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Tiše,

maminku
bolí hlava

Bez cvičení
to nepůjde

Naučte se
odpočívat

Tereza Kostková
V hraní s Tondou držím krok
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DESET DŮVODŮ PROČ BÝT KLIENTEM
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (kód 211)

1

STABILITA – ZP MV ČR je největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Zajišťuje dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro více než milion klientů.
Je ekonomicky stabilní. Svým klientům může bez problémů hradit nejmodernější zdravotní péči.

POKRYTÍ – na rozdíl od některých regionálních
pojišťoven
vám
naše
zdravotní
pojišťovna
– „dvěstějedenáctka“ – zajistí kompletní zdravotní péči v kterémkoliv
kraji. Umožňuje to rozsáhlá síť více než 25 000 smluvních lékařů po
celé České republice.

2

KARTA ŽIVOTA – nabízíme vám unikátní produkt
nazvaný Karta života. Díky ní můžete průběžně sledovat,
kolik stojí vaše zdravotní péče, společně se svým praktickým lékařem
můžete posunout kvalitu péče o vaše zdraví o kus dál. Karta života
může dokonce přispět i k záchraně vašeho života, protože lékaři
záchranky mají rychlé informace o vašem zdravotním stavu. Údaje
z Karty života vám můžeme poslat i na mobilní telefon.

3

ZDRAVÍ JAKO VÁŠEŇ – v projektu
Zdraví jako vášeň s Pavlem Křížem na
www.ZdraviJakoVasen.cz vám poskytujeme spoustu zajímavých
informací, najdete zde rozhovory o zdraví s lékaři i známými umělci
a rady o prevenci. Můžete se přihlásit do reality show Změním se, v níž
skutečně změníte svoji kondici i stravovací návyky. Díky obchodním

4

partnerům probíhají po celý rok pestré soutěže o zajímavé ceny
– notebooky, kola, exotické zájezdy a dokonce nové automobily.
DOSTUPNOST – „dvěstějedenáctka“ má pracoviště
na území celé republiky, má osm hlavních poboček
a 78 teritoriálních pracovišť. V důstojném a moderním prostředí vás
tam přivítají vstřícní zaměstnanci, připravení vyjít vám ve vašich
požadavcích vstříc.

5

PREVENCE – máme pro vás zajímavé preventivní
programy: program preventivních onkologických vyšetření,
program očkování, program zdravé dítě, program pro těhotné a kojící
matky. Chronicky nemocným dětem nabízíme léčebně-ozdravné
pobyty, máme i program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní
dřeně. Existují regionální programy a také systém integrované péče
– léčebné programy, vedené praktickými lékaři.

6

OTEVŘENOST – naše pojišťovna je otevřena
všem obyvatelům ČR. Existuje ještě stále názor, že
„dvěstějedenáctka“ je pouze pro policisty, hasiče či státní správu. Není
tomu tak, jsme tu pro všechny.

7

INTERNET – „dvěstějedenáctka“ vám přináší přehledné
informace na dvou základních webech www.zpmvcr.cz
a www.ZdraviJakoVasen.cz. Již brzy nás také najdete na adrese
www.211.cz. Na stránkách najdete množství potřebných, zajímavých
a aktuálních informací.

8

9

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – naše pojišťovna vám nabízí
nesmírně výhodné cestovní a úrazové pojištění.

SLEVY A VÝHODY – Po celé republice máme řadu
obchodních partnerů, kteří vám – klientům 211 – nabízejí
nejrůznější slevy a výhody.
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Editorial
Měla bych napsat pozitivní zamyšlení nad
krásou nadcházejícího podzimu, ale přiznám se, že jde na mě tak trochu deprese.
Nevím, jak vám, ale mně se zdál způsob
trávení tohoto léta tak trochu nešťastným.
Déšť střídal zimu, v noci bylo sedm stupňů a ve dne lezavo. Kam se poděly krásné
letní dny našeho dětství, dny, které jsme
strávili v kraťasech a tričku u vody, dny
které se daly bez problémů prožít pod stanem, nebo pod širákem? Já vím, řeknete
si, že člověk si své dny dětství idealizuje,
ale mám pocit, že tyhle dny si naše dětí
nedokáží idealizovat ani s odstupem let…
No, třeba nám to babí léto vynahradí a pokud ne, ještě pořád je tu možnost zalézt si
pod deku a začíst se do našeho časopisu.
A co vám tentokrát nabízíme? Samozřejmě s blížící se školou článeček na téma,
jak to všechno zvládnout. K počátku školkové docházky se váže článeček o správné
výslovnosti. Nastávajícím maminkám poradíme, jak sestavit správný jídelníček a celé
rodině poté, jak se zorientovat v lákadlech
mezinárodních kuchyní. Chybět nebude
samozřejmě ani rozhovor, tentokrát s Terezou Kostkovou.
Tak hezké počtení a za měsíc zase na shledanou

Titulní foto: Tomáš Pánek

Těhotenství

Miminko, ám…
Porodit přesně podle
plánu – těhotenského
kalendáře se podaří
asi jen 5% maminek.
Většina porodů
proběhne o pár dní
dříve nebo později
a v některých případech
se miminku ven vůbec
nechce. V tomto
případě je nutné porod
vyvolat uměle.
Co je to porod po termínu
a přenášení?
Přesný termín porodu nikdy nelze určit zcela přesně. Nejpřesnější údaj je z ultrazvukového vyšetření ve 12. týdnu těhotenství.
Těhotenství trvá 40 týdnů +/- 2 týdny (počítáno od prvního dne do posledního dne
menstruace), v tomto případě jde o porod
v termínu. Pokud k porodu nedojde do
konce 42. týdne, jedná se přenášení.

Jaká rizika s sebou nese
přenášení?
Plod v děloze vyživuje placenta. Placenta
také nahrazuje plíce, dodává miminku kyslík a odvádí kysličník uhličitý a plní funkci
hormonální a vylučovací. Bez placenty tedy
miminko nemůže být. Funkce placenty je
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však časově omezena – max. na 42 týdnů.
Placenta časem stárne – uzavírají se cévy,
postupně odumírá a přestává plnit svoji
funkci. Přenášet po 42. týdnu je tedy nebezpečné zvláště pro miminko. Při odumírání placenty přestává být miminko vyživováno a přestává růst.

Po termínu porodu stále
pod kontrolou
Pokud se vaše těhotenství přehouplo do
41. týdne těhotenství, budete muset chodit na pravidelné kontroly do nemocnice –
minimálně 2 kontroly během dvou týdnů.

1. týden po termínu porodu
Při první kontrole po termínu se provádí poševní vyšetření - Hamiltonův hmat,

které pomáhá porod vyvolat. Při tomto
vyšetření zavadí lékař co nejhlouběji do
děložního hrdla prst a snaží se „odloupnout“ vak blan od děložní stěny. Tím dojde k vyplavení prostaglandinů, které mají
vliv na spouštěcí mechanismus porodu.
Ne vždy však po tomto zákroku dojde
k porodu.

2. týden po termínu porodu
Druhý týden po termínu porodu čekají nastávající maminku gynekologické kontroly
a každý druhý den CTG. Pokud je nastávající maminka zcela v pořádku, nemusí být
hospitalizována.
Desátý den po termínu provede lékař tzv.
oxytocinový zátěžový test (OZT) – hodinové sledování CTG miminka.

Těhotenství

Průběh oxytocinového
zátěžového testu
Prvních 20 minut se točí kardiotokograf
jako obvykle, poté je nastávající mamince
aplikována do žíly malá zvyšující se dávka oxytociny, který za normální okolností
vyvolává děložní vztahy, tedy porod. Dalších 20 minut se provádí CTG.

Umělé vyvolání
porodu
Umělé vyvolání porodu je druh medikamentózního porodu, kdy jsou děložní
kontrakce vyvolány podáváním léků.
Do pochvy nebo přímo do děložního
hrdla se nejprve zavede prostaglandin
a poté se aplikuje infuze s oxytocinem,
který vyvolá děložní stahy a rozběhne
porod.
Většina žen, které už plánovaný termín
porodu překročily, propadne panice.
Nechtějí si nechat porod vyvolat uměle,
je to přece jen nepřirozený zásah do těhotenství. Překročily jste termín porodu
a chcete porodit přirozeně? Máme tu pro
vás pár rad, jak urychlit porod:

Čaj z maliníku (malinového listí)
Čaj z maliníku se pije pravidelně poslední týdny těhotenství, zkracuje a ulehčuje
porod. Není dobré jej pít v ranném období těhotenství. Čaj z maliníku obsahuje
cenné látky, ale také posiluje svaly pánve
a uvolňuje dělohu. Podle rady našich babiček navíc jeho pití od 34. do 36. týdne
navíc způsobuje silné kontrakce. Pití čaje
z maliníku vždy konzultujte se svým gynekologem, je např. nevhodný při pokročilejším nálezu na děložním hrdle.
Návod na přípravu: 2-3krát denně spaříme 1 polévkovou lžíci maliníku l vody
a necháme 15 minut vylouhovat.

Krása, zdraví a vitalita
s ranní zásaditou snídanovou
kaší
ˇ

MorgenStund®

Jak umíme zabránit nadváze?
Co můžeme dělat, abychom pomáhali našemu zdraví, pozornosti a inteligenci?
Zdravě a lehce posnídat není tak těžké. Nová revoluční jahelno-pohankovou kaše MorgenStund® je ideální snídaně nejen pro děti
bez „prázdných kalorií“.
MorgenStund je rychle připravená, lehce stravitelná, bez laktózy a lepku, bez přídatných látek a přidaného cukru.
Již malé děti od 10. měsíce mohou vychutnávat kaši MorgenStund®.
Zdraví nemůže chutnat lépe. Jednou ochutnáte, a vy a vaše děti se již kaše nikdy nevzdáte.
Dobrou chuť!
Zajímavé informace
o zásaditých potravinách
a zásadité tělové péči
pro děti a dospělé
naleznete na:
www.regenerujte.cz

S tímto kupónem MR9
získáte slevu 5%
v našem e-shopu.
Akce platí do 15.10.2011.
Výhradní distribuce produktů P. Jentschura v ČR a SR
Vladislava Šafratová, Chrastavská 96/82, 190 00 Praha 9, e-mail: info@regenerujte.cz, tel: +420 775 959 134

Těhotenství

Sedací parní lázeň z květů senny
Sedací parní lázeň z květů bylinky senny
změkčuje tkáně a uvolňuje pánevní dno.
Používá se od 38. týdne, ale lze jí také použít na počátku porodu - pomáhá porod
urychlit.
Lázeň připravíte tak, že senné květy přelijete horkou vodou v nádobě, do které se
můžete pohodlně posadit a vytrváte v ní
tak dlouho, dokud se z nádoby kouří. Dávejte pozor, abyste se nespálila.

Masáž hráze
Asi od 34. – 36. týdne těhotenství byste měla provádět masáž hráze. Ulehčí
se průchod hlavičky, urychlí porod
a sníží se riziko nástřihu hráze.
Ricinový olej
Jeden z drastičtějších způsobů. Jedna malá lžička ricinového oleje může způsobit průjem a střevní
křeče a to může
urychlit porod.

Stimulace bradavek
Masírování bradavek od 39. týdne může
způsobit silné kontrakce. Stimulace bradavek vede k vyplavování oxytocinu, který
působí při vyvolávání porodu. Tato metoda
je ověřená a také velmi účinná.
Lněné semínko
Konzumace lněného semínka od 34. týdne změkčuje stolici, což uvolní porodní
cesty a zvláční hladké svalstvo. To pomáhá k lepšímu otevření děložního hrdla při
porodu.

Zdroj: Bonella.cz
Foto: SAMphoto.cz

Autosedačky
těte
Bezpečí vašeho dí
RECARO
Young Expert
Plus
kategorie 1
9 až 18 kg
cca 1 – 4 roky dítěte

RECARO
Young Profi Plus
kategorie 0+
0 až 13 kg
cca 0 – 1 rok dítěte

Stejná Isobáze
pro obě autosedačky

Young Profi Plus 0 – 13 kg

29. 9. –

2. 10

Těšíme . PVA Letňany
se na V
ás!

Young Expert Plus 9 – 18 kg

Telefon: 381 279 263, e-mail: info@autoseating.cz

Celý sortiment a seznam prodejců na www.autoseating.cz

Těhotenství

Těhulky,
nezapomínejte pít!
Těhotenství je pro ženu nejkrásnějším
obdobím v životě a je zakončené tím
nejsilnějším zážitkem. Ovšem už od početí by měla nastávající maminka změnit téměř všechny své návyky – zejména
pak způsob života. Měla by zvolnit tempo, upravit svůj jídelníček a také pečlivě
vybírat, které nápoje do svého pitného
režimu zařadí.
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Pozitivním těhotenským testem to teprve začíná. Již od tohoto momentu se život nastávající maminky začíná ubírat zcela
jiným směrem. Žena už nesmí myslet jen na sebe, ale měla
by svůj životní styl přizpůsobit potřebám nenarozeného potomka. Zapomínat na správný výběr jídla a pití, který značně
ovlivňuje zdravotní stav obou dvou, se nemusí vyplatit.
Každá budoucí maminka by měla pečlivě dbát na svůj pitný
režim a dodržovat doporučený přísun tekutin, tedy 2 – 3 litry
denně. Správný výběr nápojů v těhotenství hraje podstatnou
roli, proto by ženy neměly pít vše, co jim „přijde pod ruku“.
Například některé léčivé rostliny a bylinkové čaje nejsou pro
„těhulky“ vhodné a o jejich případné konzumaci by se měly
poradit s lékařem či porodníkem. Nevhodné jsou především
takové bylinky, které mohou zvýšit napětí děložního svalu
a vyvolat tak stahy. Obecně však platí, že by se těhotné ženy
měly vyhnout třeba majoránce, rozmarýnu, mátě, skořici či
bazalce, které mají silný účinek.
Základ pitného režimu v těhotenství by měly tvořit nápoje
s nízkou kalorickou hodnotou. To jsou například pramenitá či kojenecká voda. U minerálních vod by měly nastávající
maminky hlídat jejich mineralizaci. Vody s vyšší mineralizací
než 1500 mg/l by mohly zbytečně zatížit funkci ledvin a mohly by také negativně ovlivňovat krevní tlak. Naopak vhodnými
nápoji jsou šťávy z čerstvě vymačkaného ovoce a zeleniny.
Základem správného jídelníčku každé „těhulky“ by měla být
pestrá a vyvážená strava bohatá na vitaminy, vlákninu, stopové prvky a minerální látky. Důležitým zdrojem vápníku je
mléko a mléčné výrobky. Nejedné ženě však chuť samotného
mléka v těhotenství nedělá dobře. Právě ony mohou zvolit
různé kombinace s mlékem, například zvolit kombinaci mléka
s cereálním nápojem Caro, kdy jedna sklenice (150 ml polotučného mléka a 50 ml vody) pokryje 20 % doporučené denní
dávky vápníku.

Čeho se v těhotenství vyvarovat…
•

•

•

•

Nápoje s vysokým obsahem sacharidů obsahují zbytečně vysoké množství energie (sirupy, džusy, slazené
limonády, kolové nápoje, energetické nápoje). Většina
slazených nápojů obsahuje i vyšší množství přídatných
látek, jejichž příjem není žádoucí.
Žena by neměla často konzumovat nápoje sycené oxidem uhličitým. Oxid uhličitý může podporovat zvracení,
regurgitaci a ovlivňovat pH vnitřního prostředí organismu. U kojeného dítěte může oxid uhličitý podporovat
dětské koliky.
Ideální teplota nápoje se má pohybovat 16 °C (min 10 °C),
nebo i vyšší. Teploty nižší pocit žízně následně rovněž
zvyšují tím, že vedou k překrvení sliznice hltanu.
Při nákupu balených vod je důležité sledovat obsah minerálních látek, především celkovou mineralizaci. Mělo
by být sledováno i skladování balené vody – ne na slunci
a ne při vyšších teplotách. Již otevřená balená voda by
měla být co nejdříve spotřebována a skladována v chladnu.

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

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

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

•

•

Alkoholické nápoje by se v období těhotenství neměly vůbec konzumovat, pokud žena konzumuje alkohol tak opravdu jen v malých dávkách (např. cca 1 dcl/den vína, nepravidelně). Měla by se vyhnout pravidelné konzumaci a vysokým
dávkám alkoholu. V období kojení, je vhodné alkohol také
omezit, protože přechází do mateřského mléka a dostává se
tímto způsobem k dítěti, jehož vyvíjející se organismus může
vážně poškodit.
Kofein může být v období těhotenství i laktace přijímán.
Dávky do 300 mg kofeinu neovlivňují vývoj plodu, ale prochází placentou, proto jsou aktuálně ovlivňovány fyziologické funkce plodu stejně jako u dospělého. U kojícího dítěte může alkohol ovlivnit jeho chování a způsobovat neklid,
podráždění, bušení srdce atd.
Zdroj: Nutrivita.cz
Foto: SAMphoto.cz

Vašeho prodejce najdete na www.teutonia.com
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Mařenko, řekni
řeřicha…
Patříte též mezi mámy, které se znepokojením sledují řeč svého děťátka
a trpělivě-netrpělivě čekají, kdy už ten můj drobeček bude mluvit „čistě”?

Otázky týkající se výslovnosti patří mezi nejčastěji se vyskytující v různých logopedických
poradnách a rodičovských diskuzních fórech.
Není divu, že špatná výslovnost, odborně zvaná dyslalie, patří mezi nejčastěji se vyskytující
narušení komunikační schopnosti dětí předškolního věku. A co nejvíc zajímá rodiče? Vybíráme alespoň pár typických otázek:
Moje dcera bude mít za několik měsíců tři
roky, ale neumí vyslovit některé hlásky. Dokdy by mělo dítě umět správně vyslovovat
jednotlivé hlásky? Kdy je třeba vyhledat pomoc logopeda? Je odstranění poruchy věkově ohraničené? Jak mohu dceři pomoct
naučit se správnou výslovnost?
Každé dítě je výjimečné, a proto i osvojování si správné výslovnosti probíhá individuálně. Je odrazem vývoje centrálního nervového systému. Některé děti se správnou
výslovnost naučí poměrně brzy a rychle,
a to i hlásky, které v českém jazyce pova-
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žujeme za nejtěžší (r, ř ), jiné se s jejich výslovností „perou” i ve školním věku. I v odborné literatuře se přesné vymezení věku,
kdy má dítě ovládat správnou výslovnost
určité hlásky, mírně různí. Uvedené údaje
jsou tedy orientační a opět záleží na individuálním vývoji každého dítěte.

Vývoj výslovnosti sykavek, zejména c, s,
z, může probíhat pomaleji (až do 6,5 let),
jestliže dítě nemá např. dobrou schopnost
sluchového rozlišování hlásek (tzv. fonematického sluchu), a pokud u dítěte není dobrá pohyblivost jazyka, může se i výslovnost
hlásek l, r, ř vyvíjet až v pozdějším věku.

Dítě by mělo vyslovovat:
•
do 3 let:
hlásky: a, o, u, i, e, p, b, m, t, h, k,
•
mezi 3 a 4 rokem:
hlásky: au, ou, f, v, j, d , n, g, ch,
začíná se vyvíjet hláska l,
•
po 4 roce:
hlásky ť, ď, ň,
•
po 5 roce:
hlásku l , sykavky c, s, z, č, š, ž až na
jejich občasné záměny. V tomto období se začínají objevovat hlásky r, ř.
•
Správnou výslovnost hlásek r a ř
dosahuje většina dětí nejpozději do
7 roku života.

Během vývoje artikulace dochází k zaměňování hlásek za hlásky vývojově lehčí, ze
kterých postupně správné hlásky vznikají.
Např: s – t (maso – mato), z – d (koza –
koda), l – j (kolo – kojo), r – l (ryba – lyba).
Při takovýchto záměnách u tříletého dítěte
se tedy není nutné znepokojovat – nejde
o vadu výslovnosti, ale o přirozený, fyziologický vývoj. Dále 3leté dítě může zpočátku
hlásky vynechávat nebo užívat správnou
výslovnost hlásky jen v určitém postavení
ve slově, např. jen na konci slov, a postupně se výslovnost zpřesňuje. Nejlepší pro
rozvoj řeči u dětí do 4 let je správný řečový vzor. Nevyžaduje se od dítěte, aby

Svět nejmenších
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opakovalo správnou výslovnost. Jsou
vhodná i motorická cvičení jazyka a rtů
hravou formou, aby si dítě začalo uvědomovat postavení řečových orgánů při
pohybech a tvorbě různých zvuků, např.
citoslovcí.
Jiný je však přístup u dítěte, které nesprávně vyslovuje mnoho hlásek anebo
tvoří hlásky odchylně (např. hrdelní r –
„ráčkování”), nebo tvoří sykavky s jazýčkem daleko vpředu mezi zoubky nebo
uniká vzduch po stranách jazyka místo
ve středu. Aby se předešlo upevňování
nesprávných řečových návyků, návštěva
logopeda je v takovém případě vhodná.
Logoped pak zhodnotí, zda jde o vadnou výslovnost, a poradí, jak správně
postupovat.
Když přijdu k logopedovi, jak bude pracovat s mým dítětem a co mohu pro něj
udělat já, jako matka, doma? Jak mohu
dceři (synovi) pomoct naučit se správnou
výslovnost?

