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Editorial
Hurá. Prázdniny. Nevím, jak vy, ale já to křičím spolu s dětmi. Byť na rozdíl od nich mě
nečekají dva měsíce volna, stejně se těším
na volnější režim, pozdější vstávání, klid od
školních povinností, které kolikrát doléhají
více na nás, rodiče, než na děti… Samozřejmě je tu i vidina nějakého toho dnu volna,
lenošení u vody, klidu a pohody.
Doufám, že i vy strávíte nějaký den nicneděláním, grilováním s přáteli a povídáním
s rodinou, na kterou někdy během roku
není tolik času. Že se mnohem víc, než
stresováním z balení budete těšit z toho,
že vás čeká něco nového a příjemného.
A hlavně, že váš první dovolenkový den nezačne hádkou o to, kdo bude sedět v autě
u okénka a kdo, proboha, zapomněl doma
tu svačinu…
Užívejte si léta a nezapomeňte při tom
na nás. Pohodové čtení se přece k vodě
hodí. Tak se podívejte na novinky ze světa
hraček, přečtěte si, jak sladit děti a sluníčko,
osvěžte si, jak by měl vypadat pitný režim
a vyzkoušejte si některý z našich nových
receptů. Možná se bude hodit i pár grilovacích tipů stejně jako rad, jak až se bude léto
blížit ke svému konci, připravit svá děťátka
zase na školu.
Na to je ale ještě čas… Krásné léto.
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Těhotenství

LZE PŘEDCHÁZET VROZENÝM

VÝVOJOVÝM
VADÁM?

Každá maminka se těší na narození svého miminka. Zároveň má ale obavy,
zda bude vše v pořádku a miminko nebude mít nějaké komplikace. Lze
tomu nějak předcházet?

Těhotenství

VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
Každý rok se v České republice narodí více
než tři procenta dětí s odchylkou, která
vznikla během těhotenství. Některé příčiny ovlivnit nelze, jiné ano. Pro představu:
30% vrozených vad má genetickou příčinu, 10% je způsobeno vnějšími podmínkami a u 60% nejsou příčiny zjištěny.

hu 2200 - 2400 kcal. Potrava má být lehce
stravitelná a rozdělená do pěti jídel. Není
vhodná ani redukční dieta, která může vyvolat předčasný porod, ale ani hyperkalorická, která vede k obezitě či gestačnímu
diabetu (cukrovka, která se objeví v průběhu těhotenství). Během těhotenství žena
přibývá na hmotnosti a ukládá v těle tuk,
z něhož čerpá energii během kojení. Přírůstek hmotnosti by se měl pohybovat v rozmezí 8 - 15 kg. Názorně lze nejvhodnější
skladbu potravin budoucí maminky zobrazit do tzv. potravinové pyramidy. Má čtyři
úrovně a čím nižší úroveň, tím více potravin
z této skupiny by měla těhotná sníst.

OBILOVINY, TĚSTOVINY, PEČIVO
A RÝŽE
Základ pyramidy a tím i základ stravy tvoří obiloviny, těstoviny, pečivo a rýže. Tvoří
základ, protože se z nich získává nejvíc
energie. Jsou hlavním zdrojem sacharidů,
které by měly tvořit přibližně 55% přijímané potravy. Pečivo je vhodnější celozrnné,
nevhodné jsou sladké buchty. Těstoviny
jsou lepší bezvaječné.

OVOCE A ZELENINU TĚHOTNÁ
ŽENA POTŘEBUJE

Jak z výše uvedeného vyplývá, některá rizika je možné ovlivnit, a to například vhodnou životosprávou matky (ta by měla dbát
na dostatek potřebných minerálních látek
a vitamínů, vyvarovat se kouření, pití alkoholu a podobně).

VÝZNAM KYSELINY LISTOVÉ
Kyselina listová (B9) patří mezi B vitamíny.
Tělo není schopné jí dlouho uchovávat,
a proto je třeba zajistit dostatečný a pravidelný přísun této látky. Je nezbytná pro růst
a dělení buněk, při krvetvorbě. Velkou roli
hraje během těhotenství, obzvláště na jeho
začátku. Žena, která uvažuje, že si pořídí
miminko, by jí měla ale užívat již před tím,
než otěhotní. Doporučená denní dávka pro
toto období je 400 mikrogramů (jinak pro
dospělého člověka cca 200 mikrogramů).
Kyselina listová je obsažena například ve
špenátu, brokolici, v listové zelenině, v banánech, v jahodách, v malinách, v játrech,
v těstovinách a podobně.

ŽIVOTOSPRÁVA TĚHOTNÉ ŽENY
Není pochyb o tom, že i správná výživa je
důležitá pro zdravý vývoj plodu.
Strava by měla být vydatná, a to o obsa-
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Druhou úroveň pyramidy tvoří ovoce
a zelenina. Tvoří významnou část potravy
díky vysokému obsahu vitamínů, minerálů
a vlákniny. Vláknina, spolu s dostatečným
příjmem tekutin a vhodnou pohybovou
aktivitou, je přirozeným bojovníkem proti
zácpě. Zelenina je také výborným zdrojem
přírodních antioxidantů. Velmi vhodné jsou
zeleninové saláty s olejovou zálivkou, protože se tak zvyšuje využitelnost vitamínů
rozpustných v tucích.
Každý den by měla budoucí maminka sníst
2 - 4 porce ovoce. Vhodná jsou jablka (regulují trávení a bez slupky na lačno jsou
mírně projímavé) a ananas (obsahuje vitamín B, C a kyselinu listovou). Během těhotenství není vhodná konzumace pomerančů (obsahují aromatické a éterické látky,
které způsobují ochlazení organismu, můžou v našich podmínkách vést k nachlazení
či rýmě), dále banánů s černými skvrnami
na slupce (těhotné, které tyto banány konzumují, riskují tím u svých potomků vznik
dermatitid a ekzémů). Těhotná by také neměla jíst ovoce, které může způsobit alergickou reakci, např. angrešt nebo jahody.

TĚHOTENSTVÍ - KONZUMACE
MLÉKA, MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
A MASA
Třetí příčku pyramidy tvoří společně mléčné
výrobky a maso. Hlavním přínosem mléka
a mléčných výrobků je vysoký obsah vápníku a v případě tvarohu jde i o významný

zdroj bílkovin. Dále obsahují vitamíny B2,
B12 a A. Vhodnější jsou odtučněné sýry
a jogurty, které obsahují menší množství
nasycených mastných kyselin, které zvyšují
hladinu cholesterolu v krvi. Mezi sýry vhodné jíst během těhotenství patří sýr feta,
gouda, mozzarella nebo sójová varianta
sýru - tofu. Nevhodné jsou tučné smetanové sýry a také balkánský sýr, který obsahuje
velké množství soli. Pozor na čerstvé mléko a sýry (nepasterizované) jako na možný zdroj bakterií. Denní spotřeba mléka či
mléčných výrobků je čtvrt litru nápoje, 1
jogurt nebo 50 g sýra.
Společně s mléčnými výrobky tvoří třetí
stupeň pyramidy maso, vejce a luštěniny.
Tyto potraviny slouží především jako zdroj
bílkovin. Maso je dále významným zdrojem
železa. Doporučuje se konzumace libového
masa (bez tuku a kůže), vhodné je maso
kuřecí a ryby. Červené maso se doporučuje
při anémii. Maso musí být dostatečně tepelně upraveno (nedopečené či nedovařené maso je opět zdrojem bakterií). Jako
zdroj železa je dobrý vaječný žloutek (opět
dobře uvařený) a zdrojem bílkovin je vaječný bílek. Bílkoviny obsahují také luštěniny
- především se doporučuje sója. Denně by
měla těhotná žena sníst 125 g masa.

TUKY, SŮL A CUKR - DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ PRO TĚHOTNOU
ŽENU
Množství tuků se doporučuje 60 - 80 g/
den. Tuky se dělí podle původu na živočišné (sádlo, máslo, slanina, apod.) a rostlinné
(olivový, slunečnicový, řepkový a sójový olej
a tuky z nich vyráběné). Ne všechny tuky
působí na naše zdraví stejně. Živočišné
tuky spolu nesou cholesterol a jsou složeny
z mastných kyselin, které svým působením
zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Cholesterol, který můžeme v krvi měřit, se rozlišuje na tzv. špatný - LDL cholesterol a tzv.
dobrý - HDL cholesterol. LDL cholesterol,
jehož hladinu zvyšují právě živočišně tuky,
poškozuje cévy a zvyšuje riziko vzniku cévních chorob. Rostlinné tuky obsahují naopak mastné kyseliny zvyšující hladinu HDL
cholesterolu, který nás zbavuje cholesterolu špatného. Tuky společně se solí a cukrem
tvoří špičku pyramidy, jsou to potraviny,
které by měla nastávající maminka omezit
nebo úplně vyloučit.
Životospráva se ale netýká jen stravování,
ale i pohybu (Cvičení v těhotenství), spánku, denního režimu, omezení stresu a dalších negativních vlivů atd.
Zdroj: jarodic.cz
Foto: SAMphoto.cz

Advertorial

INHALAČNÍ ANALGEZIE V PORODNICI
Inhalační analgezii využíváme v naší porodnici Nemocnice Nové
Město na Moravě téměř dva roky a za tuto dobu si její použití v průběhu porodu získalo oblibu nejen u rodiček, kterým je
tato nová metoda tišení porodních bolestí určena, ale získal k ní
značnou důvěru i zdravotnický personál, pracující na porodním
sále z řad našich lékařů-porodníků i porodních asistentek.
Inhalační analgezie je u nás používána především v první době
porodní, která je zpravidla pro nastávající maminku velmi náročná, co se doby trvání a zejména pak co se prožívání bolesti
v tomto čase týká.
Vzhledem k tomu, že je inhalační analgezie indikována při
krátkodobé bolesti mírné až střední intenzity, máme vynikající
zkušenosti při podání tohoto medicinálního plynu při progresi
porodnického nálezu v druhé polovině I. doby porodní, kdy je
třeba rychlého nástupu analgetického účinku před zesilujícími
kontrakcemi děložními. Rodičky oceňují především jednoduchost podání.
Směs plynů pro inhalační analgezii nabízí rodičce zpravidla porodní asistentka, pokud je přesvědčena, že rodička hůře snáší
porodní bolest a dosud doporučované alternativní nefarmakologické metody tlumení bolesti jsou pro danou klientku málo účinné a komfort prožívání porodu se výrazně zhoršuje a to nejen
pro rodičku, ale i doprovázející osobu. Porodní asistentky, které
pracují na porodním sále, jsou velmi podrobně obeznámeny se
způsobem podávání tohoto medicinálního plynu a jeho aplikace
probíhá pod dohledem porodní asistentky, která dává rodičce
přesné instrukce, jak plyn použít, aby jeho analgetický účinek
byl co možná nejvyšší.

Inhalační analgezie je neinvazivní metoda, která je velmi vhodná
např. pro maminky, které se obávají epidurální analgezie a s ní
spojených vedlejších nežádoucích účinků.
Budoucí maminka si pod dohledem porodní asistentky sama vyzkouší tři až pět hlubokých nádechů, kdy plný analgetický účinek
plynu nastupuje asi do 5 minut. Pokud se rodička takto obeznámí s účinkem, je dále schopna sama intuitivně vycítit začátek
blížící se kontrakce a regulovat si tak vdechování plynu podle
vlastní potřeby. Dále u rodičky porodní asistentka sleduje v úvodu použití inhalační analgezie, zda u rodičky nedochází k ovlivnění motoriky a pro počátek analgezie doporučujeme polohu
na lůžku, poté je možný běžný pohyb. Vše je ovlivněno individuálními reakcemi rodičky. Po téměř dvouletých zkušenostech
s používáním inhalační analgezie na našem porodním sále mohu
říci, že jen velmi malé procento rodiček bylo s účinkem plynu
nespokojeno a po vyzkoušení jej odmítlo.
Užití plynu většinou pokračuje po dobu trvání bolesti před porodem miminka. Není mi známo, že bychom se po dobu používání
plynu na našem oddělení setkali s vedlejšími nežádoucími účinky
na rodičku nebo nově narozené miminko.
Vzhledem k tomu, že obava rodiček z porodu a s tím souvisejícím zvládáním bolestivosti porodních kontrakcí je velká, jeví se
nám možnost využití inhalační analgezie při porodu jako atraktivní metoda při úlevě od bolesti a výrazně se tak snižují a lehčeji
překonávají obavy, které prožívá každá rodička před porodem
dítěte, ať už je to poprvé nebo opakovaně.
Jitka Vařáková, porodní asistentka
Porodnice Nemocnice Nové město na Moravě

20 AUT
HRAJTE S NÁMI O

ROSSMANN
slaví 20 let v ČR

Hrajte s námi 20 týdnů o 20 aut značky ŠKODA s plnou nádrží od Agip a 380 dárkových balíčků.
Soutěž probíhá od 12. 5. do 28. 9. 2014.

Jak se soutěže zúčastnit? Nakupte u nás minimálně za 400 Kč, svůj nákup zaregistrujte na www.rossmann20let.cz a popřejte nám
krátkou básničkou. Básnička musí obsahovat 2 povinná slova, která najdete ve všech drogeriích a parfumeriích ROSSMANN
nebo na www.rossmann20let.cz.
Není tedy nad čím bádat, nakupte a běžte skládat.

Více na

www.rossmann20let.cz
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Doplněk stravy

Optimální péče
od samého začátku
Pro ženy plánující těhotenství, těhotné a kojící
Vyvážený komplex esenciálních vitamínů, minerálních látek,
stopových prvků a aminokyselin včetně kyseliny listové
Omega 3 nenasycené mastné kyseliny DHA pro normální vývoj
mozku a očí plodu a kojených dětí
Všechny substance jsou v nejvíce biologicky dostupných formách
a nejvyšší čistotě
Neobsahuje laktózu, fruktózu, lepek a je tak vhodný i pro citlivé osoby

Exkluzivně v lékárnách.

www.purecaps.cz

SAMOZŘEJMOST NEBO ZÁZRAK

Těhotenství
Jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě je bezesporu
narození miminka, nového člena rodiny. Jsou to okamžiky,
které v paměti zůstávají po celý život.
PŘIPRAVTE SE NA CHVÍLE, KDY NIC NEBUDE JAKO DŘÍV

V době plánování těhotenství, v těhotenství i při kojení
jsou na ženy kladeny velké nároky. Pro fyziologický průběh těhotenství je nezbytný dostatečný přísun vitamínů,
minerálních látek, stopových prvků, nenasycených Omega
3 mastných kyselin a speciálních aminokyselin. Tyto látky
podporují zdravou plodnost a přispívají k optimálnímu
vývoji dítěte.
Již od prvopočátku těhotenství, kdy dochází k rychlému
vývoji plodu, je v organismu nastávající matky zvýšená
potřeba vitálních látek. Potřeba některých mikrovyživujících
látek je zvýšená až o 100%. Proto je obzvláště důležité
zajištění dostatečného přísunu kyseliny listové, železa,
zinku, vitamínu B, jódu a vitamínu D3. Omega 3 mastné
kyseliny zejména DHA, jsou obzvláště důležité pro zdravý
vývoj mozku, zraku a nervového systému.
Těhotenství není nemoc. Je to jiný stav, kdy se matka nestará jen o sebe, ale musí mít na paměti i miminko, které
se u ní vyvíjí.

SPÁNEK Odpočinek a spánek je jedna z věcí, které
vám s největší pravděpodobností nějakou chvilku po porodu nebude dopřáno. Užívejte si proto spánku a odpočinku, jak jen vám to bude umožněno a jak vám to bude
vyhovovat.

SPRÁVNÉ EMOCE Buďte pozitivní svým přístupem a myšlením. Neobávejte se zbytečně. Užívejte si
nejkrásnější období svého života plnými doušky.

STYL Buďte krásná a stylová i v těhotenství. Sledujte
etikety na potravinách a vybírejte si kvalitu. V případě,
že se rozhodnete pro těhotenské vitamíny, hledejte ty,
které obsahují pouze čisté substance a neobsahují žádné
chemické příměsi, které tělo zbytečně zatěžují. Doplňky stravy Pure Encapsulations obsahují pouze vysoce
hodnotné čisté substance, totožné s přírodními. Bez
přídavných chemických či obsahových látek.

STRAVA Zaměřte se na svůj jídelníček. V těhotenství
je vzhledem k rychlému rozvoji nenarozeného dítěte
potřebný zvýšený přísun vitálních látek. Doporučujeme
pestrou stravu bohatou na živiny se zvýšeným podílem
čerstvého ovoce, zeleniny, celozrnných a mléčných
výrobků včetně bílkovin. Maso a ryby by v jídelníčku
neměly chybět alespoň 2 x týdně.

STRES V těhotenství na něj zapomeňte. Psychická
pohoda dokáže téměř zázraky. Zvolněte, nestresujte se,
nerozčilujte se.

SPERMIE Bez spermií by celý tento článek byl zbytečný. Také pro muže platí, že zdravá strava a dobrý spánek
může pozitivně ovlivnit vznik nového života. Výživu je
možné podpořit doplňky stravy. Například multivitamínový doplněk stravy s všeříkajícím názvem All in one je
nejen vysoce obsažný ale také absolutně čistý produkt
pro celou rodinu.

více na www.purecaps.cz

Svět nejmenších

Hračky ovlivňují život každého dítěte. Rovněž ve světě hraček dochází
k neustálému vývoji. Původní smysl hračky, přinášet především radost
a zábavu se ale nezměnil.

JAK VYBRAT
SPRÁVNOU HRAČKU

Svět nejmenších

3.

4.
5.

smyslové vjemy
měla by být nejen bezpečná, ale i hygienicky snadno udržovatelná a odolná vůči dětskému zacházení
měla by rozvíjet dětskou fantazii
měla by splňovat estetické hledisko
a rozvíjet dětské cítění

Výchova dětí je činnost, při níž musíme
obětovat čas, abychom ho získali.“ (Jean
Jacques Rousseau)

Od hračky se očekává, že bude splňovat
několik podstatných bodů. Měla by působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti.
Měla by podněcovat pohybový, smyslový,
rozumový a citový vývoj dítěte. Dítě by si
mělo díky hračce rozvíjet své společenské
postoje a vytvářet si dobré návyky. Hračka
by dále měla probouzet a rozvíjet dětskou
fantazii.
Aby byly splněny všechny tyto požadavky,
je nutné vybírat hračku vždy s ohledem na
věk dítěte. Jednotlivá období vývoje dítěte
vyžadují specifické hračky. Dětská hra se
vyvíjí v závislosti na dospívání a výchově
dítěte. A podle toho se odvíjí i požadavky kladené na hračky. Proto, aby se dítě
mělo chuť cokoli naučit, je nutné vzbudit
v něm o danou věc – hračku zájem. Hra je
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základním komunikačním prostředkem dítěte s okolním světem. Stejně jako k lidem
tak i k hračce si dítě vytváří vztah. Je proto nutné podporovat jeho zájem pomocí
edukativních hraček a vycházet ze stejného principu, který propagoval už Jan Amos
Komenský, že učení by mělo být založeno
na hře.

CO BY MĚLA HRAČKA SPLŇOVAT
ANEB JAK VYBRAT TU SPRÁVNOU
1.

2.

měla by být výchovně podnětná, aby
podporovala rozvoj myšlení a soustředění
měla by být přiměřená věku dítěte,
ale hlavně jeho vývojovému stupni.
Jen díky tomu bude rozvíjet motorické a pohybové schopnosti a základní

Psycholožka Katarína Filasová tvrdí, že důležitý je přístup rodičů. Je dobré dítěti dát
prostor a podmínky pro to, aby se rozvíjelo,
trénovalo, zkoušelo, objevovalo, samo si
hledalo, co ho baví, co chce dělat. Aby se
postupně učilo samo se o sebe postarat.
Zkuste se na činnosti, které dítě dělá, dívat
jako na trénink jeho dovedností. Nejde o to
začít dítě přetěžovat a zahlcovat, ale dívat
se na jeho hru optikou, že něco trénuje,
učí se, nikoli, že se má dobře bavit. Takže
i když se třeba nudí, není vaše povinnost ho
zabavit, ale je na něm, aby si hledalo, čím
se zabaví a tím se učilo svou nudu řešit. Na
druhou stranu, cílem není jít do opačného
extrému a nechat dítě ve všem se plácat
samotné. Dítě se teprve učí a je na vás,
abyste mu pomohli. A to „pomohli“ v podstatě znamená, že potřebujete hledat, jak
mu vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj.
Z hlediska rozvoje dítěte jsou např. vhodné hračky tvárné, stačí i pouhá hmota:
písek, papír, plastelína, těsto, moderní
formy tvarovacích hmot různého složení.
Následují jednoduché kostky, potom stavebnice s různými druhy „zámků“, které
udrží složený tvar. Takovéto stavebnice jsou
variabilní a flexibilní v rámci několika velikostí (podle věkových kategorií). U těchto
základních hraček většinou platí, že pokud rodič dítěti předvede různé možnosti
tvorby, dokáže se dítě brzy účelně zabavit
samo a aplikuje své poznatky v dalších podobných činnostech. Zároveň je ale třeba
myslet na to, že každé dítě je jiné a co jedno přímo hltá, druhé vůbec bavit nemusí.
Proto když o tyto hračky dítě nejeví zájem,
rozhodně ho nenuťte a nechte ho vybrat,
s čím si chce hrát.
Při výběru hračky je nutné řídit se věkem
dítěte a správně si jej zařadit do příslušné
vývojové etapy.

VÝVOJOVÉ ETAPY:
1.
2.

novorozenecké období – dítě ve věku
do 1 měsíce po porodu
kojenecké období – první rok života
dítěte

platnost do 30.9.2014

platnost do 30.9.2014

www.hmstudio.cz

Hm
Studio
Hračky

Králík Kuk je logická hra pro nejmenší děti. Ve hře
najdete 3 velké dřevěné díly krabice, roztomilého
králíka a 60 zajímavých rébusů. Stojí králík na
červeném, na žlutém nebo na modrém dílu? A dívá se
skrz kruh, nebo skrz hvězdičku?
S králíkem Kukem děti objevují úžasný svět
třírozměrného prostoru. Nejmladší děti využijí králíka
jako dřevěnou hračku. Starší děti si mohou v průběhu
řešení 60 rébusů procvičit pojmy jako nad/pod,
uvnitř/venku, viditelné/skryté atd.
Králík Kuk je krásná hračka a zároveň hra, která
rozvíjí logické myšlení a prostorovou představivost
dětí od 2 do 5 let.

Vytáhnete králíka z krabice!

www.

