, ŽE HRAČKA 
MÁ BÝT VHODNÁ PRO VAŠE 
DÍTĚ A NIKOLI PRO VÁS.
Nevylučujte hračku jen proto, že se 

vám zdá nudná. Vaše děťátko má jiné 

potřeby, schopnosti a preference. Mno-

ho dětí si rádo hraje tutéž hru dokola 

a zkouší si při ní nabyté schopnosti. Na 

druhé straně, pokud se vám hračka vel-

mi líbí, je pravděpodobné že svým nad-

šením ovlivníte i děťátko. 

Při koupi hračky byste měli vzít v úva-

hu, že každé dítě je jedinečné a upřed-

nostní jinou hračku. I  přesto, že jsou 

potřeby děťátka rozděleny do jednot-

livých fází jeho rozvoje, stále má dítě 

i  své jedinečné potřeby. Některé mi-

minka se rády dívají na pestrobarevné 

předměty, jiné dají přednost hračkám, 

které vydávají zvuky. Pokud koupíte 

hračku třídění tvarů pro své jednoleté 

dítě a  ono o  hračku neprojeví zájem, 

nebuďte z  toho zklamaní. Je možné, 

že po krátké době přece projeví zájem 

a bude si s ní hrát, nebo pokud ne, mož-

ná upřednostní jiný typ hračky. Když 

budete přemýšlet nad tím, jaká hračka 

zaujme vaše dítě, je dobré ho sledovat 

při hře s více hračkami, kde zjistíte, kte-

rý typ ho nejvíce zaujme.

Foto: Schutterstock.com,

zdroj: nasenavody.cz
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*  Zdravotně nezávadný 
materiál od 0+

*  Rozvíjející jemnou 
dětskou motoriku

* Poroste společně  
 s vašimi dětmi



Svět nejmenších

Vánoce jsou za dveřmi a nejvíce je určitě ocení ti nejmenší. Panenka, nebo 

autíčko? Bagr, nebo stavebnice? Co jim udělá největší radost a co naopak 

zůstane stát zapomenuté v koutě?

JAK VYBRAT SPRÁVNOU 

HRAČKU
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8 ZÁSAD PRO KOUPI HRAČKY
1. Kvalita hračky - ta se těžko na prv-

ní pohled pozná a obvykle nám ji 

prověří až naše děťátko, ale i  tak 

je možné si všimnout věcí, které by 

nás měly varovat. Pokud z hračky 

už v obchodě např. lezou nitě, vy-

padají opotřebovaně, či chatrně, 

asi by stálo za to podívat se někam 

jinam. Možná vám pomůže i oblí-

bené lidové rčení „Nejsem tak bo-

hatý, abych si mohl kupovat levné 

věci”.

2. Hračka by měla být pro dítě atrak-

tivní - měla by mít pestré barvy, 

zajímavé tvary, nápaditý design.  

V ideálním případě je dobré hrač-

ku nenápadně konzultovat s dítě-

tem (podle věku dítěte vás asi na-

padne nějaký trik - např. že se jen 

tak díváte a  vybíráte hračku pro 

kamaráda). Když dítě hračka ne-

zaujme ani v obchodě, těžko tomu 

bude doma jinak. 

3. Materiál hračky – obecně je dobré 

vybrat co nejširší zastoupení ma-

teriálů (dřevo, látka, kov, plast). 

U všech hraček to ale samozřejmě 

neplatí. Také musíte mít na zřeteli, 

že pro dítě bude atraktivní takový 

materiál, se kterým se třeba ještě 

u hraček nesetkalo. 

4. Víceúčelovost hračky - jedna ze 

zásadních věcí - hračka by neměla 

být jen hezká a k  jednomu účelu, 

ale zároveň by měla nabízet více 

možností využití. 

5. Jednoduchost hračky - hračka by 

neměla být s  přílišnými detaily, 

aby dítě bylo nuceno svou fantazií 

hračku dotvářet.

6. „Nehotovost” hračky – tento pod 

úzce souvisí  spodem předešlým. 

Ideální je hračka, která není ho-

tová a hotovou se stane teprve za 

přispění dítěte. Skvělé jsou hračky, 

které dítě ponoukají k  jejímu do-

tváření (pokud možno k opakova-

nému). Takovými bývají různé sklá-

danky, stavebnice apod.

7. Hračky rozvíjející osobnost dítě-

te - např. sociální dovednosti (pa-

nenky), jemnou motoriku (práce 

rukou, prstů - stavebnice, šněro-

vadla), hrubou motoriku (pohyb 

nohou a  celého těla - odrážedla), 

poznání světa (knížky, písmenka, 

čísla,...), logické myšlení (hry, hla-

volamy), představivost (skládač-

ky)...

8. Pokud možno co nejpestřejší roz-

ložení hraček - pro komplexní 

rozvoj osobnosti je důležité co nej-

pestřejší výběr hraček. I když se asi 

shodneme, že puzzle jsou výborné, 

je lepší místo 10hraček na stejném 

principu (byť s  jiným obrázkem), 

opatřit dítěti každou hračku typo-

vě odlišnou, aby tak mohlo rozvíjet 

všechny složky své malé osobnosti.

JAK VYBRAT DOBROU HRAČKU?
Velkou roli hraje několik krité-

rii. Tím hlavním je samozřejmě:  

VĚK DÍTĚTE
0-1 MĚSÍC
Čerstvě narozené miminko si ještě 

příliš nehraje. Je to jednak tím, že 

vidí právě jen na vzdálenost své ruky 

a  vnímá pouze velmi kontrastní barvy 

(černou, bílou, červenou). Úchopový 

reflex se navíc teprve objevuje, tak-

že žádnou hračku v  ručičce neudrží. 
NEJLEPŠÍ HRAČKY
Nejlepší hračkou pro něj budete vy 

sama. Miminko už vnímá váš obličej 

a  velmi ho zajímá. Těší se z  vaší blíz-

kosti.  Mluvte na něj, povídejte si s ním 

a buďte mu nablízku.

2-3 MĚSÍCE
Nastupuje období prvních opravdových 

hraček, i když si nedělejte iluze, že ně-

které vaše děťátko ještě zabaví na del-

ší dobu.  Nicméně v této době již dítě 
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začíná lépe ovládat své končetiny. Opa-

kuje pohyby, které jsou mu příjemné 

a způsobují mu radost. Na konci třetího 

měsíce se rozvíjí zrakově-pohybová ko-

ordinace.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Koordinaci zraku a  pohybu se ko-

jenec učí pozorováním pohyblivých 

předmětů, kterých se může dotýkat. 

Nejvhodnější jsou hrazdičky se zavěše-

nými hračkami nad postýlkou. Houpa-

jící se předměty vyvolávají snahu dítě-

te plácnout do nich, aby je rozhýbalo. 

U  miminka se tak rozvíjí schopnost 

ovládat svoje tělo i  vědomí, že svět 

kolem sebe může částečně ovlivnit.  

Pokud dítě leží na bříšku, podržte 

mírně nad jeho zorným úhlem hračku 

kontrastních barev, která vydává jem-

ný zvuk. Dítě se pokusí zvedat hlavič-

ku, aby se na lákavý předmět podívalo. 

Procvičování této aktivity ‚posiluje‘ krč-

ní i žeberní svaly a také hrudníček. Pod-

poříte tím u něj správné dýchání, které 

potřebuje, aby se naučilo mluvit.

4-6 MĚSÍCŮ
Hra už pro vaše děťátko začíná mít klí-

čový význam. Nastává období, kdy chce 

všechno prozkoumat, většinou ovšem 

pusinkou.

Kromě toho ho fascinují také zvuky, 

které samo vydává, např. broukání. Za-

číná být fyzicky aktivnější a  společen-

ské.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
Pokud je to bezpečné, dovolte ne-

mluvněti prozkoumávat svět ústy. 

Ujistěte se, že všechny předměty, kte-
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ré ‚ochutnává‘, jsou čisté a  dost velké 

na to, aby nehrozilo jejich polknutí 

či vdechnutí. I  když se dítěti začnou 

prořezávat zoubky až za několik mě-

síců, hračky různých tvarů a  povrchů 

na kousání jsou nyní velmi vhodné.  

Můžete koupit velký a lehký míč a kou-

let ho k miminku - je to skvělý způsob, jak 

posílit jeho fyzický vývoj a koordinaci.  

Společné hry, jako je schovávání tváře 

za dlaně či hra na ‚kuk‘, začínají být pro 

něj atraktivní kolem 5. měsíce.

7-9 MĚSÍCŮ
A miminka se stalo batolátko, což zna-

mená, že se velmi rychle batolí, leze, 

plazí se a sedí. Tím se jeho prostor pro 

hru výrazně zvětšil. Jemná motori-

ka mu umožňuje uchopit i  malé věci. 
NEJLEPŠÍ HRAČKY
Pro vaše miminko se najednou každý 

předmět v  bytě stává potencionální 

hračkou. Už má sílu dosáhnout na věci 

ve své výškové úrovni a  dovede ucho-

pit i  malé předměty. V  tomto období 

je důležité odklidit z jeho dosahu léky, 

jídlo pro pejska a  ostatní věci, kte-

ré by mohly být pro něj nebezpečné.  

Vaše miminko už také vnímá slo-

va, pokud je pravidelně říkáte.  

Vymyslete hru, kdy budete opakovat 

určitá slova a činnosti. Položte do půl-

kruhu kolem miminka různé objekty 

a  zeptejte se ho: „Kde je kartáč? Kde 

je lžíce? Kde je míč?“ atd. Jednodu-

ché hry a  obrázková leporela s  krát-

kými básničkami jsou pro tento věk 

už velmi vhodné. Pozornost miminka 

upoutá i  nerozbitné zrcadlo umístěné 

v  jeho výškové úrovni. Když hází malé 

měkké předměty na zem nebo bouchá 

do věci, je to pro něj úžasná legrace.  

V tomto věku si oblíbí také hry jako ‚Va-

řila myšička kašičku‘ nebo hru na scho-

vávanou s různými předměty. Ukryjte je 

tak, aby je dítě lehce našlo.

10-12 MĚSÍCŮ
Batolátko už nám začíná chodit, všude 

se postaví, na vše dosáhne. Rozvíjejí se 

i jeho smyslové, jazykové a jemně mo-

torické schopnosti. Začíná si hrát ‚napo-

dobovací‘ hry.

NEJLEPŠÍ HRAČKY
V  tomto období rádo vysypává před-

měty z  nádoby a  pak je do ní opět 

pokládá. Pořiďte mu krabici naplně-

nou čímkoli, co může vysypat na zem 

(a  neublíží si při tom). Využijte jeho 

přirozené snahy ukládat předměty zpět 

do krabice a  naučte ho tímto způso-

bem samostatně uklízet. Rozvoj jeho 

smyslových schopností podpoříte tím, 

že mu nabídnete sadu plastových hr-

níčků, které do sebe zapadají, nebo 

kroužky různých velikostí. Mimin-

ko si také oblíbí neustálé opakování 

stejných her s  prsty a  rukama, které 

doprovodíte říkankou nebo písnič-

kou. Povzbudíte tím u  něj rozvoj řeči. 

Kolem 12. měsíce se mu začnou líbit 

napodobovací hry, třeba s hračkářským 

telefonem, panenkami nebo zvířátky. 

Také vás více včlení do svých her. Umí 

už používat ‚pracovní nástroje‘. Proto 

ho zaujmou hračky, kdy může různé 

tvary zatlouct dřevěným kladívkem do 

správných otvorů. Užívejte si jeho nad-

šení pro hru s ním.

13 - 18 MĚSÍCŮ 
Vaše děťátko už poměrně jistě chodí. 

Už dokáže se vším manipulovat, vše 

otevřít, zavřít, rozvázat. Má radost ze 
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všeho, co může tahat za sebou. Začínají 

ho zajímat knížky a skládanky.

NEJLEPŠÍ HRAČKY

Jistě to budou hračky na kolečkách, 

které dítě tahá za sebou. Radost mu 

udělají hračky, které se dají skládat na 

sebe nebo do sebe zasouvat (kostky, 

kelímky a  navlékací kroužky, matrjoš-

ky). Určitě nezapomeňte na ilustrované 

knížky z odolného a bezpečného mate-

riálu, dětské barvičky a motivy k vybar-

vování, nebo třeba dřevěná či gumová 

autíčka a  hudební hračky (tamburína, 

bubínek, rolničky). 

18 MĚSÍCŮ AŽ 2 ROKY
Vaše děťátko už je osobnost, která má 

svůj názor, nejvíce ho teď baví, když 

může vytvářet různé tvary, vyluzovat 

zvyky a rozvíjet svoje dovednosti. 

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Pro holčičky jistě panenky, pro kluky 

autíčka. Pro obě pohlaví pak hračky 

třídící a navlékací (rozpoznávání tvarů 

a  manuální zručnost), hudební hrač-

ky (pianko, xylofon, bubínek, trubka), 

případně hračky, do kterých se dá bou-

chat (prkénko se zatloukacími kolíky) 

Radost jim uděláte i  třeba houpacím 

koněm, nebo odstrkovací motorkou.

2 ROKY AŽ 3,5 ROKU
Malí neposedové čím dál více upřed-

nostňují hry na něco. Na obchod, léka-

ře, nebo prodavačku. Čím dál více toho 

také umí vytvořit a víc je to baví.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
V tomto období jsou to, jak už jsme ří-

kali hry na dospělé a na pohádky, Ra-

dost dětem udělají hračky jako obchod, 

lékař, kadeřník a princezny, nebo třeba 

dětské potřeby pro domácnost (smetá-

ček a lopatka, žehlička, nádobíčko, rýč 

a  dětské kolečko na zahradu), které 

dovolí dětem pracovat, když pracujete 

vy. Neměla by chybět stavebnice, která 

dítě v tomto věku už zabaví na celé ho-

diny. Na spaní jistě každé děťátko ocení 

pěkného plyšáčka. 

3,5 ROKU AŽ 5 LET 
Vaše dítě už má za sebou zřejmě škol-

kovou zkušenost a  jeho nároky na 

hračky už budou jiné. Upřednostní 

hračky, se kterými si může hrát a vámi 

společně, případně se sourozenci. 

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Určitě mu udělá radost zdravotnický 

kufříček, nebo třeba  kadeřnická sou-

prava. Vzhledem k tomu, že jeho mo-

torika už je mnohem lepší, jistě také 

sportovní náčiní - obruč, švihadlo, 

kroužky, kuželky, hokej i  kolečkové 

brusle. Nezapomeňte ani na tabule 

a křídy, magnetickou tabuli, koberec se 

silnicemi a dopravními značky a na jed-

nodušší konstrukční stavebnice. Chybět 

by neměly ani knížky (pohádky, jedno-

duché encyklopedie, knihy s hádanka-

mi a vyplňovačkami, omalovánky) 

5 AŽ 7 LET 
Předškolaček už bude náročnější a vý-

běr hraček bude jistě ovlivněn tím, co 

kolem sebe vidí i co mu předkládá re-

klama. Většinou z  hraček, které jsme 

nabízeli pro nižší věkovou kategorii, se 

mu ovšem také zavděčíte.

NEJLEPŠÍ HRAČKY:
Kromě toho ho určitě potěší i  spole-

čenské hry (při kterých se hází kostkou 

nebo se musí počítat, stolní fotbal) 

elektrický vláček, případně hračky na 

klíček. Rádo si vyzkouší řemeslnické 

práce a stroje (navlékání korálků, dět-

ský tkalcovský stav). Oblékací panenky 

s  oblečky a  módními doplňky zabaví 

holčičky na velmi dlouhou dobu. 

BEZPEČNOST
Dalším kritériem při výběru hraček je 

samozřejmě bezpečnost. V  obchodech 

je bohužel spousta hraček, které nevy-

hovují zdravotním kritériím. Podezřelé 

jsou hlavně hračky bez označení výrob-

ce či distribuční sítě, které už na první 

pohled vypadají lacině a nekvalitně. Jis-

tou záruku, že hračka dítě neohrozí je 

označení CE=výrobek splňuje všechny 

evropské normy pro bezpečnost. 

POMOCNÍK PŘI VÝCHOVĚ
Správně zvolená hračka skvěle rozvine 

osobnost vašeho dítěte.  K rozvoji emo-

cí jsou jistě ideální plyšáci. Děti se s nimi 

rádi mazlí a hladí jejich měkké kožíšky, 

svěřují jim svá tajemství a zahání s nimi 

noční můry. Na oblíbeného plyšáčka si 

potom vzpomenou i v dospělosti

Stolní hry rozvíjejí zdravou soutěživost, 

umění vyhrávat i prohrávat, spojují ce-

lou rodinu.

Strategické hry fascinují promyšleným 

příběhem (Carcascone, Osadníci z  Ka-

tanu), dětí mají možnost něco nového 

vybudovat a prožívat příběh. 

Naučné hry (Česko, Otázky a odpovědi, 

Scrable, Slova, Kvíz atd.) učí dítě vědo-

mostem a dovednostem. 

Postřeh a  paměť rozvíjejí interaktivní 

hračky, ale i obyčejné pexeso. Míče, vo-

zíčky, kočárky, tahací hračky pomáhají 

rozvíjet koordinaci svalů a dítě získává 

jistotu v  pohybu Vkládání tvarů, lego 

a podobné stavebnice, stejně jako na-

vlékání korálků rozvíjejí jemnou moto-

riku. Stavebnice, tabule, hudební ná-

stroje, barvy rozvíjejí kreativitu.