14
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V logopedii používáme tzv. nepřímé a přímé metody nácviku správné výslovnosti.
Mezi nepřímé přístupy patří poskytování
správného řečového vzoru – modelu správné výslovnosti. V této metodě se nevyžaduje od dítěte, aby opakovalo správnou
výslovnost. Modelování je vhodné pro
malé děti (do čtyř let), děti na nižších vývojových stupních (např. děti s malou slovní
zásobou, děti s poruchami porozumění,
děti používající jen krátké věty), anebo
pro děti, které nedokážou spolupracovat
během strukturovaného nácviku. Modelování provádějí rodiče v domácím prostředí.
Kromě modelování jsou vhodná i „cvičení”
řečových orgánů hravou formou (tzv. oromotorická cvičení), jejichž cílem je, aby si
dítě začalo uvědomovat postavení řečových
orgánů při pohybech a tvorbě jednotlivých
zvuků (např. vyplázneme jazyk jako kravička, při volání na kočičku „č-č-č” schováme
jazýček do domečku za zoubky apod.).
Přímé přístupy, kdy se od dítěte vyžaduje
správná výslovnost, jsou všeobecně vhodné po čtvrtém roce dítěte. Terapeut anebo rodič (pod vedením logopeda) pracují
s dítětem během strukturovaných cvičení,
jejichž program a posloupnost (hierarchie)
je dopředu naplánovaná a zdůvodněná.
Všeobecně platí, že čím dřív (po čtvrtém
roce) se začne, tím snáze se nesprávná výslovnost odstraní. Doporučujeme, aby se
odstraňování nesprávné výslovnosti začalo
alespoň rok před nástupem do školy, protože nesprávná výslovnost může ovlivnit
školní úspěšnost v předmětech, jako jsou

čtení a psaní. To ale neznamená, že i dítě
ve starším školním věku není schopné naučit se správnou výslovnost, když je dobře
motivované a vedené. V každém případě si
nácvik vyžaduje trochu trpělivosti ze strany
rodičů a motivaci ze strany dítěte.
Jestliže začneme navštěvovat logopeda, jak
často „musíme cvičit” a jak dlouho trvá,
až se dítě naučí správně vyslovovat jednu
hlásku? Může se stát, že se ji nenaučí vyslovovat nikdy?
Optimální je navštěvovat logopeda jedenkrát do týdne, v případě dobré domácí přípravy a cvičení jednou za 2-3 týdny. Frekvence návštěv záleží také na rozsahu vady
výslovnosti, na věku dítěte a na schopnosti
dítěte spolupracovat s logopedem. Logoped vždy připraví „domácí úlohu”, co má
dítě doma procvičovat. Ideální je, když si
toto cvičení vyzkouší matka nebo otec přímo v poradně pod dohledem logopeda,
aby doma necvičili zbytečně. Dítě by mělo
potom s rodiči procvičovat každý den…
Dobu cvičení volíme podle individuálních
možností dítěte (někdy stačí 3krát, 4krát
pár minut denně).
Co se týká časové prognózy, tedy jak dlouho
bude samotný nácvik a návštěvy u logopeda
trvat, neexistuje jednoznačná odpověď. Tato
prognóza totiž závisí na více faktorech.

Snad nejdůležitějším je samotná motivace rodičů, ale i dítěte. To znamená, že jestliže rodiče nespolupracují s logopedem, ale jen přivedou
dítě do čekárny a potom si pasívně „odsedí” terapii, ta bude trvat relativně delší dobu. Podobně když rodiče vnímají logopeda jako toho,
kdo naučí dítě mluvit, a nechápou, že on jim jen ukazuje cestu a hlavní
procvičování probíhá v domácím prostředí, terapie bude pravděpodobně trvat také déle.
Na druhé straně, jestliže jsou rodiče vnímaví a snaží se být dítěti
i logopedovi dobrým komunikačním partnerem a pracují pod tzv.
supervizí, terapie bude trvat kratší dobu. Kombinace takového přístupu s návštěvami u logopeda jsou velmi efektivní.
•

•

Dalším faktorem, který ovlivní proces terapie, je samotná biologická výbava dítěte. Úroveň jeho motoriky (pohybových schopností), inteligence, vnímání, ale i povahových vlastností může
výrazně ovlivnit nasměrování anebo nenasměrování.
Důležitým faktorem je taktéž samotný věk dítěte.

V neposlední řadě je potřeba připomenout, že ne všechny projevy
špatné výslovnosti logoped zhodnotí jako dyslalii – prostou vadu výslovnosti. Při logopedické diagnostice může logoped zjistit problém
např. v omezené slovní zásobě, gramatice, v rozlišování zvukových
kvalit hlásek, v paměťových a motorických funkcích. Pak se může
jednat o tzv. vývojovou dysfazii a terapie má dlouhodobý charakter.

Velikosti balení 30 g, 100 g

Zdroj: rodina.cz
Foto: SAMphoto.cz

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

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

www.bepanthen.cz
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Mast je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum. K dostání v lékárně.

LEGO® a LEGO DUPLO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2011 The LEGO Group.
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Nemocnice a policejní stanice,
to jsou novinky z dílny LEGO® DUPLO®
Prostřednictvím her se snažíme našim dětem přiblížitt
a
scénáře běžného dne, abychom je lépe připravili na
vstup do velkého světa. Novinky z dílny LEGO® DUPLO®
dětem představí svět nemocnice a policejní stanice,,
zároveň jim umožní rozvíjet představivost a kreativitu..
Velké a mnohobarevné kostky stavebnice LEGO DUPLO
O
učí děti prostřednictvím situací u lékaře nebo na po-m
licejní stanici, jak to chodí ve velkém světě. Zatím jim
stačí svět LEGO DUPLO.

N OV É !

5695 Nemocnice
5681 Policejní stanice
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Mýty při kojení

Ke kojení se váže řada mýtů, které se předávají
z generace na generaci. Pojďme se na některé
podívat…
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 Kojení nikdy nebolí, jinak
je špatná technika kojení
U žen s citlivějšími bradavkami může
kojení bolet, přestože je technika kojení
v pořádku, prsa si prostě musí zvyknout.
Při bolestech při kojení musí být ale technika kojení to, co se zkontroluje nejdříve.

 Když mám prsa nalitá,
tak mám dostatek mléka,
když je mám měkká, tak
nemám mléko
Během šestinedělí se prsa nalévají více,
je to díky většímu množství poporodních
hormonů, které podporují laktaci. Později se laktace více přizpůsobí dítěti, prsa
se nalévají méně nebo vůbec, mléko se
tvoří hlavně přímo při sání dítěte. Prázdná prsa po kojení jsou známkou dobrého
vyprazdňování prsou a signálem pro mozek, aby další mléko rychle vytvořil.

 Mám malá prsa, budu
mít málo mléka, mám velká
prsa, budu mít hodně mléka
Velikost prsou nijak nepoukazuje na budoucí schopnosti tvorby mléka, i ženy,
které nemají téměř žádná prsa jsou

schopny ukojit dvojčata, naopak u žen
s velkým prsy není záruka, že budou mít
mléka dostatek.

 Kontrolní kojení
u pediatra je průkaznou
informací o tom, kolik
mléka dítě vypije
Dítě pije při každém kojení různé množství mléka stejně jako my nejíme vždy
porce ve velikosti oběda. Dítě může mít
různou chuť k sání a v cizím prostředí
může vypít výrazně méně. Pokud už je
potřeba zjistit, kolik dítě vypije mléka, je
potřeba vážit ho před a po každém kojení
v domácím prostředí po dobu 24-48 hodin a teprve součet hodnot za 24 hodin je
objektivní množství vypitého mléka.

 Kolik mléka odstříkám,
tolik mléka mám
V prsou může zůstávat až 70% mléka.
Záleží na tom, jak dlouho je žena po porodu (čím je tato doba kratší, tím lépe se
mléko díky působení poporodních hormonů spouští a odsává, později je laktace přizpůsobená více potřebám dítěte
a trvá mnohem delší dobu, třeba týden,

než je možné z prsu získat pravidelným
odsáváním stejné množství mléka jako
při kojení), jakou má techniku odstříkávání nebo odsávání. Množství odstříkaného mléka není žádným důkazem
o skutečném množství mléka.

Dítě stále pláče, má hlad
Jen velmi málo dětí vytrvale pláče díky
hladu, většinu dětí trápí bolesti bříška,
nadýmání, prdíky, nepohodlí, strach, potřeba být s maminkou, únava aj. Pláč je
jediný vyjadřovací prostředek dítě a říká
jim vše. Dobře prospívající dítě jistě nepláče hladem, ale z jiného důvodu.

Zelená stolice = hladová
stolice
Zelená stolice není hladová stolice, ta
má jiný vzhled (hnědá, zapáchající, velmi
sporadická), může jít jen o změnu složení MM v důsledku růstového spurtu, dítě
pije mnoho předního mléka bohatého
na laktózu (častější v létě nebo při velmi
častém kojení), nebo může jí o intoleranci laktózy či alegii na bílkovinu kravského mléka (ze stravy matky), případně
může jít o střevní infekci.

Lahodný smetanový krém
pro malé i velké mlsouny
Tradiční výrobek
se zcela novou recepturou
Pacholík z českého
mléka vyrábí společnost
EHRMANN Stříbro, s.r.o.

• bez lepku
• bez konzervačních látek
• bez umělých barviv a aromat
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Časté kojení snižuje tvorbu
mléka, protože dítě všechno
vypije a mléko se nestihne
vytvořit.
Opak je pravdou – čím více dítě mléka
vypije, čím více ho odebere, tím více se
ho vytvoří. Laktace je založena na jednoduchém systému nabídky a poptávky. Při
růstových spurtech nebo kdykoliv, kdy je
potřeba zvýšit častým kojením laktaci je
potřeba trpělivosti, první den či dva se
skutečně může zdát, že je mléka méně,
ale mozek musí dostat časový prostor
k tomu, aby stihl zareagovat – nejpozději do 3-4 dnů je mléka zase zcela dostatečné množství, pokud dítě nedostane
dokrm.

Přestávka mezi kojením
by měla být 3 hodiny, jinak
se může natrávené mléko
smíchat s novým.
MM je mnohem lépe stravitelné než UM
a proto dítě může kojení vyžadovat častěji,
i po 1,5-2 hodinách. Dítě by mělo být kojeno dle jeho požadavků, což u novorozence
může být i 12-15x denně, po 6.-8. týdnu
se začíná tvořit v kojení určitý režim a dítě
vyžaduje kojení obvykle co 2-3 hodiny přes
den a 2-4x v noci.

Dítě může zůstat u prsu
i více než dvě hodiny
Takto dlouhé kojení není v pořádku, je nutné zkontrolovat techniku kojení a upravit
režim, aby si dítě nezvyklo, že u prsu se
jen spí, ale jíst se nemusí. Taková dlouhá
kojení velice zhoršují efektivitu a množství
vypitého mléka u dětí. Maximální délka
kojení u novorozence by měla být asi 45
minut (s prostřídáním obou prsou a krátkým odříhnutím), s vyšším věkem se tato
délka může snižovat až ke 2-5 minutám
ve 3 měsících (ale není to pravidlo, obvyklá délka je 10-15 minut), dítě se naučí pít
rychleji a efektivněji.

Dítě, které hodně spí není
nutné budit, je to známkou
jeho spokojenosti
Pokud dítě dobře prospívá, tak ano, ale
pokud dítě přibývá na váze pomalu nebo
jde o menší, nedonošené dítě nebo dítě se
žloutenkou, tak je nutné ho budit, aby počet kojení bych alespoň 7-8x denně. Nadměrná spavost může signalizovat i to, že je
dítě příliš slabé na to, aby dávalo najevo své
potřeby.
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Při každém kojení je nutné
kojit z obou prsou nebo
naopak kojit jen z jednoho
Pokud dítě dobře prospívá, je možné kojit
z jednoho, aby se dostalo lépe k zadnímu
tučnějšímu mléku a druhé prso jen nabídnout a dítě se samo rozhodne, zda má ještě
o sání zájem. Pokud jde o spavé děti nebo
děti s menšími váhovými přírůstky, tak je
střídání prsou jednou z metod, jak dítě
u kojení aktivizovat, aby lépe pilo.

Dítě nepřibývá na váze =
mám slabé mléko
Tzv. slabé mléko v podstatě neexistuje
(je to velice vzácný jev, kdy je tučnost
mléka skutečně natolik nízká, že nepokryje výživové potřeby dítěte), v drtivé
většině případů je na vině chybná technika kojení nebo sání dítěte, které neumožňují efektivní pití, případně nedostatečný režim kojení (malá četnost kojení,
omezování délky kojení).

Kojení delší než 1 rok vede k závislosti dítěte
na matce
V dřívějších dobách bylo zcela běžné kojit dítě do 3-4 let i déle, pouze
posledních 100 let se kojení považuje za něco, co je nutné omezit.
Je dokázáno, že děti, které jsou kojeny dlouhodobě nejsou později
závislé, ale naopak se cítí na světě bezpečněji a jsou proto nezávislejší.

Matka, která své dítě často chová ho
rozmazlí
Děti, které jsou často chovány, pláčí až 10x méně a cítí se na světě
bezpečněji, ví, že jejich potřeby budou vyslechnuty.

Podávání mléka v lahvi kojení nezkazí, protože
existují lahve, které jsou stejné jako prso.
Existují sice lahve, ze kterých je pití také těžké, mléko neteče
dobře a dítě musí vyvinout jistou námahu, aby mléko získalo,
ale technika sání z lahve a prsu je vždy jiná, dítě používá zcela
jiné svaly, u kojení musí intenzivně pracovat jazykem a bradou,
což u lahve nemusí a proto pravidelnější používání lahve techniku
kojení může zkazit

Podávání dudlíku při kojení nevadí
Pokud dítě přibývá dobře, dobře saje a technika kojení není negativně ovlivněna, je použití dudlíku po 3.-6. týdnu možné. Používání
dudlíku v raném poporodním období ale může techniku kojení u dítěte, které ještě neumí sát velmi narušit, také omezuje chuť k sání
z prsu a může zakrýt informaci o tom, že dítě chce jít k prsu.

Mám málo mléka, protože málo jím a piju,
měla bych jíst za dva.
Strava tvorbu mléka příliš neovlivňuje, i ženy podvyživené v rozvojových zemích, mají mléko kvalitní. Tekutiny jsou potřebné v objemu
2-3 litry denně. Kojící žena nemusí „jíst za dva“, stačí, když navýší
svůj energetický příjem o 1400 Kj (2 krajíčky chleba) denně.

Dítě musí přibývat každý týden 250 g
Kojené děti přibývají nerovnoměrně, někdy to může být 50 a jindy
třeba 300 g, v průměru by to mělo být ideálně mezi 150-250 g týdně, po 3. měsíci se přírůstky snižují (100-200 g týdně).

Když budu pít hodně mléka, budu hodně
mléka tvořit
Pití mléka nijak laktaci neovlivňuje, laktace je záležitostí hormonální
a především záležitostí dostatečného sání (odběru mléka) ze strany
dítěte. Nadbytek mléka ve stravě matky může naopak dítěti způsobit
potíže s bolením bříška.

Kojení v těhotenství nebo kojení dvou dětí
různého věku není vhodné
Pokud neprobíhá u ženy rizikové těhotenství, tak kojení v těhotenství neohrožuje ani matku, ani kojené dítě ani plod. Rovněž kojení
tandemové (dvou dětí různého věku) neohrožuje matku ani děti, ale
musí být vždy upřednostněny potřeby mladšího dítěte.

Matka při horečce nebo nemoci nesmí kojit
a nesmí užívat žádné léky
Naopak, při běžných nemocech matky je kojení velmi vhodné,
protože představuje pro dítě významný zdroj protilátek, které ho
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budou chránit před nemocí nebo zmírní
průběh nemoci. Drtivá většina nemocí se
MM nepřenáší a jedinou 100% ochranou před nemocí by bylo úplné odloučení od matky, což není vhodné – dítě
by mělo přijít s běžnými nemocemi do
kontaktu. Většina léků je s kojením kompatibilní.

Kojení je spolehlivá
antikoncepce

Pokud má dítě průjem,
nesmí být kojeno

Kojení je nespolehlivá antikoncepce a to
dokonce i v případě, kdy je dítě kojeno velmi často a plně. Antikoncepční účinky jsou
sice v období plného kojení velmi vysoké,
ale spoléhat na ně nelze.

Naopak – MM je tím nejlepším lékem při
průjmu díky imunitním faktorům, probiotickým i prebiotickým složkám.

Ke kojení je nutné, obzvlášť
v létě, přidávat jiné tekutiny

Kojení dvojčat nebo
trojčat je nemožné
Není nemožné, je obtížné stejně jako celková peče o dvojčata. Laktace je schopná
se přizpůsobit potřebám dvou i tří dětí,
důležitá je především dobrá organizace
a podpora ze strany rodiny.

Kojení na veřejnosti je
neslušné
Je stejně neslušné jako jakákoliv jiná konzumace jídla na veřejnosti. Kojící ženy by jen
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neměly zapomínat, že jde o intimní chvilku
mezi jí a dítětem a proto by se měly snažit,
aby se nepředváděly příliš okázale.
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Při dostatečném plném kojení (v létě alespoň 8x) dítě nepotřebuje žádné další tekutiny přidávat, MM je tvořeno z více než
80% vodou.

Kojící žena by neměla
cvičit
Není důvod, aby kojící žena necvičila, naopak je to pro ní forma aktivního odpočinku. Pokud je cvičení příliš intenzivní, může
se do mléka vylučovat kyselina mléčná, která změní chuť mléka a dítě ho může těsně
po cvičení odmítat.

Dítě se musí naučit pít
z lahve
Nemusí, kojené dítě láhev vůbec nemusí
poznat, tekutiny může později dostávat
přímo z hrníčků s pítky nebo obyčejných
hrníčků.
Mateřské mléko obsahuje škodliviny, které
jsou okolo nás, ale výzkumy dokazují že jejich množství není tak vysoké, aby ho výhody kojení nepřevyšovaly. Kojení stále vysoce
převyšuje určité riziko díky škodlivinám obsaženým v MM.

V naší rodině nikdo nekojil,
nekojení je u nás dědičné
Nic takového není dědičné, příčina neúspěchu v kojení předchozích generací byla
prakticky nulová podpora kojení a špatná
osvěta. Jen velice málo žen nemůže kojit
ze skutečných fyziologických nebo zdravotních příčin.

Foto: SAMphoto.cz
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To tu ještě nebylo!
První probiotický jogurt pro děti již od jednoho roku
Jediný produkt na našem trhu obsahující unikátní
probiotickou kulturu Synbiotec
Pro zdravý vývoj dětské střevní mikroflóry doporučuje
prof. Milan Lukáš
V příchutích banán, mrkev s jablkem a bílý
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Zábava, články, soutěže, diskuse, karetní hra o pěkné ceny…
To je magazín Šťastné ženy.
Ať jste mladá či starší, hubená nebo baculatější…

www.stastnezeny.cz a buďte prostě šťastná.

Přijďte na
Kapičku štěstí každý den...

Těšíme se na vás !
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Mami,
U většiny dětí dochází mezi šestým
a devátým měsícem k prořezávání
prvních zoubků. Úplný mléčný
chrup má 20 zubů. Pokud má vaše
roční dítě ještě stále prázdná ústa,
nic se neděje, růst zubů u dětí je
velmi individuální. Důležité je, aby
všechny zoubky mléčného chrupu
narostly dítěti do tří let. V opačném
případě je nutná návštěva
a konzultace se zubním lékařem.

bolí to…
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Pořadí, v jakém se zoubky prořezávají,
bývá ve většině případů shodné. Jako první se prořezávají dolní střední řezáky
(jedničky), po nich následují horní jedničky
a horní vnější řezáky (dvojky). Téměř shodně přicházejí na řadu i dolní dvojky. Postupně se dětský chrup doplní prořezáním
horních a dolních prvních stoliček (čtyřky),
očních řezáků (trojky) a nakonec vyrostou druhé dolní a horní stoličky
(pětky).
Zoubek, který se právě
prořezává, se jeví jako
malý hrbolek na dásni.
Pokud je prořezávání příliš rychlé, může se na dásni objevit i malá modřinka
nebo podlitina, která je bolestivá. Vzniká z důvodu hromadění malého
množství krve kolem zoubku, který se
tlačí ven.
Pokud je otok bolestivý, dítě pláče, hodně
sliní a objeví se zvýšená teplota, doporučuje se zajít za stomatologem, který
dutinku propíchne a miminku se tak uleví
od bolesti.

Problémy spojené s růstem zoubků mnohdy
úplně odstranit nelze, ale můžete je alespoň zmírnit. Výborným pomocníkem je tzv.
kousátko, které se na pár minut vloží do
lednice a pak se jím ochlazují a masírují podrážděné dásně. Je však důležité, aby toto
dětské kousátko bylo vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu (plastu).
Je-li bolest silná a přidá se i zvýšená teplota,
lze v lékárně koupit přípravky na potírání
dásní. Používání různých gelů na znecitlivění rozbolavělých dásní při prořezávání zubů
může však také znecitlivět i zadní část
hltanu. Pro dítě tak vzniká nebezpečí, že by mohlo vdechnout jídlo. Je proto nutné, aby dítě jedlo
v tomto případě vsedě, v klidu
pod dozorem dospělé osoby!
Při prořezávání zoubků se sice může
objevit zvýšená teplota, ale nikdy ne
horečka. Pokud má vaše miminko horečky vysoké, které dokonce provází křeče,
průjem, dítě nepřijímá stravu a zvrací, nemají s tím zuby většinou nic společného.
V tomto případě je nutné vyhledat dětského lékaře, který určí diagnózu.

Aby děti mlsaly zdravě …
Zubní kaz trápí nejen většinu dospělé populace, ale bohužel stále častěji i děti, a to
i v časném dětství. Zubní lékaři v dnešní době nahlíží na zubní kaz jako na chronické
infekční onemocnění, které vzniká v důsledku reakce mezi některými bakteriemi zubního povlaku a cukry z potravy. Při tomto procesu vznikají kyseliny, které působí na
tvrdou zubní tkáň a odvápňují ji. U malých dětí je tento proces navíc podpořen nezralým imunitním systémem a nedostatečně mineralizovanou sklovinou dočasných zubů
po jejich prořezání. Jak již bylo řečeno, proto aby se dětské zoubky kazily, jsou nutné
dva důležité faktory – přítomnost cukrů a kyselé prostředí v ústech. Následné léčení
zubního kazu u dětí je velice obtížné. Naopak prevence je velice jednoduchá. Představit si ale dítě, kterému odepřeme přísun jakýchkoli cukrů, ať už ve stravě, nápojích
nebo ve sladkostech je velice obtížné. Nabízí se sice způsob použití náhradních sladidel, ale žádné dítě místo bonbónků cucat sacharin asi nebude. Ovšem existuje jedno
přírodní nízkokalorické a nekariogenní sladidlo, které je nabízeno i ve formě pastilek
s malinovou příchutí a to může ty „nezdravé“ sladkosti velice efektivně nahradit. Řeč je
o xylitolových pastilkách, které děti mohou cucat během dne. Vynikající účinek xylitolu
v prevenci zubního kazu je založen na jeho průniku do bakteriální buňky, která následně
degeneruje a hyne. Navíc xylitol snižuje tvorbu zubního plaku a tam, kde již došlo k odvápnění skloviny, se xylitol podílí na procesu remineralizace zubu a tím i léčbě vzniklých
kazivých lézí. Proč tedy „nezabít několik much jednou ranou“?