.cz

Svět nejmenších
3.
4.

období batolete – od 1 do 3 let života
dítěte
předškolní věk – od 3 let do 6 let

Další vývojové fáze jsou ovlivněny už samotnými dětmi.
Hračka by měla plnit kromě výše zmíněných funkcí také funkci estetickou. Dětem
by se měla líbit tvarem, barvou i materiá-

lem. Dalším faktorem je kvalita a účel hračky. Na trhu jsou hračky edukativní nebo
pouze pro zábavu. Edukativní hračky pomáhají dětem poznat sami sebe a poskytují
jim mnoho podnětů pro rozvoj. Velice důležitým aspektem, na který by se při výběru
hračky nemělo zapomínat je její bezpečnost. Většina výrobců uvádí na obalech informaci, pro jak staré dítě je hračka určena.
•
novorozenecké období
Novorozenecké období je pro každé dítě
časem velkých změn, kdy si zvyká na nové
prostředí a podněty. V tomto období si dítě
především vytváří a je pro něj nejdůležitější osobní kontakt. Hračky v tomto období
ustupují do pozadí a plní funkci převážně
dekorační.
Přesto jsou hračky rodiči pečlivě vybírány,
a to vzhledem k účelu, který by měl splňovat. Být bezpečné, edukativní a zábavné.
•
kojenecké období
V kojeneckém věku se dítě začíná rozvíjet
a spolu s ním i jeho osobnost. Tato vývojová fáze dítěti umožňuje vnímat, rozeznávat předměty, jejich tvary a barvy.
Dětem se rozvíjí sluch a od něj se odvíjejí
první náznaky řeči. Dalším důležitým smyslem, který se rozvíjí, je hmat. Projevují se
i první znaky rytmizace. Schopnost koordinace zraku, hmatu, a pohybu. Děti v tomto
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období experimentují. Rychlý průběh vývoje je způsoben velkým množstvím podnětů,
převážně z hraček.
Praktické hračky, které se dětem v tomto
věku líbí, jsou např. závěsné hračky na kočárek, edukativní plyšové hračky nebo hrací podložky s hrazdičkou. Jsou to hračky,
které přesně splňují vývojovou fázi dítěte.
Motivují ho ke zrakovému soustředění, ke

sledování pohybu a k počátkům úchopu.
Zavěšené objekty by měly být snímatelné,
měly by se pohybovat nebo vydávat nějaký
zvuk, být omyvatelné a především bezpečné.
Jedním z typických znaků tohoto období je
i uvědomování si základních smyslů – např.
zvuku z dětského chrastítka. Tyto hračky
jsou důležité pro rozvoj dítěte. Uvědomuje si zvuk, vnímá barvu a má možnost se
hračky dotknout nebo ji rovnou uchopit.
Proto by měla být splněna určitá kritéria.
Na rozdíl od všech ostatních hraček by neměla být rozebíratelná a její velikost i váha
by měly být přizpůsobeny velikosti dětské
ruky.
Završením tohoto období je vyvinutí motoriky a koordinace. Děti začínají využívat dynamické hračky, jako jsou například vláčky,
míče, kostky, panenky či mluvící plyšová
zvířátka.
•
období batolete
Období batolete je charakterizováno významnými změnami. První zásadní změna
je motorická, kdy se dítě naučí chodit. Další
zásadní změnou je schopnost komunikovat
a uvědomění sama sebe.
Dítě začíná uplatňovat svou fantazii a tvořivost. Experimentování pomalu přechází
v hru. U dětí tak dochází k významnému

zpestření herní činnosti.
K výcviku koordinace svalových pohybů
a k napomáhání odstranění prostorové nejistoty dítěte přispívají motorické hry. Děti
už chodí, pobíhají, poskakují, koulejí se atd.
K tomuto rozvoji jim pomáhají hračky jako
míče, odstrkovadla, vozíčky nebo tahací
hračky.
Dále u dětí dochází díky manipulačním
hrám k procvičování jemné motoriky, zpevnění držení ruky a paže, zlepšení koordinace obou rukou. Nejčastěji k tomu děti používají hračky, jako jsou puzzle, stavebnice,
kostky atd.
Intelektuální (námětové = úkolové) hry
v sobě odrážejí prostředí a vztahy, ve kterých dítě vyrůstá. Důležitější však je odraz
dětských představ do těchto her. Pro tyto
hry děti vyhledávají hračky, které mají napodobovat svět nás „dospělých”. Panenka
s plenkami, kuchyňské nádobíčko, dětské
nářadí pro truhláře či zahradníky – to jsou
správné hračky pro intelektuální hry. Velký
význam těchto her je především v podpoře
rozvoje řeči. Dítě napodobuje a vytváří dialogy, zpívá si a imituje různé zvuky.
•
předškolní věk
V předškolním věku se děti začleňují do
kolektivu mezi ostatní vrstevníky. Ti mají
spolu s pedagogy na vývoj jeho osobnosti
velký vliv.
Hry se stávají mnohem reálnějšími a napodobují běžné situace ze života či z oblíbených dětských filmů a pohádek. Pohybové
hry mají dobrý vliv nejen na tělesný vývoj,
ale také pomáhají děti začleňovat do kolektivu a zlepšují jejich schopnost spolupracovat.
Mezi další oblíbené hry v tomto důležitém
období jsou didaktické hry, které jej připravují pozvolna na školní docházku a rozvíjejí
především jejich duševní vývoj. V těchto
činnostech by neměla být opomíjena výtvarná a kreativní činnost, která rozvíjí nejen estetické cítění a motoriku, ale především probouzí dětskou fantazii a posiluje
sebevědomí dětí. Dítě by mělo být v těchto
činnostech podporováno a chváleno.
Hračky, které děti v tomto období zabaví
a nenásilnou formou jim pomohou ve vývoji, jsou stavebnice, mozaiky, maňásci,
první společenské hry, domina, pexesa či
puzzle. Rozličné sportovní prostředky jako
jsou koloběžky, kola či brusle jsou skvělým
prostředkem pro zlepšování celkových motorických a fyzických schopností.
Zdroj: babydirekt, foto: SAMphoto.cz

Při nákupu nad 300

Kč

SLEVA -100 Kč
platí od 1.7. do 31.8.2014
Pro uplatnění slevy uveďte kód slevy
do poznámky v objednávce.

KÓD SLEVY: BOH100
Při nákupu nad 300
máte

Kč*

dopravu ZDARMA!

* Po odečtení slevy

Široký sortiment, výhodné ceny...
Navštivte nás na www.stoklasa.cz
Mimořádná 10% sleva na vaši objednávku
uskutečněnou do 30. 9. 2014
Kód „RODINA“ vložte do pole určeného
pro slevový kupon (v nákupním košíku)
a sleva bude automaticky uplatněna.
Platí na veškeré nezlevněné zboží.

8 Bižuterie

8 Módní doplňky

8 Tašky a kabelky

8 Výtvarné a kreativní potřeby
8 Textilní galanterie
8 Dekorace
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DĚTI
A

SLUNĚNÍ

Máte doma miminko a chystáte se s ním na pobyt u moře? To je určitě
dobře, protože sluníčko a mořský vzduch mu určitě prospějí. Jen musíme
udělat něco pro jeho ochranu.

Dětská pokožka je samozřejmě citlivější,
než pokožka dospělého člověka. Sice se
rakovina kůže u dětí téměř nevyskytuje,
přesto může nedostatečná ochrana dětí
před sluncem vést k závažným onemocněním nebo dokonce trvalému poškození
pokožky.
Děti do 3 let bychom proto neměly v žádném případě cíleně vystavovat přímému
slunci, ani s použitím ochranných krémů.
S malými dětmi se tedy snažte pohybovat
převážně ve stínu, před sluncem je chraňte
vhodným oblečením, kloboučkem a clonou
na kočárku (poslouží i obyčejná látková
plena přehozená přes boudičku). Starším
dětem pořiďte sluneční brýle.
Chránit děti je třeba nejen před škodlivými
paprsky, ale také před nadměrným teplem.
Organismus malého človíčka se mnohem
snadněji a rychleji přehřeje než organismus
dospělého člověka. Mnohem více hrozí dehydratace a tzv. úžeh nebo úpal.

OCHRANA I VE STÍNU
Přes všechna zmíněná opatření však neza-
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pomínejte na ochranu pomocí opalovacích
krémů s vysokým ochranným faktorem
a voděodolnou strukturou.
I při zatažené obloze se na zemský povrch
totiž dostává ještě 70 až 80 % ultrafialového záření. Člověk je tak vystaven rozptýlenému záření i ve stínu. Záření má ve stínu
sice dvakrát menší intenzitu, ale pokud se
nebudete vhodně chránit, poškození pokožky může být ve výsledku stejné jako při
pobytu na přímém slunci.

CO JE VLASTNĚ „OCHRANNÝ
FAKTOR“
Číslo ochranného faktoru SPF udává, kolikrát je po použití tohoto přípravku prodloužen pobyt na slunci, aniž byste se vystavili riziku poškození pokožky.
Tento údaj vyjadřuje zejména ochranu
proti UVB záření, které způsobuje spálení/
zarudnutí pokožky. Doba pobytu na slunci pro neošetřenou pokožku se pohybuje
pro osoby s fototypy kůže II-III, které jsou
v naší zeměpisné šířce obvyklé, v rozmezí
5-10 minut.

Tedy čím vyšší faktor, tím větší a delší
ochrana před proniknutím paprsku k povrchu pokožky. Avšak vědci prokázali, že
ochranný faktor vyšší než 30 je většinou
jen marketingový tah výrobce. Člověk není
schopen rozpoznat rozdíl mezi faktorem 30
a 50.
Ochrana proti UVA paprskům je zpravidla
uváděna počtem hvězdiček od 1 do 5. Tento počet udává poměr ochrany před UVA
k UVB. Například pokud jsou na výrobku
3 hvězdičky, znamená to, že krém chrání
před UVA jen ze 3/5 než před UVB. Bohužel ne všichni výrobci tuto informaci na přípravcích uvádí.

JAK VYBRAT VHODNÝ KRÉM
Vhodné přípravky pro děti do 3 let vám
nejlépe poradí v lékárně. V běžné obchodní
síti totiž seženete pouze opalovací krémy
pro děti od 3 let, a to ještě jen omezenou
nabídku značek a stupňů ochrany.
I v lékárnách vám však místo ochranného krému pro kojence nabídnou většinou
opalovací krém s vysokým faktorem, který

Svět nejmenších

pleti.
Při výběru vhodného krému si dávejte pozor právě na stupeň ochrany, který by měl
být pro nejmenší děti nejméně 25. Dalším
důležitým údajem je typ paprsků, před kterými má krém chránit – měly by to být oba
typy, UVA i UVB.
Také voděodolnost a strukturu krému je
vhodné si ohlídat, aby se na jemné dětské
pokožce dobře roztíral. Tuhé krémy či příliš mastné olejíčky znepříjemní aplikaci jak
mamince, tak dítěti.
Pokud nemáte po ruce zrovna dětský krém
na opalování, nebojte se výjimečně použít
ten svůj. Lepší tato ochrana než žádná. Britští vědci prokázali, že 60 % výrobků pro kojence a děti obsahuje stejné množství chemických ochranných faktorů jako přípravky
pro dospělé.

HURÁ VEN

výrobce uvádí jako krém pro děti od 3 let.
Na našem trhu je velmi obtížné narazit na
pleťový krém pro kojence s ochranným faktorem proti UVA/UVB paprskům.
Nabídka opalovacích krémů pro děti je široká. Pokud má vaše miminko pleť v pořád-
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ku a netrpí žádnými ekzémy či alergiemi,
můžete tyto přípravky s klidným srdcem
použít.
Doporučuje se věrnost té značce, se kterou
již máte zkušenosti. Příkladem může být
běžná kosmetika na koupání a ošetřování

I přes všechna negativa, která jsme vám
tu vylíčili, dokáže sluníčko jednu pozitivní,
velmi důležitou věc – přináší všem lepší náladu.
Děti uvítají delší pobyt venku, kde se „vylítají“ ze špatné nálady, ty menší budou rády
spinkat na čerstvém vzduchu. Tohle všechno přinese klid a dobrou náladu i vám, maminkám. Takže namazat, dětem klobouček
na hlavu a hurá ven!
Zdroj: mimina.cz
Foto: SAMphoto.cz

VÍTE, ŽE SPÁLENÍ V DĚTSTVÍ ZDVOJNÁSOBÍ
RIZIKO VZNIKU KOŽNÍHO NÁDORU?
CHRAŇTE PROTO SVÉ RATOLESTI. POKOŽKA DĚTÍ JE TOTIŽ VELMI
JEMNÁ A CITLIVÁ NA ČÍM DÁL AGRESIVNĚJŠÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY.
JE PROTO VELMI DŮLEŽITÉ DĚTSKOU POKOŽKU CHRÁNIT KVALITNÍ
SLUNEČNÍ OCHRANOU, NEJLÉPE TOU Z LÉKÁRNY.
Můžeme doporučit například přípravek Daylong Kids SPF 50,
který je zvláště vhodný pro děti s atopickou kůží a kůží celkově
citlivou na sluneční záření. Díky dávkovači vždy nanesete správné
množství produktu a zajistíte tak svým dětem spolehlivou ochranu.
A to i během pobytu v bazénu nebo moři. Locio je totiž extrémně
odolné vůči sladké i slané vodě. Produkty Daylong navíc obsahují
jak fotostabilní UV filtry pro vysoce účinnou UVA a UVB ochranu,
tak i látky ošetřující dětskou kůži jako je dexpanthenol, glycerín,
Aloe vera a vitamín E. Daylong Kids SPF 50 je k dostání v každé
dobré lékárně.
Více o dalších produktech na www.daylong.cz
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PITNÝ REŽIM
A DĚTI
Ačkoliv voda nepatří mezi živiny (nedodává žádnou energii), její dostatečný
přísun je pro správné fungování těla nezbytný. U novorozenců tvoří
tekutiny až 3/4 celkové tělesné hmotnosti, s přibývajícím věkem se její podíl
zmenšuje.

Svět nejmenších
množství tekutin na den: 60 ml x 38 kg =
2 280 ml.
Výpočtem je možné zjistit orientační množství tekutin, které by mělo dítě za den vypít,
vždy je ale nutné přihlížet i k řadě dalších
faktorů - zda je dítě zdravé, jakou má fyzickou aktivitu, jaké je počasí – v parném
létě bude vyšší nárok na příjem tekutin, než
v zimním období atd. Dostatečnost pitného
režimu zjistíme také podle množství a zbarvení moči. Pokud má moč tmavou barvu, je
to známka nedostatečného zásobení organismu tekutinami (pozor, některé doplňky
výživy mohou také moč zbarvit tmavě).
Nedostatek tekutin, se kterým se často setkáváme u dětí, které statečně oznamují, že
celé dopoledne ve škole nemusely na toaletu, může způsobit v průběhu dne únavu,
bolesti hlavy, vyčerpanost či nepozornost
ve škole. V případě dlouhodobějšího nedostatku tekutin však může dojít i k onemocněním ledvin a celkovému kolapsu organismu.
Příjem tekutin by měl být rozdělený rovnoměrně do menších dávek během celého
dne, není dobré vypít doporučené množství
tekutin během časového krátkého úseku.
V takovém případě jsou kladeny zvýšené
nároky na orgány, které musí vodu zpracovat, a navíc dojde k zaplnění žaludku a ztížení jeho práce. Napít bychom se měli ještě
před tím, než subjektivně pocítíme žízeň.

TEKUTINY VHODNÉ

Udržování vodního hospodářství v rovnováze je jednou z nejdůležitějších podmínek
pro správné fungování organismu a tím
i pro zdraví. Vlivem řady metabolických
procesů dochází k různě velkým ztrátám
vody: 1,2-2 kg (60 %) vody odchází močí,
0,6 kg (20 %) odpařováním kůží, 0,5 kg
(15 %) dýcháním a 0,15 kg (5 %) stolicí. Tyto ztráty je nutné denně nahrazovat
a proto je třeba přijímat tekutiny v dostatečném množství s přihlédnutím na individuální požadavky každého z nás včetně
dětí - na věk, zdravotní stav, fyzickou aktivitu, teplotu okolí apod.

né rovnováze, dodávají tkáním kyslík a další
potřebné látky, působí příznivě při trávicích
procesech, odvádí zplodiny metabolismu
močí aj.
Zatímco dospělým se doporučuje denně
vypít 2,5-3 litry tekutin, dětský organismus
má potřebu tekutin větší, protože je tvořen
větším podílem vody, než organismus dospělého člověka. Množství tekutin pro dítě
je závislé na jeho věku a tělesné hmotnosti.
Platí, že čím je dítě menší, tím více tekutin na jeden kilogram své váhy potřebuje.
Potřebné množství tekutin pro děti uvádí
následující tabulka:
Pro devítileté dítě, které váží 38 kg, bude

KOLIK A PROČ VYPÍT?
Tekutiny jsou pro lidské tělo nenahraditelné a zastávají mnoho funkcí: tvoří prostředí pro
metabolické děje, rozpouští se
v nich většina živin, zvýšeným
pocením při sportu nebo v horkém prostředí přispívají k tepel-
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Důležitá je správná teplota nápoje, který
dítěti podáváme. Obecně platí, že by měly
být přiměřeně teplé (cca 20-25 °C). Vychlazené nebo naopak velmi horké nápoje
nejsou pro organismus příliš vhodné – tělo
se může s výrazným tepelným rozdílem
hůře vyrovnávat. Nedoporučuje se ani pití
chlazených nápojů v létě a horkých nápojů
v zimě.
•
Základ pitného režimu by měla tvořit
neperlivá stolní voda.
•
Bez problému můžeme dítěti podávat
také vodu z vodovodu nebo vlastní
studny s potvrzenou zdravotní nezávadností.
•
Pro děti je vhodný i ovocný sirup, dostatečně zředěný vodou (aby nebyl
nápoj příliš sladký).
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Připravili jsme pro Vás
novou kolekci studených čajů
se svěží chutí čerstvého ovoce.
K dostání pouze v lékárnách

20 nálevových sáčků

Svět nejmenších

•

Denní příjem tekutin mohou vhodně
doplnit také ovocné čaje, které není
nutné díky jejich chuti příliš sladit. Pokud jsou děti na sladkou chuť zvyklé,
můžeme jim podat čaj oslazený např.
medem nebo ovocným sirupem.
•
100% ovocné džusy jsou pro zařazení
do pitného režimu dětí také vhodné.
Je ale nezbytné, aby byly ředěné stolní
vodou v poměru alespoň 1:1. Obsahují totiž velké množství (i když přírodního) cukru a vypití většího množství
džusu má za následek rychlý příjem
nepřiměřeného množství sacharidů,
což není pro tělo, zvláště dětské, nijak
výhodné. Citlivým osobám také může
způsobit větší množství ovocných kyselin ve 100% džusu žaludeční potíže. Naředěním džusu se tak množství
cukru i ovocných kyselin zředí a tělo si
s ním mnohem lépe poradí.
Někteří rodiče doplňují pitný režim dětí
také mlékem, to však mezi nápoje nepatří.
Obsahuje totiž nejen tekutiny, ale dodává
také nenahraditelné vitamíny, minerální látky (především vápník) a živočišné bílkoviny,
a je proto považováno spíše za potravinu.
Do celkového stravování dětí, pokud jim
nečiní trávicí obtíže, jej můžeme zařadit
také.
Do celkového denního příjmu tekutin se
započítávají i tekutiny z polévky, omáčky,
voda obsažená v ovoci i zelenině a řadě
dalších potravin, v nichž není na první pohled patrná.
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POTŘEBA TEKUTIN V RŮZNÝCH
SITUACÍCH
Do školy raději nachystejte svému potomkovi pití ještě doma současně se svačinou.
Hodí se stolní voda, může lehce být i ochucená domácím sirupem, vhodný je i ovocný
čaj. Do školy můžete dětem pořídit litrovou
láhev s kvalitním uzávěrem, aby se předešlo
případnému maléru s rozmáčenými školními pomůckami.
Chystá-li se dítě třeba na školní výlet nebo
na jinou delší cestu autem, autobusem
nebo vlakem, nezapomeňte jej vybavit podobně. Je možné, že nebude mít několik
hodin vůbec možnost nápoj si obstarat.
Pokud se dítě aktivně věnuje sportu, je důležité, aby dostatečně pilo i během tréninku a po něm. I v tomto případě by měla
být základem neperlivá stolní voda nebo
minerálka (mohou být i nepatrně ochucené
sirupem nebo cukrem), kterou je nutné doplňovat tekutiny a minerální látky ztracené
zvýšeným pocením. K zapomínání na dostatek tekutin svádí děti zejména plavání,
ale i když je vody kolem dost, rozhodně by
měly i pít. Dostatečné množství tekutin pro
sportovce posoudíte podle hmotnostního
úbytku (1 ztracený kilogram nahraďte 1
litrem tekutin nebo počítejte s přibližně 1
litrem nápoje na každých 60 minut pohybové aktivity).
Pokud na druhou stranu dítě odpočívá na
pláži nebo v zahradě, nemělo by tekutiny
zanedbávat. I když se fyzicky pohybovat
nemusí, horké počasí klade na tepelnou
regulaci těla značné nároky. Nápoje by ale

neměly být ale ani studené (cca 15-20 °C).
Zvláštní nároky na množství tekutin kladou průjmová onemocnění nebo horečka.
Při průjmovém onemocnění dochází velmi
snadno k dehydrataci a současné ztrátě minerálních látek stolicí (jsou známy i případy
úmrtí!). Také při horečkách, kdy dochází
ke zvýšenému pocení s cílem ochlazování
organizmu, jsou ztráty vody a minerálních
látek značné. V těchto případech je nutné
zavést tzv. rehydrataci a tělu získání vody
z nápojů ještě více usnadnit. Použít můžeme rehydratační roztok připravený z vody,
cukru a soli. Dávkování by mělo být velmi
opatrné a soustavné (po lžičkách). U lehčích případů průjmového a horečnatého
onemocnění lze ztráty vody a minerálních
látek nahradit různými minerálními vodami.

ZÁVĚR
Stolní neperlivá voda by měla být favoritem
a tvořit základ pitného režimu ve většině
situací. Je však vhodné ji prostřídat s dalšími vhodnými nápoji – domácím sirupem,
100% ovocnými džusy ředěnými vodou
nebo čaji. Pokud dítě pít odmítá nebo
zapomíná, může pomoci, necháte-li mu
plnou láhev či sklenici neustále na očích
a k pití jej budete nenápadně pobízet.
V případě, že potomek pít nechce, mějte
po ruce také dostatek ovoce a zeleniny,
které zajistí alespoň částečné doplnění tekutin do organismu.
Zdroj: Vyzivadeti.cz
Foto: SAMphoto.cz

Do školy
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Škola základ života

POPRVÉ DO

ŠKOLY
Ačkoliv právě začaly prázdniny, neměli bychom zapomínat na to, že po
nich zase přijde škola a s ní spousta povinností. Obzvláště ti, kteří budou
mít svoje poprvé se na ni musí náležitě připravit.

Škola základ života

Školní docházka na státních základních
školách je sice zadarmo, ale ještě než škola odstartuje, už se to rodinného rozpočtu
citelně dotkne. Vybavit kompletně prvňáka
přijde na tři až šest tisíc korun podle toho,
kolik nových věcí je mu potřeba koupit
a kde rodina nákup uskuteční.
„Podle mého odhadu musí rodiče školáků
na prvním stupni počítat nejméně s pěti sty
korunami za základní pomůcky s jednoduchým penálem, pochopitelně bez školní
tašky,” říká Miroslava Greinerová z papírnictví Bonus v Praze.
Starosti se sháněním jednoho druhu sešitu
či obalu mít rodiče nemusí. „Uniformita už
ve školách není tak silná. Pokud například
nemají rodiče na to, aby koupili najednou
deset silných sešitů, mohou pořídit stejný
počet slabších, a tedy levnějších, a během
roku přikupovat,” říká Luděk Sojka z ministerstva školství.
Rodiče by neměli sahat ani po kompletech
pomůcek. „Komplety pomůcek pro školáky
sice nabízíme, ale rodičům jejich nákup nedoporučujeme, nejsou cenově výhodnější.
Navíc jsou společné pro první až pátou třídu, takže vždycky nějakou věc z kompletu
dítě neupotřebí,” říká Miroslava Greinerová.
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Nemusí se vyplatit ani přílišná horlivost rodičů, což platí zejména pro nákupy obalů.
„Obaly by měli rodiče nakupovat, až když
dostanou jejich děti učebnice domů - třeba
prvouky pro první třídu jsou tři a každá má
jiný rozměr,” vysvětluje Lubomír Beneš.
Ušetřit by mohla rodina při nákupu sešitů
z recyklovaného papíru, které jsou levnější,
ale hodí se spíše pro starší děti, u kterých
učitelé už tak striktně nevyžadují jejich precizní úpravu. „Písmo se v nich rozpíjí a nevypadá tak pěkně jako na bílém papíře,”
upozorňuje Miroslava Greinerová.

LEVNÉ NEBO DRAŽŠÍ?
Krátkozraké je šetření na pomůckách za
každou cenu. „Doporučil bych rodičům
nakupovat české zboží, které je na dobré
úrovni a cenově dostupné. Při výběru zahraničních výrobků by měli dát pozor na
čínské voskové pastelky a tužky jsou sice
většinou levnější, ale nic nevydrží. Ořezávátka přijdou třeba jen na korunu, ale pořádně se s nimi neořeže ani měkká tužka.
Podobně jsme jeden rok měli v obchodě
nápadně levné školní batohy, výhodný nákup ale skončil pro rodiče po měsíci, kdy se
batoh rozpadl,” radí Lubomír Beneš.
U starších dětí se může rodič spálit napří-

klad při nákupu kružítka - zvolí sice levné
z umělé hmoty, ale do deváté třídy si nákup kružítka kvůli únavě materiálu ještě
alespoň jednou zopakuje, zatímco kovové
dražší kružítko by potomkovi vydrželo i na
střední školu.

