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„Tak to jste dnes přesně jednadvacátá,“ 
uvítal mě můj lékař, když jsem ho navštívila 
s chřipkou.  Vypadal trochu znaveně, asi 
už měl toho marného boje s bacily taky 
plné zuby. Počasí je, jaké je a chřipka útočí 
na každém kroku. A nám nezbývá, než se 
snažit přijímat vitamíny ve všech možných 
podobách, posilovat imunitu, jak to jen jde 
a doufat, že se ve zdraví dožijeme léta, kdy 
nás snad sluníčko nabije novou energií. 
Podle toho, jak vypadá zima, tipla bych si, 
že by léto mohlo přijít tak do měsíce – teď 
už máme hezkých 13 stupňů, takže do 
pětadvaceti to není zase tak daleko.  Možná 
nás ale příroda převeze a naopak v květnu 
začnou ty pravé zimní plískanice. Všechno 
je možné. Na nás je, aby nám to každo-
pádně nezkazilo náladu a abychom nepřišli 
o zbytek energie.  Každopádně ať už pro 
teplé, nebo studené večery je tu pro vás náš 
časopis se svým přídělem zajímavých článků. 
Velkou pozornost v tomto čísle věnujeme 
výživě, ať už u těhulek, či u dětí předškol-
ního či školního věku.   Poradíme vám 
i jak posílit imunitu tou správnou výživou 
a vzhledem k období nezapomeneme ani 
na Velikonoce a pár zajímavých receptů. 
Chybět samozřejmě nemůže ani náš pra-
videlný rozhovor. Tak krásné počtení a za 
měsíc zase na shledanou.

Editorial

Titulní foto: Marie Votavová
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CHTĚLA BYCH 
BÝT MÁMOU
O tom, že neplodnost je v současné době velký problém asi nikdo 

nepochybuje. Jedním z důvodů je rostoucí věk rodičů, dalším rostoucí 

množství problémů, které vedou ke sterilitě jednoho z partnerů. 

Pravděpodobnost početí, pokud jsou oba 

partneři zdraví, je asi 1/6, tj. při každém 

pokusu jedna ku šesti. S rostoucím věkem 

partnerů (matky) pravděpodobnost klesá, 

u ženy po 35 roku strměji a po 40. roku už 

je pravděpodobnost otěhotnění z vlastních 

vajíček malá (menší než 1/20).

KDY VYHLEDAT POMOC
Pokud se těhotenství nedaří déle než rok 

(zhruba 10% párů), je vhodné vyhledat lé-

kařskou pomoc, dříve se to považuje spíše 

za předčasné (pokud není znám nějaký jiný 

důvod pro zásah lékaře nebo není-li matka 

tlačena věkem). Prvním krokem ke zjišťová-

ní příčiny je obvykle spermiogram partnera. 

Spermiogram si lze nechat udělat i bez do-

poručení lékaře (ceny se liší podle pracovi-

ště, zhruba tisíc Kč). Dále může následovat 

vyšetření ženy k diagnóze nebo vyloučení 

neplodnosti nebo nemocí a problémů, kte-

ré mohou mít vliv na početí (hormonální 

problémy doprovázené nepravidelnou ovu-

lací, syndrom polycystických vaječníků, en-

dometrióza, poškození (neprůchodnost) 

vejcovodů atd.), tedy především se zjišťuje, 

zda žena ovuluje a zda má průchodné vej-

covody.

TIPY ZVYŠUJÍCÍ PRAVDĚPODOB-
NOST OTĚHOTNĚNÍ
Oba partneři

• Dobrý zdravotní stav: Pokud chcete 

otěhotnět co nejrychleji, je výhodou 

dobrá fyzická kondice partnerů, proto 

je vhodné umírněné cvičení nebo jiná 

pohybová aktivita.

• Životospráva: Je potřeba nekouřit, 

co nejvíce omezit alkohol a kofein, 

dopřávat si pravidelný spánek.

• Strava: Vyvážená strava je významná 

jak pro otěhotnění, tak pro následný 

vývoj plodu. Určitě bychom si měli do-

přát doplňky stravy s kyselinou listo-

vou, vitamíny a minerály.

• Psychický stav: Dobrá psychická 

kondice partnerů je také důležitá, ze-

jména je třeba se nestresovat, pokud 

se úspěch nedostaví hned, nesnažit 

se za každou cenu otěhotnět co nej-

dříve, nepřepokládat, že se početí 
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povede hned napoprvé nebo napo-

druhé, nepřehánět to se sledováním, 

propočítáváním, sháněním přípravků, 

přesným plánováním data a frekvence 

styků, atd.

• Ovulace a načasování: Kolem ob-

dobí ovulace mít styk zhruba obden 

(v období několik dní před ovulací 

a max. 1 den po ovulaci - spermie 

jsou schopny oplodnit vajíčko 1-3 dny 

a vajíčko je schopné oplodnění nejvý-

še 20-24 hodin po ovulaci). Pozitivní 

ovulační test neznamená nutně ovu-

laci

• Lubrikační gely: Pokud možno ne-

používat lubrikační gely ani sliny (exis-

tuje domněnka, že mohou nepříznivě 

ovlivnit pohyblivost spermií).

• Poloha při styku: Volit příznivou po-

lohu při styku, po něm by žena měla 

zůstat nějaký čas v leže.

ŽENA
Tělesná hmotnost: Pro plodnost ženy je 

nejen důležité, aby nebyla obézní (BMI přes 

30), ale především aby neměla podváhu 

(BMI pod 20), kdy může docházet k poruše 

ovulace a menstruačního cyklu.

Antikoncepce: Je třeba počítat s tím, že 

po vysazení antikoncepce nemusí přijít ovu-

lace hned

Další tipy pro ženu: Ženy mohou vyzkou-

šet metodou Ludmily Mojžíšové

MUŽ
Další tipy pro muže: Muži mohou vy-

zkoušet činnosti a potravinové doplňky 

pro zlepšení spermiogramu.

JAK ZLEPŠIT SPERMIOGRAM
Špatné hodnoty spermiogramu je možné 

zkusit vylepšit některými režimovými opat-

řeními a potravinovými doplňky. Spermie se 

vyvíjejí zhruba tři měsíce, je nutné tedy uve-

dená opatření pro zlepšení spermiogramu 

dodržovat přinejmenším tuto dobu a po-

tom jít na opakovaný spermiogram.

Je třeba však mít na mysli, že vážnější pro-

blémy mužské plodnosti tato opatření ne-

vyřeší, v takovém případě je nutné se svěřit 

do péče specialistů. Uvedenými zásadami 

se však můžete řídit preventivně, pokud se 

chcete pokusit otěhotnět co nejdříve.

Čeho je třeba se vyvarovat:

• Kouření - přestat zcela kouřit

• Alkohol - alkohol v maximální míře 

omezit

• Stres - vyhýbat se stresovým situacím

• Těsné spodní prádlo - vyvarovat se těs-

ného teplého spodního prádla, teplo 

spermiím škodí

• Horké koupele, sauny atd.

CO JE MOŽNO VYZKOUŠET PŘI 
PORUCHÁCH SPERMIOGENEZE:
• Zdravá pestrá strava a dostatek pohy-

bu (nikoliv však nadměrné cvičení)

• Vitamín C - zvyšuje kvalitu spermatu 

více způsoby, zejména může zlepšit 

pohyblivost spermií, doporučená dáv-

ka 1000mg

• Vitamín E - u mužů, kteří brali vitamín 

E (400-600 lUs), bylo podle studií za-

znamenáno zlepšení počtu a pohybli-

vosti spermií

• Vitamín B12 - zvyšuje počet a pohyb-

livost spermií

• Zinek - napomáhá k tvorbě spermií 

a mužských hormonů a ke zvýšení po-

čtu spermií

• Selen - potřeba k produkci testoste-

ronu, při malé hladině jsou spermie 

málo pohyblivé

• Karnitin

• Koenzym Q10

• Arginin

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, 

poruchou krvetvorby, onemocněním jater 

nebo ledvin atd., poraďte se se svým léka-

řem, než začnete brát nějaké potravinové 

doplňky nebo léky.

Zdroj: Orift.com

Foto: SAMphoto.cz

6

Těhotenství



Pro naše nejmenší chceme to nejlepší. Starostlivě 
pěstované ovoce a zelenina, maso z kontrolovaných 
chovů. Nutričně vyváženou stravu vytváříme spolu 

s předními odborníky na výživu dětí. 
S Hamánkem máte jistotu, že dáváte svému dítěti 

to nejlepší, co nám příroda nabízí.

To nejlepší z přírody dětem

na 4 dny včetně polopenze a vstupu do wellness & spa.
Soutěž probíhá od 3. 3. do 27. 4. 2014. Je nutné uschovat 

účtenku! Je možné soutěžit se všemi výrobky z řady Hamánek. 
Není třeba, aby byl výrobek označen soutěžní etiketou.

Kupte 3 výživy Hamánek a soutěžte každý 
týden o rodinné pobyty ve wellness 
hotelu Grand**** Jasná, Nízké Tatry  

www.hamanek.cz  |  www.facebook.com/hamanek

www.grandjasna.sk

péče v každé lžičce

SOUTĚŽ!

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH 
nebo on-line na adrese: www.lekarna-zdravi.cz
telefonické objednávky: 581 773 807

Naturvita, a.s., tel./fax: 577 981 046, www.naturvita.cz

Doplněk stravy nenahrazuje léčivo

KYSELINA LISTOVÁ forte

JODIKAL

ŽELEZO plus

(z knihy PhDr. S. Jarolímkové a MUDr. M. Peterky, CSc.)
„…až 60 % těhotných žen trpí nedostatkem kyseliny listové. 
Podle některých zahraničních studií se ukazuje, že dosta-
tečný přísun kyseliny listové před těhotenstvím i při něm 
se významně podílí na celkovém zdravém vývoji plodu 
a snižování vrozených vad u dětí.“

Kromě zeleniny a ovoce v dostatečném množství je dalším 
zdrojem tabletová kyselina listová forte s vitaminem B12.

Cena cca 40 Kč 
Obsah balení 60 tablet

Dostatečná konzumace jódu je nezbytná po celý život, 
v některých obdobích však potřeba narůstá, například 
v těhotenství, při kojení, v období růstu, po nezvyklých 
zátěžích. 

• jód přispívá k normální činnosti nervové soustavy
• k normální tvorbě hormonů ve štítné žláze
• energetickému metabolizmu, k udržení 
 normálního stavu pokožky
 

Cena cca 50 Kč 
Obsah balení 80 tablet

 s vitaminem B12 a kyselinou listovou
 Přispívá 
• k normálnímu energetickému metabolismu
• k tvorbě červených krvinek a hemoglobinu
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení únavy, vyčerpání a dalším funkcím   
 našeho organizmu
• k přenosu kyslíku v těle

Cena cca 65 Kč 
Obsah balení 60 tablet

Těhotenství a kyselina listová

d o p l ň k y  s t r a v y

NATURVITA

Máte dostatek jódu?





CO JÍST 
ABY BYLO ZDRAVÉ

Početí miminka je rozhodně důležitá věc. A tak, pokud zrovna přírůstek do 

rodiny plánujete, měla byste se na to náležitě připravit. Velmi důležité je, 

jaké živiny vaše miminko dostane. A nejde jen o to, co mu dodáte během 

těhotenství, ale i to, co dostane vaše tělo ještě před početím.

Těhotenství



NEŽ OTĚHOTNÍTE…
To, že organismus potřebuje nějakou dobu 

na to, aby se vyčistil a dostal do optimální 

kondice, asi nebude pro nikoho žádnou 

novinkou. Jak by to ale mělo vypadat kon-

krétně? Pokud plánujete početí, měla byste 

dodržovat čtyři základní zásady.

1. zdravě jíst, 

2. cvičit, 

3. nekouřit a 

4. nepít alkohol

My si tedy dnes popovídáme o tom, co to 

znamená zdravě jíst.

• Tak tedy, samozřejmostí by mělo být, 

že do vašeho jídelníčku patří ovoce, 

zelenina, obilniny, ryby a libové maso. 

• Samostatnou kapitolu v něm tvoří 

jogurty a další mléčné výrobky, které 

dodají organismu potřebný vápník. 

Kosti matky totiž v těhotenství mohou 

velmi trpět, protože dítě z nich „od-

čerpává” vápník, který potřebuje pro 

svůj vlastní vývoj. 

• Důležitý je dostatečný obsah vitamínů 

s nejméně 400 mg kyseliny listové. Ky-

selina listová totiž působí preventivně 

proti rozštěpu páteře u novorozenců.

Nejsou to ale jen ženy, které musí dbát na 

příjem všech potřebných živin a vitamínů 

ještě před otěhotněním. Muži, kteří by se 

rádi v nejbližších dnech stali nastávající-

mi otci, by například měli denně přijmout 

nejméně 12 až 15 mg zinku. Několik lé-

kařských studií totiž prokázalo, že nedosta-

tek zinku může snižovat množství semene 

a hladinu mužského pohlavního hormonu 

testosteronu.

Přičemž zdrojem zinku mohou být: libové 

hovězí maso, jídla z fazolí, nebo tmavší část 

kuřecího masa. Máte-li obavy, zda má váš 

partner zinku v potravě dostatek, může 

ho samozřejmě užívat jako doplněk stravy 

v tabletách. 

KDYŽ BŘÍŠKO ROSTE
Pokud už čekáte miminko, váš jídelníček by 

se tomu měl samozřejmě přizpůsobit.

CO BY VE STRAVĚ NEMĚLO CHY-
BĚT? 
• Ve stravě by v odpovídajícím poměru 

měly být zastoupeny všechny složky 

potravy (bílkoviny - 80-100 g denně, 

cukry i tuky - 60-80 g denně). Oproti 

běžnému jídelníčku je proto vhodné 

zvýšit přívod bílkovin, a to rostlinných 

i živočišných. Živočišné bílkoviny totiž 

obsahují vzácné aminokyseliny, kte-

ré si lidský organizmus není schopen 

sám vytvořit. Do stravy proto zařazuje-

me mléko, sýry, z masa upřednostňu-

jeme ryby a drůbež, zatímco uzeniny 

bychom z jídelního lístku měli úplně 

vypustit. Doporučená denní dávka 

masa je 180-250 g. 

• Vhodné jsou multivitaminové doplňky 

stravy, které obsahují všechny důležité 

látky jako je kyselina listová, vápník, 

hořčík, železo, jód, zinek, vitaminy 

skupiny B.

• Vápník, obsažený převážně v mléč-

ných výrobcích, je nezbytný pro kost-

ní metabolizmus matky i plodu, pro 

krevní srážlivost a dobrou funkci ner-

vově-svalového systému. 

• Těhotenství klade zvýšený nárok na 

příjem železa, který obvyklá strava 

nemůže splnit. Je proto vhodné, aby 

těhotná žena od 4. měsíce těhoten-

ství užívala železo v tabletové formě. 

U chudokrevných se požadovaná den-

ní dávka ještě zvyšuje. 

• Pro krvetvorbu a normální vývin plodu 

je důležitá i již zmíněná kyselina listo-

vá, obsažená ve všech těhotenských 

multivitaminových přípravcích. 

• POZOR! na předávkování vitaminem 

skupiny A (denní doporučená dávka 

je 750 mg). Určitě není nutné obávat 

se užívání multivitaminových doplňků 

10

Těhotenství



Inzerce 170x115 tisk.indd   1 3. 5. 2013   10:37:24

To nejlepší pro maminky a miminka 
Více informací na www.mamavit.cz

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

  Kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí je Prefolin® – speciální 4-složkový komplex 
s obsahem kyseliny listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg vitaminu E, 200 µg 
jódu) - obzvláště důležitý v období před otěhotněním pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru. 

  Vysoký obsah hořčíku (150 mg), jehož dostatečný příjem je důležitý 
obzvlášť v těhotenství, kdy jeho potřeba stoupá.

  Nyní vyšší obsah mastných kyselin DHA (350 mg) a EPA (50 mg), 
které přispívají k normálnímu vývoji očí a mozku plodu.

  Bez barviv, bez konzervačních látek 
a bez cukru.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMDdoc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem 
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

D
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y
D

o
p

ln
ěk

 s
tr

av
y

D
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y
D

o
p

ln
ěk

 s
tr

av
y

D
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y
D

o
p

ln
ěk

 s
tr

av
y

Tisíci maminek ověřený GS Mamavit nyní obohacen o Prefolin®, DHA a EPA



stravy pro těhotné ženy. Nikdy nebyl 

objektivně prokázán jejich vliv na větší 

porodní hmotnost plodu, jak se obec-

ně traduje. 

• Jelikož se v těhotenství často objeví 

zácpa, je jako její prevence doporu-

čováno jíst dostatek syrové zeleniny, 

ovoce, celozrnné pečivo a dodržovat 

pitný režim. 

Na správný pitný režim bychom proto ne-

měli rozhodně zapomínat. To konkrétně 

znamená rovnoměrný denní příjem 2 - 3 l 

tekutin. V případě zvýšeného výdeje teku-

tin, např. v horku pocením, je třeba zvý-

šenému výdeji přizpůsobit i jeho příjem. 

POZOR! Maminky si někdy neuvědomují, 

že tak jak je škodlivý nedostatek tekutin, 

působí nepříznivě i opak: Nadměrný příjem 

tekutin totiž nepříjemně zatěžuje ledviny. 

K pití je nejvhodnější pramenitá voda, nej-

lépe bez sycení CO2, který způsobuje na-

dýmání. Slazené a ochucované vody nejsou 

vhodné, stejně jako nápoje s chininem. 

Bylinkové čaje konzumujte po předchozí 

poradě s porodníkem, některé byliny ne-

jsou v těhotenství vhodné 

(nejsou vhodné byliny, které 

mohou zvýšit napětí dělož-

ního svalu, vyvolat děložní 

stahy, stejně tak byliny, kte-

ré mohou působit silně tlu-

mivě na nervový systém). 

DÁME SI NĚCO DOBRÉHO…
• V prvním trimestru 

nepotřebuje maminka jíst větší množství 

stravy než je normálně zvyklá. Mnohé 

těhotné se v tomto období spíše naopak 

potýkají s počátečním zvracením, nechu-

tenstvím a různými změnami chutí, které 

vedou ke sníženému příjmu potravy. Ob-

vykle pomůže jíst lehko stravitelná nemast-

ná jídla – vynechat hranolky, mastná masa, 

majonézové saláty, hamburgery, slaninu, 

výrazně kořeněné a aromatické potraviny 

a jíst častěji a v menším množství. Většina 

žen obvykle dobře snáší ovoce, vařenou 

rýži, brambory, těstoviny s omáčkou, zmrz-

liny. Příjem tekutin by měl být pravidelný, 

v menším množství. První trimestr je obdo-

bí vývoje orgánů plodu a proto přítomnost 

škodlivých vlivů prostředí je potřebné nej-

přísněji omezit. Co se týká potravy, vyhne-

me se možné nákaze, pokud vynecháme 

konzumaci syrového masa (tatarský biftek), 

syrových ryb (sushi), a vajec (majonézy, tira-

misu apod.) Ovoce a zeleninu před konzu-

mací umyjeme.

• V druhém trimestru 
postupně zvracení ustupuje, averze k ně-

kterým druhům jídel však může přetrvávat 

a je nutné je z jídelníčku vyloučit. Hmot-

nostní přírůstek začíná být vidět. Teorie: 

„jezte za dva, protože živíte dva“ nejsou 

pravdivé a někdy vedou k nadměrnému 

přibírání maminek.

• V třetím trimestru 
je častějším problémem chudokrevnost, 

které je třeba zabránit vyšší konzumací 

železa. Rostoucí plod způsobuje budoucí 

mamince častější pálení žáhy nebo poru-

chy vyprazdňování. Je potřeba jíst častěji, 

v menších dávkách, ve stravě mít dostatek 

vlákniny, vynechat nadýmající jídla (fazole, 

kapusta, květák a podobně). U každé ženy 

je potřeba postupovat podle individuální 

tolerance. Na pálení žáhy pomůže konzu-

mace mléka, banánů, případně jablíček, při 

problémech s vyprazdňováním je potřeba 

se poradit s lékařem o eventuální medika-

mentózní léčbě.

zdroj: as. MUDr. Romana Gerychová, 

www.babyonline.cz,  Zena.cz, 

www.hero.cz

Foto:  SAMphoto.cz
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Také znáte ten pocit, kdy vás nadýmání a plynatost přivádí 
do rozpaků? Necítíte se ve své kůži, nemůžete se soustředit 
na běžné věci nebo se dokonce snažíte skrývat nafouklé
břicho? Pak vyzkoušejte Espumisan®.
Espumisan® pomáhá účinně snižovat množství plynu ve střevě, 
abyste se opět mohla cítit uvolněně a sebevědomě.

Lék Espumisan® obsahuje simeticon.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. K vnitřnímu užití. 
Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4,
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: offi  ce@berlin-chemie.cz ES
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a děti od 6 let

Hoďte nadýmání 
za hlavu
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Příčinou nadýmání je nadměrná tvorba plynů ve střevě. Množství 
tvorby plynů je u každého z nás jiné a je podmíněno skladbou po-
travy, stravovacími návyky a bakteriálním osídlením střeva. Nadýmá-
ní vede k nadměrnému odchodu plynů, tedy  plynatosti. Střevo je 
velmi citlivé na rozepjetí, a proto v případě, že plyny neodcházejí, 
pociťujeme v břišní oblasti nepříjemné pocity od mírného tlaku až 
po křečovité bolesti. 
Zvýšený výskyt nadýmání v těhotenství má dvě hlavní příčiny – hor-
monální a mechanickou.  V těhotenství totiž dochází ke zpomale-
ní trávících procesů vlivem zvýšené hladiny ženského pohlavního 
hormonu progesteronu. Dochází k ochabnutí hladké svaloviny ve 
střevě, což brání snadnému odchodu plynů. Druhým důvodem je, 
že  především v pozdějším stadiu těhotenství tlačí děloha na střeva, 
a tím dochází k mechanickému zpomalení postupu potravy a plynů.
Opatření proti nadýmání se v těhotenství neliší od opatření mimo 
něj. Spočívají v tzv. režimových opatřeních a podávání vhodných 
léků s obsahem simetikonu.
Z režimových opatření je důležitá úprava stravovacích návyků. Do-
statek času na jídlo vede ke snížení množství spolykaného vzduchu, 
který často bývá jednou z příčin nadýmání. Potíže s nadýmáním 
zásadně ovlivní vhodná skladba potravin. Je třeba omezit cukry, 
vyhnout se nadýmavým potravinám (luštěniny, košťálová zelenina, 
některé peckoviny, cibule) a vyvarovat se nadměrného pití sycených 
minerálních vod. Také přiměřený pohyb (např. každodenní 20minu-
tová procházka) přispěje ke zvýšení pohyblivosti střev. Pomoci mo-

hou také bylinné čaje (máta, fenykl, anýz), aplikace tepla na břicho 
(termofor) nebo masáž břicha (krouživé pohyby od pravého podbřiš-
ku ve směru hodinových ručiček).

Z volně prodejných léků proti nadýmání jmenujme například Espu-
misan. Tento lék obsahuje simetikon, což je látka působící výhradně 
fyzikálním způsobem. 
„Protože simetikon není z trávicího traktu vstřebáván, je jeho užívá-
ní v těhotenství nebo při kojení zcela bezpečné. Navíc neovlivňuje 
vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) ani jiných lá-
tek a vylučuje se z organismu nezměněn,“ říká o použití simetikonu 
v těhotenství MUDr. Michal Kvapil z gynekologicko-porodnického 
oddělení FTN v Praze.
V lékárně při výběru přípravku s obsahem simetikonu dbejte na to, 
aby se jednalo skutečně o registrovaný lék, nikoliv pouze potravi-
nový doplněk či potravinu pro zvláštní výživu. Pouze u léků schvá-
lených Státním ústavem pro kontrolu je na základě klinických studií 
ověřeno, že jsou účinné a bezpečné – a to je v období těhotenství 
skutečně důležité. Dobrý lékárník vám jistě s výběrem pomůže.
Nadýmání v těhotenství je poměrně běžnou záležitostí a ve větši-
ně případů jej lze omezit uplatňováním výše uvedených opatření. 
Nadýmání nebo plynatost však mohou být i projevem některých 
závažnějších onemocnění trávicího traktu, takže pokud vás obtíže 
trápí dlouhodobě a běžná opatřeních zůstávají bez účinku, nebojte 
se vydat pro radu k odbornému lékaři. 

NADÝMÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ
TĚHOTENSTVÍ JE JEDNÍM Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBDOBÍ V ŽIVOTĚ KAŽDÉ ŽENY. V DŮSLEDKU VELKÝCH HORMONÁLNÍCH 
I TĚLESNÝCH ZMĚN JE ALE TŘEBA POČÍTAT I S NĚKTERÝMI ZDRAVOTNÍMI OBTÍŽEMI. MEZI POMĚRNĚ BĚŽNÉ TĚHOTEN-

SKÉ PROBLÉMY PATŘÍ NAPŘÍKLAD NADÝMÁNÍ. 



Zbývá tedy zabalit dvě kabely. Jednu pro 

váš pobyt v nemocnici, druhou pro odchod 

miminka domů. Pokud máte neobvykle vní-

mavého tatínka, možná druhé zavazadlo 

zvládne zabalit bez vás, já osobně bych to 

ale určit neriskovala…

KABELKA PRVNÍ - MAMINKY
No, kabelka píšu trochu ironicky. Cestovní 

taška bude možná vhodnější. Jenže, co do 

ní?

• Občanský průkaz 

• Průkazku zdravotní pojišťovny 

• Těhotenskou průkazku - nezapomeň-

te ani na výsledky vyšetření, které byly 

psány na samostatný papír jako přílo-

ha průkazky 

• Porodní plán (Máte-li ho. Pokud neví-

te, jak na něj, podívejte se do našeho 

předchozího čísla) 

• Oddací list (Svobodné ženy: rodný 

list + příp. zápis o určení otcovství; 

ovdovělé ženy: rodný list + úmrtní list 

manžela; rozvedené ženy: rodný list + 

rozsudek o rozvodu.) 

• Prohlášení o jménu dítěte - pokud jste 

ho v poradně předem dostala. Spo-

lu s oddacím listem slouží k zapsání 

jména dítěte do matriky. Někteří zdra-

votníci žádají jeho odevzdání už při 

příjmu k porodu nebo dokonce ještě 

před porodem - pokud si nejste jisti 

jménem, nemusíte jim ho odevzdávat 

tak brzy, stačí ho vyplnit až po porodu. 

• Některé porodnice po vás budou, 

z úsporných důvodů, chtít, abyste po 

porodu nosila svou vlastní noční košili. 

K porodu vám obvykle dají tzv. andíl-

ka. Budete-li mít štěstí, dostanete ně-

kolik dalších podobných košilek i bě-

hem pobytu. Pokud jste prvorodička, 

možná si teď hýčkáte naději na vlastní 
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CO S SEBOU DO 
PORODNICE...

Bříško už se vám zvětšilo natolik, že si připadáte jako malý hroch? Sotva 

se hýbete a do schodů jen hekáte? Zřejmě se blíží váš čas. Čas odjezdu do 

porodnice.





krásné pyžamko. Nespěchejte 

do něj. Díky krvácení je mini-

málně první tři dny spotřeba 

prádla značná a nevím, nako-

lik budete schopné si zajistit 

pravidelný přísun. Raději se 

tedy zeptejte předem lékařky, 

jak to chodí právě v té vaší po-

rodnici. Pokud erární košilky 

nejsou, připravte si minimálně 

tři noční košile na rozepínání 

(a k tomu ochotnou babičku 

a kamarádku, kterým je bude-

te postupně posílat na vyprání) 

• Župan – nedoporučovala bych 

lehký krajkový. Po porodu 

bývá maminkám často zima, 

budete ráda, že se do něj schoulíte.

• Pantofle – nejlépe volnější, nohy vám 

mohou trochu otéct a pokud možno 

ty, ve kterých lze jít případně i do spr-

chy.

• 2x teplé ponožky

• 2x podprsenka na kojení 

• Vložky do podprsenky (Možná ještě 

lépe bavlněné plínky, zpočátku bývá 

produkce mléka těžko regulovatelná.)

• 8x větší kalhotky bavlněné, případně 

kalhotky jednorázové

• Hygienické potřeby

• Oblečení na cestu domů (Pravděpo-

dobně raději ještě těhotenské.)

• Bepanthen na popraskané bradavky

• Dubová  kúra  v gelu (na poraněná 

rodidla) 

KABELKA DRUHÁ – 
PRO MIMINKO
Pokud jste ještě maminka čekatelka a mi-

minko se narodí až přijde teplo: 

• jednorázovou plenu (raději dvě, mi-

minko si často usmyslí, že chce kakat, 

zrovna když odcházíte domů), případ-

ně 5 bavlněných 

• používáte-li bavlněné pleny, nezapo-

meňte na plenkové kalhotky 

• košilku, nebo bodíčko 

• dupačky, nebo kalhotky 

• kabátek 

• slabou čepičku 

• AUTOSEDAČKU 

(i pokud jedete jen kousek autem!) 

Autosedačky-vajíčka jsou vhodné 

i pro novorozence a při případ-

ném nárazu dítě v ruce neudržíte.  