Když už tedy děti mlsají, tak zdravě.
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Časový přehled prořezávání dočasných zubů:
Typ zubu

Doba prořezávání

Druh čelisti

První řezáky (jedničky)

6–9 měsíc

dolní

První řezáky (jedničky)

8–11 měsíc

horní

Druhé řezáky (dvojky)

9-12 měsíc

dolní i horní

První stoličky (čtyřky)

12–18 měsíc

dolní i horní

Oční (trojky)

17–22 měsíc

dolní i horní

Druhé stoličky (pětky)

20–30 měsíc

dolní i horní

Někdy se stává, že se
dítě již se zoubkem
narodí. V tomto
případě se většinou
zoubek
odstraní,
aby mohla maminka
bez problémů kojit.
Zdroj:naseporodnice.cz
Foto: SAMphoto.cz
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umělecké fotografie těhotných žen,
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Kdo z koho
Období vzdoru
Také to důvěrně znáte? Křik, pláč, válení se po
zemi? Z vašeho andílka s přes noc stal malý ďábel?
Potom vás navštívilo období vzdoru…

Jak se projeví, že dítě je
v období vzdoru?
Dítě najednou přestává poslouchat, odporuje, vzdoruje, odmlouvá, je tvrdohlavé, zarputilé, nespokojené, umíněné,
náladové, slovník tvoří zejména slova
ne, ne, nechci, já sám…, odmítá vše,
co se mu nabízí, vzteká se, pláče, křičí,
sekne sebou o zem a kope kolem sebe,
hází vším, co mu přijde do ruky nebo
věci rozbíjí, trhá si na sobě šaty, předvádí hysterické scény a záchvaty zuřivosti…
Mezi druhým a třetím rokem života se
objevují v chování doposud hodného, poslušného a milého dítěte změny, které nazýváme vzdorem či negativismem.

Proč se období vzdoru
objevuje?
V podstatě dítě začíná rozlišovat mezi
vlastním a cizím, jasně si uvědomuje, že už
netvoří s matkou symbiotickou jednotu,
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že jeho vůle je nezávislá na její a ačkoliv je
tato vůle primární a zatím nezralá, dítě ji
začíná nepřiměřeně, někdy až nesmyslně
prosazovat. Bojuje a za každou cenu touží vyhrát. Formou jednání „já sám“ a „já
chci“ naznačuje dítě snahu o samostatné
zvládání a řešení situací i tendenci vzrůstajícího uvědomování si sebe sama.
Rodiče jsou často velmi překvapeni a zaskočeni, když si dítě takto začne stavět
hlavu. Pro mnohé milující rodiče je pak těžké obrnit se trpělivostí, tolerancí a někdy
i smyslem pro humor. Dítě však musí vědět,
kde končí jeho svoboda a začíná svoboda
jiných, musí znát hranice, za které již nelze
svým chováním a jednáním jít, musí znát
jasná a platná pravidla, musí mít ve svém
životě jednoduchý a srozumitelný řád. Je
třeba, aby dítě v mnohém pochopilo, že
chování se neřídí podle toho, co si přejí
rodiče a dospělí, ale podle toho, že určité
zásady platí pro všechny.

Jak má rodič přistupovat
k dítěti v období vzdoru?
Lámat či zlomit vůli dítěte je ve výchově
velká chyba. Každé dítě má jiný temperament, je individuum a jako k takovému by
se k němu mělo přistupovat. Proč nutit malého „flegmatička“, aby spěchal a malého
„cholerička“, aby seděl a ani se nehnul?
Různé děti mají různé potřeby – ve spánku, jídle, pohybu, ale i mazlení a kontaktu s jiným lidmi. Výchova by tedy neměla
být příliš liberální (dítě sice vše může, ale
v podstatě je zmatené a stresované z toho,
co může) ani příliš autoritativní (což vede
k větší agresivitě či k pozastavení svobodného rozhodování, aktivity a spontánnosti
dítěte), ale demokratická a spolupracující,
tzn., měla by být natolik volná, aby mohlo
dítě rozvíjet svoji osobnost a natolik formující, aby dítě mělo jasnou představu o mantinelech svého jednání a chování. Malé dítě
stojí proti svým rodičům (vychovatelům),

Předškoláček

každá strana chce něco jiného a je jen na
„rozumných dospělých“, jak situaci vyřeší.
Zda trestem, převahou a autoritativním postojem nebo respektováním potřeb, přání
dítěte a schopností empatie při hledání pomoci dítěti nalézt samo sebe.
Stejně tak je pro dítě nebezpečné dostávat
od rodičů (vychovatelů) tzv. dvojnou vazbu - rozporné požadavky a příkazy formou
slov, tónem řeči, mimikou, gesty i celým
tělem (matka řekne dítěti „pojď ke mně“
a otočí se zády, matka řekne dítěti „pojď
ke mně“ ironickým v podstatě odmítavým
tónem aj.). Dítě těmto rozporům nerozumí,
nechápe, co se po něm žádá, ztrácí důvěru
v rodiče nebo v to, co vnímá, slyší a vidí,
ztrácí možnost naučit se racionálnímu uvažování. Cokoliv poté udělá, je špatně.

Jak zvládat vzdorující
dítě?
Malé rady, jak zvládat vzdorující dítě – nejsou univerzální, ale snad nasměrují…
•
proč nepovolit dítěti, aby se samo
obouvalo (když spěcháte, začněte se
chystat dříve, kupujte boty s jednodušším zapínáním), aby se rozhodlo,
co si oblékne – zda červený nebo modrý svetr, aby s vámi uklízelo, umývalo
a utíralo nádobí, aby si udělalo v bytě
kdekoliv malý hrací koutek, aby si jen!
ve svém pokoji malovalo na zeď, natřenou speciálním nátěrem, aby vezlo malý košík v obchodě a dávalo do
něho zboží, aby vezlo svůj kočárek
•
uzpůsobte bydlení dítěti tak, aby mohlo provádět samo co nejvíce sebeobslužných věcí, nízké skříňky na oblečení i hračky, stoličku u umyvadla
•
dejte dítěti vždy čas k ukončení hry
a upozorněte ho na to – ulož panenky, zaparkuj auta, dostav bábovky aj.
(pokud odcházíte z pískoviště, pokud
si doma hraje a má jít jíst či spát)
•
chovejte se tak, jak si přejete, aby se
chovalo i dítě; nápodoba je u batolete
hlavní formou sociálního učení, pokud
jí tatínek u televize, těžko udržíte dítě
v kuchyni u stolu, pokud se ušklíbnete
nad jídlem, těžko bude dítěti chutnat,
pokud si dáte nohy na stůl, jak vysvětlíte dítěti, že je to neslušné?
•
v některých situacích lze naopak napodobit dítě: křičí a bouchá do stolu? – křičte a bouchejte také…, dítě
uvidí svůj obraz, bude překvapené
a pochopí, že tímhle chováním ničeho nedosáhne

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

ignorujte - někdy, ale přece, naznačte
dítěti, že s jeho chováním nesouhlasíte,
pokud přestane, hned se mu věnujte
snažte se zachovat při vzteku dítěte
klid, pokud to jde, odpoutejte jeho
pozornost na něco zajímavého
projevům dítěte se neposmívejte,
snažte se zachovat vážnou tvář, pro
dítě je to ponižující, bude se vztekat
víc nebo si vybije zlost jinde
pokud se silně vzteká, buší do vás pěstičkami, obejměte ho a držte v objetí,
dokud se neuklidní
pokud dítě sedí v obchodě na zemi
a vzteká se, využijte pasivní separace
(nechte dítě a pomalu odcházejte),
většinou se děti zvednou a utíkají za
vámi, v těchto situacích si nepřipouštějte pohrdavé pohledy okolí, že jste
špatná matka, vydržte
nepřekrmujte zákazy a příkazy, zejména těmi, na které dítě nestačí
nevracejte dítěti nezájem (předtím jsi
neměl zájem ty, teď ho nemám já),
dítě má krátkou paměť a Vašemu chování porozumí tak, že ho nemáte rádi
česká výchova je nesmírně negativní
(vzpomeňte: nesmíš, neumíš, neznáš,
neučíš se, nedokážeš, nezvládneš, neudělal jsi, neuklidil jsi, nejsi hodný, nejsi poslušný), pokuste se mluvit kladně
pokud nemusíte, nekárejte a netrestejte „špatné“ chování dítěte, ale
výrazně chvalte to „správné“, tím dítě
posilujete v tom, jak se má chovat
stejně jako trest zvažte i odměnu za
to, že se dítě uklidní, odměna je vlastně váš ústupek, dítě brzy zjistí, že si
takto vyvzteká, co chce
v některých případech využijte opačného reagování: dítě vám nechce nic

•

•

•

•

•

namalovat, vezměte tužku a začněte
malovat sami, dítě bojuje a potřebuje
zvítězit a tak vám ji vezme a začne malovat samo; dítě si nechce obléct čepici
v zimě – čepička chce jít na procházku,
vezmeme ji do kabely, dítě nesouhlasí
s vaším návrhem a dá si ji na hlavu
časté boje bývají s jídlem – jezte v pravidelnou dobu a seďte s dítětem u stolu, neopouštějte ho, nechte dítě jíst
samotné, nají se i rukama, ale samo
(zamazané dítě i ubrus lze umýt), nenuťte ho, nespěchejte, některé děti
jsou pomalejší a loudavé, nedávejte
mu před jídlem sladkosti, zákusek
bývá po jídle, pokud dítě nejí, protože
nemá hlad, nemůže ani dobroty
rozlišujte u dítěte ničení hraček při
vzteku a „ničení“ při hře, zde nejde
o rozbíjení, tato destrukční vývojová
fáze poukazuje na zvědavost, co je
uvnitř (a podle toho hračky kupujte)
a co se týká plesknutí dítěte přes ruku
či plácnutí na zadek – pokud jsou časté, ztratí účinek, pokud jsou silné, dítě
trpí bolestí a stejně neposlechne (vždyť
bojuje!), takže jen rodiče musí zvážit,
zda tyto tresty použít; jen pozor, dítě
musí rozumět tomu, za co je vlastně
trestáno…
dávejte často dítěti najevo, že ho máte
rádi, mazlete se s ním, děti milují hlazení, masírování, najděte si čas na hru,
věnujte mu pozornost ve chvílích, kdy
se nudí, hledá zábavu
…a obrňte se trpělivostí!

Zdroj: Babyonline, Mgr. Ivana Stehlíková
Foto: SAMphoto.cz
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Ať žije tábor

Naši pravidelní čtenáři již jistě vědí, že čtrnáct dní v červenci patří letnímu táboru,
kam každoročně odjíždíme s naivní představou, jak si odpočineme v lůně přírody,
abychom se o dva týdny později naprosto vyčerpaní rádi vrátili do města.

Mnoho let jsme vždy druhý týden v červenci mířili do jižních Čech. Letos jsme
si řekli, že je čas něco změnit a vrátili se
tam, kde jsme před jedenácti lety začínali – na Sázavu. Návrat to byl se vším
všudy. Opět jsme měli k dispozici lodičky
a mohli podnikat výlety po Sázavě, stejně jako vláček, který stavěl kousek nad
táborem a dovezl nás bez problémů na
výlety.

Výlet do oblak
Ten první výlet jsme naplánovali už na
první týden a jeho cílem byla pravá
sázavská pouť, která se v té době konala ve tři kilometry vzdáleném městě.
Záměrně jsme se na ni vypravili v pátek
dopoledne, kdy ještě nebyla oficiálně
otevřená. Doufali jsme, že když obsluha
uvidí 70 dětí, otevře pouť jen pro nás.
Podařilo se. Bez front a čekání si děti
mohly vybírat, kam půjdou a co si koupí dobrého. Pravda, někdy kombinace
pouťové stravy a zákeřných atrakcí nebyla tím pravým ořechovým (zvracely
ovšem jen dvě děti), ale nakonec jsme
všichni přežili a mohli se těšit na výlet
další. Ten byl pro změnu na druhou
stranu od tábora – na Český Šternberk.
Starší si zde prohlédli hradní expozici,
mladší výstavu kočárků a hraček. Jen
výlet do městečka mnoho nepřinesl – za
zmínku stojí kromě cukrárny a dvou restaurací snad jen krásné obrovské dětské hřiště.

Bouřky a jiné živly
Nejen výlety ale patří k táboru. Co by to
bylo za zážitky bez noční bojovky. Děti
se na ni ptaly od prvního dne – samozřejmě slovy – doufáme, že nebude…
Byla. Mladší vyrazili za třemi sudičkami
na strašidelnou půdu, starší se vydali do
lesa. Asi, aby to nebylo málo strašidelné, uprostřed bojovky začala obří bouř-
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ka. Výsledkem bylo, že nejvíc jsme se báli asi my – abychom všechny děti dostali bezpečně
do tábora. Blesky křižovaly oblohu, a kdo se z počátku nebál, v závěru se bál už zcela jistě.
Nakonec všechno dobře dopadlo a promočení, leč zdraví, jsme se všichni ve dvě v noci
sešli.
Ráno byli samozřejmě všichni hrdinové, sluníčko svítilo a všechno vypadlo docela jinak. Ale
o to přece na táboře jde, ne?

www.rodinaaja.cz

31

Naše oddíly
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A jdeme do finále…
Počasí nám ale jinak docela přálo, užili jsme si sluníčka a koupání, někdo vyhrál a jiný prohrál v celotáborovce
a nakonec tu bylo dlouho očekávané finále. Celých čtrnáct dní sbíraly děti body, aby je na závěr vyměnily za
táborové peníze, za které nakoupily v krámku spoustu krásných cen. Panenky nám věnovala firma Zapf creation,
hračky a doplňky firma Chytrehracky.cz, stolní hry firma Alexander a firma Mindok, o pestrost se postaraly i další
internetové obchůdky a firmy, stejně jako knižní vydavatelství. Prostě bylo z čeho vybírat a z čeho se těšit. Bohužel, už je to všechno za námi, takže, kamarádi, ahoj, zase příští rok.
Text a foto: Iva Nováková
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Škola základ života

Poprvé
do školy
Prošel si tím každý, přechodem z maminčiny náruče nebo školky do školní lavice. Téměř každý má vzpomínky na svůj první školní den. Bonbony v kornoutku,
nervozita, kytka pro paní učitelku, nová taška na zádech, noví spolužáci, nová
zkušenost. Některé děti jdou do školy s nadšením, že vstoupí do světa „už jsem
velký, chodím na základku“, pro jiné je myšlenka na 1. září noční můrou. Jak děti
na vstup do nové etapy jejich života co nejlépe připravit? Nejenom, aby se do
školy těšily, ale aby měly veškeré potřebné vybavení a ve škole jim nic nechybělo.
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Škola základ života

Příprava na velký den
Reakce na to, že jde dítě z mateřské školky
nebo dokonce z náruče starající se maminky do první třídy, může být různá. Jak je
můžeme ale na jejich první den co nejlépe
připravit? Podle psychologa Václava Mertina většina dětí nepotřebuje žádnou specifickou přípravu pro první třídu. Ovšem
platí to jen za podmínky, že s nimi rodiče
v předcházejícím šestiletém období dlouhodobě trávili hodně času a podnikali rozmanité společné činnosti. Hráli si s nimi,
hráli společenské hry, chodili na výlety,
četli jim, kreslili, učili je básničky, dívali se
společně na televizi, hodně si vyprávěli. Těmito činnostmi totiž dochází k přirozenému výcviku takových dovedností, jako jsou
soustředění, vytrvalost, akceptování pravidel, dovednost prohrávat, ale i k rozvoji
komunikačních dovedností, slovní zásoby,
grafomotoriky a sociálních dovedností,
které dítě následně dobře uplatní ve škole.

Takže hlavní rada pro přípravu prvňáčka na vstup do
velkého světa zní:
Travte s ním co nejvíce času, a to minimálně během léta před začátkem školy,
a trénujte jeho komunikační dovednosti
– nechte ho například, aby si samo objednalo jídlo v restauraci nebo s ním trénujte
otázky, na které by mohl ve škole narazit:
„Co tě Pepíčku nejvíce baví?“, „Co dělají
maminka s tatínkem?“ a další.

A co připravit takovému
prvňáčkovi na první den
školy?
Určitě byste měli mít připravenou vhodnou školní tašku – můžete volit mezi batohem nebo aktovkou, ale vždycky by měly
splňovat několik základních pravidel:
•
taška by měla mít nejen pevná záda,
ale i celou konstrukci – měla by sama
stát na rovném povrchu
•
měla by mít také hodně vnitřních a
venkovních kapes a přihrádek, hlavně
na láhev s vodou
•
zámky či zip na tašce by měly být
snadno otevíratelné
•
taška by měla mít reflexní odrazky
nejen na přední části, ale i na boku,
aby bylo dítě pro řidiče při přecházení silnice nepřehlédnutelné
•
měla by být co nejlehčí
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•

•
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záda i řemeny by měly být polstrované, aby se taška žáčkovi co nejpohodlněji nosila
řemeny by měly být dostatečně dlouhé a široké
myslete i na to, že občas může zapršet – taška by měla být z nepromokavého materiálu
a na závěr: taška by se měla prvňáčkovi líbit – vybírat v současné době
můžete z mnoha motivů – pohádkové postavy, živá zvířata, auta či jiné
oblíbené dětské postavy

Do aktovky bychom měli dětem dát penál
s pastelkami a tužkami (záleží na požadavcích školy, ale většinou pro prvňáčky tužku tvrdosti 2, ořezávátko, nůžky s kulatou
špičkou, gumu. Každá škola má své specifické požadavky na pomůcky, ale na nácvik psaní budete pravděpodobně muset
zakoupit desky na písmenka a číslice, sešity, obaly na sešity a malý notýsek – takzvaný úkolníček, do kterého si bude dítě
zapisovat každodenní úkoly na druhý den.
Až se žáček ve škole adaptuje a naučí se
psát první písmenka z abecedy (počítejte
někdy okolo listopadu), tak bude potřebovat i plnicí pero a samozřejmě zmizík na
případné chyby.
A protože se v první třídě nejen hodně píše,
ale i maluje, měli byste svému malému žáčkovi připravit do školy nejlépe výtvarné
potřeby do kufříčku, který bude obsahovat
– vodovky, kelímek na vodu, hadřík, štětce,
zástěru a mokré kapesníčky.
V první výbavě by také neměly chybět sáček na bačkory, nové bačkory, láhev na
pití, a pokud nechcete nacházet banány a
chleby s máslem rozmačkané mezi sešity,
pořiďte svému drobečkovi i svačinový box.
Všechno pro jistotu označte iniciálami
nebo jménem dítěte, aby vám nepřišlo hned druhý den v jiných bačkorkách nebo
s jinou lahví na pití.

Začlenění do kolektivu
Začlenit se do nového kolektivu musí člověk během svého života několikrát. Nová
třída, nová vysoká škola, noví kolegové
v práci, nová rodina s budoucím manželem. Bojíte se, aby vaše dítě nemělo
problém se školním kolektivem, který je
mnohdy větší, než byl v mateřské školce? Podle psychologa Václava Martina na
větší kolektiv příliš připravit nejde. Pokud
ale o vašem dítěti z dosavadních zkušeností víte, že má v této oblasti problémy
a obtížně navazuje kontakty, měli byste si
vy i nová paní učitelka všímat, jestli dítě o
přestávkách není samo, jak na ně reagují
spolužáci, jestli s někým odchází ze školy.
Rovněž byste se měli zajímat o události ve
škole, ze kterých můžete vcelku spolehlivě
usoudit, jak se dítěti vede. Pokud má vaše
dítě problémy se zařazením do kolektivu
kvůli své hyperaktivitě, měli byste s ním
doma trénovat vytrvalost, výdrž a soustředění. Podstatnou úlohu při zvládání
hyperaktivity ve škole však má stále paní
učitelka.

Jak na první úkoly
Ne možná hned první den, ale jistě během
prvního týdne školy dostanou prvňáčci
svůj první úkol. Může to být třeba jen napsat řádku písmenek b nebo procvičovat,
kolik je 1 + 1. Jak a kolik času ale věnovat dítěti při jeho domácí přípravě? Podle
psychologa Václava Mertina je jedním z
nejpodstatnějších cílů domácí přípravy navyknout dítě na pravidelné učení. Rodiče
by proto měli věnovat chvilku učení každý
den bez ohledu na to, zda jsou písemné
úkoly nebo ne. V prvním ročníku by to
mělo být cca 20 minut a ne víc, abychom
dítě příliš nezatěžovali.
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Zdravi

Harmonie vůní
aromaterapie
Aromaterapie je přírodní léčebná metoda využívající 100% čisté esenciální, neboli
éterické oleje, které se získávají z různých částí rostlin (květů, listů, dřeva, kůry…).

Počátky využívání aromatických rostlin se
datují před více než 4000 lety. Ve starověkém Egyptě z nich jednoduchým způsobem
(nejdříve lisováním, později již primitivní destilací) získávali vonné látky, které používali
jako parfém, nebo je přidávali do vonných
mastí. Masti používali nejprve faraóni a velekněží, později se rozšířily i mezi prostý lid
ve formě kosmetiky, masážních olejů a léků.
Éterické oleje našly své uplatnění i při léčení
mentálních a fyzických poruch zdraví.
Z Egypta se rozšířilo umění aromaterapie
do Řecka a odtud do římské říše. V antice
se oleje hojně používaly v medicíně.
I Starý zákon potvrzuje znalosti mastí
a olejů. Druhá kniha Mojžíšova (exodus),
kap. 30, verše:
22. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
23. Ty pak vezmi sobě vonných věcí předních: Mirry nejčistší pět set [lotů], a skořice
vonné polovici toho, [totiž] dvě stě a pade-
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sát, a prustvorce vonného dvě stě a padesát;
24. Kasie pak pět set [lotů] na váhu svatyně, oleje olivového [míru] hin.
25. A uděláš z toho olej pomazání svatého, mast nejvýbornější dílem apatykářským. Olej pomazání svatého bude.
34. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi sobě
vonných věcí, balsamu, onychi, galbanu
vonného, a kadidla čistého; jednostejná
váha toho bude.
35. A uděláš z toho kadidlo, složení dílem
apatykářským smíšené, čisté a svaté.
V dobách pozdějších se původní užití esenciálních olejů postupně vytrácelo, až se zúžilo na dekorativní a komerční parfumerii.
Dnes si uvědomujeme, že vůně dokážou
v našem organismu vyvolat různé procesy
– na psychické i psychosomatické úrovni.
Vliv účinků různých olejů na lidský organismus je předmětem nauky, kterou nazýváme Aromaterapie.