V ČEM CHYBUJÍ RODIČE
ŠKOLÁKŮ
•
•
•
•
•

kupují dětem zbytečně drahá pera
pořizují příliš veliké penály a školní
tašky
nakupují komplety pomůcek, které
pak děti neupotřebí
nakupují obaly na knihy a sešity ještě
před tím než znají jejich rozměry
obstarávají dětem tužky s potiskem,
které mají atraktivní vzhled, ale jsou
nekvalitní

VŠE, CO POTŘEBUJETE DO
1. TŘÍDY...
Školní brašna
Vaše dítě vás jistě přesvědčí, že nejlepší je
s obrázky a pokud možno s postavičkami
z oblíbeného animovaného filmu.
Dětem samozřejmě záleží především na
vzhledu školního batohu či aktovky. Je tedy
vhodné, aby se nákupu účastnily společně

www.stabilo.cz

PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP OD ZAČÁTKU
Pastelky STABILO EASYcolors a grafitové tužky STABILO EASYgraph.
S důlky, které umožní intuitivně správné rozložení prstů.
Ve variantě pro leváky a praváky zvlášť.
Skvělé pro první psaní!
STABILO International GmbH, www.stabilo.cz, email: info.cz@stabilo.com

Škola základ života

s vámi. Jedině tak totiž vyberete takové
školní zavazadlo, které bude váš školáček
každý den hrdě nosit na zádech. Ideálně se
vždy snažte volit nadčasové motivy, ty totiž
jen tak
nevyjdou z módy a školák se za ně nebude stydět ani další školní rok. Na co kromě
vzhledu dát při nákupu pozor?
Školní taška by měla vždy mít anatomicky tvarovaná záda. Vyztužení zadní strany
a dostatečně široké popruhy totiž napomáhají ke správnému a zdravému vývoji
dětské páteře. Myslete také na hmotnost
aktovky či batohu, ta by vždy měla být co
nejnižší. Důležité je také kontrolovat, zda
dítě v tašce nenosí nepotřebné věci, které
zbytečně zvyšují váhu tašky.
Bezpečnost nade vše
Jelikož školní taška děti doprovází na jejich
každodenních cestách do školy i ze školy, je
nutné, aby byla vybavena minimálně kvalitními prvky pasivní bezpečnosti pro silniční
provoz. Jedině tak totiž bude školák na ulici
dobře vidět i za šera nebo tmy. Lepší je pak
samozřejmě volit takové modely,
které kombinují pasivní i aktivní bezpečností prvky.
V oblasti aktivních bezpečnostních prvků
letos došlo k významné inovaci.
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Společnost LEASYN například začala montovat do školních
batohů nové světlovodné pásky Smart
Strap. Jedná se o „hadičky“ ze světlovodného optického vlákna, které jsou napojeny na zdroj s baterií a po zapnutí jasně svítí.
Díky této nové technologii je školák vidět
až na vzdálenost jednoho kilometru. Pokud
vaše taška není vybavena touto technologií, ověřte si alespoň, aby měla odrazky
a odrazové pásky.
Materiál a vychytávky
Podstatný je také druh materiálu, ze kterého je školní zavazadlo vyrobené. Vždy volte
takový batoh či aktovku, který je zhotoven
z nepromokavého materiálu. Jedině tak
budete mít jistotu, že vašemu školáčkovi
nenamoknou učebnice a nerozpijí se mu
jedničky v žákovské knížce.
Školní taška či aktovka by měla disponovat
dostatečným počtem přihrádek a kapes.
Díky nim si školák může vhodně uspořádat
učebnice, sešity a další pomůcky. Na těžké
věci je pak vhodné mít tašku vybavenou
přihrádkou co nejblíže zádům. Důležité je
také dno tašky, to by mělo být pevné, aby
taška nepřepadávala. Vhodné je pak i další
příslušenství jako například pevné poutko
na pohodlné přenášení v ruce či postranní

kapsa na svačinu a pití.
Kromě tašky samozřejmě budete potřebovat i další pomůcky:
Do tělesné výchovy:
•
látkový pytlík na pověšení
•
tepláková souprava
•
tričko s krátkým rukávem
•
trenýrky nebo krátké elastické kalhoty
•
ponožky
•
cvičky nebo tenisky
Do výtvarné výchovy a pracovních
činností:
•
temperové barvy
•
vodové barvy
•
2 štětce (kulatý a plochý)
•
pastelky
•
lepidlo
•
nůžky
•
voskové pastely
•
plastelína
•
tužky č. 1, 2, 3
Do ostatních předmětů:
•
obaly na učebnice a sešity
•
desky na sešity
•
desky na písmenka a číslice
•
hygienické kapesníky (10×10)

Prvňáčci a zdravé psaní.

Co se v mládí naučíš...
Nový školní rok už opět klepe na dveře
a jako každoročně bude pro řadu dětí jejich prvním školním rokem v životě. Mezi
nejdůležitější povinnosti, které musí bezpochyby prvňáčci zvládnout je i psaní. Respektive správný úchop psacích a kreslicích
potřeb, který ovlivňuje i psaní jako takové.
Úkolem číslo jedna je tak pro prvňáčky
a jejich rodiče zvládnutí dovednosti jako je
správné držení a kreslení tužkou, pastelkami a následně držení a psaní perem nebo
rollerem.
Jak se ale zorientovat na trhu, který je plný
nejrůznějších psacích a kreslicích potřeb
pro školáky, a jak vybrat skutečně tu nejefektivnější pomůcku? Rodiče by se v první
řadě neměli na trhu orientovat jen podle
ceny. Nejdražší výrobek ještě nutně nemusí
být nejkvalitnější a i mezi levnějšími produkty pro školáky je třeba patřičně volit.
Minimálně je dobré vědět, jaké jsou všeobecné požadavky a poznatky pedagogů
a pediatrů na vhodnost či nevhodnost
psacích potřeb. Další kroky pro usnadnění
výběru a přizpůsobení se požadavkům prvního psaní byly již řešeny řadou známých
výrobců psacích potřeb (samo-

zřejmě společně s odborníky z řad neurologů, pediatrů a pedagogů) a výsledkem jsou
nové tvary per, rollerů a linerů. Inovace jsou
především v ergonomii tvarů a v takzvaném trojúhelníkovém ERGO úchopu. Změnila se také kvalita hrotů a složení inkoustů. Rodiče mohou řadu cenných informací
a rad i pro děti čerpat na stránkách

nácvik správného úchopu a zdravého psaní.
Produkt byl vyvinut na základě více jak
10leté spolupráce s pediatry a psychology
písma a je přesně přizpůsoben fyziologii
dětské ruky. Skládá se s mini markeru
(fixy), na který se snadno nasadí adaptér
a dítě se tak lehkou, nenásilnou formou učí
správnému úchopu psací potřeby.

www.jak-spravne-psat.cz.
Při nákupu by rodiče neměli zapomínat
ani na „poradní hlas“ prodejců v obchodech s psacími potřebami. Ti jsou zpravidla
vyškoleni v problematice zdravého psaní
a správného úchopu a tak nejen poradí,
ale nechají děti vyzkoušet si úchopy a psaní aspoň se 3 – 4 typy per a rollerů. Tato
možnost by již neměla chybět v každém
dobrém papírnictví.
Také tradiční česká firma CENTROPEN, která se soustředí na výrobu psacích a kreslicích potřeb pro děti, má již ve své historii řadu výrobků, které změnily obtížnost
i úroveň psaní, a to hned několika generacím žáků.
Aktuálně přichází Centropen s novinkou
NÁCVIKOVÝ ADAPTER + MINI
COLOURS, který je právě ideální pro
prvňáčky pro

Další vynikající potřebou pro všechny školáky je i TORNADO COOL - roller nové
generace, vyráběný zcela novou technologií s vylepšenými konstrukčními a funkčními prvky. Vytvarované a měkké gumové
ERGO držení s masážními body garantuje
zdravé psaní bez únavy. Zdravotně nezávadný modrý inkoust, s přísnými atesty
evropských norem, je snadno zmizíkovatelný a díky upravené náplni a hrotu vytváří
dlouhou, rovnoměrnou a tenkou stopu
písma (0,3 mm). Nové TORNADO COOL
akceptuje připomínky pediatrů, pedagogů
i dětí a eliminuje tak většinu obtíží při tak
důležitém úkolu, jako je naučit se správně
a čitelně psát.
České výrobky řady TORNADO jsou k dispozici v každém dobrém papírnictví i v obchodních sítích.

WWW.CENTROPEN.CZ

Škola základ života

•
•

přezůvky
ručník

TUŽKA, NEBO PERO?
Chystáte-li aktovku prvňáčka, jistě si kladete otázku, čím bude v první třídě psát.
Obyčejnou tužkou, nebo plnicím perem?
Plnicím perem, nebo propiskou? Možná vás překvapí, že to není zcela striktně
dáno. Vše záleží na vaší paní učitelce. Někteří vyučující dávají přednost první půlrok
tužce a poté dovolují přepisovací pera, jiní
patří mezi zastánce klasických plnicích per.
Většina z nich klade důraz na to, aby měl
zvolený psací nástroj trojúhelníkový průřez.
Trojboké tužky a pera totiž nutí děti držet
je ve správné poloze a psát lehce, uvolněně
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a se správným sklonem. Pokud je vaše dítě
levák, určitě mu kupte pero, či tužku určené právě pro tuto skupinu dětí, bude se mu
s tím mnohem lépe pracovat.

JAKÉ VYBRAT PASTELKY?
Když dítě poprvé chytí do ruky pastelku,
je z toho láska na první pohled. Všechny
dětské nápady a fantazie mohou najednou
nabrat reálné kontury. Červené sluníčko,
modrá tráva, pestrobarevné perníkové chaloupky. Dětský svět ožívá na bílém papíře.
Kreslení však není jen zábava a trávení volného času vašich dětí ale i velmi důležitá
součást jejich vývoje a první krok v přípravě
na psaní. Proto má velkou roli i při zahájení školního života. Klasické kreslení rukou

velmi důležité pro rozvoj mozku, především u dětí. Právě pohyby prstů při psaní
či kreslení aktivují mozkové oblasti spojené
s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou
pamětí.
Důležité je, abyste vy jako rodiče dohlédli
na to, jak vaše ratolest drží pastelku v ruce.
Pokud chcete, aby vaše dítě vykročilo
správným směrem do zákoutí jemné motoriky, dejte pozor na to, co mu jako první
podáte do ruky. Důležitá je jak ergonomie,
tak i kvalita tuhy. Dobrou pastelku poznáte
tak, že vyzkoušíte nejsvětlejší barvu – žlutou nebo tělovou. Pokud musíte na tužku
příliš tlačit, abyste viděli, co kreslíte, je to
špatně. Dítě pak totiž vyvíjí příliš velkou námahu na psaní či kreslení a přestává to pro

NAPIŠ

VYMAŽ

PŘEPIŠ

něj být zábavou.
Ideálním společníkem pro malé malíře jsou
trojhranné pastelky. I když možná zní neobvykle, trojhranný design pastelek ideálně zapadne do dětské ruky a ergonomické
prohlubně přirozeně vedou prsty maličkých
umělců ke správnému úchopu. Díky nim si
vaše ratolest nebude pastelku v ruce otáčet a všemožně ohýbat ale naučí se základy
správného úchopu, z nichž bude profitovat
v pozdějším věku, ve školce či škole. Úchopové plochy končí pod horním koncem
pastelky, protože správná pastelka je taková, která se při držení opírá o prohlubeň
dlaně mezi palcem a dalšími prsty.
Správný úchop dítěte vypadá tak, že tužka je zespodu podepřena prvním článkem
prostředníčku, špička palce ji přidržuje ze
strany a ukazováček je položen volně shora. Dítě by mělo být schopno psát i bez
ukazováčku.

K PRVNÍ TŘÍDĚ PATŘÍ I PRVNÍ
PSACÍ STŮL.
Doba, kdy vaše dítko kreslilo na kuchyňském stole je pryč a s nástupem do školy
byste se měli poohlédnout po prvním psacím stolu. Přestože se obchody předhánějí
v nabídce, vybrat ten správný není tak úplně jednoduché.
Měl by být vždy skloněný. Rovné psací
stoly už jsou pasé, ideální je, pokud si ná-

klon můžete sami regulovat dle potřeby
dítěte, obvykle je optimální náklon mezi
osmi až deseti stupni. Zároveň s tím byste
měli řešit to, z jaké strany dopadá světlo.
Mělo by to být vždy z opačné strany, než
dítě píše. Praváci by tedy měli mít osvětlení
(nejlépe denní světlo) zleva, leváci zprava.
Velmi také záleží na velikosti stolu. Vím,
že dnešní panelákové dětské pokoje příliš
možností nenabízejí, přesto, i malé dítě by
mělo mít minimálně stůl o rozměru 60 cm
na 120 cm, ideální ovšem je v rozměrech
70 cm na 140 cm.
Materiál budete zřejmě volit s přihlédnutím k dalšímu zařízení. Ideální je dřevo,
teplý přírodní materiál. Pokud ho dítěti
dopřejete, rozhodně přes něj nedávej-

te skleněnou desku, tak jak bývalo dříve
zvykem, aby se drahý stůl nepoškrábal.
Na skle se obecně malému dítěti pracuje
špatně, studí ho do loktů a je pro psaní
příliš tvrdé. Rozhodnete-li se pro nějaký designový skleněný kousek, alespoň
na něj položte kartonovou podložku.
Ke stolu samozřejmě patří i židle. Ani na
té se nevyplatí šetřit. Pokud do ní investujete, poroste s dítětem klidně až do konce
školního věku. Vždy by ale měla mít kvalitní
anatomické opěradlo s područkami a vždy
musí mít takovou výšku, aby dítě nemělo
nohy ve vzduchu.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Bonella.cz, idnes.cz

UČIT SE O P R Á
Z
D
N
I
Se sérií UČ
N
Á
C
H?
SE S NÁMI j
e t o ve l k á
zá

Přes 20 zába
vně-naučný
bava!
ch sešitů roz
dělených po
Více o této s
d le věkovýc
érii zjistíte n
h kategorií!
a www.egmo
nt.cz

©Disney
ucse210x148.indd 1

26.6.2014 16:34:54

MALINY & CITRÓN

Značka Signal myslí jak na muže, tak na ženy. Zubní pasta Signal White
Now Gold se spolehlivě vejde do každé dámské kabelky

Nový studený čaj Maliny & Citrón je tím

a pasta Signal White Now Men zase vykouzlí sexy úsměv
každému muži. Obě novinky zaručí díky

pravým osvěžením v teplých dnech.

unikátnímu složení, které je obohacené

Šťavnaté maliny a svěží citrónová šťáva

o modré optické částice, bělejší úsměv

Vás nabijí energií.

ihned po jednom vyčištění.

V prodeji v lékárnách již od června.
Doporučená prodejní cena 53 Kč.

Timotei Precious Oils pro hydrataci a lesk
suchých vlasů
Nová produktová řada Timotei Precious Oils
pečuje o normální až suché vlasy, kterým
chybí výživa, lesk a hydratace. Vzácný

Dove Maximum Protection přichází s novou
vůní granátového jablka a citronové verbeny
Řada krémových antiperspirantů Dove Maximum Protection, která nabízí
2x účinnější ochranu proti pocení a zároveň hydratuje jemnou pokožku
vašeho podpaží, se rozrostla o nový přírůstek s okouzlující vůní granátového jablka a citronové verbeny.

arganový olej, mandlový olej a výtažky
z organického jasmínu zanechají vlasy
lesklé a hebké na dotek. Součástí
produktové řady je šampon,
kondicionér a zkrášlující
sprej na vlasy.

Už tam budeme?
Konec zlobení v autě! Nenahraditelná cestovní hra, když potřebujete zabavit děti během dlouhých jízd. Žádná
neskladná hrací deska, jen pár kartiček
do ruky. Děti si rozdají po pěti kartách
a během cesty hledají z okének reálné
situace, které jsou na jejich kartách vyobrazeny. Pokud daný motiv dítě najde
(silničář, plešatý řidič, zvířata v ohradě,
rybník a spousta dalších), odloží kartu
a přičte si body podle obtížnosti. Kdo
bude vítězem, až dojedete k cíli? Sa-

Vlčnovská 1200
688 01, Uherský Brod
T 572 639636

mozřejmě ten, kdo má nejvíce bodů.

Radox

S.O.S. šampon pro psy

Nastartujte svůj den osvěžující

Chcete, aby Váš pes měl udržovanou, na dotek

sprchou se sprchovým gelem

příjemnou a voňavou srst bez blech a klíšťat?

a šamponem 2v1 Radox Invigorate

Intenzivní šampon pro psy s antiparazitním

nebo sprchovým gelem Radox

účinkem je účinným nástrojem proti vnějším

Refresh, které díky neobyčejně svěží

parazitům. Permethrin efektivně zbaví srst

vůni citrusových plodů nabídnou

blech, vší, všenek a klíšťat. Hypoalergenní

dokonalou vzpruhu ženám i mužům.

receptura s rozmarýnem zklidňuje kůži, vyživuje

Zažijete pravý osvěžující požitek ze

srst a intenzivně pečuje o přirozenou rovnováhu

sprchování díky kombinaci citrusů

pH psí pokožky. Šampon neobsahuje žádné

a máty či spojení výtažků z eukalyptu

parabeny, silikony ani živočišné oleje.

a citronového oleje.

Zakoupíte v chovatelských prodejnách nebo na

WWW.RADOX.CZ

www.tommiland.cz

w w w. a d o n i s . c z

LÉTO JE VŽDY PRIMA,
KDYŽ MÁŠ HRAČKY Z BINA

Kočárek pro panenky
pro nejmenší maminky

Pomocník pro první
krůčky s motivem Krtečka

Bino Europe k.s.

Gorkého 805

Odrážedlo s motivem Krtečka
pomůže trénovat rovnováhu

339 01 Klatovy

WWW.BINO-DREVENEHRACKY.CZ
Soutěž o Nestlé cereálie LION
Jak nejlépe nastartovat akční den? K tomu budeš potřebovat
spoustu energie! Nestlé cereálie LION s nebezpečně lahodnou
chutí tmavých kakaových a světlých karamelových lupínků
v tobě lva probudí a dají ti záruku, že neodpadneš před finišem. Zasoutěž si o balíček cereálií a už
nikdy nebudeš chtít snídat nic jiného!“

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik vitaminů obsahují cereálie LION?
A) 6
B) 7
C) 8

Vyhrajte velký balíček tekutých mýdel Voux
Tato zářivě čirá tekutá mýdla jsou bez jakýchkoliv barviv, mají velmi jemné
složení a jsou příjemná na dotek, navíc při každém mytí šetrně hydratují
pokožku rukou. Všechna mýdla Voux nádherně voní a při použití tvoří bohatou pěnu, která lehce odstraňuje všechny nečistoty. Mýdla lze zakoupit
v praktickém 500 ml balení s pumpičkou a vybírat můžete mezi vůněmi
Ocean, Aloe Vera, Green Garden a Lotos Flower.

Které z mýdel mátě nejraději?
Odpověď posílejte na soutez@rodinaaja.cz, heslo mýdla

www.palmagroup.eu

NÁPOVĚDA NA WWW.CEREALIE.CZ

Zdraví

NA DOVOLENOU

BEZ PROBLÉMŮ
Tak tady máme konečně prázdniny a s nimi možnost podívat se někam
dál. K moři, nebo třeba do hor, záleží na tom, čemu dáváte přednost.
Samozřejmě každý si přeje, aby jeho dovolená proběhla k jeho plné
spokojenosti, tedy bez problémů a bez jakýchkoliv chorob.

JAK SE ZBAVIT PRŮJMU…
Největším strašákem všech cestovatelů
je cestovní průjem. Může být způsoben
nejen bakteriemi, viry či parazity, ale také
stresem, únavou, změnou denního režimu
a stravovacích návyků apod.
Velmi důležité je doplňovat tekutiny, které
tělo ztratí. Fajn jsou minerální vody, které
zároveň obsahují i potřebné minerály. Pít je
možné i sladký čaj a další. Podávat je možné i rehydratační roztok.
Záleží na stavu pacienta, respektive na tom,
jak se cítí. Pokud může jíst, stačí se stravovat trochu dietněji, tedy vyřadit tučná,
mastná a kořeněná jídla. Doporučovány
jsou brambory, rýže, bílé pečivo a další lehká jídla.
Pomoci může i odpočinek na lůžku.
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K léčbě se využívají léky na cestovní průjmy,
živočišné uhlí, Tammex Family, který je obohacen o prebiotickou vlákninu a podobně
(jen pro připomenutí: vždy je nutné přečíst
návod a dodržovat dávkování. Zkontrolujte
také, zda lék mohou i děti). Problémy většinou během pár dní odezní samy. V některých případech je však nezbytné navštívit
lékaře. Je to nejen tehdy, pokud se stav nezlepšuje či se horší, přidají-li se k průjmům
i další potíže, objeví-li se ve stolici krev atd.

CO KDYŽ PŘIJDE NADÝMÁNÍ?
Opakem průjmu je stejně nepříjemné nadýmání. Nafouklé břicho, křeče a potřeba si
ulevit. Tak se projevuje nadýmání či plynatost. Stav, kdy se člověku dlouhodobě nedaří ulevit, je velmi nepříjemný a bolestivý.
Při cestování se objevuje poměrně často,

vzhledem k tomu, že sedíme dlouhou dobu
bez pohybu. Díky tomu dochází ke zpomalení činnosti střev a k následným problémům se zvýšeným hromaděním plynu
v zažívacím traktu, obvykle doprovázeným
nepříjemnými pocity tlaku v břiše, nebo dokonce křečemi.
Při cestování v letadle jsme navíc vystaveni
snížení tlaku vzduchu, nízké vlhkosti vdechovaného vzduchu,
někdy i turbulencím a v neposlední řade
i psychickému stresu. To vše také vede ke
zvýšenému rozpínání plynu ve střevech.

NADÝMÁNÍ VLIVEM ZMĚNY
JÍDELNÍČKU
V průběhu dovolené dochází k problémům
s nadýmáním zejména kvůli změně ve stravování – do jídelníčku je zařazen vetší po-

Zdraví

díl ovoce a zeleniny, rádi zkoušíme nová,
exotická či více kořeněná jídla a rozličné
místní speciality, k dovolené tak trochu
patří i ne právě zdraví prospěšné přeslazené a přechlazené nápoje. Zažívací obtíže
kromě složení stravy může způsobit i vetší
množství jídla, obzvláště při podávání jídel
formou bufetu nebo při pobytu „all-inclusive“ si dopřáváme vetší porce jídla i pití,
než jsme zvyklí.
Cesta do exotických destinací je v dnešní
době otázkou několika hodin, tělo se ovšem novému složení
potravy jednoduše nedokáže v tak krátkém
čase přizpůsobit. Na rozdíl od místních
obyvatel nemají cestovatelé vytvořenou
odpovídající enzymovou výbavu, která si
dokáže s novými složkami potravy poradit
a účelně je zpracovat. Střevní trakt také
může v novém prostředí osídlit zcela jiná
flóra, tedy
bakterie, které se běžně dostávají s po-
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travou do trávicího traktu člověka a tvoří
zde tzv. střevní mikroflóru. Narušená rovnováha těchto mikroorganizmů může být
důvodem pro zažívací obtíže projevující se
zvýšenou plynatostí. Voda a její vliv na nadýmání
Při cestování se organismus, a zejména
pak trávicí systém, musí vyrovnat i s dalšími podněty, které jej oslabují. Zpravidla se
přesouváme do výrazně teplejšího klimatu
a kromě nezvyklých jídel může ovlivnit stav
našeho trávicího ústrojí i místní voda. Ta
má obvykle jiné minerální složení než voda,
kterou pijeme doma, navíc často pochází
z neprověřených zdrojů. I tyto faktory narušují rovnováhu střevní mikroflóry, což se
muže projevit střevními potížemi nejčastěji plynatostí, průjmem, bolestmi žaludku
nebo zácpou. Častou příčinou zvýšené
plynatosti a průjmu bývá také bakteriální či
virová infekce, nebo nakažení parazity.

JAK ZVLÁDNOUT
S NADÝMÁNÍM?

PROBLÉMY

V rámci léčby je vhodné na cestách několik
dní přijímat spíše tekutou stravu a upravit
pitný režim. Organismus
je třeba důkladně zavodnit, nejlépe vodou
(v exotických destinacích jedině balenou!)
nebo čajem.
Je vhodné vyvarovat se přeslazených ovocných štáv a limonád.
Můžete vyzkoušet jeden z následujících
tipů:
•
Horká koupel ve vaně
•
Mátový nebo fenyklový čaj
•
Masáž břicha
•
Cviky na zlepšení peristaltiky střev
•
Obklad břicha
•
Léky proti nadýmání a plynatosti. Ty
byste měli vždy do své lékárničky přibalit.

A CO DĚTI?
Nepříjemnosti na cestách samozřejmě trápí

Dejte sbohem průjmu

Zdravotnický prostředek

zastavuje a léčí průjem různého původu*
pomáhá obnovit střevní mikroflóru
snižuje riziko dehydratace v důsledku průjmu
nemá žádné nežádoucí účinky spojené s dlouhodobým užíváním
ochucen příjemnou pomerančovou příchutí
* virové a bakteriální infekce, léčba antibiotiky, dysmikrobie

www.tammex.cz

produkt doporučuje Česká
gastroenterologická společnost

Zdraví

i děti, které je prožívají obzvláště těžce.
Čeho se na cestách musíme obávat?
Děti do jednoho roku často trápí

DĚTSKÉ KOLIKY
Provází je nadměrný, záchvatovitý, neutišitelný křik a neklid bez identifikovatelné příčiny. Postihují jak novorozence, tak i kojence bez rozdílu pohlaví již od druhého týdne
až do pátého měsíce věku a vrcholí kolem
druhého měsíce života.

ZÁCPA
Dále pak děti často trpí zácpou. Bývá zapříčiněna špatnou stravou, ale na vině může
být i stres a strach, které vyvolávají žaludeční neurózu. V žádném případě však dítěti
nepodávejte projímadlo, stačí hodně tekutin a případně ovocné či zeleninové šťávy.