ČEKÁTE NAROZENÍ 
MIMINKA KAŽDOU CHVÍLI?
Potom do tašky určitě přibalte:

• svetřík nebo další kabátek 

• teplou čepičku 

• rukavičky 

• ponožky, bačkůrky 

• fusak do autosedačky nebo deku 

 

Pokud máte porodnici opravdu za rohem 

a dopřejete miminku rovnou malou pro-

cházku, budete muset vzít navíc šátek, vak 

nebo kočárek. Rozhodnete-li se pro kočá-

rek, možná oceníte i zavinovačku a peřinky. 

Budete-li miminku dávat dudlík, tak si ne-

zapomeňte přibalit jednak dudlík a jednak 

řetízek na dudlík (abyste nemusela dudlík 

lovit po zemi). 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: tehulka.cz, tehulky.estranky.cz
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plinky.cz



TYPY KOČÁRKŮ
HLUBOKÉ KOČÁRKY 
(5000 - 17 000 KČ)
Pro novorozeně díky prostorné korbě 

ideální, ne už tak docela pro rodičovskou 

kapsu. Za šest až sedm tisíc korun, za kte-

ré se v průměru nabízejí (mohou být však 

i za více než deset tisíc), se totiž dají koupit 

kombinované kočárky. Ty lze snadno pře-

měnit na sportovní verzi pro batole a dítě, 

které již samo chodí.

Protože se hluboký kočárek pořizuje 

zejména kvůli pohodlí dítěte, měli by si 

rodiče všímat zejména velikosti korby, 

typu kol, odpružení či možnosti polohovat 

opěrku zad. Je také dobré, když se dá 

vnitřní potah prát.

Kdo bude s miminkem často jezdit autem, 

ocení korbu, která má homologaci pro 

přepravu, takže není potřeba klasická 

autosedačka. Ušetří tak zhruba patnáct set 

až čtyři tisíce za autosedačku pro kojence. 

Může pak korbu vyměnit za autosedačku 

pro větší děti. Ta vydrží dalších několik 

let (cena zhruba od 2500 do 6000 korun 

podle typu, značky).

K některým typům lze naopak připevnit 

autosedačku. To je vhodné například na 

kratší nákupy - do auta se složí jen podvo-

zek a k němu pak připne autosedačka.

KOMBINOVANÉ A SPORTOVNÍ 
(6000 - 20 000 KČ)
Dobře vybraný kombinovaný kočárek 

může vhodně posloužit od narození až 

do chvíle, kdy už ho dítě nebude vů-

bec potřebovat. Kočárek totiž obsahuje 

hlubokou a sportovní verzi a lze k němu 

koupit zpravidla i autosedačku, kterou je 

možné připnout prostřednictvím speciální-

ho nástavce.

Může mít odnímatelnou pevnou korbu 

nebo vložnou tašku. U kombinovaného 

kočárku je důležité všímat si mimo jiné 

pečlivě podvozku a kol. Protože s ním 

rodiče budou jezdit třeba tři roky, měli by 

si dobře vybrat s ohledem na terén, kde se 

budou nejčastěji pohybovat.

Malá, tvrdá kolečka se nehodí do přírody. 

Ideální jsou naopak pro jízdu ve městě po 

rovných plochách. U dražších verzí kočárků 

existují i typy kol, která sama zatáčejí.

Naopak pro jízdu v nerovném terénu je 

pro rodiče i dítě lepší sportovní kočárek. 

Má dobře odpružená velká nafukovací 

kola. Rodinám, které vyrážejí do přírody 

opravdu často, radí odborníci trojkolky. Ty 

rovněž mohou mít přední otočné kolo pro 

lepší manipulaci

GOLFOVÉ HOLE (1000 - 8000 KČ)
Měly by být především lehké, skladné a zá-

roveň pohodlné pro dítě, které už samo 

chodí a vozí se jen občas. To je také účel, 

proč se kupují. Rodiče je mohou pořídit 

v rámci kombinovaného kočárku (stojí 

zpravidla zhruba okolo deseti až osmnácti 

tisíc korun podle výbavy) nebo jen jako 

samostatné „golfky”.

Je běžné, že kolečka sama zatáčejí. Na 

výběr jsou verze s boudičkou, předním 

madlem, nákupním košíkem za ceny 

zhruba od dvou do šesti tisíc korun nebo 

jednoduché, lehké golfky určené dětem, 

které už více chodí, než se vozí, nebo na 

velmi krátké popojíždění (vypadají jako 

jednoduché látkové lehátko, někdy se 

stříškou).

Ty lze sehnat i za cenu okolo jednoho tisí-

ce korun. Kvůli malým a většinou tvrdým 

kolečkům se hodí především do města, 

tedy na hladké rovné povrchy, do terénu 

je lepší zvolit golfky s dobře odpruženými 

měkčími koly. Ocení je také matky a otco-

vé, kteří se často přepravují, ať už autem 

nebo třeba autobusem či tramvají.

KOČÁREK?
JEN TEN NEJLEPŠÍ
Miminko už  je na  cestě k  vám? Potom  již určitě plánujete nákup 

kočárku. A možností je opravdu nepřeberně.

Svět nejmenších





5 RAD PRO NÁKUP SPRÁVNÉHO 
KOČÁRKU
1. Kola vyberte podle terénu 

Ve městě a obecně na rovných 

pevných terénech budete snáze tlačit 

kočárek na menších a tvrdších koleč-

kách. Do nerovného terénu a do pří-

rody se hodí větší, nejlépe nafukovací 

kola. Pozor na rozchod kol; mohlo by 

se stát, že se do úzkého panelákové-

ho výtahu nevejdete.

2. Měl by vážit, co nejméně 

Pokud se kočárek často přepravuje 

a skládá, měla by být váha co možná 

nejnižší. Stále by však měla být přimě-

řená váze dítěte. Není rozumné vozit 

čtyřleté dítě v lehoučkých golfkách.

3. Jak se dá kočárek skládat 

Pokud budete kočárek často převážet 

v autě, měli byste si pořídit takový 

model, který má jednoduchý, rychlý 

a praktický systém složení a rozložení. 

Totéž platí, pokud máte malý byt, 

takže musíte kočárek pokaždé složit.

4. Co patří do výbavy 

Při koupi se ptejte, co všechno ke 

kočárku patří. Na první pohled 

vyšší cena může obsahovat například 

i tašku, pláštěnku, síťku proti hmyzu 

či autosedačku. Vyplatí se pořídit ko-

čárek s pracím a dobře omyvatelným 

potahem. Pokud tyto věci ve výbavě 

nejsou, může jejich dokoupení pro-

dražit kočárek o několik tisíc korun. 

Například autosedačka stojí třeba 

i okolo čtyř až šesti tisíc korun.

5. Jak je velký košík a jak praktická 

rukojeť 

Velký košík ocení zejména rodiče, 

kteří využívají kočárek zároveň jako 

nákupní košík. Rukojeť, kterou lze 

převrátit, není zbytečný luxus. Vyu-

žijete ji, když svítí slunce nebo chce 

dítě vidět ven.

DOPRAVA VAŠEHO DĚŤÁTKA
Několik variant: 

• Varianta Baby vak nebo šátek + (hlu-

boký kočárek) + sporťák

• Varianta hluboký kočárek + sporťák 

nebo golfové hole

• Varianta trojkombinace + golfové 

hole

• Varianta Sada trio (podvozek + auto-

sedačka + korba)

• Varianta trojkombinace + krosnička 

ORIENTAČNÍ CENY

• šátek Vatanai 2 000,- až 3 000,- (Pro 

děti do tří let) 

• Baby vak 800,- 900,- (BABY VAK je 

určen pro kojence a děti do 14 kg)

• hluboké kočárky v průměru asi od 5 

000,- do 15 000,- 

• trokombinace 6000,- až 20 000,- (od 

narození)

• golfáče od 2 500,- do 7 000,- (nedo-

poručuje se dřív, než dítě samo pevně 

sedí)

• sporťáky 5 000,- až 7 000,- (od naro-

zení nebo od tří měsíců)

• sada Trio (podvozek, autosedačka, 

korba) 12 000,- až 18 000,- (od naro-

zení, autosedačka do 13 kg)

• Krosnička 2000,- až 4500,-

-if-

Foto: SAMphoto.cz  

Zdroj: Idnes.cz, emimino,cz
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 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Soukromé jesle a školky

BIMBULE 

– planeta dětských snů

od ucha k uchu?

Knihu můžete zakoupit 
u všech dobrých knihkupců 
nebo na www.fragment.cz!

ha k uchu?ha k uchu?

Neváhejte, sbalte kufry, 
popadněte duhovou letenku 
a vzhůru na Bimbuli!

od od 
216 ×

 276 m
m

, váz., 64 str., 249 Kč

Inzerat do Moje rodina a ja1-2014 - Krkouni.indd   1 13.12.2013   13:38:18



MEGAFYT PHARMA – 
DĚTSKÝ ČAJ PRŮDUŠKY

• Vyvážené složení pro děti již 

od ukončeného 6.měsíce

• Ideální v zimním období

Své odpovědi posílejte na adresu: soutěž@rodinaaja.cz

BEBE BRUMÍK LESNÍ OVOCE: 
Nový BeBe Brumík, součást vyvážené svačinky, v sobě ukrývá náplň s příchutí lesního ovoce s 45 % obsahem ovoce  
v ovocné složce - a to vše samozřejmě bez barviv a konzervantů.
Chcete vyhrát balení oblíbeného Brumíka? Stačí odpovědět na soutěžní otázku:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
S jakou novou příchutí přichází BeBe Brumík?
A) ananas
B) švestka 
C) ostružiny a borůvky

VYHRAJTE PÉČI O VLASY
Krásné a hebké vlasy už za dva týdny s řadou Dove Intensive Repair! Pokud 
cítíte, že jsou vaše vlasy poškozené, oslabené a nelesknou se tak jako dřív, 
rozhodně nepanikařte. Místo toho v klidu vsaďte na přípravky pro péči  
o poškozené vlasy z nové řady Dove Intensive Repair, díky které budou vaše 
vlasy krásné a hebké už za dva týdny. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Pro jaký typ vlasů je určena řada Dove Intensive Repair? 
A) Mastné
B) Jemné
C) Poškozené 

Nápovědu najdete na webových stránkách www.dove.cz. Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

PARANIT SENSITIVE
Paranit Sensitive je první přípravek pro-

ti vším, u  kterého byla prokázána 100% 

účinnost.  Stačí pouze jediná aplikace 

a  vlasy vašeho dítěte budou opět čisté. 

Paranit Sensitive je něžný k vlasům i po-

kožce, zato krutý k vším. Vši i hnidy totiž 

dokáže odstranit nejen rychle, ale přede-

vším stoprocentně spolehlivě!

Balení Paranit Sensitive + šampon  

+ hřeben  za cenu 399 Kč /15.99 €.

WWW.OMEGA-PHARMA.CZ

NOVINKY U HAMÁNKA – 
SVAČINKY S TVAROHEM

Značka kojeneckých výživ Hamá-

nek rozšiřuje svoji řadu Svačinka 

o 2 nové produkty s tvarohem - 

s banány a jahodami. Oba druhy 

obsahují celých 20 % tvarohu 

a hodí se nejen pro nejmenší, ale 

také jaké skvělá svačina pro děti 

do školy. Výhodou bezesporu 

rovněž je, že Svačinky nemusejí 

být uchovávány v lednici. Doporu-

čená maloobchodní cena za balení 

2x130 g činí 31,90 Kč. To nejlepší pro maminky a miminka 
Více informací na www.mamavit.cz

  pro období plánování těhotenství
  pro období těhotenství
  pro období kojení

 Kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů, jejichž 
součástí je Prefolin® – speciální 4-složkový komplex s obsahem 
kyseliny listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 
120 mg vitaminu C, 23,5 mg vitaminu E, 200 µg jódu) – obzvláště 
důležitý v období před otěhotněním 
pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu v 1. trimestru. 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., 
ředitel ÚPMD
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem 

pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí
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Tisíci maminek ověřený GS Mamavit nyní obohacen o Prefolin®, DHA a EPA



SOUTĚŽTE O BALÍČEK PRO ZDRAVÉ ZUBY
Signal Expert Protection přichází s převratnou technologií péče o zuby. Odborníci se při jejím vývoji 
řídili doporučením zubních lékařů a inspirovali se účinky zubní nitě a ústní vody. Signal tak vytvořil 
svou zatím nejvyspělejší zubní pastu s aktivním HAP minerálem, zinkem a mikrogranulemi.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik variant má multifunkční zubní pasta Signal Expert Protection?
A) 1
B) 2
C) 3 

Nápovědu najdete na webových stránkách www.signalweb.cz! 
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz

• kysaný mléčný výrobek,

• hustá, krémová konzistence,

• jemná, lahodná chuť,

• má široké uplatnění v teplé i stu-

dené kuchyni,

• obsahuje 15% tuku

WWW.MLEKARNA-VALMEZ.CZ

KYSANÁ SMETANA Z VALAŠSKA

LIBENAR
Zdravotnický prostředek Libenar nosní kapky pro děti se používá nejen 

pro každodenní hygienu nosu u novo-

rozenců. Čistí nos u dětí, které 

ještě neumí správně smrkat. 

odstraňuje přebytečné nosní se-

krety a díky svému zvlhčujícímu 

účinku rychle zklidňuje suchou 

sliznici.

Je vhodný zejména při běžné 

a alergické rýmě, jako pomoc při 

odsátí nosního hlenu a usnadně-

ní správného kojení i spánku.

Tělové máslo se čtyřmi různými vů-

němi přírodní kosmetiky Bioturm je 

lehce roztíratelné, vhodné hlavně na 

suchou pokožku, kterou zanechává 

vláčnou a jemnou. Základem je bam-

bucké máslo, jojobový a slunečnicový 

olej, směs éterických olejů, obohaceno 

vitamínem E. Bez konzervačních látek, 

vonných látek, barviv a tekutého 

parafínu. Balení 200 ml za výhodnou 

cenu.

Více informací na WWW.EKOZENA.CZ

Bupi BABY Šampón na 
tělo a vlásky
Jemný příjemně parfemovaný 

přípravek bez alergenů mile 

překvapí nejednu maminku. 

Šampón je namíchán s neoby-

čejnou pečlivostí a s ohledem na náročné po-

třeby malých dětí. Přípravek obsahuje přírodní 

složky, které jsou šetrné i k té nejjemnější pleti 

a díky vyváženému obsahu lanolínu a pan-

thenolu pokaždé zajišťují optimální hydrataci 

a vláčnost pokožky. Příjemná vůně šampónu 

navíc udělá z každého dalšího koupání doko-

nalý rituál, který děťátko pokaždé spolehlivě 

ukolébá k spánku.

WWW.BUPI.CZ

saf-instant 10 g
„osvědčená kvalita v novém obalu“

Tuto léty prověřenou značku 

francouzského instantního droždí 

najdete nyní ve svém obchodě  

v novém atraktivním balení. 

Přednosti:

• dlouhá trvanlivost  

(až 18 měsíců)

• praktické použití a skladování

• vhodné pro bezlepkovou  

dietu a pro použití  

v domácích pekárnách

 www.drozdi.cz

REMOSKA(R) v novém designu a s ještě nižší spotřebou - jen 400W!

Víte, že... ?

Náklady na 10 min předehřátí el. trouby jsou jako 1 hodina používání 

Remosky. Za 1 hodinu používání Remosky zaplatíte jen 2,- Kč  

( při ceně 1 kWh = 5,- Kč ).



Četla o radosti a klidu, který rodičům 

a dětem znakování přineslo a rozhodla 

se to tedy také vyzkoušet.  „Znakujeme 

všichni tři a moc nás to baví. Občas se při-

dají i prarodiče a hlavně Karolínčina teta. 

Když byla nemocná a museli jsme odsát 

nos, vždy jsme po akci znakovali HOTOVO. 

Karolínka se rychleji uklidnila a sama uka-

zovala HOTOVO,“ říká Lenka a dodává, že 

situací, kdy jim znakování pomáhá, je víc, 

než očekávala.

Program znakování Baby Signs přivezla 

před šesti lety do České republiky Micha-

ela Tilton. Seznámila se s ním v USA, kde 

několik let žila. Nadchnul ji natolik, že ho 

vyzkoušela s oběma svými dcerami. „Chtě-

la jsem pro své děti to nejlepší, a tak jsem 

zvolila program, který je ověřen výzkumem 

a také vyzkoušen miliony rodičů z různých 

zemí světa. Vyplatilo se to. Byla jsem vý-

sledky nadšena stejně jako maminky, které 

se svými dětmi znakovaly před námi,“ říká 

Michaela Tilton. Dnes už její dcery znako-

vání odrostly, ale program je dále využíván 

tisíci českých rodičů.

MLUVÍCÍ MIMINKA
„To, že miminka nedokáží mluvit, ještě 

neznamená, že nám nemají co říci. Chtějí 

se s námi podělit o to, co je těší, trápí, 

co chtějí... Problémem je, že schopnost 

mluvit se vyvíjí pomaleji než jejich touha 

komunikovat. Naštěstí batolata dokážou 

ovládat ruce a další části těla dříve než hla-

sivky a ostatní „nástroje“ nutné k verbální 

komunikaci. To dává dětem příležitost 

komunikovat pomocí gest a překlenout 

tak období, než přijdou slova,“ vysvětlila 

Michaela Tilton, proč je dobré nabídnout 

dítěti takovou formu komunikace v době, 

kdy ještě slova nezvládnou. Je to jedno-

duché a zcela přirozené, jako je naučit 

dítě mávat pápá nebo zvedat ručičky při 

ukazování, jak je dítě veliké. Znakující děti 

ale používají desítky znaků a postupně 

je kombinují se slovy.  Rodiče nejčastěji 

začínají s dětmi mezi 6 a 12 měsíci, ale má 

význam začít i později, i když už dítě umí 

první slova, pokud stále existují situace, 

kdy nám chce dítě něco říct a my nevíme, 

co. Někdy má rodič pocit, že roční dítě, 

které už umí 5 slov, nemá co znakováním 

získat. Jen těžko si dovedou představit, 

o kolik by byla jejich komunikace bohatší, 

kdyby dítě umělo k tomu ještě 30 znaků 

JAK SE DOMLOUVÁTE 
SE SVÝM BATOLETEM?
Maminka  roční  Karolínky  Lenka  zhlédla  film,  kde  parodovali 

znakování s dětmi. Utvrdil ji v jejím názoru, že to není nic užitečného. 

Jak  ale  navštěvovala  různé  portály  pro  rodiče,  stále  častěji  na 

znakování Baby Signs narážela. 
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– a právě tahle zkušenost je zdrojem 

ohromného nadšení znakujících rodičů 

s programem Baby Signs.

ŘEKNI, CO TĚ TRÁPÍ...
Dalším nečekaným bonusem je, že máte 

možnost předejít oboustranně stresujícím 

situacím, kdy dítě pláče a rodiče zkouší 

všechny možnosti, co je napadnou. Po-

mocí znaku totiž může dítě snadno sdělit, 

co ho trápí nebo co si přeje. Michaela 

uvádí příklad se svou dcerou: „Jednou 

večer seděla nad talířem s kaší a navzdory 

tomu, že je dobrý jedlík, ten večer nejedla. 

Napadlo mě, že asi nemá hlad nebo chce 

něco jiného, ale co? Místo dlouhého testo-

vání a nabízení alternativ, jsem se jí zepta-

la, proč to nechce? K mému překvapení 

Sarah znakovala „horké“ – usmála jsem se 

a ukázala jsem jí, že kaše není horká a ona 

se pustila do jídla. Kdyby znak neznala, 

nevím, jak dlouho bychom se trápily, než 

bych rozluštila, v čem je problém,“ dodává 

s úsměvem Michaela Tilton. 

Druhou věcí je, že znakovou řečí přispívá-

me k emočnímu a intelektuálnímu rozvoji 

dítěte. Rodiče jsou často velmi překvapeni, 

co všechno jejich malé dítě dokáže vnímat 

a čemu rozumí. Přistupují pak k dítěti 

automaticky s větším respektem, obdivem 

a láskou, což má pozitivní vliv na sebevě-

domí a pohodu našich nejmenších. Děti 

totiž často k velkému překvapení svých 

rodičů neznakují jen své potřeby, ale dělí 

se s rodiči o svůj svět. Když roční Terez-

ka při přebalování slyšela, jak v předsíni 

zazvonily jejich psovi známky na obojku, 

hned to znakem sdělila své mamince. Její 

obdiv z toho, jak je její nemluvně chytré, 

jí samozřejmě dává motivaci častěji s ní 

hovořit, více toho vysvětlovat a hlavně 

hovořit o tom, o co si batolátko řekne. 

To vše přispívá nejen k rozvoji dítěte, ale 

i jejich vztahu.

Foto: SAMphoto.cz



Na člověka se klíště přisaje na různé části 

těla, nejčastěji na ruce, nohy, hlavu, ale 

i oblast uší. Sliny klíštěte, které se uvolní 

do rány, když propíchne kusadly pokožku, 

mají znecitlivující účinek, a tak člověk necí-

tí žádnou bolest a často si rány ani nevšim-

ne. Mimo jiné i proto si někteří nemocní 

klíšťovou encefalitidou vůbec nevybavují, 

že by měli na těle přisáté klíště. Nákaza 

člověka je ale možná nejen po přisátí 

klíštěte. Určité riziko představuje i surové, 

tepelně nezpracované mléko nakažených 

koz, krav a ovcí. Může obsahovat virus 

klíšťové encefalitidy. A tak dochází k náka-

ze výjimečně i požitím tepelně nezpracova-

ného mléka nebo mléčných výrobků (např. 

sýr z tepelně neupraveného ovčího mléka) 

nakaženého zvířete. 

Mezi oblasti s nejvyšším množstvím naka-

žených klíšťat v naší republice patří oblasti 

jižních a západních Čech, okolí Vranov-

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA 
A OČKOVÁNÍ PROTI JEJÍMU PŮVODCI

Klíšťová  encefalitida  (klíšťový  zánět  mozku)  je  nakažlivé  virové 

onemocnění. Virus se přenáší klíšťaty na  lesní hlodavce, na divoce 

žijící a domácí volně se pasoucí zvířata, která se stávají přirozeným 

zdrojem nákazy pro člověka. Přenos viru se děje prostřednictvím slin 

nakaženého klíštěte.

Svět nejmenších



Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: 
FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER a FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER

Léčivá látka: Virus encephalitidis inactivatum purifi catum.
Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě pročtě-
te příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

BAXTER CZECH spol. s r. o. 
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 
tel.: +420 225 774 111

Chraňte očkováním před klíšťovou 
encefalitidou nejen své děti, ale i sebe.
Informujte se o aktuální výši příspěvku u své zdravotní pojišťovny.

Nechte se očkovat u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru. Informujte se 
na bezplatné lince 800 202 010 (v pracovní dny 9–17 hod.).
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www.pozorkliste.cz

ské přehrady, okolí Brna a severních částí okresů Bruntál 

a Opava, ale také Povltaví, Posázaví a rekreační oblast kolem 

Berounky. 

Výskyt onemocnění souvisí s aktivitou klíšťat. Nejvíce nemoc-

ných je zpravidla od začátku léta do pozdního podzimu. 

Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh. Doba od 

nákazy do začátku prvních příznaků nemoci bývá 1-4 týdny. 

Nemocné dítě je unavené, bolí ho v krku, hlava, svaly, má 

zvýšenou teplotu nebo horečku. U některých pacientů může 

nemoc touto fází skončit a dojít k úplnému uzdravení. 

U jiných se po několikadenním zlepšení znovu objeví teploty, 

silná bolest hlavy, zvracení, spavost a poruchy spánku, svět-

loplachost. To jsou již známky zánětlivého postižení mozku 

a mozkomíšních plen. Kromě výše uvedených příznaků se 

mohou objevit chabé obrny některých nervů. Velice důle-

žitou součástí léčby je klid na lůžku alespoň 3 týdny. Ještě 

mnoho měsíců po prodělané klíšťové encefalitidě se mohou 

u více než 50% pacientů objevovat bolesti hlavy, únavnost, 

zvláště na slunci. Zatímco u dospělých probíhá toto onemoc-

nění relativně často komplikovaně s výraznějším postižením 

mozku a s častějšími pozdními následky, jako jsou trvalé obr-

ny, poruchy koncentrace a paměti, atrofie svalů, je průběh 

nemoci u dětí většinou lehčí a komplikací je podstatně méně. 

OD JAKÉHO VĚKU JE MOŽNÉ DÍTĚ OČKOVAT?
Vakcínou proti klíšťové encefalitidě se mohou očkovat děti 

starší jednoho roku. V případě zvýšeného rizika přenosu 

infekce je možné očkovat i děti mladší. 

V kterém ročním období očkovat a podle jakého schématu? 

• Očkuje se třemi dávkami do ramene nebo do hýžďové-

ho svalu. 

• Nejvhodnější je tzv. pomalé schéma očkování: začíná se 

koncem podzimu nebo v zimě a mezi první a druhou 

dávkou očkování je interval 1-3 měsíce, třetí dávka se 

podává za 9-12 měsíců po druhém očkování. 

V případě potřeby dosažení rychlé ochrany před klíšťovou 

encefalitidou existují modifikované způsoby očkování podle 

tzv. zrychleného schématu. 

TŘI DÁVKY NESTAČÍ?
Paměť imunitních buněk je třeba v pravidelných intervalech 

posilovat. Přirozenou cestou posílení imunity by byl náhodný 

kontakt s nákazou, ale ten není naštěstí tak častý a nezbývá 

než osvěžit imunitní systém přeočkováním, a to v intervalu 

3-5 let. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OČKOVÁNÍ PROTI  
KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
Nežádoucí účinky se objevují zřídka a jsou podobné jako po 

jiných očkováních: 

• přechodné zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu, 

teplota přesahující 38°C, která dobře reaguje na antipy-

retické léky; 

• potíže většinou zmizí do druhého dne; 

• od druhé dávky očkování jsou horečnaté reakce velmi 

vzácné. 

Foto: SAMphoto.cz



Upozorňuji vás, že s tím naprosto nic ne-

naděláte. Mnohem zásadnějším argumen-

tem, než vámi omílaným: není to zdravé je 

– chutná to a jedí to všichni. Nezbývá, než 

najít kompromis. Občas zamhouřit obě oči 

a kalorickou nezdravou bombu „obložit“ 

jinak vyváženým a zdravým jídelníčkem. 

Jenomže, jak by měl vlastně vypadat?  

JÍDELNÍČEK PRO VAŠEHO 
PŘEDŠKOLÁČKA
Zdravé dítě předškolního věku (od tří do 

šesti let) roste přiměřeně podle genetic-

kého kódu, který získalo od svých rodičů. 

Potřeba přívodu energie pro předškolní 

dítě se dále zvyšuje, s jednotkou hmotnos-

ti (kg) se však oproti předchozímu období 

života (batolete) snižuje. Například ener-

getická potřeba pětiletého dítěte (v tomto 

věku nezávisle na jeho pohlaví) je z 50 % 

určena k zajištění bazálního metabolismu 

(tedy udržení základních životních procesů 

organismu v době klidu), kolem 26 % 

energie dítě potřebuje ke své pohybové 

aktivitě a 12 % energie potřebuje organi-

smus dítěte k tomu, aby byl zajištěn jeho 

přiměřený růst. Zbývající energie se ztrácí 

při metabolických procesech spojených se 

zpracováním výživy či vyloučením jejich 

produktů z organismu. 

Kromě dostatečného přívodu energie po-

třebuje dítě předškolního věku ke svému 

růstu a vývoji i dostatečný příjem kvalitních 

surovin. 

• Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g bíl-

kovin na 1 kg tělesné hmotnosti, a to 

živočišného i rostlinného původu. 

• Podíl tuků na celkovém energetickém 

příjmu by neměl poklesnout pod 

27 %, a může dosáhnout až 32 %. 

Důležité je dostatečné zastoupení 

polynenasycených mastných kyselin, 

obsažených v rostlinných olejích 

i rybách. 

• Celkový příjem cholesterolu by denně 

neměl překročit 100 mg na 1000 

kcal, (např. 100 mg cholesterolu 

obsahuje asi 40 g másla, 60-90 g 

vepřového masa, 100 g sádla nebo 

šlehačky, ale až 700 ml mléka). 

• Příjem sacharidů by měl uhradit jak 

energetickou potřebu, tak potřebu 

vlákniny. Sacharóza (cukr, sladkosti) 

ABY MU CHUTNALY 
ZDRAVÉ POTRAVINY
Vaše děťátko už není žádné batole, den co den ho vodíte do školky 

a  spolu  se  spoustou  dovedností  jistě  získalo  i  nějaký  ten  zlozvyk. 

Nastává období, kde už není ochotné bez výhrad konzumovat zdravé 

potraviny, které mu nabízíte. Dříve nebo později objeví kouzlo párku 

v rohlíku, hamburgeru a coly.

Předškoláček





by měla být konzumována s mírou, 

odpovídající asi 10 - 12 % celkového 

přívodu energie. V tomto věku, po-

kud pro to nejsou dietní důvody, není 

třeba zaměňovat cukr náhradními 

sladidly. To se netýká medu, med je 

sladidlo přírodní. 

Neméně důležitý je samozřejmě příjem 

vitamínů a minerálních látek. Děti navště-

vují kolektivní zařízení a setkávají se zde 

více s různými infekty. V závislosti na svém 

imunitním stavu jim pak podléhají nebo 

naopak odolávají. Co by jim tedy ještě 

určitě nemělo chybět?

• Vitamíny A, B, C a E. Velkou měrou 

je dodá ovoce a zelenina. Obiloviny 

(chléb, těstoviny a další) jsou přede-

vším zdrojem vitaminů skupiny B. 