-if-

Foto: Schutterstock.com, 

zdroj: Malysvet.cz, Mahracka.cz, Family 

Star, super.cz, pppbruntal.cz
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Svět nejmenších

Kojenecké koliky jsou starým známým nepřítelem maminek i jejich malých 

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

narození do šesti měsíců věku. Nejkritičtější je období kolem druhého 

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

jediným způsobem, který zatím zná, tedy pláčem.

KDYŽ MIMINKOpláče



Kolika se nejčastěji projevuje tak, že je 

miminko v nepohodě a neustále pláče. 

Charakteristický je záchvatovitý, neu-

tišitelný pláč bez vysvětlitelné příčiny, 

který trvá více než tři hodiny denně 

a  zjevuje se více než tři dny po dobu 

nejméně tří týdnů.  Kolikami trpí děti 

převážně ve večerních hodinách.

Určit přesnou příčinu, proč se kolika 

objevuje, je velmi náročné. Stanovení 

diagnózy stojí především na detailním 

a cíleném kladení otázek rodičům, ze-

jména pak mamince, o  problémech 

a potížích dítěte. Často se využívají i vy-

šetření ultrazvukem, aby se vyloučily 

vnitřní deformace nebo gastroezofage-

ální reflux.

Obtíže spojené s kolikami mohou sou-

viset jak s  psycho-sociálními faktory, 

jako jsou např. napětí mezi matkou 

a  dítětem, nezralost nervového systé-

mu, neschopnost dítěte zpracovat vněj-

ší podněty, přílišná úzkostlivost matky, 

nesprávná technika krmení či poporod-

ní deprese, tak i s organickými onemoc-

něními (např. napadení parazity). Také 

mohou souviset se stravou matky, ale 

i dítěte.

„Kolika je ve velké míře způsobena ne-

zralostí struktur trávicího traktu. U čás-

ti dětí s kolikami je příčinou intolerance 

laktózy. Je obvykle přechodná v  prv-

ních měsících života a  je způsobena 

nedostatečnou aktivitou střevního en-

zymu laktáza, která tráví mléčný cukr 

laktózu,” vysvětluje pediatrička MUDr. 

Darina Čiková. Laktóza je hlavním cuk-

rem každého mateřského mléka a na-

chází se také v tekuté kojenecké stravě. 

K  tomu, aby mohla být střevy dobře 

vstřebána, je potřeba, aby byla rozděle-

na na své dvě molekuly - glukózu a ga-

laktózu. To má v těle na starosti enzym 

laktáza. U  mnoha kojenců však jeho 

produkce není dostatečná. To způsobu-

je, že nestrávený mléčný cukr přechází 

do dolních částí trávicího traktu. Ná-

sledně dochází v  tlustém střevě k pro-

cesu kvašení a  produkci plynů. Intole-

rance laktózy se projeví nadýmáním, 

zvětšením bříška, zhoršeným refluxem 

se zvracením, řidšími stolicemi a bolest-

mi bříška. U  některých jsou přítomny 

jen kolikovité bolesti bříška. Kojenecké 

koliky způsobené intolerancí laktózy 

jsou většinou přechodné a  odezní ko-

lem 4. až 6. měsíce věku dítěte.

Zásady, které mohou pomoci předejít 

kojenecké kolice, nebo jak ulevit mi-

minku, vysvětluje MUDr. Čiková: „Po-

hoda v rodině bez většího stresu, správ-

ná 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, papri-

ky nebo příliš kořeněná jídla). Vhodné 

jsou i masáže bříška ve směru hodino-

vých ručiček a přípravky na odplyňová-

ní. I  šetrně zavedená rektální trubička 

může miminku ulevit. Pokud je příči-

nou kolik intolerance laktózy, pomůže 

dodávání enzymu laktáza ve formě ka-

pek, který tráví mléčný cukr laktózu.” 

Zdroj: detskekoliky.cz, 

foto: Schutterstock.com
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Děti, které dostávají kapesné, dokážou 

i v dospělosti lépe spravovat své finance. 

„Finanční výchova je důležitá odmalička, 

děti by se měly učit zodpovědnosti a uvě-

domovat si hodnotu peněz,“ upozorňu-

je, Pavla Hávová tisková mluvčí ČSOB. 

Nejprve je třeba, aby se rodiče s dítětem 

domluvili na tom, jaká bude výše kapes-

ného, jak může dítko získat peníze navíc 

či kdy bude kapesné dostávat. 

Kapesné by se ideálně mělo skládat ze 

dvou složek. První by měla být auto-

matická, druhá motivační.  Pohyblivou 

částku by dítě mělo dostávat za speciální 

zásluhy, ne za běžnou pomoc v domác-

nosti jako je vynesení koše či pomoc s ná-

kupem. To potvrzuje i psychoterapeutka 

RNDr. Jana Tamchynová: „Výše kapesné-

ho se samozřejmě liší podle věku dítěte, 

jeho potřeb i finančního zajištění rodiny. 

Pro všechny ale platí, že by si děti měly co 

nejdříve začít uvědomovat hodnotu pe-

něz a složitost jejich vydělávání.“ 

Termín vyplácení kapesného by měl být 

také pravidelný, aby se dítě naučilo, že 

pokud peníze utratí najednou, musí si 

v  následujících dnech odepřít to, co by 

chtělo. Podle nového průzkumu českých 

bank dostává většina menších dětí na 

základní škole peníze jednou týdně, a to 

v pondělí. Během středoškolského studia 

se frekvence vyplácení změní na měsíční, 

přičemž „výplatní termín“ dítěte se sho-

duje s  výplatou jeho rodičů. Ti kapesné 

vyřídí společně se zaplacením pravidel-

ných složenek.  

V HOTOVOSTI ČI PŘEVODEM?
Naučit dítko co nejdříve ovládat inter-

netové bankovnictví a  platit kartou, 

rozhodně není na škodu. Je to praktická 

dovednost do budoucího života. Vyplá-

cet kapesné převodem na účet dítěte je 

pro mnoho rodičů nejsnazší způsob, pře-

devším pro starší děti. „Na svém účtu si 

nastaví trvalý příkaz a peníze odejdou dí-

těti automaticky. Banka na platbu nikdy 

nezapomene,“ popisuje Pavla Hávová. 

Z  průzkumu dále vyplynulo, že pouze 

16 % dotázaných by kapesné vyplácelo 

výhradně v  hotovosti. Oproti tomu 41 

% respondentů se shodlo na tom, že by 

kapesné převodem posílalo dětem až 

poté, co nastoupí na střední školu. Elek-

tronické kapesné si pro děti na 1. stupni 

ZŠ dokáže představit 12 % rodičů, 20 % 

dotázaných by kapesné vyplácelo převo-

dem u školáků na 2. stupni. 

Pokud dítě nemá svůj účet, lze vymy-

slet i  jiné alternativy. Například ČSOB 

a  Era nabízejí předplacenou dobíjitel-

nou COOL kartu na kapesné, se kterou 

lze platit v obchodech i vybírat v banko-

matech. Rodič dostane po každé platbě 

SMS, takže přesně ví, kdy a  za co jeho 

dítko utrácí a může tak na něj výchovně 

působit. Dítě se tak díky tomu naučí dob-

ře hospodařit se svými penězi. 

Foto: Schutterstock.com

ORIENTAČNÍ VÝŠE KAPESNÉHO

1. až 5. třída 10-50 kč/týden

6. až 9. třída 200 – 400 kč/měsíc

střední škola 400 – 800 kč/měsíc

vysoká škola 400 – 800 kč/měsíc
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Škola, základ života

Umění hospodařit s penězi je neocenitelnou praktickou dovedností do 

života, kterou se děti ve škole nenaučí. Zásadní roli v tom však hrají rodiče, 

kteří prostřednictvím kapesného a nastavení odměn formují svému dítěti 

to, jak vnímá peníze. A kdy jindy s finanční výchovou začít, než se startem 

školní docházky. 

KAPESNÉ NAUČÍ DĚTI
UVĚDOMOVAT SI HODNOTU PENĚZ
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Škola, základ života

Leváků je v naší populaci přibližně 10%. 

Jsou tedy oproti pravákům jednoznačně 

v menšině.

POMOC, 
BUDE LEVÁK



Pojmy praváctví a leváctví jsou opřede-

ny poměrně řadou mýtů a pověr. Leváci 

byli dříve považováni za přinejmenším 

“podivné”, byli přecvičováni a  tlačeni 

k přizpůsobení se pravoruké společnos-

ti. Dnes však již víme, že toto přecvičo-

vání je vážným zásahem do spolupráce 

mozkových hemisfér, což může vést 

k  řadě komplikací ovlivňujících vývoj, 

a  to zejména v  oblasti rozvoje řeči 

a  myšlení. Přecvičováním se potlačuje 

přirozená tendence, dítě se nutí k uží-

vání méně obratné ruky, je tedy celko-

vě méně obratné a může ztrácet chuť 

a motivaci k práci.

OČ SE JEDNÁ? 
Lateralita, tedy laicky řečeno upřed-

nostňování jedné strany (ruky, oka, 

nohy, ucha,...) před druhou, je přede-

vším projevem činnosti dynamických 

vztahů mozkových hemisfér a  velmi 

úzce souvisí se zráním naší nervové sou-

stavy. Doba, kdy se náš nervový systém 

rozvíjí nejintenzivněji je prenatální ob-

dobí, tj. doba před narozením, a  také 

období krátce po našem narození. 

V tomto období se střídají období asy-

metrická (tj. upřednostňování pouze 1 

ruky) a symetrická (kdy dítě střídá ruce 

obě, žádnou nepreferuje). Vše však 

směřuje k  vyhranění funkce jednoho 

z párových orgánů.

Funkce jednotlivých párových motoric-

kých (ruce, nohy) nebo smyslových or-

gánů (oči, uši) nejsou shodné, mluvíme 

o  dominanci jednoho z  nich. Přičemž 

tato dominance není v  raném dětství 

vždy zcela jasná, ale stále se vyvíjí. Asy-

metrie ve výkonnosti rukou je přitom 

výhodná z hlediska účelnosti a hospo-

dárnosti pracovního procesu, protože 

umožňuje vysokou specializaci v  jed-

notlivých činnostech. Tyto pak provádí 

obratnější ruka a druhá provádí práce 

“pomocné”.

DOMINANCE RUKY A OKA
V  rámci předškolního věku je kladen 

důraz na dominanci ruky a  oka, jako 

dvou orgánů zodpovědných v rámci je-

jich koordinace za činnosti úzce spoje-

né se školou.

Může se stát, že u  některých dětí je 

dominance ruky, která je pro rodiče 

nejsnadněji pozorovatelná, patrná již 

kolem 3. roku života. Jiné děti ruce 

střídají, mají obě stejně šikovné a v jed-

notlivých činnostech je frekvence jejich 

užití téměř shodná. Také se může stát, 

že preference v  užívání jedné ruky se 

v průběhu vývoje změní.

Hraje zde roli samozřejmě dědičnost, 

ale také tendence napodobovat, pří-

padně přizpůsobit se nebo vyhovět 

požadavkům okolí. Vyšetření laterality 

je důležité především tam, kde je po-

dezření na mozkovou dysfunkci nebo 

tam, kde je podezření, že nešetrný 

vnější zásah do přirozené laterality 

může ovlivnit školní výkonnost.

Důležité je také v době před zahájením 

školní docházky s  jistotou určit, která 

ruka je dominantní a kterou rukou tedy 

dítě zahájí nácvik psaní. Z hlediska do-

minance je užitečné znát i dominantní 

oko, které se v  procesu psaní výrazně 

svou funkcí podílí.

Pokud máte jako rodiče pochybnosti, 

je vhodné kontaktovat některé z pora-

denských zařízení a poradit se s odbor-

níkem.

PRAVÁK NEBO LEVÁK? 
U  dítěte zhruba do dvou let věku ne-

lze jednoznačně odhadnout, zda bude 

pravák či levák, protože nervová sou-

stava se vyvíjí postupně stejně jako 

všechny orgány a  jejich funkce. Proto 

také malé děti používají při svých akti-

vitách obě ruce, někdy více pravou - jin-

dy levou. Postupným rozvojem nervové 

soustavy si dítě samo určí vedoucí horní 
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končetinu a tu bude při všech svých ak-

tivitách stále častěji používat, takže do 

3 let věku bude zřejmé, zda vaše dítě 

je pravák či levák. I když jsou také vý-

jimky, některé děti v předškolním věku 

používají obě ruce stejně - v  takovém 

případě je na místě vyšetření dětským 

psychologem (na základě vhodných 

testů lze určit lateralitu, aby dítě po-

užívalo správnou ruku).Nikdy není na 

místě násilné přeučování, to by mohlo 

být příčinou pozdější nějaké neurotické 

poruchy, která se vždy obtížně odstra-

ňuje (tiky, koktání apod.).

TIPY NA TO, JAK ODHALIT DO-
MINANTNÍ RUKU A OKO DÍTĚTE
Pro rodiče starších dětí je nejsnadnější 

cestou k  „odhalení“ dominantní ruky 

či oka prosté pozorování. Sledujte, do 

které ruky vaše dítě bere častěji hračky 

při spontánní hře, např. kladívko, kost-

ky při stavění, korálky v  mozaice, klíč 

do zámku, provlékání provázku, hod 

míčem (pokud již dítě zvládne hod jed-

nou rukou),…

Pozorujte dítě také při řízených činnos-

tech – vždy však nechte výběr ruky na 

něm – sledujte, do které ruky bere nůž-

ky, pastelky, štětce, ale také třeba lžíci.

Pokud jí dítě příborem, dívejte se na to, 

jak ho používá. I  leváci si někdy zvyk-

nou držet nůž v  pravé ruce a  vidličku 

v  levé, jejich použití je však opačné. 

Nůž často jídlo jen přidržuje a vidlička 

„trhá“ na kousky. Dominantní je tedy 

v tomto případě ruka, která drží vidlič-

ku. Zjistit dominanci oka lze opět vcel-

ku jednoduše – nechte dítě kouknout 

do klíčové dírky, do dalekohledu vytvo-

řeného ze stočeného papíru, do kalei-

doskopu, apod. Pokud si ani po tomto 

pozorování nejste zcela jistí, navštivte 

psychologa, který vám určitě poradí.

PSANÍ LEVOU RUKOU
V dnešní době je výskyt levorukých lidí 

v naší společnosti vyšší než v minulém 

století. Nedochází k  násilnému přecvi-

čování leváků na praváky, ale stále pře-

trvává řada otázek týkajících se zásad 

správného nácviku psaní levou rukou.

Důležitá je poloha papíru nebo sešitu. 

Levák má mít sešit nakloněný doprava, 

což je přesně na opačnou stranu než 

dítě pravoruké. Směr písma jde zleva 

doprava. Úchop psacího náčiní je stejný 

jako u praváků – pero nebo tužku drží 

dítě palcem a ukazováčkem a zespodu 

jej opírá o  prostředníček. Prsty, který-

mi drží tužku, by měly být pod linkou, 

aby dítě vidělo, co píše. Výběr psacího 

náčiní pro leváka je velmi důležitý, aby 

nedocházelo k rozmazávání písma. Na-

štěstí dnes již je na truhu velké množ-

ství psacích pomůcek určených  speciál-

ně pro leváky.

Nejčastější chybou u  leváků bývá ten-

dence ruku v zápěstí nadměrně ohýbat, 

vykrucovat. Tomuto nesprávnému ná-

vyku předejdeme zejména nakloněním 

papíru vpravo, kdy dítě není nuceno 

ruku vytáčet, aby vidělo napsaný text.

PŘECVIČOVAT ČI  
NEPŘECVIČOVAT?
Toto je velmi důležitá otázka. Obec-

ně platí, že je nutné delší dobu vývoj 

sledovat a nechat dostatečnou volnost 

přirozenému výběru dítěte. Nikdy není 

vhodné nutit ho do něčeho, v  čem se 

necítí dobře. Užitečné je dítě sledovat 

v průběhu spontánních činností a v po-

čátcích se třeba i  zaměřit na posílení 

jemné motoriky obou rukou a  schop-

nosti koordinovat jejich spolupráci. Po-

kud zjistíme, že je dominantní oko pra-

vé a ruka nevyhraněná, pak je užitečné 

se více zaměřit na procvičování pravé 

ruky (nebo naopak – dominantní oko 

levé a ruka nevyhraněná, pak se snaží-

me rozcvičit ruku levou). Vždy se však 

jedná o  složitý a  velmi citlivý proces, 

který je nutné provádět pod odborným 

vedením speciálního pedagoga.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schuttesrstock.com, 

zdroj: prolevaky.cz, babyonline.cz
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Jak vybrat tu správnou hračku, aby se 

finančně vyplatila a miminko si s ní vy-

hrálo?