PRŮJEM
Ten je obzvlášť zrádný a je třeba mu věnovat
zvláštní pozornost, jelikož může přerůst až
v dehydrataci. O průjem se jedná tehdy,
pokud se zvýší počet stolic za den (více než
3 za 24 hodiny). Stolice také často změní
barvu a především hustotu. Zcela zabránit
průjmu kojenců nejde, můžeme pouze
minimalizovat jeho příčiny a předcházet
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mu prevencí. Je třeba
bedlivě dbát na hygienu,
dodržovat zásady správné
výživy a podpořit imunitu
miminka.

UBLINKÁVÁNÍ
je také velmi běžné, trpí jím
asi 50 % kojenců. Růstem
dítěte se postupně upraví.
Kojenci opakovaně zvrací
nebo blinkají, špatně sají,
jsou podráždění nebo špatně spinkají. Někdy dokonce
chrčivě dýchají. Obvykle
stačí změnit polohu dítěte
při spaní a upravit stravu,
tedy zahustit stravu, což jde
i u plně kojeného miminka.
Zažívací problémy kojenců
můžete zmírnit podáváním
probiotik. Dnes je možné
pomoci osídlování zažívacího traktu novorozence
„přátelskými“ živými Lactobacily. Dobře osídlené střevo rovněž velmi značně ovlivňuje imunitní
systém. Starost a obavy rodičů mohou být
minimalizovány, jestliže dětský lékař celou

problematiku podrobně vysvětlí a opakovaně diskutuje.
Zdroj: jarodic.cz, zdrave.cz, i-domacnost.cz
Foto: SAMphoto.cz

Rozměry

bez nánožníku
cca 90 x 50 cm
s nánožníkem

115 x 45 cm

Materiál

100 % polyester
Výplň
100 % polyester oteplovací
rouno značky Valterm

BIOBAVLNA:

Vnitřní potah
100 % BIO BAVLNA
BERÁNEK

Při pěstování Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva (jako pesticidy), ani chemické hubící
prostředky a je ručně sbíraná a tím na omak příjemnější, během její sklizně i následného zpracovaní
není jakkoli chemicky upravovaná. Bio bavlna je vhodná nejen pro alergiky a miminka, ale i pro ty,
kteří si raději koupí produkt šetrný k životnímu prostředi.

Popis výrobku


Oteplovací rouno značky VALTHERM
– základní informace

Vzduch je nejlepší izolátor tepla. Na základě tohoto fyzikálního principu
byl vyvinut nový oteplovací materiál značky VALTHERM. Jedná se o polyesterová mikrovlákna v plástvové struktuře s diferencovanou hustotou. Jsou tak v této vložce vytvořeny miliony mikroskopicky malých
vzduchových dutin, které v sobě vážou teplo izolující vzduch (pokud
se člověk pohybuje, je dosaženo tepelné izolace až do -35°C).

Výrobce  Výrobca:

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










Využití do všech typů kočárků
(klasické, sporťáky, golfky).
Fusak má uprostřed zip a lze ho
celý rozevřít. Spodní část fusaku
má zapínání na zip.
Šňůrové stahování kolem hlavičky.
Otvory na protažení tří
i pětibodových bezpečnostních
popruhů zajišťují bezpečné použití
i sedícímu miminku.
Kapsa na zadní straně fixuje
fusak proti posunutí v kočárku
při poloze vsedě.
Fusak je vyroben v ČR.
Made in EU

Zdraví

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Trápí vás křečové žíly nebo-li varixy? Nevzhledné, uzlovité, na povrch
vystupující žíly dolních končetin nejsou jen estetickým problémem, ale
postupem času se stávají zdravotní komplikací a příčinou závažných
onemocnění.

Zdraví

Křečové žíly (varixy) jsou problémem mnoha mužů a zvláště žen. Statistiky uvádějí, že
v některých zemích jimi trpí až 40% dospělé populace, což je celkem alarmující.

CO TO JSOU KŘEČOVÉ ŽÍLY?
K pochopení vzniku křečových žil, je třeba mít aspoň základní znalosti uspořádání
a funkčnosti cévního systému. Zásobení
krví dolních končetin je zajišťováno hlubokým a povrchovým systémem žil. Hluboké žíly jsou uloženy mezi svaly, povrchové
jsou uloženy pod kůží. Křečové žíly jsou
onemocněním povrchového žilního systému. Mají modrofialovou barvu,v některých
místech sytější, jsou rozšířené a uzlovitého
tvaru. V pokročilejším stádiu vystupují nad
povrch těla, jsou tedy zřetelně hmatné.

VZNIK KŘEČOVÝCH ŽIL
Vznik křečových žil je připisován nedostatečnosti žilních chlopní a nepevnosti žilních
stěn. Tyto funkční vady však nevznikají
samy o sobě, jsou dány mnoha příčinami
a s postupem času mají tendenci se zhoršovat. Obecně tedy platí, že pokud se žilní chlopně dobře nedomykají a stěny cév
nejsou dostatečně pevné, za účasti jiných
faktorů (přetěžování, zvýšená okolní teplota, silný tlak apod.) dochází k žilní nedostatečnosti, rozšiřování cév a městnání krve.
Nejdříve se to jeví jako únava nohou, ale
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ve své podstatě jde o první příznak vzniku
křečových žil.

otlačené a je třeba je rozhýbat. V noci se
mohou objevovat taktéž bolesti nohou,
křeče, záškuby, brnění a pocit pálení.

PŘÍČINY VZNIKU KŘEČOVÝCH ŽIL
Pokud nebereme v úvahu, že vznik křečových žil je daní za vzpřímenou chůzi, musíme posuzovat jiná hlediska. Příčin vzniku
křečových žil je hned několik:

LÉČBA
Léčba křečových žil je dvojí, buď konzervativní nebo radikální:

KONZERVATIVNÍ LÉČBA
DĚDIČNOST
Nejčastější příčinou je dědičnost, statistiky
uvádí 90%. Pokud se křečové žíly vyskytnou v rodině, je velmi velká pravděpodobnost, že její členové budou náchylní k jejich
vzniku.

VROZENÁ VADA ŽILNÍCH
CHLOPNÍ
Pokud žilní chlopně nefungují už od narození, nebo je jejich funkce oslabena, je to
největší předpoklad vzniku křečových žil.

PRŮVODNÍ JEVY
Projevy rozvíjejících se křečových žil jsou
různorodé, záleží samozřejmě na stádiu
onemocnění a okolnostech. Počáteční stádium, kdy se nemusí viditelně křečové žíly
projevovat, je typické zvýšenou únavou nohou. Zvláště při námaze a dlouhém stání
má dotyčný pocit těžkých nohou, cítí v nich
značnou únavu a potřebu si sednout. Naopak při dlouhém sezení jsou nohy jakoby

Je to léčba, ke které se přistoupí v počátečních stádiích vzniku křečových žil. Představuje spíš podpůrné prostředky, které uleví
od bolesti, zmírní příznaky a poněkud oddálí rozvoj choroby.

Cíle konzervativní léčby jsou:
a) pomoc pacientům, které trápí příznaky,
způsobené onemocněním žil dolních končetin (jako jsou pocity těžkých, bolavých,
unavených nohou, pálení či mravenčení lýtek, otoky kolem kotníků či lýtek). Při přetrvávání obtíží je vhodné navštívit lékaře, aby
rozhodl, zda příčinou nejsou jiné choroby.
b) zbavit pacienty zánětu žil
c) zamezit či oddálit zhoršení onemocnění
žil
Pokud mluvíme o léčbě, máme na mysli
především terapii léčivými prostředky, které mají prokázaný léčebný účinek (v našem
případě např. proti otoku, zánětu či účinek
na rozpouštění krevních výronů - modřin)
na rozdíl od kosmetických přípravků nebo
doplňků stravy, jejichž léčebný účinek není

heparinum natricum

Bolí?

Otékají?

Balení 30 g a 50 g

LIO-CZ-17-2014.06.20

Jste celý den
na nohou?
Jsou jako z olova?
Lioton® 100 000 Gel má unikátní složení,
je účinný při křečových žilách.

Lék Lioton® 100 000 Gel obsahuje heparinum natricum. Ke kožnímu podání. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
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: office@berlin-chemie.cz
Od července 2014 je platná adresa: Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle

Zdraví

•

•

•

•

•

•

•
Pokud vás trápí křečové žíly, dbejte na životosprávu (správné stravování), dostatečný
přísun tekutin, vhodnou pohybovou aktivitu, dopřejte si čas na odpočinek a dodržujte
zvýšenou hygienu v oblasti křečových žil.
garantován.
Často používanou účinnou látkou léků pro
lokální léčbu onemocnění žil je heparin,
který účinkuje jak proti otoku, tak proti zánětu a může tak i nepřímo tlumit bolest,
která zánět doprovází.
Léčbu je vhodné doplnit o speciální úlevové
cviky, které současně napomáhají i lepšímu
zpětnému toku krve v žilách dolních končetin.
Při práci i při denních činnostech se doporučuje nošení speciálních kompresivních
punčoch.
Kompresní punčochy pomáhají zmírnit příznaky a podporují cirkulaci krve v dolních
končetinách. Na trhu existuje celá řada
značek a druhů kompresních punčoch, stačí jen zvolit ty pravé. Ačkoliv tyto speciálně
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vyrobené kompresní pomůcky nemohou
nikdy odstranit křečové žíly úplně, umožňují alespoň zmírnit nepříjemné symptomy
způsobené varixy, jako je bolest, pocit těžkých nohou nebo otoky a předejít zhoršení
stavu. Nošení kompresních punčoch může
také snížit riziko vzniku krevních sraženin
při delších cestách strávených vsedě v automobilu, v autobuse či v letadle.
Punčochy vyvíjejí tlak, který je nejsilnější
u kotníku a směrem nahoru slábne. To podporuje tok krve zpátky od nohou směrem
k srdci. Podle velikosti tlaku v oblasti kotníku dělíme kompresní punčochy na 5 kompresních tříd (1. třída s nejnižším tlakem, 5.
třída s nejvyšším).
•
Kompresní punčochy se nosí po celý
den.
•
Jsou k dostání v různých barvách

a provedeních.
Punčochy by měly být dostatečně
pevné, aby plnily svoji funkci, ale ne
příliš těsné.
Zvykejte si na nošení punčoch postupně, nejprve 2–4 hodiny denně a tuto
dobu postupně prodlužujte.
Pokud máte patřičnou diagnózu,
může vám punčochy předepsat praktický lékař nebo přímo specialista.
Pokud nemáte standardní velikost
končetin, je možné předepsat punčochy na míru, které budou vyrobeny
přesně podle vašich rozměrů.
Punčochy si navlékejte ráno na lůžku,
když končetiny ještě nejsou nateklé
a oblékání punčoch je snazší.
Punčochy neodkládejte ani v teplém
počasí, protože právě při vyšších teplotách často vznikají otoky.
Pokud vám navlékání punčoch způsobuje problémy, např. kvůli artritidě, je
možné použít speciální pomůcku pro
navlékání kompresivních punčoch.

RADIKÁLNÍ LÉČBA
Radikální léčba je většinou léčba operativní
a má několik možností:
Klasická nebo miniinvazivní operace
Je to chirurgické odstranění postižených
žil. Metody operací jsou stále efektivnější,
řezy čím dál tím menší (3-5 mm). Provádí se
většinou při místním znecitlivění ambulantně. Tato metoda je osvědčená a má dobrý
zdravotní i estetický efekt.
Sklerotizace
Je to metoda vhodná k ošetření menších
křečových žil, tzv. minivarixů. Léčba se provádí ambulantně, kdy se do žíly napustí látka, která způsobí umělý zánět. Po čase se
žíla vstřebá.
Text: Jana Abelson Tržilová,
zdroj: zelenahvezda.cz
Foto: Samphoto.cz

Pupečníková krev,

dar na celý život

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových buněk, které se využívají na léčbu několika desítek vážných onemocnění.
Medicínský výzkum otevírá nové možnosti
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně
pupečníku v regenerativní medicíně, kde se
jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako např.
dětská mozková obrna, autizmus, diabetes 1. typu, traumatické poškození mozku
a další.
Cord Blood Center nabízí ve schválených nemocnicích jako jediná tkáňová banka v České
republice také odběr a uskladnění kmenových buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato
tkáň obsahuje mezenchymální kmenové
buňky, které sa navzájem doplňují s buňkami z
pupečníkové krve.

Zeptejte se na možnost uchování
kmenových buněk z pupečníkové krve
Vašeho gynekologa.
Více informací získáte na
bezplatné informační lince

800 900 138

www.cordbloodcenter.cz

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku se odebírají na začátku života, jsou
mladé a mají dobrou schopnost se množit. Nejsou zatížené životním stylem, stárnutím
anebo získaným onemocněním. Jejich odběr
je jednoduchý, bezbolestný a neškodí matce
ani dítěti.
V rámci Programu sponzorovaných odběrů
pupečníkové krve máme díky sponzorským
příspěvkům našich partnerů možnost nabídnout v České republice odběr pupečníkové krve
jen za 12.900 Kč!
Odběry pupečníkové krve podporuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která v rámci
programu prevence přispívá na odběr pupečníkové krve do rodinné banky částkou 500 Kč.

Více buněk, více života

Zdraví

JAK SI PORADIT

S LÉTEM…
Znáte nějaké lepší období v roce, než jsou prázdniny? Sluníčko, voda
a hlavně volno. Kdyby tak chtěly trvat ještě o pár měsíců víc. A kdyby je
tak nic nekazilo. Léto s sebou totiž přináší spoustu nástrah, které si často
vůbec neuvědomujeme.
POBODÁNÍ HMYZEM
V létě, ale nejen během něho, bychom si
měli dát pozor i na bodnutí hmyzem. Určitě jste stokrát zažili následující situaci
Zatímco si pěkně lebedíte a oddáváte se
snění, děti si pěkně hrají a vy si říkáte, nekonečně nastala chvilka klidu. Najednou se
ozve příšerný křik. Své dítě najdete plačící
s končetinou či jinou částí těla ozdobenou
malým otokem. Je jasné, že si na vašeho
miláčka „posvítila” vosa, včela nebo sršeň.
Jedovatý aparát těchto létajících hmyzích představitelů je tvořen jedovými
žlázami, jedovým vakem a žihadlem. Je
umístěn v zadní části zadečku. U včel
a vos jsou žihadla opatřena zpětnými
háčky, a u včel jsou tak významné, že
zabraňují vytažení z těla pobodaného.
Někdy můžeme těmto bodnutím zabránit:
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O včelách je známo, že jsou mírná stvoření
a pokud se necítí ohrožena, neútočí. Poučte své děti, aby se neoháněly po tomto létajícím hmyzu, dále by neměly mít na sobě
pestré oblečení, aby nebyly považovány za
rozkvetlou louku, také je nutné
zakrývat nádoby se sladkými
nápoji.
Nicméně, pokud prevence
selže, musíme se vypořádat
s následky.
Co dělat: Při normálním průběhu vám
hmyzí bodnutí neublíží, ale riziko existuje při rozškrábání
ranky - můžete si do
rány zanést infekci.
Bodnutí se pak špatně

hojí a mohou vám zůstat až jizvy. Zůstalo-li v kůži žihadlo, vyndejte ho jehlou nebo
vyškrábněte nehtem. Na pinzetu i prsty
zapomeňte, do rány by se mohl dostat
zbytek jedu z žihadla. Poté místo omyjte

Zdraví
a potřete jodisolem na dezinfikování rány
(pokud nemáte jodisol, použijte cibuli).

ODŘENINY A TRŽNÉ RÁNY
Podle průzkumů jde o vůbec nejčastější letní úrazy, kterým se v životě vyhne opravdu
jen málokdo. Často vznikají při sportovních

aktivitách a při pohybu venku v oblečení
s krátkými rukávy a nohavicemi. Stačí pád
na štěrku či asfaltu a nepříjemné odřeniny
jsou tu.
Co dělat: Menší poranění ošetříme bez
problémů doma a nevyžadují návštěvu
lékaře. Stačí vypláchnutí čistou vodou,
desinfekce okolí rány a její překrytí (gáza,
obvaz, náplast). Pokud je však rána většího rozsahu a bude třeba ji zašít, anebo
nejde zastavit krvácení, je nezbytná rychlá
lékařská pomoc. Navštívit lékaře je nutné
i tehdy, pokud vámi ošetřená rána během
hojení jeví známky infekce. Uvízne-li v ráně
jakýkoli předmět, nikdy jej nevytahujte, naopak jej zajistěte proti posunutí a vyhledejte lékaře.

PODVRTNUTÝ KOTNÍK
Častá letní potíž hlavně u těch, kdo milují
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turistiku a v létě vyrážejí na dlouhé procházky na horách. Podvrtnutý či vymknutý
kotník patří mezi nejčastější úrazy hned po
odřeninách a tržných ranách. Nemusíte ale
vůbec podnikat výpravy do náročných terénů. Pro podvrtnutí kotníků stačí špatně
stoupnout, třeba při chůzi ze schodů a pro-

hmoždění hojí dva až čtyři týdny, déle pak
na nohou než na rukou.
Co dělat: Lehčím pohmožděninám uleví
studené obklady. Pokud se v místě objeví
otok a velká bolest, je třeba vyhledat lékaře, protože může jít o vážnější poranění, například o frakturu. V případě těžších

blém je tu.
Co dělat: PRICE – pod tímto jednoduchým
anglickým slovem se skrývají hlavní zásady,
co dělat v případě poraněného kotníku.
Protection (ochrana), Rest (klid), Ice (ledování), Compression (komprese) a Elevation
(vyvýšení). Nohu je třeba mít v klidu, ve zvýšené poloze a ledovat, aby ustoupil otok.
V případě vážnějších potíží či neustupujícího otoku je třeba ihned vyhledat lékaře

pohmožděnin je také třeba klid a omezení
pohybu dle instrukcí lékaře.

POHMOŽDĚNÍ KONČETIN
O pohmoždění se říká, že často bolí víc než
zlomenina. A právě zhmoždění horních,
ale i dolních, končetin patří k velmi častým
letním úrazům. Nejčastěji vzniká po pádu,
anebo úderu a dovede pořádně potrápit.
Drobné cévy pod kůží prasknou, a to způsobí pronikání krve do tkání v podkoží a typickou modročernou barvu. Obecně se po-

POPÁLENINY
Grilování a opékání patří k létu. Bohužel,
ale mohou mít neblahé následky v podobě
popálenin.
Co dělat: V případě popálení musíme postiženému sundat tu část oděvu, která byla
ve styku s ohněm či vařící vodou. Místo
začneme chladit studenou vodou nad popáleninou a vodu necháme stékat dolů po
dobu alespoň 20 minut. Pokud je místo
pouze červené, jde zřejmě o první stupeň
postižení a pak stačí po ochlazení nanést
chladivý gel.
V případě, že jde o 2. nebo 3. stupeň popálenin, je třeba dopravit pacienta k lékaři
nebo zavolat záchrannou službu. Do jejich
příjezdu popáleniny chladíme a pak kryje-

Nechte letos
alergeny
plavat!

Izotonický nosní sprej s výtažkem Aloe vera

Čistí nosní sliznici od alergenů
a nečistot
Přispívá k prevenci příznaků
alergické rýmy
Pro každodenní použití

Pečlivě si pročtěte návod k použití. Obsahuje
vodu z oceánu, čištěnou vodu a extrakt Aloe vera.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o.,
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, tel.: 267 199 333,
fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz
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Zklidňuje podrážděnou nosní sliznici

me sterilním obvazem. V případě nouze
stačí přežehlený čistý kapesník, ručník či
prostěradlo, podle rozsahu poranění.

KLÍŠŤATA
Po každém pobytu v lese či na louce bychom měli sobě a dětem prohlédnout tělo,
zda někde neobjevíme přisáté klíště. Musíme ho ihned odstranit. V poslední době se
ale doporučuje jiný postup při jeho vyndavání, než jaký se léta používal.
Co dělat: Neměli bychom na klíště dávat
ani olej, ani žádnou mast. Je třeba místo
nejprve dezinfikovat, klíště kývavým pohybem vyndat a ranku znovu dezinfikovat.
Doporučuje se také ranku, kterou nám
způsobilo, pravidelně asi jeden měsíc kontrolovat. Pokud místo zčervená, je třeba
navštívit lékaře a informovat ho o situaci.
Mohlo by totiž jít o první příznak lymeské
borreliózy. Někdy se ale onemocnění ani
takto neohlásí.
Klíšťovou encefalitidu zase signalizuje onemocnění podobné chřipce. Příznaky se objevují za jeden až dva týdny po kousnutí.
Na rozdíl od lymeské borreliózy se ale dá
klíšťovému zánětu mozku předejít. Stačí se
nechat očkovat.

KDYŽ NÁS ZLOBÍ PYLY
Pálí vás oči, slzíte a nos máte jako bambuli? To asi zrovna není prázdninová pohoda,
co říkáte? Pokud vás k tomu navíc začne
škrábat v krku a neucítíte chuť toho, co jíte,
natož nějaké vůně, je to jisté – alergie na
pyly je tady.
Možná si říkáte, co to vlastně je. Jednoduše řečeno, váš imunitní systém si najednou
třeba i ve čtyřiceti poplete nějaký pyl s nebezpečím pro tělo a začne jej likvidovat.
Vašemu onemocnění se říká také senná
rýma a vyvolat jej mohou pyly kvetoucích
stromů, trav a plevelů.

JAK VYZRÁT NA PYLY?
•

•

Při alergii na pyly vám mohou pomoci
kapky z lékárny. K prevenci alergické
rýmy přispívá také pravidelné používání izotonických roztoků mořské vody,
která odplaví alergeny z nosní sliznice.
Když o alergii již víte, je lepší nechat si
před sezonou nechat píchnout vakcínu nebo brát speciální léky.

PRO POCIT JISTOTY…
V posledním roce bylo podle rodičů
nemocných 9 z 10 dětí (z toho dvě třetiny
opakovaně). Úraz vyžadující lékařské ošetření někdy utrpěla již necelá polovina dětí.
Pokud je třeba s nemocným nebo zraně-
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ným dítětem zůstat doma, pak možnost
vzít si tzv. ošetřovačku neboli ošetřování
člena rodiny (OČR) by volilo pouze 44 %
rodičů. Ošetřovné je vypláceno po dobu
prvních devíti kalendářních dní a jeho výše
se určuje stejně jako nemocenská - není
tudíž finančně příliš výhodné. I proto volí
řada rodin alternativní možnosti domácí
péče o nemocné dítě. Je-li nutné o dítě
pečovat doma delší dobu, zůstává ve
více než třetině případů s dítětem doma
někdo z rodiny tak, aby nedošlo k absenci v zaměstnání. Pokud si totiž rodiče
berou dovolenou nebo neplacené volno
(ve 14 %), dochází buď k částečnému,

nebo úplnému výpadku příjmu. Finančním
následkům onemocnění a úrazů se dá
předejít pojištěním. Přesto podle aktuálního průzkumu ING Životní pojišťovny má
úrazové pojištění pro své děti uzavřeno
60 % rodičů. Výrazně méně, jen 31 %,
jich pro své děti sjednalo pojištění závažných onemocnění…

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: mineralfit.cz, kniha: První pomoc
v rodinách s dětmi, autorka: Iveta Jourová,
urazy.zdrave.cz, mimiforum.cz

JAK SI PORADIT S LÉTEM
Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi přichází vodní radovánky, spousta sportování, her a běhání po lese. Děti mají radost, rodiče mnohdy
starost. Helena Lazosová, ředitelka marketingu a produktového vývoje z ING Životní pojišťovny odpovídala na vaše otázky týkající se zabezpečení vašich potomků. Tyto informace se vám budou určitě hodit nejen v létě.
Pocházíme z oblasti s nadprůměrným výskytem klíšťat, proti klíšťovce mám děti očkované, ale strach mám samozřejmě i z lymské
boreliózy. Uvažuji proto alespoň o pojištění – jak přesně funguje pojišťování dětí proti podobným onemocněním?
Vážné onemocnění dítěte je pro rodiče vždy extrémně velkou zátěží a pojištění či připojištění dítěte tak slouží k částečnému ulehčení situace
– alespoň co se týče financí. U závažných onemocnění, která vyžadují hospitalizaci, je často nutné domácí doléčení a rodič je tak nucen řešit
absenci v práci. Výpadek příjmu může pokrýt právě pojistné plnění z dětského připojištění závažných onemocnění. ING Životní pojišťovna má
v tomto případě nejširší krytí na českém trhu, kdy pojištění zahrnuje 55 nejčastějších diagnóz. Výhodou je možnost opakovaného pojistného
plnění, a to dokonce i pro stejné onemocnění až do vyčerpání 100 % pojistné částky. U nejzávažnějších onemocnění dochází navíc k výplatě
20% bonusu nad rámec sjednané pojistné částky.
Posílám letos syna poprvé na prázdninový tábor. Jsem z toho trochu nervózní – chvilku neposedí v klidu a tak uvažuji o sjednání
úrazového pojištění. Poradíte mi?
Vaše uvažování je opodstatněné a velice rozumné. Podle statistik jsou totiž děti k úrazu výrazně náchylnější než dospělí – obzvlášť pak chlapci
ve věku druhého stupně základní školy. Možností, jak vašeho syna pojistit, máte několik a záleží i na tom, zda máte nějaké pojištění sjednáno
i vy sama. Pokud byste měla sjednáno životní pojištění, je možné syna připojistit na vaši stávající smlouvu. Připojištění je pak k dispozici také
několik – pro případ úrazu a trvalých následků nebo třeba připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu s progresí v případě
hospitalizace. Synovi můžete také sjednat jeho vlastní úrazové životní pojištění, se kterým pak budete moci dále pracovat podle jeho aktuálního
věku a životní situace.
Dcera před rokem prodělala středně těžkou klíšťovou encefalitidu. Nemoc a následná péče naši rodinu hodně vyčerpaly, nejen
psychicky, ale také finančně. S dcerou jsem musela být doma celkem 13 týdnů, po 9 dnech ošetřovačky jsem si brala neplacené
volno. Přemýšlela jsem, jaké by to bývalo bylo, pokud by byla dcera pojištěná. Je možné situaci nějak vyčíslit?
Ve vašem případě by se vám pojištění proti závažným onemocněním dětí bezpochyby vyplatilo. Pro přesné vyčíslení bych samozřejmě potřebovala znát víc podrobností. Budu-li ale počítat s měsíční mzdou 30 tisíc hrubého, znamenalo by to, že byste za 13 týdnů přišla kvůli absenci
v práci a platbě zdravotního pojištění v době neplaceného volna o víc než 76 tisíc korun. ING Životní pojišťovna by vám při onemocnění dcery
středně těžkou klíšťovou encefalitidou vyplatila 120 tisíc korun. Zůstala byste tak dokonce v plusu 44 tisíc korun.