Moderní aromaterapie
Základy dnešní Aromaterapie položil francouzský chemik Rene-Maurice Gattefosse.
Právě on vytvořil název Aromaterapie. Byl
přesvědčen, že tyto oleje mají daleko silnější antiseptické účinky, než měly látky
používané pro stejné účely v jeho době
(okolo 1920). Byl si též dobře vědom jejich hojivých účinků. Během experimentování si popálil ruku, kterou ihned ponořil
do čistého levandulového oleje za účelem
zchlazení bolesti. Bolest se okamžitě vytratila a během pár následujících dní se rána
zahojila bez jakéhokoli hnisání, infekce, či
jizvy. Tato vlastní zkušenost v něm vyvolala silný zájem o výzkum těchto fenomenálních látek a o možnost jejich využití ve
zdravotnictví.

Čistota éterických olejů
Kvalita olejů je z terapeutického hlediska
velice důležitá, neboť kapky esence v sobě
nesou typické rysy rostliny, ze které se olej

Zdravi
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získává, jsou její podstatou a duší. Z tohoto pohledu jsou nejlepší oleje získávané
destilací vodní parou nebo lisováním za
studena. Jenom ty totiž neobsahují nežádoucí příměsi chemických rozpouštědel,
které mohou vyvolat alergii a ovlivnit účinek oleje.

Účinky éterických olejů
Silice stimulují nervové buňky a vysílají signály do limbického systému mozku. Ten
ovlivňuje mimo jiné instinkty, náladu nebo
paměť. Je to emocionální centrum mozku.
Éterické oleje vždy působí na dvou úrovních:
Fyzické působení oleje podle jeho účinku – např. proti bolesti, křečovým žilám,
nevolnosti, vysokému či nízkému tlaku
Vliv na psychiku člověka - některé zklidňují a vyrovnávají, jiné osvěžují či podporují
koncentraci nebo nás posilují v začátku
nové životní etapy˝

jako na celek a ne pouze zaměření se na
jeho problém vytržený ze souvislosti. Od
toho se také odvíjí výběr vhodného éterického oleje. Dva lidé, kteří přijdou se zdánlivě stejným problémem, budou nejspíš
ošetřeni každý jiným olejem (nebo směsí
olejů). A to takovým, který bude nejvíce
odpovídat jejich individuálnímu stavu.
Tento stav bude u každého z nich v celkovém pohledu jiný, i přes počáteční podobnost hlavních potíží.
Před použitím je nutno esenciální oleje
naředit ve vhodném nosiči, jinak mohou podráždit sliznici a kůži. Esenciální
oleje nejsou rozpustné ve vodě. Naopak
se dobře mísí s rostlinnými oleji, smetanou, medem, solí, alkoholem a mýdlem.
Hotový masážní olej se již ředit nemusí.
Obsahuje rostlinný olej a vybrané esenciální oleje ve správném poměru. Éterické oleje lze v těhotenství, během porodu a v šestinedělí aplikovat následujícími způsoby:

Užití éterických olejů
Každý éterický olej má více možností použití. Nikdy není jeden olej pouze na jednu
věc, ale vždy se v něm snoubí více terapeutických účinků. Zároveň lze najít na jeden
problém více olejů.
Aromaterapie zastává holistický přístup
ke klientovi. To obnáší pohled na člověka
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Aromaterapeutická masáž
•

•

olej je vstřebáván pokožkou a současně působí prostřednictvím dýchacích
orgánů
ruka působí na energetické dráhy
(meridiány) a uvolňuje tak tělesné
i duševní bloky

•

•

•

během 10 minut lze olej prokázat
v krvi, po 1 až 2 hodinách se dostává
do hlubších tkání, lymfy, svalstva až
k cílovým orgánům
EO dávkujeme do vhodného nosiče - nejčastěji za studena lisovaného
rostlinného oleje (např. mandlový,
slunečnicový, jojobový, z pšeničných
klíčků...)
vyhýbáme se ropným olejům (minerálním), neboť ucpávají póry, takže EO
nemůže pronikat kůží do hlubších tkání a zůstává na povrchu
Dávkování:
• EO - během těhotenství a kojení
od 0,5% do maximálně 1,5%,
protože novorozenec je citlivý
a přílišná intenzita vůně by ho
mohla dráždit
• u psychických obtíží max. 15 kapek EO na 50 ml základního oleje
• u tělesných obtíží max. 20 kapek
EO na 50 ml základního oleje
• je lepší začít menším množstvím
EO a případně koncentraci zvyšovat podle potřeby až po odzkoušení účinků. To platí u všech způsobů
aplikace.

Zdravi

Aromalampy a inhalace

Obklady

•

•

EO se dostává do průdušek a plicních
sklípků, krevních kapilár až k jednotlivým orgánům
Dávkování:
•
duševní oblast 1-5 kapek do 100
ml vody
•
na tělesné obtíže 5-8 kapek do
100 ml vody
•
při inhalaci nakapeme do 600 ml
vařící vody 2-3 kapky oleje

•

•

Aromatické masti
•

Koupele
•
•

mohou být celkové nebo částečné
silice zamíchat do soli z Mrtvého
moře (vynikající účinky na pokožku)
nebo do smetany, medu či neutrálního mýdla a poté rozpustit ve vodě
Dávkování:
•
na celkovou koupel (plnou vanu)
8-15 kapek éterického oleje
•
na částečnou koupel 5-8 kapek
EO do litru vody
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EO zamíchat do tvarohu (např. na
prsa při problémech s kojením)
nebo nakapat na vlhký kus látky, který je buď teplý, nebo chladný, podle
toho, jakého účinku chcete docílit
EO nakapat na kostky ledu zabalené
do látky z přírodního materiálu (např.
po porodu na poraněnou hráz)

•

k celkovému dennímu ošetření zdravé pleti nebo k lokálnímu ošetření
postiženého místa na kůži
připravují se přidáním EO do krémového nebo gelového základu,
v množství 5-15 kapek oleje do 50 g
masti

Vnitřní použití
•

•

bývá voleno velice zřídka a jen v případě, že ho naordinuje zkušený terapeut
nevhodné požití může způsobit podráždění sliznic a poškození orgánů

Rada na závěr
Při výběru vhodného oleje se řiďte svým
nosem. Správného účinku bude dosaženo
jen tehdy, pokud ve vás olej vyvolá pozitivní reakci.
Pokud budete přehlceni vůněmi éterických
olejů, můžete si přivonět k mleté kávě,
která neutralizuje pachy.

Zdroj: zrozeni.cz
Foto: SAMphoto.cz

Kaleidoskop

Vitaminový repelent

Octan Gel

Octan Sáčky

Tradičně osvědčený proti komárům

Pro rychlé použití
přímo v terénu

Pro přípravu roztoku
k obkladům

Nové
lahve

NUK

do školy
i na výlety
•
•
•
•

1 tableta denně
pokryje denní dávku vitaminu B
k vodě, na dovolenou, při sportu
levný a zdravý repelent

•
•
•
•

při pohmožděninách
při výronech
při mechanicky způsobených otocích
při poštípání hmyzem

K dostání pouze v lékárnách.

www.rosenpharma.cz

Těhotné a kojící
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je přípravek pro nastávající maminky, který zakoupíte
v lékárnách pod značkou „ZDRAVÍ PRO VŠECHNY“. Za
pozornost stojí zejména nadstandardní množství pečlivě
vybraných složek, které mají příznivý vliv na vývoj plodu
a celkové zdraví těhotné i kojící matky. Efektivně posiluje
imunitu. Obsahuje 24 aktivních látek.
(Vápník, vitamín C, hořčík, draslík, vitamin E, vitamin B3,
železo, zinek, kys. pantotenová, vitamín B2, vitamín B6,
vitamín B1, mangan, měď, beta-karoten, vitamín A, kys.
listová, jod, selen, biotin, molybden, chrom, vitamin D3,
vitamín B12.)

Dětem určitě uděláte radost
novými lahvemi s oblíbenými
Disney motivy – pro kluky
auta, pro holčičky princezny.
Lahve pro děti od tří let mají
praktické netekoucí push-pull pítko, jsou lehké, a přitom pevné a neobsahují BPA.
Hodí se jako školní láhve i na
cesty či procházky. K dostání
v obchodních řetězcích, baby
obchodech a lékárnách, cena:
199 Kč. Více informací na
www.nuk.com

Soutěžní otázka na internetových stránkách
www.rodinaaja.cz:
Vyjmenujte alespoň 3 aktivní složky, které přípravek
TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ – ZDRAVÍ PRO VŠECHNY obsahuje.
Prvních 10 soutěžících obdrží jako dárek výše uvedený přípravek.

Koupí dětských punčochových kalhot

S láskou dětem:
Yoplait JO Kids nyní koupíte s veselými magnetky
Společnost Yoplait připravila dárek pro děti. Každé balení čtyř
jogurtů JO Kids obsahuje 2 obrázky zvídavého telátka Johanky ve formě 4 kusového puzzle. Sběratelská kolekce obsahuje 16 dílků, tzn. 4 obrázky. Ochutnávku najdete již nyní na
www.jokids.cz
„Jogurt je v očích zodpovědných rodičů něco zdravého, děti se ale chtějí bavit.
V JO Kids jsme spojili obě tyto vlastnosti dohromady.“ říká Michal Útlý, senior
product manager Yoplait. JO Kids od Yoplait je jogurt z kvalitního mléka a ovoce bez umělých aromat, barviv, konzervantů a stabilizátorů. Je zvláště vhodný pro malé děti,
protože obsahuje ovocné pyré, ne kousky ovoce. K dostání
y na lednici
alové magnetk
je v nejoblíbenějších dětských příchutích: jahoda
NOVINKA: příb
a banán s vanilkou.

a

ariana
Mondy Star
přispíváte
Nadačnímu fondu KAPKA NADĚJE

Zboží ARIES kupujte na
www.aries-shop.cz
nebo v nově otevřené
podnikové prodejně ARIES
v OC Bílá labuť v Praze Na Poříčí.
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Zdraví

Horečka
Horečka, také známá jako pyrexie, je často
prvním rozeznatelným příznakem nemoci malých
dětí. Horečku obvykle způsobují buď infekce,
nebo k ní dochází v reakci na očkování. Jedná se
o známku toho, že tělo bojuje s infekcí a v mnoha
případech horečka nebezpečná není. Zrychlení
metabolismu, které doprovází zvýšenou teplotu je
dokonce pro proces likvidace činitelů způsobujících
onemocnění, jako jsou bakterie nebo viry – příznivé.
Nicméně horečka je zároveň spojena i s řadou
nepříznivých symptomů, které obecně nemají
vážné ani dlouhodobé účinky, ale dítěti způsobují
nepříjemné pocity či úzkost a stávají se tak
i významnou příčinou psychické zátěže pro rodiče.
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Zdraví

Horkost vzniká v těle dítěte prostřednictvím miliónů chemických reakcí, ke
kterým dochází jako k součásti běžného
metabolismu. Při vyšší rychlosti metabolismu se vytváří více tepla. Rychlost
metabolismu je u dětí vyšší než u dospělých. Kromě toho tím, že jsou děti
ve srovnání s dospělými menší, mají
i menší povrch, jímž mohou teplo z těla
vylučovat. Tyto dva faktory způsobují, že
děti jsou mnohem citlivější k procesům,
které narušují způsoby, jimiž jejich tělo
reguluje teplotu.

 Mechanismy způsobující
ztrátu tepla
Pro ztrátu tepla existují čtyři mechanismy:
Vyzařování
Všechny živé organismy vyzařují teplo.
Ve skutečnosti vyzařování tepla představuje u člověka v klidu asi 50% tepelné ztráty. Tento druh ztráty tepla závisí
na velikosti a rozloze povrchu. Jelikož
děti mají ve srovnání s dospělými relativně menší rozlohu povrchu těla, dochází
u dětí k menšímu vyzařování tepla.

www.pylovasluzba.cz

Odvádění
K vodivosti dochází ve chvíli, kdy je teplo
předáváno do předmětů, které mají nižší
teplotu a jsou v kontaktu s kůží.
Proudění
Jedná se o podobný jev jako u vodivosti, ale
v tomto případě se teplo předává z povrchu
kůže částicím obsaženým ve vzduchu.
Odpařování
Teplo je odváděno z těla tehdy, když se
z kůže odpařuje voda. Voda se z kůže odpařuje neustále, ale v tomto případě je proces ještě podpořen tvorbou potu. Nicméně
zvýšené pocení může vést k dehydrataci
a ztrátě základních solí a dlouho trvající pocení by nemělo u dětí přetrvávat.

Mechanismy vytvářející/
zadržující teplo
Chvění, třesení
U starších dětí a dospělých chvění představuje mimovolné kontrakce a uvolnění
kosterních svalů, během nichž dochází ke
spalování energie uvolňované z tuku a vytváření tepla. Nicméně toto neplatí o mi-

minkách a malých dětech. U miminek existuje specializovaná tkáň nazývaná „hnědý
tuk“, která velmi účinně zpracovává tuky
a je hlavním systémem produkujícím teplo.
Proto se miminka, když je jim zima nechvějí.
Udržování
Jakmile termo – receptory oznámí potřebu udržet teplo, hypotalamus vyšle signály
k boji s procesy odvádění, proudění a vyzařování. Dosáhne toho zúžením určitých
krevních cév v kůži a odkloněním krevního
oběhu a teplo, které nese, směruje do středu těla.

Příčiny horečky
Horečka je definována jako abnormální nárůst tělesné teploty nad 37,8°C (při měření
teploměrem pod jazykem). Horečky jsou
způsobeny „pyrogeny“. Pyrogeny jsou proteiny, které se uvolňují z buněk do krve, pokud jsou buňky napadeny patogeny nebo
pokud dojde k poranění těla a buňky jsou
poškozeny. Pyrogeny putují v krvi do hypotalamu, kde „přenastaví“ tělesný termostat. Jakmile se termostat spustí s vyšší
nastavenou teplotou, vysílá hypotalamus
signály k vytváření tepla a jeho zadržování.

Pylový kalendář

Dávkování: 1x denně

pro děti
od 2 let
Pro léčbu příznaků alergické rýmy a chronické idiopatické kopřivky
Rychlý nástup účinku
Působí po celých 24 hodin
Neovlivňuje běžné denní aktivity*
Účinnost neovlivňuje současné
podání jídla či nápojů*

Schering-Plough s.r.o., součást Merck & Co., Inc., Whitehouse station, NJ, U.S.A.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Copyright © 2011 Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. All rights reserved.

03-13-CLA-2011-CZ-2397-O

* V doporučeném dávkování, u většiny
populace. Velmi vzácně může dojít
k ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Pro život, jak Vás baví

Léčivý přípravek.
Pouze k vnitřnímu užití. Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Zdraví

Fáze horečky

Kdy dítěti změřit teplotu?

Existují čtyři fáze horečky:

Je vhodné přeměřit teplotu, pokud pozorujeme některý z následujících příznaků:
•
změna chování, únava, pláč, mrzutost,
spavost, dítě se chová „divně” (jinak
než obvykle)
•
bolest hlavy, odmítání jídla, pití, bolest
v krku, ouška, či jiné části těla
•
horká suchá kůže, zvláště na hlavě a trupu, při zhoršování je kůže rukou i nohou
chladná, na těle může být vlhká
•
dítě má zimnici
•
zrychlený puls, výraznější bušení srdíčka
•
výraznější žízeň
•
u menších dětí průjem

Prodromální
„Prodromální“ je slovo užívané k popisu
období před vypuknutím akutního stavu,
ale během nějž lze již rozpoznat první drobné příznaky. Během této fáze se dítě necítí
dobře, ale jeho teplota je normální. Je to
fáze, kdy pyrogeny přenastavují tělesný
termostat.
Zimnice
Poté, co dojde k přenastavení termostatu,
hypotalamus detekuje rozdíl mezi teplotou krve a nově nastavenou hodnotou.
Tím pobídne hypotalamus, aby nařídil
tělu vytvářet a udržovat teplo. Během této
fáze tělesná teplota stoupá a dítě cítí chlad
a třese se zimou.
Nával horkosti
V tomto bodu teplota krve dosáhla nově
nastavené hodnoty. Kůže je horká a suchá
a teplota se zvyšuje. Teplota zůstává vysoká, dokud nejsou zničeny patogeny které
způsobují produkci pyrogenů nebo dokud
není dítěti podán antipyretický lék.
Pocení (diaforeze)
Během této fáze se dítě potí a je horké, ale
teplota klesá. Tělesný termostat je přenastaven na svou původní hodnotu, která pobízí
hypotalamus, aby spustil do chodu mechanismus, který způsobuje ztrátu tepla.

Způsoby měření teploty
u dětí
Způsob měření teploty je velice důležitý,
protože se naměřená hodnota může lišit
až o 0,5 °C mezi středem těla a jeho periferními povrchy. K měření periferní teploty
lze použít rtuťový nebo digitální teploměr
umístěný do podpažní jamky (podpažní
měření teploty) nebo pod jazyk (podjazykové měření teploty). Podobné teploměry
lze použít i pro měření rektální teploty – což
je přesnější obraz teploty středu těla, který
bude o 0,5 °C vyšší než je orální měření.
Oblíbenými se rovněž staly elektronické
prostředky, které měří teplotu krve protékající v blízkosti ušního bubínku – jejich
výsledek je naměřením teploty středu těla.
Metoda je přesná, pokud může uživatel
umístit měřící přístroj přesně. V mnoha
střediscích péče o děti se tyto prostředky
staly součástí běžného vybavení.
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Kdy s horečkou k lékaři?
•
•
•
•
•
•

vždy s dítětem mladším 3 měsíců
když horečka 3. den neklesá
když je vyšší v podpaží, nebo po odečtu
více než 39,5 °C a nedaří se vám ji srazit
když dítě výrazně málo pije, opakovaně zvrací a má řídké stolice
když jste stavem dítěte znepokojeni
vždy, když se vyskytne některý z níže
uvedených alarmujících příznaků

Jak dítěti
srazit teplotu,
aneb co mohu
udělat sám?
Tělesná teplota
(měřená v konečníku)

Doporučená opatření

Více něž 41 °C

okamžité vyhledání lékařské pomoci

40 °C po celých 24 hodin

vyhledání lékařské pomoci

Více než 38,5 °C

podání léků proti horečce, fyzikální opatření

37,5 °C – 38,5 °C

klid, pohodlí, vhodné oblečení, pitný režim,
monitorování situace

Zdraví

Alarmující příznaky, kdy neváháme vyhledat lékaře:
•
•
•
•
•

•

ochablost dítěte, nereaguje na běžné
oslovení a bolestivější podnět
poruchy hybnosti
ztuhlá šíje – dítě nemůže předklonit
hlavu
mramorovaná kůže, výrazně chladné
končetiny, nafialovělé rty
krvavé skvrnky na kůži, malé modřinky („jakoby po píchnutí špendlíkem”, po zatlačení dnem skleničky
neblednou, nemizí)
výrazná bolest hlavy se světloplachostí
a silným zvracením

Není-li přítomen žádný alarmující příznak
a je-li teplota nad 38 °C v podpaží nebo po
odečtu, můžeme dítěti podat léky na snížení
teploty, které působí zároveň i proti bolesti.

Jak jinak snížit horečku?
(fyzikální opatření na snížení teploty)
Pokud má dítě teplotu, patří do postele. Má
mít klidový režim. Leží – li v posteli, odeberte
mu teplou peřinu, stačí lehká přikrývka, postarejte se, aby v místnosti nebylo příliš velké
teplo. Až začne teplota klesat, bude se dítě
potit, dávejte mu proto hodně pít, aby se
vypocená tekutina nahradila. Když teplota
klesne, dejte mu čisté povlečení a pyžamo.
Omývání houbou:
Do vany nebo vaničky napusťte 3–5 cm
mírně teplé vody, dítě posaďte a čistou
houbou omývejte trup a končetiny cca
10–30 min. Stejně tak lze osprchovat dítě
vlažnou vodou (bez namáčení vlásků), anebo provést šetrnou koupel. Na pokožce se
tak opakovaně vytváří jemný filtr vody, ta se
posléze odpařuje a tak tělo ochlazuje.

Zábaly:
Do vlažné vody cca 25 °C (ne ledové!) namočte osušku, vyždímejte ji a na 10–15
minut zabalte dítě tak, aby byl zakryt
hrudník a břicho. Ruce a nohy nechejte
volné. Dítě nezastýlejte pod tlustou peřinu, stačí lehčí tenká deka, jinak je celý postup zbytečný. Proceduru zábalu je možno
opakovat 3x za 2 hodiny.
Dítě při horečce nesmí být bez dozoru, musí
být opakovaně kontrolováno – celé, včetně
stavu kůže, ne jen měření teploty. Důležité
je, aby dostatečně pilo vlažné nápoje. Dítěti
se snažte zajistit co největší pohodlí a klid.
Zdroj: Malypacient.cz, mudrsvec.cz
Foto: SAMphoto.cz

Tyto léky lze volně koupit v lékárně, na trhu
je pro děti celá řada přípravků, jak ve formě sirupů, čípků, tablet. Nejčastěji obsahují
účinnou látku paracetamol a ibuprofen.