Nejprve se podíváme na obal hračky, 

pro  jakou věkovou kategorii je hračka 

určena.  Většinou se rozdělují na kate-

gorie:

0m+-od narození - hračky by měly pod-

porovat jednotlivé smysly. Měly by mít 

výrazné barvy a  vzory, kontrastní ma-

teriály a konejšivé zvuky. Kojenci už od 

dvou měsíců jsou schopni rozpoznat 

tenké proužky a rozlišují světlo a tmu, 

ideální může být černobílá hračka s vý-

razným rozdílným kontrastem.

 6m+ od půl roku - hračky by měly roz-

víjet motoriku, koordinaci a sílu v hma-

tu. Měly by mít rozmanité tvary, zábav-

né zvuky a poutavou strukturu látek.

12m+ od roku - hračky by měly pomá-

hat naučit se chodit a mluvit. Vybíráme 

tedy aktivní hračky, které také podpo-

rují fantazii a představivost.

18m+ od roku a půl – hračky by měly 

naučit dítě rozlišovat shody a  rozdí-

ly objektů a  zlepšovat schopnost řeči. 

Ideální jsou hračky s rozdílnou texturou 

látek pro stimulaci hmatu.

Dbáme na kvalitu a bezpečnost. Je lepší 

kupovat hračky od renomovaných vý-

robců s atestací na bezpečnost. U plas-

tových hraček je lepší dát přednost 

tvrdšímu plastu, protože měkký plast 

může obsahovat jedovaté ftaláty, ško-

dící zdraví. Hračka musí být pevná, dítě 

si ji nesmí samo oddělit.

Zdroj: mojebrisko.cz

Hrací dečka 
od miminka až po batole
Vaše milované dítko, které je od narození 
neustále v pohybu přece potřebuje 
útulné místečko, kde se může protáhnout, 
otáčet se, kopat nožičkami, ležet na 
bříšku a vůbec si protahovat všechny 
možné svaly. Naše nová rozkládací hrací 
dečka nabízí měkoučký povrch, světelné 
a zvukové efekty, hudbu a spoustu hraček, 
které zabaví každé miminko.
Pro děti od narození.

fisher-price.cz

CZ_FP_Zirafka_210x148.indd   1 5.10.15   16:27

V tomto čísle se podrobně věnujeme tomu, jak vybrat správnou hračku. 

Zvláštní kategorii ale tvoří hračky pro miminka, pojďme se trochu zorientovat 

v této nabídce. 

PRO MIMINKO
HRAČKA

Komerční prezentace
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Škola, základ života

JAKOU ŠKOLU VYBRAT? 
ANEB PLATÍ, ŽE DRAŽŠÍ JE LEPŠÍ?



Rodiče si pro své dítě mohou zvolit ja-

koukoliv základní školu. Někdy je volba 

snadná, neboť v  okolí bydliště je jen 

jedna škola, jindy mají rodiče opravdu 

z  čeho vybírat. Obzvláště ve větších 

městech se nabídka škol může velmi li-

šit. Každá škola má svůj vzdělávací pro-

gram. Některé školy jsou zaměřeny na 

výuku jazyků, jiné na sporty, výpočetní 

techniku a další. Pro někoho může být 

zajímavý například program „Začít spo-

lu“, který se zaměřuje na individuální 

přístup k  dítěti, spolupráci/partnerství 

rodiny, důraz se klade na podnětné 

prostředí. Další rodiče mohou třeba 

preferovat projektové vzdělávání, tý-

movou práci dětí, školu hrou. Nakonec 

je třeba jen upozornit, že ředitel školy 

musí přednostně přijmout děti s  trva-

lým pobytem v daném školském obvo-

du (spádové oblasti).

STÁTNÍ NEBO SOUKROMÁ? 
Toť otázka. První soukromé mateřské 

školky a  základní školy u  nás začaly 

vznikat hned po roce 1989. Po více než 

dvaceti letech se ale ukazuje, že zájem 

o  tyto privátní vzdělávací instituce je 

minimální. Do soukromých školek cho-

dí jen 1,5 % všech dětí, do základních 

pak méně než 1 %. Důvodem je jednak 

relativně hustá síť státních mateřských 

i základních škol, jednak také cena sou-

kromých zařízení. Školní rok v mateřin-

ce soukromé školy vyjde třeba v praž-

ském vzdělávacím zařízení The Prague 

British School na 210 000 Kč za rok. Po-

chopitelně čím je stupeň vzdělání vyš-

ší, tím větší jsou i výdaje.  Za závratné 

sumy školy nabízejí žákům důkladnou 

výuku cizích jazyků, kvalitní zázemí, 

mimoškolní aktivity a  často i ubytová-

ní. Logicky se však nabízí otázka: Má 

smysl posílat do podobných zařízení už 

předškoláky? Podle odborníků to smy-

sl má, otázkou ale je, kolik rodin si to 

opravdu může dovolit. Jednou z výhod 

takovýchto zařízení bezpochyby je, že 

počet dětí na jednoho učitele je v nich 

mnohem menší než ve státních školách. 

INDIVIDUÁLNĚJŠÍ PÉČE
Dítěti se tak dostane větší a  individu-

álnější péče a  škola se více přizpůsobí 

i časovým možnostem rodičů. Cizí jazyk 

je další bonus, ovšem některým dě-

tem může výuka přinést i komplikace.  

Každopádně co se zdá být výhodou 

pro jednotlivce, nemusí být výhodou 

pro společnost. Talentovaní jedinci jsou 

v  elitních školách vytrženi z  běžného 

kolektivu, kde svým příkladem mohli 

pomoci „vytáhnout“ některé další 

děti k lepším výsledkům. Co to způ-

sobí? Podle Jiřího Braňky, experta 

z  Národního vzdělávacího fondu 

může mít tento model za násedek 

značnou diferenciaci kvality ve 

vzdělávání a následně i na trhu prá-

ce. Samostatnou kapitolou je pak 

školné. Nejde totiž jen o platby za 

mateřinku – pokud dítě jednou za-

čne v elitní škole, mělo by na stejný 

systém vzdělání navázat i v budouc-

nosti. Kolik rodičů si však můžete dovo-

lit hradit rok co rok statisíce?

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Pokud už mate svou základní školu vy-

branou, brzy vás čeká zápis do první 

třídy. Ten neprobíhá na všech školách 

stejně. Zákonem stanovený termín pro 

konání zápisu je od 15. ledna do 15. 

února. Termín/y stanoví ředitel školy 

a rodiče je zpravidla najdou na dveřích 

školy, na internetových stránkách školy 

a  radnice i  na dalších obvyklých mís-

tech. K zápisu je třeba přinést rodný list 

dítěte a občanský průkaz rodiče. 

KTERÉ DĚTI SE MUSÍ K ZÁPISU 
DOSTAVIT
K zápisu se musí dostavit všechny děti, 

kterým bylo nejpozději k  31.8. 2016 

šest let. Pokud dítě dosáhne věku šesti 

let do konce roku 2016 (tedy od 1. září 

do 31. prosince 2016), může být přija-

to do první třídy za předpokladu, že 

je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 

a požádá o to jeho rodič (zákonný zá-

stupce).

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ  
DOCHÁZKY
K zápisu se musí dostavit i děti, u kte-

rých se zvažuje odklad povinné školní 

docházky. O  odložení nástupu dítěte 

do první třídy musí požádat jeho rodič 

(zákonný zástupce). Žádost je nutné 

podat písemně a  je nutno k  ní dolo-

žit doporučující posouzení příslušné-

ho školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologická poradna, 

speciální pedagogické centrum) a  od-

borného lékaře. Ředitel školy odloží 

nástup do první třídy o  jeden školní 

rok. Dítě jde k  zápisu pouze jednou – 

má-li odklad povinné školní docházky, 

znovu již k zápisu do první třídy nemusí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte-li možnost, navštivte se svým dí-

tětem den otevřených dveří, které ško-

ly často pořádají. Jedná se o jedinečnou 

příležitost, jak se seznámit se školou, 

pedagogickým sborem, systémem výu-

ku a  také s  celkovou atmosférou ško-

ly. Pro dítě je velkým přínosem fakt, 

že v  den zápisu nejde do neznámého 

prostředí. Některé školy pro budoucí 

prvňáčky připravují i další formy sezná-

mení se školou i budoucími spolužáky 

(škola nanečisto).

Spoustu zajímavých informací najdou 

rodiče předškoláků a školáků na webo-

vém portálu  www.jdemedoskoly.cz. 

Je zde k  dispozici například databáze 

škol, články, diskuse, poradnu s odbor-

níky, průvodce rodiče školou nebo pra-

covní listy pro předškoláky.

Samotný zápis do první třídy je pro dítě 

(i jeho rodiče) důležitým dnem. Je fajn, 

když mohou do školy doprovodit svého 

syna či dceru oba rodiče a třeba i jeho 

sourozenec. K  pocitu „něčeho zvlášt-

ního“ může přispět i  slavnostní oble-

čení. S dítětem je vhodné již dopředu 

o tomto dni mluvit, aby vědělo, co ho 

čeká a  nebálo se. Zpravidla si s  bu-

doucím prvňáčkem bude povídat paní 

učitelka či pan učitel bez přítomnosti 

rodiče. Dítě může být požádáno, aby 

řeklo básničku či pohádku, ukázalo, jak 

umí počítat, zda zná nějaká písmenka 

a další. Většinu věcí zná z mateřské ško-

ly či běžného života, takže není třeba 

dopředu potomka nějak trénovat či 

zkoušet. Tak hodně štěstí – prvňáčkům 

i rodičům.

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Shutterstock.com
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MICHEL FABER
Jablko
Povídky ze světa Kvítku karmínového a bílého
228 Kč

Neobyčejně populární Faberův román Kvítek karmínový a bílý končí 
větou „Ale teď už je čas, abyste mě nechali jít.“ Přesně to ale mnozí 
čtenáři nebyli ochotní udělat. Stěžovali si na příliš otevřený konec 
a zasypali autora dotazy jako: „Co to má znamenat? Co se stalo se 
Sugar a Sofií? Plánujete pokračování?“ Michel Faber se mu léta brá-
nil. Pak napsal pro svého italského nakladatele jednu povídku jako 
vánoční dárek. Záhy ho ale napadl námět na druhou, třetí… a najed-
nou měl dost materiálu na celou povídkovou sbírku. V každé z nich 
„navštívil“ jednu postavu ze světa Kvítku: protivnou komornou Claru 
(z níž se v této knize stala prostitutka), světáka Bodleyho, dvakrát 
Sugar, stárnoucího Williama (který se napájí portským a laudanem 
a dumá, kde se ten jeho život sakra zvrtl), Emmelínu Foxovou a na-
konec i Sofii. Povídky jsou to roz-
košné a zábavné, lze je číst zcela 
nezávisle na románu, ale v kom-
binaci s předchozí knihou jsou 
samozřejmě silnější. Poslední 
novela o Sofii, hnutí sufražetek 
v edvardiánské době i o tom, že 
člověk se nikdy nemůže úplně 
vrátit, patří k tomu nejlepšímu, 
co Michel Faber kdy napsal.

MILOŠ VACÍK
Pod hvězdami
Povídky z pouště a moře
298 Kč

Pod hvězdami je první knihou Mi-
loše Vacíka, hudebníka, perkusisty 
a výtvarníka, autora známého spíše 
svými hudebními výlety a nahrávkami 
inspirovanými Brazílií, Kubou či Afrikou. Kni-
ha má podtitul Povídky z pouště a moře. V těchto extrémních kraji-
nách se odehrávají záblesky bajek ze života zvířat, lidského snažení 
a věčného hledání. Z hvězd, planet a komet, po tisíce let sledovaných 
pozemskými tvory v obdivu i pokoře, jsou nezaujatí svědkové, kteří 
jsou důkazem toho, že v nebeských výšinách plyne čas jiným tempem. 
Texty se vine jako jemná červená nitka konfrontace pozemského jepi-
čího snažení s pomalým tokem nebeským. V knize najdete pětatřicet 

povídek a sedmatřicet celostrán-
kových barevných ilustrací. Texty 
o hledání, naději, bolesti i prcha-
vém štěstí, smutku a touze.

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

www.argo.cz

KNIŽNÍ TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

JAK DĚTI PŘIPRAVIT NA BUDOUCNOST? HRAJTE SI!
Tempo dnešní doby se zrychluje a my často přemýšlíme, jestli dá škola dětem vše, co potřebují 
pro život. Je dobré vědět, že ten nejdůležitější základ jim dáváme my, rodiče. Děti se totiž od 
nás učí dovednosti, o kterých dnes víme, že jsou pro život nejdůležitější.  Pomoci v tom může 

třeba vhodně zvolená hra či hračka.
Dovednosti, jako komunikace, emoční 

inteligence, kreativita, asertivita a  dal-

ší z  okruhu tzv. měkkých dovedností, 

tvoří základ požadavků na pracovníky 

na mnoha pracovních místech, ale jsou 

důležité i  v  osobním životě, kde napo-

máhají k větší spokojenosti. Děti se je učí 

převážně mimo školu od rodičů a  blíz-

kých, a  to především napodobováním 

nebo hrou, při které si tyto dovednosti 

zkoušejí. Vhodné hry a hračky pomáhají 

rozvíjet fantazii, učí děti rozumět sobě 

samým i  světu okolo, jejich fungování 

v něm a v neposlední řadě jim pomáhají 

řešit problémy.  Rodiče tak výběrem dob-

ré hračky a  časem společně stráveným 

s dítětem mohou efekt učení podpořit.

NEVÍTE SI RADY? SÁHNĚTE PO 
SPECIÁLNÍCH HRÁCH A HRAČKÁCH
Komu by se chtělo donekonečna vymýš-

let pestré aktivity pro děti? Dobré je, 

že dnes existuje mnoho hraček a  her, 

které jsou přímo vytvořené pro rozvoj 

měkkých dovedností. Například projekt 

Hračky vzdělávačky nabízí na jednom 

místě hry i hračky roztříděné podle do-

vednosti, kterou rozvíjí. Navíc nabízí 

návody, neboli nápadníky aktivit, kte-

ré jsou vytvářeny k  některým hračkám 

i  hrám a  popisují, jaké možnosti daná 

hračka skýtá a v čem dítě rozvíjí. Návody 

připravují lidé, kteří se věnují pedagogi-

ce a psychologii. Každá hra i hračka pro-

jde rukama odborníka, až potom 

je doporučována. 

Například pro rozvoj emoční 

inteligence existují oblíbené 

knihy Ferda a  jeho mouchy 

a Ferda v tom zase lítá, dopl-

něné souborem dalších akti-

vit, které rozvíjí schopnost 

dítěte rozumět vlast-

ním emocím a  zvlá-

dat je. Spolu s další-

mi hrami a hračkami 

pro rozvoj různých kompetencí je najde-

te na webu 

www.HrackyVzdelavacky.cz

Komerèní prezentace

scio.indd   1 3.11.2015   16:23:45
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Rozdíl mezi prebiotiky a probiotiky není jenom změna písmenka v názvu. 

Prebiotika (rozpustná vláknina) slouží jako substrát podporující růst a aktivitu 

zdraví prospěšných střevních baktérií. Nejedná se tady o živé mikroorganismy, 

ale látky, které podporují životaschopnost a funkci přirozené střevní mikroflóry. 

Probiotikum je mikroorganizmus, který po konzumaci (v kvašených mléčných 

výrobcích nebo kapslích) příznivě ovlivňuje složení přirozené střevní mikroflóry.

PROBIOTIKA 

PREBIOTIKA
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Prebiotikum je nestravitelná složka 

potravin (vláknina), která podporuje 

růst nebo aktivitu střevní mikroflóry. 

Zpravidla se jedná o těžko stravitelné 

nebo nestravitelné oligosacharidy. Ty 

se v tlustém střevě stávají substrátem 

pro některé žádoucí bifidobakterie, 

které ji zkvašují (hlavními „odpadními“ 

produkty jsou kyselina máselná, propi-

onová či octová). Nejznámější je oligo-

sacharid inulin, praktický význam mají 

frukto-oligosacharidy (FOS).

Tvorba mastných kyselin s krátkým ře-

tězcem (kyselina máselná, propionová 

či octová) představuje velký benefit pro 

organizmus. Tyto kyseliny mohou být 

energeticky využity po přenosu portál-

ní krví do jater. Jejich působení přímo 

ve střevě je značné. Představují palivo 

pro buňky střevní sliznice, kyselina má-

selná má navíc ochranný efekt pro sliz-

niční buňky tlustého střeva. Jmenované 

kyseliny vytvářejí kyselé prostředí ve 

střevě, čímž dochází k  potlačení růstu 

hnilobných bakterií a podpoře množe-

ní kvasných bakterií. Tímto působením 

se snižuje onkogenní aktivita ve střevě 

i riziko civilizačních nemocí. 

Mezi další efekty působení vlákniny 

patří vazba některých vitaminů, stopo-

vých prvků, kalcia, cholesterolu, čímž je 

pozitivně ovlivněno jejich vstřebávání.

Vláknina váže též některé toxiny, a tím 

bezprostředně chrání střevní sliznici a 

posléze celý organizmus. Nezanedba-

telným účinkem je poněkud zpomalené 

vstřebávání jednoduchých sacharidů, s 

čímž souvisí nižší a rovnoměrnější po-

stprandiální glykemie (hladina glukózy 

v  krvi po jídle). Pro příznivé působení 

na střevní mikroflóru je vláknina také 

označována názvem prebiotikum. 