Z tuků je nejvhodnější používat oleje, 

které jsou bohaté na vitamin E, dále 

čerstvé máslo, případně i smetanu, ve 

kterých je dostatek vitaminu A. 

• Vitamin D vzniká v kůži z provitaminů 

působením slunečního záření, takže 

v létě je jeho příjem touto cestou je 

většinou dostačující. V zimním období 

se doporučuje denní dávku zvýšit až 

na 10 µg. 

• Z minerálních látek je velmi důležitý 

dostatek vápníku a železa, dále sodí-

ku, draslíku, a hořčíku, ze stopových 

prvků zinek, měď a selen. K zajištění 

těchto látek je proto nutné, aby 

v potravě měly děti nadále dostatek 

mléka, masa, ale i ovoce a zeleniny. 

NAŠE DÍTĚ ŠPATNĚ A MÁLO JÍ! 
CO S TÍM? 
To je častá otázka, se kterou se rodiče 

obracejí na dětského lékaře. Lékař musí 

posoudit, zda to není projev nějakého 

onemocnění. Často však žádné nenajde. 

Všechny děti nejsou stejné, rodiče či pra-

rodiče mají na děti různé nároky. Dobrým 

ukazatelem toho, zda má dítě dostatek 

výživy, je sledování jeho váhy a výšky či 

jejich změn v určeném časovém intervalu. 

Tyto údaje je nutné posoudit ve vztahu 

k údajům ostatní populace. Slouží k tomu 

křivky růstu a vývoje dětí dané populace. 

Má-li dítě opravdu nedostatek výživy, pro-

jeví se to v opožďování jeho vývoje a měli 

bychom se poradit s lékařem. 

JAK SE VYHNOUT POTÍŽÍM PŘI 
JÍDLE
• Předkládejte dítěti rozmanitou 

stravu a dejte mu alespoň částečně 

příležitost, aby si samo vybralo, co 

bude jíst. 

• Netrestejte je, když určité jídlo 

nechce, ale ani neodměňujte, že 

jiné jídlo sní bez protestů („Sněz tu 

mrkvičku a pak si můžeš jezdit na 

tříkolce.“) 

• Nevěnujte příliš mnoho času přípravě 

jídla zvlášť pro dítě – pak je to pro vás 

mnohem horší, když jídlo nechce jíst. 

• Jestliže se dítě loudá s jídlem, ne-

spěchejte na ně. Je normální, že jí 

pomaleji než dospělí. 

• Nenuťte dítě, aby snědlo víc, než 

samo chce. Jestliže normálně roste, je 

zřejmé, že jí dost. 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Podle Velké knihy o matce a dítěti E. Fe-

nwickové (Perfekt, Bratislava 2000) MUDr. 

Petr Tláskal, CSc., FN Motol, nutrivit.cz

NEZAPOMEŇTE NA MLÉKO!
Jídelníček dítěte předškolního věku by 
měl samozřejmě obsahovat mléko nebo 
mléčný výrobek v každém z denních jídel. 
Denně by mělo dostat půl litru mléka nebo 
by mělo sníst čtyři porce mléčných výrob-
ků. Mléko a mléčné výrobky jsou cenným 
zdrojem vápníku, bílkovin a vitaminů. 
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UŽIJTE SI S NÁMI TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN!

www.bamboolik.cz

MODERNÍ PLENKY
JSOU Z LÁTKY

I malé dítě ví, že ..
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NEPODCEŇUJTE 

SVAČINY
Stále častěji se u dětí objevují zdravotní problémy typu 

dětské  cukrovky,  vysokého  cholesterolu,  vysokého 

krevního tlaku a dětské obezity. Základní podmínkou 

jak  těmto  nemocem  předcházet  je  pravidelné 

a vyvážené stravování. 



To brání vzniku silného pocitu hladu, kdy 

člověk, děti nevyjímaje, sní první pamlsek, 

který je dostupný. Což je při velkém rozší-

ření rychlého občerstvení a sladkostí cesta 

do stravovacího pekla. 

Jako preventivní opatření, které zabrání 

pocitu hladu a tím i situaci, kdy člověk sní, 

na co přijde, je nutné v průběhu celého 

dne dodávat tělu a mozku malá množství 

potravy. Primární je hlavně u dětí zabez-

pečit chutné a zdravé svačiny do školy, ale 

i na odpoledne na kroužky nebo sportovní 

trénink.  

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

ho stravování měla skládat ze tří základ-

ních skupin potravin. Bílkovin, vitamínů 

a vlákniny. Vypadá to složitě, ale pokud 

se na to podíváme z praktického hlediska, 

zjistíte, že je to snadné. Bílkoviny zabez-

pečí mléčný výrobek, vitamíny zase ovoce 

nebo zelenina a vláknina je v dostatečném 

množství obsažena v celozrnném pečivu. 

TIP NUTRIČNÍ 
PORADKYNĚ
• Pamatujte. Svačina musí děti bavit. 

Střídejte druhy ovoce. Nebojte se dát 

dítěti oblíbené oříšky nebo jogurty 

s veselými přísadami – kuličky, lentilky 

atd… 

• Svačinu hezky zabalte. Vyberte si 

barevnou krabičku. Pro zpestření jí 

můžete své ratolesti polepit například 

veselými samolepkami.

 

Dětské svačiny by měly především být 

zdravé a energeticky vyvážené. „Dětskému 

organismu totiž na jednu stranu umožňují 

doplnit energii, na druhou však také pod-

porují jeho pozornost a mají kladný vliv na 

učení,“ vysvětluje pediatrička MUDr. Dana 

Nedělková a dodává: „Snížená konzu-

mace svačin je často způsobena špatným 

načasováním aktivit. Během dopoledních 

přestávek děti často upřednostňují hru se 

spolužáky, musí stihnout toaletu apod. 

Odpoledne pak navazují sportovními 

aktivitami, svačinu proto často nestíhají 

dojíst.“

 

SVAČINA (NEJEN) DO ŠKOLY
Základem správné školní svačiny je pečivo 

doplněné zeleninou. V dětské svačině 

má mít své místo i ovoce. Jako dopole-

dní svačina je vhodný např. tmavý chléb 

namazaný vrstvou pomazánky z tvarohu 

s plátkem šunky nebo sýra a nakrájenou 

zeleninou. Pro odpolední svačinu jsou 

vhodné jogurty, mléčné nápoje nebo müsli 

tyčinky, k tomu jablko nebo pomeranč. 

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

ná houska

• Jogurt + hruška + vícezrnná bagetka

• Oříšky + mandarinka + jogurt 

SKLADBA SVAČINY – PROČ JSOU 
TAK DŮLEŽITÉ MLÉČNÉ 
VÝROBKY? 
Mléčné výrobky jako jsou mléko, jogurty 

i tvarohové výrobky nejsou jen rychlým 

a snadno dostupným zdrojem bílkovin, ale 

obsahují velké množství vitamínu D a váp-

níku, který je důležitý pro růst dětského 

organismu. Strava bohatá na vápník a vi-

tamín D zpevňuje kosti. Kosti jsou živou 

tkání a tyto složky potřebují děti denně ke 

správnému růstu. 

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

věku 4 – 8 let potřebují 800 mg vápníku 

denně, to jsou 3 stravovací dávky denně. 

Dospívající ve věku 9 – 18 let potřebují 

1 300 mg vápníku denně, to odpovídá 

čtyřem stravovacím dávkám denně. 

NEZAPOMÍNEJTE NA PITNÝ 
REŽIM
„Důležité je také nezapomínat na pitný re-

žim. Dítě by mělo denně vypít 1,5 až 2 litry 

tekutin,“ zdůrazňuje pediatr, MUDr. Zlatko 

Marinov. Co se týká skladby pití, určitě 

by to neměly být sladké limonády, nebo 

neředěné džusy. Doporučují se naopak 

minerálky, nebo například obyčejná čistá 

voda, která by měla tvořit základ pitného 

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

rodiče vyvarovat především:

Výrobků, jež obsahují volné nasycené tuky 

(např. máslo, sádlo).

Výrobků, jež obsahují skryté nasycené 

tuky: 

Uzenářských výrobků (např. salámy, 

paštika).

Tučného pečiva (např. buchty, koláče, 

plněné croissanty).

Pokrmů typu „fast food“ (např. párek 

v rohlíku, hamburger, pizza).

Sladkostí, sladkých minerálek a limonád.

NEZAPOMEŇTE NA ODPOLEDNÍ 
SVAČINY
Odpolední svačina bývá menší než dopo-

lední.

Měla by tvořit přibližně 10% z celkového 

denního příjmu energie. 

Složení: Komplexní sacharidy (slané obilo-

viny) + bílkoviny + ovoce nebo zelenina. 

I odpoledne tělo vyžaduje sacharidy. Větší 

důraz je ale kladen na komplexní sacha-

ridy a měl by se zmenšit podíl jednodu-

chých cukrů. Odpolední svačina by měla 

následovat 3 – 4 hodiny po obědě.

• Pokud má dítě málo pohybu, mělo 

by se odpoledne vyhýbat ovoci, sla-

zeným mléčným výrobkům i sladkým 

obilovinám, jako jsou müsli tyčinky 

či jiné sladké cereálie. Vhodnější jsou 

slané varianty sacharidů (čerstvé 

celozrnné pečivo, tmavé chleby z ce-

lozrnného šrotu nebo knäckebrot) 

doplněné bílkovinou a zeleninou.  

• Pokud jste k obědu připravili příliš 

velkou porci, nebo ji dostali v restau-

raci, oddělte část a schovejte si ji na 

odpolední svačinu. Pokud víte, že si 

dítě rádo dá uzeniny, je také mnohem 

lepší variantou připravit mu je k svači-

ně, než k večeři. Víte-li, že miluje fast 

food, můžete mu k odpolední svačině 

připravit jeho zdravější variantu – na-

příklad variantu párků vhodnou pro 

děti, k tomu kečup bez konzervantů 

a celozrnný rohlík. Vytvoříte tak zdra-

vou variantu hot dogu. Chutě dítěte 

si přijdou na své a vy se neprohřešíte 

proti zdravé výživě. 

A jaké další příklady zdravé odpolední 

svačinky pro váš máme? Samozřejmě lze 

použít cokoliv z dopoledních modelů, 

můžeme si dopřát i něco navíc…

• Jogurt 
Naučte dítě jíst ten bílý, přírodní, 

a máte vyhráno. Je to ideální odpole-

dní snack. 

• Popcorn 

Je napěchovaný antioxidanty po-

lyfenoly, a to v takové míře, že se 

jejich obsahem vyrovná ovoci nebo 

zelenině. Navíc na dlouho zažene 

hlad. Samozřejmě nejlepší popcorn 

je ten, který je připraven bez tuku 

či příchutě. Koupíte ho v běžných 

obchodech s potravinami nebo v bio 

prodejnách. 

• Banány 

Rychle doplní energii a nezatíží 

trávení. Jíst se dají prakticky všude 

a při všem. 

• Tmavá čokoláda 
Ale ano, kvalitní tmavou čokoládu 

občas můžete dítěti dopřát. Obsahuje 

hodně kakaa (to znamená antioxi-

danty) a málo cukru. 

• Arašídové máslo 
Výživově hodnotný snack dopřejte 

dítěti s celozrnným pečivem. Výzku-

my ukázaly, že pravidelné pojídání 

kvalitního arašídového másla (takové 

kromě arašídů obsahuje už jen sůl 

nebo cukr) funguje jako prevence 

proti srdečním onemocněním. 

• Granola 

Jde o křupavé zapečené müsli bez 

přidaného cukru. Obsahuje oves-

né, pšeničné a žitné vločky, kokos, 

palmový tuk, různá semínka, rozinky 

či ořechy.

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

Foto: SAMphoto.cz
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Masné výrobky Steinex vždy splňují standardy kvality a bezpečnosti
potravin stanovené certifikátem IFS (International Featured Standard)
a normami HACCP. Také díky těmto faktům skupiny nezávislých
odborníků pravidelně oceňují snahu společnosti Steinex, a.s.
různými významnými cenami za kvalitu a chuť uzenářských výrobků. 

Steinex, a.s.
Mojmírovo náměstí 20
612 00  Brno - Královo Pole

www.steinex.cz
20132012

„Dobré uzeniny jsou tradičním českým 
výrobkem, který patří neodmyslitelně

na náš stůl stejně jako např. pivo.
Děláme vše pro to, aby nám zůstala tradiční 

česká chuť masných výrobků zachována
a aby byla na trhu rozeznatelná od zahra-

ničních produktů. Zrcadlem našich snah
jsou oblíbené prodejny v Brně a okolí,

které provozujeme pod obchodní
značkou Moravské maso.“

MVDr. Jaromír Steinhauser



Během těhotenství a porodu jsou samo-

zřejmě  ženy s chronickým onemocněním 

ledvin vystaveny vyššímu riziku vysokého 

krevního tlaku a zhoršení choroby. Jejich 

děti mají vyšší riziko předčasného narození 

a nízké porodní hmotnosti. Vysoká je 

i četnost samovolně přerušených těhoten-

ství. Ženám s chronickým onemocněním 

ledvin proto z důvodu těchto rizik nebývá 

těhotenství doporučováno. Avšak s roz-

vojem intenzivní péče a díky důslednému 

sledování těchto rodiček došlo ke zlepšení 

výsledků i u takovýchto vysoce rizikových 

těhotenství.

POČETÍ PŘED NEBO PO  
ZAHÁJENÍ DIALÝZY
Australští nefrologové zkoumali výsledky 

těhotenství u žen v pokročilém stadiu 

chronického onemocnění ledvin, které 

podstupovaly dialýzu. Ženy, které nejprve 

otěhotněly a teprve pak začaly s dialyzační 

léčbou, byly srovnávány s ženami, které 

otěhotněly až po zahájení dialýzy. Celkem 

bylo sledováno 77 žen, 53 z nich otěhot-

nělo až během dialyzační léčby a 24 ještě 

před jejím zahájením.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
• Celkem 73 % žen porodilo živé dítě 

a 82 % dosáhlo 20. týdne těhoten-

ství.

• Ženy, které otěhotněly ještě před 

zahájením dialýzy, měly na rozdíl od 

OTĚHOTNĚT
Tak jako každoročně i letos oslavíme v březnu Světový den ledvin. 

Tentokrát připadá konkrétně na 13. března. Bohužel, jakkoliv máme 

pocit, že nás se toto onemocnění netýká, opak je pravdou. Selhávání 

ledvin, bohužel musí řešit i mnohé ženy, které plánují otěhotnění…

Zdraví

NEBOJTE SE 

KOMPLIKACE 
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LÁSKOU!

Knihy můžete zakoupit u všech dobrých 
knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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druhé skupiny těhotných mnohem 

vyšší míru živě narozených dětí (91 % 

versus 63 %), avšak děti u obou 

skupin žen měly podobnou porodní 

hmotnosti a gestační věk.

• Ženy, které otěhotněly až na dialýze, 

vykazovaly vyšší míru předčasného 

přerušení těhotenství před 20. týd-

nem.

• V obou skupinách měly děti velkou 

pravděpodobnost předčasného 

narození (průměrný gestační věk 

33,8 týdnů) a nízké porodní hmot-

nosti (1750 g), což odpovídá vysoké 

rizikovosti těchto těhotenství.

• Žádné z dětí nezemřelo v děloze po 

24. týdnu těhotenství, více než 40 % 

těhotných žen dosáhlo 34. týdne 

těhotenství (kdy již plíce novorozen-

ce umožňují samostatné dýchání), 

extrémní nezralost (dítě narozené 

před 28. týdnem) byla zaznamenána 

pouze u 11,4 % těhotenství a téměř 

všechny děti přežily více než 28 dnů 

po narození.

Autoři konstatují, že pro ženy s pokroči-

lým chronickým onemocněním ledvin je 

ideální, pokud odloží těhotenství až do 

případné transplantace. Může však trvat 

roky, než se onemocnění stane natolik 

závažné, že vyžaduje transplantaci. Další 

časové ztráty pak mohou vzniknout čeká-

ním na vhodného dárce. Výsledky studie 

tak mohou pomoci ženám s chronickým 

onemocněním ledvin, které se rozhodují 

otěhotnět.

Zdroj: Ledviny.cz

Foto: SAMphoto.cz

Selhávání ledvin obvykle nepoznáte. 

Přijďte 13. března na základní preventivní 

vyšetření. 

Navštivte některé z dialyzačních středisek 

B. Braun Avitum a nechte si vyšetřit vaše 

ledviny. Vyšetření se provádí kdykoliv mezi 

8:00 a 15:00 a zabere pouze pár minut. 

Na vyšetření se není třeba objednávat, 

nemusíte být nalačno ani nosit moč. Led-

viny lze vyšetřit na základě odběru malého 

množství krve. 
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Mám v živé paměti pravidelné dětské škol-

ní prohlídky, které mi naháněly strach už 

v den jejich vyhlášení. Necitlivost někdej-

ších stomatologů dokonce v dětech pěs-

tovala fobie. Tato doba je už naštěstí pryč. 

Spousta dnešních stomatologů si své kli-

enty hýčká jako ve vatičce. Jen je najít. Jak 

se totiž ukazuje, stomatologové jsou dnes 

nedostatkovým zbožím. Najít v současné 

době stomatologa může být běh na dlou-

hou trať. Ten můj tedy byl pěkně dlouhý, 

ale nakonec jsem našla zubařku, se kterou 

bych šla i do pekla. A právě ona mi tak tro-

chu okomentovala nejaktuálnější novinky 

ve světě dentální medicíny. 

NA ZUBNÍ KAZ BEZ VRTÁNÍ
Snad všichni máme v živé paměti ošetření 

zubního kazu (samozřejmě bez umrtvení) 

vrtačkami, které nás přímo bořily do zubař-

ského křesla. Trauma, které dnešním pět-

atřicátníkům způsobovali necitliví stoma-

tologové v rámci pravidelných prohlídek, 

se s nimi vlastně nese až do dnešních dnů. 

Přiznávám, že zubařská vrtačka mě děsí 

dodnes. A právě proto se moderní součas-

ná stomatologie snaží pro pacienty udělat 

všechno pro to, aby ošetření bylo bezbo-

lestné. A metody, které odstraní zubní kaz 

bez vrtání a tedy injekcí, bolesti a strachu, 

jsou toho důkazem. Jednou z nich je napří-

klad ozónová terapie, v rámci které se pří-

mo v ústech pacienta kolem napadaného 

zubu vytvoří vacuum, ve kterém se zubní 

kaz zcela deaktivuje a pomocí řízené remi-

neralizace pak dojde k obnově normální 

struktury zubu. Řada kazů se prý, jak se do-

zvídám na stránkách jedné pražské stoma-

tologické kliniky, nemusí opravovat vůbec, 

nebo je drobný defect pouze zalit kompo-

zitní pryskyřicí a zaleštěn, aniž by zůstal vi-

ditelný. Dalším jednoduchým a bezbolest-

ným způsobem, jak se zbavit zubního kazu, 

je aplikace speciálního přípravku Icon. 

I toto ošetření je jednoduché, bezbolest-

né a, jak tvrdí lékaři většinou soukromých 
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NOVINKY 

V DENTÁLNÍ MEDICÍNĚ

Tytam jsou doby, kdy nám strach ze zubaře nedal spát a v čekárně jsme 

se klepali strachem z bolesti. Současná dentální medicína je na tak vysoké 

úrovni, že bolesti se zkrátka rozhodně bát nemusíte. A nejenom jí. Vyléčit 

v současné době lze téměř všechno.





stomatologických klinik, které zákrok na-

bízejí, šetrné k tvrdým zubním tkáním. Na 

stránkách další z klinik se dozvídám, že se 

jedná o speciální aplikaci, umožňuje rych-

lý a snadný přístup k postiženému místu 

– a to bez vrtání. Ošetření, které se skládá 

ze tří kroků – leptání, sušení a infiltrace, 

se provádí tzv. aproximálním aplikátorem 

vyrobeným z ultratenké fólie. Pro aplikaci 

materiálu přímo na kaz je zapotřebí jemné 

oddělení zubů přiloženými zubními klínky. 

A jak na tyto metody nahlíží mou oslovená 

MUDr. Kateřina Zvěřinová. “Ano, zubní kaz 

lze odstranit bez vrtání, ale pouze v přípa-

dě, že je ve své iniciální fázi, je tedy velice 

mělký, popřípadě pouze ve sklovině a jen 

nepatrně zasahuje do dentinu, kde má 

mnohem méně minerálních látek a tím pá-

dem i ten kaz proniká daleko hlouběji a šíří 

se rychleji,” vysvětluje. “Jakmile je kaz blíz-

ko dřeně, tak musíme sáhnout po vrtačce,” 

konstatuje lékařka.  

DIAGNOSTIKA KAZŮ  
V OBDOBÍ JEJICH VZNIKU 
Obecně platí, že čím menší kaz, tím snad-

nější jeho odstranění. Pokud se nám ho 

tedy podaří najít včas, nemusíme se bát 

bolesti. Běžné diagnostické metody, které 

se v minulosti k detekci kazu používaly, jej 

ale v časném stadiu neodhalí, kaz se v této 

době nijak neprojevuje a není zaregistrova-

telný ani pohledem. “V počáteční fázi se 

kaz opravdu obtížně diagnostikuje,” sou-

hlasí MUDr. Zvěřinová. “Pokud je pouze 

ve sklovině, kde nejsou nervová zakončení, 

tak ani nebolí. Bolest nastupuje, až když 

kaz prostoupí k dentinu a výběžkům ner-

vů,” vysvětluje. Jak dlouho vlastně kaz ros-

te? “To je velmi individuální. Měla jsem tu 

slečnu, které se objevila ta matná bílá skvr-

na a během 14 dnů tak vyrostl, že napadl 

dřeň a musela jsem ho odvrtat. A jsou kazy, 

které jsou v zubu i rok.”. Mezi běžné dia-

gnostické metody podle ní patří diagnosti-

ka sondou, tedy hmatem, ale i pohledem. 

“Mnohdy je vidět tzv. bílá matná skvrna, 

která ovšem znamená, že kaz už je v akutní 

fázi, tedy, že jde rychle do hloubky. Proto je 

velmi důležité všímat si i bílých skvrn. Další 

pomocnou metodou je rentgen. Klasikou je 

skusový rentgen, který ukáže jenom korun-

kové části zubu a tím, že paprsek míří na 

snímek kolmo, tak se tam zobrazí aproxi-

mální složky zubu, což jsou ty postranné. 

Rentgen tedy odhalí kaz, který není vidět. 

Při každém preventivním vyšetření, které by 

mělo probíhat dvakrát do roka, by se tento 

rentgen, který odhalí skryté kazy, obzvláště 

u mladých lidí měl provádět,” apeluje lé-

kařka. Tímto klasickým vyšetřením ale lze 

odhalit pouze třicet procent kazů. Dalších 

třicet procent v ústech neviditelných kazů, 

které nemusí způsobovat žádné obtíže, lze 

zjistit při zmíněném rentgenologickém vy-

šetření. Stále ale zbývá ještě velké množství 

kazů (také cca 30%), které se kvůli své veli-

kosti či lokalizaci nedají zjistit ani rentgeno-

logicky. Ještě donedávna jsme proti nim byli 

bezmocní a nezbývalo než čekat, dokud se 

kaz nerozroste a neprojeví se klinicky nebo 

na RTG snímku. 

DIAGNOSTIKA KAZU V RANÉM 
STADIU
Současná moderní stomatologie ovšem 

k jeho diagnostice používá další metodu, 

která umožňuje nalezení kazů už v období 

jejich vzniku. Jedná se o technologii lase-

rové fluorescence, kdy pomocí speciálního 

přístroje lze nalézt i tyto kazy. Objektivně je 

potřeba říci, že ani touto metodou se nedá 

na 100% zjistit všechny kazy zubů, někte-

ré nejmenší zůstávají pro svou lokalizaci 

neviditelné i pro tuto vyspělou techniku. 

Maximální úspěšnosti záchytu lze proto do-

sáhnout pouze kombinací této technologie 

s rentgenovým vyšetřením. Ostatně i tato 

oblast diagnostiky od dob dávno minulých 

zaznamenala velké změny. Současné mo-

derní rentgeny umožňují během několika 

vteřin pořídit rentgenový panoramatický 

snímek, který umožňuje odhalit jakékoliv, 

byť i skryté, vady chrupu nebo dásní. Navíc 

využívají minimální hladinu RTG záření a je-

jich užívání je z hlediska pacienta pohodlné 

a bezpečné. Úspěchy na poli odstraňování 

pigmentových név, fibromů, papilomů, he-

mangiomů, leukoplakie, epulidů, semilních 

teratomů a pyogenních granulomů sklízí 

i diodový laser, díky kterému můžete dát 

sbohem řezání a skalpelu. 

PARODONTOLOGIE
Jedním z největších stomatologických stra-

šákl je stále parodontóza (parodontitida) 

– onemocnění dásní a v pokročilém stádiu 

i kosti, ve které je zub upevněn, za kterým 

nejčastěji stojí plak a zubní kámen. “Zub-

ní kámen je zkamenělý zubní plak, dojde 

k zarudnutí dásně, k chemické reakci, toxi-

ny napadnou kost a ta se začne rozpadat. 

Zub vypadne. Kost ustupuje a zub vypad-

ne,” vysvětluje MUDr. Zvěřinová. ”Mezi pří-

znaky, které vás mohou upozornit, že není 

vše v pořádku, jsou např. krvácení dásní 

či zápach z úst, viklavost zubů, popřípadě 

jejich pohyb dopředu,” pokračuje MUDr. 

Zvěřinová. Řešení je přitom jednoduché. 

Včasné odstranění plaku i zubního kamene 

dokáže většinou celý proces zastavit a za-

bránit tak ztrátě zubů. V případě neléčení 

může dlouhou dobu bez výrazných potíží 

přetrvávat a být v konečném důsledku pří-

činou ztráty zdánlivě i zdravého zubu. 

NOVINKY V LÉČBĚ  
PARODONTÓZY 
Dobrou zprávou je, že parodontóza je lé-

čitelná. Pokud již došlo k napadení zubů 

paradentózou, a kolem zubů se vytvořily 

parodontální kapsy, je možné nasadit léčbu 

dalším unikátním ultrazvukovým přístro-

jem, který eliminuje bakterie způsobující 

onemocnění, stejně jako plak, konkremen-

ty a endotoxiny. Jak to funguje? Přístroj 

používá různé tvary nástrojů z rozličných 

materiálů a suspenze s leštícím a brusným 

účinkem. Tenoučká sonda se zavádí přímo 

mezi zub a nemocnou dáseň a pomocí 

rozkmitání tekutiny nebo leštících médií 

v tomto prostoru se šetrně leští povrch 

zubu. To umožňuje hojení přilehlé dásně 

a její připojení k zubu pomocí nově vzniklé 

epiteliální výstelky. “Tento přístroj je per-

fektní, protože přístroj očistí kořen, což je 

skvělé,” dodává MUDr. Zvěřinová. 

IMPLANTOLOGIE
Zoufat v současné době už ale nemusíme, 

pokud o nějaký zub z jakéhokoliv důvo-

du přijdeme. Nahradit ho totiž můžeme 

implantátem, v dnešní době nejideálnější 

zubní náhradou téměř pro každého “do-

spěláka”. Implantát používáme v případě, 

že došlo ke kompletní ztrátě zubu – tzn. 

i kořene zubu. Vlastní implantát je titanový 

šroub, který se zavádí namísto ztraceného 

kořene do kosti. Jedná se o plně biokompa-

tibilní náhradu, která se díky speciální povr-

chové úpravě spojí s kostí a posléze je tudíž 

možno ji využít k fixaci korunkové náhrady. 

Takovýmto způsobem je možno nahradit 

ztrátu jednoho zubu, ale i většího počtu až 

vyřešit kompletní ztrátu chrupu. Podmín-

kou pro zavedení implantátu je dostatečné 

množství a dobrá kvalita kosti. Avšak ani 

v případě, že je kosti málo, není situace ne-

řešitelná. Kost je možno nahradit různými 

způsoby a to za použití kosti vlastní ode-

brané z míst s dostatečným objemem nebo 

pomocí materiálu náhradního, opět plně 

kompatibilního s organismem. Možností je 

i kombinace obojího uvedeného.
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ENTONOX - NOVÝ POMOCNÍK 
PŘI OŠETŘOVÁNÍ  
NESPOLUPRACUJÍCÍCH DĚTÍ  
V DĚTSKÉ STOMATOLOGII
Výše zmínění novinky se týkají ošetření 

dospělých pacientů, kupředu se ovšem po-

sunula i dětská stomatologie. Pro dětičky, 

jako jsem svého času byla i já, které zubní 

ordinace děsí už z dálky, nabízí současná 

medicína řešení. Co já bych svého času, 

když jsem se bořila do zubařského křesla 

a vrtačka vrtala hlouběji a hlouběji a já tr-

pěla a trpěla. Dnešní děti už ale trpět ne-

musí. Konečně tu je inhalační anestetikum 

vhodné i pro děti. Není přitom zapotřebí 

žádného vpichu, stačí pouze 8-10 minut 

vdechovat plyn, který obsahuje 50 procent 

kyslíku a 50 procent oxidu dusného (laicky 

rajský plyn). Tento přípravek se jak v zahra-

ničí, tak na domácím trhu již dlouho vyu-

žívá v porodnictví, při různých bolestivých 

vyšetřeních a odběrech tkání. Jeho použití 

ve stomatologii je zcela běžné ve státech 

severní Ameriky. Právě dlouholeté dobré 

reference z porodnictví, kde se plyn podává 

rodičkám i po několik hodin, jsou jasným 

důkazem nezávadnosti přípravku. Vždyť 

vedlejší účinky jakýchkoli podávaných pří-

pravků jsou v tomto oboru velmi přísně sle-

dovány a to jak v dopadu na rodičku, tak 

na rodící se dítě.