Pravidla pro podávání
léků proti horečce:
•
•

•

•

•

vždy si pečlivě přečtěte příbalovou
informaci
pečlivě se informujte o druhu účinné
látky, abyste nepodali lék se stejnou
látkou 2x krátce po sobě
dávkování je závislé na věku a tělesné hmotnosti dítěte a je třeba jej
dodržovat (při poddávkování nemusí
lék dostatečně účinkovat, při předávkování hrozí závažné zdravotní
komplikace)
kombinování účinných látek se příliš nedoporučuje, ale pokud teplota
obtížně klesá, lze krátkodobě léky
s dvěma odlišnými účinnými látkami střídat (u každé z nich důsledně
dodržovat její dávkování), spíše je
vhodné použít fyzikální snižování
horečky, viz níže
bez porady s lékařem nepodávejte
sami léky déle než 3 dny

www.rodinaaja.cz

47

Zdraví

Gynekologické

potíže

Máme za sebou velkou část
léta a s ním, bohužel, přišel
i jeden nevítaný společník
– gynekologické potíže.
Horké počasí a koupání dovedou sice potěšit, zároveň
ale i následně potrápit. Své
o tom ví mnoho žen, které
právě v tuto dobu sužují
opakované záněty. Jak jim
předejít?
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Kvasinky nebo bakterie, případně
obojí. Takoví jsou původci vaginálních
zánětů, které bývají právě v teplých
dnech častější než jindy. Jednou z příčin
bývá koupání. Může vadit špinavá voda,
používání společných ručníků anebo
o sobě tímto způsobem dává vědět oslabený imunitní systém. „Problémem jsou
mokré plavky, které způsobí podchlazení
pánve - to sníží její prokrvení a imunitní
systém nedokáže v pochvě udržet rovnováhu bakterií,” vysvětluje pražská gynekoložka Zuzana Líbalová.
Jinými slovy: za pomnožení nežádoucích
bakterií a kvasinek může úbytek mléčných bakterií neboli laktobacilů. Ten
může být dále důsledkem užívání antibiotik, nedostatečné nebo naopak přehnané intimní hygieny, kvasinky se množí také, pokud žena nosí neprodyšné
prádlo a jí množství sladkostí. Zmíněné
potíže bývají také důsledkem stresu.

 Jak kvasinkovou infekci
poznám?
Rozpoznat mykózu, tedy kvasinkový zánět, většinou nebývá obtížné. Proto-

že se ve většině případů jedná o zánět
pochvy a zevních rodidel, projevuje se
mykóza především velice úporným a nepřestávajícím svěděním v oblasti zevního genitálu. Velmi často bývá infekce
doprovázena výtokem, který je bělavý,
hrudkovitý, připomíná tvaroh nebo směs
mouky s vodou. Zevní genitál bývá zarudlý, může být přítomen i otok a mezi
stydkými pysky nalézáme často bělavé povlaky. Pokud žena shledá některé
z těchto příznaků, obzvláště typický bílý
výtok, měla by neprodleně navštívit
svého lékaře.

 Léčba kvasinkové infekce
Léčba mykotické infekce je dnes v převážné většině případů běžnou záležitostí. V současnosti je k dispozici široká
škála lokálních (místních) i celkových
(tabletových) preparátů. Všechny se vyznačují vysokou účinností, a tak dochází
k rychlému ústupu klinických příznaků
a zničení kvasinek.
V případě běžného nekomplikovaného
akutního jednorázového zánětu s charakteristickým klinickým i mikroskopic-

kým nálezem nebývá léčba větším problémem. Již po základním vyšetření Vám
lékař předepíše lék. Jako první volba je
obvykle doporučována lokální aplikace antimykotika, tedy léku na kvasinkové infekce. Lokální (místní) léky jsou
ve formě krémů, mastí, čípků, globulí či
gelů.
V posledních letech je zřetelná tendence
ke zkracování doby léčby u nekomplikovaných infekcí, a tak léčba trvá nejčastěji 3 až 7 dnů. Během této doby, nejlépe večer, si v poloze vleže na zádech
pacientka zavede jeden čípek hluboko
do pochvy. Po zavedení čípku asi 15 až
20 minut v této poloze setrvá. Poševní
čípek po vložení do pochvy vlivem tělesné teploty změkne a celou plochu
sliznice rovnoměrně pokryje. Tato léčba
většinou postačuje k úplné úpravě stavu.
Druhou formou léčby je užívání tablet,
tzv. systémová léčba. Při této formě
léčby se tablety polykají, místně v oblasti genitálu se kromě důkladné hygieny
neprovádějí žádná speciální opatření.
Standardní délka léčby se pohybuje od

Proč právě Pearls YB?
doplněk stravy

Pro zdraví
ženy i dítěte

Pearls YB TM je vhodný:

1
2
3
4

K vytvoření zdravé úrovně kvasinek
a plísní v organismu
Podporuje zdraví sliznice pochvy
a močových cest
Pro prevenci opakujících se kvasinkových
a plísňových onemocnění
I pro těhotné ženy

Komplex probiotických bakterií,
který je sestaven speciálně pro
udržení rovnováhy poševní mikroﬂory
Složení – lactobacillus acidophilus,
rhamnosus, plantarum

STAČÍ 1 MALÁ

DENNĚ

NOVÁ generace probiotik
Působí tam, KDE je potřebujete

Zdraví

jednoho do pěti dnů, což většinou dostačuje k vymizení klinických příznaků.
Lepší, než čekat, zda se letos záněty
objeví či ne, je předejít jim. Zatímco případný zánět už by měl léčit lékař pomocí léků, které jsou většinou na předpis,
preventivní kůru si ženy mohou dělat
samy pomocí volně prodejných přípravků - například těch, které obsahují tee
tree oil nebo kyselinu mléčnou. Lze
je doplnit i výplachy pochvy přípravkem,
který obsahuje benzydamin hydrochlorid. Podle gynekoložky Líbalové je
podobná prevence vhodná po návštěvě
bazénu, po menstruaci, pohlavním styku
- pokud má žena sklon k podobným potížím či během léčby antibiotiky. Pokud
se u někoho záněty opakují, stojí za úvahu užívání laktobacilů v tabletách, nebo
i v různých mléčných přípravcích. U opakovaných vaginálních mykóz se v poslední době stále častěji osvědčuje podpůrná
léčba enzymovým lékem Wobenzymem.
Enzymy, které obsahuje, působí proti zánětům a posilují imunitu, jednu z hlavních příčin opakování onemocnění.

 Zánět močového
měchýře
V ruku v ruce s gynekologickými problémy jde často i zánět močového měchýře.
Mezi hlavní příznaky patří: časté močení,
pocity pálení a bolesti při močení, bolesti na konci močení, bolesti v podbřišku
a občas i v bederní oblasti. Moč je kalná,
zapáchající, někdy s příměsí krve. Teplota může být zvýšená.

 Co musíme v takové
situaci udělat?
Klasická léčba
•
Při bezpříznakovém nálezu bakterií
v moči není nutná terapie.
•
Při akutní a recidivující bakteriální
cystitídě je nutné podávat antibiotika a léky potlačující bolest.
•
Podpůrná léčba lékem Wobenzym působí proti zánětu a zvyšuje
účinek antibiotik. Posílením oslabené imunity navíc pomáhá proti opakování onemocnění.
•
Důležité je odstranit příčinu.
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Přírodní a doplňková léčba
•
Při zánětu je nutno pít velké množství tekutin, především vody, slabého heřmánkového čaje, brusinkové,
celerové a mrkvové šťávy.
•
Je nutno vyloučit ze stravy: alkohol,
silnou kávu a čaj, kouření, nadměrné solení, jídla s vysokým obsahem
rafinovaného cukru a škrobu, dráždivá kořenění, kyselá jídla, nezralé
ovoce, angrešt, švestky, rebarboru,
rajčata.
•
K posílení imunity je vhodné
používat velké množství česneku.
•
Uklidňující účinek má odvar z ječných krup s medem a citrónem.
•
Jestliže jsme používali antibiotika
pak je vhodné jíst jogurty a Acidophilus Lactobacilus, aby se obnovila
správná střevní mikroflóra…
-ifZdroj: ordinace.cz, doktorka.cz

Český
Ježíšek

odepisuje dětem

Kluci a holky, rodiče, prarodiče,
všichni přátelé Českého Ježíška!
Blíží se konec roku, ale nebuďte smutní, že jste o rok starší. Vždyť se
blíží čas největších dětských radostí, čas Vánoc. A těsně před Vánocemi je zde pro vás opět, jako již několik let, nádherná příležitost
vyjádřit svá přání. I letos krátce před Vánocemi se tedy všichni sejdeme v jeden den na náměstích a návsích v celé naší vlasti. A v jednu
chvíli všichni najednou na pokyn z radia Impuls, vypustíme k obloze

balónky s našimi přáními Ježíškovi.

Budeme v nich přát svým nejbližším lidem, svým rodičům, kamarádům, a možná všem lidem na světě. A popřejeme jim kromě mnoha
darů hlavně hezký, veselý život, štěstí i lásku.
Na určené místo ve svém městě či vesnici však přijďte o chvíli dříve,
než k vypouštění balónků dojde. Jistě se dobře tam pobavíte.
Ve všech místech, kde se k vypouštění balónků sejdeme, připraví
pořa-datelé plno her, hudby a zábavy pro děti i jejich rodiče.

Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
se uskuteční v pátek 9. 12. 2011.
Balónky budou vypuštěny na pokyn Rádia Impuls.
Věříme, že této krásné a tradiční akce využijí školy, školky, školní družiny,
domy dětí i zájmové dětské kroužky. Kluci a holky, rodiče, prarodiče a všichni
přátelé Českého Ježíška, pokud máte zájem o účast na této nezapomenutelné
akci, oslovte ve svém okolí vedení obcí, školská zařízení, občanská sdružení,
místní instituce, jako jsou například sbory dobrovolných hasičů,
sportovní kluby a další, s žádostí o uskutečnění této tradiční
a nezapomenutelné události.

Všechny potřebné informace a pokyny k této nejvýznamnější
předvánoční akci získáte na www.ceskyjezisek.cz.

Zdraví

Lehčí cestování
celiatiky
pro

Fakta jsou alarmující. Odborníci odhadují, že v Česku může
tzv. glutenovou intolerancí trpět každý stý člověk! Celiatici musí
celoživotně dodržovat přísnou bezlepkovou dietu. Restaurací, kde by
takto vařili, je u nás ale minimum a to jim – a zpravidla i celým rodinám
– komplikuje cestování. Proto vznikl projekt REKREACE BEZ LEPKU,
který celiakům usnadňuje stravování mimo domov a ti si mohou dopřát
zaslouženou dovolenou.
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CO JE CELIAKIE?
Jedná se o neléčitelné celoživotní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku
(glutenu), který je obsažen v obilovinách.
Kromě střevních projevů mohou mít celiaci
problémy s chudokrevností, řídnutím kostí, bolesti kloubů, trpět únavou..., postupně může dojít až k rozvratu metabolismu.
Jedinou účinnou terapií je přísné dodržování bezlepkové diety.

VZNIKLA SÍŤ BEZLEPKOVÝCH
HOTELŮ!
Bezlepková dieta je omezující zejména při
stravování mimo domov, protože podniky
veřejného stravování nejsou schopny garantovat dostupnost bezlepkové stravy.
Proto přišla společnost FTonline s projektem REKREACE BEZ LEPKU a vytvořila síť
ubytovacích zařízení, která ve svých restauracích dokáží zajistit stravování pro celiaky.
„Z téměř 200 zájemců jsme vybrali padesátku hotelů, penzionů a rekreačních areálů, které jsou rozmístěny po celé České
republice a nabízejí tak podmínky pro letní
i zimní dovolenou. Jejich personál byl dů-

kladně proškolen, počítá se s pravidelnými
kontrolami, poradenstvím pro provozovatele a společným marketingem. Zaměřit
gastroprovoz na přípravu jídel pro celiaky
nepředstavuje nutnost velkých investic,
jde spíše o informovanost personálu a dodržování pravidel při přípravě stravy. Proto
jsme ve spolupráci s odborníky připravili
podrobný manuál pro bezlepkový provoz,
který dostala všechna ubytovací zařízení
zapojená do sítě REKREACE BEZ LEPKU
k dispozici,“ říká Jaroslav Skalka ze společnosti FTonline.
Vařit tzv. bezlepkově pak znamená odstranit z jídelníčku veškeré potraviny obsahující obiloviny, dávat pozor na potraviny,
jejichž některé složky mohly být při výrobě
lepkem kontaminovány (např. instantní
polévky, salámy, sojové omáčky, sladkosti,
zmrzlina, škrob, sladové přísady) a v kuchyni dodržovat bezpečnostní pravidla
jako je skladování bezlepkových potravin
odděleně od ostatních, připravovat bezlepkovou stravu zvlášť, pečlivě omývat kuchyňské náčiní i plochy, aby na něm nebyly
stopy po jídle s lepkem a mnohé další.

PERSONÁLU BYCH MUSELA
STÁT ZA ZÁDY...
„Cestovat s dítětem s bezlepkovou dietou
není lehké. Hodně věcí jsme si museli vozit na dovolené s sebou. Protože je lepek
téměř všude, je v běžném hotelu docela
odvaha domluvit se s kuchyní pouze na
vynechání mouky... Lepek je totiž třeba
i v koření. I když jsou dnes v jídelnách
ochotni pro dítě dietu připravit, bohužel
o ní nic nevědí a tudíž bych jim musela stát
za zády a společně bychom museli volit
suroviny – což pochopitelně nejde. Velké
problémy jsou i se snídaní – dítě s bezlepkovou dietou se může v hotelové jídelně
jen dívat, jak si jiní vybírají mezi rohlíky,
chlebem, koláčky... V běžné školní jídelně,
o prázdninách na táboře nebo na dovolených, bych se bála spoléhat na domluvu
s personálem, který o bezlepkové dietě nic
neví. Ale kdybych věděla, že dítě posílám
někam, kde o bezlepkové dietě vědí, běžně ji vaří, bylo by to něco jiného – tomu
bych věřila. Vařit z bezlepkových surovin je
daleko náročnější, mouka bez lepku nemá
takové vlastnosti (bohužel ani chuť) jako
běžná mouka, a proto bych dítě nechala

Zdraví

jíst jen tam, kde s tím mají zkušenosti, umí
s ní pracovat a vědí, o čem bezlepková
dieta je,“ popisuje dosavadní zkušenost
Hana Čučelová, matka 11letého celiaka
Romana.

POČET CELIAKŮ POROSTE!
Odborníci odhadují, že v Česku trpí glutenovou intolerancí až 100 000 osob.
Prozatím svoji diagnózu zná jen 15 až
20% z nich, tento počet ale díky připra-

vovanému screeningu Ministerstva zdravotnictví v blízké době poroste. Navíc
platí, že se pacientovi musí přizpůsobit
ostatní rodinní příslušníci, cílová skupina projektu tak již nyní představuje cca.
50 000 klientů – lidí, kteří doposud měli
velice ztížené cestování a poznávání krás
kolem sebe.
„Když se řekne celiakie, většina lidí si
představí strach, omezení a zákazy co se
týká stravování. Vůbec to tak přitom ale
nemusí být. Náš projekt REKREACE BEZ
LEPKU ukázal, že jako již v mnoha evropských zemích, i u nás mohou žít celiaci
naplno. Mohou si vybírat s široké škály
atraktivního ubytování od hotelů, přes
penziony a rekreační areály všech cenových kategorií, které jim garantují bezvýjimečné dodržování bezlepkové diety,“
uzavírá Jaroslav Skalka z FTonline.

Foto: SAMPhoto.cz

Poradna pediatra
MUDr. Klára Otáhalová odpovídá na vaše dotazy ohledně dětí a výživy

ZNAMENÁ „BIO POTRAVINA”
POTRAVINU BEZ ÉČEK?
Bio potravinami se označují produkty ekologického zemědělství. Jsou vyráběny z rostlin, živočichů
a jejich produktů, jejichž chov a zpracování je řízeno Zákonem o ekologickém zemědělství. Při jejich
výrobě je povoleno použití mnoha aditiv a to třeba
i dusitanu sodného (E250), který patří právě mezi
škodlivá éčka.

CO JSOU TO „ÉČKA”
V POTRAVINÁCH?
Lidově řečeno éčka jsou přídatné látky (aditiva),
které se do potravin přidávají, aby prodloužily
dobu jejich trvanlivosti, upravily či zvýraznily jejich chuť a barvu. Jsou označovány mezinárodním kódem E+číslem. Mezi aditiva patří např.
antioxidanty, barviva, konzervanty, regulátory
kyselosti, kypřící látky, sladidla a mnohá další.
Existuje stupnice škodlivosti potravinových přísad
– od zcela přírodních látek až po látky ohrožující
zdraví. Neznamená to tedy, že všechna éčka jsou
nebezpečná a zdraví škodlivá.
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JAK VYBÍRAT POTRAVINY BEZ
ÉČEK?
Konzervanty, neboli „éčka” se v dnešní době vyskytují
ve většině potravin, je důležité rozlišovat, zda se jedná
o neškodné konzervanty či zdraví škodlivé látky. Měli
bychom si vybírat potraviny kvalitních a doporučovaných výrobců, kteří dokladují přesné složení u výrobků, potraviny doporučované odborníky na výživu.

CO JE TO POTRAVINOVÁ
ALERGIE?
Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému
na jinak neškodné látky. Alergická reakce spočívá
v tom, že imunitní systém po setkání s antigenem

reaguje tvorbou protilátek a vyplavováním mediátorů, které způsobují symptomy jako vyrážka,
svědění očí, nosu, kýchání, průjem... Alergii mohou
vyvolat v podstatě všechny potraviny, mezi nejvýznamnější patří např. celer, rajče, citrusy, ryby, vejce,
arašídy, ořechy, mléko či oxid siřičitý (E220) a další.

JE VEGETARIÁNSKÁ STRAVA
VHODNÁ PRO DĚTI?
Vegetariánský způsob života znamená vynechání živočišných produktů ze stravy. Všeobecně má
mnoho pozitivních vlivů na zdraví člověka – snížení
příjmu tuků a cholesterolu, zvýšení příjmu vlákniny
a vitamínů v zelenině, ovoci a cereáliích. Pro dětský
organismus však může být, zvláště v období růstu,
nebezpečná, především pak jedná-li se o veganství
tj. s vyloučením i mléka a vajec či u dětí, v jejich
stravě je pouze vynechána živočišná složka, bez
odpovídající suplementace. Tyto děti tak mají nedostatek kvalitních bílkovin, vitamínů a minerálů
(B12, železo, zinek, vitamin D) a z toho pak mohou plynout různé zdravotní problémy jako chudokrevnost, pomalý růst, kožní problémy či zvýšená
nemocnost.

Podzim s novinkami od Fragmentu!
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Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!

Dietní klub

Bez cvičení
to nepůjde
Kdo z nás se alespoň jednou v životě nesnažil zhubnout? Ladné křivky
a ideální váha jsou snem snad každé z nás. A každá z nás ví, že zadarmo naše
vysněné proporce rozhodně nejsou. Pokud to zkrátka s hubnutím myslíte
vážně a chcete zhubnout natrvalo, bez cvičení to nepůjde.
Otázkou v první řadě je, na jaké cvičení
bychom se měli zaměřit. Obecně platí, že
mezi nejúčinnější cviky na hubnutí patří
tzv. kardio cviky, díky kterým budete spalovat právě tuky a to je přesně to, čeho se
chcete zbavit.

tejte si svůj tep na ruce. Stačí mrknout na
hodinky a změřit počet tepů za 15 vteřit
a vynásobit čtyřmi. Tohle je vaše tepová
frekvence při výkonu. Pokud se pohybuje okolo 60 až 65% vaší maximální tepové frekvence, cvičíte naprosto správně
a vaše tuky se spalují nejrychleji.

Kardio cviky
Při cvičení kardio cviků se tuková tkáň
začne spalovat již po 20-30 ti minutách
cvičení. Nejdůležitější ale při takovémto
cvičení je zachovat si správnou tepovou
frekvenci. Cvičit byste měli mezi 60 až
65% maximální tepové frekvence.
A jak zjistit svojí maximální tepovou frekvenci? Pokud jste ženou, odečtěte svůj
věk od čísla 226. Muži věk odečítají od
čísla 220. Svou maximální tepovou frekvenci již máte a teď už zbývá jen výčet
cviků, které se na spalování tuků nejvíce
hodí. A mezi ty patří: Jízda na kole (ne na
plno), jízda na rotopedu, spinning a běh.
Při těchto cvicích je dobré si hlídat onu
optimální tepovou frekvenci. Pokud máte
za sebou např. půlku běhání nebo nějaký
ten kilometr na kole, zastavte a nahma-
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Intenzita cvičení
Ideální doba cvičení je 30 – 50 minut
2-3krát týdně, což po určité době může být
nudné. A to bývá problém, protože cvičení
nás v první řadě musí bavit, nesmíme se do
něj nutit. Proto já osobně coby dlouholetá
příznivkyně fitness doporučuji tato cvičení
kombinovat s jiným aerobním cvičením.
Velmi populární je v poslední době například zumba. Určitě jste o ní slyšeli. Jedná
se o sportovní aktivitu, spojující posilující
cviky s kombinací tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Kombinace rychlých a vášnivých tanců, jako je
samba, salsa, mamba, či tanga ve spojení
posilovacích cviků zaručuje velmi intenzivní
a hlavně velmi zábavnou variantu formování vašeho těla.

Průběh lekce
Většina klasických lekcí zumby trvá kolem
jedné hodiny, kdy pomocí instruktora se
nejdříve zahřejete a to na pomalejší hudbu
s menší intenzitou a i jednoduššími kroky.
Postupem času se intenzita se zrychluje,
kroky jsou náročnější, ale nemusíte se bát,
že tempo bude neúnosné. Zhruba v půlce
hodiny je sestava i hudba nejrychlejší. Cílem
zumby je totiž střídání pomalejšího a rychlejšího tempa, díky čemuž je cvičení nejefektivnější. Nejen proto, že se zapojí velké spektrum svalových skupin, ale hlavně dochází
k nejoptimálnějšímu spalování tuků.

Druhy zumby
Zumba Basic Steps Level 1 – základní kroky zumby, vhodné pro začátečníky.
Zumba Basic Steps Level 2 – rychlejší
a náročnější cvičení, více tanečních kroků.
Zumba Gold – zumba určená starším nebo
obézním lidem, kde se vyžaduje mírnější přístup při cvičení.
Zumba Toning – kombinace poslilovacích
a tanečních prvků za účelem spalování kalorií a zároveň tvarování těla, při cvičení se
používají malé činky.

Dietní klub

Aqua Zumba – zumba vhodná například
pro lidi po nemoci nebo jako rehabilitace,
jelikož cvičení ve vodě je pro tělo příjemnější.
Zumbatomic – cvičení určené dětem od 4
let do 12 let. V České republice existují také
kurzy, které jsou určené i starším dětem.
Až potud jsme se věnovali kardiocvičení,
pozadu ale nesmí zůstat ani naše svaly. Po
kardio cvičení bychom sel měli alespoň pár
minut věnovat partiím, které nás nejvíc trápí, což u většiny žen bývá bříško. Základní pravidla pro jeho efektivnější tvarování
jsou následující: Zredukujte tučná jídla ve
vaší stravě, snažte se pohybovat každý
den (choďte po schodech, choďte na rychlé procházky se svým psem, dělejte sedy
lehy), sledujte energetický příjem v potravě
tzv. KJ – „kilodžauly“ – příjem by měl být
menší než výdej.