POZITIVNÍ ÚČINKY PREBIOTIK
• Zvětšují objem stolice a působí 

proti jejímu ztuhnutí (působí proti 

zácpě)

• Podporují střevní peristaltiku 

(střevní pohyby)

• Podporují imunitní systém

• Zlepšují vstřebávání vápníku a hoř-

číku, které je ve vyšším věku ome-

zeno, čímž podporují anti-osteo-

porotický proces

• Pravděpodobně mají pozitivní vliv 

na množství a složení krevních 

tuků

• Snižují aktivitu pro-kancerogen-

ních enzymů (protirakovinné účin-

ky byly prokázány v pokusu na la-

boratorních zvířatech)

• Omezují růst bakterií, které produ-

kují toxické sloučeniny amoniaku, 

dusíku a síry

• Podporují optimální složení mikro-

flóry, brání růstu choroboplodných 

bakterií (Salmonela, Clostridium, 

enteropatogenní Escherichia coli 

apod.)

PROBIOTIKA JSOU  
MIKROORGANIZMY
V  zažívacím traktu žije více než 500 

druhů bakterií. Kdybychom zvážili veš-

kerou střevní mikroflóru, dostali by-

chom úctyhodný výsledek: 1 – 3 kg (u 

dospělých). 

Bakterie v lidském střevě mají navíc vel-

ký význam, protože:

• ovlivňují imunitní systém,

• produkují mastné kyseliny s  krát-

kým řetězcem (význam viz výše),

• chrání před usídlením chorobo-

plodných (patogenních) mikroor-

ganismů,

• odbourávají některé škodliviny,

• mají antikancerogenní účinky,

• podílejí se na syntéze vitaminů 

(především K),

• zlepšují absorpci některých prvků 

z potravy (vápníku a hořčíku),

• podílejí se na metabolismu žlučo-

vých kyselin.

Probiotika jsou živé mikroorganismy, 

které příznivě ovlivňují složení přiro-

zené střevní mikroflóry, a tím i celkový 

zdravotní stav.

Existují dva zdroje probiotik. Prvním 

jsou zakysané mléčné výrobky, které 

tento údaj uvádí na obalu. Druhou sku-

pinu tvoří doplňky stravy (forma table-

tek či kapslí) s obsahem probiotik. 

Zdroj: vyzivapropacienty.cz, 

foto: Schuttesrstock.com
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„váš text“

Ohradní 10, Praha 4 
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137

www.3KOSHOP.czdresy & trička
pro fanoušky i hráče

Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

99
cokoliv

JMÉNO

99
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Velký
výběr
skvělé
CENY

NA

DOPRAVA
ZDARMA
Do 24hOD

www.pidilidi.cz
Prodej dětského a kojeneckého oblečení a obuvi

Objednejte nad 500 Kč, uveďte 
do poznámky k objednávce text: 
"MOJE RODINA“ a my vám 
nebudeme účtovat dopravné. 
Platí do 24.12.2015.

OBLEČ

STYLOVĚ
DÍTĚ



Výživa

Návrat do školních lavic neznamená jen návrat k určité rutině pouze pro 

děti, ale také jejich rodiče. Řešení svačin a jídla vůbec patří mezi tyto 

nikdy nekončící povinnosti. Přitom každý rodič chce, aby se jeho potomek 

stravoval kvalitně. S dětmi to ale v tomto směru nebývá úplně snadné. 

Jejich představa o tom, co by měly jíst, se od té maminčiny často velmi liší. 
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JÍDELNÍČEK
DĚTSKÝ



To nejlepší, co pro své děti můžete 

z  hlediska výživy udělat, je opravdu 

dbát na to, aby vaše dítko pravidelně 

a dobře snídalo. A co jsou ty „správné“ 

potraviny? Vše, co je plné vlákniny – ce-

reálie, ovoce, zelenina, dále pak mléč-

né výrobky (mléko, jogurt atd.), kvalitní 

bílkoviny (šunka).

PŘÍKLADY ZDRAVÉ SNÍDANĚ:
– celozrnné cereálie (ideálně neslaze-

né) s mlékem či jogurtem

– bílý jogurt s kousky čerstvého ovoce

– celozrnný toust, vejce  

– cereální bagetka se sýrem, vejcem 

nebo šunkou

– k pití se hodí ovocné či bylinkové čaje, 

100% džusy, mléko, kakao 

MAMI, JÁ TU MRKEV NECHCI!
Každé dítě je jiné. Některému chutná 

jogurt a  zelenina jaksi přirozeně, jiné 

dítě považuje tyto potraviny za téměř 

jedovaté a pozře je opravdu jen z do-

nucení. Ale nic není ztraceno. Opět jde 

o váš, tedy rodičovský přístup. Můžete 

dítěti ukázat, že mrkev jako jídlo může 

mít různé podoby nebo že maso nezna-

mená jen hamburger koupený ve stán-

ku s rychlým občerstvením. 

JAK POMALU, ALE JISTĚ ZMĚNIT 
JÍDELNÍČEK 
Pryč se stereotypem  – namísto stejné 

svačiny typu chléb se sýrem zkuste tro-

chu experimentovat. I obyčejné pečivo 

může mít mnoho podob: pita chléb, 

bagel, celozrnná houska se semínky, 

tortilly atd. To vše doplněné různými 

typy sýru, šunky, pomazánek. Pravda, 

bude to pro vás sice o něco náročněj-

ší na přípravu, dítě bude mít ale pestrý 

jídelníček a je větší šance, že mu přece 

jen něco z nabízeného zachutná.

Co nejjednodušeji  – ke svačině dítěti 

dávejte vždy kousek ovoce nebo zele-

niny. Ideálně ale takové, aby se mu vše 

dobře jedlo. Je mnohem větší šance, že 

vše sní, když ve svačinovém boxu najde 

oloupané a  na kousky nakrájené jabl-

ko, než když jej bude mít vcelku nebo 

dostane přezrálé meruňky, od kte-

rých bude leda tak upatlané. To platí 

i o ostatních potravinách. Pravidlo „čím 

jednodušeji, tím lépe“  zde rozhodně 

platí. 

Zrádné nápoje – víte, co vaše dítě pije? 

Kalorie se v  pití skryjí poměrně dob-

ře. Taková „limonáda pro děti“ v sobě 

může skýtat nejen umělá barviva a aro-

mata, ale hlavně i několik desítek kos-

tek cukru. Samozřejmostí by mělo být 

nekonzumování nápojů s  kofeinem. 

Ideální je obyčejná voda, čaje nebo ře-

děné ovocné šťávy. 

Obědy ve školní jídelně – pokud máte 

tu možnost, objednávejte s dítětem do-

předu, co bude jíst. Školy tuto službu 

často nabízejí prostřednictvím webo-

vých stránek, takže ušetříte čas a  bu-

dete si jisti, že si nevybírá stále dokola 

hranolky a steak.

Zdroj: vyzivavnemoci.cz,

foto: Schutterstock.com
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BUĎTE ŠIK

V KUCHYNI

Více než 40 druhů elegantních 

zástěr pro velké i malé kuchařky 

včetně doplňků najdete na 

www.sikvkuchyni.cz

Astrid Batole dětský

ochranný krém proti 

opruzeninám
Voděodolné složení krému s obsahem oxidu 

zinečnatého vytváří na dětské pokožce 

jemnou vrstvu, která ji spolehlivě chrání 

před podrážděním, zarudnutím a vznikem 

opruzenin. Další obsažené účinné látky 

– jojobový olej a vitamín E pokožku pod 

plenkami regenerují a urychlují hojení 

podrážděných míst. 

Dermatologicky testováno. 

75 ml

www.astrid.cz

Astrid Batole dětský ošetřující 

tělový olej
Je vhodný ke každodennímu ošetření 

a ochraně citlivé dětské pokožky, zvláště po 

koupeli. Obsažené účinné látky – Squalen, 

získávaný z olivového oleje, a vitamín E 

pokožku zvláčňují, zjemňují, napomáhají její 

regeneraci a chrání ji po dlouhou dobu před 

vysoušením. 

Dermatologicky testováno.

200 ml

www.astrid.cz

Lahodné zimní osvěžení – Tic Tac® Winter
Milovníci lahodných bonbonů Tic Tac® se mohou radovat. 

Na pulty obchodů přichází nová limitovaná edice Tic Tac® Winter, která 

potěší a pobaví nejen při zimních radovánkách. V baleních 18 g a 98 g 

jsou od září do vyprodání zásob 

k dostání dvě zimní varianty 

oblíbeného dražé – Tic Tac® 

Winter Sweet Mint a Tic Tac® 

Winter Red Berry. Zároveň je na 

bonbonech speciální 

zimní potisk s motivy 

vloček a sněhuláků, a to 

v obou variantách 

balení. 

ZAZU – Ovečka FIN
Roztomilá ovečka FIN jako lampička na čtení 

a noční světlo v jednom.

Díky vestavěné dobíjecí baterii je možné 

ovečku vzít kamkoliv s sebou.

Více na www.yookidoo.cz

Úsměv nejen na Štědrý den.
Přijde vám to jako včera, kdy jste nakupovali vánoční dárky pro celou rodinu? 

Rok uplynul jako voda a tentokrát je cíl jasný – obstarat vánoční nadílku 

s předstihem. S tímto úkolem vám mohou jednoduše pomoci vaše děti. 

Stačí je nechat, aby vyplnily vlastní LEGO® seznam přání, ještě než vůbec 

vyrazíte nakupovat. Svůj LEGO seznam přání mohou vyplnit jednoduchým 

a zábavným způsobem na speciální stránce www.lego.cz/vanoce. 



Pro ještě rychlejší oholení
Nový Braun Series 3 je nejnovější generací světově nejprodávanějších 

planžetových holicích strojků. Hřebínek Micro Comb ve vylepšeném tro-

jitému holicímu systému lépe navádí vousy do stříhací části planžety pro 

ještě rychlejší oholení. 

Nová optimalizovaná 

technologie SensoFoil™ 

s dvěma planžety slouží 

k oholení kratších vousů 

a střední zastřihovač je 

určený pro delší vousy. 

Series 3 si tak jednoduše 

poradí i třídenním strni-

štěm a je zároveň šetrný 

k pokožce.

GAGA’S PLENY®

Potěšte praktickým a atraktivním dárkem ze sortimentu GaGa’s plen. 

Zdravý zadeček pro miminko a snadné přebalování pro maminku udělají 

radost nejen pod stromečkem

Více na www.gagapleny.cz

Pro radost holčiček (i jejich maminek)
Kreativní sady TOP FASHION - Modelka 

To je něco pro šikovné holčičky! Kterou by nebavilo převlékat si vlastní panen-

ky?  Chytře vymyšlené kreativní sady s velkými siluetami panenek vysokými 

téměř 40 cm, pomohou holčičkám nejen zlepšovat motorické pohyby prstíků, 

ale s pomocí maminčiných rad se mohou 

zdokonalit v citu pro módu a oblékání. Na 

převlékání panenek nepotřebujte žádné 

lepidlo! Šatičky a části outfitů se přichytí 

sami, za to si s chutí zastříháte s nůžkami 

a využijete spoustu fantazie. A co si budeme 

namlovat s holčičkami si jistě rádi vytvoří svůj 

outfit i jejich maminky.

V obchodech s hračkami a e-shopech po 

celé ČR a SR
www.pexi.cz

DESIGNOVÉ METLIČKY

od franzouzské značky PYLONES
Designová metlička Melusine patří k důmyslně vytvoře-

ným kuchyňským pomocnicím, které dokáží perfektně 

odvést svou práci a přitom vypadat úchvatně. Pyšní se 

bohatou sukní, kterou pečlivě vyšlehá, cokoliv potře-

bujete! Těsto, vajíčka nebo šlehačka? Nic pro ni není 

problém. A když skončíte s vařením, můžete si ji díky 

zajímavému poutku zavěsit u vás v kuchyni na obdiv. 

Tento a další zajimavé designové dárky značky 

PYLONES zakoupíte v pražském obchodě  

PYLONES, který už 5 let sídlí na adrese  

28.října 11 v Praze 1, anebo na eshopu: 

www.pylones-eshop.cz

Lalaloopsy Girls
Máte doma malou kadeřnici, která miluje 

barvení vlasů? Tak to bude určitě nadšená 

z nové panenky Lalaloopsy Girls s nepo-

sednými dlouhými vlásky, které jednoduše 

obarví studená voda. Nemusíte se tak vůbec 

bát barvy po celém bytě. Jakmile se vlásky zase ohřejí, vrátí se jim 

původní barva a malé kouzelnice mohou kouzlo s vlásky opakovat 

znovu!  Součástí balení je panenčin oblíbený mazlíček a náhradní 

obleček. Panenka má 

pro svou novou majitelku 

i dárek – opravdovou 

velkou sponku do vlasů 

ve tvaru mašle, kterou je 

ozdobeno balení panenky. 

Velikost: 24 cm.

Mini CHOU CHOU Sovičky
Veselé panenky Mini CHOU CHOU Sovičky potěší všechny 

holčičky, které rády popouští uzdu své fantazie a nadšeně 

vymýšlí vlastní příběhy. Figurky Mini CHOU CHOU jsou 

k tomu jako stvořené a holčičky skvěle inspirují k vytvo-

ření originálního světa, třeba v podobě kouzelného lesa, v němž sovičky žijí. 

Fantazii se meze nekladou. Panenky Mini CHOU CHOU jsou propracované 

do nejmenších detailů: skleněná očka jsou jako opravdová, originální čepičky 

perfektně ladí se šatičkami a botkami. Pro další zpestření hry je součástí balení 

i minisovička, maňásek na prst. www.minichouchou.cz

VELKÁ HRACÍ KONSTRUKCE
KAVÁRNA
NAROZENINOVÉ OSLAVY
FOTOATELIÉR

700 m2

DĚTSKÁ HERNA V HOSTIVAŘI
         NA PLOŠE     



Výživa

To, že držíme světový primát v rakovině tlustého střeva, 

je všeobecně známé. Jednou z příčin je i skutečnost, že 

průměrný Čech sní denně jen 11-15 g vlákniny, což je necelá 

polovina doporučené denní dávky. Opravdu je vláknina pro 

lidský organismus natolik důležitá?

ZDRAVÁ 
VLÁKNINA
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Předností vlákniny je celá řada. V  za-

žívacím traktu působí trochu jako kar-

táč a  zrychluje pohyb střev. Zlepšuje 

prostředí pro udržení správné hladiny 

bakterií, které jsou prospěšné pro prá-

ci tlustého střeva, snižuje riziko zácpy, 

nádorových onemocnění střev, rizika 

civilizačních chorob, vstřebávání cho-

lesterolu a sacharidů, reguluje hladinu 

inzulinu, detoxikuje organismus. Roz-

pustná zpomaluje vstřebávání cukru do 

krve, udržuje normální hladinu chole-

sterolu, detoxikuje trávicí trakt, podpo-

ruje činnost střev a vstřebávání vápníku 

(prevence osteoporózy).. Je-li ve stravě 

málo, nebo dokonce žádná vláknina, 

zbytek tráveniny v  tlustém střevě jím 

prochází pomalu a vázne (vznik zácpy). 

HUBNEME S VLÁKNINOU
Vláknina patří mezi polysacharidy, do-

káže vázat vodu (1 g vlákniny až 0,4 g 

vody) a zvětšovat svůj objem. Potraviny 

s vyšším podílem vlákniny obsahují při 

větším objemu méně energie. Neroz-

pustná vláknina (zejména v  zelenině, 

otrubách a  celozrnném pečivu) jde až 

do tlustého střeva nerozštěpená, zvy-

šuje objem stolice, podporuje střevní 

peristaltiku (která je u  lidí se sedavým 

zaměstnáním oslabená), a  tak i  pra-

videlné vyprazdňování. Rozpustná 

vláknina po smíchání s  tekutinou vý-

razně nabobtná a změní se v gelovitou 

hmotu, čímž dojde ke zpomalování 

vyprazdňování žaludku a  vstřebávání 

cukrů ze střeva do krve. Vláknina sti-

muluje v  ústní dutině vylučování slin, 

prodlužuje žvýkání a  urychluje vznik 

pocitu nasycení. Kombinací procesů 

v tlustém střevě zabraňuje vzniku rako-

viny tlustého střeva, léčivě působí i na 

zácpu a  její komplikaci, divertikulózu 

tlustého střeva. 

VLÁKNINOU KE ŠTÍHLEJŠÍ  
POSTAVĚ
Dostatečný přísun vlákniny může po-

moci při hubnutí i  zachování ideální 

hmotnosti. Kombinaci pomalejšího 

žvýkání a trávení a snižování glykemic-

kého indexu potravin pomáhá při hub-

nutí. Urychlením pohybu tráveniny ve 

střevech se zamezí zvýšenému vstřebá-

vání tuků a cukrů, díky sytící schopnosti 

snižuje chuť k jídlu. Rozpustná vláknina 

nabývá na objemu - nabobtná a působí 

pak pocit sytosti. Musí se však dostateč-

ně zapíjet.  