ZÁKLADEM JE PREVENCE 
Jak vám ovšem potvrdí každý stomatolog, 

základem je prevence, tedy udělat všechno 

pro to, aby k žádným zákrokům docházet 

nemuselo. A tato prevence obnáší v prv-

ní řadě péči o náš chrup. O své zuby se 

musíme starat, především si je pořádně 

čistit. Používat správný kartáček a ovládat 

správnou technologii čištění. Zuby si totiž 

nemusíte jen čistit, především si je musíte 

správně čistit. Musíte odstranit plak, masí-

rovat dásně a dbát i na mezizubní prostory.

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ - ODSTRANĚNÍ 
PLAKU
Nepřítelem zubů a dásní je zubní plak. Le-

pivá vrstva bakterií na zubech způsobuje 

zubní kaz. Správné čištění kartáčkem plak 

odstraní i se zbytky potravy. 

ze všech zubů.

ČISTĚTE SI ZUBY SPRÁVNĚ
Přiložte vlákna kartáčku na okraj dásně 

v úhlu 45 stupňů. Zuby čistěte malými 

krouživými pohyby tak, aby konce čistících 

vláken zůstaly pořád na stejném místě 

Delší vnější vlákna kartáčku odstraní plak 

v mezizubních prostorech a pod okrajem 

dásně

JAK VYČISTIT ZADNÍ ČÁST ZUBU
K čištění patrových plošech předních zubů 

skloňte zubní kartáček a použijte delší vlák-

na na konci kartáčků. Očištěte plošky krou-

živými pohyby tak, abyste čistící vlákna cítili 

na okraji vašich dásní.

JAK VYČISTIT STOLIČKY
Opět použijte delší vlákna kartáčku a krou-

živými ohyby odstraňte plak ze zadních 

plošek. Máte-li podezření na parodontózu 

právě stoliček, poraďte se s lékařem.

ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍCH  
PROSTORŮ
Na mezizubní prostory používejte speciální 

zubní nit nebo mezizubní kartáček.

VODOROVNÉ POHYBY NA 
ŽVÝKACÍ PLOŠKY
Horní i dolní zuby a jejich plošky čistěte 

vodorovnými pohyby. Přitom nezapomeňte 

ani na tu poslední stoličku, ležící hluboko 

v dutině ústní.

OCHRANA DÁSNÍ PŘI ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ
Plak ohrožuje i dásně. Neodstraněný plak 

může vyvolat až zánět dásní, parodontitidu 

neboli parodontózu a nakonec může způ-

sobit i vypadávání zubů.

DENTÁLNÍ HYGIENA
Správně si zkrátka vyčistit zuby není zcela 

snadné a správnou techniku byste se měli 

naučit od profesionála, tedy u dentální hy-

gienistky. Dentální hygiena je v naší zemi 

poměrně mladý, porevoluční obor. V za-

hraničí je běžné, že lidé chodí od dětství na 

dentální hygienu, čímž maximálně eliminují 

vznik onemocnění v dutině ústní, nejčastěji 

vznik zubního kazu a v pokročilejším věku 

rozvoj onemocnění parodontózou, jež 

může skončit ztrátou zubů.  A jak taková 

návštěva dentální hygienistky bude probí-

hat? Dentální hygienistka vyšetří vaše ústa 

vysvětlí vám teorii vzniku kazu a parodon-

topatií,  nechá si předvést vaši dosavadní 

techniku čištění, společně zhodnotí stav 

vaší dutiny ústní a ev. známky onemocně-

ní, po kterém bude následovat praktický 

nácvik čištění zubů kartáčkem. Dále vám 

odstraní povlak a zubní kámen, zuby vám 

vyleští, popřípadě nafluoriduje. Ke  kom-

pletnímu vyčištění dojde po dvou až třech 

návštěvách, u těžších případů ( v případě 

pokročilé parodontitidi) i pět až šest ná-

vštěv. Nedílnou součástí péče o zuby je 

i čištění mezizubních prostor. Mezizubní 

prostory bývají neprůchodné a je třeba nej-

prve profesionální čištění. 

A co říci na závěr? “Snad jen to, že pokud 

se ale člověk bojí k zubaře, tak řešením je 

chodit pravidelně, ne přijít jednou za pět 

let,” uzavírá MUDr. Kateřina Zvěřinová.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz

Zdroj: prague-dental.cz, vasezuby.cz 
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Z několika nejnovějších klinických studií, prezentovaných koncem 

loňského roku na Mezinárodním konsorciu pro buněčnou terapii 

a imunoterapii (ICCTI) v Brně, je patrné, nejmodernější pracoviště 

již léčbu využívají, případně ji testují. Zhruba dvě desítky klinických 

studií s využitím buněčné terapie probíhají v Ústavu experimentální 

medicíny akademie věd České republiky (ÚEM AVČR). Existují různé 

typy kmenových buněk i různé zdroje, například: kostní dřeň, tuko-

vé tkáně, pojivové tkáně, pupečníková krev, tkáň pupečníku a dal-

ší. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole například testuje 

léčbu kmenovými buňkami u 14 pacientů, kteří trpí nevyléčitelným 

neurologickým onemocněním, amyotrofickou laterální sklerózou. 

Mezinárodní tým vědců a lékařů ze čtyř různých států – USA, ČR, 

Slovenska a Litvy dokončuje rozsáhlou studii, která se týká léčby 

kloubní artrózy kmenovými buňkami. Buněčná terapie je vhodná 

i pro onkologickou léčbu.  Podle účastníků konference je léčba s vy-

užitím vlastních kmenových buněk pacienta velice bezpečná a zpra-

vidla není zatížena závažnými vedlejšími účinky.

JAK BEZBOLESTNĚ ZÍSKAT ZDROJ KMENOVÝCH 
BUNĚK
Významným zdrojem kmenových buněk je pupečníková krev, nově 

v Česku také tkáň pupečníku. Kmenové buňky z tkáně pupečníku, 

stejně jako z pupečníkové krve, jsou mladé, chorobou, prostředím 

či léčbou nezatížené buňky, které jsou uchované v čase „nula“ ži-

vota jedince. Jejich potenciál množení je proto největší, což je vel-

kou výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk. První odběr 

tkáně pupečníku proběhl na podzim loňského roku v Thomayerově 

nemocnici v Praze. Podle primáře Petra Kolka, který prvý odběr tká-

ně pupečníku v Čechách vedl: „Dnes nikdo nedokáže přesně od-

hadnut, co všechno se zničí, když kmenově buňky z krve a tkáně 

pupečníku končí místo uskladnění jako nepoužitý biologický odpad. 

I proto jsem nadšený, že jsem se mohl aspoň v malém podílet na 

zavedení nového medicínského postupu v Čechách. Fandím kmeno-

vým buňkám a regenerativní medicíně“.

VELKÉ NADĚJE PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU
Mezenchymální kmenové buňky, které tkáň pupečníku obsahuje, se 

vlastnostmi a potenciálním použitím navzájem doplňují s buňkami 

z pupečníkové krve. Zatímco v pupečníkové krvi převládají krvetvor-

né kmenové buňky, používané zejména na léčbu hematologických 

a onkologických onemocnění, tkáň pupečníku je bohatým zdrojem 

mezenchymálních kmenových buněk. „Obsahuje jich minimálně 

desetinásobně víc v porovnání s pupečníkovou krví“, vysvětluje ve-

doucí vědy a výzkumu Cord Blood Center  RNDr. Miroslav Kubeš, 

CSc. a dodává, „protože jsou schopné přeměnit se na různorodé 

buňky anebo tkáně v lidském organismu, představují obrovský po-

tenciál pro vyvíjející se  léčbu mnoha onemocnění v regenerativní 

medicíně.“ 

Ve světě probíhá několik desítek klinických studií, kde se účinnost 

buněk z tkaniva pupečníku ověřuje při rozmanitých diagnózách – 

cirhóza jater, skleróza multiplex, cukrovka, popáleniny, ale i diabetic-

ká noha či autizmus. „Z mezenchymálních kmenových buněk se vel-

mi lehce můžou vytvořit například buňky a tkáně kosti či chrupavky, 

nervy, hladké svaly, buňky srdcového svalu, kůže nebo jater,“  říká 

Miroslav Kubeš. Kromě regenerace tkáně se mezenchymální kme-

nové buňky z tkáně pupečníku klinicky zkoušejí i jako podpora při 

standardní transplantaci krvetvorných buněk. 

Markéta Hansen, která první odběr tkáně v Čechách absolvovala, 

komentuje svoje rozhodnutí: „Chci, aby můj syn měl v budoucnu 

k dispozici všechny možné léčebné postupy, a proto jsem se rozhod-

la pupečníkovou krev i tkáň pro něj uchovat.“

KMENOVÉ BUŇKY JSOU NADĚJÍ REGENERATIVNÍ MEDICÍNY. 

JEJICH ZDROJ SI LZE ZAJISTIT UŽ PŘI PORODU.
Lidem se závažnou neurologickou diagnózou či rozsáhlým degenerativním onemocněním 

kloubů svítá naděje v podobě léčby kmenovými buňkami. Výzkum týkající se využití kmenových 

buněk jde stále dopředu. Významným zdrojem kmenových buněk jsou pupečníková krev 

a nově je v České republice také dostupná metoda odběru tkáně pupečníku. 



SRÁŽÍME HOREČKU 
Zvýšenou teplotu (do 38 stupňů), která 

je důležitým obranným mechanismem, 

není nutné srážet. Mnohem více pro své 

tělo uděláte, když zalehnete do peřin, 

budete v klidu a co nejvíce spát. Pokud ale 

horečka vystoupí nad 38 stupňů, měly by 

nastoupit léky, případně i zábaly. Déletrva-

jící horečka může být pro tělo nebezpečná. 

UŽÍVEJTE KLASICKÉ LÉKY 
I HOMEOPATIKA 
V případě, že trpíte nachlazením nebo 

rýmou, dostačují léky s obsahem para-

cetamolu nebo kyseliny acetylsalicylové. 

Při chřipce, která bývá provázena většími 

bolestmi hlavy nebo kloubů, jsou vhodné 

léky s obsahem látky ibuprofenum, která 

zároveň působí protizánětlivě. Ideální je 

samozřejmě užívat jeden typ léků. Ale nut-

ností to není. Pokud chcete vyzkoušet jak 

klasické léky, tak ty homeopatické, nejlepší 

je rozdělit si tyto skupiny léků do určitých 

období dne. Ráno třeba užívat homeo-

patika a večer klasické léky, mezitím jen 

jednu z těchto skupin. Při srážení horečky 

sáhněte spíše po léku, pro zmírnění dalších 

příznaků postačí homeopatikum. 

ZVÝŠTE PŘÍSUN VITAMÍNŮ 
Vitamíny by měly být běžnou součástí ne-

jen naší stravy, ale i základním kamenem 

v prevenci proti chřipce. Je ale zapotřebí 

jejich přísun tělu zajistit pravidelně. Když 

ale přijde nemoc, je na místě jejich konzu-

maci ještě zvýšit. Nezbytná je čerstvá zele-

nina a ovoce nebo šťávy, dostatek tekutin 

a naopak omezení alkoholu či kouření. 

Zvýšit přísun vitamínů lze také vitamíno-

vými doplňky. Pozor ale na předávkování 

Snažit se dostat do těla co nejvíce vitamí-

nů nemá smysl. Někdy může předávkování 

vitamíny (hypervitaminóza) spíše uškodit. 

Nemocný člověk má tendenci spořádat co 

nejvíce citrusů. Tělo ale nadbytek neumí 

vstřebat a vyloučí jej močí. Vitamin C 

může dokonce způsobit průjem. Pokud 

užíváte vitamíny ve formě tabletek, denní 

spotřebu najdete vždy na obale.

NEKOMBINUJTE VÍCE DRUHŮ 
KAPEK PROTI KAŠLI 
Kašel je stejně jako zvýšená teplota 

obranný mechanismus pro tělo. Umožňuje 

totiž zprůchodnění dýchacích cest. Abyste 

dokázali zvolit správnou léčbu, je nutné 

nejprve určit, jakým typem kašle jste one-

mocněli. Základní dělení kašle je na suchý 

a vlhký. Vlhký kašel vzniká pohybem hlenu 

v dýchacích cestách. Potřebujete léky na 

usnadnění odkašlávání, které se užívají 

nejpozději do pěti odpoledne. Suchý dráž-

divý kašel může vznikat na začátku zánětu 

SMRKÁM 
CELÝ DEN
Zima tradičně přeje nachlazením a chřipkám. Existuje řada různých 

tipů, které by měly pomoci při léčbě. My vám přinášíme ty nejúčinnější. 
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nebo v důsledku jiného dráždění. Na něj 

potřebujete léky s tlumicími účinky, které 

se užívají před spaním. Nikdy neužívejte 

oboje léky společně!

POZOR NA HORKÉ MLÉKO 
S MEDEM PŘI KAŠLI 
Traduje se recept užívat na kašel nebo 

chrapot horké mléko s medem. Řada lidí 

ale dobře ví, že při kašli mléko a obecně 

mléčné výrobky nejsou vhodné. Mléko 

totiž ještě více zahušťuje hlen. Dávejte si 

také pozor na používání medu. Je sice 

velmi zdravý, ale řadu lidí dráždí ke kašli. 

Mnohem vhodnější na pití je čaj pokojové 

teploty, ovocné či zeleninové šťávy, odvar 

z cibule nebo vincentka.

VYHNĚTE SE ČERNÉMU ČAJI 
V období, kdy kašlete a smrkáte, je černý 

čaj nejhorší možnou variantou. Zahuš-

ťuje totiž hlen. Mnohem vhodnější bude 

ovocný nebo zelený čaj. Koupit se dá také 

řada směsí přímo určených pro léčbu na-

chlazení. Opatrně také s dochucením čaje 

citronem. Vitamíny z tohoto citrusu zničíte 

rozkrojením kovovým nožem i zamícháním 

kovovou lžičkou. Citron rozkrojte nožem 

porcelánovým a vymačkejte jej až po 

zchladnutí čaje.

NEMLUVTE
Pokud chraptíte, zůstaňte doma a pokud 

možno nemluvte. Určitě se vyhněte šep-

tání nebo sípání, kterým hlasivky unavíte 

ještě vice, než kdybyste mluvili. Zkuste 

třeba Vincetku ve formě sirupu nebo mi-

nerální vody. Můžete inhalovat různé soli 

nebo bylinné odvary. Při chrapotu je také 

důležitý vlhčí vzduch v místnosti. 

NEUSTÁLE SMRKÁTE? 
Dalo by se říci, že čím víc smrkáme, tím 

se zvyšuje pocit ucpaného nosu. Ve 

skutečnosti hlen není tím, co nám nejvíce 

znepříjemňuje život. Může za to zduře-

lá sliznice, která brání volnému dechu. 

Leckdy je lepší sáhnout po kapkách nebo 

spreji do nosu. Kapky pomohou zmenšit 

otok, sprej naředí hlen. Používat byste je 

měli ale s rozmyslem, nejlépe jen v dny, 

kdy je rýma nejintenzivnější. Tyto přípravky 

jsou považovány za návykové a mohou po 

více dnech zduření ještě znásobit. Smrkej-

te opatrně a jemně, abyste si nezpůsobili 

další komplikace. Pokud trápí rýma dítě, 

které se ještě neumí vysmrkat, měli byste 

mít k dispozici odsávačku, aby mu rýma 

nezpůsobila nějaké vážnější komplikace.

Při rýmě pomůže koupání v horké vodě 

Trápením spojeným s každou rýmou je 

ucpananý nos, kterému vedle nosních ka-

pek odlehčí i rozšíření cév v končetinách, 

čímž dojde i k odkrvení sliznic v nose. Na-

pusťte si do vany nebo umyvadla horkou 

vodu. Ideální je, když budete ruku nebo 

nohu pomalu nořit do vody. Postupně mů-

žete přitočit ještě více horkou vodu. Touto 

procedurou se zmenší pocit ucpaného 

nosu.  Do horké vany můžete přidat pár 

kapek eukalyptového oleje. 

Nahraďte látkové kapesníky papírovými 

Papírové kapesníky jsou obecně praktič-

tější než látkové. Odřete si jimi nos méně. 

Látkové kapesníky mnohem více zadržují 

bacily a vy je znovu vdechujete. Oproti 

tomu papírový kapesník použijete a ihned 

vyhodíte.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz
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•	 Glukánek	sirup	je	doporučen	Českou	pediatrickou	společností	jako	doplněk	
	 stravy	pro	děti	již	od	1	roku.
•	 Použitým	zdrojem	jsou	kvasnice	(Saccharomyces	cerevisiae),	které	nemají
	 oproti	hlívovým	betaglukanům	typickou	houbovou	chuť	a	vůni.	Děti	je	proto		
	 mnohem	lépe	snášejí.	
•	 V	sirupu	použitý	betaglukan	je	v	min.	70%	čistotě.	
•	 Sirup	není	záměrně	koncipován	jako	multivitamin,	kde	jednotlivé
	 složky	nemusejí	být	vždy	v	synergii	a	v	dostatečně	účinném	množství.					
•	 Jako	sladidlo	je	použita	fruktóza,	a	tudíž	je	sirup	vhodný	i	pro	diabetiky.	
•	 Má	pomerančovou	příchuť.
•	 Neobsahuje	žádné	známé	škodlivé	konzervační	látky.
•	 Doporučujeme	užívat	nejméně	3	měsíce.

Doporučená cena cca 180,- Kč.
Žádejte ve vaší lékárně.

www.gynpharma.cz
www.glukanek.cz

Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.

Glukánek sirup pro děti od 1 roku

K DOSTÁNÍ POUZE V LÉKÁRNÁCH
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Pokud vás trápí stálá únava, nedostatek 

energie, kožní problémy a problémy s vlasy 

a nemůžete se po zimě ničím nastartovat, 

vaše tělo vám dává jasný signál, že nutně 

potřebuje jarní detox. Tedy razantní očist-

nou kúru organizmu a krve, během které 

se odvedou z těla všechny škodlivé látky, 

které zbytečně zatěžují některý z orgánů. 

Celkovou očistu a regeneraci bychom si 

měli dopřát také v psychické rovině. 

Pustíte-li se do očistné jarní kúry, máte na 

výběr mnoho možností. Avšak dřív, než ji 

zahájíte, je dobré se poradit s odborníkem. 

„Při jakékoli radikální změně v jídelníčku, 

kdy striktně omezíme příjem energie či 

výběr potravin, můžeme tělu více uškodit 

než prospět. Zvláště obezřetní by měli být 

například diabetici, především při užívání 

léků či inzulinu, protože při výrazném 

omezení stravy jsou více ohroženi stavem 

hypoglykemie, což je stav velmi závažný. 

Stejně obezřetní by měli být i všichni, kteří 

užívají léky, protože například při nedo-

statku bílkovin v jídelníčku může klesat 

i účinnost některých léků, může klesat 

imunitní reakce organismu a řada dalších 

komplikací spojených s malnutricí. To se 

však týká především vícedenních půstů 

a hladovění. Právě proto bychom se měli 

vyvarovat vícedenním půstům“ upřesňuje 

výživová specialistka Nikola Hanyšová. 

JARNÍ ÚKLID POTŘEBUJE I TĚLO!
Pokud nevíte, čím přesně začít, je dobré se 

ihned zbavit všech neřestí. Tedy vynechat 

cigarety, kofein, alkohol, nasycené tuky, 

rafinovaný cukr, sůl a škodlivé přídatné 

látky (aditiva). Zvolněte tempo a dopřejte 

si čas pro sebe a začněte přemýšlet, čím se 

stravujete. „Pojměte očistu jinak, nesnažte 

se vytyčit jen časově omezené období, ale 

zkuste tentokrát pojmout očistu jako dlou-

hodobý a trvalý cíl. Tělu prospívá nepřetr-

žitá péče, náhlé a nečekané změny v jídel-

níčku jsou pro tělo spíše stresem. Raději si 

tedy dejte za cíl 5 porcí ovoce a zeleniny 

na den, které dodají do těla antioxidanty 

a vitamíny. Právě ty tělu pomáhají k očistě. 

Dále zvyšte podíl vlákniny v jídelníčku, 

která napomáhá vázat na sebe právě 

toxické látky z trávicího traktu. Vláknina je 

také důležitá pro činnost tělu prospěšných, 

střevních bakterií. Obecné pravidlo čím 

více pomalých, ale dlouhodobých změn, 

tím lépe“ radí Nikola Hanyšová.

ZAČNĚTE ZEVNITŘ
Bez pitného režimu to nejde! Při každé 

detoxikační kúře musíte dodržovat pravi-

delný pitný režim a pečlivě si vybírat, jaké 

tekutiny do něj zařadíte. Během detoxikač-

ní kúry bychom si měli dopřát až 3 litry te-

kutin denně! Základem pitného režimu by 

samozřejmě měla být čistá voda. Občas ji 

můžete obohatit plátky citronu, pomeran-

če nebo grapefruitu, které jsou zdrojem 

vitaminu C. Vhodnou kombinací je i voda 

ochucená plátkem salátové okurky. Vodu 

kombinujte s ovocnými a zeleninovými šťá-

vami. Ty mají při očistné kúře své nezastu-

pitelné místo. Kvalitní šťávy jsou zdrojem 

vitamínů a vlákniny. Zeleninové šťávy 

a ovocné džusy si dopřávejte s označe-

ním 100 %. Ty jsou totiž vylisovány nebo 

stlačeny z kvalitního ovoce a zeleniny nebo 

jsou vyrobeny z koncentrované ovocné 

šťávy či zeleninového pyré. Navíc do nich 

nesmí být přidáván cukr ani žádná umělá 

VELKÝ JARNÍ ÚKLID 
ORGANIZMU A MYSLI
Jaro je obecně považováno za období, které přeje novým začátkům, 

očistám,  detoxikacím  a  obecně  regeneracím  těla  a  mysli.  Více 

sluníčka a lepší počasí prospívá naší vůli plně očistit a zregenerovat 

celý organizmus. První účinky očistné kúry  se dostaví velice brzy – 

poznáte je jak po fyzické stránce, tak po psychické.
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barviva, konzervanty a umělá aromata, 

která by naše tělo zbytečně zatěžovala. 

Například zeleninový džus Relax 100 % 

rajče je vyroben z 1,1 kg rajčat, která jsou 

pasírovaná ihned po sběru. Díky tomu si 

zeleninový džus zachovává vysoký podíl 

vlákniny. „Podle informací společnosti pro 

výživu jsou rajčata při detoxikaci orga-

nismu velmi vhodná, neboť mají vysoký 

obsah lykopenu, což je významný antioxi-

dant snižující riziko rakovinného bujení, 

pomáhá zlepšovat elasticitu cév, má 

tedy ochranný vliv na naše cévy a srdce, 

významně působí například u potíží s pro-

statou. Dostatečné množství lykopenu se 

udává na cca 6 mg/den. 1 kg čerstvých 

zralých rajčat obsahuje cca 29 mg. Výho-

dou šťáv je 2x vyšší podíl lykopenu – 71 

mg“ zdůrazňuje výživová specialistka. 

10 TIPŮ, JAK NA ÚSPĚŠNOU 
DETOXIKACI
Aby byla detoxikace organismu účinná, 

dbejte na několik základních pravidel:

1. Přestaňte kouřit, vynechejte buja-

ré večírky a konzumaci alkoholu 

a kofeinu

2. Začněte pravidelně sportovat, probu-

díte tak imunitní a lymfatický systém

3. Dopřávejte si pravidelné masáže, 

aromaterapie a lymfatické masáže, 

výhodné je před použitím přístrojo-

vých metod uvolnit lymfatické cesty 

manuální masáží

4. Pečlivě dbejte na pitný režim a výběr 

tekutin – nejčastěji si dopřávejte 

neperlivou vodu, bylinkové čaje 

a ovocné a zeleninové šťávy, naopak 

se vyhýbejte zmíněnému alkoholu, 

kofeinovým nápojům, ale i černému 

čaji

5. Zvyšte přísun vlákniny – pokud bu-

dete vybírat kvalitní zeleninové šťávy, 

ty už často podíl vlákniny obsahují, 

nezapomeňte, že doporučený příjem 

vlákniny je 25-35 g/den

6. Pečlivě vybírejte potraviny – výrazně 

omezte, případně zcela vynechej-

te potraviny obsahující nezdravá 

„éčka“, pozor na příjem soli, hlídejte 

její příjem do 5 g/den

7. Do jídelníčku zařaďte více ovoce a ze-

leniny – denně byste si měli dopřát 

alespoň pět porcí v poměru 200 g 

ovoce a 400 g zeleniny – tím zvýšíte 

přísun potřebné vlákniny, minerálních 

látek a vitamínů

8. Dopřejte si pravidelný dlouhý spánek, 

za optimální se uvádí alespoň 8 hodin 

denně, ale minimálně 6 hodin

9. Snižte příjem rafinovaného cukru 

a živočišných nasycených tuků. Maxi-

mum nasycených mastných kyselin na 

den by mělo činit 20 g. Cholesterol 

do 300 mg, ideální ale je do 120 mg.

10. Pro očistu mysli navštivte kurzy jógy 

nebo choďte na pravidelné dlouhé 

procházky, které vám vyčistí hlavu, 

zkuste použít relaxační hudbu (muzi-

koterapii), umění (arteterapii) aj.

Zdroj:  www.vimcovybrat.cz 

Foto: SAMphoto.cz
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U každého se to projevuje jinak. Někdo se 

jen cítí unavený a nezvládá tolik práce jako 

obvykle, ale u jiného může jít o i mnohatý-

denní pocit skleslosti. Proč někdo zůstává 

zimou téměř nedotčen ä další si na jarní 

únavu stýská již od února? 

Podle odborníků velký vliv hraje to, zda 

si dopřáváme během zimy nějaký pohyb. 

Dle jejich názoru, ten kdo se celou zimu 

dostatečně pohybuje a udržuje v kondi-

ci, nemusí žádnou únavu na konci zimy 

pociťovat. Problémy s jarní únavou mívají 

zejména lidé, kteří jsou přes zimu pasivní 

a tráví ji většinou v teple domova, bez 

dostatku pohybu.

Jarní únavu samozřejmě mohou zapříčinit 

i další faktory 

• Mezi jevy, které ovlivňují to, jak se 

člověk na přelomu zimy a jara cítí, pa-

tří mimo jiné sezonní lidské biorytmy, 

jsme prostě naprogramovaní tak, že 

koncem zimy aktivitou zrovna nehýří-

me, ale teprve se probíráme.

• Jde také o důsledek několikaměsíč-

ního nedostatku slunečního svitu, 

a tedy o nižší tvorbu vitaminu D. Ten 

se vlivem ultrafialového záření v orga-

nismu tvoří běžně z cholesterolu, ale 

když je slunce málo, může člověku 

chybět a oslabovat tak jeho imunitu.

• Mnoho lidí se v zimě rovněž potýká 

s nedostatkem vitaminů v běžné 

stravě. Tito lidé jsou oslabeni virovými 

epidemiemi a imunitní obranou proti 

nim - to je třeba případ nyní odezní-

vající epidemie chřipky. 

Někdy nelze příčinu únavy a skleslosti určit 

tak jednoznačně, nicméně rady, jak s nimi 

bojovat, platí pro všechny.

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

si vyjede na týden někam do tepla, ačkoli 

to je jeden ze způsobů - ale pomoci může 

i delší vycházka za slunečného dne, která 

zároveň zajistí tělu i dostatek světla, a tím 

i tvorby serotoninu, který někdy bývá 

nazýván hormonem dobré nálady a jehož 

nedostatek naopak souvisí se vznikem 

deprese. V některých případech může 

pomoci i návštěva solária.

Vitaminy lze také doplnit celkem snad-

no. Nejlepší jsou ty z čerstvého ovoce 

a zeleniny, ale pravda je, že zejména po 

zimě v dlouhodobě skladovaném ovoci 

a zelenině moc vitaminů být nemusí - pak 

stojí za to uvažovat o jejich doplňování 

pomocí přípravků z lékáren, ale raději až 

po poradě s lékařem. 

Dobré je přidat i minerály a stopové prvky. 

Někoho mohou povzbudit také příprav-

ky ze ženšenu nebo guarany, ale pozor, 

nehodí se pro každého a lidé s dlouhodo-

bými potížemi by jejich nákup měli raději 

probrat s lékařem nebo s lékárníkem.

Lékaři říkají čím dál častěji, že to, jak jsme 

na tom s psychickým i fyzickým zdravím, 

hodně záleží na tom, co jíme. Zkuste proto 

pomalu přejít na lehčí jídelníček, postave-

ný na ovoci a zelenině. 

Nejde o to, zcela odbourat tuky – ty by 

měly tvořit zhruba třetinu denního příjmu 

energie, avšak naprostá většina by měla 

připadat na tuky rostlinné. Zdravý jídelní-

ček by dále mělo tvořit 15 až 20 procent 

bílkovin a zhruba polovinu by měly zaují-

mat sacharidy, tedy pečivo a přílohy.