VRÁTILI JSME
S E Z P L Á Ž E…
Strávili jste krá
sný den na p
láži a právě v
pokoje? Potom
yrážíte do stin
byste asi měli
ného hotelové
vědět, jak peč
ho
ovat o své tělo
po odchodu z
slunce, aby ne
e
trpělo…

Cestování

Naštěstí už jsme se snad přenesli přes opalovací oleje bez faktorů a vysedávání na
přímém slunci bez namazání, ale přemýšlíte taky o péči „po“? Po tom, co se vrátíte z pláže nebo koupaliště a unavené kůži
a vlasům něco chybí…

PÉČE O PLEŤ
Slaná voda, teplo a vítr jsou škodlivými faktory způsobujícími dehydrataci pleti. Navíc
krémy proti slunečnímu záření ucpávají póry, proto je velmi důležité se alespoň
dvakrát za 14 denní dovolenou „oloupat“.
Dopřát si peeling celého těla a pak se namazat vysoce hydratačním krémem, abyste
předešla nejrůznějším kožním problémům.
Určitě přijedete z dovolené o malinko méně
opálená, zato vám barvička vydrží mnohem
déle.
Určitě nesmíte zapomenut ani na hydrataci. Hydratace je v létě velmi důležitým
faktorem, pokud si chcete udržet stále perfektně vypadající pokožku a zářivé vlasy. Na
dovolené pijte hodně vody. Pokud se proléváte kávou, o to více si dopřejte neperlivou čirou tekutinu. Není důležitější období
vnitřní hydratace než letní rozpálené měsíce. Vnitřní hydratace zároveň pomáhá proti
dehydrataci pokožky. Tu dokrmujte krémy
na opalování s vysokým faktorem a samozřejmě mléky po opalování. Nejlépe uděláte, když si pořídíte krém s obsahem Aloe
vera nebo Pantenolem. Aloe Vera je rostlinou, u které se musíme na chvíli zastavit.
Aloe Vera dokáže totiž pronikat dermální
vrstvou, a proto působí i zevnitř těla. Díky
této vlastnosti hojí právě spáleniny, oděrky
a je schopna nahrazovat i tukové buňky
kostí. Aloe Vera gel působí jako přírodní
čistič (obsahuje saponiny), prochází tkání
díky přítomnosti ligninu. Pracuje jako anestetikum v místech, kde je aplikován. Zmír-
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ňuje bolesti ve svalech, kloubních spojeních
apod. Je baktericidní, pokud je aplikován ve
vysoké koncentraci po několik hodin v přímém kontaktu s bakteriemi. Dokáže likvidovat virus a je fungicidní. Je proti-svědivý,
redukuje krvácení, sráží teplotu zanícených
částí těla. Je protizánětlivý. Působí jako
přírodní zvlhčovač, dodává vlhkost všem
vrstvám kůže. Zvyšuje normální buněčné
množení, čímž urychluje regenerativní fázi
hojivého procesu. Roztahuje kapiláry (krevní cévy nejmenšího průměru), rozbíjí a stravuje mrtvou tkáň. Je výživný pro tělo a kůži,
poskytuje širokou škálu vitamínů, minerálů,
sacharidů, enzymů a aminokyselin..

a slané mořské vody. Vyzkoušejte hluboce
hydratační balzám, který pomáhá zahojit
popraskané rty. Chrání je před vysušováním
a popraskáním. Vaše rty se budou cítit jemně hladké a dokonale hydratované.

2. PÉČE O VLASY

5 NEJ PRO SLUNEČNÍ DEN

Není nic lákavějšího, než sluncem políbená kštice lesknoucí se a stáčející se do
úhledných pramenů. Zvlněné vlasy ze slané vody vypadají krásně, ale neměla byste
si je nechat neumyté déle než jeden den.
Důvodem je mořská voda, díky níž dochází
nejen k vysušování kůže, ale i vlasů! Proto
je jemné mytí vlasů jedním z nejdůležitějších úkonů po příchodu z pláže. Druhým
nejdůležitějším krokem pro vlasy je použití
správného kondicionéru a dvakrát do týdne i masky. Nezapomínejte ani na pořádný
klobouk nebo šátek do vlasů.

Na závěr si pojďme shrnout, co všechno bychom měli udělat proto, aby naše tělo po
létě neplakalo
1. Ještě důležitější než dobrá knížka
a dobrá svačina jsou kvalitní sluneční
brýle a opalovací přípravky na tělo,
tvář i rty.
2. Opalovací kosmetika potřebuje čas
k tomu, aby mohla začít účinně působit. Proto bychom se měli nakrémovat
už asi půl hodiny před sluněním.
3. Po každém koupání je třeba znovu aplikovat opalovací přípravek.
4. Mezi 11. až 15. hodinou je sluneční
aktivita nejvyšší – zamiřme proto do
milosrdného stínu.
5. Po celodenním opalování by mělo následovat osprchování a následné ošetření pokožky celého těla speciálními
přípravky po opalovaní, které sluncem
namáhanou pokožku hydratují a vyživují.

3. PÉČE O RTY
Rty potřebují stejnou pozornost, jako pleť
na obličeji. Nezapomínejte na ně! Během
dne používejte balzámy na rty s vysokým
UV faktorem. V lékárnách a drogériích
seženete velké množství různých druhů
tyčinek a balzámů na rty z letní řady, jež
jsou absolutně to nejlepší, co jim můžete dopřát. Kromě toho, nezapomeňte na
hydrataci. Hydratace je přesně to, co vaše
rty potřebují po škodlivém vlivu UV záření

4. BOSÁ NA PLÁŽI
Vraťte se do dětských let a rozeběhněte se
po pláži bosá! Nejenže se vám písek a kamínky stanou osobní manikérkou, ale skvěle posílíte i nožní klenbu, což nikdy není na
škodu. Písek pomůže odlupovat odumřelé
buňky a zároveň si budete připadat jako na
luxusní masáži. Získáte tak pokožku nohou
jakou se pyšní miminka.

Zdroj: Viviete.cz
Foto: SAMphoto.cz

NOVÁ ÉRA KONTAKTNÍCH ČOČEK

KONTAKTNÍ ČOČKY S PROMĚNNÝM OBSAHEM VODY

DÍKY HEDVÁBNĚ HLADKÉMU
POVRCHU1 JE V OKU TÉMĚŘ
NECÍTÍTE.

Nová éra komfortu
„Díky kontaktním čočkám mohu dělat svou práci naplno.
Dovedete si představit �arii �ntoine�u na divadelním jeviš�
v brýlích? Často pracuji až do nočních hodin, proto potřebuji
kontaktní čočky, které jsou pohodlné až do konce dne. Nové
čočky D������ ������� v oku ani necí�m, prak�cky o nich
nevím. Ráno si je nasadím a večer jednoduše vyjmu a vyhodím“,
pochvaluje si své nové kontaktní čočky zpěvačka Monika
Absolonová.

Více na www.dailies.cz

In vitro measurement of unworn lenses; Alcon data on le, 2011
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Krása

S.O.S.
MANUÁL
Když jste se loni na pláži halila do šátků, osušky a županu, slibovala jste si,
že do příští sezóny už s těmi kily navíc určitě něco uděláte. I s celulitidou
na zadku a bocích. Je tu další rok, plavková sezóna za dveřmi a vy jste tam,
kde jste byla loni. Pro vás, které necháváte věci na poslední chvíli, sestavila
MUDr. Helena Reisingerová, dermatoložka kliniky estetické medicíny,
přehled kosmetických neduhů, které ještě stihnete do léta vylepšit či úplně
odstranit.

Krása

CELULITIDA
Problém: Jste sice štíhlá, ale trápí vás
takzvaná pomerančová kůže na zadku
a stehnech.
Co vám pomůže: Přístroj BodyShape®,
který likviduje tuk, stimuluje krevní oběh
a poskytuje vakuovou lymfodrenáž. Tepelně stimuluje kolagen v pokožce, jenž
následně zpevňuje kůži zevnitř. Tím se
zvyšuje její celková elasticita a redukuje
se kůže nadbytečná i veškeré kožní nerovnosti a záhyby. Takového efektu vyhlazení pokožky nedosáhnete žádným
krémem ani anticelulitidním prádlem.
Stupeň vylepšení podle MUDr. Reisingerové: „Celulitida se do léta rozhodně vylepšit stihne. Výsledky ošetření
přístrojem jsou totiž vidět už po prvním
sezení, při každém dalším opakování se
pak prohlubují a maximální efekt se projevuje po dvou měsících. Kůže se vypíná
a zvyšuje se její pružnost i pevnost. Vyrovnávají se kožní nerovnosti a záhyby
a redukuje se kůže nadměrná. Celkově
se zlepšuje také vzhled pokožky, která
získává přirozenější barvu i strukturu.“

lýzy většinou nemají certifikaci Úřadu pro
kontrolu léčiv a nelze tak zaručit ani jejich
bezpečnost, natož pak účinnost.
Stupeň vylepšení podle MUDr. Reisingerové: „Záleží, kdy k moři odjíždíte či
odlétáte. První výsledky kryolipolýzy jsou
viditelné po měsíci, maximální efekt se ale

KILA NAVÍC
Problém: Tukové faldíky na břiše,
bocích a zadku, na které jsou diety
krátké.
Co vám pomůže: Nejúčinnějším pomocníkem z hlediska hubnutí je kryolipolýza. Jde o zcela neinvazivní, bezpečnou a dokonce pohodlnou metodu,
která funguje na principu cíleného mražení tukových buněk, které se následně
rozpadají a jsou lymfatickým systémem
přirozeně vyloučeny z těla. Vybírejte však
pečlivě – podezřele levné varianty kryolipo-

EPILACE
Problém:
Chloupky
na
nohách,
v tříslech a kolem pupíku. Přestože je
pravidelně odstraňujete, rostou vám
velmi rychle.
Co vám pomůže: Epilace alexandritovým laserem. Laser
vyvolá tepelné zničení vlasové
cibulky, chloupek tedy fakticky
nemá z čeho dál růst, a proto do několika dnů vypadává.
Vzhledem k tomu, že laser zaměřuje jen chloupky ve stádiu
růstu, je potřeba cca po třech
týdnech ošetření opakovat.
Stupeň vylepšení podle
MUDr. Reisingerové: „Laser má takřka okamžitý efekt
a jeho výsledky jsou trvalé. Ve
srovnání s fotoepilací nebo
s chemickou epilací je ošetření
daleko rychlejší a pro pacienta
méně náročné. V závislosti na
síle a množství ochlupení je potřeba proceduru cca po třech
týdnech 3x opakovat. Epilaci
můžete ale podstoupit i v měsících se zvýšenou sluneční aktivitou, tedy během léta.“

STRIE

dostaví tři měsíce po zákroku, takže s objednáním na kryolipolýzu neotálejte.“

OMLAZENÍ
Problém: Po celoročním stresu vypadáte poněkud unaveně a strhaně.
Co vám pomůže: Omlazovacích metod,
které se dají stihnout do léta, existuje více.
Velmi oblíbený je neinvazivní lifting, který
co do výsledků plně nahrazuje plastickou
operaci. Radiofrekvenční energie proniká
hluboko do pokožky, kde způsobuje masivní nárůst kolagenu, který kůži přirozeně
vypíná zevnitř, vrací jí její ztracené kontury,
vyplňuje vrásky a zlepšuje její strukturu.
Stupeň vylepšení podle MUDr. Reisingerové: „První výsledky procedury jsou
vidět už za měsíc po jejím provedení, v dalších měsících se efekt ještě zlepšuje, takže i tady se vyplatí s objednáním neotálet.
Ošetření lze aplikovat kromě obličeje také
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na pokožku těla a velmi oblíbené je rovněž
ošetření očních víček.“

Problém: Přibrala jste a na
břiše či bocích se vám vytvořily jizvičky, tzv. strie.
Co vám pomůže: Nejúčinnějším způsobem, jak strie odstranit, je laserový přístroj, který tepelně stimuluje pokožku a vyrovnává nerovnosti v její
reliéfní vrstvě. Jedná se o neoperativní,
rychlý, velice efektivní a bezbolestný zákrok
bez nutnosti vyřazení z pracovního procesu. Ošetření trvá zhruba 30 minut. Použití
laseru se pro dosažení optimálního efektu
v rámci jednoho ošetření 2x – 3x opakuje.
Stupeň vylepšení podle MUDr. Reisingerové: „Výsledky jsou oproti nejrůznějším krémům a masážím opravdu zaručeny.
Viditelné jsou již po prvním ošetření. Počet
opakování ošetření závisí na struktuře pokožky a stáří strií – nejlépe se samozřejmě
odstraňují strie nové – a pohybuje se standardně kolem tří opakování po třech týdnech. Do léta se tedy s pajizévkami vypořádat zvládnete.“
Zdroj: Mediestetik,
foto klinika a SAMphoto.cz

PŘINÁŠÍME VÁM MOŽNOST SOUTĚŽIT NA NAŠEM WEBU. VYHRÁT MŮŽE KAŽDÝ, POKUD SPRÁVNĚ ZODPOVÍ DVĚ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY.
VÍCE O SOUTĚŽI A PODMÍNKÁCH NALEZNETE NA WWW.SILVINI.COM/SOUTEZ A FACEBOOK.COM/SILVINI.TECHNICAL.SPORTWEAR

TECHNICAL SPORTWEAR
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ABY BYL PEJSEK

ZDRAVÝ...
Máte-li doma pejska, určitě víte, jak moc důležité je, aby byl zdravý. Není
nic smutnějšího, než pohled na nemocné zvíře. Co ale udělat pro to, aby
se náš psí miláček cítil dobře?

Především si musíme uvědomit, že medicínské testy nemusí být vždy tím hlavním
pro posouzení zdraví našeho psa. Přínosné
může být i sledování jeho chování a zvyků.
Jedním z nich je i způsob protažení. Pokud pes vstane po odpočinku a krátce se
protáhne, je to považováno za přirozený
a normální projev zdraví. Avšak pokud je
tato akce nevyrovnaná, například protáhne
pouze přední, nebo naopak pouze zadní
část těla, je to velmi často ukazatel nějaké
potíže v těle.
Majitelé psů velmi často podle jejich chování poznají, kdy se jejich čtyřnohý společník necítí v úplné kondici. Přesto je
„pozorování“ nedoceněným nástrojem,
a při udržování co nejlepšího zdravotního
stavu našich psích kamarádů jej nevyužíváme tak, jak bychom mohli. Jsou to každodenní drobnosti, jako je struktura srsti,
její vzhled, drobné nerovnováhy v pohybu.
V běžném životě nejrůznější „výry“ na srsti
psa ani nevnímáme. Přesto jsou signálem,
že se pod kůží děje něco, čemu bychom

měli věnovat pozornost. Všechny vizuální
aspekty jsou důležité a vypovídají o zdraví
a pohodě našeho psa. „Zdravotní problém
může přicházet velmi pozvolna a nepozorovatelně. Může se projevit třeba i změnou
pachu dechu, nebo tlapek. Stav těla uvnitř
je, stejně jako u lidí, zrcadlen skrze srst
např. jiná struktura srsti na částech těla,
nebo dokonce po celém těle může indikovat problém nervového, či oběhového systému, bolesti v oblasti krku nebo naopak
v bedrech“, říká myoterapeutka Šárka Janouchová, která se specializuje na práci se
svaly, masáže a fyzioterapii u psů. Zároveň
s tím upřesňuje, že každá část psího těla
má svůj účel. Zjednodušeně by se zadní
část dala nazvat jakýmsi hnacím motorem
a přední kormidlem.
„Drobná, mikroskopická, ale i větší a stará zranění ve svalech se jen velmi obtížně
diagnostikují. Mohou však být příčinou
mnoha problémů, způsobovat velkou nerovnováhu v těle a postupem času vést
k nepříjemným a bolestivým obtížím,“ říká
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ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
Dodržování hygieny našich čtyřnohých kamarádů je důležité nejen pro jejich zdraví, ale i pro
to naše. Pravidelná koupel by měla být samozřejmostí především u psů chovaných v bytech.
Péči bychom měli však věnovat i hygieně psů, kteří pobývají z větší části venku, neboť i s nimi
se tak rádi mazlí a hrají naše děti. Ať se jedná o koupel, čistění zubů či očí a uší – vždy
bychom měli používat výhradně kosmetiku určenou psům, ne lidem. Ta by mohla naopak
našim mazlíčkům vážně uškodit.
Šárka Janouchová a pokračuje: „Pro příklad
nemusím chodit daleko. Třeba takové házení míčku. Psi to milují a mi si tím ulehčíme procházku. Ale je třeba si uvědomit,
že pokud se nějaký pohyb opakuje často,
pak dochází k přetížení určitých částí těla
a svalů a tělo to zákonitě musí kompenzovat jinde. Přetížená část se dostává do stále
většího napětí, stresu a s tím související bolesti. To však na první pohled vůbec nemusí
být patrné i řadu měsíců, či dokonce let.
Pak najednou začne pes kulhat, nebo mít
opakující se průjmy, zažívací potíže, je bez
života a to i přesto, že z pohledu veterináře a všech nejrůznějších vyšetření je zcela
v pořádku. Pokud však, jak již bylo řečeno,
si začneme více všímat a pozorovat chování
našeho psa, například již zmiňované protažení, budeme schopni snadněji a rychleji
identifikovat případnou potíž a podobným
extrémním stavům předcházet.

SPRÁVNĚ SE HÝBAT
Julia Robertson anglická specialistka na
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práci se svalovým a kosterním systémem,
které za více jak 12 let její praxe v tomto
oboru prošlo rukama přes sedm tisíc psů,
k tomu říká: „Svalový systém je jedním
z 10 nejdůležitějších systémů v těle, a to jak
v těle člověka, tak psa. Bohužel velmi často je podceňován. Já na svých seminářích
učím nejen, jak se majitelé mohou o svaly
svých psů bezpečně starat, ale i způsoby jak
pozorováním rozeznat případný problém
včas. Velmi efektivní nástroj je doteková
terapie, chcete-li masáž. Ta je v poslední
době u psů velmi moderní. Je však třeba
si uvědomit, že poškozený sval může mít
zásadní efekt na kosterní systém, stejně
tak významným způsobem ovlivňuje všechny ostatní systémy v těle od cirkulačního,
zažívacího přes hormonální nebo nervový,
a proto než člověk začne masáž aplikovat,
měl by vědět alespoň základy, jak tělo psa
funguje, jaké jsou bezpečné masážní techniky a samozřejmě kdy masírovat a naopak
kdy ne. Jinak můžeme nadělat více škody
než užitku.“

Dotek je velmi často podceňován coby léčivý nástroj. Všichni jsme si vědomi důležitosti kontaktu během vývoje zvířecích mláďat.
To se však nezastavuje ani v dospělosti.
Doteková terapie a masáž prokázala přínosy jak pro terapeuta, tak pro psa působením například snížení srdeční činnosti. Pouze toto samo o sobě může vést ke snížení
úrovně napětí a redukce bolesti. Z vědeckého pohledu se jedná o uvolnění endorfínů a enkefalinů, což jsou tělem přirozeně
produkované chemické látky s opiátovým
účinkem. „Specifický typ masáží aktivizuje
nerovový systém, který upozorní mozek na
blížící se činnost, rozproudí krev, rychleji
doručí kyslík a živiny do svalových buněk
a to jim poskytuje rychlejší možnost regenerace,“ popisuje některé z přínosů masáže Julia a dodává, že někdy stačí opravdu
málo a efekt je až neuvěřitelný.
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léčivek
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na laboratorních zvířatech
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DŮLEŽITÁ JE I STRAVA
Na zdraví psa má samozřejmě velký vliv
i zvolená strava.
V chovu psů došlo za posledních 10 let
k mnoha zásadním změnám, z nichž nejvýznamnější se týká krmení a to zavedení
suché a konzervované stravy. Tato změna
s sebou přinesla mnoho nového a vyvolala

PROČ JE DOBRÉ, KRMIT STÁLE
STEJNĚ
Pokud složky a poměry v krmné dávce nedodržujete, nebo krmíte každý den něco
jiného, nemůže dojít k přizpůsobení zažívadel. Tím dochází k tomu, že pes má potřebu daleko většího množství potravy. Také
zásobení organismu potřebnými vitamíny

kvalitní a pohodlný pelíšek. Každý pes, ať
už se jedná o velké nebo malé plemeno, by
měl mít v pelechu alespoň 20cm místa na
každé straně, aby se mohl pohodlně uvelebit. Nelze ale zapomínat ani na materiál, ze
kterého je pelíšek vyroben. Jeho výběr by
se měl odrážet hlavně od toho, jak čistotný
je váš pes a jaká bude následná údržba pelechu. Pokud má váš pes dlouhé a přilnavé
chlupy, pak se dle toho budete muset řídit.
Někteří chovatelé upřednostňují klasické
příjemné látky, druzí zase koženky, které
je možné snadno otřít a udržovat. Dlouhosrstým plemenům koženka rozhodně neuškodí a to zejména, pokud pes žije celoročně v bytě. Příjemně jeho srst bude chladit
a pes bude rád v pelechu lehávat. Menší
látkové pelíšky je dokonce možné bez problémů prát v pračce.

BOJ PROTI PARAZITŮM

řadu diskusí a dohadů o tom jak správně
krmit psa.
Pes má relativně krátký zažívací trakt. Proto
potrava prochází střevem psa dosti rychle.
Aby za tuto krátkou dobu došlo k dobrému natrávení a vstřebání potravy musí se
podle jednotlivých složek stravy vytvářet
určitá skladba a množství trávicích šťáv
a bakteriální mikroflóry.
Toto přizpůsobení se trvá při krmení stejné
stravy 7 - 14 dní. Po této době je strava
optimálně využívána a vstřebávána, avšak
pouze za předpokladu, že krmíte stále stejné krmení ve stejných poměrech.