KDE VLÁKNINU NAJÍT? 
Vlákninu najdeme v celozrnných obilo-

vinách a  pečivu, luštěninách, zelenině 

a ovoci, semínkách a bramborách. Pro 

dostatečný přísun vlákniny ve stravě 

zařazujte tyto potraviny do jídelníčku 

pravidelně. Kromě vlákniny tak při-

jmete i další látky, které na organismus 

působí blahodárně - je to lepší a levněj-

ší zdroj než tablety. Jezte pravidelně 

a  často, ideálně dva kusy ovoce a  tři 

kusy zeleniny denně, alespoň dvakrát 

týdně luštěniny a  těstoviny, cereálie 

a pečivo pokud možno celozrnné. Jez-

te pravidelně celozrnné cereálie a rýži 

natural, ovoce (např. 100 g jablek ob-

sahuje 13 g vlákniny), zeleninu (např. 

brokolice), luštěniny, ořechy a  olejni-

ny (např. lněné semínko), obiloviny 

(např. špalda), pšeničné otruby a  sójo-

vé maso (9,6 g na 100 g). Stejný účinek 

má i vláknina v prášku, ale ze zeleniny 

a ovoce dostanete vitaminy, minerální 

látky, rostlinná barviva a  další zdraví 

prospěšné látky. Ovšem i zde platí vše-

ho s mírou. Pokud vláknina tvoří příliš 

velký podíl ze stravy s  nízkou energe-

tickou hodnotou (např. u diet či dětí), 

může nám uškodit. Vyšší denní příjem 

než 35 g může způsobit plynatost, na-

dýmání, křeče a  průjem, nebo nadby-

tečné vyplavení vitaminů a minerálních 

látek z těla.  Ve výjimečných případech 

se při nadměrné konzumaci může sní-

žit účinnost některých léků. Jezte proto 

vyváženě a pestře, vybírejte si potravi-

ny s přirozeným obsahem vlákniny. Její 

množství tedy navyšujte postupně, ať 

nemáte bolesti bolesti břicha a problé-

my s trávením.    

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Sutterstock.com 
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Český
   Ježíšek

odepisuje dětem
   Ježíšek

odepisuje dětem

Objevte zapomínaný svět 
našich předků 

a prožijte koloběh roku 
ve zvycích, písních 

a obyčejích

Inzerat 210x148 - pribehy dvanacti mesicu.indd   1 26.10.2015   17:31:06



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

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

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

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

Pupečníková krev,
     dar na celý život

Více buněk, více života

Více informací se dozvíte na 

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz



Krása

Také ráno vstanete a leknete se pupínků, které se bůhví odkud vzaly na obličeji? 

Děsíte se vtipných průpovídek, že podobné problémy mají jen teenagerové?  

Nebojte se, nejste v tom sami. A pomoc není zase tak složitá.

AKNÉ, PROBLÉM, 
NEJEN NAŠICH DĚTÍ?
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Nejprve je potřeba si uvědomit, co to 

vlastně akné je.  Akné / Acne vulgaris 

/ je zánětlivé onemocnění mazových 

žláz spojené s  hromaděním mazu.  

Akné začíná skoro vždy v  pubertě - 

právě tehdy, kdy býti krásným se stá-

vá důležitým. U  děvčat se v  té době 

tvoří „ženské hormony” estrogeny 

a gestageny, u chlapců začíná produk-

ce androgenu, převažujícího „mužské-

ho” hormonu. V  čase hormonálních 

změn mazové žlázky produkující nad-

měrné množství mazu, které blokuje 

kanálky žláz. Tím vzniká vyrážka, na 

kterou často navazuje bakteriální in-

fekce  Corynobacterium acnes. Bakté-

rie mění maz na mastné kyseliny, které 

dráždí pokožku.

Důvodem, proč trápí akné jedny více 

než druhé, se zdá být rozdílná citli-

vost kůže na „nové” hormony, neboť 

množství hormonů je u všech relativně 

stejné. Když si tělo v průběhu času na 

novou situaci zvykne, zmizí většinou 

opět také puchýřky. Bohužel ne vždy 

trvale.

Kdy nás akné ještě trápí?

• Později může být příčinou napří-

klad kolísání hormonů před men-

struací. 

• Možná nevíte, že existuje i  tzv. 

kosmetické akné. Důvodem jeho 

vzniku jsou většinou mastné kré-

my. K tomuto žalostnému výsled-

ku mnohdy vede naše snaha za-

maskovat co nejlépe už vzniklé 

vřídky. Výsledek nás obvykle ne-

potěší - v  obličeji se objeví velmi 

mnoho malých pupínků. 

• V  létě vzniká především u  žen 

takzvané Mallorka - akné, které 

je důsledkem přecitlivělosti na 

sluneční záření. Vyléčí se obvykle 

samo od sebe, ale bohužel až po 

několika týdnech.

• Zatímco kosmetické akné a  Ma-

llorka - akné bývá většinou do-

ménou žen, existuje jisté Acne 

conglobata, které je zase bohu-

žel výsadou mužů. Bohužel říkám 

proto, že nejde o  nijak lehkou 

formu postižení. Acne conglobata 

je název pro velké hnisavé uzlíky, 

vznikající z  nahromadění vříd-

ků v obličeji, na zádech, hýždích, 

končetinách a  v  oblasti genitálií. 

Ty mohou tvořit píštělové kanálky 

a hnisavé vředy. 

• Při rozacee, která vzniká u lidí ve 

věku od 30 do 50 let, se objevují 

zarudlé skvrny, typické je olupo-

vání kůže, přidávají se pupínky 

a  hnisavé puchýřky na tvářích, 

u mužů na nose. Příčinou jsou hor-

monální poruchy, předpokládá se 

i změněná funkce mazových žláz - 

spouštěčem je většinou stres. 

AKNÉ? A CO TEĎ S TÍM?
Určitě si teď říkáte, že je sice fajn vě-

dět, kde a  jak vás choroba může po-

trápit, ale určitě by vás mnohem více 

zajímalo, jak s ní bojovat. Byli bychom 

samozřejmě neradi, kdybyste si mysle-

li, že nad akné se nedá vyhrát. Dá. Dů-

ležité je ovšem dodržovat následující 

zásady:

• Příčinou onemocnění může být 

stres. Proto se nejprve zkuste do-

stat alespoň trochu do pohody. 

• Velmi důležitá je samozřejmě 

strava. U akné je důležité co nej-

méně konzumovat jednoduchý 

cukr a mléčné výrobky, stejně jako 

snížit živočišné bílkoviny a  tuky. 

Naopak bychom rozhodně měli 

zvýšit podíl tepelně upravené ze-

leniny, zařadit zeleninu mléčně 

kvašenou, celozrnné obiloviny 

a rostlinné bílkoviny z luštěnin. 

• Chcete-li vyhrát boj s  akné, roz-

hodně zařaďte do svého jídelníč-

ku více ovoce. 

• Samozřejmostí je dostatek tekutin 

tzn. min. 2 litry denně 

• Velkým problémem může být ne-
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• Snažíme se naplnit barevný svět dětská fantazie...

• Náš sortiment jsou originální výrobky pro děti od narození až po velké školáky.

• Šijeme a vyšíváme i na Vaše přání.Šijeme a vyšíváme i na Vaše přání.

 www.mishababy.cz

S NÁMI JE SVĚT BAREVNĚJŠÍ

mishababy.indd   1 3.11.2015   17:07:26



dostatek spánku. Ve spánku to-

tiž organismus zpracovává látky 

získané v průběhu dne z potravy. 

Schází-li tedy kůži čas pro obno-

vu, nemůže být zdravá, odolná 

ani pěkná. 

• Vaší pleti určitě neuškodí více po-

hybu. 

A  pokud nic ze zvýše jmenovaného 

nepomohlo? Potom musíme začít bo-

jovat.

JAK PROTI AKNÉ BOJOVAT?
1. Nejdříve musí být odstraněn nad-

bytečný kožní maz speciálním 

mycím přípravkem s pH 5,5, který 

pokožku očistí, ale nesmí ji úpl-

ně odmastit. V  žádném případě 

by neměla být používána běžná 

mýdla a  pleťové vody s  alkoho-

lem. Vhodný přípravek zakoupíte 

v  každé lékárně, a  pokud se ve 

vašem případě jedná jen o  běž-

nou tvorbu pupínků, možná bude 

váš problém z velké části vyřešen. 

Nabídka je opravdu pestrá, zahr-

nuje speciální mýdla, gely, tonika, 

bude nutné vyzkoušet, co vám 

skutečně zabere a pomůže.

2. Tvoří-li se vám opravdu velké 

množství vřídků, bude zřejmě 

nutné potlačit zvýšené rohovatění 

kůže a tvorbu zánětu. K tomu lze 

využít intenzivní ošetřování pleti 

biostimulačním laserem v  kombi-

naci se speciálním gelem a  Jau-

quetovu masáž. 

3. Hojení čerstvých červených jizev 

se provádí terapeutickým laserem. 

4. Pokud jsou jizvy po akné již sta-

ré a  vpadlé, lze je korigovat od-

pařením „kožním” laserem CO2. 

V tomto případě se již jedná o zá-

krok většího rozsahu. 

MAKU UP NENÍ DOBRÝ NÁPAD
Akné se objevuje právě tam, kde nás 

nejvíce obtěžuje - v obličeji. To nás sa-

mozřejmě svádí k  tomu, abychom ho 

maskovali všemi dostupnými prostřed-

ky. Z  medicínského hlediska ovšem 

v  tu chvíli děláme to nejméně vhod-

né. Světlo, vzduch a  dobré prokrvení 

pokožky jsou totiž při léčbě akné ne-

nahraditelní spojenci. Proti používání 

řasenek, očních stínů a tónovacích pří-

pravků nelze všeobecně nic namítat, 

avšak používání make-upu bychom 

měli snížit na dobu co nejkratší. Ostat-

ní přípravky, jako jsou např. opalovací 

krémy, by měly obsahovat co nejnižší 

obsah tuku. Ještě jedna rada pro muže 

- při akné lépe vyhovuje holení suchou 

cestou, tedy elektrickým strojkem. 

Foto: Schutterstock.com

CO MOŽNÁ NEVÍTE
• Akné není bohužel problémem –náctiletých. S věkem nemizí, jen se přemísťuje. Ve dvanácti ho máte na čele, v patnácti okolo 

nosu, v osmnácti na tvářích a bradě, ve dvaceti na krku. 

• Často postihuje nejen obličej, ale i hrudník, ramena a záda.

• Patří mezi nejčastější kožní onemocnění u nás.

• U adolescentní mládeže je výskyt onemocnění téměř ve 100%, v pozdějším věku se výskyt akné snižuje a ve věku 25 let již je 

pouze v 8%. 

• Dokáže život znepříjemnit do takové míry, že se nemocný rozhodne pro sebevraždu.
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Termín pobytu: 1.12.2015 – 30.4.2016
Lázeňský pobyt: pobyt na 2 dny – 1 noc
 (od pondělí do čtvrtku)
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: plná penze, včetně salátového bufetu, 
 moučníků a příloh
Lázeňská péče:    
• 1x aromaterapeutická masáž (záda)
• 1x lázeň s esencí svařeného vína       
• 1x ovocný celotělový zábal (švestka)
• 1x regenerační zábal na ruce
Bonus:
• poukázka na sklenku svařeného vína v Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 2.105,- Kč/osoba*

Lázeňský pobyt nebo balíček lázeňských procedur – to je
TEN SPRÁVNÝ DÁREK, který padne každé postavě, hodí se pro 

každý věk a objednáte jej jednoduše na www.msene.cz 

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.

• aroma masáž zad
• Bylinková koupel z Lázní Mšené
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku již od 670,- Kč

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

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

Zimní sen

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

www.msene.cz

Aroma balíček 

krizove centrum.indd   1 4.11.2015   12:14:36



ARGITAL – 100% přírodní a BIO kosmetika 

se zeleným jílem a léčivými bylinkami
Zdravá, čistá a účinná přírodní kosmetika, bez konzervantů.

Harmonizuje a omlazuje pokožku, pomáhá při akné, 

dermatitidách i jiných problémech pleti.

Zelený jíl Argital: 

- detoxikuje, čistí a normalizuje pleť

- zpevňuje ji, rozjasňuje a vyhlazuje

- působí proti stárnutí pleti

- proti celulitidě

- pomáhá hojit poranění, popáleniny  

  a pohmožděniny

www.cosmeticanatura.cz

www.argital.cz

Perník obrázkový s ovocnou náplní
Mikuláš se letos rozhodl, že mezi děti nevyrazí bez dostatečných zásob 

veselých perníčků. Rozdávat bude hodným andílkům a výjimečně i 

zlobivým čertíkům. Na mikulášském perníčku od Penamu si pochutnají 

všichni.

Výrobky z v BIO kvalitě na podzimní stůl
Vyzkoušejte oblíbené a velmi chutné výrobky s arónií bez přidaných 

konzervačních látek nejen pro maminky, ale i pro děti. V sychravém 

počasí přijde vhod osvěžující šťáva nabitá antioxidanty, ovocné řezy, 

energetické kuličky, snídaňové müsli, sušené plody v hořké čokoládě 

nebo džem či ovocná pomazánka na vánoční cukroví.

www.AroniaOriginal.cz

Soutěžte o populární deskovou hru Labyrinth
V neustále se měnícím bludišti hráči strategicky posouvají jednotlivé chodby, aby 

se co nejrychleji dostali ke svým předmětům a zároveň blokovali cestu ostatním. 

Akční dobrodružství pro 2-4 hráče s nádechem tajemna je ideálním společníkem 

pro rodinné chvilky, při přespání u kamarádů a vždy, když děti chtějí zapojit svoji 

představivost a strategické myšlení. Doporučená cena je 699 Kč.

Soutěžní otázka: Jak se ještě jinak nazývá Labyrinth?

a) Bláznivé bludiště 

b) Hýbající se bludiště

c) Tajemné bludiště

Pro nápovědu navštivte: ravensburger.cz, odpověď posílejte na soutez@inpg.cz, 

soutěžíme o tři kusy populární hry. 

SPECIFICKÁ SUPERKOMPLEXNÍ 

FORMULE
pro zatížené i děti a seniory

KE KOMPLEXNÍ VÝŽIVĚ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

IMUNITIN® Orling je vhodné užívat zejména v 

zimním či chladném ročním období. Doporučená 

doba užívání je 8 týdnů. Vhodné je podávání 

zopakovat několikrát do roka, v předjaří a na 

podzim. 

Více na www.orling.cz nebo na bezplatné 

lince 800 108 999

Kreativně i hravě!
Malé, ale větší parádnice si díky kreativním sadám My Style snadno vy-

tvoří módní doplňky. S trochou praxe si tak lze zhotovit hned celou řadu 

profesionálně vypadajících šperků pomocí různých metod. Náhrdelníky, 

náramky či náušnice lze vyrobit dle vlastní fantazie, ať už pro sebe, nebo 

jako originální dárek pro kamarádky. Řada My Style přitom zahrnuje sety, 

které osloví příznivce populárního steampunku, romanticky laděných 

šperků i letní exotiky. 

www.fokusoptik.cz

Brýle světových značek? Ve FOKUS optik! Přijďte si vybrat z modelů mnoha světových výrobců 
dioptrických obrub či slunečních brýlí.  Gucci, Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Hugo Boss nebo velmi 
oblíbené fashion značky jako Versace, Max Mara, Emporio Armani, Ray-Ban, Vogue, Boss Orange 

nebo Tommy Hilfiger či Carrera, to vše za zajímavé ceny a s výhodnými slevami.

Fokus-2015-kampan-09-inzerce-Moje-rodina-104x65mm+5mm-TISK.pdf   1   2.11.2015   15:38:10



Vyhrajte zářící chobotničku
Bojí se vaše děťátko tmy? Vyhrajte pro něj zářící chobotničku, která 

promítá hvězdy a obrázky svých podvodních kamarádů, aby pomohly 

dětem pohodlně usnout. Díky svému ideálně kulatému tvaru dokáže 

osvítit dokonale strop i celé stěny pokojíčku. Po 45 minutách se Cho-

botnička sama vypne a zajistí tak co největší tmu ke spánku, která je 

doporučovaná pediatry.

Odpověď na soutěžní otázku: JAKÝMI BARVAMI PROMÍTÁ HVĚZDIČKY 

ZÁŘÍCÍ CHOBOTNIČKA, posílejte na adresu soutez@inpg.cz

Více na www.klidneusinani.cz

Sunar Fashion 2015 ve spolupráci 

s kapelou Chinaski
Kolekce, která zaručeně pobaví, taková je již třetí řada 

Sunar Fashion. Jsou na ní totiž vtipné hlášky s dopro-

vodnými malůvkami, které budou bavit nejen děti, ale 

i dospělé. Tvůrci si letos na pomoc přizvali oblíbenou 

hudební skupinu Chinaski, která pomohla vytvořit 

limitovanou edici triček pro děti a jejich rodiče a záro-

veň se stala tváří kolekce Sunar Fashion 2015.