Základní a nejúčinější cviky na břicho
Cvik, při kterém se velmi dobře posílí
břicho, je šlapání na kole v leže. Lehněte
si na záda, ruce dejte podél těla a svými nohami dělejte pohyb, jako kdybyste
šlapali na kole. Dalším velmi efektivním
cvikem na bříško je přitahování kolen
k hrudi. Lehněte si na záda a natáhněte nohy. Ruce
jsou
podél
těla.
Nohy
jsou u sebe
a pomalu se
pokrčují směrem
k hrudníku. V této
poloze se zase pomalu
vracení do natažení. Cvik
lze zefektivnit tím, že při natahování nohou je nepoložíte na
zem, ale necháte je jen kousek nad
zemí. Cvik opakujte dokola. Další
a asi nejznámější cvikem na břicho
jsou sedy lehy. Ty je nutno provádět pomalu a bez trhavých pohybů. Lehněte si na záda, ruce dejte
křížem na prsa a pokrčte se v ko-
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lenou. Pomalinku zvedejte trup s tím, že
při zvedání zůstane bederní část zad na
zemi. V krajní poloze byste měli cítit pálení v oblasti břicha. Cvik opakujte. Nezapomeňte, cvičte pomalu a v tempu.
Nikam nespěchejte. Pokud jste vytrvalí
a cílevědomí, výsledky se určitě brzy dostaví.

Co je u fitness tréninku
důležité?
•

Prověření zdravotního stavu (tzn.
Body-Check) – dobré pro lidi, kteří
se ke sportu vracejí po delší přestávce,
začínající sportovce nebo pro sportovce
v pokročilém věku.

•

Stanovení cílů – každý by si měl stanovit, proč a co chce dosáhnout a dle
toho postavit trénink a jídelníček

•

Opatrný start – člověk je nažhavený
začít, ale přecení své síly a tím se odradí. To je špatně, začít se musí opatrně,
s lehkými zátěžemi, procházkou, krok
za krokem

•

Rozvržení zátěže – i to je velice důležité. Při nízké zátěži se výsledky nedostaví, při vysoké zátěži hrozí zdravotní
rizika v podobě natažených svalů, přetížení organismu, dehydratace

•

Zůstat fit – s porcí knedla, vepřa, zela
se tělo srovná tak druhý den, proto je
třeba jíst zdravě, lehce, častěji. Tělo,
resp. svaly vždy protáhnout, a to jak
před, tak po tréniku

Základní fitness režim
Nemyslete si ale, že tím vaše snažení končí. Neměli bychom cvičit jen proto, že
chceme zhubnout, ale především proto,
abychom byli fit a cítili se fajn. A toho
cvičením určitě dosáhneme. Proto by se
cvičení a jakýsi základní fitness režim měl
stát součástí našeho života stejně jako
třeba ranní hygiena. Fitness lze definovat
jako všeobecnou životaschopnost člověka a jako schopnost provádět aktuálně
zamýšlené činnosti. Přinese vám vytvalost, sílu, pohyblivost a koordinaci. Být
fit je ale i životní filozofií, je to soulad se
sebou samým a se svým okolím, je to radost ze života a schopnost vyrovnávat se
se všemi nástrahami.

•
Motivace
nade vše – ve
dvou se trénuje
lépe, stanovte si
přesný čas, stanovte si reálné cíle, vnímejte své zdraví, kondici, časové indispozice
Ne není to fikce, pokud věnujete každý den deset minut svému
tělu, určitě se vám odvděčí.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: hubneme-cvicenim.cz

NOVINKA NA TRHU

bydlení
ZařiZujeme

kuchyň

ideální podlaha:

parkety, dlažba, nebo koberec?

Časopis MOJE BYDLENÍ právě vychází...
Komplet.indd 1

7.9.2011 15:07:28

Krása

Naučte se

odpočívat!
Tělo neposlouchá, mozek přestal fungovat podle vašich představ, špatně spíte…
Také je vám situace důvěrně známá? Potom na nic nečekejte a začněte s tím
něco dělat. Právě přišel ten správný čas obnovit síly a načerpat novou energii.
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Krása

Ale umíme to vůbec?
Co nám pomůže cítit se jako znovuzrozená?

Koupele
První pomocí je bezpochyby voňavá
koupel. Příjemného uvolnění dosáhnete například s šumivými tabletami nebo
s olejovou lázní, která působí pozitivně
na ochablou nebo vysušenou pokožku.
Od věci není ani vyzkoušet třeba bahenní
koupele, nebo naopak mořské soli…

Sauna
Je známo, že pravidelná návštěva sauny
účinně pomáhá proti stresu a přepracování. Prokrvuje organismus, hydratuje
a odstraňuje toxiny z těla i z pokožky.
Známý je především její preventivní účinek, posiluje obranné schopnosti lidského organismu a snižuje výskyt různých
onemocnění. Optimální doba saunování
je 10 – 15 minut.

Kosmetika
Kosmetická péče jednoznačně přispívá ke kompletnímu odpočinku
a relaxaci a dokáže přinést osvěžení. Na kvalitě pleti se rychle
projeví únava, nemoc, stres
nebo nesprávná životospráva. Měli bychom se
starat
nejen
o pleť obličeje
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a rukou, která je vidět celý den, ale také
o tělo komplet. Rozhodně bychom neměly zapomínat na vlasy.
Vyčistit pokožku a odstranit odumřelé
buňky peelingem, ošetřit tělovým mlékem, eventuálně použít přípravek pro
zpevnění pokožky – to by mělo patřit
k pravidelné „údržbě“ našeho těla . Pleti
bychom měli dopřát potřebnou hydrataci
a zásobovat ji živinami.

Masáže
Doteky i vůně působí na vaše emoce, dokážou přinést uvolnění a úlevu celému
tělu. Je proto velmi důležité, aby byla při
masáži uklidněná i mysl. Masáž stimuluje
krevní oběh, uklidňuje nervový systém,
a uvolňuje svalové napětí. Dokonale vás
uvolní relaxační hudba a aromatická masáž, kterou jistě nejlépe zvládne váš partner.

Odpočívejte v přírodě

Jóga

Tou nejlepší relaxací je bezesporu bezstarostná dovolená v přírodě. Pokud jste
vyznavačky pobytu u krásného moře
a pláže s tím nejjemnějším pískem, umíte relaxovat určitě dokonale. Pokud však
holdujete náročnější turistice, nezapomeňte si také třeba jen na chvíli lehnout
do trávy. Pobyt na čerstvém vzduchu každopádně povzbudí ducha i tělo více, než
byste možná doufali…

Relaxace je navázána na učení jógy, které
pochází z Indie. Přímo relaxace se týkají
některé jógové techniky, relaxace je zaměřena jak na tělo, tak na duši. Neboli
jde jak o uvolňování jednotlivých částí těla
prostřednictvím uvolňování svalů nebo
prostřednictvím dýchání, tak o uvolňování mysli. Nechcete to také vyzkoušet?
O relaxaci existuje bohatá literatura, především tištěná, řadu informací lze nalézt
také na různých internetových stránkách.
V tradici jógy, tak jako v tradici mnoha
východních učení, je ale pevně zakotveno
především osobní předávání. Pouštět se
do technik jógy a relaxace individuálně,
jen podle tištěných či z počítače stažených textů, není právě ta správná cesta
a nemusela by skončit úplně dobře.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: extrakrasa.cz, relaxace.biz
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Nová řada
KLINICKY
TESTOVANÉ
PRODUKTY

Suavinex je jednou z nejpokrokovějších
značek produktů péče o miminka
co do technologie a především
překrásného designu.
Zde vám představujeme úchvatnou jídelní
sadu určenou pro děti od 4 měsíců
ve které nabízíme nerozlitné lahvičky,
hrníčky, talířky a mističky pro zábavné
stolování. Veškeré produkty značky
Suaivnex jsou výrobeny v evropské unii.
Nová krmící řada Suaivnex

www.suavinex.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR. Baby Group s.r.o. / tel: 573 506 416 / www.babygroup.cz

Výživa

Mezinárodní kuchyně
a výživa dětí
Díky široké nabídce v restauracích i v obchodech si Češi oblíbili množství
nejrůznějších mezinárodních specialit. U dospělých nehrozí při rozumném zkoušení nových a nezvyklých pokrmů téměř žádný problém, jinak
je tomu však u dětí. Existují méně obvyklé ingredience, které dětskému
organizmu příliš neprospívají, jiná jídla mezinárodní kuchyně mají naopak
vhodnější složení než běžná česká kuchyně. Pojďme se nyní podívat, které
cizokrajné speciality můžeme nabídnout i našim ratolestem.

Asijská kuchyně
a výživa dětí
Pod pojmem „čínský pokrm“ si mnoho lidí představí hlavně instantní polévku nebo smažené nudle z bistra. To bychom ale asijské kuchyni velmi křivdili.
Naopak v typickém asijském, tedy čínském, japonském nebo thajském pokrmu,
nebude určitě chybět zelenina, která se
i tepelně zpracovaná zahrnuje do denního doporučeného množství. Podle filozofie
tradiční čínské stravy by se dokonce syrová
zelenina neměla vůbec jíst, přednost tedy
dostává zelenina lehce orestovaná, dušená, vařená atd.
Asijská kuchyně nešetří sójou a výrobky
z ní. O příznivých účincích sóji na lidské
zdraví bylo napsáno mnoho, málokdo si
však uvědomuje, že v příliš velkém množství může sója i škodit, zejména malým dě-
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tem. Obsahuje totiž tzv. antinutriční látky,
které brání využití některý vitaminů či enzymů. V sóji navíc najdeme v hojné míře
i látky, které jsou podobné ženským hormonům estrogenům. Ty mohou ve větším
množství způsobovat potíže s dospíváním,
především u dívek.
Velmi používaným výrobkem ze sóji je sójová omáčka. Je součástí mnoha receptur,
které můžeme najít v kuchařských knihách, i velkého počtu jídel, jež lze objednat
v restauraci. Nadměrné množství přidané
omáčky však pokrm rozhodně „asijštějším“ neučiní, s omáčkami – ať už sójovou,
rybí či jinou – je třeba při přípravě jídel pro
děti zacházet šetrně, na druhou stranu se
nemusíme bát zkoušet nové chuti. Je ale
pravda, že děti upřednostňují spíše jídla
jednodušší a jejich strava by měla být co
nejpřirozenější. Informace o složení omáč-

ky nalezneme na obalu výrobku a tak budeme vždy s jistotou vědět, jaké suroviny
byly při její výrobě použity.
Řada asijských specialit se vyznačuje použitím nejrůznějších druhů ostrých a pikantních koření. Ta však nejsou pro malé
děti vhodná, mohou u nich totiž vyvolat
střevní potíže, nemluvě o tom, že takové
jídlo pravděpodobně nebude většině dětí
chutnat.
Velký pozor by si měli dát rodiče alergických dětí. Kvůli hojnému používání netradičních surovin (např. různých druhů
zeleniny, ovoce a nejrůznějších živočichů
včetně hmyzu, ale i zmíněné sóji) v kombinacích a kulinářských úpravách, na které
není náš organizmus zvyklý, bychom mohli
děti vystavit nepříjemným zážitkům s alergickou reakcí.

Výživa

Arabská kuchyně
a výživa dětí
Arabská kuchyně může Evropanům připadat chuťově fádní a nevýrazná, je
třeba jí „přijít na chuť“. Základ arabské
kuchyně tvoří často zelenina, různá zeleninová pyré atd. Pro toho, kdo nemá
z arabskou kuchyní dosud žádné zkušenosti, je pro začátek nejlepší návštěva
původní restaurace – k tomu lze využít
např. dovolenou v Egyptě, Turecku nebo
Tunisku.
Při jídle v místní restauraci se doporučuje objednávat jídla raději vařená nebo
pečená a nápoje v lahvi, kterou by měla
obsluha otevřít až u stolu – tím se vyhneme případným trávicím obtížím. V arabských zemích se také příliš nedoporučuje
konzumace jídel, která nabízejí stánky na
ulici. Děti by se měly jídlům neznámého
původu raději vyhnout.
Kvalitně připravená arabská jídla obvykle neobsahují žádné ingredience, které
do dětského jídelníčku nepatří. Vyhnout
bychom se měli jen ostřejším pokrmům,
např. s obsahem kořenící směsi harrisa. Děti jsou poměrně konzervativními
strávníky, mají rády spíše jednodušší jíd-

la, a možná budou nad nezvyklou „zeleninovou kaší“ ohrnovat nos. Záleží ale
na trpělivosti rodičů – platí totiž, že dítě
potřebuje každý nový pokrm ochutnat
několikrát, než mu přijde na chuť.

Americká kuchyně
a výživa dětí
Americká kuchyně je u nás nechvalně
známá v podobě různých fast-foodových restaurací a stánků s hamburgery.
Určitě není náhoda, že Američané patří mezi nejtlustší národy na světě. Na
vině však není jen složení jejich stravy,
ale i množství jídla, které denně snědí.
V Americe jsou totiž velmi oblíbené tzv.
„all you can eat“ (sněz, kolik můžeš)
restaurace a také větší balení jídla jsou
cenově zvýhodněna oproti těm menším.
Amerika však zdaleka neznamená jen
fast-food – je také splynutím různých
gastronomických tradic z celého světa, mnohé recepty jsou velmi zajímavé
a dají se upravit tak, aby je mohly jíst
i děti.
Pokud dítě po hamburgeru touží, nezakazujme mu ho. Není možné označit ho
za vysloveně zakázanou potravinu, ale

je třeba držet se pravidla „všeho s mírou“. Čím více totiž budeme dítěti cokoli zakazovat, tím více to bude chtít.
Hamburger nebo hranolky ze stánku
jednou za čas jistě zdravému dítěti neublíží, domácí příprava však zaručí kvalitu surovin i to, že nebude pokrm obsahovat nevhodný druh tuku či vysoké
množství soli.
Zkusme hamburgery připravit dětem
doma – z kvalitního hovězího masa
(můžeme). Do housky do nich nastrouhat třeba mrkev nebo cuketu, děti to
ani nepoznají (pro starší děti použijeme celozrnnou) přidáme hlávkový salát,
nakrájené rajče a třeba plátek kvalitního sýra. Místo majonézy dobře poslouží
zálivka s jogurtovým základem apod.
Zdravější hranolky se dají připravit doma
v troubě, je možné je také nahradit opečenými brambory.
Dětské varianty lze připravit v rámci kuchyně Tex-Mex, ve které se snoubí vlivy
Texasu a Mexika. Různé plněné tortilly
nebo tacos lze dětem bez obav naservírovat, měli bychom si jen dát pozor na
množství použitého koření, zejména pálivých druhů (chilli).

www.rodinaaja.cz
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i zelenina, ryby nebo mořské plody, na
které je možná nalákáme snadněji. Francouzi jsou navíc zvyklí pohrát si se servírováním pokrmů tak, aby ladily i oku.
Neodmyslitelnou součástí francouzské kuchyně jsou také bagety, které se servírují
téměř ke každému jídlu. My sice nejsme
zvyklí zajídat hlavní jídlo pečivem, bagetu
však můžeme podávat třeba k salátu nebo
může bohatě naplněná zdravými ingrediencemi posloužit dětem jako školní svačina. Vynecháme však majonézu a raději
použijeme dresink na bázi jogurtu, doplněný např. hlávkový salátem, rajčetem,
paprikou, kvalitní šunkou od kosti nebo
šunkou drůbeží a některým z široké nabídky tvrdých sýrů.

Řecká
Řecká a Středomořská strava obecně je
chápána jako jedna z nejzdravějších. Prim
zde hraje velmi kvalitní olivový olej, ryby
a mořské plody a také spousta zeleniny
a ovčího sýra feta. Z mas dominuje jehněčí, které nemusí českým dětem na poprvé
chutnat, stejně jako některé pro nás méně
obvyklé druhy koření. I zde však platí, že
trpělivost přináší růže. V řecké kuchyni bychom si však měli dát pozor na velmi sladké moučníky, kterým děti odolají jen těžko.
Raději je požádejme, aby se s námi rozdělily, nebo jim jako variantu nabídněme lehkou ovocnou zmrzlinu či ovoce.

Evropská kuchyně
a výživa dětí
Italská
Italská kuchyně u Čechů vyhrává na celé
čáře. Italská jídla se nevyznačují příliš pikantními nebo ostrými druhy koření (mimo
vydatného použití česneku), vybrat jídlo
pro děti je zde tedy snazší.
Itálie je známá hojnou konzumací ryb
a mořských plodů, zeleniny a také čerstvých bylinek, a proto je považována za
„zdravou“. Italové jsou však zvyklí na menší porce a i my bychom měli naučit naše
děti nesníst ½ kg těstovin na posezení. Pizza i těstoviny jsou navíc většinou připravené z bílé mouky, výsledný pokrm tedy mívá
vysoký glykemický index.
Českou specialitou v italské kuchyni je časté používání smetany do omáček, což ale
s původními italskými recepturami nemá
nic společného. Navíc, na rozdíl od nás,
nepřidávají Italové do těstovin omáčky
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příliš velké množství, ale jen tolik, aby se
těstoviny lehce obalily a spojily. Pro milovníky italských těstovin, rizot, pizz atd. je
možné doporučit raději lehčí varianty s použitím rajčat, bazalkového pesta, čerstvé
mozarelly a jiných typicky italských ingrediencí. Děti mají rády boloňské špagety, do
kterých máme možnost „propašovat“ velké množství zeleniny, jen parmezán raději
vyměníme za strouhaný sýr eidamského
typu. Malým dětem by totiž konzumace
Parmezánu nemusela svědčit.

Francouzská
Francouzi jsou vyhlášenými labužníky. Přestože jejich kuchyně obsahuje velké množství tuků (i živočišných, vždyť vyhlášenou
pochoutkou jsou husí játra či mozeček),
trpí méně často srdečně-cévními onemocněními než my, Češi. Tajemství zdravotní
prospěšnosti francouzské kuchyně totiž
mimo jiné spočívá i v malých porcích jídla.
Většina dětí asi hlemýždě, husí játra
nebo vnitřnosti nebude chtít jíst, ve francouzské kuchyni je však velmi oblíbená

Slovo závěrem
Vyzkoušet některé druhy receptů z různých mezinárodních kuchyní není určitě na
škodu. Světová kuchyně přináší nové chutě, požitky a v mnohých případech i zdravou stravu nejen nám, ale i dětem. Často
je zdravější než tradiční česká kuchyně (používá se v ní mnoho druhů ovoce, zeleniny,
ryb a mořských živočichů). To nám samozřejmě rozšiřuje obzory, poznáváme nové
ingredience, které můžeme při troše fantazie a odvahy různě kombinovat. Děti bychom neměli do nových chutí nutit násilím,
zároveň jim však není dobré vždy vyhovět,
pokud stále trvají na oblíbeném řízku nebo
smažených rybích prstech. Obohacujme
proto jejich jídelníček nezvyklými novinkami – nebudou vybíravé!

Jitka Tomešová, DiS.
Nutriční terapeutka, Poradenské centrum
Výživa dětí, Praha
Foto: SAMphoto.cz
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zaručených tipů,
jak zvýšit vitalitu
Čas od času zažíváme všichni pocit, že jsme bez energie. Jakákoliv činnost
nás stojí nesmírné úsilí, celý den prožíváme jako čekání na úlevné hodiny
spánku. Ráno však vstáváme stejně unavení, jako jsme si šli večer lehnout.

Co se vlastně stalo? Zřejmě se v našem těle
děje něco, co nám bere energii. Co to asi
tak může být?

VITALITU SNIŽUJE:
Alkohol – Přemíra alkoholu ruší spánek. Pijte alkohol v bezpečném množství
a pokud můžete, úplně se mu vyhněte.
Kouření – Nikotin sice zpočátku mozek
stimuluje, ale později začíná působit jako
depresivum. Kouření zároveň zvyšuje spotřebu mikroživin v játrech, hlavně vitaminů
řady B a vitaminu C. Kouření také představuje práci navíc pro antioxidanty, které pomáhají tělo detoxikovat.
Úzkost a stres – Zvykněte si najít každý
den pár minut na nějakou činnost, která vaši mysl odvede od problémů. Může
to být cvičení, meditace, poslech hudby
nebo zahradničení. Touto činností se zabývejte tak dlouho, dokud se neuvolníte.
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Alergie – Únava je často jediným
příznakem
nesnášenlivosti
potravin nebo alergie na určité jídlo. Je
dobré vzít ji v úvahu při hledání příčin
jinak
nevysvětlitelné
letargie.
Nedostatek spánku – Určitou dobu si
tělo dokáže se spánkovým deficitem poradit. Pokud ale přeceníte své síly, tělo
nám to vzápětí vrátí.

pití v dostatečném množství, ale aby
mělo i odpovídající kvalitu. Minimálně dvě třetiny denního příjmu tekutin
by měla tvořit kvalitní stolní voda.
3.

Čerstvý vzduch – Když vás přepadne
únava, může svižná procházka na čerstvém vzduchu vykonat zázraky.

4.

Hluboké dýchání – Příjem kyslíku do
těla vede k uvolňování napětí a zvyšování hladiny energie. Uvolněte se, nadýchněte se nosem a zároveň počítejte
do čtyř. Vydýchněte ústy (čelisti nechte
uvolněné) a počítejte do osmi. Postup
opakujte, dokud vás cvičení neosvěží.

5.

Spánek – Dobrý spánek nebo krátké
zdřímnutí během dne pročistí mysl
a zvýší hladinu energie.
Konzumace česneku – Zbavuje tělo
jedů, zlepšuje srdeční rytmus a navíc
obsahuje mnoho účinných látek,

A co můžeme udělat proto, abychom se
zase cítili v pohodě a plní síly?

VITALITU PODPORUJE:
1.

Snídaně – Pokud nutíte své tělo, aby
pracovalo celé dopoledne bez paliva,
dostaví se únava a ospalost. K snídani jezte výživná jídla jako celozrnné
topinky, celozrnné obilniny, ovesnou
kaši, čerstvé ovoce a jogurt.

6.
2.

Pitný režim – Nezapomeňte také
správně pít. Nejde jen o to, aby bylo

Výživa
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které mají přírodní, antibiotický užitek. Česnek ničí škodlivé bakterie
a nenapadá bakterie užitečné. Dodá
tělu potřebnou energii.
7.