JARNÍ JEDENÁCTERO
Chcete zatočit s jarní únavou? Právě pro 

vás je tu naše jarní jedenáctero…

• Žádný fast food 

Grilované klobásy, hamburgery 

a smažené hranolky jsou kalorické 

JARNÍ ÚNAVA
Hurá, jaro je za dveřmi. Na to jsme se přece celou zimu těšili! Tak čím 

to, že máme nohy jako z olova, náladu pod psa a celkově je nám tak 

nějak slabo? Že by na nás padla jarní únava?

Zdraví





bomby plné tuků, a to mnohdy pře-

pálených. Navíc je lidé často jedí ve 

spěchu, aniž si k jídlu v klidu sednou.

• Cukrárna jen občas 
Nemůžete žít bez sladkostí? Neodpí-

rejte si je navždy, ale učiňte si z jejich 

konzumace malý svátek. Dávejte 

přednost lehkým dezertům z čerstvé-

ho ovoce nebo ještě lépe ovocným 

salátům.

• Zelenina každý den 
Zkuste do svého jídelníčku natrva-

lo zařadit ovoce a zeleninu, a to 

v podobě nejméně pěti porcí denně - 

jedna porce je třeba jedno větší rajče. 

Denně byste měli sníst asi půl kila 

ovoce a zeleniny. Lepší je zelenina, 

protože obsahuje méně cukrů, ovoce 

proto jezte raději jen dopoledne, 

nikoli před spaním. Střídejte druhy.

• Tuky ano, ale které? 
Pozor, není ideálem zapudit tuky 

z jídelníčku úplně. Tělo je nezbytně 

potřebuje, mimo jiné proto, že někte-

ré vitaminy se rozpouštějí právě jen 

v nich. Dávejte však přednost kvalit-

ním druhům tuků, volte ty rostlinné, 

ideální je olivový olej.

• Jezte pravidelně 
Jíst pravidelně je mnohem důležitější, 

než si většina lidí myslí. Nepravidelná 

strava zatěžuje organismus, a proto 

si ji rozdělte do čtyř až pěti denních 

dávek s tím, že více jezte v první 

polovině dne.

• Dbejte na pestrost 
Nestačí jen hlídat, kolik potravin jíte 

a množství tuků a cukrů, neméně zá-

sadní je i pestrost stravy. Tělo dostane 

všechny potřebné látky a zároveň 

vás střídmější jídelníček tak snadno 

neomrzí.

• Užívejte si jídla 
Není umění zhltat jídlo za pět minut, 

tělo to dvakrát neocení. Daleko lepší 

je jíst v klidu, nejezte proto u počíta-

če, televize ani v chůzi.

• Pijte dostatečně 
Měli byste denně vypít dva a půl až 

tři litry tekutiny, ideální je stolní voda, 

ovocné nebo některé bylinné čaje, 

minerálky, přírodní ovocné šťávy, ty 

je však lépe ředit - jinak jsou hodně 

kyselé a poměrně kalorické. Ne-

pijte sladké limonády ani množství 

alkoholu. Černá káva a černý čaj 

se nepočítají, protože naopak tělo 

dehydratují.

• Hýbejte se 
Nedílnou součástí jarní očistné kúry 

by měl být i dostatek pohybu, zkuste 

se naučit hýbat tak, aby se tyto akti-

vity už navždy staly součástí vašeho 

životního stylu.

• Odpočívejte! 
Ač to zní paradoxně, mnoho lidí neu-

mí odpočívat. Polehávání před televizí 

pobyt na čerstvém vzduchu nenahra-

dí. Nezapomeňte také na dostatek 

kvalitního spánku.

• Nezapomeňte na doplňky stravy!
Chcete zatočit s jarní únavou?

Zařaďte do jídelníčku doplňky stravy.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ DOPLNĚK 
STRAVY? 
Správné doplňky stravy mohou s vaší 

únavou zatočit opravdu rychle. Jenomže, 

přípravků je na trhu nepřeberné množství 

a ne všechny jsou podle České asociace 

pro speciální potraviny stejně kvalitní. Jak 

se v nabídce vyznat?

ZÁZRAKY SE NEDĚJÍ, BUĎTE 
OBEZŘETNÍ…
Vybírejte opravdu obezřetně. Na trhu 

bohužel existují  preparáty, jenž nemají 

téměř žádný pozitivní zdravotní účinek 

a mohou být dokonce i zdraví nebezpeč-

né. Vždy je proto důležité výběr doplňků 

stravy nepodceňovat a nenechat se napálit 

výhodnou cenou nebo garantovanými 

zázračnými účinky, které nelze nikterak 

prokázat a často jsou již na první po-

hled přehnané a nereálné. Kupujte od 

ověřených firem, konzultujte svůj výběr 
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s lékárníkem, abyste měli jistotu, že máte 

přesně to, co potřebujete. 

POZOR NA INTERNET
Obecně jsou nejrizikovějšími ty prepará-

ty, které jsou nabízeny na pochybných 

internetových obchodech, nebo dokonce 

v tržnicích a nepochází od renomovaných 

výrobců. Kupovat cokoliv, co má ovlivnit 

naše zdraví od prodejce v tržnici je hazard, 

který se nemusí vyplatit. Stejně tak jako 

preparáty, které jsou v nabídce na kase 

v supermarketech. Opravdu čekáte za 

minimální cenu maximální kvalitu?   

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JAK 
SPRÁVNĚ NAKUPOVAT
Dejte na odborníka. Při nákupu doplňků 

stravy se poraďte vždy se svým lékařem 

nebo lékárníkem. Ti vám erudovaně pora-

dí a pomohou vám vybrat ten nejvhodnější 

přípravek.

Vybírejte výrobky zavedených firem. Dobré 

jméno společnosti je důležitým ukaza-

telem toho, že jsou nabízené doplňky 

stravy kvalitní. Tito výrobci mají spolehlivé 

postupy a přísné kontrolní mechanismy, 

aby do prodeje nepustili jakkoliv nefunkční 

produkty.

Nekupujte neznámé doplňky stravy na 

internetu. Pokud daný produkt neznáte 

nebo s ním již nemáte zkušenosti, rozhod-

ně ho nekupujte prostřednictvím nereno-

movaných internetových obchodů. I když 

vás může lákat svým atraktivním obalem 

a cenou, může být neúčinný, v horším 

případě škodlivý.

Pozor na asijské doplňky stravy. S rozší-

řením internetu jako prodejního kanálu 

stoupá také nabídka neznámých produktů 

pocházejících z asijských zemí. V tomto 

případě buďte vždy obezřetní, tyto výrobky 

často nesplňují evropské normy a mohou 

být pro lidské zdraví nebezpečné. Často se 

prodávají také na tržnicích.

Nevěřte na zázraky. Všeobecně platí, že 

kvalitní doplňky stravy jsou pro lidský 

organismus prospěšné a dokážou zdraví 

výrazně posílit. Pokud však výrobce slibuje 

nereálné účinky jako např. úbytek na 

váze o 20 kg za několik týdnů či měsíců, 

v tomto případě daný výrobek nekupujte. 

Výrobce se snaží zneužít vaší situace a zá-

měrně slibuje nemožné.

BYLINKY NEBO ENERGETICKÉ 
NÁPOJE?
V boji proti jarní únavě máme někdy 

tendenci sáhnout i po některém z energe-

tických nápojů. Je to správná cesta, nebo 

je lépe se spolehnout na přírodu a zaměřit 

se naopak na čaje a bylinky?

Pravdou je, že nic nezkazíte, pokud si 

„naordinujete“  detoxikační kúru a zejmé-

na pomocí bylinných čajů si organismus 

pročistíte.

ČAJE A BYLINKY VHODNÉ 
K PROČIŠTĚNÍ A POVZBUZENÍ 
ORGANISMU:
Kopřiva dvoudomá
Zejména na jaře, kdy se hlásí jarní únava, 

se doporučuje třítýdenní čajová procedura.

Třezalka 

Působí blahodárně na nervovou soustavu 

a tím pádem také zlepšuje pocity únavy 

z nervového vypětí.

Ženšen
Ten pochází z čínské medicíny a má velmi 

blahodárný vliv na náš organismus.

Zelený čaj
Povzbudí organismus mnohem lépe než 

káva.

Rozmarýn
Vyrábí se z něj olej vhodný proti únavě.

Guarana
Je výborná na celkovou rekonvalescenci 

organismu. Obsahuje dvojnásobné množ-

ství kofeinu než káva.

Léky a energetické nápoje.
Další po čem můžeme sáhnout v případě, 

že potřebujeme povzbudit, jsou energetic-

ké nápoje a léky.

Ovšem zde už je na místě opatrnost, 

protože tady platí zlaté pravidlo, že méně 

někdy znamená více. Pokud vypijeme příliš 

energetických nápojů, vyvolají spíše opač-

ný efekt. Protože většina energetických 

nápojů obsahuje mimo jiné také kofein 

a jak je známo, velké množství kofeinu 

způsobuje ospalost a únavu.

U léků zase v případě dlouhodobého uží-

vání, hrozí riziko závislosti. Proto je nutné 

i přesto, že jsou tyto léky volně prodejné, 

jejich užívání vždy konzultovat s lékařem.

 

-if-

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: postavaprokazdeho.cz, trendy 

zdravi.cz
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Konjac ( Amorphophallus konjac ), lido-

vě nazývaný také jako „ ďáblův jazyk „ je 

rostlina žijící na subtropickém a tropickém 

východě Asie od Japonska a Číny, na jih po 

Indonésii. Je to trvalka, rostoucí z mohutné 

hlízy s průměrem až 25 cm. Mouka, připra-

vená ze sušených hlíz konjac je staletí uží-

vána v čínské, korejské a japonské kuchyni. 

Sušina hlízy konjac ( Amorphophallus kon-

jac ) obsahuje až 40 % glukomannanu. Je 

to ve vodě rozpustný polysacharid, pova-

žovaný za potravinovou vlákninu. Protože 

během trávení se nerozkládá na jednodu-

ché stravitelné cukry, pro organismus nemá 

žádnou kalorickou hodnotu.

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI PŘIRO-
ZENOU CESTOU
Glukomannan v kyselém prostředí žaludku 

váže na sebe vodu a zvýší svůj objem až 

200 násobně. Vytvoří se silně viskózní ge-

lovitá hmota, která vyplní žaludek a vyvolá 

pocit sytosti. Výzkumy ukázaly, že gelovitá 

hmota se vytváří kolem částeček potravy 

a způsobuje, že trávicí enzymy uvolňují 

z potravy sacharidy pomaleji a tím se sníží 

množství vstřebávaných sacharidů. Gluko-

mannan váže na sebe i tuky a oleje a při-

rozenou cestou je vynáší z trávicího traktu, 

proto jejich kalorická hodnota pro organis-

mus je nulová. Neváže však minerály a vi-

tamíny, potřebné pro zachování zdraví. Je 

třeba dodat, že část v tucích rozpustných 

vitamínů a minerálů může být vázána glu-

komannem. Do osmi týdnů trvající dvojitě 

slepé studie bylo zařazeno 20 obézních pa-

cientů. Placebo nebo potravinový doplněk, 

obsahující 1 g glukomannanu byl podáván 

pacientům jednu hodinu před každým jíd-

lem. Pacienti během studie neměnili své 

stravovací návyky ani svůj způsob života . 

Studie prokázala, že během 8 týdnů u paci-

entů užívajících glukomannan, hladina cho-

lesterolu signifikantně klesla a zaznamenali 

u nich průměrné snížení hmotnosti 2,5 kg. 

( International Journal of Obesity 2008 , 8 ( 

4 ) : 289 - 293. )

SNÍŽENÍ HLADINY 
CHOLESTEROLU
Užívání glukomannan snižuje hladinu cho-

lesterolu. Studie potvrdily, že snižování hla-

diny LDL cholesterolu ( „ špatný cholesterol 

„ ) a zvyšování hladiny HDL cholesterolu ( 

„ dobrý cholesterol „ ) významně souvise-

lo s užíváním glukomannanu. Mechanis-

mus účinku spočívá v zabránění zpětného 

vstřebávání žlučových kyselin. Proto játra 

produkují další žlučové kyseliny z chlestero-

lu, díky čemuž hladina cholesterolu v krvi 

klesá. Užívání glukomannanu ukázalo sta-

tisticky významné zlepšení hladiny celko-

vého cholesterolu u obézních pacientů. ( 

International Journal of Obesity 2008 ( 4 

) : 289 - 293. ) U zdravých lidí užívání 3,9 

g glukomannanu po dobu 4 týdnů snížilo 

hladinu celkového cholesterolu, LD lipopro-

teinů, triglyceridů a systolického krevního 

tlaku. Triglyceridy v krvi se snížily až o 23 

% . ( American Journal of Clinical Nutrition 

1995 , 61 ( 3 ) : 585 - 589. )

POTENCIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Glukomannan se musí užívat s přiměřeným 

množstvím tekutin. Nedostatečný příjem 

tekutin může způsobit bobtnání gluko-

mannanu a zablokování hrdla, jícnu nebo 

střeva. Přípravky obsahující glukomannan 

se nesmí užívat před spaním. Nedoporuču-

je se užívání lipofilních léčiv, vitamínových 

a minerálních doplňků po dobu 3 hodin od 

užití přípravku. Možné nežádoucí účinky 

jsou nadýmání, průjem.

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY 
S OBSAHEM GLUKOMANNANU
Výživové doplňky obsahující glukomannan 

se používají na celém světě proti zácpě, 

obezitě, acne vulgaris, diabetu II typu a na 

snižování hladiny cholesterolu.

Komise Evropské unie (EFSA) ve svém Na-

řízení 432/2012 ze dne 16. května 2012 

schválila pro glukomannan dvě zdravotní 

tvrzení:

• Glukomannan přispívá ke snižování 

hmotnosti v rámci nízkoenergetické 

diety.

• Glukomannan přispívá k udržení nor-

mální hladiny cholesterolu v krvi. 

Na snížení a kontrolu hmotnosti se dopo-

ručuje příjem 3 g denně ve třech dávkách 

po 1 g, spolu 2,5 - 3 dcl vody přibližně 

30 minut před jídlem. Na snížení a udrže-

ní normální hladiny cholesterolu v krvi se 

doporučuje příjem 4 g denně podobným 

způsobem. 

Spolehlivé výživové doplňky, obsahující 

kombinaci výtažku ze zelené kávy a glu-

komannanu, jako například Strong Nature 

Zelená káva PLUS  se dají koupit za dostup-

nou cenu i u nás v lékárnách.

CHCETE MÍT SVOU VÁHU 

POD KONTROLOU ?

W
W

W
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DESATERO  
ZDRAVÝCH KLOUBŮ

Také vás děsí představa, že zůstanete ve stáří odkázáni na pomoc 

ostatních  a  nebudete  schopni  sevřít  ani  sklenici  s  vodou,  nebo  si 

dojít na nákup? Stačí si rozpomenout na staré dobré přísloví: „Co se 

v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš“. Pokud budete dodržovat 

desatero  uvedených  zásad,  budou  vám  klouby  a  kosti  sloužit  co 

nejdéle. 

Zdraví





1. PRYČ S KILY NAVÍC
Nadváha, o obezitě nemluvě, způsobuje 

nadměrné zatížení kloubů, které vede 

k jejich postupné devastaci a následným 

změnám v pozici páteře. Důsledkem 

jsou stupňující se bolest a horší hybnost 

kloubu. Pokud zhubnete, ulevíte kloubům 

a navíc sklidíte i obdiv okolí. 

2. MAGICKÁ SÍLA POHYBU 
Základem je pohyb. Jedině pravidelný 

a všestranný pohyb je pro zachování 

bezbolestné hybnosti ten nejlepší. Dobře 

vyvinuté svaly jsou schopny do jisté míry 

kompenzovat sníženou funkci kloubů. Za-

volejte kamarádce a vyrazte třeba na jógu, 

do bazénu nebo pořádně vyvenčit psa. 

3. MEZI REGÁLY S JÍDLEM 
MYSLETE
Zapomeňte na fastfood a ohřívané 

polotovary. Strava by měla být pestrá 

a bohatá na vitaminy, minerály a stopové 

prvky. Svoji roli hraje i čerstvost a kvalita 

potravin. Zařaďte do jídelníčku obiloviny, 

luštěniny, ovoce a zeleninu, ovšem také 

maso a ryby, mléko a výrobky z něj. 

4. NENÍ KOLAGEN JAKO 
KOLAGEN
Chrupavka v kloubu je až ze 40 % tvořena 

právě kolagenem. Ten vyživuje a stojí za 

regenerací kloubní chrupavky, šlach, vazů 

i kostí. Zapomeňte na pojídání gumových 

medvídků nebo konzumaci vepřových 

nožiček. Jejich efekt je nadhodnocen. 

Hledejte doplňky stravy s nedenaturova-

ným kolagenem typu II, tedy toho v té 

nejpřirozenější formě. 

5. DOPŘEJTE KOSTEM 
A KLOUBŮM VÝŽIVU
Příjem vápníku, vitaminu D a K a ostatních 

prospěšných látek není ze stravy dosta-

čující. K obdobím, která přímo volají po 

výživovém „dopingu“, se řadí například 

těhotenství, nadměrné přetěžování kloubů 

při fyzické práci, či sportu a čas klimakte-

ria. Sáhněte tedy po doplňcích, které jsou 

právě pro tuto klientelu určené. 

6. ŽIVÁ VODA
Dodržujte pitný režim. Lidský organismu 

je citlivý na nedostatek vody. Málo vody 

stojí za zvýšenou únavou, poruch ledvin, 

ale i za bolestí kloubů. Proto byste měli 

vypít v průběhu celého dne okolo 2,5 litru. 

Množství vody záleží na váze člověka, ale 

i okolních podmínkách.  Nejvhodnější je 

čistá voda, limonády a džusy jsou totiž 

velkým zdrojem cukru. 

7. KONČÍ ŽIVOT NA VYSOKÉ 
NOZE
Jehlové podpatky sice zvyšují tep mužským 

protějškům, ale v pozdějším věku na to 

mohou ženy doplatit. Vysoké podpatky 

mění těžiště celého trupu a neúměr-

ně přetěžují přední část nohy. Je proto 

vhodné typ obuvi často střídat a věnovat 

pozornost i správně modelované stélce pro 

podporu klenby.

8. NESEDĚT JAK PARAGRAF 
Sezení nás provází na rozdíl od našich 

dávných předků od základní školy, po-

kračuje přes střední školu a mnozí z nás 

prosedí celý život v kanceláři. Jak správně 

sedět a zbavit páteř zbytečného zatížení? 

Seďte na celé ploše sedáku a chodidly se 

o zem opírejte celou plochou. Nohy mějte 

v pravém úhlu a rozkročené minimálně na 

šířku ramen.

 

9. POZOR MYŠ!
Nepřetržitým mailováním, tweetováním 

a smskováním rozhodně neděláme službu 

kloubům a šlachám, dokonce si můžeme 

přivodit zánět šlach, nebo bolest kloubo-

vého palce, který je nepřirozeně namáhán. 

Zkuste omezit nepřetržité používání tech-

nických vychytávek, zařaďte si do práce 

přestávky a procvičujte prsty i zápěstí. 

10. NEPODCEŇUJTE ZRANĚNÍ
Vyvarujte se úrazům, a pokud k nim přece 

jen dojde, neberte na lehkou váhu jejich 

doléčení. Nejenže byste se mohli s projevy 

onemocnění dlouho potýkat, ale daleko 

větší riziko je přechod v nevratné trauma-

tické změny například v osteoartrózu. 

Foto: SAMphoto.cz
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Pomocníci, kteří pečují o Vaši kůži, 
zuby a nehty, ale především o

VAŠE
KLOUBY
Vyzkoušejte přípravky z rodiny COLAFIT:

Colafit - čistý krystalický kolagen typu I - klasika, 
která se nemění

Colafit AKUT Pro - krém na klouby pro okamžitou úlevu

Colafit s vitamínem C - čistý krystalický kolagen 
typu I na klouby, vaziva a kůži

Colafit SLIM s glukomannanem- pomocník na cestě
ke štíhlé linii 

a další... více na www.dacom.cz

®

®

®

®

K zakoupení v lékárně nebo na www.dacom.cz 

doplněk stravy

doplněk stravy

Žádejte kostičky, jediný originál na trhu.

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.

*Uvedené ceny jsou včetně 
zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz

Více lázeňských pobytů 
naleznete na 

www.msene.cz

Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 5 dní – 4 noci
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje 
Stravování: polopenze (snídaně, večeře) 
Relaxační procedury: 
• 1x aroma masáž zad 
• 1x masáž zad bylinnými razítky 
• 1x koupel s mléčnými proteiny 
• 1x olejová vinná koupel (anticelulitidní) 
• 1x pedikura, základní 
• 1x kadeřnictví, střih a styling 
• 1x manikura, základní 
• 1x sauna (1,5 hodiny) 
Bonus: zapůjčení holí na nordic walking během pobytu 

Cena pobytu již od 3.820,- Kč/osoba

Týden krásy

Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.

• kokosová aroma masáž zad
• lázeň s esencí z kokosu
• kokosový zábal dolních končetin

Cena balíčku již od 840,- 

Kokosový balíček

Nechte se hýčkat v příjemném prostředí malebných Lázní 
Mšené. Vyzkoušejte nepřeberné množství zábalů, masáží

a koupelí během týdenního a víkendového pobytu.

Podlehněte
kouzlu lázní 
Podlehněte
kouzlu lázní 



Mezi nejčastější dětská onemocnění patří 

katary horních dýchacích cest. Většinou 

jde o banální onemocnění nosohltanu, 

které se však v dětském věku může zkom-

plikovat rozšířením infekce do středouší, 

vedlejších nosních dutin, hrtanu a prů-

dušek, případně do plic. Vzácněji mohou 

být známky kataru horních dýchacích 

prvními příznaky zánětu mozkových blan.  

Dalším běžným zdravotním problé-

mem jsou v dětském věku průjmová 

onemocnění. Většinou jsou stejně jako 

u katarů horních dýchacích cest jejich 

vyvolavateli viry. Avšak ani průjmy způ-

sobené bakteriemi (především salmone-

lou) nezůstávají co do četnosti pozadu.  

Na pomyslném třetím místě jsou nemo-

ci spojené s vyrážkou (plané neštovice, 

spála), infekční mononukleosa, ale i zá-

něty mozkových blan způsobené klíšťaty.  

Velmi častá stonání si děti přivodí samy - 

úrazy nebo otravami. 

ZÁNĚTY HORNÍCH  
DÝCHACÍCH CEST 
Jsou nejčastějším nakažlivým onemoc-

něním. I když se nejvíce vyskytují v pod-

zimních a zimních měsících, mohou děti 

onemocnět během celého roku. Většinou 

jde o virové infekce, které mohou batola-

ta a malé děti pěkně potrápit. Pouhá rýma 

stačí k tomu, aby nemohly volně dýchat 

a stékání hlenu po zadní stěně nosohltanu 

vede ke kašli a neklidu. Dítě je zahleněné, 

zabublané, jak říkají maminky, má „zadní 

rýmu“ - nedokáže se hlenu zbavit. Obtížně 

dýchá, nechce jíst, pít, navíc mívá zvýšenou 

teplotu nebo horečku. 

PROBLÉMY U HODNĚ MALÝCH 
DĚTÍ 
Zvláštní kapitolu tvoří starší kojenci, bato-

lata a děti v předškolním věku, u kterých 

se rýmy, kašel a teploty provázející katary 

horních dýchacích cest objevují v tak rych-

lém sledu, že je dítě vlastně pořád nemoc-

né. Infekce se totiž v tomto věku uhnízdí 

ve zbytnělé zduřelé mízní tkáni v nosohlta-

nu - adenoidní vegetaci, zvané také nosní 

mandle. 

PRŮJMY V DĚTSKÉM VĚKU 
Průjmem onemocní každé dítě, do dospě-

losti několikrát. Nejčastějšími vyvolavateli 

průjmů jsou u dětí viry, na druhém místě 

bakterie - a to především salmonely. 

Tím, že batole a předškolní dítě navštěvu-

jící kolektivní zařízení onemocní virovým 

průjmem více než jedenkrát, vytváří si po-

stupně obranné látky, které posléze zajišťu-

jí lehčí průběh tohoto onemocnění. Časem 

může být jediným příznakem jen bolest 

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI  
DĚTSKÉHO VĚKU

Asi není smutnější pohled, než na nemocné dítě. Tomu, aby onemocnělo, 

bohužel nijak nezabráníme, mnohým komplikacím ale můžeme předejít, 

když budeme o nemoci něco vědět.

Ach ty nemoci





břicha, kterou nemusí provázet průjmovité 

stolice. 

Šíření nákazy 
Nákaza se šíří velmi snadno, přímým kon-

taktem mezi dětmi a dospělými, a jejímu 

rychlému šíření napomáhá nedůsledná 

osobní hygiena. Viry jsou navíc odolné 

i mnohým desinfekčním prostředkům.  

 

Onemocnění začíná většinou po 2 dnech 

od nákazy a projeví se nechutenstvím, vze-

stupem teploty a zvracením. Teprve další 

den se dostává do popředí potíží nemoc-

ného průjem a zvracení ustupuje. Průjem 

obvykle trvá 4-5 dnů. Zvracení a průjem 

mohou vést k rychlému odvodnění, dehyd-

rataci. 

Salmonelóza 
Průjem vyvolaný salmonelou mívá podobný 

průběh. K onemocnění dochází požitím na-

kažených potravin nebo vody. Přenos kon-

taktem mezi lidmi je vzácný. Onemocnění 

může propuknout již po několika hodinách 

a může mít nejrůznější pozdější komplika-

ce. 

Základ léčby průjmu 
Pokud je dítě schopno pít, je základem 

léčby dostatek tekutin a minerálů s násled-

ným dietním režimem. Podávané tekutiny 

nesmějí být sladké. V lékárně je dostupný 

rehydratační roztok s obsahem minerálů. 

Mléko a mléčné výrobky po dobu akut-

ního průjmu dětem starším jednoho roku 

nepodáváme. Vhodné jsou rohlíky, housky, 

rýže, banán, škrábaná jablka, zeleninová 

polévka, brambor. Jídlo nesmí být slazené, 

mastné a nemělo by obsahovat projímavou 

vlákninu. Ke kratšímu trvání průjmu přispí-

vají léky, které na sebe navážou nežádoucí 

látky v postižených střevních kličkách, a po-

mohou je tak rychleji vyloučit z těla. 

Kojení při průjmu 
Průjem kojeného dítěte většinou zvládne-

me, aniž bychom přerušovaly na čas kojení, 

případně se po dohodě s lékařem doplňují 

ztráty tekutin rehydratačním roztokem.  

 

U nekojeného dítěte v prvních čtyřech 

upřednostňujeme doplnění ztráty tekutin 

rehydratačním roztokem v množství ales-

poň 30–50 ml na 1 kg hmotnosti dítěte. 

Poté můžeme pokračovat v podávání mlé-

ka, které dítě pilo před onemocněním. 

Ztráty tekutin dále doplňujeme rehydratač-

ním roztokem v menším množství - 10 ml 

na 1 kg hmotnosti dítěte po každé průjmo-

vé stolici. Mléko je velmi vhodné připravit 

místo ve vodě v rýžovém odvaru. Neztrácí 

kalorickou hodnotu a dítě ho lépe tráví. 

Preventivní opatření 
1. Dbát na osobní hygienu dítěte (mytí 

rukou po návratu z toalety apod.). 

2. Dodržovat hygienická pravidla při pří-

pravě pokrmů a při konzumaci syrové 

zeleniny a ovoce (mytí ovoce a zele-

niny před jídlem, příprava syrového 

masa v kuchyni na zvláštním prkénku 

atd.). 

3. Neochutnávat a nepožívat syrová 

nebo nedostatečně tepelně zpraco-

vaná masa (nedostatečně grilovaná 

kuřata apod.). 

NEMOCI PROVÁZENÉ  
VYRÁŽKOU 
Dětský věk provází celá řada většinou viro-

vých onemocnění, které se projeví mimo 

jiné charakteristickou vyrážkou po těle. Ně-

které z nich jsou již díky očkování minulostí 

anebo se objevují jen velice zřídka (spalnič-

ky, zarděnky), jiné jsou běžné a onemocní 

Ach ty nemoci
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Z NAŠÍ NABÍDKY:
VÍKENDOVÝ POBYT  
DŘÍVE od 1.660 Kč / os. / 3 dny
PO SLEVĚ již od 830 Kč / os. / 3 dny 
léčebný pobyt s polopenzí + 2 léčebné procedury

NEJEN PRO SENIORY 
DŘÍVE od 7.455 Kč / os. / 8 dní
PO SLEVĚ již od 3.728 Kč / os. / 8 dní 
léčebný pobyt s polopenzí  + 16 léčebných procedur

ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI 
DŘÍVE od 3.735 Kč / os. / 4 dny
PO SLEVĚ již od 1.868 Kč / os. / 4 dny 
léčebný pobyt s polopenzí  + 4 léčebné procedury

*Akce platí na všechny pobyty odbydlené v termínu 1.-31.3.2014.
Kompletní nabídku služeb a ceník Vám rádi zašleme domů a zdarma!
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu při předložení tohoto inzerátu
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•	 Osm	bakteriálních	kmenů	v	dávce	450 miliard 
živých lyofilizovaných bakterií	v	jednom	sáčku	
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jimi prakticky každé dítě (plané neštovice). 