CO ZNAMENÁ „KRMIT STÁLE
STEJNĚ”
Krmit stále stejně znamená, že všechna krmení během dne jsou stejného složení. Ne
něco jiného ráno, v poledne opět jiný druh
potravy a večer zase něco jiného, ale vždy
to samé. To znamená, že pokud psa krmíte doma připravovanou stravou, dostane
v případě štěňat ráno maso + příkrm, v poledne stejné maso a stejný příkrm a večer
totéž. U psa krmeného granulemi celý den
jen granule. Dospělé psy krmíme jen 1x
denně kromě dog, kterým krmivo dělíme
ráno 1/3 večer 2/3 denní krmné dávky.
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a minerály bývá narušeno, což se odráží
zejména v kvalitě srsti a množství a konzistenci stolice.
Také pokud do relativně stálé krmné dávky
zařadíte náhle jiný druh krmiva (např. masovou konzervu o vánocích, větší množství
pamlsků apod.), vede tato náhlá změna
většinou k vyvolání průjmu. Střevo totiž reaguje na tuto náhlou změnu krmné dávky
jednorázovým zvýšením množství střevních
šťáv. Tyto se nestačí v další průběhu zažívacího traktu vstřebat a dochází k průjmu.
Stravitelnost stravy však závisí též na technologii jejího zpracování. Zatímco stravitelnost doma připravované stravy je kolem 40
% stravitelnost u granulovaného krmiva je
60-80 %. Z toho vyplývá, že suché stravy
potřebuje pes zhruba o 1/3 až 1/2 méně,
než stravy doma připravované

PELÍŠEK PRO PSY
Pro správný komfort psa musíme zajistit
i to, aby mohl kvalitně odpočívat. Pelíšek je
psa to stejné, jako pro nás například postel
nebo sedací souprava, na které čas od času
složíme hlavu a odpočineme si. I pes si totiž
potřebuje čas od času odpočinout, a pokud
nechcete, aby si složil hlavu právě na vaší
sedací soupravě, pak doporučujeme vybrat

Obzvláště v tomto letním období hrozí našim psím miláčkům nebezpečí v podobě
parazitů. Různí parazité se nachází všude
okolo nás. A to i přesto, že je nevidíte nebo
jste je ve svém okolí prozatím nezaregistrovali. Obecně se parazité rozdělují na vnitřní
a vnější. Nejčastěji a v pravidelnosti jsou
podávány antiparazitika vnější, které chrání
proti blechám, klíšťatům, svrabu a dalším.
Antiparazitika vnitřní jsou podávány zejména tehdy, pokud se některý z parazitů u psa
objeví. Nejčastěji se můžeme setkat s blechami a klíšťaty. A chcete-li proti nim spolehlivě ochránit svého miláčka, pak je nutné
podávat ten správný přípravek. V současné
době je možné využít několik možností, jak
psa preventivně chránit proti parazitům.
Nejznámější jsou klasické pipety, které aplikujete za krk, mají dlouhé působení, ale ne
každému pejskovi dokonale sedí a vyhovují.
Ještě oblíbenějším řešením jsou obojky proti klíšťatům, které jsou jednak velmi účinné,
ale i pro psa velmi přirozené. Jaká jsou tedy
pravidla jejich používáni a jak dlouhý je jejich účinek? Většina obojků má účinnost
okolo půl roku – lze ale zakoupit i obojky
s kratší účinností a proto je vhodné vybírat
velmi pozorně. Obojek proti parazitům většinou pes nosí už od štěněte společně se
svým vlastním, klasickým obojkem. I to je
důvod, že mu nijak nevadí a je tak lehký,
že jej prakticky ani necítí. Obojky proti parazitům je třeba nosit nepřetržitě, aby byly
opravdu funkční.

Zdroj: krasnacarodejka.cz, kocicarny.cz,
foto: Ivana Čelikovská, SAMphoto.cz

Jaké výhody Vás s ROSSMÁNKEM čekají?
Jednorázová 10% sleva na první nákup dětského sortimentu,
a to i na akční výrobky s věrnostní kartou.

Pravidelné měsíční slevy pro děti a maminky.
Možnost zapojit se do soutěží o zajímavé ceny.
Slevy u našich partnerů.
Více informací naleznete na letáčcích v prodejnách ROSSMANN
nebo na www.rossmann.cz.
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Mámo, táto,

KUPTE GRIL
Řekněme si na rovinu, když si někdo dá práci a připraví oslavu či posezení
se vší parádou, je na co koukat, je co jíst a také co pít. Tipy, jak na to, se
s přicházející sezónou budou hodit.

POŘÁDÁME GRIL PÁRTY
Při rozhodnutí uspořádat větší párty bychom si měli vše dobře zorganizovat. Už
2 týdny předem si stanovíme počet hostů,
rozešleme pozvánky, vybereme druhy jídla
a nápoje. Předběžně si připravíme seznam
potravin, lahve s pitím si můžeme nakoupit i dopředu. Nezapomeneme na pořízení
či zapůjčení si potřebného množství stolů,
židlí a při špatném počasí i přístřešků. Vyzkoušíme funkčnost grilu a vyčistíme jej,
nakoupíme dřevěné uhlí, pokud nám nezbylo z loňska, zajistíme si podpalovač.
Asi týden před grilovací párty zajistíme potřebné množství talířů, příborů a ubrousků.
Objednáme si dostatek masa, ryb a pečiva,
doplníme koření. S akcí obeznámíme sousedy, vybereme vhodnou hudbu a nezapomeneme na dekoraci.

GRIL PÁRTY SE BLÍŽÍ
Den až dva dny předem si postavíme přístřešek, který hosty ochrání před špatným
počasím. Nakoupíme čerstvé potraviny jako
ovoce, zeleninu, saláty a čerstvé bylinky. Vy-
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zvedneme objednané maso, uzeniny a sýry,
připravíme si marinády a naložíme maso.
Den předem si nachystáme libovolné dipy,
omáčky a ochucená másla, vše uložíme do
lednice. Dáme chladit nápoje. V den akce
si nachystáme hotové saláty jako přílohu,
které až těsně před podáváním přelijeme
zálivkou. Na poslední chvíli připravujeme
i rychlé dezerty.

DEN D - GRILUJEME!
Potraviny, které se vyplatí kupovat přímo
v den akce, jsou bezpochyby čerstvý chléb,
bagety a popřípadě i mleté maso. Nastříháme si hliníkovou fólii, připravíme grilovací
nářadí, vyzdobíme místo (balkon, terasu,
pergolu, garáž), kde budeme gril párty pořádat. Použijeme lampiony, světelné řetězy,
nafukovací balonky, papírové stuhy, papírové girlandy a jiné dekorativní předměty. Šikovně nainstalujeme reproduktory, rozmístíme prostírání i s nádobím a umístíme gril.
Těsně před příchodem hostů přineseme
i nápoje a už zbývá jen přivítat hosty a začít
s grilováním marinovaných pochoutek.

KE GRILOVACÍ PÁRTY PATŘÍ
NÁPOJE
Popíjení alko i nealko nápojů ke grilovaní bez debat patří. Na vychlazení většího
množství lahví můžeme použít velkou plastovou vanu vyplněnou se studenou vodou
a ledem. Lahve s pivem či míchanými nápoji do ní ponoříme a uchováme je tak až
do podávání. Zda zvolíme koktejly, ovocné
bowle, pivo, víno či tvrdší alkohol, výběr záleží jen na obsazenosti hostů.

NEALKO NÁPOJE KE GRILU
Pro děti, abstinenty a řidiče přichystáme
množství minerálních vod, ovocných šťáv
i nealko míchaných nápojů či piva. Výborné
jsou i střiky s ovocnou šťávou. Když si dáme
práci s nakrájením libovolného ovoce, připravíme i nealko bowli - ovoce osladíme,
zalijeme limonádou a sodou na doplnění,
přidat můžeme i ovocnou šťávu a samozřejmě nesmí chybět led. Ovocnou bowli
můžeme připravit i z kompotovaného ovoce.

Výživa

ALKO NÁPOJE KE GRILU
Hitem každé zahradní párty je bowle, ale
tentokrát si přichystáme variantu pro dospělé. Ovoce (hrušky, jablka, melouny,
citrusy, meruňky, broskve, jahody, rybíz,
hroznové víno, borůvky, apod.) důkladně omyjeme a nakrájíme na malé kousky.
Citrusové ovoce použijeme v bio kvalitě
(chemicky neošetřené). Všechno ovoce vsypeme do hluboké mísy, podle chuti osladíme, zalijeme bílým vínem a těsně před podáváním doplníme sektem. Ovocná bowle
v alko i nealko variantě dokonale uhasí
žízeň a bude jí pro všechny dostatek. Jen
pozor na kombinaci s ostatním alkoholem.
Ke grilovaným pochoutkám si můžeme
dopřát i aperitiv, tvrdý alkohol nebo vlastní
namíchané koktejly. Vhod přijde i chlazené
pivo různých druhů, případně si pořídíme
celý soudek, ze kterého po celý večer pro
zúčastněné čerstvé pivo čepujeme. Je dobré mít po ruce i citronádu, která se bude
hodit při přípravě tzv. „radlerů”, což je
směs citronády a piva. Ve výsledku není nápoj tak silný, zato příjemně osvěží.
Hodně oblíbené je i víno, které se skvěle
hodí ke grilovanému masu i rybám. Bílé
a růžové víno podáváme vychlazené na 8
- 10 °C, červené odrůdy snesou vyšší teplotu.
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JEDINEČNÁ CHUŤ GRILOVANÝCH
POKRMŮ
Chuť masa i zeleniny nejlépe podpoří různorodé marinády. Jejich domácí příprava
však může být často zdlouhavá, marně rozmýšlíme, které koření použít. Právě pro takové příležitosti výrobci nabízejí již hotové
výrobky, které stačí v podstatě jen vmíchat
do masa.

MARINOVACÍ PASTY
Stačí je rozmíchat v oleji a zakrátko se již
maso marinuje například v příchuti wasabi,
citronové šťávy nebo speciální argentinské
směsi koření.

KOŘENÍCÍ SMĚSI
Nikoliv jen směsi grilovacího koření prodávané v běžných obchodech mohou dodat
grilovaným pokrmům ten správný šmak.
Někteří výrobci nabízejí speciální receptury
pro určité druhy masa. Vyzkoušet můžete
například Středozemní směs s obsahem tymiánu, levandule či šalvěje, která se báječně hodí k jehněčím kotletám.

PRO VOŇAVÉ MASÍČKO
Zkoušeli jste již někdy takzvané lupínky na
uzení? Jedná se o drobné kousky dřeva
stromů, jako je jabloň či ořešák. Namočí se

a nasypou na rozžhavené uhlí, díky kouři
získá maso jedinečnou vůni a chuť.

BEZPEČNOST PŘIPRAVOVANÝCH
GRILOVANÝCH POCHOUTEK
Když už jsme si dali takovou práci s marinováním a rozpálením grilu, určitě by byla
škoda, kdyby grilované pochoutky přišly
vniveč. Pokud často připravujeme špízy,
různá bambusová napichovátka a jehly se
nám neztratí. Výhodou je, že ingredience
se na nich neprotáčejí a nesjíždějí.
Pro grilování menších kousků masa nebo
zeleniny se vyplatí dodatečná investice do
grilovací mřížky s menšími oky. Pokud naopak grilujeme větší kusy masa, kapesní
potravinový teploměr nám napoví, zda je
i uprostřed maso ideálně připraveno.

ČIŠTĚNÍ GRILU
Máte-li, jak se říká, plné zuby čištění grilovacího roštu od zbytků jídel, řešením by
mohlo být cedrové prkénko. Tento prastarý způsob grilování používají indiáni již
řadu staletí. Nejideálnější je pro přípravu
mořských plodů. Také hliníkové grilovací
misky údržbu roštu usnadní. Přesto se nám
drátěný kartáč a čisticí prostředek na mastnotu a připečené zbytky určitě bude hodit.
Údržbu si usnadníme i tím, že gril budeme

Výživa

po použití skladovat v krytém přístřešku
a chránit ho tak před deštěm a následnou
korozí.

GRILOVACÍ DESATERO:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Před grilováním naložte maso do marinády minimálně na 2–3 hodiny.
Grilovací mřížku či rošt před použitím
dobře očistěte a potřete olejem.
K marinování používejte skleněné,
porcelánové, plastové nebo nerezové
nádoby. Nikdy hliník nebo obyčejné
železo – maso by mohlo chutnat po
kovu, protože marinády obvykle mívají
kyselé pH.
Na obracení masa používejte kuchyňské kleště nebo lopatku – ne vidličku,
protože maso po propíchnutí ztrácí
šťávu.
Během grilování potírejte maso zbytkem marinády, olejem nebo rozpuštěným máslem.
Mějte vždy předem připravené potřebné nádobí a příbory, maso se má
podávat okamžitě po grilování.
Grilujte pouze libové maso, z tlustého
masa bude unikat tuk a uhlí by pak
více hořelo. Pokud se to přece jen stane, uhaste oheň vodou s octem v po-

měru 5:1.
U kuřecích prsou zkrátíte dobu grilování, když maso nejdříve dáte mezi
dvě fólie a naklepete.
9. Nakonec vždy řádně očistěte gril, nejlépe drátěným kartáčem. Co nelze
odstranit kartáčem, nechte odmočit
ve vodě.
10. Nebojte se experimentovat s různými
přísadami. Grilování nabízí spoustu
možností a chuťových kombinací.
8.

KDE A JAK GRILOVAT…
NA LÁVOVÝCH KAMENECH
Lávové kameny před grilováním rovnoměrně umístěte na spodní rošt. Zapalte hořáky, lávové kameny nahřejte na maximální
výkon po dobu cca 10 – 15 minut (doba
je závislá na okolní teplotě, v chladném počasí je nutné zahřívat déle). Před grilováním
potřete grilovací rošt slabě olejem. V průběhu grilování požívejte k obracení kleště,
případně obracečky (při propichování masa
vidličkou uniká šťáva). Po ukončení grilování zahřejte lávové kameny opět na maximální výkon (nejlépe při zavřeném víku)
po dobu minimálně 5 minut. Žárem dojde
k vypálení a vyčištění lávových kamenů od

případných zbytků jídla. Lávové kameny se
používají opakovaně.

NA GRILOVACÍ PÁNVI
Grilovací pánev je čtvercového nebo obdélníkového tvaru, která má na dně vodorovné grilovací drážky nebo pražce. Po každé
straně této pánve je odtokový žlábek na
slévání výpeku. Pánev před grilováním rozehřejeme na plotně a vytřeme olejem.

NA ZAHRADNÍM GRILU
Patříte-li k začátečníkům, lze předpokládat,
že budete začínat s jednoduchým grilem
na dřevěné uhlí.   Při nákupu dřevěného
uhlí doporučuji rozlišit kusové dřevěné
uhlí od briket z dřevěného uhlí. Kusové
dřevěné uhlí se sice vznítí rychleji než brikety, ale má také tendenci rychleji shořet.
Brikety se hůře podpalují, ale zato hoří
velmi dlouho a vydávají minimální zápach
a kouř. Množství použitého uhlí záleží na
druhu a množství jídla, které hodláme připravovat. Každopádně z něj však vytvoříme
rovnoměrnou vrstvu, která by měla o něco
přesahovat plochu jídla, které budeme grilovat.
Zdroj: Grilovani.estranky.cz, vareni.cz
Foto: SAMphoto.cz

Kousek Oceánu i do Vaši
chaloupky
Jako voňavý prázdninový pozdrav přímo od pobřeží
oceánu, přesně tak působí tuhé i tekuté toaletní
mýdlo Voux Ocean s blahodárnou mořskou solí.
Tento toaletní přípravek s obsahem mořské soli
může být příjemným zpestřením koupelny u Vás
doma i na Vaši chaloupce.

Dove MEN+CARE
Dopřejte si maximální pohodlí
s antiperspirantem a sprchovým gelem
Extra Fresh značky Dove MEN+CARE.
Antiperspiranty Extra Fresh, nyní
v novém obale pro snadnější aplikaci,
účinně chrání před pocením až po
dobu 48 hodin a chrání pokožku před
podrážděním. Se sprchovým gelem Extra
Fresh se můžete rozloučit s vysušenou
pokožkou díky speciálnímu složení
s ultralehkými kapslemi MicroMoisture.
WWW.DOVE.CZ

MALÁ KNIHA ŠTÍHLOSTI
Co dělat, když se nám zrovna nedaří být šik a štíhlí!
Určitě jste si všimli, že jakmile začnete u diety
improvizovat, většinou skončíte s narychlo
zhltnutou bagetou někde v tramvaji, anebo hůř,
večer u televize s miskou sladkostí. Ať už tomu
věříte, nebo ne, příčinou neúspěchu mnohých
diet je spíš hektický program, než co jiného.
Vydavatelství NOXI vám nyní přináší Malou knihu
štíhlosti, která vám pomůže s dosažením vysněné

Odplavte

napětí a stres

Vyzkoušejte kouzlo lázeňské péče a přijeďte do malebných
Lázní Mšené kdy během relaxačního pobytu uděláte něco
nejen pro své zdraví, ale i pro svou krásu.

Čokoládový víkend
Termín pobytu: dle výběru
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• 1x poukaz na horkou čokoládu v lázeňské kavárně

Cena pobytu ji od 2.800,- Kč/osoba

Kokosový balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.
• kokosová aroma masáž zad
• lázeň s esencí z kokosu
• kokosový zábal dolních končetin

Cena balíčku 930,- Kč

postavy.
Chcete vyhrát tuto knihu? Stačí poslat své
zkušenosti s hubnutím na adresu
soutez@rodinaaja.cz, heslo Hubnuti

Více lázeňských pobytů naleznete na

www.msene.cz

Bupi BABY krém proti
opruzeninám
Vsaďte na novou vylepšenou
recepturu Bupi BABY krému proti
opruzeninám, který je lehounký
jako pírko a při každém přebalování
vám snadno pomůže ošetřit bolavý
zadeček. Tento oblíbený a nyní
i inovovaný přípravek uleví nejen
miminku od nepříjemných zarudlých
míst, ale skvěle ošetří i vaši sluncem
zčervenalou pokožku.

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz

Výživa

DEJTE SI NĚCO

SLADKÉHO
Máme tu léto a s ním spoustu čerstvého ovoce. Pojďme si z něj připravit
něco dobrého k letní odpolední kávě. A jako třešinku na dortu přidejme
něco klasického z kuchyně našich babiček. Vždyť, kdo by si nedal dobrý
moravský koláček…

MORAVSKÉ KOLÁČKY
Přísady:
Na těsto:
•
1 kostka droždí NOLI 42 g
•
600 g hladké mouky
•
100 g cukru krupice
•
120 g másla
•
250 ml vlažného mléka
•
2 žloutky
•
citrónová kůra
•
1 kávová lžička soli
Na náplň:
•
tvaroh, rozinky, vanilkový cukr, lžička vanilkového pudingu,
rum a marmeláda, případně čerstvé ovoce
Na drobenku:
•
2 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce moučkového cukru, 2 lžíce másla
Příprava:
•
Do vlažného mléka rozdrobíme droždí a necháme po dobu asi
5 minut vzejít kvásek.
•
Do mísy vsypeme mouku, přidáme cukr, citrónovou kůru, sůl,
žloutky a vlažné máslo. Přilijeme kvásek, vypracujeme hladké
nelepivé těsto a přikryté necháme při pokojové teplotě asi 20
minut vykynout.
•
Z těsta vykrojíme lžící asi 40 kousků a na pomoučeném vále
z nich upravíme hladké kuličky, které skládáme kousek od sebe

na plech vymazaný máslem. Kuličky promáčkneme na středu
tak, aby byly okraje vyšší, potřeme je rozšlehaným bílkem, naplníme tvarohovou náplní, ozdobíme marmeládou, jahodou či
meruňkou a drobenkou a necháme asi 20 minut vykynout.
•
Poté vložíme do horké trouby a pečeme 12 - 15 minut při teplotě 180°C.
Tvarohová náplň: rozmačkáme tvaroh s cukrem a pudingovým
práškem a přidáme spařené rozinky (vsypeme do vařícího rumu
a necháme nabobtnat).
Drobenka: ingredience na drobenku rozdrobíme mezi prsty a dáme
vychladit.

LETNÍ POKUŠENÍ
Přísady:
Na těsto:
•
4 žloutky
•
60 g moučkového cukru
•
1 balíček Vanilínového cukru
•
špetka soli
•
½ KL Mandlového aroma Dr.Oetker
•
120 g dětské krupičky
•
80 g nastrouhaných mandlí
•
40 g hladké mouky
•
4 bílky
•
60 g cukru
Na náplň:
•
1 balíček Želatiny v plátcích
•
250 ml mléka
•
1 zarovnaná PL cukru
•
3 zarovnané PL dětské krupičky
•
250 g zakysané smetany
•
150 g cukru
•
šťáva z jednoho citrónu
•
200 g směsi drobného ovoce (lze použít čerstvé, zmrazené
i kompotované)
•
2 PL ovocné šťávy z kompotu

•

•

•

•

šleháme elektrickým ručním šlehačem na středním stupni tuhý
sníh. Zlehka ručně střídavě vmícháme mouku a sníh do pěny.
Těsto naplníme do dortové formy se dnem vyloženým papírem
na pečení a uhladíme. Formu vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.
Na přípravu náplně necháme želatinu nabobtnat ve studené
vodě. Za stálého míchání svaříme v kastrůlku mléko, cukr a dětskou krupičku. Stáhneme z plotny, vmícháme želatinu a necháme mírně vychladnout. Přidáme zakysanou smetanu, cukr a citrónovou šťávu. Do poloviny náplně vmícháme drobné ovoce.
Vychladlý korpus jednou podélně rozkrojíme, kolem spodního
plátu upevníme očištěný okraj formy a pokapeme ovocnou šťávou. Na povrch naneseme náplň s ovocem, přiložíme druhý plát
korpusu a opatrně přitlačíme.
Zbývající náplň bez ovoce rozetřeme na povrch dortu a na hodinu uložíme do chladničky. Po zatuhnutí formu odstraníme
a okraj dortu posypeme mandlemi.
Na ozdobení rozmixujeme ovoce ponorným mixerem, smícháme s dort-želé a povaříme asi 1 minutu. Dort ovocným protlakem pocákáme.

Na ozdobení:
•
50 g směsi drobného ovoce
•
1 balíček Dort-želé červeného Dr.Oetker
•
20 g nastrouhaných mandlí
Ještě potřebujeme:
•
dortovou formu (Ø 26 cm)
•
papír na pečení
Příprava:
•
Na přípravu těsta ušleháme elektrickým ručním šlehačem
žloutky, cukr, vanilínový cukr, sůl a aroma do pěny. Důkladně
promícháme krupičku, mandle a mouku. Z bílků a cukru vy-
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TVAROHOVÉ SMETANOVÉ ŘEZY S MERUŇKAMI
Přísady:
Na těsto:
•
100 g hladké mouky
•
50 g Solamylu
•
1 zarovnaná lžíce kypřícího prášku
•
3 vejce
•
3 PL horké vody
•
150 g moučkového cukru
•
1 balíček Vanilínového cukru
Na náplň:
•
500 g polotučného tvarohu
•
150 g moučkového cukru
•
1 balíček Vanilkového cukru
•
2 PL citrónové šťávy
•
trochu nastrouhané citronové kůry z jednoho chemicky neošetřeného citrónu
•
200 ml smetany ke šlehání
•
300 g meruněk
•
1 balíček Želatinového ztužovače
•
200 ml vody

•

•

•

a kypřicí prášek promícháme a přimícháme do vaječné pěny.
Těsto vylijeme na plech (30 x 40 cm) vyložený papírem na pečení. Pečeme v předehřáté troubě.
Po upečení překlopíme piškot na utěrku posypanou moučkovým cukrem a necháme vychladnout. Stáhneme pečící papír.
Korpus podélně rozkrojíme a jeden díl položíme na podnos.
Na přípravu náplně smícháme tvaroh, cukr, vanilkový cukr, citrónovou šťávu a kůru. Smetanu ušleháme elektrickým ručním
šlehačem do tuha a přimícháme do krému. Meruňky omyjeme
a nakrájíme na malé kousky, které zlehka vmícháme do náplně.
Želatinový ztužovač připravíme s vodou podle návodu na obale
a vmícháme do náplně.
Náplň stejnoměrně ji natřeme na připravený plát. Lehce přiložíme druhý plát korpusu a odložíme asi na 2 hodiny do lednice.
Moučník nakrájíme na kostky a lehce posypeme moučkovým
cukrem. Uchováváme v chladu.

Ještě potřebujeme:
•
plech na pečení (30 x 40 cm)
•
papír na pečení
Příprava:
•
Na přípravu těsta vyšleháme elektrickým ručním šlehačem
vejce, vodu, cukr a vanilínový cukr do pěny. Mouku, solamyl

LETNÍ KOLÁČ
Přísady:
Na těsto:
•
6 vajec
•
180 g cukru
•
1 balíček Vanilínového cukru
•
nastrouhaná kůra z jednoho chemicky neošetřeného citrónu
•
150 ml oleje
•
200 g hladké mouky
•
1 balíček Pudingu s vanilkovou příchutí
•
špetka soli
Na náplň:
•
1000 g kefíru
•
150 g moučkového cukru
•
nastrouhaná kůra z jednoho chemicky neošetřeného citrónu
•
šťáva z 1 citrónu
•
250 ml smetany ke šlehání
•
2 balíčky Želatinového ztužovače
•
200 ml vlažné vody
•
1 kg ovoce podle vlastního výběru, nakrájeného na kousky
Na obložení:
•
200 g ovoce podle vlastního výběru
Ještě potřebujeme:
•
plech na pečení (30 x 40 cm)
Příprava:
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1.

2.
3.

4.