Kolikátá je letošní kolekce Sunar Fashion?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

správnou odpoveď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

www.sunarfashion.cz

• Pomáhá dětem usnout a zahánět strach ze tmy
• Uklidňující měkké světlo
• Přenosné nebo stolní
• Malé, lehce ovladatelné a roztomilé – ideální pro děti
• 3 světelné režimy
•  Kryt je varoben z měkkého silikonu, který vydává  

příjemné světlo ve všech režimech a nezahřívá se
• Bezdrátové použití – až 12 hodin na jedno nabití
• Dobíjecí – síťový adaptér je součástí balení

Pro klidné spaní
NUK přenosné noční světlo

NUK_Nocni svetlo_210x74   1 27.10.2015   12:29:58
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V jakémsi americkém seriálu zazněla věta, na kterou asi nikdy 

nezapomenu: „Péče o dítě je úplně jednoduchá, horní konec 

nakrmíš, dolní utřeš a oba konce udržuješ v teple. Přebalování je 

v době papírových plen (uznávám ale, že ničí planetu) poměrně 

bezproblémovou záležitostí. Udržovat mimi v teple je snad také 

v našich silách. Potud tedy seriál nelže. Ovšem jen potud. 

MÁM DÍTĚ 
A KRIZI



„Šestinedělí jsem měla strašné. To 

jsme s  manželem jen seděli a  říkali si, 

že nic horšího nás už potkat nemoh-

lo,“ svěřila se mi nedávno Krystýna. 

Přitom to měla být ta nejkrásnější věc 

v  našich životech. Ale musím zdůraz-

nit, že naší malé dcerky se to tenkrát 

vůbec nedotklo, to všechno byly vnitř-

ní záležitosti, na ni jsem se usmívala. 

Ale půl roku jsem chodila jako chodící 

stín a  jako mašinka jsem plnila všech-

ny úkoly. Přiznávám, že párkrát mi ru-

ply nervy a  říkala jsem si, že ji hodím 

do potoka, že ji pošlu po vodě, že ve 

vězení to nemůže být horší než te’d. Já 

vím, že bych to neudělala, ale myslela 

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

tom po porodu své dcerky Aničky byla 

podobně, ne-li na vlas stejně. Dcerka se 

probouzela každé dvě hodiny a já byla 

tak vyčerpaná, že jsem byla zoufalá. Pa-

matuji si první týden po porodu, byla 

jsem sama doma, byly dvě hodiny ráno, 

dcerka brečela a já s ní. Druhý den pro 

další probdělé noci jsem si venku sedla 

na suchou trávu a  zahleděla se na še-

divou oblohu. Ptala jsem se sama sebe: 

„Co jsem to provedla se svým životem.“ 

Mateřství jsem si neužívala podle mých 

představ. A zařekla jsem se, že podruhé 

do toho už nikdy nepůjdu. Měla jsem 

dítě a  k  tomu krizi. Místo očekávané 

euforie a pocitů uvolnění zkrátka přišlo 

ještě větší napětí a úzkost. 

POSTNATÁLNÍ DEPRESE
Přesto, že příchod miminka na svět je 

šťastnou událostí, období po porodu 

mnoho prvorodiček vnímá jako krizo-

vé. Tyto stavy jsou podmíněny fyziolo-

gickými procesy a většinou do několika 

dní odezní. Pokud jsou intenzivnější 

a trvají déle než dva týdny, pak se mluví 

o poporodní neboli postnatální depre-

si. V takovém případě by se žena měla 

obrátit na odborníka, který předepíše 

účinnou léčbu. Obecně ale lze říci, že 

ženy úzkostné, se zvýšeným pocitem 

zodpovědnosti, často zvládají poporod-

ní období obtížněji právě kvůli příliš vy-

sokým nárokům na sebe jako na matku, 

která má najednou před sebou tvoreč-

ka, se kterým neumí zacházet, nerozu-

mí jeho potřebám, ale má pocit obrov-

ské zodpovědnosti. Také ztráta osobní 

svobody mnoho prvorodiček zaskočí. 

Nic už není jako dříve, žena už zkrátka 

nemůže jít, kam chce a kdy chce, sko-

ro veškerý její čas je podřízen dítěti. 

Je to velká psychická a  fyzická zátěž, 

a  v  období po porodu, kdy je organi-

zmus ženy vysílený, o  to větší. A  aby 

toho nebylo málo, kolem čtvrtého až 

pátého dne po porodu přichází dra-

matická hormonální změna, spojená 

se začátkem laktace. V  tomto období 

mnoho maminek zažívá pocity smutku, 

zvýšené úzkosti, ztráty radosti z mimin-

ka. Jsou plačtivější a mívají pocity viny, 

že se o dítě nedokážou dobře postarat, 

že dítě nepřibývá na váze, že brečí, je 

k neutišení apod.

PROČ TADY BULÍŠ?
Samozřejmě, že radost z  miminka je 

základním šťastným pocitem a spousta 

maminek poporodní období zvládne 

a na obtíže rychle zapomene. Nicméně 

na skutečnost, že porod prvního dítě-

te je v životě ženy zlomovou událostí, 

by se nemělo zapomínat a obtíže s tím 

spojené by se neměly bagatelizovat. 

Velmi nešťastně občas zakročí příbuzní 

ve snaze ženu uklidnit nebo podpořit. 

Věta jako: „Vždyť máš krásné a  zdra-

vé dítě, musíš být zdravá a šťastná, tak 

proč tady bulíš?“ mohou posílit pocity 

viny a navést mladou maminku na myš-

lenku, že pokud se dostatečně neradu-

je, tak své dítě nemiluje.

NEMILUJI SVOJE DÍTĚ?
Je to asi trochu pověra, že rodičovský 

Co je česká homeopatie?
Homeopatie je ověřená léčebná metoda, která pracuje s přírodními léky a šetrně pomáhá nastávajícím maminkám, kojícím 
ženám i velmi malým dětem. Česká homeopatie je speciálně upravená pro českou populaci. Již Hippokratovi se připisuje 
myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Na základě poznatků 
plynoucích z podrobného studia a zkušeností z léčby české populace vznikli homeopatika ze surovin majících blízko k 
domácímu obyvatelstvu. Tyto léky pokrývají většinu potíží středoevropské populace.

Dá se homeopatie využít i jako prevence?
Preventivním podáním homeopatických léku můžeme zmírnit nebo i úplně předejít některým problémům 
jako například: Allium cepa AKH pomáhá chránit před rýmou, podáním léku Silicea AKH můžeme 
předejít častému nachlazení, s pomocí Argentum nitricum AKH můžeme předejít mnohým potížím 
spojeným se stresem a strachem, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty dušnosti, zažívací potíže.

Výhody České homeopatie:
• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony

• Je možno je rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

ČESKÁ HOMEOPATIE
PRO ZDRAVÍ MAMINEK I MIMINEK

        Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

mojerodina.indd   1 31.3.2015   9:04:39
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Měsíce před porodem by měly být 

klidovou zónou, ale těhotenské ob-

tíže jako nevolnost, nespavost nebo 

bolesti zad mnohdy otřásají duševní 

pohodou nastávajících maminek. Dů-

vodem k  obavám je i  riziko onemoc-

nění a omezený výběr léků, které mají 

těhotné ženy k dispozici. Vždy se však 

můžete spolehnout na homeopatii, 

která ochrání zdraví maminek i mimi-

nek.

Mnoho žen trápí ranní nevolnosti 

a  nutkání na zvracení. V  těchto pří-

padech se osvědčilo homeopatikum 

Silicea AKH. Lék také posílí imunitu 

zimomřivé ženy, kterou často trápí 

pocit studených nohou a  rukou, bývá 

také často nachlazená a nemoc u ní má 

chronický průběh. 

Pokud maminku trápí vyčerpávající 

zvracení a  průjmy, pomůže homeopa-

tický lék Natrium phosphoricum AKH. 

Poradí si také i s častým pálením žáhy. 

V  těhotenství se také u  mnoha žen 

objeví nebo zhorší zácpa, kterou do-

provázejí hemeroidy. S  tímto druhem 

obtíží si nejen u těhotných poradí ho-

meopatikum Graphites AKH.

Velmi nepříjemné jsou v  těhotenství 

otoky nohou. Zmírnit je pomáhá ho-

meopatický lék Apis AKH. Protože 

zlepšuje funkci ledvin, pomáhá už od 

prvních týdnů a  dobře působí po ce-

lou dobu těhotenství. Zabraňuje také 

vystoupení křečových žil a  společně 

s Graphitem AKH pomáhá vyrovnávat 

hladinu hormonů, které mohou u ně-

kterých žen způsobit zvýraznění tě-

lesného ochlupení na tvářích, na břiše 

a kolem bradavek.

Pokud maminkám začínají řídnout 

a vypadávat vlasy, doporučuje homeo-

patie začít s  užíváním léku Acidum 

phosphoricum. Ten účinkuje i po poro-

du, kdy ke ztrátě vlasů dochází po pro-

dělané fyzické a psychické zátěži.

V  období těhotenství se také mnoh-

dy objeví či zhorší nepříjemné výtoky. 

Pokud potíže souvisí s  kvasinkovou 

infekcí, doporučuje se Kalium muriati-

cum. Tento lék se pomáhá také v přípa-

dech, když se žena pokouší otěhotnět 

a v anamnéze má podělanou kandidó-

zu, případně ji trápí časté záněty. V pří-

padech kdy jde pouze o hojnější čirý vý-

tok, se dobře osvědčilo homeopatikum 

Allium cepa. 

Nepříjemné jsou i  potíže způsobe-

né  nízkým krevním tlakem: slabost, 

únava, bolesti hlavy a  závratě, které 

mohou být příčinou úrazu. Tyto obtíže 

odezní díky užívání dvojice léků Kali-

um carbonicum a Silicea.

Těhotenství by mělo patřit mezi nej-

krásnější okamžiky partnerského ži-

vota. Nastávající maminky jsou však 

mnohdy rozladěné, když na ně padne 

plačtivá nálada. Při návalech smutku 

pomáhá Acidum phosphoricum. S psy-

chickou pohodou však může otřásat 

také stres, pro jemné zklidnění homeo-

patie doporučuje Argentum nitricum. 

Tento lék dobře osvědčil i  během pří-

prav na porod, když pomáhá mamin-

kám cítit se klidněji a nemít strach. 

Tato doporučení vycházejí z mnohale-

té homeopatické praxe, je však nutné si 

pamatovat, že homeopatie se zakládá 

na individualitě pacienta. Pro optimál-

ní výsledek je proto vhodná individu-

ální konzultace u dobrého homeopata.

ZDRAVÁ MAMINKA – ZDRAVÉ MIMINKO

Co je česká homeopatie?
Homeopatie je ověřená léčebná metoda, která pracuje s přírodními léky a šetrně pomáhá nastávajícím maminkám, kojícím 
ženám i velmi malým dětem. Česká homeopatie je speciálně upravená pro českou populaci. Již Hippokratovi se připisuje 
myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Na základě poznatků 
plynoucích z podrobného studia a zkušeností z léčby české populace vznikli homeopatika ze surovin majících blízko k 
domácímu obyvatelstvu. Tyto léky pokrývají většinu potíží středoevropské populace.

Dá se homeopatie využít i jako prevence?
Preventivním podáním homeopatických léku můžeme zmírnit nebo i úplně předejít některým problémům 
jako například: Allium cepa AKH pomáhá chránit před rýmou, podáním léku Silicea AKH můžeme 
předejít častému nachlazení, s pomocí Argentum nitricum AKH můžeme předejít mnohým potížím 
spojeným se stresem a strachem, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty dušnosti, zažívací potíže.

Výhody České homeopatie:
• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony

• Je možno je rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

ČESKÁ HOMEOPATIE
PRO ZDRAVÍ MAMINEK I MIMINEK

        Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ

mojerodina.indd   1 31.3.2015   9:04:39
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pud je něco předem daného a zafungu-

je ihned po porodu jako pocit intenziv-

ní lásky k  dítěti, radosti a  euforie. Ve 

skutečnosti se vztah matky k dítěti a dí-

těte k  matce buduje postupně. Potíž 

bývá v tom, co si maminky představují 

pod pocitem lásky k miminku. Často je 

to právě ta euforie a radost, přání mít 

dítě pořád u  sebe, zážitek blaha při 

každodenní péči o dítě. Tyto pocity se 

však často začnou objevovat až po ně-

kolika měsících, kdy si žena zvykne na 

novou roli a  naučí se o  dítě pečovat. 

Rozhodně ale nejsou tak intenzivní, jak 

by si některé ženy přály. Ze zkušenosti 

vím, že spousta maminek, které se ob-

viňují z „nelásky“ k dítěti, se o své mi-

minko zcela nadstandardně stará. Prá-

vě úzkost, napětí a strach ze selhání jim 

často brání si miminko užít a dovolit si 

radost a klid.

ČAS JEN PRO MAMINKU
Nezralé nebo příliš mladé matky občas 

vnímají dítě jako něco omezujícího je-

jich svobodu a  zatěžujícího, ale i  ty si 

rámcově do roka pevný vztah k  dítěti 

zdárně vybudují. Také skoro každá ma-

minka už krátce po porodu říká, že si ži-

vot bez dítěte už neumí představit. Co 

to tedy je, když ne láska? Péče o malé 

dítě je tvrdá práce a spousta žen i mužů 

ji hodnotí jako nejtěžší práci, co kdy 

v životě dělali. Je výhodou, když žena 

má pomoc od manžela a babiček, není 

však pro kojence příliš prospěšné, aby 

se u  něj střídalo větší množství osob. 

Potřebuje si vybudovat pevný vztah 

hlavně k matce a otci. Je nezbytné, aby 

maminka měla možnost se vyspat, jít 

někam na pár hodin sama, popovídat si 

s přáteli apod. Nicméně, monotónnost 

je realitou a dítě v prvních třech letech 

života vyžaduje stabilní denní rozvrh, 

zázemí a  úzký okruh osob, které se 

o ně starají. Odměnou za tu práci je pak 

zdravý vývoj dítěte.

PARTNERSKÁ KRIZE
Po porodu dítěte někdy propuknou 

partnerské krize. Častěji postihují ty ro-

diče, kteří nejsou na svou rodičovskou 

roli dostatečně připravení, těžko sná-

šejí omezení s ní spojené a vinu házejí 

jeden na druhého. Také zásahy širší ro-

diny mohou k manželskému nesouladu 

přispívat. V  případě dlouhotrvajících 

a neřešitelných konfliktů se doporučuje 

neotálet a obrátit se na kompetentního 

rodinného poradce.   

Text: Jana Abelson Tržilová, 

foto: Schutterstock.com, 

zdroj: porod.zdrave.cz, prozeny.cz
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POTĚŠTE ŽENU VÁNOČNÍM DÁRKEM
KOMPLEXNÍ PÉČE O PLEŤ
Pod vánočním stromkem udělá každé ženě radost dárek, díky němuž bude vypadat 
mladší. Krásná a zářivá pleť je přáním každé ženy. Jen dokonale hydratovaná a vyžive-
ná pleť vypadá nejen svěže, ale méně se na ní tvoří drobné vrásky. Schopnost regenera-
ce pokožky se postupem času výrazně snižuje, což způsobují dospělé kmenové buňky, 
jejichž aktivita se postupně snižuje. Pokud se tyto kmenové buňky chrání a znovu akti-
vují, pleť se neustále obnovuje a působí mladistvým dojmem. V přípravcích Fytofontana 
Stem Cells je obsažena jedinečná kombinace účinných látek, ve kterých aktivní látky 
cíleně působí na obnovení buněk pokožky. Kosmetická řada švýcarských přípravků  
Fytofontana Stem Cells s kmenovými buňkami představuje vědecký vrchol kosmetic-
kých přípravků.

Obsažený TrioStem3 Complex má za následek aktivaci kmenových buněk a společně s peptidy, které mají 
intenzivní protivráskový a regenerační účinek zanechávají pleť zářivou a zdravou. Pokožka je obnovená 
a omlazená.  

 Hydratační přípravky v péči o pleť obsahují složky posilující a opravující hydratační bariéru a jsou důležité 
hlavně proto, že zamezí ztrátám vody a pomáhají k jejímu posílení, tím jí vracejí nezbytnou rovnováhu. Fyto-

fontana Stem Cells Hydro je sérum s kmenovými buňkami na 
intenzivní hloubkovou hydrataci a celkovou obnovu pokožky. 
Obsahuje kmenové buňky, peptidy a účinný biotechnologic-
ký koncentrát s minerály z Mrtvého moře, které zabezpečují 
intenzivní hloubkovou hydrataci buněk, působí proti vráskám 
a podporují přirozenou tvorbu kolagenu v pokožce. Fytofon-
tana Stem Cells Hydro hydratuje pokožku nejen zvenčí, ale 
zároveň zabraňuje úniku vlhkosti zevnitř.  Je oblíben i muži 
pro příjemnou konzistenci, velmi lehce se vstřebává a zklid-
ňuje podrážděnou pleť. K dostání za doporučenou cenu 687 
Kč, balení 30 ml. 
K zvlhčovačům patří i kyselina hyaluronová. Běžně se vysky-
tuje v těle, a tak mu není cizí. Pro své hydratační schopnosti 

je využívána téměř ve všech krémech, sérech i maskách. Její účinky využívá také estetická medicína k posílení 
a hydrataci pleti. Fytofontana Stem Cells Hyaluron je emulze s kmenovými buňkami a s kyselinou hyalurono-
vou. Je to jedinečný přípravek, který svými výjimečnými účinnými látkami a přidanou kyselinou hyaluronovou 
v lipozomové formě účinně vyplňuje vrásky, chrání pokožku před vysušením a dodává jí hebkost a jemnost.  
K dostání za doporučenou cenu 860 Kč, balení 30 ml.
Pečujte o pleť již při odličování 

Fytofontana Stem Cells Pure Wrinkle je čistící gel s kmenovými buňkami proti mimickým vráskám. Přípravek 
účinně a šetrně čistí pokožku tváře od make-upu a každodenních nečistot a zároveň klade velký důraz na sní-
žení mimických vrásek a na zachování pružnosti pokožky. Přípravek pokožku čistí, aniž by docházelo k jejímu 
vysušování. K dostání na internetu a v lékárnách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml. 