Vyrážka provází i některé nemoci bakteriál-

ního původu, jako je například spála nebo 

meningokoková infekce. Velké množství 

kožních reakcí je ale i alergického původu 

(kontaktní nebo potravinová alergie) nebo 

může být způsobeno hmyzím štípnutím či 

parazitickým onemocněním (svrab). 

Plané neštovice 

Plané neštovice jsou třetím nejčastějším in-

fekčním onemocněním. Původcem je virus 

s vysokou nakažlivostí. Nákaza se šíří vzduš-

nou cestou. Do dospělého věku prodělá 

plané neštovice téměř každý člověk. Nejčas-

těji onemocní děti ve školce nebo ve škole, 

zejména koncem zimy nebo v jarních mě-

sících, ale ani léto není výjimkou. Doba do 

začátku onemocnění je kolem 2–3 týdnů.  

 

Onemocnění provází výsev typických morf. 

Jsou to drobné červené puchýřky naplněné 

tekutinou, které se zprvu objevují na krku, 

za ušima, na obličeji a ve vlasech a postupně 

se rozšíří na celé tělo. Výsev vyrážky provází 

zvýšená teplota, nechutenství. Na sliznici 

dutiny ústní a na jazyku bývají afty. Výsev 

puchýřků probíhá ve vlnách, takže zároveň 

najdeme čerstvé, naplněné bělavou teku-

tinou, ale i prasklé, hojící se stroupkem.  

Výsev puchýřků trvá kolem týdne. Ko-

lem 10. dne většinou praskanou po-

slední puchýřky a dítě přestává být na-

kažlivé pro ostatní. Získává zároveň 

celoživotní ochranu před touto nákazou.  

U většiny dětí proběhne onemocnění zce-

la bez problémů. Někdy může dojít k dru-

hotnému hnisání prasklých puchýřků.  

Léčebně dítěti podáváme léky na zmírnění 

horečky (paracetamol, ibuprofen) a sna-

žíme se zabránit škrábání vyrážky, aby se 

puchýře nezanítily druhotnou bakteriál-

ní infekcí. K tomuto účelu postačí teku-

tý pudr nebo roztok genciánové violeti.  

Děti se závažným onemocněním imu-

nitního systému je možné očkovat.  

Některé evropské země plánují zahrnutí 

tohoto očkování mezi pravidelné vakcinace 

všech dětí. 

Spála 
Spála je relativně časté onemocnění spoje-

né s typickou vyrážkou po těle. Původcem 

je bakterie zvaná Streptokok. Stejná bakte-

rie, která způsobuje hnisavou angínu.One-

mocnění se projeví 2-4 dny po nákaze vze-

stupem teploty a bolestmi v krku. Jazyk je 

zarudlý, malinový, krční uzliny jsou zduřelé.  

Povětšinou se během druhého dne objeví 

drobná vyrážka v podbřišku, v tříslech a na 

vnitřní straně stehen. Neléčená spála může 

vést k postižení ledvin a srdce. Včasná an-

tibiotická léčba je nutná a zabrání kompli-

kacím. 

Pátá a šestá nemoc 
Jsou virová onemocnění s vyrážkou větši-

nou nekomplikovaného průběhu. Doba do 

začátku prvních příznaků trvá od nákazy 

kolem 10 dnů. 

Pátou nemoc charakterizuje splývavá vyráž-

ka začínající v obličeji a šířící se na hřbet 

rukou a na stehna. Vyrážku mohou prová-

zet příznaky lehkého kataru horních cest 

dýchacích. Do týdne až 10 dnů vyrážka 

sama zmizí. Pro šestou nemoc je typické, 

že vyrážce předchází vysoké teploty trvající 

kolem 3 dnů. Teploty poklesnou a na trupu 

se objeví drobná růžová vyrážka, šířící se na 

krk a paže. Vyrážka není v obličeji. Mohou 

být zduřelé krční a šíjové uzlinky. Do dvou 

dnů vyrážka sama zmizí. Léčebně podává-

me jen lék na zmírnění horečky (paraceta-

mol, ibuprofen). 

ZÁNĚT MOZKOVÝCH BLAN 
Je onemocnění postihující obaly mozku, kte-

ré se však může rozšířit i na mozkovou tkáň.  

Původcem zánětu mozkových blan, 

meningitidy, jsou viry, ale i bakterie.  

V našich podmínkách je nejčastější zá-

nět mozkových blan přenášený klíšťa-

ty, tzv. klíšťová meningoencefalitida.  

Od nákazy trvá týden až 14 dnů, než se 

objeví první příznaky nemoci, které bývají 

stejné jako při běžné viróze – teplota, ma-

látnost, únava, bolesti v krku, bolesti hlavy, 

pocit na zvracení, někdy průjem. Po několi-

ka dnech potíže ustoupí, pacientovi se uleví. 

Po krátkém období zlepšení znovu vystou-

pí teplota, dítě má nápadně silné bolesti 

hlavy, zvrací, je spavé a světloplaché. Pro 

toto onemocnění je charakteristický právě 

dvoufázový průběh s krátkým zlepšením 

stavu pacienta mezi oběma fázemi stonání.  

Po návratu z přírody se doporučuje pro-

hlédnout dítě. Najdeme-li přisáté klíště, 

ihned ho odstraníme kývavým nebo toči-

vým pohybem. Čím déle je klíště přisáto, 

tím větší je riziko nákazy kíšťovou encefa-

litidou. Dítě by se mělo do přírody oblékat 

tak, aby byla možnost průniku klíštěte na 

kůži co nejmenší. Přesto je ale jedinou spo-

lehlivou ochranou před nákazou očkování. 

Vezmeme-li v úvahu výskyt klíšťat a jejich 

promořenost klíšťovou encefalitidou a ri-

zika onemocnění i možných komplikací 

nemoci, očkování se rozhodně vyplatí. Pro-

vádí se celkem 3 dávkami a přeočkovává se 

vždy po 3 letech. 

Hnisavý zánět mozkových blan 

Zánět mozkových blan způsobený bakteri-

emi je méně častý, ale o to nebezpečnější. 

Může totiž vést k trvalému poškození dítěte.  

Jednou z bakterií, které ho u dětí způ-

sobují, je Haemophilus influensae. 

Vakcína proti této bakterií je sou-

částí povinného očkování dítěte.  

Dalším častým původcem hni-

savého zánětu mozkových blan 

jsou meningokokové bakterie.  

Nákaza se šíří vzdušnou cestou v drob-

ných kapénkách, v hlenech nebo slinách 

bacilonosičů. Zdrojem nákazy je člověk.  

Nejčastěji onemocní děti do 4 let, do-

spívající a mladiství. Jedním z rizikových 

předpokladů pro meningokokovou in-

fekci je pobyt ve velkém kolektivu v uza-

vřeném prostoru, kde jsou příznivé pod-

mínky pro možné šíření nákazy (vojenská 

služba, internáty, diskotéky, letní tábory).  

Onemocnění se ve svém začátku projeví 

vysokou teplotou, schváceností, bolestmi 

hlavy, kloubů a svalů. Na kůži se tvoří drob-

né červené skvrnky a malé modřinky, které 

neustále přibývají. Během krátké doby se 

může rozvinout hnisavý zánět mozkových 

blan s poruchou vědomí. Nejtěžší formou 

onemocnění je rychle se rozvíjející kritický 

šokový stav se selháním životně důležitých 

orgánů. 

Očkování proti meningokokové 
meningitidě 

V současné době je u nás možné očkovat 

dítě proti meningokoku sk A a C. One-

mocnění kmeny bakterií ze skupiny A se 

v našich podmínkách prakticky nevysky-

tují. Jako nejvhodnější očkovací látka se 

dnes jeví tzv. konjugovaná vakcína proti 

meningokoku skupiny C. Je velmi účinná 

a přitom bezpečná. Nežádoucí účinky jsou 

srovnatelné s jinými běžnými očkováními. 

Očkovat se mohou již kojenci, děti mlad-

ší jednoho roku. Vakcinace se provádí se 

třemi dávkami v intervalu jednoho měsíce. 

U dětí starších jednoho roku a u dospě-

lých se očkování provádí jednou jedinou 

dávkou. Předpokládá se, že vakcína bude 

chránit dítě před meningokokem skupiny C 

dlouhodobě. Vyvíjí se vakcína působící i na 

velmi zákeřné meningokoky typu B. Zatím 

ale není k dispozici. 

Zdroj: babyweb.cz, MUDr. Martin Gregora

Foto: SAMphoto.cz
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Úrazy mají v ČR na svědomí ročně 300 

mrtvých a další 3000 trvale postižených 

dětí. Více než polovina úmrtí dětí je způso-

bena úrazy. Úraz se stane během vteřiny, 

ale nese s sebou další následky: bolest dí-

těte, starosti a ekonomické náklady nejen 

pro rodinu, ale i pro společnost - náklady 

na léčení, vyplacené pojistné, nevytvořené 

budoucí hodnoty.

OPATRNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Když se pozorně rozhlédnete okolo sebe, 

zjistíte, že nebezpečí na vaše dítě skutečně 

číhá na každém kroku a pomyslíte si, že už 

snad ani není ve vašich silách vše ohlídat. 

Základem je samozřejmě bezpečný domov. 

Žádné ostré předměty a hrany v dosahu 

dítěte, žádná horká voda či rozpálený olej, 

léky ukládat mimo dosah dětí. Nástrah 

a nebezpečí, které na malého človíčka 

číhají, je hodně a ochránit ho před nimi se 

může zdát až nadlidské. Můžete ale být 

sebeopatrnější, a i přesto se něco stane. 

Když byl holčičce rok a půl, strčila prstíček 

mezi dveře a částečně si ho amputovala. 

Věřte, že jsem v té době prožívala nejhorší 

chvilky svého života. Okamžitě jsme jeli 

k lékaři, který nás poslal do nemocni-

ce a ještě týž den holčička podstoupila 

operaci. Kousek prstíčku jí lékaři přišili zpět 

a dnes byste nepoznali, že se jí něco stalo. 

Rány se miminkům velmi dobře hojí, což 

je velké plus. Tenkrát v nemocnici a na 

operačním sále jsem ale prožívala hotová 

muka. Na dětském oddělení jsem byla 

svědkem následků skutečných úrazů, děti 

s maminkami tam pobývaly celé měsíce. 

Proto na vás apeluji, maminky, střežte 

toho svého drobečka jako oko v hlavě. 

Stačí vteřina a jeho život může viset na 

vlásku.  Co tedy udělat pro to, abychom 

rizika úrazů minimalizovali? 

NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ VENKU 
Nedovolte, aby:  se dítě dotýkalo předmě-

tů jakými jsou stříkačka nebo obvaz. 

Nikdy nepilo a nejedlo to, co najde venku. 

Bonbony jedině od maminky. 

Nehladilo ani neprovokovalo cizího psa, 

a to i přesto, že má náhubek. 

Nikdy se nedotýkalo spadlého elektrického 

vedení.

JÍZDA NA KOLE
Na kole se smí bez doprovodu jezdit od 

10 let Nikdy nedovolte, aby vaše dítě 

vyjelo bez přilby a chráničů. Aby vaše dítě 

vidělo a bylo viděno, musí mít odrazky, 

světla a jasně barevné oblečení. Důležitý je 

i zvonek a blatníky. 

DOPRAVA
V autě musíme vždy používat bezpečnost-

ní pásy, děti do 12 let a do 150 cm musí 

jezdit v autosedačce.

NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ DOMA
Nikdy nedovolte, aby si vaše děti hrály se 

zápalkami, manipulovaly s elektrickými 

spotřebiči a s plynovým sporákem. 

Dávejte pozor na horkou vodu. Pokud se 

dítě popálí nebo opaří, ihned to chlaďte 

ÚRAZY
Snad  žádnému  dítěti  se  nevyhnou  úrazy.  Každé  dítě  ve  věku  od 

jednoho do pěti let, což je nejnáchylnější věk, kdy děcko prozkoumává 

okolní svět, odněkud a někam spadne, něčeho se dotkne, něco dá 

do pusinky nebo dokonce spolkne. 

Ach, ty nemoci





v čisté studené vodě. 

Nedovolte, aby si dítě hrálo s nožem či 

igelitovým pytlem. 

Hrníčky s kouřícími nápoji nikdy nedávej-

te na kraj stolu, kde by ho na sebe dítě 

mohlo strhnout. 

Nepěstujte jedovaté pokojové rostliny.

Všechny léky i chemické přípravky mějte 

schované mimo dosah dětí. Chemické 

látky neskladujte v lahvích od limonády. 

Pozor na stoly a skříňky s ostrými rohy. 

Dávejte pozor, aby na ně malé děti nena-

razily. Existují různé ochrany ostrých rohů 

– investujte do nich.

Dávejte pozor, aby dítě netahalo za šňůry 

k elektrospotřebičům, popřípadě do nich 

neřezalo nožem nebo je nestříhalo nůžka-

mi. Ty ostatně spolu s jehlicemi do rukou 

dětí také vůbec nepatří.  

Elektrické zásuvky v dosahu dětí musí mít 

dětskou pojistku. 

Zajištěná musí být i všechna okna. Existují 

bezpečnostní prvky, které umožní větrat, 

ale okno nejde otevřít tak, aby se jím dítě 

protáhlo. Z dosahu dětí musí být i korálky 

a jiné drobné předměty, kterými by se 

dítě mohlo udusit. Pokud je uklidíte do 

zásuvek, pak do těch opatřených dětskou 

pojistkou proti otevření. 

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Poté, co se úraz stane, je potřeba zachovat 

klid, poskytnout první pomoc, vyhledat 

telefon a na příslušném tísňovém čísle 

co nejpřesněji oznámit všechny důležité 

informace (kdo volá, odkud, co se stalo, 

číslo zpět).

OŠETŘENÍ ÚRAZŮ
S drobnými úrazy si samozřejmě poradíme 

sami. Co bychom měli rozhodně mít po 

ruce v domácí lékárničce, aby nás úraz 

nezaskočil?

Obyčejnou náplast: O odřeniny všeho dru-

hu nebude jistě v rodinách s dětmi nouze. 

Klasická polštářková náplast by proto měla 

být stále při ruce. Vyzkoušet můžeme 

i různé vylepšené náplasti – odolné proti 

vodě, antialergenní, s dezinfekcí apod. 

 

Dezinfekce: Septonex či Jodisol jsou 

nejčastějšími dezinfekčními prostředky. 

Spolu s náplastí jde o nejrychlejší první 

pomoc v případě lehčích úrazů, typickým 

příkladem jsou třeba odřená kolena po 

pádu z kola. Velmi oblíbená je i Betadine, 

která děti nepálí. 

 

Polštářky a obvazy: Sterilní polštářek 

a obinadlo jsou určeny pro rány, které více 

krvácí. Jde však jen o první zákrok, který 

má pouze stabilizovat ránu. Poté je vždy 

nutné vyhledat lékaře. Elastický obvaz má 

vícero využití – jako škrtidlo v případě te-

penného krvácení, upevnění pro provizorní 

dlahu při zlomenině či zpevnění končetiny 

při naraženině či třeba výronu kotníku.

Náplast na puchýře: Puchýř je zdánlivá 

banalita, může ale zhatit celý výlet či dovo-

lenou. V lékárnách či drogeriích seženete 

speciální náplasti s hojivými látkami, které 

dokonale drží a na kůži se nekrabatí. 

Uleví od bolesti a napomáhají rychlejšímu 

vstřebání.

Jana Abelson Tržilová

Foto: Samphoto.cz
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Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Jodisol®

Ošetření:
● povrchových kožních poranění

● zánětu dutiny ústní a oparů

● po bodnutí hmyzem

● ran po klíšťatech

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Účinná dezinfekce

Praktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničkyPraktická balení do každé kabelky či botahu, domácnosti i lékárničky

Sprej 7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     7g, 13g, 75g     Pero 3,6g

www.jodisol.cz

Kamkoli.
Bez obav.

AD_Jodisol_A5_AKT_0214_12_HR.indd   1 28.02.14   14:30

Je správné, že jste opatrná a myslíte na fungování vaší rodiny pro případ, kdyby se udála neče-
kaná zdravotní komplikace. Pojištění Kamarád je určené pro všechny děti. Nerozlišuje, zda dítě 
pravidelně sportuje, nebo je spíš domácí typ. Kamarád poskytuje pojistnou ochranu pro dítě 
a volitelně pro dva dospělé. Z důvodu, že prázdniny patří z hlediska úrazovosti k nejrizikověj-
šímu období, tak za úrazy vzniklé o prázdninách připravila MetLife pojišťovna až dvojnásobné 
plnění. Kamarád zajišťuje komplexní ochranu dítěte od drobných úrazů až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. Ať se stane 
cokoliv, je prvořadé soustředit se na léčbu a zotavení dítěte a neřešit nedostatek financí. Pojistné plnění u trvalých následků úrazů může 
dosáhnout až 12 milionů korun, u méně závažných úrazů bez trvalých následků až 600 000 korun. Při úmrtí dospělého pojišťovna převezme 
placení pojistného a dítěti se začne vyplácet pravidelné roční stipendium 50 tisíc Kč až do konce pojištění, které se každý rok navyšuje o 3 %. 
MetLife připravila také asistenční služby, které mají klientům pomoci překlenout nepříjemné životní situace. Například při hospitalizaci 
rodiče zorganizuje hlídaní dítěte či úklid domácnosti nebo při nemoci či úrazu dítěte zabezpečí nákup léků či dovoz jídla.

Ivana Gerliczy, ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny

Pojistit dítě proti úrazům  
se vyplatí

Čtyřletý syn začal hrát hokej, proto jsem začala uvažovat o úrazovém pojištění pro 
něj. Mohu si pojistku sjednat, i když se začal aktivně věnovat sportu?

Marie, 28 let

B13-00435_METLIFE_PR_210x148.indd   1 3.3.2014   12:14:47
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BRÁNÍTE SE 
DOSTATEČNĚ?

Zvyšující se teploty na přelomu zimy a jara nás svádí k tomu, abychom 

začali odhazovat naše svršky. Právě toto období však patří mezi jedno 

z nejrizikovějších, co se onemocnění týče. Jsou to především teplotní rozdíly, 

které nás pak srazí na kolena a my se potýkáme s rýmou a nachlazením. 

Právě v tomto období je proto dobré posilovat imunitu a zvyšovat přísun 

vitamínů a minerálních látek. Nezapomínejte proto denně sníst pět 

doporučených porcí ovoce a zeleniny.

Výživa



Říkáte si, že to není váš případ, že v tomto 

období zbytečně se svým zdravím neha-

zardujete? Pamatujte však i na to, že stačí 

třeba pouhá návštěva kina nebo tělocvičny 

a můžete se lehce nakazit. Je dobré na to 

pamatovat a posilovat tak právě v tomto 

přechodném období imunitu naplno. Pra-

videlně se zásobujte ovocem a zeleninou 

a nezapomínejte, že i 100% ovocné a ze-

leninové džusy se počítají.

V tomto období se víc než jindy vyplatí dbát 

na pravidelnou a vyváženou stravu, hlídat si 

pitný režim a posilovat svoji obranyschop-

nost. Významnou roli v tomto období hra-

je dodržování pěti doporučených denních 

porcí ovoce a zeleniny. Jednak tím tělu za-

jistíte pravidelný přísun důležitých vitamínů 

a minerálních látek, ale posílíte tak i svoji 

imunitu. 

Optimálním množstvím pro posílení zdra-

ví a prevenci proti různým onemocněním 

je pět porcí, které bychom si měli dopřát 

nejlépe každý den. „Podle světové zdra-

votnické organizace a obecně platných vý-

živových doporučení bychom měli přijímat 

alespoň 200 g ovoce a minimálně 400 g 

zeleniny na den. Ve většině evropských ze-

mích však tato doporučení splněna nejsou. 

Průměrná spotřeba ovoce/den se v Evropě 

pohybuje v množství 166 g a zeleniny 220 

g/den“ upřesňuje výživová specialistka Ni-

kola Hanyšová. 

Pokud vám zrovna ovoce ani zelenina nic 

neříkají, nemusí vám naskakovat vrásky na 

čele. Jednoduchým řešením mohou být 

100% ovocné či zeleninové džusy. Pokud 

budete spěchat, můžete vyzkoušet napří-

klad džusy Relax, budete-li mít více času, 

určitě stojí za to si připravit džus doma 

v odšťavňovači.  Stoprocentní ovocné a ze-

leninové džusy jsou každopádně pro vyso-

ký obsah vitaminů a dalších látek důležitým 

stavebním kamenem pitného režimu, kte-

rý pomůže posílit vaši obranyschopnost. 

Správný pitný režim by měl do vašeho těla 

dostat minimálně dva litry tekutin denně. 

KOLIK TOHO MÁM SNÍST?
Proměnlivé jarní počasí vás a vaši imunitu 

jen tak nezaskočí, pokud budete dodržovat 

správný pitný režim a dbát na vyváženou 

a na vitamíny bohatou stravu s pěti dopo-

ručenými dávkami ovoce a zeleniny. A po-

kud si říkáte, jak asi vypadá jedna taková 

porce, nechte se vést jednoduchým pravi-

dlem podle velikosti ovoce a zeleniny. Za 

jednu porci se totiž obecně považuje zhru-

ba 100 gramů ovoce či zeleniny. U střed-

ního ovoce je to například jeden celý ba-

nán, broskev, jablko nebo pomeranč. Jiná 

situace platí u menšího ovoce, jako jsou 

mandarinky, kiwi apod. V tomto případě 

si dopřejte vždy dva kousky. Pokud máte 

chuť ještě na menší ovoce, hroznové víno, 

třešně, jahody, ideálním množstvím je jed-

na až dvě hrsti. A pokud máte chuť třeba 

na pomelo, meloun, ananas a další velké 

ovoce a bojíte se toho, že najednou celé 

ovoce určitě nesníte, pak se nemusíte bát. 

U velkého ovoce totiž stačí vždy polovina. 

Nezapomínejte ale na zeleninu, i ta má 

v našem jídelníčku nezastupitelné místo. 

Mnohdy se v ní totiž ukrývá více výživo-

vých látek než v ovoci. U zeleniny jednu 

porci představuje např. střední rajče, cca 

5 – 7 cherry rajčátek, celá střední salátová 

okurka, polovina masité papriky nebo jed-

na celá menší. „Výhodou zeleniny je navíc 

nízká energetická hodnota, ale vysoká bio-

logická hodnota. To znamená, že zelenina 

má velmi nízký obsah energie, avšak velmi 

vysoký obsah nepostradatelných látek, kte-

ré mají pozitivní vliv na naše zdraví“ vysvět-

luje Nikola Hanyšová. 

Foto: SAMphoto.cz

Zdroj: www.vimcovybrat.cz
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VYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKAVYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKA
PROFESIONÁLNÍ
VYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKA

DÍLNÁ
SADA 6

VYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKA

KYTIČKY 6 ks

VYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKAVYKRAJOVÁTKA A TVOŘÍTKA

DÍLNÁ
SADA 3

KVĚTY 3 ks

ČTYŘLÍSTKY

DÍLNÁ
SADA 3

ČTYŘLÍSTKYČTYŘLÍSTKY

DÍLNÁ
SADA 3

VELCÍ MOTÝLCI

SLEVA
30 Kč

69 Kč

69 Kč

69 Kč

69 Kč

VELIKONOCE NOVÉ

249 Kč

49 Kč

129 Kč

VELIKONOCE NOVÉ

249 Kč

Kč

DÍLNÁ 
SADA6

OŠATKY 
S VESELÝMI 

ZAJÍCI
kombinace přírodní 

slámy a textilu 

dejte prostor vlastní fantazii...

ROZTOMILÁ 
KUŘÁTKA

159 Kč

VELKÁ SADA 
NA VÝROBU 
VLASTNÍCH 

VELIKONOČNÍCH 
DEKORACÍ

129 Kč129 Kč

6

ROZTOMILÁ 
KUŘÁTKA

49 

KOLEDNÍCI jsou ideální pro naplnění 
sladkostmi „koledou“ pro vaše koledníky

Naši kompletní nabídku 
naleznete na www.dedra.cz 

nebo u našich prodejců po celé ČR a SR.



Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a při-
padají na měsíc březen či duben (22.3. 
– 25.4.). V křesťanských církvích je Veli-
konoční neděle první nedělí po prvním 
jarním úplňku. Jarní rovnodennost je sta-
novena na 21. března. Byl-li úplněk v ne-
děli, jsou Velikonoce až další neděli. Veli-
konočnímu pondělí a neděli předchází tzv. 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.  

V domácnostech se často udržují staré ve-
likonoční zvyky, jako je pečení beránka či 
mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky 
na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty 
symboly jara, posílají si velikonoční přání. 
Někdy příznivé počasí láká na výlety do pří-
rody, zvlášť připadnou-li Velikonoce na tep-
lý dubnový víkend, jindy se koledníci brodí 
v mokrém sněhu, pokud jsou Velikonoce 

na konci studeného března. Letos oslavíme 
Velikonoce až 25.4., ale pro jistotu, kdyby 
nám počasí nepřálo, buďme připraveni užít 
si to i tak. Co říkáte, připravit si něco dob-
rého a sednout si s čajem doma v teple?  
K velikonocům už tradičně patří ma-
zanec, beránek, nebo jidášky. Co bys-
te ale řekli tomu, vyzkoušet letos kro-
mě tradičních pokrmů ještě něco navíc?

VESELÉ VELIKONOCE
K Velikonocům patří něco dobrého. Podívejte se na pár zajímavých 

receptů a načerpejte inspiraci. Nabízíme recepty, které lahodí žaludku 

i oku. Veselé Velikonoce



CUPCAKES PRO KOLEDNÍKY
Náročnost: jednoduché
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 20 min
Počet kusů: 6 

PŘÍSADY:
Na těsto:
1 balení Maxi muffinů Dr.Oetker
100 ml vody
60 ml oleje
1 vejce
Na ozdobení: 
1 balíček Krémové náplně s kokosovou pří-
chutí 
200 ml studeného mléka
2-3 PL moučkového cukru
1 balíček Marcipánu 
1 balíček Cukrárenského želé červeného 
1 balíček Cukrárenského  želé zeleného 
Ještě potřebujeme:
plech na pečení
6 papírových košíčků (součást balení)
cukrářský sáček s hladkou trubičkou

Příprava:
1. Obsah sáčku se směsí na přípravu muf-
finů vysypeme do mísy. Přidáme vodu, olej, 
vejce a připravíme podle návodu na obale. 
Pomocí dvou polévkových lžic naplníme 
těstem 6 papírových košíčků rozložených 
na plechu. Plech vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme.
Elektrická trouba:  180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba:  stupeň 3
Doba pečení:   asi 20 minut
2. Upečené muffiny necháme vychladnout 
3. Na ozdobení připravíme krémovou náplň 
s mlékem a cukrem podle návodu na obale. 
Pomocí cukrářského sáčku náplní muffiny 
ozdobíme dle vlastní fantazie. 
4. Marcipán rozdělíme na poloviny a kaž-
dou polovinu obarvíme jiným cukrárenským 
želé. Vytvarujeme vajíčka, která zdobíme 
cukrovým zdobením podle vlastní fantazie. 
Tip: Marcipán můžeme obarvit i 1  
zarovnanou PL kakaa. 

ROZKVETLÉ PERNÍKOVÉ ŘEZY
Náročnost: jednoduché
Doba přípravy: asi 15 minut
Doba pečení: asi 15 min na 1 plech
Počet porcí: 30 

Přísady:
Na těsto:
1 balení Perníku
400 ml vody
120 ml oleje
Na náplň:
2 balíčky Créme Olé s vanilkovou 
příchutí
600 ml studeného mléka
200 g švestkových povidel
Na ozdobení: 
Květiny oplatkové 
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení 30 x 40 cm
elektrický ruční šlehač

Příprava:
1. Směs na přípravu těsta vysypeme do 
mísy, přidáme vodu, olej a připravíme podle 
návodu na obale. Těsto nalijeme na dva vy-
mazané a moukou vysypané plechy. Plechy 
postupně vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme.
Elektrická trouba:  170 °C 
Horkovzdušná trouba: 150 °C 
Plynová trouba:  stupeň 3
Doba pečení: asi 15 minut
2. Upečené pláty perníků necháme vy-
chladnout. 
3. Na přípravu náplně vyšleháme Créme 
Olé s mlékem podle návodu na obale. Vy-
chladlý plát potřeme povidly, polovinou ná-
plně a přiložíme druhý plát. Povrch potře-
me zbylou náplní a uložíme do chladničky.
4. Řezy před podáváním  ozdobíme  oplat-
kovými květinami.
TIP: Řezy chutnají výborně i s malino-
vým či pomerančovým džemem. 

