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VENDULA
KŘÍŽOVÁ
Do spousty věcí se vrhám po hlavě

Inzerce

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

lék Wobenzym®
může pomoci i Vám
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po ní,
kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unavení, hrozí nám chřipky a záněty
dýchacích cest.

Enzymy řídí fungování imunity

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat
rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě
podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Dlouholeté
výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena
v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym.

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli
lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít
užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo jiné virové
onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.

Více na www.wobenzym.cz
Informujte se u svého lékaře.

Aby se nemoc neopakovala

I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu.

Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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Editorial
Vedle naší redakce si jakýsi človíček původem z Moskvy otevřel ruský obchod. Nic
proti ruským potravinám, mnozí máme
ještě v paměti jejich čokoládové bonbony
(mimochodem, ty tam nemají…) či uzené
ryby. Takže počin jistě obdivuhodný, nicméně vzhledem k událostem na Krymu nepříliš
dobře načasovaný. Protiruská nálada v této
společnosti už dlouho nebyla tak silná.
Jakoby ty tanky na cizím územím a řeči
o bratrské pomoci mnozí z nás už jednou
slyšeli a ruskému bratrovi až tak nevěřili…
Každopádně, obchod zeje prázdnotou, pán
postává rozpačitě ve dveřích a vyhlíží zákazníky a ti přecházejí kolem se slovy legendární písně: Běž domů Ivane, na rtech.
Upřímně, ať si pán nechá obchůdek, kde
chce a pokud se hodná živit prací, držím
mu jen palce, ale ostatní Ivani ať si na
svých tancích odjedou, odkud přišli. Pachuť
ruského přátelství jsme zažívali dlouhé roky
a myslím, že by svět neměl zapomenout na
to, čeho je ruský absolutismus schopný.
Držím palce zdravému rozumu a nám všem.
Potřebujete-li v té přemíře nepříliš dobrých
informací i nějaký ten relax, jsme tu pro vás.
Tento měsíc i každý další…
Tak na shledanou příští měsíc a v lepších
časech

ZDRAVÍ

38 Když nás tělo trápí
42 Když nás trápí průjem
a zvracení

48 Strašák jménem klíště
60 Rakovina není jen pro staré

Titulní foto: Marie Votavová

Těhotenství

CO NÁS

ČEKÁ A NEMINE
Těhotenství není jen čekáním na miminko, ale pojí se s ním i celá řada
vyšetření, která mají za úkol sledovat, zda vše probíhá v pořádku.

Víte, co vše vás v těhotenství čeká?
Nejprve se podívejme na lékařské kontroly.
Pokud vaše těhotenství probíhá bez problémů, budou zřejmě probíhat v těchto intervalech:
•
Do 22. týdne těhotenství á 4 - 6 týdnů
•
Mezi 23. - 32. týdnem á 4 týdny
•
Mezi 33. - 36. týdnem á 3 - 4 týdny
•
Od 37. týdne do předpokládaného
termínu porodu, stanoveného nejlépe
ultrazvukem, 1x týdně
Ke konci těhotenství již prohlídky určuje
lékař – porodník dle nálezu a dle termínu
porodu. Jinak samozřejmě bude sledována
pacientka s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a jinak pacientka sledovaná pro
rizikové těhotenství!
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A co na vyšetření ženu čeká? Je zde:
•
Prováděna kontrola přírůstku hmotnosti
•
Měřen krevní tlak
•
Vyšetřena moč
•
Sledovány případné otoky končetin
(provádí porodní asistentka)
•
Měří ženě velikost dělohy vzdáleností
od stydké spony ve snaze zjistit normální průběh těhotenství.

VAGINÁLNÍ VYŠETŘENÍ
•

Zjistí stav poševního prostředí (event.
přítomnost infekce)
•
Stav porodních cest - děložního čípku,
nehrozí-li předčasný porod či potrat
Od 20. - 22. týdne lékař současně zjišťuje
i vitalitu plodu (dotazem těhotné na po-

hyby a jejich kvalitu, poslechem srdečních
ozev)

VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEM
Během těhotenství vás čeká několik vyšetření ultrazvukem. první vyšetření přichází
na řadu hned po zjištění těhotenství a slouží k ověření gravidity, umístění oplodněného vajíčka v děloze a zjištění jeho životaschopnosti.
Další ultrazvukové vyšetření probíhá mezi
11. - 14. týdnem se zaměřením na časný
záchyt možných vývojových vad plodu. Při
tomto ultrazvukovém vyšetření se stanovuje velikost plodu a provádí tzv. datace
gravidity, kdy se určí předpokládaný termín
porodu. Ten je přesnější než termín podle
poslední menstruace nebo podle prvních

Těhotenství

vady, změření velikosti plodu a stanovení
jeho správného růstu, určení polohy placenty a množství plodové vody.