Fytofontana Stem Cells Pure Eye jemně odličuje citlivou pokožku okolo očí, kde se projevují první známky 
stárnutí. Díky inovativní formuli jemně a účinně čistí kontury očního okolí a vzácný-
mi účinnými látkami jí ošetřuje a obnovuje. Přípravek neobsahuje alkohol ani mýdlo. 
Odstraňuje zbytky make-upu, aniž by oční okolí nadměrně vysušoval. Tím se zabrání 
vytváření nových vrásek a ztrátě pružnosti pokožky. K dostání na internetu a v lékár-
nách za doporučenou cenu 288 Kč, balení 125 ml.

Více na www.f-stemcells.cz nebo facebook.com/kouzlo.krasy 

Herb – pharma AG
Švýcarská společnost Herb-pharma AG je výrobcem a dodavatelem doplňků stravy, 
kosmetiky a zdravotnických prostředků. Herb-pharma AG přichází na globální trh 
s jasnou koncepcí a vizí pro zákazníka: „Zdraví člověka založené na přírodních a bio-
technologických produktech.“

komerční prezentace

fytofontana.indd   1 24.9.2015   12:58:40
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NA MĚ SI NEPŘIJDEŠ
Eva Dallasová vyšetřuje vraždu muže – trenéra ve fitcentru. 

Svedl mnoho žen, ale obratem je opustil. Některé 

vypověděly, že původně o sex s ním vůbec nestály, a tak 

Eva pojme podezření, že jim přimíchal něco do nápojů. 

Motiv k pomstě má tedy řada zneužitých žen, zhrzených 

milenek i žárlivých partnerů.

JAK BÝT KLUKEM
Vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit.

 Chytrá, zábavná a otevřená příručka pro dospívající kluky 

zodpoví všechny důležité otázky, které si kladou v pubertě. 

Autoři upřímně, vtipně a beze studu vysvětlují vše o sexu, 

sexuální orientaci, dospívání, tělesných změnách, pocitech 

nebo šikaně, ale i o praktických věcech. Tato kniha řadě 

rodičů ulehčí trapné chvilky, kdy se osmělují vstoupit do 

zrádných vod zásadního rozhovoru s ratolestmi na prahu 

dospívání. Dokonce to udělá za ně. Existuje i ve verzi pro 

dívy.

SARAH WATERSOVÁ
Píše se rok 1922 a  v  Londýně panuje napjatá atmosféra. 
Váleční veteráni se jen obtížně vracejí do normálního 
života, všude zástupy nezaměstnaných a  v  mnoha 
rodinách chybí muži. K  takovým patří i  paní Wrayová 
a její dcera Frances, před válkou dámy z lepší společnosti, 
jež nyní zápolí s  chudobou, a  proto musí do rodinného 
sídla přijmout nájemníky. S příchodem Lilian a  Leonarda 
Barberových, mladých manželů patřících k nové "úřednické 
vrstvě" se jejich monotónní životy rychle změní - do domu 
vtrhnou hudba, barvy, kýč i  vášeň. Ale vášeň může být 
i nebezpečná...

KŘIŽOVATKY SMRTI
V  přílivové bažině u  Severního moře se našly dětské 

kosti a policie má podezření, že jde o oběť vraždy. Před 

deseti lety se totiž poblíž ztratila pětiletá holčička a nikdy 

se nenašla. Od  té doby chodí jejím rodičům podivné 

dopisy zmiňující se o  pohanských rituálech. Archeoložka 

a   forenzní specialistka Ruth Gallowayová má určit, jak 

jsou kosti staré. Pak se ztratí další dítě a  Ruth je vtažena 

do   vyšetřování složitého případu, který se dotýká jejího 

soukromí a jejích známých víc, než si původně myslela.

DÍLNA ZÁZRAKŮ
Učitelce Mariette prasknou nervy a   shodí drzého žáka 

ze schodů. Osamělou Millie přiměje požár bytu ke  skoku  

z  okna. A  válečný veterán Mike už čeká na  ulici jen na  

smrt. Všichni tři se ocitli na   okraji společnosti. Ve chvíli, 

kdy si myslí, že už je nic dobrého nečeká, se objeví Jean 

a  vezme je do  své Dílny zázraků, kde spravuje zlomené 

duše. Ale kdo je ten tajemný Jean, který tahá za provázky 

svých loutek? Je jeho pomoc opravdu tak nezištná? A co se 

stane, když se „loutky“ rozhodnou jít svou vlastní cestou?

VOLÁNÍ ANDĚLA
Na  Kennedyho letišti v  New Yorku do  sebe nechtěně 

vrazí jeden muž a  jedna žena. Oba v  té chvíli telefonují. 

Jonathan a   Madeline rychle sbírají své věci a omylem si 

vymění telefony. Když to zjistí, dělí je od  sebe deset tisíc 

kilometrů: ona je v  Paříži, kde prodává květiny, on v  San 

Francisku, kde vlastní restauraci. Oba jsou zvědaví na toho 

druhého, a  tak začnou zkoumat obsah cizího telefonu. 

Tato malá indiskrétnost jim prozradí, že ač se neznají, jsou 

jejich životy spojené tajemstvím…

MLADÁ MŮŽEŠ BÝT JEN DVAKRÁT
Ellie Jerome je sice 75 let, ale v srdci je stále mladou dívkou, 

která se nemůže smířit s tím, že ji okolí bere jako stařenku. 

Vždyť toho má tolik společného se svou 29letou vnučkou! 

Rozhodně mnohem více než se svou upjatou dcerou, která 

terorizuje celou rodinu svými rozmary a mindráky.

DOKTORKA Z KONCE SVĚTA
Londýnská lékařka Megan už nechce poslouchat svého 

přítele jako pejsek, a tak se odstěhuje do rodné Austrálie 

provozovat lékařskou praxi tam. Život ve vnitrozemí je 

náročný, místní mají Megan za nepostradatelnou, stále 

jim je k  dispozici, pacienti se jen hrnou. Časem ji to 

vyčerpá natolik, že se vrátí do Londýna. Přesto ji to táhne 

zpět: tam, kde ji potřebují a kde nechala své srdce

NEMÁM CO ZTRATIT
Poté co lékaři devatenáctiletému Camovi sdělili, že mu 

zbývá jen rok života, přijme nabídku přidat se k utajené 

skupině, která s  využitím experimentálního přípravku 

pomáhá zachraňovat svět. Jenže ve výcvikovém táboře 

pojme podezření: ostatní parťáci nevypadají vůbec 

nemocní, navíc ho začne pronásledovat záhadná dívka 

z džungle, která tvrdí, že patřila k loňské skupině.

KDO CHCE VÍC
Lila dalekohledem pozoruje mladý pár. Přistihla oba při 

vášnivé hádce, ta skončí tím, že dívka proletí oknem 

a pádem se zabije. Lile dojde, že se stala svědkyní vraždy, 

a zavolá policii. Případ se zdá jasný – vrahem nemůže být 

nikdo jiný než přítel zabité. Jenže bratr podezřelého si to 

nemyslí a  žádá Lilu o  pomoc. On ani Lila netuší, do jak 

nebezpečné hry se zapletli.

PŘÁTELSTVÍ PLNÉ KOLÁČŮ
Vítejte v  pekárně Cukr a  koření! Desetiletá Hannah  

a  její máma si splnily sen… Obě milují pečení. Hannah 

si však musí najít nové kamarády v  nové škole a mamka 

je celé dny v  pekárně. Není to lehké, ale zkrátka bez 

práce nejsou koláče. Provoněný pří- běh doplňují recepty 

na různé dobroty a užitečné nápady, pokud se chystáte 

otevřít vlastní pekárnu!

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
V  nakladatelství Albatros vychází první díl celosvětově 

úspěšné série - Harry Potter a  Kámen mudrců - ve 

speciální bohatě ilustrované edici. Jedinečnou vizi 

Bradavic a  všech hrdinů příběhu vytvořil oceňovaný 

britský ilustrátor Jim Kay. V úterý 6. října se ilustrovaného 

vydání dočkají fanoušci Harryho Pottera nejen ve Velké 

Británii, ale i u nás. Každý rok pak vyjde nový díl série.

JÁ JSEM MALÁLA
Příběh Malály, která pochází z  Pákistánu, zasáhne 

nejedno srdce. Ráda kouká na  seriály, čte si a  hodiny 

si vydrží povídat s  kamarádkami. Ze všeho nejraději se 

ale učí, může tak objevovat svět. Tedy až do doby, než 

hnutí Tálibán zakáže dívkám do  školy chodit. Malála 

právo dívek na vzdělání začne hájit. To se však Tálibánu 

nelíbí… V  roce 2014 jako vůbec nejmladší člověk 

v historii obdrží Nobelovu cenu za mír. Její poslání tím 

však teprve začíná...

KREV MÉ KRVE
Hlavní hrdinka se ve   vzpomínkách vrací k   svatbě, 

šťastnému manželství a   nejkrásnějším okamžikům, kdy 

držela v  náručí právě narozené dítě. Přivedla na  svět 

čtyři a po smrti manžela je s vypětím všech sil a za cenu 

těžkých obětí sama vychovala. Tím nejdůležitějším v  jejím 

příběhu je však láska matky, která nezmizí, ať už jsou děti 

jakékoli a spáchají cokoli. A možná právě toto poselství je 

důvodem, proč kniha dokáže oslovit další a  další generace 

čtenářů.
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HADÍ LISTINY
Může být středověký tajný jazyk klíčem k vyřešení 

série vražd? Tajemné vraždy v  ulicích Barcelony, slova 

vyrytá do kůže obětí, zlověstné dopisy, jejichž význam 

vyšetřovatelé neznají. Jen jedno je jisté – pachatel uniká 

a inspektor Fabregat má pocit, že loví jen stín. Pomůže 

mu s odhalením vražd zlodějka knih Anna Vercová, která 

právě objevila prastaré dopisy? Vydejte se na napínavou 

honbu za tajemstvím starověkého rukopisu napsaného 

v jazyce čarodějnic a alchymistů.

KRUH SOUKROMÍ JE KRÁDEŽ?
Mae Hollandová získala práci v   Circlu, nejsilnější 

internetové společnosti na  světě, a  otevřely se jí tak 

dveře do světa milých a pracovitých lidí, ale i sportovních 

klubů, skvělých restaurací a   luxusu. Víří v  kruhu 

pracovních povinností, užívá si virtuálního přátelství 

a rostoucí sebedůvěry, a ani si nevšimne, jak se vzdaluje 

běžnému kontaktu s rodiči a přáteli.

CO TO BUDE?
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím den co den. Pracuje 

v kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším

kosmetickém salonu. Žijí ve světě bez mužů, jejich dny jsou 

naplněné hřejivostí, vzájemnou láskou a přátelstvím, a  také 

sny, které ne vždy vyslovují nahlas.

Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě nastěhuje 

švagra a  malou Sáru, svoji milovanou neteř. Život mámy 

a dcery se tím od základu mění… a ani jedna netuší, že tohle 

je jen začátek.

LIONEL MESSI: ÚŽASNÝ PŘÍBĚH
Fascinující příběh fotbalové legendy Lionela Messiho od prv-

ního kontaktu s  míčem v  ulicích argentinského Rosaria 

do prvního gólu na hřišti stadionu Camp Nou ve  španělské 

Barceloně. Knížka Lionel Messi: úžasný příběh je strhující 

vyprávění o chlapci, který byl zrozen k tomu, aby hrál krás-

nou hru, a jehož osudem bylo stát se nejlepším fotbalovým 

hráčem světa. Bestseller Michaela Parta je povinnou četbou 

každého fotbalového fanouška!

MÁGOVÉ
Napínavý příběh o mladém muži, který praktikuje magii v 

reálném světě. Quentin Coldwater je nadaný, ale nešťastný. 

Jeho život se změní, když se nečekaně dostane na tajnou, 

velmi exkluzivní školu kouzel v  severní části New Yorku, kde 

získá vzdělání v   moderním čarodějnickém řemesle. Kouzla 

však Quentinovi nepřinesou takové štěstí a  dobrodružství, 

o jakém snil. Ukazuje se, že země jeho snů je mnohem tem-

nější a nebezpečnější, než si vůbec dokázal představit.

ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ – KOMPLET DE LUXE
Bestsellerová série Christophera Paoliniho Odkaz Dračích 

jezdců v  luxusní obálce imitace kůže, se zlatou ražbou 

a  kovovými doplňky! Výjimečná událost pro fanoušky 

celosvětově úspěšných románů Eragon, Eldest, Brisingr 

a  Inheritance nyní ve sběratelském vydání s  novou grafi 

ckou úpravou. Kniha bude bezpochyby ozdobou každé 

knihovny a skvělým dárkem.

ZRCADLA ČASU
Třetí malá knížka na domácí meditaci a sebepoznání 

z pera báječného  Briana Weisse. Tentokrát se autor 

věnuje své oblíbené regresní terapii. Regresní terapie – 

čili metoda návratu do minulých životů – funguje. A 

často na pohled až zázračně odstraňuje nejrůznější 

zdravotní i životní potíže.

Kniha obsahuje CD s nahrávkou, která čtenářům 

pomůže s návratem k minulým životům.

HLEDÁM PŘÍTELKYNI PRO KONEC SVĚTA
Vše spustil jeden obyčejný inzerát, ale takovou jízdu 

Trixie rozhodně nečekala... Milostný příběh, love story, 

který potěší i dojme čtenářky všech věkových skupin.

MIMONI
Od  počátku věků Mimoni na  naší planetě pátrají po tom 

největším zlosynovi, aby mu mohli sloužit. Během svého 

věčného hledání si za  pána vybrali dinosaura, krále, 

dokonce i  upíra. Ale nyní nadešel čas najít někoho 

nového! Jenže kde někoho pořádného sehnat?
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MEZI DVĚMA SVĚTY
Darcy Patelová odložila vysokou školu a  i  všechno 

ostatní jen proto, aby mohla vydat svůj young adult 

román. Dostane šanci, o  jaké se spoustě mladých 

dívek může jen zdát. Stěhuje se do  New Yorku, kde 

nemá žádné přátele, a přemýšlí, zda to opravdu bylo 

správné rozhodnutí. Pak ji ale pod svá křídla vezme 

parta zkušených spisovatelů. Druhá linie příběhu se 

odehrává právě v  Darcyině románu, což je napínavý 

thriller o náctileté holce, které se podaří proklouznout 

do místa mezi životem a smrtí.

ČURBES: RUKOVĚŤ OMYLŮ A (NE)ŠŤASTNÝCH 
NÁHOD
Nastal čas na pořádný ČURBES! Připravte se na další 

várku destrukce! Po bestsellerech Destrukční deník 

a  Tohle není kniha, které pobláznily celý svět i  celé 

Česko, přichází další dávka destrukce od Keri Smithové. 

Tuto knihu berte jako svůj pokoj – místo, kde se 

můžete vydovádět, místo, kde můžete všechno, co je ve 

„skutečném světě“ zakázané.

ZELENÁ JAKO SMARAGD
Gwendolyn má zlomené srdce. Zdá se, že Gideonovo 

vyznání lásky bylo pouhou fraškou, aby šel na  ruku 

jejich úhlavnímu nepříteli, hrozivému hraběti 

Saint Germainovi. Ale pak se stane něco naprosto 

nepochopitelného a  Gwennin svět je vzhůru nohama. 

Ji   i   Gideona čeká dechberoucí úprk do   minulosti 

a taky menuety, paruky, kordy a divoké pronásledování 

a nad tím vším se vznáší otázka, zda se dá stav pokojové 

fontány vůbec léčit…

KDE JSI, PIEROTE?
To, co si nejvíc přejeme, nemusí být to pravé. Toužíš po velké 

lásce? Rozhlédni se, možná ji přehlížíš, přitom ji máš na dosah. 

Takový je i romantický příběh Žorži, adeptky kadeřnického 

řemesla, která touží po kariéře slavné herečky. Smělé plány 

sebevědomé slečny však naberou neočekávaný směr, když se 

v jejím životě objeví tajemný ctitel a jeho úchvatná vyznání.
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BUTIK ASTOR PLACE
Křehký, záhadný a zábavný příběh především pro 

všechny čtenářky.  Přes propast jednoho století se 

propojí životy dvou mladých žen, které bojují o své 

místo na slunci. Nepřízeň osudu jim pomáhají překonat 

nadhled, smysl pro humor, síla osobnosti a v neposlední 

řadě i láska.
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Když jsme spolu telefonovaly, 
posteskla jste si, že jedno z dětí 
spí v noci, druhé zase přes den, 
že nic nestíháte. Znělo to tro-
chu unaveně, možná až trochu 
nešťastně. Cítíte se tak?
Ne, nešťastně určitě ne. Jen občas bych 

potřebovala utéct do lesa a  být tam 

úplně sama. 