JARNÍ SLUNÍČKO
Náročnost: jednoduché
Doba přípravy: asi 45 minut 
Doba pečení: asi 30 minut 
Počet porcí:  9 

Přísady:
Na těsto:
1 balení Buchet 
260 ml vlažné vody
120 ml oleje
1 balíček Vanilínového cukru 
1 KL Rumového aroma 
Na náplň:
150 g švestkových povidel
Na potření: 
1 žloutek
1 PL mléka
Ještě potřebujeme:
 plech na pečení

Příprava:
1. Na přípravu těsta smícháme v míse směs 
na buchty s přibaleným droždím. Přidáme 
vodu, olej, vanilínový cukr, aroma a vše dů-
kladně ručně vypracujeme v hladké těsto 
tak, aby se nelepilo na stěnu nádoby. Těs-
to zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou 
a necháme na teplém místě asi 50 minut 
kynout.
2. Vykynuté těsto vyklopíme na pracovní 
plochu a 1/3 těsta odložíme stranou. Zby-
lé těsto rozválíme na pomoučené pracovní 
ploše na výšku asi 1 cm a rozkrájíme na 9 
čtverců. Do středu každého čtverce nane-
seme povidla a okraje těsta spojíme stlače-
ním.
3. Buchty poskládáme na vymazaný plech 
spojem dolů do tvaru sluníčka. Z poloviny 
zbylého těsta vytvoříme 3 válečky, spleteme 
copánek a umístíme ho doprostřed sluníč-
ka. Zbylým těstem dozdobíme sluníčko po-

dle vlastní fantazie. 
4. Pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme 
žloutkem rozšlehaným v mléce. Vložíme do 
předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba:  190 °C 
Horkovzdušná trouba: 170 °C 
Plynová trouba:  stupeň 3-4
Doba pečení: asi 30 minut
5. Upečené sluníčko necháme vychladnout. 
Tip: Sluníčko můžeme pocukrovat 
moučkovým cukrem smíchaným s Va-
nilkovým cukrem.



VELIKONOČNÍ MAZANEC

Obtížnost: střední

Počet porcí: 16 

Doba přípravy: asi 25 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Přísady:
1 kostku droždí NOLI 42 g,

500 g polohrubé mouky

120 g cukru krupice

3 žloutky

150 g másla

300 ml mléka

50 g rozinek

50 g mandlí

sůl

citrónovou kůru

půl lžičky drceného anýzu

rum

1 vejce (na potření)

(dávka na 2 mazance)

Doba přípravy: 25 minut

(mimo kynutí a pečení)

POSTUP:

1. Do vlažného mléka rozdrobíme droždí 

a necháme během asi 5 minut vzejít kvá-

sek.

2. Do pěny vyšleháme základ z másla, 

žloutků a cukru. Do mísy vsypeme mouku, 

smícháme  se solí, citrónovou kůrou a drce-

ným anýzem, vlijeme kvásek a třený tukový 

základ a vypracujeme polotuhé nelepivé 

těsto. 

Přidáme spařené rozinky (vsypeme do vaří-

cího rumu a necháme nabobtnat), spařené 

loupané mandle (vsypeme do vařící vody, 

scedíme a oloupeme) a těsto ještě jednou 

přepracujeme. Pak necháme kynout přikry-

té asi 1 hodinu.

3. Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny, 

zpracujeme hladké bochánky, každý polo-

žíme zlášť na vymazaný plech a necháme 

půl hodiny v teple kynout.

4. Mazanec pečlivě potřeme rozšlehaným 

vejcem, na středu nakrojíme křížek, posy-

peme plátky 

mandlí a pečeme ve vyhřáté troubě dozla-

tova při teplotě 160 ˚C asi 35 - 40 minut.
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OVEČKY
Náročnost: střední
Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 20 minut 
Počet kusů: 30 

Přísady:
Na těsto:
1 balení Věnečků
250 ml vody
125 g margarínu
3 vejce
Na krém:
směs na přípravu krému (je součástí balení 
Věnečků Dr.Oetker)
650 ml mléka
150 g změklého másla
60 g moučkového cukru
Na ozdobení: 
2 balíčky Polevy světlé 
100 g strouhaného kokosu
1 balení Marcipánu 
1 zarovnaná PL prosetého kakaa
1 bílá tubička
100 g mandlových lupínků
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

cukrářský sáček
elektrický ruční šlehač
Příprava:
1. Ze směsi na přípravu těsta připravíme 
odpalované těsto s vodou, margarínem 
a vejci podle návodu na obale. Pomocí 
dvou KL naneseme na vymazané plechy 
30 hromádek o velikosti vlašského ořechu. 
Plech vložíme do předehřáté trouby a pe-
čeme. 
Elektrická trouba:  200°C 
Horkovzdušná trouba: 180 °C 
Plynová trouba:  stupeň 4
Doba pečení: asi 20 minut
Při pečení prvních 15 minut troubu neot-
víráme!
2. Po upečení necháme vychladnout.
3. Ze směsi  připravíme krém s mlékem, 
máslem a cukrem podle návodu na obale.  
Krémem naplníme cukrářský sáček. Do ka-
ždé kuličky pomocí zdobící trubičky vytvo-
říme otvor a naplníme ji krémem.
4. Na ozdobení připravíme polevy podle ná-
vodu na obale. Pomocí štětce nebo mašlo-
vačky potřeme kuličky světlou polevou, 
obalíme v kokosu a necháme zatuhnout 
na papíru na pečení. Marcipán smícháme 

s kakaem a vytvarujeme 30 hlaviček, které 
připevníme pomocí polevy na tělíčka. Tu-
bičkou nakreslíme ovečkám oči, tlamičku 
a ouška uděláme z mandlí.
Tip: Kuličky můžeme obalit také v mle-
tých loupaných mandlích.
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Vaření v Remosce 
si jako já zamilujete

Víte, že nová Remoska 
je ještě úspornější? 

Peče pouze 
za 2 Kč za hodinu. 
(V elektrické troubě 

platíte 5–12 Kč)
Remoska vaří, peče, zapéká, 

smaží, dusí, ohřívá i rozmrazuje.
A navíc bez tuku.

Více na www.remoska.cz

A AAAAAAAAAA A nnnnnnnnananananananananannananaaaavívívívívvívívíccccc c ccc bbbebebbebeeeebbbbbbbbbbb zzzzzzz zzzzzzzz tututut kukukukukku....

Tradice. Kvalita. Úspora

NOVÁ

další recepty 
a informace 

naleznete na 
www.drozdi.cz

Základem úspěchu 
jsou kvalitní suroviny



VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Ingredience:
4 ks vejce (žloutky zvlášť)

1 hrnek moučkového cukru

2 hrnk y polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

trošku citrónové kůry

1 Bílý jogurt z Mlékárny

Valašské Meziříčí

tuk na vymazání

a mouku na vysypání

Postup:
Žloutky utřeme s cukrem do pěny, přidá-

me vanilkový cukr, mouku s práškem do 

pečiva, přilijeme bílý jogurt a nakonec vmí-

cháme tuhý sníh z bílků. Středně velkou 

formu na beránka vymažeme a vysypeme 

moukou, předehřejeme troubu a pečeme 

zhruba 45 minut. Hotového beránka na-

cukrujeme, pod krk uvážeme mašli, očička 

vpíchneme z hřebíčku a nosánek rozinkou.
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BANÁNOVÝ DORT VAJÍČKO

Náročnost: střední

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Počet porcí: 16 

Přísady:
Na těsto:
• 4 vejce

• 80 g cukru

• 1 balíček Vanilínového cukru 

• 100 g hladké mouky

• 2 zarovnané KL Kypřicího prášku do 

pečiva 

• 40 g Gustinu jemného kukuřičného 

škrobu 

• 2 zarovnané PL kakaa

Na náplň:
• 4 zralé banány

• 1 balíček Pudingu Originál se smeta-

novou příchutí  Dr.Oetker

• 300 ml pomerančového džusu

• 200 ml vaječného likéru

• 40 g cukru

Na tvarohovou náplň:
• 500 g polotučného tvarohu

• 80 g cukru

• 1 balíček Želatinového ztužovače 

• 100 ml vlažné vody

• 250 ml smetany ke šlehání

• 2 zralé banány 

Na ozdobení:
• 1 balíček Polevy tmavé 

• 3 PL vaječného likéru

Ještě potřebujeme:
• dortovou formu (Ř 26 cm)

• elektrický ruční šlehač

Příprava:
1. Na přípravu těsta ušleháme vejce s cuk-

rem a vanilínovým cukrem elektrickým 

ručním šlehačem na nejvyšším stupni do 

pěny. Mouku prosejeme s kypřicím práš-

kem, škrobem a kakaem a zašleháme na 

nejnižším stupni do pěny. Těsto nalijeme do 

formy vyložené papírem na pečení a uhla-

díme. Vložíme do předehřáté trouby a pe-

čeme. 

Elektrická trouba:  180 °C 

Horkovzdušná trouba: 160 °C 

Plynová trouba:  stupeň 3

Doba pečení: asi 30 minut

 

2. Okraj formy odstraníme a korpus nechá-

me vychladnout. Z korpusu odstraníme pa-

pír na pečení. Jednou podélně rozřízneme 

tak, aby spodní plát zůstal silnější. Spodní 

plát položíme na dortový podnos.

3. Na přípravu náplně podélně rozpůlíme 

4 banány a plochou stranou položíme na 

spodní plát, přitom necháme asi 1 cm volný 

okraj. 

4. Puding uvaříme podle návodu na obale, 

jen místo mléka použijeme džus a vaječný 

likér s cukrem. Horký puding nalijeme na 

banány a necháme zatuhnout.

5. Na přípravu tvarohové náplně smíchá-

me tvaroh s cukrem. Želatinový ztužovač 

připravíme s vodou podle návodu na obale 

a ihned vmícháme do tvarohu. Smetanu 

ušleháme elektrickým ručním šlehačem na 

nejvyšším stupni dotuha a vmícháme do 

tvarohové směsi. Přidáme zbylé 2 banány 

nakrájené na malé kousky a zlehka vařeč-

kou promícháme. Náplň naneseme kopu-

lovitě na zatuhlý puding až po okraj kor-

pusu. Na vrcholu kopule vytvoříme pomocí 

lžíce prohlubeň a uložíme na 2 hodiny do 

chladničky.

6. Na ozdobení rozpustíme polevu podle 

návodu na obale. Druhou část korpusu 

rozkrájíme na 16 stejných dílů. Polevou 

potřeme 8 dílů a necháme zatuhnout. Díly 

korpusu naneseme na dort a jemně přitlačí-

me. Prohlubeň naplníme vaječným likérem. 

Do podávání uložíme do chladničky.

Pro tento recept využijeme hrníček 2 dl



www.mlekarna-valmez.cz

Ochutnejte výrobky 
z Mlékárny Valašské Meziříčí 

Darujte 
tradici 

a radost  
z pečení

Už naše babičky dobře věděly, že na pečení je nejlepší smaltovaná litina. Nebylo domácnosti, 
kde by chyběla bábovka, lívanečník nebo pekáč.
Firma SMALT Komárov vrací tuto krásnou a užitečnou tradici zpět na trh. Nabízí široký výběr 
tvarů a velikostí, se kterými si pečení zamilujete.

telefon: 311 572 356

e:mail: smalt@smalt.eu
WWW.SMALT.EU

OBJEDNÁVEJTE:



Nezbývá než si přiznat – máme doma tlouš-

tíka. Pokud je obezita hrozbou pro dospě-

lé, pro děti to platí dvojnásob.  Kila navíc 

zatěžují vyvíjející se organismus, o psychice 

trápené pošklebky spolužáků ani nemluvě. 

Dítě je navíc závislé na životním stylu vás, 

rodičů, a tak  v boji s nadváhou potřebuje 

vaši pomoc.

NĚCO HROZIVÝCH ČÍSEL
V republice je 300 000 obézních dětí.  

Dvacet procent dětí ve věku 6–12 let má 

vyšší váhu, než je norma, ve věku 13–17 

let  má nadměrnou hmotnost 11 procent 

dětí (jak je na tom právě vaše dítě, zjistíte 

z grafů v očkovacím průkaze). Ještě před 

30 lety trpělo obezitou osm procent dětí, 

v současnosti se jejich počet zdvojnásobil 

a není vzácností dítě, které váží jednou tolik 

co jeho vrstevníci. Trvale zhubnout se daří 

jen pětině obézních dětí, většina má potí-

že s váhou i v dospělosti. To samozřejmě 

znamená zvýšené nebezpečí cukrovky, sr-

dečních chorob, mrtvice, nemocí svalového 

a dechového charakteru, některých druhů 

nádorových chorob a také předčasného 

úmrtí. 

ZELENINA JE FAJN 
Určitě není nic ztraceno, i když vaše dítko 

patří k těm baculatějším. Jen si musíte uvě-

domit, co udělat proto, aby do budoucna 

bylo všechno jinak. Především je nutné zdů-

raznit, že diety, které tak dobře znají věčně 

hubnoucí dospělí, nejsou pro dítě vůbec 

vhodné. Tudíž, pokud budete týden živit 

potomka tukožroutskou polévkou, nadě-

láte víc škody než užitku. (Ostatně ani pro 

vás to není tak úplně to pravé ořechové, 

ale o tom jsme si podrobně už mockrát po-

vídali) 

JAK TEDY DO BOJE S DĚTSKOU 
OBEZITOU? 
1. Dítě by měl především  prohlédnou 

pediatr a podle jeho  věku a  vývoje 

stanovit optimální dávky živin i dalších 

látek (vitaminů, minerálních látek). 

2. Jeho doporučení by měl poté odpoví-

dat zvolený jídelníček. Možná budete 

překvapení, že to nebude znamenat 

až tak drastické změny – často stačí 

ke snížení energetické hodnoty  sní-

žit příjem cukrovinek a tučných jídel 

z „fastfoodu“. Když si dítě postupně 

odvykne konzumovat  energeticky 

bohaté a  reklamou neodbytně nabí-
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ABYCHOM DOMA 
NEMĚLI TLOUŠTÍKA

„To jsou krásné faldíčky.“ „A jak krásně papá. Jen papej, ať rosteš.“  

Baculaté miminko je chloubou zejména babiček. Na nemluvňátku jsou 

buclaté ručičky sice kouzelné, ale co když i později děťátku chuť k jídlu 

zůstane a přibývají kilogramy, které už tak roztomilé nejsou? 





zené  pamlsky  a zvýší  denní  příjem 

zeleniny, kila se budou ztrácet jedno 

za druhým. 

3. Musíme si uvědomit, že zákazy a pří-

kazy obecně u dětí mnoho nezmůžou 

a v tomto případě to platí dvojnásob.  

Pokud chceme přivést dítě k nějaké 

změně v návycích, musí být příjemná, 

jinak se trvale neudrží. Když zakáže-

me  dítěti pít naráz sladké nápoje, 

hrozí nebezpečí, že se příjem tekutin 

sníží. Cílem by mělo být dovést dítě 

k pití převážně  nekalorických, tedy 

nesladkých nápojů (čaj, voda, mine-

rálky bez příchutě) a jako zpestření 

mu dopřát denně nějaký nápoj s níz-

kou energetickou hodnotou.  

4. Veškeré změny  je nutné dělat poma-

lu, postupně, ale systematicky. Jak-

mile je dítě přijme za své, je takřka 

vyhráno. Dovolte svému dítěti podílet 

se na tvorbě jídelníčku i přípravě jídel. 

Nechte je někdy připravit   zdravou ve-

čeři pro celou rodinu. Zeleninový talíř 

zvládne připravit i  předškolák, když 

mu pomůžete s krájením.  

NEZAPOMEŇTE NA SPORT
Úprava jídelníčku je jistě důležitá. Ale děti 

tloustnou nejen proto, že mlsají a popíjejí 

limonády.  Když sní tabulku čokolády ak-

tivní sportovec, vcelku nic se neděje, vždyť 

při  tréninku  vydá tolik energie. Ale pokud 

tu samou čokoládu posvačí vaše děťátko  

před  monitorem počítače nebo televizní 

obrazovkou, čokoládová energie se uloží 

v podobě dalších tukových zásob.

S kily navíc se začíná sportovat hůř, ale co 

takhle víkendové rodinné výlety na kole? 

Pěkně dlouhá každodenní  procházka se 

psem? Dítě se mnohdy vyhýbá kolektivu 

vrstevníků právě proto, že terčem jejich po-

směšků je nejen jeho postava ale i fyzická 

kondice. Jen co si kondičku při rodinném 

sportování  trochu vylepší, půjde mu i sport 

mezi ostatními dětmi mnohem lépe.

HUBNE CELÁ RODINA
Pokud rozbouráte zažité stereotypy ať už 

ve stravování nebo v trávení volného času, 

pomůžete tím nejen svému dítěti ale i sobě. 

Jak na to? 

1. Buďte dítěti vzorem při změnách v ro-

dinném jídelníčku.  Není nad to, když 

dítě vidí, jak tatínkovi chutná syrová 

zelenina a mamince mandarinky.

2. Opravdu nestíháte vyjet si všichni na 

kole? Dobrá, tak se vystřídejte na ro-

topedu.  Dítě může sledovat oblíbe-

ný televizní pořad a přitom usilovně 

šlapat do pedálů. Nebo si společně 

zacvičte podle některé videokazety, 

jejich nabídka na trhu je opravdu širo-

ká. Protáhnete si svaly a ještě se určitě 

společně zasmějete svým gymnastic-

kým pokusům. Pro děti lákavé jsou 

i různé cvičící podložky, které si připojí 

ke své oblíbené konzoli a které mu 

umožní cvičit pro něj mnohem zajíma-

vějším způsobem. 

3. Chválit, chválit a ještě jednou chválit. 

Každý, i sebemenší  úspěch oceňte. 

A než se objeví první úspěchy, chvalte 

alespoň snahu. S pochvalou a úsmě-

vem jde lépe i hubnutí. 

-ana-

Foto: SAmphoto.cz

zdroj: www.stob.cz, www.vitalitos.cz, 

obezita.cz
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ZÁKLADY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
Světoznámý fotograf Tom Ang vás v  této knize naučí, 

jak plně a  bez zbytečných průtahů ovládnout základy 

digitální fotografie. Věnuje se všem důležitým aspektům 

fotografování: od techniky přes postprodukci až po výběr 

správného vybavení.

LEGO® PŘÍBĚH MOCNÍ SPOJENCI
Zlému lordu Byznysovi chybí jen jeden krok k  úplnému 

ovládnutí světa. V  proroctví se praví, že existuje pouze 

jedna bytost, která ho může zastavit – Vyvolený. Dokážou 

tohoto hrdinu stateční mistři stavitelé najít? To vše se 

dozvíte v  knížce k  filmu LEGO® PŘÍBĚH s  minifigurkou 

člena robo komanda zdarma.

GENIÁLNÍ OMYLY –
OD DARWINA K EINSTEINOVI
Každý z nás dělá chyby, nikdo není dokonalý. Dokonce

ani někteří z největších géniů našich dějin, jak nám

vypráví Mario Livio v tomto úžasném a čtivém příběhu

o vědeckých chybách a průlomech. 

BALADA O ZLOMENÉM NOSU
Bartovi bude brzo třináct. Trochu boxuje, ale vždycky

dostane na budku. Bydlí jen s mámou, nemají moc peněz

a Bart se trochu stydí za to, že žijí v domě plném

nepořádku a pochybných existencí. A stydí se taky za

to, co ho na světě nejvíc baví – operní zpěv.
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NEW YORK – PRŮVODCE S MAPOU NATIONAL GE-
OGRAPHIC
Od sochy Svobody až po Empire State Building, od MoMA 

(Muzeum moderního umění) ke Guggenheimovu muzeu, 

od břehů řeky Hudson až po Central Park – Manhattan, 

ale i Queens a Brooklyn se před vámi v mžiku otevřou díky 

tomuto jedinečnému průvodci!

Netradiční pojetí: u každé oblasti rozkládací mapka, s níž 

se okamžitě zorientujete!

MŮJ NEJHORŠÍ ŠKOLNÍ ROK 4
Co vznikne, když smícháte partičku Tchořů, naprostých nul, 

s  bandou podlých „superkluků“, při jejichž vyvádění seb 

dospělí snad pokaždé dívají někam jinam? Třaskavá směs, 

která má za následek spoustu MALÉRŮ! říká hrdina knížek 

Rafe Katchadorian. Rafe je v každém ohledu potížista, ale 

jediný se na táboře zastane slabšího.

BARVA MLÉKA
Barva mléka je drobný literární skvost těžící z  nejlepší 

tradice anglického realistického románu. Mary, jejíž vlasy 

mají barvu mléka, je svéhlavá a  prostořeká patnáctiletá 

dívka, jež tráví dny tvrdou prací na rodném statku. 

Úmorná dřina, ze které se skládá život na anglickém 

venkově v roce 1831, kde se její příběh odehrává, ovlivňuje 

i vztahy v rodině. Když ji otec „prodá“ do služby na faru, 

její život se změní... A nikoli nutně k  lepšímu. Výjimečná 

kniha z časů, kdy číst a psát mohlo být výsadou.
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VOLÁNÍ KUKAČKY
Když se slavná modelka Lula Landryová vrhne dolů ze 

svého zasněženého balkonu v  londýnské čtvrti Mayfair, 

dojdou vyšetřovatelé k  rychlému závěru, totiž že šlo 

o  sebevraždu. Případ se zdá být uzavřen. Lulin bratr má 

však stále jisté pochybnosti. A  najatý soukromý detektiv 

má za něj odhalit pravdu. 
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PŘEKROČ SVŮJ STÍN
Nikdo neví, co se stalo té noci, kdy se z Echo Emersonové, 

populární holky, stal outsider s podivnými jizvami na ru-

kou, o kterých si špitá celá škola. Dokonce ani Echo nezná 

celou pravdu, co se té strašlivé noci odehrálo. Ale byla by 

moc ráda, kdyby se vše vrátilo k normálu.

KLAN KONÍ
Amanda Fivelová miluje koně. Její otec miluje sázení. 

Když Amanda vyhraje důležitý závod v parkúru, vsadí se 

její otec, že Amanda vyhraje i mistrovství světa. Jenže ne 

v parkúru, ale v závodech na islandských ponících! Aman-

da v životě na takovém koni nejela.

ARCHIV
Šestnáctiletá Mackenzie pracuje jako Správce v  Archivu, 

kde mrtví odpočívají na policích jako knihy. Říká se jim 

Historie.

Jejím úkolem je chytat a  vracet Historie, které se sem 

tam probudí a utečou, Historie, které jsou často zmatené 

a agresivní. To všechno dělá s vědomím, že někde v Archivu 

je i tělo jejího dědy…
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PÁD ANDĚLŮ
Je to šest týdnů, co andělé apokalypsy sestoupili na zem 

a zcela ovládli dosavadní poklidný chod moderního světa. 

Ve dne jsou lidé v  San Francisku, kde žije i  Penryn a  její 

rodina, zastrašováni pouličními gangy, v  noci tu panuje 

strach a podezření.

AGATHA RAISINOVÁ A VÝLETNÍCI Z DEMBLEY
Po půlroce stráveném v Londýně se Agatha Raisinová vrací 

do své milované cotswoldské vesničky a  do sousedské 

blízkosti fešného Jamese Laceyho. Zdá se ale, že Jamese 

jejich opětovné shledání nechává chladným. Agathu tak 

brzy pohltí její druhá vášeň: vyšetřování zločinů.

VRAHOVA ŽENA
Byla nenápadná a  nepříliš hezká. Bylo jí dvaadvacet let, 

když se provdala za okouzlujícího Simona. Prožila s  ním 

šestnáct let a  měla s  ním dvě děti. Pak zjistila, že žila 

s násilníkem a vrahem. Je skutečně možné, aby si za celých 

těch šestnáct let ničeho nevšimla? 



TEORIE A PRAXE FIREMNÍCH FINANCÍ
aktualizované vydání

Kniha Teorie a  praxe firemních financí je vlajkovou 

lodí mezi ekonomickou literaturou a  neměla by chybět 

v  knihovně žádného ekonoma, studenta ekonomie či 

ředitele významnější firmy. Autoři v  knize ukazují, jak 

manažeři používají finanční teorii k  řešení praktických 

problémů, a proč firmy a jejich management jednají tak, 

jak jednají. Nové vydání knihy také reflektuje současnou 

finanční krizi.
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ČARODĚJNICE ŠKOLOU POVINNÉ 5
Nový školní rok na Akademii slečny Krákavé začal poměrně 

slibně, neboť Mildred elegantně přistála na školním dvoře, 

protože o prázdninách absolvovala kurz létání

na koštěti, ale dál už to šlo z kopce. Nejprve kvůli neobratné 

manipulaci s kulmou a následnému „odbornému“ zásahu 

škodolibé Ethel Svatouškové přišla o  své krásné dlouhé 

vlasy a pak už se zase začne vršit problém za problémem…

GABRIELŮV OČISTEC
Po citovém pekle, kterým si museli projít, aby mohli být 

Gabriel Emerson a Julia Mitchellová spolu, si konečně

užívají jeden druhého. Během romantické dovolené v Itálii 

Gabriel Julii zasvěcuje nejen do méně známých oblastí

renesančního umění, ale i do tajů smyslového a tělesného 

potěšení. 

SPONGEBOB & FILOZOFIE
Knížka SpongeBob a filozofie si dává za úkol představit

zábavnou formou nejen fanouškům SpongeBoba některé

ze světových filozofů a jejich základní filozofické teze,

ale zároveň podnítit u malých i velkých čtenářů zájem

o filozofii jako takovou. Co vlastně činí tento animovaný

seriál tak dlouhodobě oblíbeným? Nestojí za vtipným

příběhem a rozverným zevnějškem SpongeBoba spíše

významné a dlouhotrvající filozofické debaty?

HORROR SCHOOL – ŠÍLENÝ PROFESOR
Na téhle základní škole se dějí divné věci. Ze šatních 

skříněk vyskakují krysy. Žáci se záhadně ztrácejí. Školní 

knihovna je bludištěm tajných chodeb. A učitel biologie 

se chová velice, velice zvláštně. 

Robert Arthur věděl, že přestoupit na jinou školu 

nebude nic jednoduchého, ale tohle je na pováženou! 
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MEZI NEBEM A ZEMÍ – ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK
Alona Dareová přebývá už přes měsíc v těle Lily „Ally” 

Turnerové. Lilyino tělo není tak aktraktivní, jako to její, 

a navíc se jí nedaří hrát sestru a dceru lidí, které skoro 

nezná. Trápí ji i to, že Will – na kterém jí záleží víc, než 

by chtěla – si přeje, aby se vrátila skutečná Lily. Stane se 

zázrak, Alona bude opět volná a Lily zůstane naživu?

ZAKÁZANÁ PŘITAŽLIVOST
Senátorova dcera Emily má po krk života ve skleníku a po-

tají odjede do New Yorku. Záhy je však vypátrána a musí 

se rozhodnout: buď se vrátí domů, nebo zůstane, ale pod 

stálou ochranou nepřístupného bodyguarda Henryho Tro-

vata. Emily je rozhodnutá Henryho přesvědčit, aby ji ne-

chal být, vše jim však začnou komplikovat city a především 

děsivý vánoční dárek, který jí pošle neznámý šílenec.

PODEZŘELÝ
Za svého pána by Maggie dala život. On je policista, ona 

policejní pes…

Na tom, že se policisté někdy dostanou do přestřelky, není 

vůbec nic divného. Když se k  ní ale připletou náhodou, 

ve chvíli, kdy si ve služebním voze užívají vzácnou chvilku 

odpočinku, je to zatracená smůla. Zvlášť když po celé té 

hrůze zůstane na dlažbě pár mrtvých.

KORÁLKY: 200 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
Všechno, co potřebujete vědět o korálkování – od základů 

až po dokončení šperku. 

Navlékáte korálky a narazili jste na problém, se kterým si 

nevíte rady? Rádi byste se něco dozvěděli o  úplně nové 

technice? Hodilo by se vám pár rad ohledně nejrůznějších 

postupů? Snadná pomoc. Zeptali jsme se za vás.
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ROZTOMILÉ MALÉ LHÁŘKY (PRETTY LITTLE LIARS)
Nikdy nevěř hezké holce se strašlivým tajemstvím.

Každý má co skrývat – zejména holky ze třetího ročníku 

střední školy – Spencer, Aria, Emily a  Hanna. Spencer 

přebrala kluka vlastní sestře. Aria sní o učiteli angličtiny. 

Emily se zakoukala do té holky, co je na škole nová. 

A Hanna dělá hrozné věci, aby byla stále krásná. Jenže od 

doby, co zmizela jejich kamarádka Alison, skrývají všechny 

před světem jedno mnohem horší tajemství.
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ROZTOMILÉ MALÉ LHÁŘKY 2: NEVINNÉ 
ČTYŘI ROZTOMILÉ MALÉ LHÁŘKY SKRÝVAJÍ DOST 

TEMNOU MINULOST. Spencer přebrala kluka vlastní sestře. 

Aria sní o učiteli angličtiny. Emily se zakoukala do holky, 

co je na škole nová. Maya je… víc než jen kamarádka. 

A  Hanna je schopná zvracet, jen aby byla stále krásná. 

Společné mají nejedno tajemství, jenže… to nejhorší je 

příšerné.

MĚSTO DÍVEK (CITY GIRL)
DEVLIN: Půvabná, finančně zajištěná, ale záhy zneužitá 

křehká blondýnka. Svět se točí přesně podle jejích představ, 

dokud její cestu nezkříží příjemný a svůdný, ovšem ženatý 

muž, Colin Cantrell-King. CAROLINE: Tlustá, ledabyle 

oblékaná a zakřiknutá dívka podléhá obavám, že navždy 

zůstane starou pannou. Z  ničeho nic potká Richarda… 

MAGGIE: Ohnivá a energická rusovláska se sexy postavou 

a smyslem pro legraci. Žije naplno… dokud se neprovdá. 
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MĚSTO ŽEN (CITY WOMEN)
Devlin je dobrovolný workoholik, aby tak zaplnila 

prázdnotu v  citové oblasti. Caroline nepije jen proto, 

že prodělala léčbu. Jinak by se nejraději utopila v  lihu. 