Na těsto ušleháme vejce, cukr a vanilínový cukr elektrickým
ručním šlehačem na nejvyšším stupni do krémové konzistence
(asi 7 minut). Zlehka vmícháme citrónovou kůru a olej. Mouku
smícháme s pudingovým práškem a solí, prosejeme do mísy
s vaječnou pěnou a zlehka ručně zamícháme.
Těsto nalijeme do tukem vymazaného plechu (30 x 40 cm)
a uhladíme. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Na náplň smícháme kefír, moučkový cukr a citrónovou kůru
a šťávu. Smetanu ušleháme elektrickým ručním šlehačem na
nejvyšším stupni do tuha. Želatinové ztužovače připravíme s vodou podle návodu na obale. Ručně vmícháme kefír, šlehačku,
ovoce a dobře zamícháme.
Náplň rozetřeme na vychladlý piškot, uhladíme a obložíme ovocem. Dáme na 2 hodiny do chladničky.

Chcete vyhrát Bublimo?
Společnost ETA a společnost Kofola, jedny z nejznámějších českých značek,
uvedly společně na trh značku Bublimo. Ta v sobě snoubí nový bezpečný přístroj
švýcarské kvality pro výrobu domácí limonády a kvalitní originální sirupy značky
Jupí, Chito Tonic, Top Topic, CitroCola nebo Funny Bubbles.
Novinkou uvedenou na trh 1. dubna 2014 je sirup dětské šampaňské Funny Bubbles,
zdravý šumivý nápoj pro děti. S Bublimem, výrobníkem domácí sodovky, a jasně vyznačeným
dávkováním na obalu sirupu připravíte 5 - 12 litrů limonády plné veselých bublinek.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Chcete vyhrát set Bublimo spolu se sirupy? Stačí odpovědět na soutěžní otázku:
Kolik nápoje vyrobíte z jedné univerzální bombičky Bublimo?
A) 85
B) 70
Odpověď zasílejte na
C) 65
soutez@rodinaaja.cz heslo Bublimo

BUBLIMO.COM

Výživa

STŘEDOMOŘSKÁ

DIETA
V okamžiku, kdy slyšíte slovo „dieta“, vybaví se vám patrně jakýsi druh
utrpení ve formě rozličných zákazů nebo příkazů týkajících se stravování,
možná vám také vytanou na mysli pojmy jako jo-jo efekt či představa
sisyfovské práce. Ať patříte do kterékoli z výše zmíněných skupin, vězte, že
středomořskou dietu necharakterizuje ani utrpení nebo jo-jo efekt, ale ani
nemožnost splnění cíle.

Středomořskou dietu, již považují za nejzdravější formu stravování i odborníci na
výživu, charakterizují a spojují především
termíny jako nižší výskyt kardiovaskulárních
onemocnění, zdravý životní styl, dlouhověkost, a nepřímo třeba i mytický spor Poseidóna a bohyně Pallas Athény o vládu nad
Attikou, jak jej líčí i profesor Rudolf Mertlík
ve svých Starověkých bájích a pověstech.
Bohové na Olympu totiž rozhodli, že vládu nad městem, které zde založil Kekrops,
dají tomu, kdo přinese nejcennější dar jejím
obyvatelům. Poseidón udeřil svým trojzubcem do skály a vytryskl pramen; Poseidón
byl však bohem moří, proto měla vytrysknuvší voda slanou chuť a nebyla lidem k ničemu. Zvítězila tedy Athéna, která donesla
vzácnou olivu – oliva je velice nenáročným
stromem, jehož plody však měly mnoho vy-
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užití. Na počest bohyně Athény bylo Kekropovo město nazváno Athénami a Athéna
se stala jeho ochránkyní. A stejně tak, jako
i v mytických dobách a později ve starověku
(vzpomeňme třeba na symbol olympijských
her – olivový věnec) hrály olivy významnou
roli (už tehdy byl naprosto běžnou součástí
jídelníčku salát smísený s olejem a octem),
i dnes mají v životě lidí, a to nejen v Řecku,
nezastupitelnou funkci a ve středomořské
dietě jsou jak olivy, tak i olivový olej jednou ze základních surovin. Číselně lze jejich
důležitost vyjádřit následovně - roční spotřeba oleje na hlavu činí 20-25 litrů a více
než 60 % řecké půdy je pokryto olivovníky.
Není se čemu divit, neboť Řekové a vlastně
i ostatní obyvatelé ostrovů včetně Kréťanů
i v současnosti používají olivový olej téměř
neustále. Většina řeckých receptů totiž

předpokládá užití olivového oleje, který je
ale dále v běžném životě nadmíru vhodný
i při péči o tělo nebo v oblasti wellness. Pro
místní obyvatele je totiž toto „tekuté zlato“
jakýmsi zázračným elixírem života a pomáhá jim dožívat se velmi vysokého věku i navzdory takovým slabostem, jako je kouření
či nějaký ten alkohol.

DIETA, KTERÁ „NEBOLÍ“.
Název středomořská dieta, nebo také středomořský způsob stravování, je neodmyslitelně spojen se jménem amerického lékaře
Ancela Keyse, který v průběhu 50. let vysledoval rozdíly v četnosti kardiovaskulárních
onemocnění mezi středozemním obyvatelstvem a severní Evropou. Za poměrně nízký
výskyt srdečně náhlých úmrtí ve Středozemí
nejspíše zodpovídá vysoký příjem olivového
oleje, čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny,

rozumná míra vína a také specifický způsob života. A právě všechny tyto ingredience dělají ze středomořské diety fenomén.
Nyní zmíníme její hlavní principy, abychom
se v závěru dostali k jednomu z pilířů tohoto způsobu stravování – olivovému oleji.
Středomořská dieta nemá žádný pevný jídelníček, který by přesně říkal, co snídat,
svačit nebo obědvat. Pro to, co si naložíte
na talíř, ale platí několik pravidel.
•
Základ tvoří čerstvá zelenina, kterou
jezte i jako přílohu k masu, nebo si
z ní připravujte saláty a zakápněte lehce olivovým olejem.
•
Dále pravidelně konzumujte ovoce,
ořechy, ryby, drůbež a celozrnné výrobky (vláknina je vedle olivového oleje základem diety).
•
Třikrát týdně byste na stole měli mít
ryby, kromě lososa či tuňáka se nevyhýbejte ani sladkovodním rybám –
okoun s černými olivami nebo pstruh
s tymiánem jsou velmi chutná a lehká
jídla, jejichž příprava je rychlá a snadná, jako pití se k jídlu nejvíce hodí červené víno, ve starověku bylo výhradně
smícháno s vodou.
•
A to nejdůležitější na konec, v co největší míře se snažte používat extra
panenský olivový olej, o jehož blahodárné účinky se s rozvojem moderní
medicíny začali zajímat i lékaři.
Je odbornými studiemi prokázáno, že pravidelná konzumace olivového oleje razantním způsobem ovlivňuje zvýšení HDL cholesterolu v krvi (někdy bývá nazýván jako
„hodný“) na úkor LDL cholesterolu („zlé-
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ho“). Navíc olivový olej obsahuje antioxidanty a díky jeho konzumaci klesá i vysoký
krevní tlak. Je tedy zřejmé, že velká četnost
používání olivového oleje ve středomořské
dietě má nadmíru pozitivní vliv na zdraví
lidí, kvalitu života i dlouhověkost a kvalitní
olivový olej by měl být základem jak středomořského způsobu stravování, tak i každého jiného jídelníčku.

KE ZDRAVÉ STRAVĚ PATŘÍ
GRILOVÁNÍ
Pokud mluvíme o středomořské dietě, určitě není od věci pohovořit i o přípravě masa.
Jistě nikoho nepřekvapí, že ke zdravým
způsobům přípravy jídla patří grilování.
Jste-li milovníkem či milovnicí léta a jen
s obtížemi si toto roční období umíte představit bez pravidelného letního grilování, ať
už s rodinou či rádi připravujete velkolepé
party pro přátele, pak mějte na paměti, že
kvalitní grilování začíná už během nákupu pečlivým výběrem surovin, tj. správně
vyzrálého masa, vhodného koření a oleje,
který bude nejen součástí marinády na
maso, ale také salátů a grilované zeleniny.

NĚKOLIK DOBRÝCH TIPŮ KE
GRILOVÁNÍ
Pokud vám skutečně záleží na kvalitě více
než na kvantitě a přípravě grilování a výběru surovin věnujete dostatek času, dbejte
i ostatních následujících rad, které letnímu
grilování dodají tu správnou chuť a atmosféru. A dejte si načas, nebudete litovat.
•
Ke grilování je velmi vhodný vyzrálý
a dobře prorostlý hovězí steak, který

•

•

•

zbytečně nekombinujte při jídle s dalšími druhy masa.
Poté si připravte svoji oblíbenou marinádu, jejíž součástí bude dobře zvolený a kvalitní olej a maso v ní ponechejte naložené minimálně 24 hodin.
Stačí ho okořenit a lehce potřít olejem,
maso není nutné utopit. Ryby a kuřata
nechte marinovat jen pár hodin.
Jakmile už se dostanete k samotné
přípravě, maso nesolte, sůl vyloučí
z masa vodu a vy přijdete o krásnou
zlatavou barvu, která tak nevznikne.
Chcete-li, aby grilované maso zůstalo
vašemu zdraví prospěšné i po jeho vložení na gril, čistěte vychladlý rošt po
každém grilování, nenechte kapat tuk
do ohně a nejezte spálené jídlo.
Nakonec pak určitě nezapomeňte
osvěžit svoje letní grilování lehkými
saláty s chutnými zálivkami. Jejich
příprava nemusí zabrat příliš času, základem by však měly opět být kvalitní
suroviny, tj. především extra panenský
olivový olej. Častými ingrediencemi pak bývají kromě olivového oleje
i ocet, balsamikový ocet, česnek, různá koření, čerstvá cibulka, ořechy, rajčata, černé olivy, sýry aj. Salát s jednoduchou lehkou zálivkou je vhodným
a „stylovým“ doplňkem grilování, saláty navíc získávají v létě ještě více na
hodnotě, máte-li možnost je připravit
ze svých domácích zásob a lze je pak
právem označit za čerstvé.
Zdroj: Blue Gekko
Foto: SAMphoto.cz

Základem zdravé středomořské diety
je kvalitní olivový olej!
Správný panenský olivový olej má minimální kyselost a zachovává aroma použitých surovin.
Proto se skvěle hodí na marinování masa a ochucování zeleniny nebo salátů. Chuť oleje závisí
na typu oliv, ale také na způsobu zpracování. Pro zvýraznění chuti vařených pokrmů sáhněte
po olivovém oleji Minerva Classic, který pokrmům zajistí potřebnou lehkost. Do salátů či
při grilování použijte Minerva extra panenský olivový olej. Kromě lahodné chuti dodá tělu
vitamíny, které posilují imunitu a podporují trávení. Pokud chcete objevit něco nového,
vyzkoušejte Minerva Kalamata. Olej z oblasti Kalamata má totiž unikátní vlastnosti, je hutný,
silný a plný chuti.

Tip na recept: Lahodné řecké souvlaki
Potřebujete: 5 kousků vepřové panenky, 2 zelené papriky, 20 cherry
rajčátek, 500g prosciutta
Vepřovou panenku naporcujte na menší kostky. Zelené papriky pokrájejte na plátky,
cherry rajčátka rozdělte na polovinu a prosciutto nakrájejte na obdélníčky. Všechny
ingredience napíchejte na grilovací jehlice v opakujícím se pořadí: vepřová panenka,
cherry rajčátko, paprika, prosciutto. Vše osolte, opepřete, posypte špetkou kari
a dochuťte extra panenským olivovým olejem Minerva. Poté pečte v troubě nebo
grilujte po dobu 30 minut při 180 °C.

VYDEJTE SE

NEBO JEN ZA

ZA SLUNÍČKEM,
DOBROU NÁLADOU…

Prázdniny jsou před námi a vy možná stále ještě váháte, kam vyrazit. Vůbec
nevadí, rozhodně jste nezaspali, nabídka zájezdů na poslední chvíli je široká
a zajímavá. Tak kam se letos vydáme?

Cestování

CHORVATSKO
Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější destinace. Jedním z důvodů je samozřejmě
příznivá cena, druhým jistě nádherné průzračné moře. Bohatá je nabídka hotelů
apartmánů, ale o i pobytů v soukromí, kde
můžete navázat mnohé celoživotní přátelství. Skvělé ovoce ze soukromých zahrad
vám váš pobyt určitě příjemně osladí. Kromě lenošení na pláži byste si určitě neměli nechat ujít i výlety za krásami přírody či
historickými památkami. Za návštěvu jistě
stojí třeba Plitvická jezera, kde se před lety
natáčely příběhy slavného Vinnetoua.

ITÁLIE
Druhou nejoblíbenější destinací je bezesporu Itálie. Rodiny s malými dětmi ji milují
pro její písečné pláže, dlouhé příjemné promenády a stále se usmívající obyvatele, pro
které je „bambino“ to nejlepší, co člověk
může od života dostat. Za návštěvu jistě
stojí nejen sever Itálie, kam je to od nás
krásných cca 8-9 hodin, ale i třeba Palmová
riviéra s nádhernými promenádami plnými
vrostlých palem, nebo překrásná příroda
Sardinie, nebo Sicílie. Z výpravy na sicilskou
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dominantu, sopku Etnu, si přivezete nejen
úžasné fotografie, ale i celoživotní zážitky.
Do pocitů Napoleona se nejlépe vžijete na
jeho ostrově, na Elbě, který je sice pro Čecha přece jen trošku dražší, ale jeho půvab
za to stojí.

ČERNÁ HORA
Černá Hora je malá hornatá země na konci
Balkánského poloostrova. Bývá neprávem
přehlížena, navzdory své kráse o ní příliš
mnoho Čechů jako o výletním místě neuvažuje. Což je rozhodně chyba. Kromě
dlouhých pláží a teplého moře totiž nabízí
i dokonalé podmínky pro raft. Kaňon řeky
Tary o hloubce přes 1000m je na Seznamu
světového kulturní a přírodního dědictví
UNESCO a pro raftování se hodí dokonale. Koho neláká dobrodružná plavba, toho
možná zaujme poutní místo vysoko ve skalách, klášter Ostrog a jeho pramen léčivé
vody s účinky stejnými, jako má jeho slavnější kolega v Lourdech.

MAĎARSKO
Maďarsko již dlouhou dobu patří mezi

oblíbenou turistickou destinaci českých
turistů. Země nabízí svým navštěvníkům
pestrou historii a kulturu, rozmanité krásy
země, proslulé kuchařské umění a zejména
je bohatá na vodní zdroje. Balaton zvaný
Maďarské moře je největším sladkovodním
jezerem střední Evropy a je oblíbeným rekreačním místem. Maďarsko má také velké
zdroje termálních a léčivých vod, setkáte
se s tím téměř na každém kroku, proto
i nabídka pobytů je hojně orientována na
termální lázně a koupaliště. Za návštěvu
rozhodně stojí i hlavní město Budapešť
s bohatou historií, termálními lázněmi
a plavbou po Dunaji.

TURECKO
Je jen málo zemí, jež prošly takovými změnami jako právě Turecko. Je historickým
mostem mezi Východem a Západem., Evropou a Asií. Téměř každý z národů, které vstoupily na půdu této mnohotvárné
zemně, zde zanechal stopu. Od Asyřanů,
Chetitů a Řeků až po Alexandra Velikého
a Římany, ale také Byzantince a Osmany.
Dnešní Turecko je velkou měrou dílem prv-

Nákupy

VÝHODNÉ LETNÍ NÁKUPY
NA DOVOLENOU
Léto je nejen obdobím sluníčka a dovolených, ale často také obdobím výhodných nákupů.
Pokud se tedy chystáte na dovolenou, máme pro vás několik tipů, jak si na poslední chvíli
pořídit výbavu za výhodnou cenu.
SLUNEČNÍ BRÝLE
Jestliže míříte k moři, určitě se zamyslete
nad tím, zda budou vaše oči dostatečně
chráněné. U moře je sluníčko výrazně intenzivnější, proto je třeba mít kvalitní sluneční
brýle se 100% UV ﬁltrem a zatmavením
skel kategorie 3 nebo 4. Právě ve sklech je
ten zásadní rozdíl mezi brýlemi z tržnice či
supermarketu a brýlemi z kvalitní optiky.
Naším tipem na výhodný nákup kvalitních
slunečních brýlí jsou prodejny GrandOptical,
kde nyní nabízejí slevy až 50 % na sluneční
brýle.

Sluneční brýle
od 1 199 Kč

KONTAKTNÍ ČOČKY
V případě, že nosíte dioptrické brýle a nechcete se v létě omezovat v pohybu, pak
můžete vyzkoušet kontaktní čočky. Ty se
dají skvěle kombinovat se slunečními brýlemi. Že jste kontaktní čočky ještě nevyzkoušeli? Pak zkuste zajít do GrandOptical,
kde vám nejen poradí s výběrem správných
kontaktních čoček, ale zaškolí vás také v jejich používání. Vybrat si můžete z nejrůznějších druhů, od denních přes dvoutýdenní až po měsíční. Kontaktní čočky koupíte
v GrandOptical již od 690 Kč.

Multifokální skla
kla
s tvrzením
a antireﬂexem

Kontaktní čočky
balíček od 690 Kč

Brýlová sklaa
s tvrzením
a antireﬂexem

BRÝLOVÁ SKLA
Pokud nosíte dioptrické brýle, neměla by
vám uniknout nabídka na brýlová skla
za nejlepší ceny. V GrandOptical můžete
v červenci pořídit tvrzená brýlová skla s UV
a antireﬂexem za 190 Kč, v případě multifokálních brýlových skel pak za 1 190 Kč.
Při nákupu nových brýlí tak můžete ušetřit
až několik tisíc korun.

Více se o nabídkách GrandOptical dozvíte na www.grandoptical.cz

Cestování

ního tureckého prezidenta Mustafy Kemala
Ataturka, který se snažil vybudovat silnou
a prosperující zemi podle západoevropského vzoru. Historické a kulturní dědictví
Turecka reprezentuje množství starobylých
měst, četné historické a archeologické lokality, nádherné mešity, kostely mnoha
církví, okázalé veřejné budovy a další architektonická díla. Tím však výčet zajímavostí
nekončí – Turecko bylo také obdarováno
nádhernou a velmi rozmanitou přírodou.
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Země rozhodně uspokojí potřeby a chutě
i nejnáročnějšího turisty. Na západě najdete okouzlující památky v těsné blízkosti rekreačních oblastí. V touze po dobrodružství
se snadno ocitnete na exotickém východě,
oblasti západnímu turistovi dosud neznámé. Je takřka nepředstavitelné, abyste na
cestách Tureckem minuli Istanbul město,
v němž minulost s přítomností žijí nerušeně
vedle sebe.

ŘECKO
Pokud patříte mezi lidi, kteří mají svůj den
rozplánovaný na minuty, zřejmě budete
ze životního tempa Řeků trochu šokováni.
Hodina nic neznamená, vše je vždy v naprostém klidu, heslo dní zní: Žádný spěch.
Pracovní doba se řídí klimatickými podmínkami, a tak se pracuje do desáté, jedenácté hodiny a pak až v pozdním odpoledni
po čtvrté hodině, zato ale dlouho do noci.
Turisté jsou všude vítáni, jen návštěva mniš-

ta plná historických památek a přírodních
krás. K hitům katalogů cestovních kanceláří
patří římské koloseum El Jem, oáza Gabes,
solné jezero Chott El Jerid, či pouštní město
Douz. Kdo neviděl svět ze hřebu velblouda,
jakoby nežil, stejně jako je nepředstavitelné, navštívit Tunisko a nezavítat na některý
z mnoha zdejších orientálních bazarů. Vyzkoušejte si své obchodnické schopnosti
a smlouvejte a smlouvejte. Kdo bude lepší?
Vy nebo šikovný obchodník, který vám za
hrozného nářku předvede celou svou početnou rodinku, kterou jste právě svým nákupem za tak strašlivě nízkou cenu přivedli
na samý okraj ožebračení?

EGYPT
Egypt, země faraónů, pyramid, země životodárné řeky Nil, krásného Rudého moře
plného korálových útesů, rozkládající se
mezi Středozemním a Rudým mořem na
pomezí Afriky a Asie. Země, kde díky úrodným záplavám řeky Nil (druhá nejdelší řeka
na světě, 6671 km) vznikla jedna z nejstarších civilizací na světě, kde dnes žije jen
v hlavním městě v Káhiře (Al-Qahirah) více
jak 17 miliónů obyvatel z celkových 70.
Značnou část území zaujímají pouště Sahara a Libyjská poušť s pánvemi a oázami,
na jihozápadě s horskými masivy. Východně
od údolí Nilu se pak nachází Arabská poušť,
která je při pobřeží Rudého moře skalnatá
a hornatá, podobně jako Sinajský poloostrov. Jediným stálým tokem je Nil, řada dalších údolí obsahuje vodu jen v období dešťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovité
nebo travnaté, podél Nilu roste subtropické
rostlinstvo. K nejpřitažlivějším pamětihodnostem patří pyramidy a Sfinga Egypt je
prostě pro turistu zemí tisíce možností.

ŠPANĚLSKO

ského státu Athos je povolena pouze mužům starším 18 let, ženy mají vstup přísně
zakázán.

KYPR
Kypr je ostrov, na který můžete zamířit takřka kdykoliv v roce, průměrná teplota zde
totiž nikdy neklesá pod 15 stupňů. Je to
také ostrov, který tak půvabně popisuje Gerald Durrell ve svých knihách „O mé rodině
a jiné zvířeně“ a „Zvířata, ptáci a moji pří-

buzní“. Ať už navštívíte Kypr sami či s podobně úžasnou rodinkou, nic vám nebrání
vydat se po autorových stopách a na vlastní
oči se přesvědčit, že čas nic nezměnil na
kouzelné přírodě a pohostinnosti místních
vlídných obyvatel.

TUNISKO
Tunisko leží na severu Afriky a na své si zde
přijdou nejen milovníci lenošení na plážích,
ale i ti, kteří se vydávají prozkoumat mís-

Návštěva Španělska vás přenese kraje žhavého slunce a temperamentní hudby. Kde
jinde si zatančit flamenco a zvládnout rytmus kastanět než v zemi jejich původu.
A až vám unaví vášnivý tanec, můžete obdivovat kresby,dochované z doby paleolitu,
v muzeu Altamira či umění Salvadora Dalího v jeho muzeu v městě Figueras, anebo
zavítat do Barcelony za stavbami Gaudího.
Zmožené prohlídkou muzeí a krásných
měst vás přivítá pobřeží Costa Brava, se
svými zátokami, zálivy a útulnými plážemi.

BULHARSKO
Bulharsko je zajímavá země, která nabízí
vše: moře, písečné pláže, malebná historická městečka, kulturní a architektonické
zajímavosti, staré kláštery i moderní le-
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Cestování

BALÍČEK NA CESTU
NEŽ VYRAZÍTE NA DOVOLENOU, NEZAPOMEŇTE SI ZABALIT VŠE, CO BUDETE NA CESTU POTŘEBOVAT. NEJDE
JEN O LÉKY, NA CESTOVNÍ NEVOLNOSTI, OPALOVACÍ KOSMETIKU, ALE TŘEBA I O SLUNEČNÍ BRÝLE, NA KTERÉ SE VELMI ČASTO ZAPOMÍNÁ. POBYT NA SLUNCI BEZ NICH JE PŘITOM PRO OČI VELMI RIZIKOVÝ A JEJICH
ABSENCE NÁM MŮŽE POBYT ZKOMPLIKOVAT.
toviska, vysoké hory. - V Bulharsku si každý přijde na své, ať už rádi odpočíváte
u moře, objevujete historické skvosty, procházíte se v malebných uličkách pobřežních městeček nebo chodíte po horách.
- Bulharsko je levnější než Chorvatsko, Francie, Itálie, Španělsko a další
tradiční
turistické
destinace.
- V Bulharsku můžete ochutnat různá jídla
typická pro Bulharsko (pravý šopský salát,
kaškaval, musaku a spoustu dalších) .

POZNÁVÁME SVĚT – VÝLETY NA
PÁR DNÍ…
Kromě pobytových zájezdů patří k prázdninám i zajímavé výlety. Co takhle vypravit
se kousek za hranice a zažít si něco zajímavého?
•
Máte rádi LEGO? Pestrobarevné kostičky, ze kterých si můžete postavit na
koberci v obývacím pokoji celý svět?
Pak nemůžete odolat návštěvě Legolandu. Zábavní park, kde se nebudou
nudit malí ani velcí je jen pár desítek
kilometrů od českých hranic v Německu.
•
Když už jsme v tom cestování po Ev-
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•

ropě, byli jste už v Disneylandu? Stačí
si zajet kousek od Paříže a splníte jeden dětský sen. Svým dětem a možná
i sobě.
Pokud se vám nechce za hranice, můžete prožít den plný smíchu, zábavy
i sportu třeba v aquaparku. Kousek
od hranic jich určitě pár objevíte a pokud se vám nechce pracně pátrat, jistě
najdete i cestovní kancelář, která vás
doveze na místo a vše zprostředkuje.