Proč v lese a ne třeba u moře?
Moře pro mě nepředstavuje klid. Je pří-

liš divoké, hrůzu nahánějící, nedohled-

né a hluboké, nepředvídatelné a  ještě 

ke všemu ho mám spojené s  vedrem.  

Nemám ráda vedro. Mam ráda léto na 

horách, v lese.  A taky miluju chodit na 

houby. Jsem schopná strávit tam něko-

lik hodin a ani si nevšimnout, že jsem 

nejedla. A  to je co říct! Já musím jíst 

pořád. Jinak jsem zlá jako čert. 

Před pár týdny jste se vrátila 
z dovolené. Načerpala jste sílu, 
nebo to byl pořád stejný kolotoč?
Já jsem si trochu odpočinula, protože 

jsme tam na ty dětičky byli dva. Ovšem, 

co se mě týče, mohli jsme být klidně 

třeba ve Štiříně u  Prahy a  vyšlo by to 

nastejno. Ondřej se naopak vrátil šíle-

ně zdecimovaný, protože normálně vidí 

děti jen večer. 

Maminky, které mají dvě děti, 
tvrdí, že s druhým dítětem je pro 
ně vše snazší. Vy ale říkáte, že to 
máte přesně obráceně. Znamená 
to, že malý Ondrejko je hodně 
živé dítě? Nebo v čem je hlavní 
problém?
Snazší je jen to, že už víte, do čeho jde-

te. Nehysterčíte, když má dítě horečku, 

když mu lezou zuby, když řve bez dů-

vodu a  podobně. Ale rozdíl mezi jed-

ním a dvěma dětmi je několikanásobný. 

Protože máte každé dítě zvlášť a  pak 

ještě dvě dohromady, přičemž každé 

má jiné potřeby a nároky. 

Nežárlí dcerka na bratříčka?
Ne. Miluje ho. Když se tak dívám okolo, 

tak mi dochází, že Beky je úplný poklad, 

co se týká vztahu k mladšímu sourozen-

ci. Dokonce ani, když je jí líto, že jí věnuju 

méně pozornosti, prokazatelně kvůli On-

drejkovi, protože to v tu chvíli třeba jinak 

nejde, tak nikdy svou křivdu neobrátí pro-

ti němu. Já jí to ale hned zase vynahradím.

V čem vás mateřství nejvíc 
zaskočilo?
Právě tím, že mě zaskočilo. Já, takový 

plánovač, všechno jsem měla vymyšle-

né, a výborně.  Ale nenapadlo mě, že 

mě zradí mé city, a také, že další člověk 

do mého života vnese zase jiné poža-

davky a  představy atd. Nechat hlídat 

dítě a jít třeba na pár hodin na vyhláše-

ní cen Anděl nebo do divadla, vypadalo 

dost jednoduše.  Ale že to devětkrát 

z deseti případů nepřenesu přes srdce, 

je věc druhá. Natož strávit noc bez dí-

těte. Beky byla v noci beze mě jen pár 

dnů – většinu, když jsem byla v porod-

nici s Ondrejkem.

Někdy se stává, že narození dí-
těte naruší vztah mezi partnery. 
Partner začne žárlit na to, že na-
jednou není v centru pozornos-
ti. Vnímala jste něco takového  
i ve vašem vztahu?
To ani ne. Spíš vám dítě oběma vezme 

energii, takže pak na vztah, ani na sebe 

sama, už nemáte tolik sily. 

Jaký je Ondřej Soukup otec?
Myslím, že dobrý. On je velké dítě, tak-

Zpívala mimo jiné ve slovenském folklórním souboru Lúčnica, dnes je hvězdou 

českých muzikálů a také vynikající šansoniérkou. Momentálně je ale Lucia Šoralová 

především maminka na plný úvazek. S hudebníkem Ondřejem Soukupem 

vychovává tříapůlletou Rebeku a ročního Ondřeje. K tomu v létě vydala singl, 

píše písničky, dohrává v divadle. Najít si čas na rozhovor nebylo jednoduché. 

LUCIA ŠORALOVÁ
MÍT TAK VÍC ČASU
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že je pro děti spíš parťák. Moc nepo-

učuje a  nevychovává. Vymýšlí si a  řeší 

všechno hrou. Asi bude časem ten ob-

líbenější. 

Někde říkal, že si jej dcerka začí-
ná omotávat kolem prstu. Je to 
tak? 
Já jsem doma pořád a on chodí večer, 

takže on je spíš za odměnu. A holčičky 

přece vždycky zpracují chlapečky, nebo 

ne? (úsměv)

Byli na vás rodiče přísní, když jste 
byla malá holka?
Byli i  nebyli. Především v  mé výcho-

vě neměli žádný řád. Byla chaotická 

a hodně nekonvenční. Na jednu stranu 

velká přísnost pramenící z  máminého 

přemrštěného strachu, takže jsem byla 

pod zámkem až do 18 let, a na druhé 

straně šílená benevolence, když šlo 

o  věci pro ni důležité. Třeba když mi 

bylo asi deset, tak mě máma ve 2 ráno 

vzbudila, že dávají film s  Vysockým.  

Mám pocit, že jsme nějak chytali Mosk-

vu - ale bylo to šílené zrno. A na druhý 

den jsem šla do školy. Ale já jsem byla 

samozřejmě ráda, že mě vzbudila.  Hor-

ší to bylo, když třeba měla ráno splín 

a bylo ošklivo, tak mi řekla, že je dnes 

hnusně a nepůjdeme ani do školy, ani 

do práce. Pamatuji si ten pocit odpo-

vědnosti, který jsem cítila. Že pokud 

něco neudělám, tak to neskončí dobře. 

Tak jsem ji donutila vstát a sebe a ségru 

jsem taky vypravila. Ona pak říkala, že 

to byla legrace, jen taková zkouška… 

Ovšem těch různých “zkoušek” bylo 

docela dost… No, nuda u  nás doma 

rozhodně nebyla….

Jste drobná a křehká, až éterická, 
ale sálá z vás neuvěřitelný tem-
perament. Kde se ve vás bere?
Pokud to byl kompliment, tak děkuji. 

Nevím, kde se bere. Ale jsem ráda, že 

ho mám. Teď mi třeba pomáhá přežít ty 
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probdělé noci a vůbec celý ten kolotoč.  

Zpíváte doma dětem? Znají vaše 
písničky? 

Zpívám jim. Ale ne svoje písničky. Ty sly-

šely jen v bříšku, když jsem je skládala. 

Beky desku O lásce, cti a kuráži a Ond-

rej tu novou, která je připravená, ale 

je v nedohlednu, protože na ni nemám 

čas ani energii a upřímně, teď ani my-

šlenky. Jak se znám, tak než se dosta-

neme do studia, přijde mi ten materiál 

starý (protože už starý je) a já budu zas 

jinde a  začnu předělávat. No, nevím, 

nevím, jestli ta další deska La Almy vů-

bec vyjde. Hlavně už nesmím mít žádné 

další dítě, i když mne ta malá bezbran-

ná žabátka hrozně lákají. Do půl roku 

jsou úplně úžasná. Pak taky, ale pak už 

přicházejí problémy. To si musím pořád 

říkat. (smích).

Takže jste práci hodně omezila?
Chtěla jsem se do práce vrátit úplně, 

ale většinu aktivit jsem nakonec stor-

novala. Nejde to. Nedokážu to. Ondrej 

si to zařídil tak, abych od něj nemohla. 

Hraju jen párkrát do měsíce a mám ho 

s sebou v divadle. Když jedu na Sloven-

sko, tak je pořád se mnou a já za ním 

odbíhám i během koncertu. Už nemůžu 

absolvovat běžnou šňůru 10-15 koncer-

tů jako kdysi. Maximálně 3 koncerty, 

tedy 2 noci pryč od Rebeky.

Jak často koncertujete se svou 
kapelou La Alma?
Aktuálně vůbec. Při jednom dítěti to 

ještě šlo, ale teď už na to nemám po 

žádné stránce. Měli jsme připravené 

vánoční turné po Slovensku - jako ka-

ždý rok. Odpískali jsme ho.  Já jsem ani 

nebyla schopná dostat se do Bratislavy 

na pár dnů kvůli PR.  Bude na jaře. Já 

to vždy odsunu o pár měsíců s pocitem, 

že pak už to bude v pohodě, a ono je 

to stále ve větší nepohodě.  Minulý 

rok s  tím tříměsíčním Ondrejkem to 

nakonec bylo nejjednodušší, a  přesto 

jsem myslela, že to nepřežiju, i  kvůli 

Beky, která zůstala doma celé tři noci. 

Fyzicky to není problém, ale nepřene-

su to přes srdce. Nejsem moc punková 

máma. Nejsem vlastně asi ani normální 

máma, jsem přecitlivělá. Aspoň Ondřej 

mi to tvrdí. Ty pocity jsou velmi ambi-

valentní. Na jedné straně si vždy odpo-

činu, ale pořád vím, že bych měla být 

jinde. Mám pár kamarádek, kterým 

děti můžu svěřit beze strachu, protože 

děti je mají doopravdy rády, ale stej-

ně je mi to líto. A naplno si už neužiju 

žádný mejdan, natož nějaký výlet. Ale 

znám ženy, které to dovedou, takže 

žádný strach, budoucí matky! Nastavte 

si to v sobě. Děti bohužel vycítí matčin 

strach, a pak na něj reagují, a ne na to, 

že jsou chvilku samy.

Na desku čas nemáte, ale v létě 
jste natočili alespoň singl.
Ano, natočili jsme dvě písně. Když to 

ještě šlo, když jsem čekala Ondrejka, 

tak jsme dali dohromady pár nových 

věcí a vypadá to, že se posouváme smě-

rem na Balkán. (úsměv).

Co divadlo?
Dohrávám svá představení v  Kalichu - 

Johanku, Mauglího a Tajemství. Ale ne-

chodím na žádné konkurzy už 4 roky. 

Nemohla bych nic slíbit. Nedávno jsem 

taky nazpívala zlobivou holčičku Mášu 

ze známé pohádky Máša a medvěd do 

stejnojmenné lední revue. Bylo to však 

omylem. Zpívala jsem Ondřejovi, kte-

rý psal hudbu, na demo nahrávkách, 

a  když přišlo na lámání chleba, tak 

nenašli malou holčičku s  tak ostrým, 

drzým a  vysokým hlasem, a  tak jsem 
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se ocitla mezi vlky, medvědy a tučňáky. 

Ale je to krásné a strašně vtipné. Texty 

psala Gábina a ta pohádka má na you-

tube přes 800 milionů zhlédnutí. Děti ji 

milují, protože je to taková malá drzá 

opice. 

Najdete si čas na psaní písniček? 
A kdy a kde se vám píše nejlépe?
Od narození Ondrejka jsem napsala tři 

písně. Je to rok. Nejde to. To není ma-

nuální práce, kterou můžete dělat od - 

do. Na to musí byt rozpoložení, musí ve 

vás něco klíčit. To není možné, když se 

na vás tlačí realita, tedy pokakaná plen-

ka a pozvracené tričko, popřípadě hys-

terické kopající dítě na podlaze, pro-

tože nedostalo lahvičku s  Mimoněm, 

kterou má Mína. 

Vyrůstala jste prý na deskách 
Hany Hegerové a Michala Ho-
ráčka s Petrem Hapkou. Byl to 
důvod, proč jste začala směřovat 
k šansonu?
Vyrůstala jsem i na J. Nohavicovi, na V. 

Vysockém, Nerezu, J. Brelovi, P. Dobešo-

vi a podobných. Zkrátka na hudbě, kde 

text byl velmi důležitý, nebo dokonce 

hrál prim. Taky miluju dramatické situ-

ace a šanson je vlastně spojením divadla 

a hudby. A pak - jsem tragéd. To se pak 

možnosti uplatnění dost zužují.

Co byste chtěla do konce roku 
stihnout?
Chtěla bych mít trochu času na psaní. 

A na spaní. A na čtení, na filmy. Chtě-

la bych vidět aspoň pět filmů, které mi 

utekly, a  několik desítek divadelních 

představení. Chtěla bych prostě mít tro-

chu času. Víc času. Jakýkoliv čas!

Rozhovor vyjde v listopadu, to 
už někteří lidé nakupují dárky na 
Vánoce. Jak to máte vy?
Dřív jsem Vánoce plánovala dlouho 

a vždy jsem se na ně hrozně těšila. Tě-

ším se pořád, ale plány už vůbec nevy-

cházejí, takže je nedělám. Nechávám se 

unést přítomným okamžikem a vždycky 

svými emocemi.

Vánoce bude už hezky vnímat 
i malý Ondrej. Jak na ně vzpomí-
náte vy jako holka?
Těším se na jeho reakci! Jako děti jsme 

se nemohly dočkat už nejmíň od října. 

Měla jsem ráda, když se zkrátil den, 

i proto, že se blížily Vánoce. A tma byla 

delší dobu a tmu mám raději než svět-

lo - je mystická a  tichá. A  je pro mne 

inspirativnější, a taky mám mnohem víc 

energie v noci, když padne tma. To už 

jsem měla i  jako dítě. Pak si pamatuji 

lampionový průvod - to už byl od Vá-

noc jen malý krůček, pak začal vonět 

vzduch úplně jinak - tak zimně. A pak 

vůně pomerančů a mandarinek, proto-

že ty byly jen před Vánocemi, a nako-

nec pečení perníčků, a Jakub Jan Ryba 

a Jarda Krček, a to už bylo úplně jasné, 

že Vánoce jsou přede dveřmi!

Co už byste nikdy nechtěla zažít?
Naštěstí jsem spoustu věcí, které bych 

nikdy nechtěla zažít, nezažila. A  to 

ostatní se vlastně dalo snést. A  nako-

nec to bylo vždy k něčemu dobré. I když 

pravda, taková mřížová dětská postýlka 

v  nemocnici mě jako malou neskuteč-

ně urazila. A na ni nevzpomínám ráda. 

A co bych naopak chtěla zažít? Chtěla 

bych ze svých dětí vychovat dobré lidi. 

S čím se v životě nejvíc potýkáte?
Se strachem. A  pak se vším, co s  ním 

souvisí. 

Lucia Šoralová se narodila 9. 1. 1977 

v Bratislavě. Vystupovala v divadelních 

a  folklórních souborech.  V  roce 1996 

uspěla v  konkurzu do muzikálu Vlasy 

a  odešla do Prahy. Studovala zpěv na 

Konzervatoři Jaroslava Ježka. Zahrála 

a zazpívala si také například v muziká-

lech Krysař, Tajemství, Johanka z Arku, 

Robin Hood, Mauglí, Miss Saigon, na 

Slovensku mimo jiné v  muzikálech 

Hamlet a  Rocky Horror Picture Show. 

Účinkovala také v  lyrikálu Kudykam 

a  v  „crossover“ projektech Rockqui-

em, Šach Mat, Sorry! alebo Markovič 

za mrežami. Vydala alba Zblízka, Púšť, 

a O lásce, cti a kuráži (spolu s Michalem 

Horáčkem). Žije s  hudebním skladate-

lem Ondřejem Soukupem, s  nímž má 

dvě děti.

Monika Seidlová

Foto Lenka Hatašová

Líčila a česala Šárka Spilková

Nejstarší vzpomínka na dětství
Je to částečně zprostředkovaná vzpomínka. Byly mi asi dva roky. Celá rodina jsme 

se sešli u mé prababičky (mimochodem babičky Jara Filipa), tak, jak jsme to dělá-

vali při každé rodinné příležitosti. Už ani nevím, kdo si koho bral, ale vím, že jsem 

měla nějaké krásné šatičky a přišla jsem za jedním z maminčiných bratrů a zepta-

la se ho, kdo je krásnější, jestli já, nebo máma. On mi řekl, že jsme obě moc hezké. 

Takovou zradu jsem evidentně nečekala a řekla jsem mu: "Lepšie sa pozri!".
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PROTONOVÁ LÉČBA

LISTOPAD JE MĚSÍC PREVENCE RAKOVINY PROSTATY. 
JEDNOU ROČNĚ MU NĚKDO ŘÍKÁ MOVEMBER, V PTC MÁME PROTONVEMBER NONSTOP. 

KAŽDÝ DEN, KAŽDÝ MĚSÍC, KAŽDÝ ROK.

97% ÚSPĚŠNOST
LÉČBA V 5 DNECH • AMBULANTNĚ

BEZ PLEN • BEZBOLESTNĚ 
SE ZACHOVÁNÍM POTENCE

Objednejte se na preventivní 
prohlídku v PTC kdykoliv, nejlépe ihned

www.ptc.cz 

Léčbu v Protonovém centru v Praze 
hradí zaměstnanecké pojišťovny

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

Listopad
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Léčba
prot on!Pevec  PTC Vác

Prosinec
PROTONVEMBER12 Leden

PROTONVEMBER1 Únor
PROTONVEMBER2

PREVENCE + NEJLEPŠÍ LÉČBA = PTC

Týden
 Alh



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

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 
unikátní české zubní pasty 

v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce

Více na www.wobenzym.cz