Maggie by chtěla být alespoň trochu bohém, ale děti, péče 

o domácnost a pragmatický manžel na krku to nedovolují. 

Najde si tedy alespoň milence, jenže teď už nemá čas  

vůbec na nic... 

MĚSTO ŽIVOTA
Město života je příběhem tří žen, které žijí s  vědomím 

neotřesitelné jistoty vzájemného přátelství. Mají k  sobě 

neobyčejně blízko a nejednou prokázaly, že si dokáží být 

velkou oporou.
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MADEIRA 

NENÍ JEN KRÁSNÁ PLÁŽ...
Ostrov Madeira si díky své kráse a jedinečnosti vysloužil hned několik 

pojmenování, jako např. Ostrov věčného jara, Ostrov květů, nebo Zelená 

perla Atlantiku. Turisté směřují na Madeiru nejen díky plážím a křišťálovému 

moři, ale také díky pestré nabídce výletů. V hornatém vnitrozemí se nabízí 

mnoho tras pro pěší turistiku, které si můžete vybírat podle náročnosti. 

Pojďte se s námi podívat na některá místa, která stojí za to vidět…



RABACAL A CESTA 
K VODOPÁDŮM
Dovolenou jsme se rozhodli prožít akčně. 

Ležet na pláži dokáže každý, my jsme však 

chtěli něco vidět. Na první výlet jsme vyrazili 

autem, abychom se poté vydali na krásnou 

pěší túru. Autem jsme tedy vystoupali na 

náhorní plošinu Paúl  de Serra do výšky 

1253 m a odtud vyrazili do prázdninové 

osady Rabacal. Z Rabacalu vede značená 

cesta jak na „vodopády“, tak i na „25 pra-

menů“. My jsme nejprve vyrazili k vodo-

pádu, který se řítí z více jak 100 metrové 

výšky. Dříve byla plně přístupná cesta i pod 

vodopád, dnes je stezka uzavřena mřížemi. 

Vrátili jsme se na křižovatku, vydali se podle 

druhé levady a dorazili na místo, kde se do 

malé kotliny stéká několik malých a jeden 

velký vodopád, po deštích jich potom bude 

určitě více jak pětadvacet. Při zpáteční ces-

tě jsme pokračovali dál pod turistickou cha-

tou, prošli dlouhým tunelem a dorazili na 

silnici, kterou jsme ráno přijeli. Vystoupali 

jsme asi 3,5 km zpět na parkoviště. Ces-

tou zpět do hotelu jsme zastavili v letovisku 

Calheta (pláž se světlým pískem a marinou) 

a v městečku Ponta do Sol, kde jsme se ob-

čerstvili kávou a prošli promenádou kolem 

Atlantiku. Cestou do Ribeira Brava jsme 

projížděli vodopádem přes silnici.

CABO GIRAO A NAŠE BLOUDĚNÍ
Druhý den jsme vyrazili brzy ráno na útes 

Cabo Girao (580 m nad mořem) s nád-

hernou vyhlídkou a prosklenou podlahou. 

Dobře jsme udělali, protože za chvíli po 

našem příjezdu byla vyhlídka plná turis-

tů. Utekli jsme před nimi a pokračovali do 

Funchalu, zaparkovali v podzemním parko-

višti pod nákupním centrem a vydali se hle-

dat zastávku autobusu č.129 do Camachy. 

Je hned vedle spodní stanice lanovky na 

Monte. Za 2,15 EUR na osobu jsme vyjeli 

do městečka Camacha a vydali se na leva-

du dos Tornos. I přes rady domorodců jsme 

se na ni netrefili, ale putovali jsme po leva-

dě da Serra da Faial. Levada je nenáročná, 

bez příkrých srázů a jiných nástrah. Dorazili 

jsme k fotbalovému stadionu nad Funcha-

lem a tam se napojili na levadu dos Tornos, 

kterou jsme chtěli původně jít. Tou jsme 

pokračovali dál do Monte mezi apartmá-

ny. Závěr levady nám přichystal překvapení 

v podobě příkrých srázů a dlouhého tunelu. 

Sešli jsme do civilizace a autobusem č. 21 

sjeli z Monte do Funchalu.

FUNCHAL
Druhý den jsme vyrazili autem přímo do 

Monte – vilové čtvrti nad Funchalem a za-

parkovali na velkém parkovišti vlevo od 

silnice vedoucí dál na Pico Ruivo. Úzkou 

silničkou mezi zahradami s vilkami jsme 

šli směrem na náměstíčko Largo das Bar-

bosas, odkud se vyráží ke všem místním 

zajímavostem. V kostele Igreja de Nossa 

Senhora jsme obdivovali výzdobu, dřevě-

ný malovaný strop a česky napsaný nápis 

na stuze. V kostele je pochovaný poslední 

rakouský císař Karel I. Pod kostelem je za-

čátek místní atrakce - sjíždění na dřevěných 

saních „babosas“. Trať je dva kilometry 

dlouhá a svezení dvou osob stojí 35 EUR. 

V parku pod lanovkou je kaplička zdobená 

krásnými modrými kachličkami „azuleios“. 

Je zde konečná stanice lanovky, která vede 

z nábřeží Funchalu a hned vedle soukromá 

botanická zahrada Jardim do Monte Pala-

ce. Odtud se dá sestoupat k další lanovce, 

která vozí turisty k botanické zahradě ve 

Funchalu, také tu začíná levada dos Tornos, 

kterou jsme den předtím šli opačným smě-

rem. My jsme prošli místní zahrady a poté 

sjeli do Funchalu do botanické zahrady (5 

EUR). Tady bylo co obdivovat. My ženy jsme 

obdivovaly nádherné květy všech druhů 

a barev, pávy s duhovými péry a pestroba-

revné papoušky. Muže zajímala část zahra-

dy „agro“ - identifikovali celkem obstojně 

mnoho druhů zemědělských plodin, ale 

nejvíc jim učarovaly modré kedlubny.

Po návštěvě botanické zahrady jsme ještě 

prošli centrum Funchalu s velkou tržnicí, 

Cestopis



hlavní třídu s květinovou výzdobou a tr-

hem, městský park a park Kryštofa Kolum-

ba na nábřeží.

QUEIMADAS A DOMKY 
PŮVODNÍCH OBYVATEL
Dnes jsme chtěli vyrazit na nejvyšší horu 

Madeiry – Pico Ruivo a tak jsme se vydali 

vnitrozemím ostrova, klikatými silnička-

mi s prudkým stoupáním a následně pak 

klesáním směrem na Ribeiro Frio a dále 

k městečku Santana. Zvolili jsme nejkrat-

ší možnou variantu výstupu na Pico Ruivo 

z parkoviště Achada do Teixera s tím, že při 

zpáteční cestě zaparkujeme v Queimadas 

a projdeme levadu Caldeiro Verde. Poča-

sí nám však příliš nepřálo, drobně pršelo, 

hory byly v mracích a tak jsme od výstupu 

upustili a z parkoviště u osady  Queimadas 

jsme se vydali rovnou kolem levady. Prázd-

ninová osada Queimadas se rozkládá 5 ki-

lometrů na jihozápad od Santany ve výšce 

900 metrů a bylo tudíž nutné si při jízdě 

autem od moře řádně podřadit a přidat 

plyn, neboť na několika místech je silnice 

hodně prudká. Z parkoviště jsme se vydali 

podle směrovek do Caldeirao Verde kolem 

velkého stavení se slaměnou střechou přes 

potůček. Ze začátku se šlo po pohodové, 

i když trochu rozblácené cestě vavřínovými 

lesy, kterou však po hodině chůze vystřídal 

o dost náročnější úsek s úzkými chodníč-

ky nad příkrými boky údolí a krátkými tu-

nely. Procházeli jsme pod vodopády a nad 

hlubokými propastmi. Po 7 km se z levady 

odbočilo dle ukazatele a došli jsme k „Zele-

né kotlině“, což je velký skalní kotel s nád-

herným vodopádem. Z Queimadasu jsme 

sjeli do městečka Santana, dali si kávu v re-

stauraci s výhledem na městečko a Atlantik 

a zajeli na náměstí, kde se u radnice nachá-

zí malý park s domky původních obyvatel 

s doškovou střechou „casas de Colmos“. 

Zpět jsme jeli po rychlostní silnici, která je 

vystavěná již téměř kolem celého ostrova 

(kromě západního pobřeží) a z velké části 

vede dlouhými, i několika kilometrovými 

tunely.

RIBEIRA BRAVA A HOTELOVÁ 
PLÁŽ...
V sobotu jsme vyhlásili odpočinkový den 

s prozkoumáním okolí. Vystoupali jsme 

mezi domky po úbočí nad městečko Ribe-

ira Brava a hledali nástup na levadu Nova. 

Po náročném výstupu silnicí jsme nakonec 

našli jak levadu Nova, tak i druhou místní 

levadu do Lombo Mauro. Vydali jsme se 

dál po levadě Nova. Levada u pobřeží byla 

úplně jiná než navštívené levady v horách, 

svítilo sluníčko, den byl jak malovaný a my 

jsme zdárně našli cestu zpátky k hote-

lu, i když sestup k moři byl dost náročný. 

U pobřeží v osadě Tabua jsme vyfotili místní 

hřbitov a vydali se podél Altantiku starou 

silnicí s promenádou směrem k hotelu. Po 

občerstvení jsme vyzvedli v recepci osušky 

a vydaly se na pláž odpočívat a trochu se 

i osvěžit mořskou vodou.

PORTO MONIZ A BOUŘÍCÍ MOŘE
Nedělní výlet směřoval na severní pobřeží 

silnicí směřující z jihu od Ribeira Brava na 

sever ostrova do Sao Vincente a dále pak 

přes Seixal do Porto Moniz. Na severu nás 

překvapilo bouřící moře, které na naší jižní 

straně bylo celý týden úplně klidné. V Sao 

Vincente jsme chvíli pozorovali přívaly vln 

a pak se vydali dál do Porto Moniz. Tady 

jsou vytvořené přírodní bazény, do kterých 

se přelévá mořská voda. Část je volně pří-

stupná, část je upravená včetně zázemí 

jako městská pláž s placeným vstupem. Ku-

kátkem jsme objevili i starodávnou pozoro-

vatelnu rybářů velryb ve stráni nad městem. 

Po prohlídce města jsme se vydali autem 

pětikilometrovým stoupáním do osady La-

maceiros, zaparkovali u hydroelektrárny 

s upraveným parčíkem a zázemím pro pik-

niky zdejších obyvatel i turistů a vydali se 

na poslední levadu naší dovolené – Ribeira 

do Janela. Levada je podle cedule dlouhá 

tam a zpět 25 km, má devět tunelů, my 

jsme prošli těch tunelů pět a ušli necelých 

17 km. Cestou jsme krmili ochočené pěn-

kavy a pozorovali pstruhy v levadě, které 

zde obyvatelé pokoušejí do některých levad 

vysazovat.

No a pak zpět do hotelu a hurá na poslední 

výbornou večeři.

Text: Zdeňka Kudrnová

Foto: autorka a SAMphoto.cz

fischer.cz

CO JEŠTĚ STOJÍ ZA TO NA OSTROVĚ NAVŠTÍVIT?
Adegas de Sao Francisco
Františkánský klášter, který je dnes proměněný ve vinné sklípky. Můžete tu ochutnat víno 

vyrobené právě před více než 150 lety, ale samozřejmě i mladší a levnější ročníky. V prohlídce 

je zahrnuta i návštěva místností, kde se madeira „vaří“ v horkých trubkách.

Camacha
Většina proutěného zboží, které se prodává ve Funchalu, se vyrábí v obci Camacha a okolí. 

V jinak poklidné vesnici stojí velká dílna, kde spatříte od podlahy ke stropu předměty z proutí 

– od rámů na obrazy, koster postelí a kolébek až po křesla.

Často zde uvidíte zručné košíkáře při práci, jak ohýbají kolem rámu vrbové pruty zbavené 

kůry a zhotovují koš na prádlo nebo květináč.

Canical 
Caniçal byl kdysi centrem madeirského velrybářského průmyslu. Lov velryb se zastavil až 

v roce 1981, kdy byly vody kolem Madeiry vyhlášeny za rezervaci mořských savců. V kancelá-

řích staré velrybářské společnosti dnes sídlí Museu da Baleia (Muzeum... 

Curral des Freiras
Curral das Freiras je obydlený kráter, kde se v roce 1566 usadily jeptišky z kláštera Convento 

de Santa Clara, aby se ukryly před ničivým nájezdem pirátů. Nejlépe si ho budete moci pro-

hlédnout z vyhlídky Eira do Serrado.

Funchal - hlavní město Madeiry
Nachází se zde většina muzeí a historických budov. Návštěvníci pojmenovali toto místo „malý 

Lisabon“ – strmé uličky s kočičí dlažbou hlavní město Portugalska skutečně připomínají.

Hluboká přírodní zátoka Funchalu sem přilákala první osadníky... 

Cestopis



S RÁCHELKOU MÁME 

PRO KLUKY SLABOST

Je herečkou, dcerou slavných rodičů a mámou sedmileté dcery Ráchel. 

Je taky ženou, kterou potkáte nejen v divadle, ale i na koni, na vodě, 

horolezecké stěně nebo na lyžích. V civilu je vtipná až sarkastická a asi 

byste nečekali, že v divadle hraje třeba gestapačku. To všechno je Kristýna 

Frejová.

Když se vám narodila dcera, změnil se váš 

přístup k herectví nebo vnímání rolí?

Samozřejmě, narozením dítěte se mi změ-

nil život osobní i profesní. Porod jako po-

nor člověka samotného do sebe je zvláštní 

moment, vzpomínám na něj ráda, i když 

nebyl úplně jednoduchý. Někteří kolegové 

nebo režiséři mi říkají, že mi to po návra-

tu z mateřské dovolené lépe hraje. Nepře-

mýšlela jsem o tom nijak do hloubky, ale 

řekla bych, že mám větší rozsah emocí. 

Taky jsem se trochu zklidnila a víc se teď 

na práci koncentruju. Vybavuju si, jak jsem 

se na toto téma bavila ještě jako bezdětná 

s Emilkou Vašáryovou, která říkala, že he-

rečka – matka je nejpříšernější kombinace, 

protože když je v divadle, myslí na to, že 

by měla být doma s dítětem, a obráceně. 

Vtipný bonmot, ale krutě pravdivý. Pravda, 

po narození dcery jsem taky začala nějakou 

práci odmítat, i když mě to někdy mrzelo. 

Na druhou stranu si neumím představit, že 

bych se zavřela s dítětem na dva tři roky 

doma a hodila práci za hlavu, i kdybych 

měla někoho, kdo nás bude živit. Řekla 

bych, že když jsem se stala mámou, okol-

nosti mě přivedly k tomu, lépe si všechno 

rozvrhnout.  

RÁCHEL JE SEDM, CHODÍ DO 
PRVNÍ TŘÍDY, VY JSTE STÁLE 
V ANGAŽMÁ VE ŠVANDOVĚ 
DIVADLE. CO MÁTE TEĎ 
AKTUÁLNĚ PŘED SEBOU?
Začnu tím, co mám za sebou. Před pár dny 

jsme měli premiéru představení Šaman 

podle známé prózy Egona Bondyho. Je to 

podobenství, které se odehrává v pravěku, 

ale má přesah do komunistické společnosti. 

Hraju tu členku tajné police, vlastně gesta-

pačku, která přichází se Šamanem uzavřít 

jakousi „smlouvu s ďáblem”. V tomhle 

představení se mi splnil jeden z mých dět-

ských snů. Hraju tu na elektrickou kytaru. 

Představení mám skoro každý den, kromě 

toho taky učím na VOŠH, dělám u nás 

v divadle workshopy. Posledních čtrnáct 

dní před premiérou je vždycky náročných. 

Ráchel odjela se švagrovou, mým bratrem 

a jejich synkem na hory a já neměla volný 

ani půlden, abych se za nimi přijela podívat 

a sjela si s Ráchelkou aspoň 5x Javor.  Ale 

chystám se na diplomatické jednání s vede-

ním divadla, aby mi snížili počet představe-

ní, tak snad to dobře dopadne. Přesto budu 

na jaře zkoušet s Dodo Gombárem Kafko-

vu Proměnu, na niž se moc těším. A možná 

uděláme další projekt s Dámskou šatnou, 

když jsme se tak pěkně uchytily s předsta-

vením Cry Baby Cry. Hraju tu bulvární no-
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vinářku a musím říct, že s velkým gustem. 

Původně jsme si myslely, že odehrajeme tak 

pět repríz, a dnes je toto představení na dva 

měsíce dopředu beznadějně vyprodané.

JAK JSTE SAMA ŘEKLA, JSTE 
S RÁCHELKOU SAMY. CO JE NA 
TOM PRO VÁS NEJTĚŽŠÍ?  
Kupodivu nejtěžší není uživit nás, mám za-

plaťpánbůh práce dost přesto, že hraju pře-

devším divadlo a nemám příjem z nějaké 

seriálové role. Což nemyslím nijak závistivě 

nebo pejorativně. Jsem dost vybíravá, co se 

týká natáčení, tak jsem si možná získala po-

věst, že bych do seriálu nevstoupila, ačko-

liv jsem to nikdy neřekla. Nejtěžší je přežít 

čas, který trávím bez Ráchel. Mám za sebou 

hodně hektické předpremiérové období, 

kdy jsem na ni měla málo času, a v tako-

vých chvílích se mi honí hlavou různé věci.  

Ráchel takové dny snáší lépe, než já, chápe, 

že musím vydělat peníze, abychom spolu 

mohly jet třeba na hory nebo na vodu, a nic 

mi nevyčítá. Ona je až extrémně empatická 

a nějak hrozně rychle mi dospívá! Kolikrát 

už spolu vedeme dlouhé holčičí hovory. 

Strašně jsem se na ně těšila. Ráchelku jsem 

nikdy k žádným  “vážným” debatám netla-

čila, o to víc mě těší, když mi začne sama 

vyprávět, co ji třeba trápí, nebo s čím si neví 

rady. Jsou to vzácné chvilky a já si je moc 

užívám. Já si taky takhle se svou maminkou 

povídala, probíraly jsme všechny moje lásky 

a nelásky, byla pro mě velkou oporou a mě 

těší, že máme s Ráchelkou zaděláno na po-

dobný vztah.

UVĚDOMUJETE SI, ŽE DO TAKO-
VÉHO HOLČIČÍHO SVĚTA SE PAK 
BUDE TĚŽKO VCHÁZET NĚJAKÉ-
MU MUŽI?
Ano...ale nepochybuju o tom, že pokud 

bude na obzoru muž hoden a ochoten 

vstoupit a nenadělat paseku, tak zcela jistě 

vstoupí a bude vítán. My máme s Ráchel-

kou pro kluky slabost. (smích) Přijde mi 

vždycky legrační, jak lidi potřebují mít 

všechno pěkně ve škatulkách a jasné, tedy 

že se mě ptají, jestli jsem tak zvaně single, 

nebo mám partnera. Nejsem single a ne-

mám partnera... nezapadám do škatulek, 

a přesto žiju šťastný život. Nepotřebuju 

onu pověstnou soupravičku a veselku, aby 

mi bylo fajn, to jsem si ujasnila svým poby-

tem ve tmě. Tahle zvláštní týdenní terapie 

mi pomohla srovnat se například i se smrtí 

maminky a hlavně sama se sebou. Možná 

to zní sebevědomě, možná si teď někdo 

myslí, že jsem moc náročná a vyjít se mnou 

je těžké. Není. Já už jen nechci slevovat 

z některých věcí, bylo by to popření sebe 

sama.

O ČEM KONKRÉTNĚ TEĎ 
MLUVÍTE?
Hlavně o vnitřní svobodě. Buď narazíte na 

partnera, který vás absolutně ctí se vším 

všudy, tedy i s tou – jak já říkám – krávou, 

kterou máte v sobě, protože každá z nás 

ji má. Nebo máte vedle sebe muže, který 

se vás snaží nějak formovat a předělávat, 

lámat v kole... A já se touto fází už nechci 

zdržovat. Já na sobě pracovala dost a pra-

cuju pořád, takže vím, kdo jsem a co chci. 

A nepotřebuju, aby mi někdo vysvětloval, 

kdo bych měla být. Buď se objeví někdo, 

kdo mě bude respektovat a já budu ráda 

respektovat jeho, a pak spolu půjdeme 

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ
Mohly mi být tak čtyři roky, maximálně pět. Byli jsme s maminkou a tátou v Brně u tátovy 

sestry a udělali si výlet na Macochu. Jeli jsme lodičkou jeskynními tunely, všechno bylo tak 

zvláštně nasvícené, pro mě to byl neuvěřitelný zážitek. Vzápětí jsem zkolabovala s vyso-

kou horečkou. Vybavuju si, že už jsem měla i vidiny, viděla jsem v těch jeskyních duchy 

a anděly, od té doby na anděly věřím. 
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společný kus cesty, nebo ne. 

JAKÝ MUŽ BY VÁS PŘITAHOVAL?
Vzhledem k tomu, že jsem odmalinka měla 

víc kamarádů než kamarádek, myslím si, 

že mám pro muže možná větší pochopení, 

než spousta mých vrstevnic.  Pokud se ze 

vztahu stane vzájemný  dobrovolný krimi-

nál, nemá smysl v něm zůstávat. A to není, 

podle mně, ani povrchní, ani promiskuitní 

názor. Já jsem člověk velmi věrný, ve vzta-

hu jsem vždycky byla monogamní, přesto si 

myslím, že třeba fyzická nevěra se přeceňu-

je. Měla by to být pro člověka spíš zpráva 

dovnitř toho vztahu, než důvod k hysterii 

a ultimátům. Dobře položená otázka je: 

´Co ve mně způsobilo, že to dělá?´ A ne: 

´Proč mi to dělá, když já to myslím všech-

no tak dobře?´ A zůstávat spolu takzvaně 

„kvůli dětem” je lichý argument. Děti vel-

mi dobře vnímají nelad v rodině. Aby dítě 

vyrůstalo v harmonii, musí být v pohodě 

především rodiče. A pokud je jim lépe od-

děleně, je pro dítě lepší, aby mělo dva ro-

diče v pohodě každého zvlášť, než aby žili 

všichni v nepravdě vedle sebe. Ale abych se 

dostala k odpovědi, co mě zaujme na muži. 

Ten termín je asi esprit. Musí to být muž 

jiskřivý, zářící, otevřený. A jestli takový je, 

poznáte velmi rychle.

S TĚMI JISKŘIVÝMI CHLAPY SE 
ALE NĚKDY TĚŽKO ŽIJE. 
Ano, vždycky je to něco za něco. Já bych se 

ale s člověkem bez smyslu pro humor a bez 

toho espritu, o kterém mluvím, asi utrápila. 

Asi bych měla klidný život, asi by mě na ru-

kou nosil, asi by se o všechno postaral, ale 

asi bych šťastná nebyla. Pokud se potkají 

takoví dva jiskřící lidi a navzájem spolu ladí 

a ovlivňují se, i když takový vztah není bez 

bouřek a nemusí trvat věčně, stojí za to. 

Alespoň mně ano. A takový vztah pro mě 

má větší význam, než kdybych s někým žila 

v klidu, ale nevesele třeba dvacet let. 

MLUVÍTE O SMYSLU PRO HU-
MOR, VY SAMA HO MÁTE DOST 
SARKASTICKÝ. ZDĚDILA JSTE HO 
SPÍŠ PO MAMINCE, NEBO PO 
TÁTOVI? 
Myslím, že sarkasmus jsem zdědila po tá-

tovi. Maminka se vždycky smála, že jsme 

s tátou reagovali v některých situacích úpl-

ně stejně. Po tátovi mám i zálibu ve hře se 

slovy. 

VZPOMÍNÁTE RÁDA NA 
DĚTSTVÍ? JAK JSTE S BRATREM 
VYRŮSTALI?
S bráchou jsme na sebe vždycky byli a po-

řád jsme hodně napojení. Měli jsme u ba-

bičky ve Zlíně, kam jsme vždycky jezdili na 

půlku prázdnin, skvělou partičku.  Kolem 

byly lesy, louky, krásná příroda, koupaliště. 

V Praze jsme bydleli v centru, na Národní 

třídě, o to víc jsme si užívali volnost u babič-

ky. Ale s rodiči jsme podnikali pořád nějaké 

výlety a prochodili s nimi i Prahu. Až zpětně 

si uvědomuju, že naši šli tenkrát z role do 

role a byli opravdu hodně vytížení, ale my 

s bráchou jsme nic takového nepociťova-

li, oni se nám maximálně věnovali a já se 

stejně tak snažím věnovat Ráchelce. Když 

dítěti dopřejete nějaký nezapomenutelný 

zážitek, je to to nejlepší, co můžete udě-

lat. Pak otázka nedostatku času nehraje tak 

velkou roli.

JAKÝ NEZAPOMENUTELNÝ 
ZÁŽITEK JSTE RÁCHEL NAPŘÍ-
KLAD PŘIPRAVILA?
Líbilo se jí, když jsem zorganizovala “dět-

skou” vodu, protože jinak jezdí už s dospě-

lákama. Nazvala jsem to „Singl madr end 

fotr votr” a o druhý ročník je už teď obrov-

ský zájem. Měla oči celou dobu  jak tenisá-

ky, a to je pro mně nejvíc. Už je z ní zkušená 

vodačka, má svou vestu i pádlo. Ráda se 

mnou jezdí i na koně. Nebo když jsem ji 

poprvé postavila před lezeckou stěnu a ona 

vylezla 15 metrů vysoko a já ji jistila, byl to 

krásný pocit pro mě i pro ni. Možná, kdyby 

se jen placatila u telky a u počítače, tak by 

se nudila a občas mi vyčetla, že s ní nejsem. 

Ale když jí vysvětlím, že teď pracuju proto, 

abychom za pár dní mohli jet na hory, kde 

si spolu budeme užívat, chápe to. Chápe 

i to, že nežijeme s jejím tatínkem pohroma-

dě. Ale vídáme se poměrně často, minimál-

ně jeden den v týdnu spí Ráchelka u tatín-

ka, na svátky se také potkáme všichni tři. 

Vím, není to ideální stav, myslela jsem, že 

budu mít jednou podobnou rodinu, v jaké 

jsem vyrůstala. Ale pořád lepší, být tři veselí 

a v pohodě, i když od sebe, než tři smutní 

spolu. Teď třeba čekáme, že se Ráchelce 

každým dnem narodí sestřička od tatínka 

a jeho přítelkyně a těšíme se na ni všichni 

stejně.

JAKÉ BYLY VAŠE HOLČIČÍ SNY 
O RODINĚ?
Já jsem vždycky chtěla mít tři děti. Což se 

mi nepovedlo. 

TO JEŠTĚ DÁTE...
Pravda, ještě jsem mateřství úplně nezaba-

lila (smích). Je to zvláštní pocit, někdy si po-

myslet: Tak už jako nikdy, jo? Ale kdybych 

otěhotněla, byla bych samozřejmě ráda. 

Vždycky jsem chtěla mít dva kluky jako 

buky a jednu princezničku, tak mám holku, 

která je trochu jako kluk. A jsem šťastná, že 

ji mám. Líbí se mi rčení: Kdo nic neočeká-

vá, nemůže být zklamán. Snažím se podle 

něj žít. I k tomu mi pomohl můj pobyt ve 

tmě. Není žádným tajemstvím můj příklon 

k východnímu náboženství, i když se nepo-

važuju za budhistku. Myslím, že většina lidí 

neumí žít přítomností, neumí si vychutnat 

daný okamžik. Co bylo, je pasé, a co bude, 

o tom je zbytečné přemýšlet. Důležité je 

tady a teď. Jasně, že ani já se jako sama 

matka s dítětem nevyhnu úvahám o bu-

doucnosti. Na druhou stranu ale věřím, 

že pokud bude člověk intenzivně prožívat 

přítomnost, ona ho správně nasměruje, po-

vede ho. Můžete si plánovat a přát cokoliv 

chcete, a jeden okamžik pak všechno změ-

ní a vaše očekávání jsou v troskách. Mys-

lím, že na tom troskotá většina vztahů -  že 

chcete někoho nacpat do představy, kterou 

si o něm vytvoříte. A jste zklamaná, když se 

partner vašim představám zuby nehty brá-

ní. Taky jsem to dělala a dělali to i mí part-

neři mně. Chvíli mi to trvalo, ale teď jsem 

si jistá, že taková snaha je jen oboustranné 

trápení, které končí v nemoci a šedivé auře. 

Proto tvrdím, že je lepší nic neočekávat 

a neplánovat, jen se nechat překvapovat 

a užívat si to, co je. A být šťastná, že vůbec 

něco je. A to já jsem.

Monika Seidlová

Foto Marie Votavová

Líčila a česala Věra Brusnická

Kristýna Frejová se narodila 26. 10. 1971 v Praze známým hercům Ladislavu Frejovi a Věře Galatíkové. Vystudovala DAMU. Prošla několika 
pražskými divadelními scénami, v současnosti je v angažmá v pražském Švandově divadle, kde ji můžeme vidět například v inscenacích, 
Cry Baby Cry, Nebe nad Berlínem, Krakatit, Gottland, Šaman ad. Vyučuje na Vyšší odborné škole herecké. Účinkovala například v seriálech 
O ztracené lásce, Kriminálka Anděl, Terapie, Život a doba soudce A.K., ve filmech Chyťte doktora nebo Příběh kmotra. Má sedmiletou 
dceru Ráchel.
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