BIOCHEMICKÝ SCREENING
Další možné zjištění rizika vývojové vady
plodu umožňuje biochemický screening.
Dnes se standardně provádí odběrem krve
mezi 16. - 17. týdnem těhotenství, při kterém zjišťujeme hladiny tří hormonů (alfafetoprotein, hCG a estriol - proto název triple
test) a přepočítáváme na věk ženy.
Toto vyšetření nám při pozitivním výsledku
odhalí riziko genetické (chromozomální)
vady plodu se 64% pravděpodobností. Při
pozitivním výsledku je doporučeno těhotné
ženě podrobnější vyšetření - odběr plodové vody (amniocentéza), které je v tomto
případě plně hrazené pojišťovnou a slouží
ke genetickému vyšetření plodu. Na některých pracovištích je již dnes možné provést
biochemické vyšetření od 10. do 12. týdne,
které současně s podrobným ultrazvukovým vyšetřením ve stejném období stanoví
riziko chromozomální vady plodu s pravděpodobností až 84 %. Invazivní vyšetření
(amniocentézu nebo odběr vzorků choria
placenty) je tak možno provést dříve.

pohybů plodu. Určuje se počet plodů a jejich vzájemný vztah (dvojvaječná event. jednovaječná dvojčata, vícerčata apod.).
Jak již bylo zmíněno, zaměřujeme se na
vývojové vady plodu. Některé závažné vývojové vady lze již v tomto termínu odhalit,
a to podle některých ultrazvukových známek (ztluštění šíjového projasnění plodu,
chybění nosní kůstky), lze i stanovit větší
míru rizika vývojové vady plodu a doporučit
provedení podrobného vyšetření plodu. To
zahrnuje odběr plodové vody, odběr vzorků
choriové tkáně (část placenty) ke genetickému vyšetření. V této fází těhotenství teď
některá genetická centra nabízejí i podrobný krevní test, který je neinvazivní a může
nahradit odběr plodové vody. Jedná se sice
o placenou záležitost, ale maminky, které mají obavy z následků odběru plodové
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vody ho jistě upřednostní.
Další ultrazvukové vyšetření se provádí
mezi 18. - 23. týdnem se zaměřením na
podrobné prohlédnutí plodu k odhalení
vývojové vady.
V tuto dobu je možné u rizikových pacientek doporučit i speciální ultrazvukové
vyšetření dětským kardiologem, zkušeným
v prenatální kardiologii. Toto vyšetření je
vhodné pro ženy s anamnézou srdeční
vady, event. podezřením na vadu plodu,
s rodinnou či jinou zátěží. Provádí se jako
vyšetření specializované a není doporučováno rutinně všem.
Závěrečné vyšetření se provádí mezi 30. 32. týdnem těhotenství a opět slouží k vyšetření plodu a event. odhalení vývojové

V některých genetických centrech je k dispozici i speciální krevní test vyvinutý americkou společností, který dokáže rozeznat
přítomnost tří nejčastějších genetických
vad, tedy Downova, Edwardsova a Patauova syndromu, v 99,1 procentech. V budoucnosti se počítá s tím, že se přímo
z krve budou moci zjišťovat i další genetické problémy a využití bude širší.

DOPLŇKOVÁ VYŠETŘENÍ
Dalšími doplňkovými vyšetřeními během
těhotenství jsou genetická konzultace,
možnost genetické analýzy buněk plodu
odběrem mateřské krve - při zjišťování určitých onemocnění plodu, 3D/4D ultrazvuk.
V případě některých onemocnění těhotné,
jakými jsou cukrovka, zvýšená srážlivost
krve, vysoký tlak apod. plánuje porodník
během těhotenství další specializovaná vyšetření. Jimi mohou být častější ultrazvuk
s vyšetřením průtoků krve cévami placenty
a plodu (tzv. Doppler).
Zdroj: bonella.cz
Foto: SAMphoto.cz

MAMINKY,
ČERPEJTE VÝHODY S VZP!
Budoucím i stávajícím maminkám nabízíme spoustu
možností na čerpání příspěvků a výhod, a to již po získání
těhotenské průkazky. Jako poděkování za přihlášení
vašeho miminka k VZP získáte dárkový balíček zdarma.
www.vzpvybavicka.cz

Spoustu výhod a atraktivních slev pro sebe i svoje děti získáte také díky
Klubu pevného zdraví! Více se dozvíte na www.klubpevnehozdravi.cz
Děkujeme, že jste si pro sebe i své děti vybrali VZP ČR.
3VZP0344_MojeRodina_210x148.indd 1
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Co čekat v radostném očekávání
Nejčtenější příručka o těhotenství na světě,
které se již prodalo více než 35 milionů výtisků,
obsahuje odpovědi na všechny otázky, které
byste se bály položit svému lékaři, nejnovější
informace o těhotenství, porodu a způsobu
života budoucích rodičů, včetně plánování početí,
výběru lékaře, alternativních způsobech porodu,
dalšího těhotenství, problematiky dvojčat, sexu
v těhotenství a způsobu, jak zacházet s běžnými
i méně běžnými příznaky těhotenství. Kniha se stala
námětem k filmu Jak porodit a nezbláznit se.