Dostatek zeleniny a ovoce – Ovoce a zelenina vám dodají dostatečné
množství vitamínu C, který ovlivňuje
složení krve a brání arterioskleróze.
Vitamíny pomáhají při odstraňování
odpadových látek, které způsobují
odumírání buněk a blokují působení
vitálních enzymů.

8.

Vitamíny a minerály – Především
nastávající maminky by měly zařadit
do svého jídelníčku vhodné přípravky, které jim zajistí vyvážený přísun
všech vhodných látek.

9.

Podmáslí – Možná je to pro vás
překvapivé, ale zkuste si dát denně
2 sklenice podmáslí. Je totiž přirozeným zdrojem kyseliny mléčné, která
má velký podíl na život obnovující
látkové výměně živin a kyslíku a na
vylučování odpadových látek. Ne-

dostatek mléčné kyseliny znamená,
že buňky a tkáně jsou zatěžovány,
a tím degenerují. V buňce, která vykazuje nedostatek kyslíku, probíhá
intenzívněji proces stárnutí. Mléčná
kyselina zvyšuje odolnost proti symptomům stárnutí.
10. Mořská sůl – Solení obecně se příliš nedoporučuje, menším zlem je,
pokud zařadíte do svého jídelníčku
sůl mořskou, která je dobrým zdrojem jódu, minerálu, který stimuluje
štítnou žlázu. Ta z něj vyprodukuje
hormon thyroxin, který má velký
vliv na tělesnou a duchovní vitalitu, obecně na látkovou výměnu, ale
také na kůži. Nedostatek jódu může
způsobit „vyhladovění” štítné žlázy
a tento stav může mít za následek
redukované tělesné aktivity jako
vyčerpání, pocit chladu, slabý puls
nebo nízký krevní tlak.
11. Harmonizující barvy – Velkou roli
v našem dobrém pocitu hraje i volba barev. Například červená barevná

Doplňte domácí lékárničku
o bylinné Švédské kapky MAURER‘S.
Jsou nepostradatelným pomocníkem
a vynikající rychlou pomocí.
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OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU:
MEDIA Representations, spol. s r.o.
Nuselská 53, 14000 Praha 4
info@mediarepre.cz | tel: 241741710

energie působí povzbudivě, podporuje prokrvení, vyrovnává slabost
a posiluje energii.
12. Harmonizující drahokamy – Jsou
pro mnohé lidi také velmi důležité.
Verdit a padparadša (oranžový safír)
působí jako harmonizující stimulátory energie. Dají se dobře použít
například při oslabení výkonnosti
a neplodností.

a
-ifZdroj: Jídlo jako jed, jídlo jako lék
– Readers Digest Výběr
Základní kniha léčivých energií
– Waltraud – Maria Hulke
Foto: SAMphoto.cz
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Kaleidoskop

Nanuky slaví

90. narozeniny!
Věděli jste, že v roce 1921 byla vyrobena první zmrzlina se dřívkem? Nanuk tak letos slaví
krásných 90 let. Oslavujte také a ochutnejte
nanuky RIOS Gigant od PENNY. Jejich lahodná chuť dostane určitě každého a pikniková narozeninová oslava pro nanuk sklidí
u vašich kamarádů určitě úspěch! Tak
hodně štěstí do dalších let!

Šmoulové se ukryli před
Gargamelem do jogurtu

Hurá na houby
s hrou od společnosti Efko
Společnost Efko, český výrobce her a hraček,
rozšířila ediční řadu Baby určenou pro nejmenší děti o novou hru „Hurá na houby“. Hráči prochází na herní
desce lesem a sbírají houby,
postupují po jednotlivých políčkách, která představují cestu lesem.
Ten, komu se podaří nasbírat do košíčku
nejvíce jedlých hub, vyhrává. Ale pozor! Do
košíčku se mohou dostat i nejedlé houby. Hra má velmi pestrou a veselou grafiku, která je pro malé děti ve věku od 6 let lehce pochopitelná a rozvíjí jejich
komunikativnost s okolím. S uvedením hry přichází český výrobce her a hraček
Efko v období, kdy aktuálně začíná houbařská sezona. Děti se v rámci hry seznámí s názvy jednotlivých druhů hub.

Skořice

jako královna koření v zimě
Skořice je již tisíce let používána pro kulinářské i léčebné účesy a má prověřené
účinky. Jde o usušenou kůru stromu skořicovníku, který se pěstuje například
v Číně nebo na Cejlonu. Látky, které obsahuje, mají schopnost nás vnitřně
zahřát a rozproudit naši krev. Na
psychiku působí také velmi blahodárně – zmírňuje stres, odbourává negativní myšlenky, zlepšuje
náladu a jde zároveň o přírodní
afrodisiakum. Její charakteristická
laskavá vůně dokáže vykouzlit útulnou atmosféru harmonie a klidu.
Značka Yankee Candle vložila aroma skořice do několika vůní, které
patří v sortimentu k nejvyhledávanějším, a to zejména na podzim
a v zimě. Nejkvalitnější parafín je
speciální technologií rovnoměrně
nasycen nejvyšším možným podílem přírodních vonných olejů.
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Mlékárna Valašské Meziříčí uvádí na trh ve spolupráci se společností DAIRY 4 FUN novinku,
dětský Jogurt Šmoulové. Ten potěší děti nejen
svým výrazným obalem s motivem světově známých modrých postaviček, ale i krémovým jogurtem s želé kuličkami
s příchutí tutti-frutti.
Zároveň pro ně do
budoucna připravuje benefity v podobě
soutěží s věrnostním
programem o zajímavé
ceny.

VEZMI SI
VŠUDE S SEBOU
Pro děti od 4 let jsou určeny nové interaktivní přenosné
hračky od Playmobil, které si děti mohou vzít všude s sebou,
aby se ani chvilku nenudily. V nabídce je mnoho variant.

Házecí kluzák Extreme
a Jet Team (od 6 let)
46 cm dlouhé aerodynamické
kluzáky (červený Extreme, černý Jet Team) s rozpětím křídel
50 cm z ultra lehkého materiálu. Včetně pilota. Hoď, koukej, jak letí a kamarád ho chytí
a pošle ti ho vzdušným letem zpět. Připevni si svůj odznak
pilota!

Dívčí Multi Set
Převlékni si svou princeznu
za zámeckou paní, družičku
nebo vílu s jednorožcem.
1 figurka = 4 postavy

Kaleidoskop

Soutěž

s Hamánkem Junior Menu
o dárky od Tupperware

Sbírejte papírové převleky od výrobků Hamánek Junior Menu
a získejte tak mnoho dárků od Tupperware.
Oblíbili jste si také příkrm pro děti starší jednoho roku Junior
Menu? Pokud ano, má pro vás Hamánek dárky ve formě kvalitního nádobí či potřeb do kuchyně od Tupperware.
Pro získání dárků stačí zaslat papírové převleky a vyčkat, až dárek doručíme přímo k vám domů. Čím
dříve začnete, tím více dárků
můžete získat…

Bepanthen® Mast
Ideální přípravek pro každodenní péči o dětský zadeček. Chrání před
vznikem opruzenin a pomáhá je léčit. Neobsahuje zinek, parfemaci
ani konzervační látky. Bepanthen Mast používejte na čistou a suchou
pokožku při každém přebalení.

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

www.bepanthen.cz
Neváhejte
a zapojte se
do naší nové soutěže.
Více informací o soutěži na

www.hamanek.cz

Navlékej, nečekej!
(od 3 let)
Tvůj čas ti odměřují přesýpací hodiny. Sejmi kartu z balíčku tak, aby ji všichni hráči viděli, pak ji
obrať a teď se snaž co nejrychleji po paměti navléct neposedné kuličky na provázek v pořadí
přesně podle skryté karty. Za každou správně navlečenou kuličku dostaneš žeton. Vyhrává
ten, kdo jich má nejvíce.

Luxusní
požitek
pro opravdové znalce
Patříte-li k milovníkům a ctitelům čokolády, nemůžete neochutnat
luxusní řadu čokolád Van d´Or. Nechte se svést lahodnou chutí
jedné ze tří čokoládových novinek vyrobených z pečlivě vybraných
kakaových bobů. Pokud milujete hořkou čokoládu s vysokým
obsahem kakaa, můžete si vybrat hned ze dvou druhů. Kromě
kvalitní hořké čokolády se 70 procenty kakaa, zkuste i verzi s delikátními zkaramelizovanými kousky upražených kakaových bobů.
Mléčná čokoláda se 32 procenty kakaa vás pak zcela jistě uchvátí
svojí výjimečnou jemností. A nezapomeňte – jak ukazují vědecké
studie, pravidelná konzumace čokolády s vysokým obsahem kakaa chrání před chorobami srdce a cév! Čokolády Van d´Or zakoupíte exkluzivně v prodejnách PENNY.

SARAPIS pro muže
Přípravek Sarapis pro muže
byl vyvinut zvláště pro dnešního muže 21. století. Lidé trpí
tzv. civilizačními nemocemi
(cukrovka, cévní a srdeční poruchy, rakoviny, obezita atd.).
Hlavními důvody jsou celkově
to
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(obranný systém), nervový sysw
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tém, ohrožena je i reprodukce
(hlavně u mužů). Přibývá lidí se
sníženou vitalitou a syndromem
vyhoření. Uvedený nový přípravek má díky svému složení a působení příznivý vliv na následky civilizačních jevů. Dále příznivě působí na organismus při stresu, zvýšené
únavě, v období mužského přechodu („andropauzy“), při zhoršené
kvalitě kůže, vzpružuje stárnoucí organismus životně důležitými látkami a má blahodárný vliv na organismus chronicky nemocných
a také po operačních zákrocích. Mohou jej užívat i osoby se
zánětem žil, vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Preparát se
také může užívat k lékům.

Indiánské
chlebíčky
Objevte zlatavý poklad indiánů!
Křupavá novinka, Racio Cornies s mořskou
solí, oplývá atraktivní kukuřičnou chutí
a charakteristickou vůní, které vás okouzlí
na první ochutnání.
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nakladatelství MOTTO

Kostík Billy – Příběh z tajné komory

Svíčka za mrtvého

Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím v tajné komoře panského sídla Hogo Fogo.
Moje kamarádka Milicent je neteř zdejšího pána
Kazisvěta Bigluma. Moji rodiče Lars a Milunka
Kostíkovi mají důležitou práci: třídí a evidují tajemství rodiny Biglumových a ukládají je do truhel a lodních kufrů. Jsou zaměstnanci Ministerstva
lží a výmyslů, které je vyslalo ze Záhrobí sloužit
na Zemi. Ale nemysli si, svého kostlivce ve skříni nebo v komoře
nemívají jen lidé, ale také kostlivci...

Kostík Billy – Výprava do Záhrobí
Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím
v tajné komoře panského sídla Hogo Fogo.
Moje kamarádka Milicent a strýc Smrťák byli
uneseni do Zapomnění, děsivého kraje v Záhrobí.
Pomůžeš mi je zachránit? Na nebezpečné výpravě nás doprovodí Jednooký Petr a jeho kamarádi
z dob, kdy se plavil po mořích coby divoký pirát.
Navíc jsem zjistil, že stejně jako můj strýc Smrťák
dokážu zastavit čas...

Úžasný deník – Tom Gates
Nečtěte to, jestli jste…
1. moje nevrlá sestra Delia (grrr),
2. Marcus Meldrew (což je idiot),
3. paní Worthingtonová, která má knír (je těžké
na něj NEZÍRAT).
Jmenuju se Tom Gates. Když mě učitelé zrovna
nesledujou slídivým pohledem, baví mě kreslit obrázky a vymýšlet, jak bych mohl co nejvíc lézt na
nervy Delii. Učitelé si o mně myslí, že neudržím
pozornost a že mi „chybí soustředění”, ale to považuju za tvrdý odsudek, protože právě teď SOUSTŘEDĚNĚ dumám, kterou tyčinku bych
měl sníst jako první… hmm.

Percy Jackson – Poslední z bohů
Jmenuji se Percy Jackson… Blíží se mé šestnácté narozeniny. V Táboře polokrevných však nechystáme oslavy, nýbrž výpravu do války. A místo blahopřání jsem si vyslechl dávné temné
proroctví, které mi všichni tak dlouho tajili. Bitva, která může znamenat konec světa, začne
docela nevinně, když mi přistane na kapotě
auta bájný kůň Pegas… Ukáže se konečně, kdo
stojí na straně dobra a kdo se přidal k vládci
temnot? Kdo válku nepřežije a kdo z ní vyjde jako hrdina? Zápas
o zachování civilizace začíná!

Křišťály moci – Věž zkázy
Ochráncem dalšího Křišťálu moci je poslední Pán
ohně! Neilin od něho potřebuje křišťál získat. Proto
se společně se svými přáteli vydává do nebezpečí
Nar´doxu přímo do spárů Isgraëla, který touží po její
smrti. Drak je ale otrokem zlé vůle a dobrovolně křišťál nevydá. Jak se s tím Neilin vypořádá? Ibraxirové
pohltili Smaragditt a naděje na záchranu se rozplynula. Království lidí padne. Zabrání tomu někdo?
A co když na někoho z hrdinů čeká smrt? Třetí díl navazuje na předchozí
Křišťály moci – Hněv pána ohně a Křištály moci - Zrada temného elfa.
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V neobvykle chladný letní den dojde na starém
bamfordském hřbitově k hrůznému nálezu. V hrobě rodiny Greshamových se najdou lidské ostatky,
které tam rozhodně nebyly uloženy při oficiálním
pohřbu. Při vyšetřování vyjde najevo, že jde o pohřešovanou dívku Kimberley Oatesovou, která se
záhadně ztratila před dvanácti lety.

Má dáti dal
Má dáti dal je knížka povídek o vztazích mezi muži
a ženami. Hlavními hrdinkami nejsou vždy mladé
ženy, často jim je přes čtyřicet, jsou racionální, sebevědomé, ale také živočišné a žádoucí. Muži i ženy
ve vztahu spřádají „sítě“, ale mnohdy v nich uvíznou sami - lapeni do svých vlastních her.

Dům na samotě
Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem zůstala
sama ve starém mlýně, který původně s partnerem
chtěli zrekonstruovat. V téže době bylo v nedalekém lese nalezeno tělo mladé dívky a při vyšetřování vyjde najevo, že oběť byla naposledy spatřena
s bývalým Neliným přítelem. Dvě podobně provedené vraždy se nedávno staly v Praze. Přesunul se
sem z hlavního města sériový vrah?

Tajná kniha
Některá setkání s člověkem zacloumají. Jedno takové zažívá hrdinka této knihy. Potká muže, do
něhož se hned první večer zamiluje, a síla tohoto
citu ji samotnou překvapí. Ocitá se tak ze dne na
den mezi dvěma muži. S tím prvním prožila mnoho
let a až dosud se domnívala, že jde o poklidný, vyrovnaný vztah a že ji už nic nerozhází. Ten druhý
všechno převrátí vzhůru nohama. A tak jí nezbývá
než přemýšlet o slovech své osobní čarodějnice: „Jaké větší nakopnutí bys potřebovala, abys zjistila, že tvůj život není v pořádku?“

Vražda na Den matek
Christine Bennettová – dříve jeptiška, dnes
úspěšná vyšetřovatelka – zůstane stát jako
opařená, když u jejích dveří zničehonic zazvoní neznámá dívka, která tvrdí, že je dcerou sestry Josephy, představené kláštera svatého
Štěpána a nejlepší Chrisiny přítelkyně. Poté co
je dívka zavražděna se sestra Josepha stává
hlavní podezřelou. Christine se ze všech sil
snaží přijít záhadě na kloub, ale zdá se, že sestru Josephu může před vězením zachránit už jenom zázrak.

Vlastní spravedlnost
Patrik Hedström na stopě sériového vraha! Po klidné zimě, vyznačující se především rutinní prací,
musí Patrik Hedström řešit komplikovaný případ
vraždy, která se zpočátku jeví jako nehoda. Smrt
mladé ženy se nápadně podobá nevyjasněným
úmrtím, k nimž došlo před lety. Krátce nato se v Tanumshede začíná natáčet televizní reality show,

nakladatelství PLUS

Beast Quest - Ferno, ohnivý drak

Kniha léta
V Knize léta Tove Janssonová, autorka známých příběhů o Muminech, zpracovala své vlastní vzpomínky na prázdniny na ostrůvku Klovharun u finského
pobřeží. Prostořeká Sofie si užívá volného času, divoké přírody, nespoutaného moře a hlavně babičky.
Drobné příhody z ostrovního života jsou zachyceny
s jemným vtipem a hlubokým porozuměním pro citové nejistoty dětství i nástrahy stáří.

První díl napínaví fantasy. Šest zdivočelých netvorů
ohrožuje mírumilovnou Avantii - a první z nich je
Ohnivý drak Ferno, který chrlí oheň, spaluje úrodu
a všechno živé! Hledá se hrdina, který by netvorům
v pustošení země zabránil. Je hledaným hrdinou
Tom, obyčejný vesnický kluk?

Iva Procházková: Uzly a pomeranče
Nová kniha spisovatelky Ivy Procházkové o statečnosti, odpovědnosti a o první lásce, jedním slovem
o dospívání. Velkou roli v příběhu hrají koně jako
symbol nespoutanosti i jako smutek z odcházejícího dětství. Čtivá, zábavná a dojemná, a přitom nesentimentální. Patří k tomu nejlepšímu z tvorby Ivy
Procházkové. Ilustroval Jiří Franta.

Vydavatelství Coo Boo
Jmenuji se Stilton, Geronimo Stilton
První myšparádní dobrodružství
Podle TV seriálu. Výjimečný myšák Geronimo Stilton žije v Myšákově a ve volném čase sbírá historické kůrky od parmazánu z 18. století, ale hlavně
strašně rád píše knihy, v nichž vypráví o svých příhodách. Ale pozor! Bolení břicha od smíchu není
vyloučeno.

Neuvěřitelný vesmír
Úžasný průvodce na prohlídku nekonečného vesmíru. Společně s ním objevíš vzdálené galaxie
a hvězdokupy i pusté měsíce a obří meteority. Dozvíš se, jak vznikl vesmír, jak dlouho trvá astronautům let na náš Měsíc nebo jak vypadá Země z vesmíru.

Oliver Nocturno – Krevní pouta
Třetí díl upírské ságy. Nocturnovi mají namířeno na
návštěvu svých příbuzných, kteří ţijí v podzemním
upírském městě Morosia. Ale Oliver, Dean a Emalie
mají na tuto cestu svůj vlastní plán. Trojice kamarádů
je přesvědčena, ţe záhadná ţena jménem Selene, jeţ
ţije v Morosii, by jim mohla pomoci zjistit pravdu
o zmizení Emaliiny matky a Oliverově předurčení
v upírském světě. Další příběh Olivera Nocturna, jehoţ osud se zdá být temnější a temnější…

Velkej frajer Nate je prostě třída
Pro všechny příznivce Deníků malého poseroutky:
na scénu přichází frajer Nate, který by chtěl být
stejně vtipný, báječný a oblíbený jako Greg Heffley. Věří, ţe má před sebou famózní budoucnost
a svou hvězdnou kariéru začíná pokusem o překonání rychlostního rekordu v pojídání zelených
fazolek. Protoţe jsou ze školní jídelny, jsou velmi
slizké, studené a odporné a ve spojení s nevrlým
ředitelem to můţe mít pouze jediný výsledek…

Novinky z METAFORY
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nakladatelství albatros

Věř mi
Sariel, Rufus a Felix, tři bratři nadaní magickou
mocí, nad nimiž dokáže zvítězit jen nejmocnější kouzlo na světě – láska.˝Pohledný svůdce Felix je sice čaroděj, ale byl by raději, kdyby si
mohl dál užívat ve svém přímořském ráji. Ani
trochu se mu nechce odjet do Paříže, kde má
z rozhodnutí magické Rady hrát obyčejného
člověka, aby odhalili úskoky nepřítele. A to navíc ve dvojici s překrásnou Sayblee, která mu už celé roky úspěšně odolává. Jenže zlo, hrozící zničit svět čarodějů i lidí opět povstává, a boj se zdá příliš těžký…Zvlášť když se temný zloduch
Quain pokusí udělat ze Sayblee svou loutku a nástroj zkázy. Zbývá jediná naděje, jediná síla, která může vše zachránit…

Vasalisův paradox
Jednoho časného rána naruší nebývalý poklid
pařížské Sorbonny náhlá smrt. Ale jaký mohl
mít Albert Cadas, profesor středověké literatury, důvod k sebevraždě? Valentine Saviovou,
talentovanou mladou restaurátorku, mezitím
navštíví tajemný starší gentleman s unikátní
zakázkou: má zrestaurovat zdánlivě bezcenný
středověký rukopis, jehož opotřebované stránky slibují rozkrytí jisté záhady, která po staletí
fascinuje badatele i spisovatele. Valentine však brzy zjistí, že stínové postavy, které mají o tajemství knihy zájem, jsou mnohem
krutější a temnější, než si vůbec dokáže představit. Společně se
svým přítelem, aristokratem, znalcem a tak trochu taky podvodníkem Hugem Vermeerem, a Davidem Scottou, Cadasovým doktorandem, se Valentine vydává na dobrodružnou výpravu úzkými
uličkami a pochmurnými palácovými sídly Latinské čtvrti.

Má noc je tvůj den
Jessiku Taylorovou zasáhne blesk. Když se pak
ale v nemocnici vzbudí, všichni jí tvrdí, že je jakási Lauren Richardsonová, matka čtyř dětí.
Lékaři její protesty přičtou ztrátě paměti a Jessice nezbývá než odjet s manželem (kterého
ovšem nikdy neviděla). To horší má ale teprve
přijít. Zatímco jako Lauren spí, jako Jessica
vede dál svůj život svobodné slečny. A kdykoli
usne jako Jessica, probudí se coby uhoněná
matka s horou problémů. Jedním z nich je maličký Teddy s mozkovou dysfunkcí, pak manžel Grant, který nejspíš něco tají, umíněný mladý muž, který byl zřejmě jejím milencem… Je toho
zkrátka dost a jedna duše ve dvou tělech má co dělat, aby to
všechno zvládla. S láskou jde ale všechno. Dokonce i nemožné.
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Rozhovor

V hraní
s Tondou
držím krok
Tereza Kostková působí
dojmem, jako by se za
posledních pár
let ani nezastavila. Kromě toho, že
hraje divadlo,
moderovala čtyři ročníky taneční
soutěže StarDance,
natočila seriály Pojišťovna štěstí, Proč bychom se netopili, hrála
v Ordinaci v růžové zahradě a od září ji uvidíme i v seriálu Cesty
domů. Stihla se také
vdát a porodit synka Toníka, kterému jsou dnes čtyři
roky.
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Nemáte pocit, že se vám
život během posledních pár
let hodně zrychlil?
Život rychlý je... vlastně spíš krátký. Je rychle pryč...asi to má svůj význam. Že toho
hodně dělám, ovšem neznamená, že to dělám rychle. A už vůbec to neznamená, že
všechno nestačím vnímat a vychutnávat.
Opak je pravdou.