A CO DOMA?
Samozřejmě nejen za hranicemi je něco
pěkného k vidění. I u nás přece máme krásně. Vypravit se můžete jak do luxusních hotelů zaměřených na rodiny s dětmi, tak i do
penzionků, nebo chat. Stačí si jen vybrat…
•
Chcete prožít něco netradičního? Tak
co takhle prázdniny z koňského hřbetu? Jednak neexistuje lepší rehabilitace, jednak vám ten svět bude hned
připadat o kousek hezčí.
•
Rádi byste poznali, jak to funguje na
venkově, jak se vyrobí a jak chutná
pravé domácí máslo, nebo chleba?
Kdy jindy by stálo za to navštívit něja-

kou ekofarmu.
Určitě vás i děti potěší i prázdniny na
kole. To, co se za oknem automobilu
jen mihne, ze sedla kola vypadá barevné, poutavé a zajímavé. Nevěříte?
Vyzkoušejte.
•
I výpravy za poznáním samozřejmě
přinesou mnoho zajímavého. No, jen
řekněte, máte pro strach uděláno?
Opravdu se nebojíte ani trošku? Tak
to se jistě rádi vypravíte po podzemí –
čekají na vás temné katakomby, nekonečně hluboké hladomorny, strašidelné hrobky i plavba podzemní řekou.
Nebo vás naopak zajímá něco veselého a zábavného? Co byste pak řekli
na muzea hraček, loutek, nebo třeba
na to pražské plné voskových figurín?
Možností, jak prožít krásné léto je nepřeberně. A prázdniny jsou dlouhé právě tak,
abyste všechny výlety a výpravy stihli a pěkně si je užili
•

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: alexandria.cz
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TOULKY PO PROVENCE
Provence – jeden z nejkrásnějších regionů Francie.
Vydejte se na cestu krajem provoněným levandulí,
tymiánem a mořem. Čeká vás jižní slunce, milí lidé, krásná
příroda a bohatá historie.
S tímto netradičním průvodcem se dostanete Provence pod
kůži. Dozvíte se informace, které v běžných průvodcích
nenajdete. Zajímavosti z oblasti historie, kultury, sportu
nebo života slavných osobností.
Průvodce, který vás bude bavit!

ZLÉ PONDĚLÍ
Únos dítěte je vždycky závod s časem – tentokrát jej běží
londýnská psychoanalytička Frieda Kleinová. Jejím jediným
vodítkem jsou děsivé sny jednoho z pacientů, kterému
se nutkavě vrací představa, že unáší chlapce podobného
ztracenému pětiletému Matthewu Faradayovi.

HORROR SCHOOL – PODIVNÉ SESTRY

V roce 1962 dochází v odlehlé skalnaté zátoce Ligurského
moře k nepravděpodobnému setkání: jako přízrak v bílém
sem připlouvá americká herečka. Příležitost ubytovat ji
ve svém skrovném, věčně prázdném penzionu dostává
hoteliér Pasquale, mladý snílek. Vycházející hvězdička
stříbrného plátna mu učaruje, jenže… údajně umírá na
rakovinu

FRAGMENT

NÁDHERNÉ TROSKY

PAMĚTI IMAGINÁRNÍHO KAMARÁDA

PROROCTVÍ

COOBOO

Budo má ohromnou kliku, je na světě už mnohem déle
než většina imaginárních kamarádů. Navíc vypadá jako
normální člověk. Jen je zkrátka imaginární, vidí a slyší ho
pouze osmiletý Max. Největší starost Budovi dělá, aby na
něj Max nepřestal věřit, protože pak by zmizel. Max je jiný
než ostatní děti, trpí ne přesně definovanou poruchou.
To ale Budovi nevadí, Maxe bezvýhradně miluje a je jeho
andělem strážným.

ODVRÁCENÁ STRANA

EDIKA

ARGO

Velký průvodce National Geographic
Pečlivě aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic, která vás provede Velkou Británií.
V knize naleznete všechny potřebné informace doplněné
o krásné fotografie, ilustrace, přehledné mapy a detailní
popisy atraktivních lokalit.

ALLEZ HOP! FRANCOUZŠTINA PRO KAŽDÉHO

JENOM POMOŽKY NESTAČÍ
Život Michaela Swarbricka je v troskách. Jeho perverzní
kámoš ho zatáhl do nechutného skandálu s dívčí šatnou,
kreténský starší bratr se tahá s holkou jeho snů. A aby
toho nebylo málo – když se jednou Michael nečekaně
vrátí z plaveckého tréninku dřív domů, zjistí, že z jeho
rodičů se stali vyznavači nudismu a máma kvůli tomu
dokonce strávila noc v base!

Josephine Angelini
Šestnáctiletá Helen Hamiltonová si odmalička bolestně
uvědomuje, jak moc se liší od svých vrstevníků – nejen
nezvyklou výškou, ale i schopnostmi. Umí například superrychle běhat a má nadlidskou sílu. Až s příchodem rodiny
Délosových zjistí, že pochází z linie potomků řeckých polobohů…

VELKÁ BRITÁNIE

CPRESS

Když vražda staré bezmocné ženy naruší zimní spánek
vesnice Shipcott, vypadá to, že místní policista Jonas
Holly bude mít plné ruce práce. Vyšetřování jeho první
vraždy mu však brzy překazí obhroublý detektiv Marvel.
Začínají se vršit další oběti a Jonas, který se stará o svou
těžce nemocnou ženu, se navíc se stává terčem záhadných
výhrůžek…

Na téhle základní škole se stále dějí divné věci. Lidé se
ztrácejí a zase se nečekaně objevují. Jsou však trošku jiní.
Jako podivné sestry Priceovy.
Robert Arthur a jeho kamarádi Glenn a Karina jsou opět
na stopě silám zla. Ukazuje se, že ve škole jsou brány, které
vedou do jiného světa. Do strašlivé dimenze obývané
duchy a hrozivými nestvůrami. Učitelé a spolužáci jsou
ve vážném nebezpečí. Pokud chce Robert se svými přáteli
školu zachránit, musí nalézt dostatek odvahy a do jiného
světa dobrovolně vstoupit. Dokáží se vrátit včas? A bude
ještě cesty zpět?

Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého.
Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích
a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 13
lekcí, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní
zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické
komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační
testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný
přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů,
obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.

HARRY POTTER – FILMOVÁ KOUZLA

Proč si jenom Samina nejlepší kmoška musela zrovna před
prázdninami najít kluka! Aby Sam nemusela celé léto
poslouchat jejich zamilované vrkání, přihlásí se na tábor.
Jenže tam ji čekají nástrahy v podobě primadony Ashley,
dívčího idola Huntera a pohodáre Colea.

SLOVART

LÉTO NA TÁBOŘE

Druhé, doplněné vydání knihy, která zájemce a milovníky
příběhů Harryho Pottera a jeho kamarádů zavede do
zákulisí natáčení osmidílného filmového převyprávění
čarodějnické ságy J. K. Rowlingové. Kniha byla napsána
a navržena ve spolupráci s herci a filmovým štábem, kteří
pomáhali převést oblíbené romány J. K. Rowlingové
na stříbrné plátno. Její autoři přenesou čtenáře do
kouzelnického světa, kde se s nimi podělí o tajemství
z natáčení, o dosud neotištěné fotografie a návrhy
a o jedinečné vzpomínky účinkujících hvězd.

KUCHAŘKA PRO MÉHO MUŽE
Výstřední profesor angličtiny má živé noční můry o vraždě,
o níž tvrdí, že je skutečná. Nikdo mu nevěří – až do chvíle,
kdy dojde k brutální střelbě, která jeho popisu odpovídá
do posledního detailu. Případ se zdá jasný: hlavním
podezřelým z vraždy mladé ženy je její přítel, ale platí to
jen do doby, než tělo záhadně zmizí z márnice…

SMART PRESS

ALPRESS

DVANÁCTÉ ZLO

Kuchařka pro mého muže je první českou knihou pro
normálního chlapa, kterému kuchyně doposud sloužila
jako kulisa k lednici, v níž dřímalo jeho milované vychlazené
pivo a jiné lahůdky. Jednoho dne se ale tento muž ocitne
doma sám – nota bene sám s dětmi – a chce přežít, rád
by svépomocí připravil party pro kamarády, samozřejmě
s něčím k snědku, někdy by chtěl svou manželku, přítelkyni
nebo jinou lásku překvapit dobrou večeří. Právě pro
takového muže autorka knihu napsala – pro muže vařením
nepolíbeného. Píše ji s láskou, nepoučuje, nepeskuje,
vlastně ji píše pro vlastního manžela.

Pilot FriXion Clicker
STISKNI, NAPIŠ,
VYMAŽ, PŘEPIŠ

Měkké kožené
capáčky

● do kočárku, na
● ohebné, prodyšné, s elastickým
lození i do heren
lemem kolem kotníčku
● vyrobeno v EU
● s přirozeně antiskluzovou
z kvalitní kůže
podrážkou

Jedinečné přepisovatelné pero Pilot FriXion Clicker u kterého oceníte
stiskací provedení. Díky tomu je pero ihned připraveno k použití a nehrozí
ztráta víčka. Stačí stisknout a psát.
Novinkou letošního roku je modročerné provedení.

Více informací na WWW.PILOTPEN.CZ
nebo WWW.FACEBOOK.COM/PILOTPEN.CZ

www.capiki.cz

Dopřejte svému děvčátku tu nejlepší panenku, se kterou se nejenom nebude

SÓJOVÉ ŘEZY SE ŠŤAVNATÝMI BRUSINKAMI:
šťavnatý společník na cesty

nikdy nudit, ale která byla zároveň oceněna pro svou kvalitu a výchovnou

Tyčinka Sojové řezy se šťavnatými brusinkami je tou nejlepší partnerkou

hodnotu. Titul Hračka roku 2013 v kategorii „Holčičí svět“ získala oblíbená

pro výpravy do lesů, luk, k jezeru i do hor – je tady, když si chcete zamlsat,

panenka BABY born® od známé firmy Zapf Creation. Titul byl panence BABY

zahnat hlad nebo dobít energii, a tak pomůže překonat všechny nástrahy

Hračkou roku zvolena panenka BABY born®

na cestách. Proměňte nostalgické vzpomínky na dětství

born® udělen na základě hlasování veřejnosti

se Sójovými řezy na Vaše budoucí vzpomínky.

a odborné poroty.
Panenka u holčiček podporuje pocit odpovědnosti - jako malé maminky se holčičky
musí o své miminko hezky starat: krmit jej,
vyměňovat mu plenku, vhodně obléknout na
doma i ven na procházku v kočárku. Panenka BABY born® navíc funguje bez baterií.

Soutěžte a svačte!
Umíte pravidelně svačit? Je to základ, když
chcete být v kondici nebo shodit nějaké to kilo.
Začněte svačit a můžete vyhrát krásné ceny:
mrkněte na WWW.ZATOCTESKILY.CZ
pro pravidla.
Hrajeme o wellness víkend, poukazy na
oblečení Litex a balíčky od Penamu.

Soutěž se SKITTLES
V továrně na SKITTLES se zbláznili roboti a promíchali oblíbené bonbóny
SKITTLES! Proto nikdy nevíte, co právě ochutnáváte a můžete být trochu zmatení s novou limitovanou edicí SKITTLES Confused?.O SKITTLES Confused?
Můžete soutěžit zodpovězením jednoduché soutěžní otázky.
Odpovídají příchutě bonbonů SKITTLES Confused? jejich barvě?
a) ano
b) ne
Odpověď zasílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz

Povinná výbava cestovní lékárničky
Nic nedokáže pokazit letní do- Navíc díky patentované kombivolenou tak jako nepříjemný naci prebiotik pomáhá obnovoprůjem. Jeho příčiny mohou vat střevní mikroflóru.
být různé, proto je dobré mít
po ruce pomocníka, který léčí
průjem různého původu. Nezapomeň proto do cestovní
lékárničky přibalit TAMMEX
FAMILY PLUS, který zastavuje
a léčí průjem způsobený bakteriemi, toxiny a dokonce i viry.

JE TU LÉTO A S NÍM I DOBA OBLÍBENÝCH RODINNÝCH VÝLETŮ
Navštivte některý z pěti DinoParků v ČR a přeneste se tak do doby dávno
minulé, kdy naši planetu obývali obrovití dinosauři. V každém z DinoParků na vás čekají desítky statických i pohyblivých ozvučených dinosaurů
v životních velikostech, spousta dětských
atrakcí, DinoCafé-občerstvení ve stylu
druhohor a také největší novinka letošní
sezóny...Oblíbené 3D Kino se přeměnilo
na DinoAquarium a vy se tak můžete
vydat díky novému panoramatickému filmu Kronosaurus pod hladinu
divokých druhohorních moří, plných
nástrah a nebezpečí, DinoPark je skvělý
tip na výlet pro celou rodinu.

OTEVŘEL SE MI

JINÝ SVĚT
S manželem Karlem Vágnerem vychovává Simona Krainová dva syny –
jedenapůlletého Bruna a o dva roky staršího Maxe. Léto si užívá už před
začátkem prázdnin. S rodinkou odjela za svými přáteli na Kanárské ostrovy,
kde chce být až do konce června. A cest do zahraničí prý plánuje několik,
s dětmi by ráda vyrazila ještě do Toskánska a na Krétu, s manželem se chystá
na skok do Londýna a do Paříže. Jaká je Simona Krainová máma? A co se
svými syny nejraději podniká?
SPOUSTA MAMINEK PROPADÁ
HYSTERII, KDYŽ S DĚTMI VYRÁŽÍ
TŘEBA I JEN NA CHALUPU. VÁM
BALENÍ NEVADÍ?
Nic nenechávám na poslední chvíli a vše
pečlivě připravuji a plánuji dopředu, hlavně
si dávám záležet na obsahu kufrů svých
dětí, aby jim nic nechybělo. Můj kufr mi
trvá sbalit tak maximálně dvacet minut.
V tom mám léta praxe z cestování, za
tu dobu, co se pohybuju v modelingové
branži, jsem se nabalila spousty kufrů.
Rodinné přesuny jsou vždy hektické a nechybí trocha paniky, ale to asi zažívá každá
rodina se dvěma dětmi, obzvlášť malými,
na tom není nic neobvyklého. Jednou jsme
při takovém přesunu zjistili až na letišti,
že nám chybí jeden kufr. Naštěstí bydlíme
blízko letiště, takže manžel pro něj ještě
stihl zajet.

MÁMOU JSTE SE STALA AŽ PŘED
ČTYŘICÍTKOU. NAKOLIK S VÁMI
MATEŘSTVÍ ZAMÁVALO EMOCIONÁLNĚ A JAK VÁM ZMĚNILO
ŽIVOT?
Díky mateřství jsem objevila úplně nové
emoce, jako je mateřská láska a láska k ro-
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dině. Otevřel se mi úplně jiný svět a tyto
nové pocity bych za nic na světě nevyměnila. Život se mi narozením mých synů převrátil naruby, ale snažím se nezanedbávat
ani práci, ani přátele. Neumím si představit,
že bych se práce najednou vzdala, chyběl
by mi svět modelingu, ale i lidi, na které
jsem zvyklá. Není úplně běžné, aby modelka v mém věku měla ještě tolik práce, proto si nabídek nesmírně vážím a jsem za ně
vděčná. Pravda je, že všechno dohromady
zkombinovat jde někdy ztuha, ale zatím to
zvládám a snažím se děti a rodinu neokrádat příliš o svůj čas.

KAŽDÁ HOLKA SNÍ O RODINĚ,
DĚTECH, O TOM, CO JEDNOU
BUDE DĚLAT. JAKÉ BYLY VAŠE
SNY?
Jako malá jsem toužila cestovat, což se mi
splnilo myslím vrchovatě. Myslím si, že každý by měl mít nějaký nesplněný sen, aby
ho motivoval ke snaze splnit si ho a neusnout na vavřínech. I já takové nesplněné
sny mám.

JAKÁ JSTE BYLA JAKO
PUBERŤAČKA?

Pubertu si vlastně ani moc nepamatuji. V tom období jsem odjela do Paříže za
prací, takže na nějaké pubertální vzdory
a výstřelky nebyl ani čas. Musela jsem brzy
dospět, uspět v nové profesi a v cizí zemi
a postavit se na vlastní nohy. Ale za tuto
zkušenost jsem opravdu vděčná. V mnohém mě změnila a strašně moc mě naučila. Troufám si říct, že dnes mě již málo co
překvapí.

MEZI KLUKY JE DVOULETÝ VĚKOVÝ ROZDÍL. SROVNÁVÁTE,
KDO CO UMĚL DŘÍV A PODOBNĚ? SNAŽÍ SE MLADŠÍ BRUNO
TAK ZVANĚ DOTÁHNOUT MAXE?
Bruno má Maxe za vzor, tak asi jako každý
mladší sourozenec má toho staršího. Snaží
se dělat všechno, jako Max. Rychle se od
něj učí, bohužel někdy i to, co nemá. Je na
nich vidět, že se mají moc rádi, nevnímám
mezi nimi žádnou rivalitu nebo žárlivost. Je
krásné sledovat, jak mezi nimi vzniká bratrská láska. Jeden bez druhého neudělají ani
krok. Jsem moc ráda, že se mají a strašně
ráda je pozoruju, když si spolu hrají. Bez
dětí dlouho nikde nevydržím, jsem na nich
až fyzicky závislá.

VYCHOVÁVÁTE KLUKY PODOBNĚ, JAKO RODIČE VYCHOVÁVALI
VÁS, NEBO JSTE BENEVOLENTNĚJŠÍ MÁMA, KTERÁ BY DÍTĚ NIKDY NEPLÁCLA PŘES ZADEK?
Nejsem zastáncem plácání dětí přes zadek.
Snažíme se klukům vytvářet harmonické
prostředí a všechno jim vždy vysvětlit s citem a láskou. Pravda ale je, že někdy vysvětlení nezabírá, tak musím zvednout prst
a zahrozit.

KDO JE NA KLUKY PŘÍSNĚJŠÍ? VY,
NEBO JEJICH TATÍNEK? A KOHO
SPÍŠ POSLECHNOU?
Mí synové nejvíc milují svého tatínka. Právě
proto, že já jsem spíš ta, která vychovává
a snaží se kluky usměrňovat. Tatínek je
hodnější, většinou zamhouří oko a nakonec všechno dovolí.

JACÍ JSOU KLUCI, CO SE TÝČE JÍDLA? SNĚDÍ VŠECHNO A NEMAJÍ
ANI PROBLÉM S MEZINÁRODNÍ
KUCHYNÍ, NEBO SI VYBÍRAJÍ?
Snažím se klukům připravovat domácí
a zdravé jídlo. I když jsme s nimi v zahraničí, vaříme jim domácí stravu. Chci, aby se
naučili jíst zdravě, je to pro ně důležité pro
jejich zdraví do budoucna. Bruno je velký
jedlík a sní v podstatě cokoliv, ale s Maxem
je to trochu boj. Je po mně vybíravý, já jsem
jako malá byla prý stejná. Jako většina malých dětí milují sladké, hlavně čokoládu. Ale
jsou zvyklí jíst i hodně ovoce, což jsem moc
ráda. A co jim nesmí nikdy chybět, je Kubík.
Ten mají neustále v ruce a dokážou se i občas o něj i poprat.

LÉTO BUDETE MÍT ODPOČINKOVÉ, JAKÉ PRACOVNÍ ZÁVAZKY
NA VÁS ČEKAJÍ OD ZÁŘÍ?
JAKÝ JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ
RITUÁL SE SYNY?
Určitě večerní koupání. Oba kluci mají
strašně rádi vodu a koupání si pokaždé
pořádně užívají. Pravda, vždycky při něm
vytopí celou koupelnu, ale to vůbec nevadí.

MAJÍ NAOPAK KLUCI NĚJAKÝ
RITUÁL S T ÁTOU, DO KTERÉHO
JIM VY JAKO HOLKA NEZASAHUJETE?
Jejich rituálem je večerní vykládání pohádek, hrají si například často společně na
schovku, to kluky moc baví. Tatínek je učí
taky jezdit na kole a dělá s nimi spoustu
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dalších všech možných i nemožných vylomenin, které umí jen tátové. A já je při nich
strašně ráda pozoruji.

K ČEMU BYSTE S MANŽELEM
RÁDI SYNY VEDLI? A DÁ SE UŽ
TEĎ ROZPOZNAT, CO KTERÉHO
Z NICH BAVÍ, KTERÝ SE JAK VYHRAŇUJE?
Naše syny vychováváme ke slušnosti a k lásce. Už se také začínají zajímat o sport. Maxíka například hrozně baví golf. Bruno nejraději tančí u Teletubbies. Oba dva zajímá
všechno, co se týká aut, asi jako všechny
kluky v jejich věku.

V září odstartují nová castingová kola soutěže Czechoslovak TopModel, která vyhledává nové tváře pro modeling, a jíž jsem
ředitelkou. Letos se bude konat druhý ročník. Tato soutěž je něco jako mé třetí dítě.
A zároveň můj splněný sen, protože jsem
si už dávno přála stát se ředitelkou takového projektu. Ráda předávám zkušenosti
mladým začínajícím modelkám, baví mě
sledovat, jak jsou už ve velmi mladém věku
cílevědomé, jak na sobě pracují. Také se připravuji na jeden projekt, na který se moc
těším, ale o kterém nemůžu ještě nic prozradit. Dozvíte se o něm ale už brzy.
Monika Seidlová, foto Maspex

ZÁBAVA
PRO CELOU
RODINU

BUBBLE CITY
BAZÉNY, TOBOGÁNY,
SKLUZAVKY, WELLNESS
JÁ A MŮJ AQUALAND-MORAVIA.CZ

letní knižní hity
Franz-Olivier Giesbert abby clementsOvá

Himmlerova kuchařka zmrzlinové sedmé nebe
Přeložila Helena Beguivinová, 348 Kč

Přeložila Magda Pěnčiková, 298 Kč

román, který dojal i pobavil Francii a měl velký úSpěch u čtenářů i kritiky. himmlerova kuchařka nabízí FaScinující jízdu hrůzami dvacátého
Století, ale i požitky života, které Si vychutnáte do poSledního SouSta!

Sladké a báječné letní pochutnání, Slunečný příběh o přátelStví, rodině
a cukrárně, radoSt číSt od začátku až do konce.

Rózin příběh je procházka dvacátým stoletím po Turecku, Provenci,
Paříži, Spojených státech, Číně; zažila první masakr Arménů, pronásledování Židů, bludy maoismu;
tisíce pikareskních dobrodružství
včetně velkolepé večeře s otrávenými houbami, cestami se Simone de Beauvoir, bez výčitek stiskla
spoušť svého Glocku 17, vařila
Himmlerovi i Führerovi, milovala
bezvýhradně, vše s jedinou myšlenkou: je-li historie peklo, život je
nebe. Seznam jejích lásek i těch,
kteří jí ublížili, je dlouhý a barvitý.
Po každém pádu našla sílu vstát
a vykročit zase vpřed – obvykle
pod praporem na němž vlálo starozákonní heslo „Oko za oko, zub za
zub“.

Když Imogen a Anně náhle zemře babička a odkáže jim cukrárnu na pláži, jejich životy se
převrátí naruby. Jenže staromilská retro cukrárna potřebuje
zoufale získat zákazníky, jinak
dědictví babičky Vivien zmizí nadobro. Blíží se léto a Anna s Imogen se rozhodnou, že to nevzdají a že právě jejich zmrzlinárna se
dostane na mapu gurmánských
zážitků na jižním pobřeží Anglie.
Jenže zatímco Imogen zůstane
za pultem, Anna se vydá do Itálie pochytat nejnovější trendy
ve světě zmrzliny – a přitom zjistí, že práce po boku špičkových odborníků může přinést nejen nové znalosti…

knihy pohodlně zakoupíte také v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

SIMONA
KRAINOVÁ

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Otevřel se mi jiný svět

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ................................................................................................................................................................................................
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VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: ..................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.rodinaaja.cz
V případě dotazů pište na e-mail: info@rodinaaja.cz

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Pozvěte přátele a předveďte
své kulinářské umění
Sezona grilování je konečně tu! Není nic příjemnějšího než se s rodinou či kamarády sejít
u dobrého jídla a pití. Jediné, co potřebujete, je čerstvé maso prvotřídní kvality a dobrou náladu.
Vyzkoušejte na grilování například maso Vocílka z BILLY. Jeho výtečnou kvalitu zaručuje původ
z nejlepších českých chovů. Přesvědčte se sami.
A navíc: marinády pro maso Vocílka jsou bez éček, bezlepkové a bez laktózy.

www.billa.cz

VYBERTE SI SVŮJ
PŘÍSPĚVEK OD VZP
Maminky u nás mohou čerpat výhody
již od získání těhotenské průkazky.
Později si mohou vybrat z široké nabídky
výhod a příspěvků pro své děti.

Co je Klub pevného zdraví? Díky Klubu pevného zdraví můžete získat
příspěvek až 1 500 Kč na preventivní aktivity nebo využít některou
z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů.
www.klubpevnehozdravi.cz