594 stran

15 x 23 cm

399,- Kč

WWW.SLOVART.CZ

Těhotenství

ČEKÁME
DVOJČÁTKA
Pro někoho splnění celoživotního snu, dvojnásobná radost, pro druhého
dvojnásobná starost a noční můra. Řeč je o dvojčátkách a „vícerčátkách“.
V poslední době se vícečetných těhotenství objevuje stále více, a to
zejména v souvislosti s metodami asistované reprodukce.

Běžně se dvojčata vyskytují na 80-90 porodů, z IVF programů vychází zhruba každé
čtvrté těhotenství jako vícečetné, tedy je to
poměr 1:4! Častěji se rodí dvojčata vícerodičkám a ženám starším, existují i rasové
rozdíly. Dispozice k porodům vícerčat se
též dědí, a to z matčiny strany. U dvojčat
se rozlišují jedno a dvouvaječná, přičemž
dvouvaječná jsou 4x častější. Ta vznikají
ze samostatných buněk, a mají tedy vždy
samostatnou placentu i obaly. Zajímavé je
i rozložení pohlaví. Zatímco jednovaječná
jsou vždy identického pohlaví, u dvouvaječných mírně převyšuje četnost ženského
pohlaví, přičemž procentuálně je nejčastější kombinace 2x děvče, potom 2x kluk
a kombinace chlapec-děvče je nejméně
častá. Dvojčata je možné spatřit na ultrazvuku asi v 8. týdnu těhotenství, protože
je však riziko potratu mnohem vyšší než při
„jednoduchém“ těhotenství lze diagnózu
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životaschopných dvojčata určit jen stěží dřív než na začátku druhého trimestru,
tedy asi ve 12. až 14. týdnu.

VZNIK VÍCEČETNÉHO
TĚHOTENSTVÍ
Existuje několik cest jak může vícečetné těhotenství vzniknout:
1. Dochází k uvolnění více vajíček z vaječníku a obě (nebo více než dvě) jsou
následně oplodněny. Takto vznikají
tzv. dvouvaječná dvojčata.
2. Je uvolněno pouze jedno vajíčko z vaječníku, ale rozdělí se na dvě další, takto vznikají tzv. jednovaječná dvojčata.
3. V případech léčby neplodnosti jsou
obvykle oplodněny a do dělohy zavedeny tři vajíčka, většinou nedochází
k tomu, že by se dále vyvíjely všechny
tři, ale i k tomuto případu může dojít.
Co se týče placenty a obalů plodu, může

docházet k různým kombinacím. Například
můžete mít dvě miminka, dvě placenty
a dva plodové obaly. Můžete mít také dvě
miminka, jednu placentu a dva plodové
obaly apod.

PŘÍZNAKY MOŽNÉHO
VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ
Prvním příznakem je bezesporu rychlejší
přibývání na váze. V porovnání s jednočetným těhotenstvím dochází u vícečetných
těhotenství k většímu váhovému přírůstku
- cca 15 - 25 kg oproti 10-20 kg. Častější
je také ranní nevolnost, zvracení a únava.
Stoprocentně ale vícečetné těhotenství
určí ultrazvuk v počátku těhotenství, neobjeveno až do porodu zůstávají zhruba tři
procenta mnohočetných těhotenství. Upozornit na možné mnohočetné těhotenství
mohou i neobvykle zvýšené hladiny hormonů v rámci tzv. triple testu, který se u nás

Těhotenství

provádí u všech těhotných žen okolo 16.
týdne těhotenství.