Jednou váš tatínek Petr
Kostka vyprávěl historku
o tom, jak Toníček volal
babičku a ona zase volala
na něj, ať chviličku počká, že
už jde. A když přišla, Toníček
pravil: Pozdě, už jsem se
počůral. Je toto jednání pro
vašeho synka typické?

ně jako není žádná podstatná přímá úměra
s vnějšími okolnostmi, i když jsou jistě dost ve
hře. Dítě se mění každým dnem, což vyžaduje
i vývoj matky. A ten někdy jde a někdy prostě
klopýtá. Učím se být máma v jednotlivých etapách, stejně jako se Tonda učil chodit, mluvit,
teď jednat společensky, přátelit se... Pořád
hledám, jestli to či ono dělám dobře, co bych
mohla jinak nebo líp. A to jako matka, jako
manželka, jako herečka... a ve výsledku zjistíte, že úsměv nemusí být nutně jen výsledek
toho hledání, ale taky cesta a prostředek, se
kterým to dle známého rčení „jde líp“.

Dokážete už vysledovat,
jaké povahové rysy má
Toník po vás a jaké po vašem
muži Petru Kracikovi
(ředitel Divadla pod Palmovkou –
pozn. red.)?

Měla jste někdy výčitky, že
nejste dost dobrá máma?

Má Toník stejně jako jeho
tatínek rád vlaky? Nebo si
raději hraje s auty? A co ho
momentálně nejvíc zajímá?

Ano, už se cosi rýsuje. Sebe i manžela
rozpoznávám. A nemálo odhalujeme
v Toníkovi také „dědečka Kostku”. Ale
na dětech je fascinující, že ač vypozorujete neobyčejné podobnosti, dávají v té
sloučenině najevo extra novou osobnost,
žádný xerox.

Množství nekonečně vtipných momentů
je typické pro valnou většinu dětí tohoto
věku. Obzvlášť vnímají-li je a popisují zamilované oči rodičů a příbuzenstva. Ale ano,
Tonda činí některé zábavnosti velmi vědomě. Rád baví.

Rodiče se při výběru jména
často nechají inspirovat
někým, koho znají nebo mají
rádi. Jak to bylo ve všem
případě? Když se řekne Toník,
Antonín, vybaví se vám někdo
takový?
Jednoznačně nebyl náš výběr naslepo.
Hledali jsme souvislosti, návaznosti a také
kořeny v některé z větví rodinného stromu.
A i když se kořeny ve větvích těžko hledají,
našli jsme snadno: má babička byla Antonie a svatbu jsme s mužem měli v kostele
svatého Antonína. Jméno jsme chtěli české
s mezinárodní variantou - Toník byl tedy
nasnadě.

Navenek působíte
optimisticky, hodně se
usmíváte, děláte dojem, že
všechno dokážete zvládnout.
Vybavíte si ale moment, kdy
jste po narození synka měla
pocit, že naopak nezvládnete
a nestihnete nic? Že se
vám svět obrátil vzhůru
nohama?
Vzhůru nohama je obyvatel kulaté planety
poměrně často a já mám pocit nezvládnutí rozhodně víc, než by se mohlo na první
pohled zdát. To s vrozeným optimistickým
pohledem na svět nemá moc co dělat. Stej-

Ne, to snad přímo ne. Každá máma chce
být dobrá, každá o tom někdy můžeme zapochybovat - to jsem se snažila říct. Ale že
bych měla kvůli něčemu konkrétnímu důvod mít výčitky... to naštěstí ne.

Mluvila jste o tom, že Tonda
je teď ve fázi, kdy se učí jednat
společensky a přátelit se. Jak
mu to jde? Je spíš introvertní,
nebo nemá problém
komunikovat s cizími lidmi?
Problém v komunikaci nemá. Není nijak
odrzlý, ale jednání kdekoli s kýmkoli bere
jako naprostou přirozenost. Nejradši cizím
lidem vypráví, kde kdo bydlí a kdy je kdo
doma. (směje se Tereza). No.. .tak ho pomalu učím, že každý nemusí vědět všechno.

Vlakem jezdí od 7. měsíce v břiše. Takže
občas prohlásí: ´Dlouho jsme nejeli vlakem, mami´. Což rádi a ochotně napravujeme. V hračkách má však víc autíček
než vlaků a má je hodně rád. Nejradši
má ovšem zvířata, takové ty věrohodné
napodobeniny, myslím, že jsou ručně malované. Ty ho potěší nejvíc. Vymýšlí s nimi
pohádky a propojuje je s legem, dalším
velkým oblíbencem. Jinak jsou mu 4 roky,
takže se u něj ve velkém rozjelo střílení,
padání, přepadávání a vůbec všechny formy bitev. Jsem velký pacifista, ale je fakt,
že i já v jeho věku neodolala indiánkám.
Tak se peru a vůbec v hraní držím krok.
(směje se Tereza).
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Kdo z vás dvou je přísnější
nebo důslednější rodič?
Já. Neřekla bych snad, že jsem přísná, to
jen někdy, když už není zbytí, ale důsledná
jsem velmi!

Vychováváte syna
podobně, jako vychovávali
rodiče vás? Nebo jinak?
Dostal Toník například někdy
na zadek?
Vychovávám jistě podobně. Dokonce
jsem schopná občas identifikovat a rozlišit v sobě, kdy jsem víc jako můj táta, kdy
zas mamka. (herečka Carmen Mayerová
– pozn.red.) I když v naší rodině vždycky
kralovaly sofistikovanější výchovné metody,
´zadek´ už párkrát musel být. Ale opravdu
stačí jako šafránu. Jednak tuto metodu
výchovy principiálně nemám za nejlepší
cestu – vždycky se mi zdá, že ve většině případech, i v mém, prozrazuje spíš rodičovu
slabost než převahu – a jednak při častém
používání ztrácí efekt. A bohapustá agrese
je fakt hloupost. Ale dobře mířených pár
´na zadek´ v pravý čas a s mírou, dokáže
někdy divy, nedá se nic dělat. Jakkoli jsem
to v podobných okamžicích nejvíc já, koho
to mrzí.

Vybavíte si něco, co vám
jako holčičce nebo už větší
slečně vadilo a říkala jste si,
že tohle nikdy svému dítěti
nebudete říkat, dělat?
Ani ne... snad jen... ano! Utíráni pusy nasliněným cípem kapesníku. To víte, že mi to
došlo, až když jsem ten kapesník olizovala.
(směje se Tereza).
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Máte tři starší sestry –
byla jste spíš opečovávaný
benjamínek, nebo jste si
musela mezi nimi vybojovat
své místo?

děti. Takže Tonda je strejda a myslím, že
nejnáročnější pro něj je pochopit, že jeho
neteř není jeho sestra. Jsou si totiž věkově
nejblíž.

Byla jsem dva roky očekávaná! Tedy ne že
by maminka měla unikátně dlouhé těhotenství, ale dlouho jsem byla ´žádaná´ a trvalo, než se podařilo. Dvě sestry jsou starší
o dvanáct let a další o osmnáct. Z toho jasné vyplývá, že jsem byla spíše opečovávaná
a v jistém smyslu jedináček. První dvě jsem
vnímala od úplného dětství, mám je pevně propojené s určitým obdobím a na každou mám spoustu vzpomínek. Nejsou to
zrovna společné panenky, ale hodně jiných
a barevných zážitků. Katka mě brávala na
rande, když měla hlídat, Hela se mnou absolvovala mimo jiné hromadu báječných
výletů. Nejstarší Zuzku jsem zaregistrovala
o něco později a hodně díky jejímu synovi
– mému synovci, protože jsem jen o šest let
starší. Ale každopádně jsme propojené, dospělost pak rozdíly setřela docela a myslím,
že máme všechny mezi sebou pevné pouto.

Někomu se možná může
zdát, že teď pracujete víc
než dřív, protože vás vidí
v seriálu, při moderování. Jak
jste trávila svou mateřskou
„dovolenou“? Kdy jste opět
naskočila do práce?
Pracuji poměrně intenzivně, skoro stejně, asi od svých 22 let... Pracovala jsem
i v těhotenství - bylo bez komplikací - jen
přirozeně umírněně. Divadlo jsem nehrála od čtvrtého měsíce, ale dotáčela jsem
Pojišťovnu štěstí (jak známo až do porodu)
a v sedmém ještě zkoušela v divadle. Bylo
to tak akorát. Člověk si nemůže jen válet
šunky.

Po porodu jste mnohem
štíhlejší než dřív. Jak se
vám podařilo zhubnout
a jak si váhu udržujete? Prý
několikrát týdně chodíte
běhat. Změnila jste třeba
nějak zásadně i jídelníček?
Ano, sportuji hodně, abych ty šunky právě
neválela a spíš zpevňovala. A šunku, tedy
hlavně tučnou, taky moc nejím.

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Moje nejstarší vzpomínka je opravdu
z raného věku. Vybavuji si, jak jsem
chodila do jeslí. Vzpomínám si, že jsem
si tam jednou rozbila koleno. Byly mi
dva roky.

Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek
Líčila a česala Hana Jurová

Ani Toníček není jedináček.
Ví vůbec, že má sourozence?
No jejda! Počítá do dvaceti, takže těch pět
sourozenců spočítá celkem snadno. A situaci bere přirozeně a s přehledem. Ví, že bydlí jinde, protože mají svou vlastní maminku nebo už jsou tak dospělí, že sami mají
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Kvalitně a hravě
Dětské boty značky
kladou
důraz na kvalitu a moderní design.
V podzimní kolekci najdete hned
několik kotníčkových modelů
z pravé kůže, které ortopedi doporučují dětem
až do tří let.
Dívčí
kožený model
opatřený suchým zipem
pro snadnější obouvání
a reflexními prvky pro lepší
viditelnost a bezpečí.

Sady pro vytvoření otisku
ručičky nebo nožičky

Více informací

Nové knihy

799 Kč

Prodejní místa:

www.peddy-obuv.cz

Hami nápoje

TIP_TERM_Peddy.indd 1

6.9.2011

– od ukončeného 6. měsíce, 300 ml

Pokud právě teď máte doma malého
špunta nebo již brzy očekáváte jeho
narození, máte jedinečnou možnost si
uchovat památku na to, jak maličký jednou byl. Internetový obchod plinky.cz nenabízí jen kompletní plenkovou
výbavu a biobavlněné oblečení, ale také sady pro
vytvoření otisku ručičky nebo nožičky.
nožičky Stačí
smíchat písek (přírodní, modrý, růžový) s přiloženým
lepidlem a výsledkem je dlaždička zasazená v dřevěném rámu, nebo bez něj. Nemusíte se bát, že
na
máte jen jeden pokus. Hmota začne tuhnout až
po jedné hodině, takže máte několik pokusů na
to, jak vytvořit jedinečnou památku.

www.plinky.cz

tisky.indd 1

Doporučená
cena

• nápoje s dužinou v praktickém balení

pro větší děti
• bez přidaného cukru

(obsahují přirozeně se vyskytující cukry)
• s vitamínem C

• konzistence podobná džusům pro
dospělé

NOVINKY

• jablko s hruškou

• jablko s mrkví • jablko s mrkví a banánem

nakladatelství OLYMPIA
SLÁVA HRDINŮM

TIP_Hami_džusy.indd
4.5.2010 12:50:43 1

24.9.200

Vzdálený vesmír, vzdálená budoucnost... Na palubě nákladní kosmické lodi Fuego svede řada náhod pětici cestovatelů – kapitána bojového raketoplánu Roye Donnera,
novinářku Viki, detektiva Phila Moora, osmiletou Lucy a jejího čtrnáctiletého bratra
Ricka. Kosmická loď je však vržena vstříc katastrofě a pětice cestovatelů ji musí narychlo opustit v nespolehlivém záchranném kluzáku. Trosečníci se záhy ocitnou v divokém
pralese na neprobádané a lidmi neobývané planetě. Čeká je dramatické utkání s nespoutanou přírodou, divokými zvířaty i rozběsněnými živly.

BOHOVÉ A HRDINOVÉ ANTICKÝCH MÝTŮ
Souhrn mytologie, dějin a umění antického Řecka pro děti i dospělé. Cílem autorů je
seznámit čtenáře zábavnou formou se základním okruhem antických mýtů a populárně historickým vysvětlením mytologických událostí. Poutavý text je doplněn barevnými
ilustracemi Miroslava Bartáka. Ve fotografické části jsou představeny stěžejní díla antické architektury a sochařství, která s mytickými příběhy souvisejí.

STEZKAMI PRAVĚKU
Kniha nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé, obsahuje tři dobrodružné příběhy z dávných časů. V příběhu Za ztraceným lovcem se Tumak a Černý Jelen, dva mladí muži
z kmene Angů, vydávají po stopách dávno ztraceného lovce Nyra, aby pro Angy objevili
nová loviště. Hrdinou příběhu Mladý šaman je chlapec Ari, který z tábořiště kmene Dartů odchází do vzdáleného Posvátného údolí, aby složil obtížnou zkoušku a stal se novým
šamanem. V příběhu Dráp šavlozubého tygra hledá mladá dívka Tiena svého ztraceného
bratra Muriho a přitom v sobě objeví nečekané schopnosti, které jí a jejím přátelům
umožní porazit lidožroutský kmen Kalvetů. Poutavý text doprovázejí barevné ilustrace.

Uvádíte na trh novinku, nebo
snad otevíráte nový obchod?
Chcete zviditelnit některý
z výrobků vašeho sortimentu?
Pak právě pro vás máme
připravenu rubriku TIPY na
nákupy.
Pokud vás zaujala tato nabídka a chcete
vědět více, pak volejte naše obchodní
oddělení: 774 584 128

Kaleidoskop

Chytrá
lokomotiva

Dětská kosmetika HiPP
(od 6 let)

Pro předškoláky najdete v sérii her „Sova Moudrá
hlava doporučuje” velmi oblíbenou vzdělávací
hru pro 2-4 holčičky či kluky Chytrá
lokomotiva, která je naučí základy
sčítání a odečítání a prostorovému
odhadu. Během této hry musí děti
správně odhadnout počet a velikost dílků nákladu, které je nutné
rozmístit do trojice vagónů. Náročnost hry je možné měnit podle
věku dětí a jejich možností. Cílem hry je co nejrychleji a správně
rozmístit náklady ve svém vlaku. To ale vůbec není jednoduché! Při
nesprávném naložení vagonu se zvířátky hrozí pokuta, při rychlé
jízdě do zatáčky můžeš ztratit část nákladu. A cožpak když dojde
k přepadení a bandité vám ukradnou všechen náklad z jednoho
vagonu? To je pak rozhodně hodně napínavé!

přirozená péče o dětskou pokožku
Protože je pokožka každého miminka pětkrát tenčí a citlivejší než u dospělého člověk, potřebuje jemnou péči a velmi kvalitní produkty ke
svému ošetřování. Společně s pediatry a porodními asistentkami byla
proto vyvinuta nová řada dětské kosmetiky, která neobsahuje žádné
škodlivé látky a je zvláště jemná k dětské pokožce.
Všechny přípravky jsou důkladně testovány.
www.hipp-babysanft.cz
www.hipp.cz

Získat drahocenný poklad chce pořádnou dávku kuráže! Třeba jako měl Indiana
Jones. Je potřeba se důkladně vybavit a vydat do nebezpečné džungle. Najít
chrám s drahokamy a bojovat se strážci pokladu, kteří mají speciální smrtící paprsek. Při hledání drahých kovů vám pomůže detektor a obojživelný
vůz proti zahrabání v písku. Až poklad získáte, musíte ho ubránit
před lupiči s pásovým tankem a lodí s kanónem. Pro získání vašich
cenností udělají vše!
Nová kolekce Hledání ztracených drahokamů, kterou dětem od
4 let nabízí značka Playmobil, přináší napínavou zábavu pro opravdové dobrodruhy. Opět ve velmi věrném
provedení podle reality, s funkčníkolekci
Chcete vyhrát
mi detaily. Lodě a obojživelný
ač
těchto hr ek
vůz plují, je možné opatřit
00 Kč?
dnotě přes 40
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y
k nim podvodní motor,
nk
strá
Stačí přijít na
kanón střílí, detektor kovů
aaja.cz
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od
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w
w
w
soutěže.
je funkční (na baterie). V chrámu čía zapojit se do
hají pasti jako propadlo, výsuvné kůly
nebo padající kamení.

Vše v jednom – ušetřete čas i peníze!
Kolekce Step by Step a Samsonite Sammies od společnosti Hama s r.o. nabízí
velký výběr nejrůznějších batohů pro nejmenší a prvňáčky. Pozornost přitahuje jejich příjemný vzhled, ale také ověřená kvalita a funkčnost. V atraktivním designu nenabízí jen školní aktovky a batohy, ale také penál, pouzdro,
peněženku, pytlík na přezůvky (zavírání utáhnutím šňůrky, přední
kapsa na zip s jednoduchým upevněním na batoh). Vše je
provedeno ve stejnobarevném
designu tak, že si vaše dítko
snadno zapamatuje a pohlídá,
které věci jsou jeho.

www.hama.cz

krásný
Chcete vyhrát
ečnosti
batoh od spol
a?
Ham
Soutěžte na
aja.cz
www.rodina

Mléčné výrobky patří mezi základní potraviny nezbytné pro kvalitní výživu člověka všech věkových kategorií.
Společnost EHRMANN Stříbro, český výrobce jogurtů
a mléčných dezertů, přináší na český a slovenský trh Babiččin Jogurt - lahodný krémový jogurt na ovocné složce,
na kterém si pochutná celá rodina. Je
k dostání ve čtyřech příchutích - jahodový, borůvkový, meruňkový a višňový. Babiččin
Jogurt neobsahuje lepek, konzervanty, želatinu
ani umělá barviva a aromata.

M lék o – od slova LÉK...
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Naučte se
odpočívat

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

Bez cvičení
to nepůjde

Objednávkový kupón

Tereza Kostková
V hraní s Tondou držím krok

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................................................................................
Ulice: .........................................................................................................................................................................................................................
Město a PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................

Telefon: .............................................................................................

Vzdělání: ...........................................................................................

Věk: .....................................................................................................

Způsob platby: s loženkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 249 292 9359/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 249 292 9359/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
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Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.
Proč volit předplatné?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z příštího vydání
Mami,
koukej
rostu

Hepčíí, už je
zase tady!

Září 2011 / 6. ročník

Vydává IN publishing group s.r.o.
Datum vydání: 9. 9. 2011
Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková
Grafické oddělení: Jan Novák, Jaroslav Novák, Jana Váňová
Fotoeditorka: Jana Abelson Tržilová
Jazyková korektorka: Mgr. Barbora Kvapilová
Obchodní oddělení: Monika Klímová, Denisa Syberová,
Daniela Vostřáková, Petra Lahrachová Bláhová, Petra Havelcová
Web designe: carpone
Šéfredaktorka webového deníku: Soňa Šímová
Odborné poradny: MUDr. Eva Vitoušová,

Abeceda
zdravého jídla

PaedDr. Mirka Žídková, Hana Benešová, Ing. Vladimír Jelínek,
Pharm. Dr. Lenka Kuncová, MUDr. Marcela Valíčková, MUDr. Pavel Buček,
MUDr. Jarmila Miklová, Adéla Zrubecká
Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11,
250 01 Brandýs n./L.
Obchodní oddělení tel.: +420 774 584 104
E-mail: inzerce@rodinaaja.cz
Předplatné e-mail: predplatne@rodinaaja.cz
Registrační číslo: MK ČR E 17058
Náklad: 60 000 výtisků

ČEKÁ VÁS OPERACE?

Inzerce

lék Wobenzym®

urychluje hojení
zkracuje dobu léčby
Hojení rány po operacích (včetně zlomenin) je složitý proces

Závisí nejen na velikosti rány, ale i na tom, jak imunita organismu zvládá pooperační fázi, zda zánět či pooperační otok
neprodlužují hojení a pacient dodržuje pooperační režim, stanovený lékařem.

Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran a zlomenin

Usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy
včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je
enzymy zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném
tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.

Účinná pomoc po operacích

Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá mimo jiné ke zlepšení prokrvení tkání a činnosti lymfatického systému. Urychluje
tak vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest.
Použití Wobenzymu zkracuje dobu hojení pooperační rány i zlomenin, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zvyšuje
Wobenzym zároveň jejich účinnost. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme- li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci,
samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Informujte se u svého lékaře. Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Dudlíčky Suavinex
Suavinex je jednou z nejpokrokovějších
značek produktů péče o miminka,
co do technologie a především
překrásného designu.
Široká škála vysoce kvalitních
a spolehlivých výrobků stávajících se
dokonalým módním doplňkem miminek
určujících poslední módní trendy.
Klinicky testované výrobky.

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců

blooming
mamas
& sweet
babies

www.suavinex.cz

Kosmetika Suavinex
Suavinex příchází s novou luxusní řadou
pečující o těhotné a kojící maminky
a jejich novorozeňátka.
Pro obsah výtažků z mnohla léčivých bylin
a blahodárných látek pečujících
o kůži vás bude Suavinex jen hýčkat!

Řada pro novorozence
Hydratační masážní mléko / Gelový šampón /
Krém na obličej / Krém na opruzeniny /
Parfém Baby Cologne

Řada pro maminky
bez obsahu parabenů,
bez ftalátů,
bez syntetických barviv,
bez petrolínu
a bez sodiu laurylu sulfátu

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR

Hojivý krém na bradavky / Krém proti-striím /
Krém pro regeneraci a zpevnění
Kufřík pro maminky do 24.týdne těhotenství /
Kufřík pro maminky po 24. Týdnu těhotenství

Baby Group s.r.o. / tel: 573 506 416 / www.babygroup.cz