RIZIKA VÍCEČETNÉHO
TĚHOTENSTVÍ
Vícečetné těhotenství je obecně považováno za rizikovější než jednočetná gravidita.
Může se stát, že jeden ze zárodků v rané

fázi zanikne, přestane se vyvíjet nebo odumře. V takovém případě se většinou zárodek vstřebá a ten, který přežil, se dále
vyvíjí. Když se to stane v prvním trimestru,
většinou se nemusíte bát, protože to nevede k žádným komplikacím, pokud by však
k tomu došlo později, může to být problém. I proto je každé vícečetné těhoten-

NEVÝHODY DVOJČAT:
•
Více práce - přebalit ne jednou, ale dvakrát, nakrmit, uhoupat, atd. Tato nevýhoda je
znát, když jsou děti malé.
•
Další nevýhodou je větší psychické napětí. Když pláčou obě děti najednou, když se obě
v noci budí proti sobě. Mít dvojčata je v každém případě větší stres.
•
Méně peněz - vše se musí koupit dvakrát, maminka však bere jen jeden rodičovský
příspěvek.
•
Méně času - to je zároveň i výhoda. Rodiče dvojčat se nemohou každému z dětí věnovat
tak, jak to může dělat maminka jednoho dítěte.
•
Větší fyzická námaha - nošení dvou dětí najednou do schodů, to je panečku pořádná
dřina!
VÝHODY DVOJČAT:
•
Děti si mají s kým hrát, mají parťáka. Vždy je po ruce někdo, s kým si mohou hrát a sdílet
tajemství.
•
Dvojčata nejsou osamělá a opuštěná.
•
Nebývají rozmazlená. Rodiče jsou více vytíženi, takže na nějaké rozmazlování nezbývá
tolik času.
•
Lépe se prosazují v dětském kolektivu. Už odmala se učí, že nejsou na světě samy, že
o jejich hračky může mít zájem i někdo druhý, osvojují si řešit neshody a obhájit svá
práva.
•
Bývají skromnější. Právě proto, že rodiče mají méně peněz a nemohli jim všechno hned
koupit. A navíc, skromnost je krásná vlastnost, kterou v dospělosti oceníte nejen vy, ale
i dítě.
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ství bráno od samého začátku jako rizikové, zkrátka už jenom proto, že je vícečetné.
Častěji take může dojít ke zvýšení krevního
tlaku v těhotenství, předčasnému porodu,
opoždění růstu jednoho nebo druhého plodu (hypotrofie), k tzv. twin to twin syndromu (tj. jeden plod „ubírá” živiny druhému
a dochází k výraznému opoždění v jeho
růstu). Dvojčátka se také mohou lišit i tempem růstu v bříšku. Proto se také vícečetná
těhotenství častěji vyšetřují ultrazvukem.
Pokud měla dvojčátka na začátku různou
velikost, ale rostou přibližně stejně rychle,
pak to nevadí tolik, jako když jsou na začátku obě stejně velká, ale jedno roste mnohem pomaleji než druhé. Na místě ale nejsou obavy a stres. Je dobré, aby nastávající
maminka byla s možnými riziky srozuměna,
ale nebrala je fatálně. Současná medicína
většinu z nich bez problémů zvládne.

POROD VÍCERČAT
Více než polovina dvojčat je porozena před
37. týdnem těhotenství. Z padesáti procent
vícerčata přicházejí na svět císařským řezem. Vedení porodu však závisí na mnoha
okolnostech včetně polohy miminek, a dalším průběhu vlastního porodu. Vaginální
porod je možný u dvojčat, která jsou obě
dolů hlavičkou, případně kdy první dvojče
(dvojče, které je uloženo v pánvi níže) je
uloženo hlavičkou a druhé dvojče koncem

Těhotenství

pánevním. Porod císařským řezem je nutný,
pokud je jedno z dvojčat uloženo v děloze
v poloze příčné, případně pokud je dvojče první uloženo dolů koncem pánevním
a druhé hlavičkou čímž dochází k tzv. kolizní poloze dvojčat. Uložení plodů v děloze určuje také vedení porodu. Asi ve 40%
jsou uložena obě dvojčata hlavičkou dolů,
v dalších 30% je první dvojče uloženo dolů
hlavičkou a druhé koncem pánevním. Další
polohy mohou být například uložení obou
plodů dolů koncem pánevním, příčná poloha jednoho nebo druhého dvojčete.

VAGINÁLNÍ POROD
Vaginální porod dvojčat probíhá prakticky
stejně jako porod jednoho miminka. Rozdíly tu ale jsou. Vlastní porod dvojčat (tzv.
druhá doba porodní) probíhá v klasické
gynekologické poloze a rutinně se provádí nástřih hráze (episiotomie). Po porodu
prvního dvojčete by mělo být druhé dvojče
porozeno do 15 minut. Během této doby
je druhé dvojče pečlivě monitorováno a případně jeho poloha oveřena ultrazvukem.
Porod druhého dvojčete je obvykle už snažší.

POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
Velkou roli, jak již bylo zmíněno hraje poloha dvojčat. Mezi další důvody k císařskému
řezu může patřit akutní zvýšení krevního

tlaku (např. tzv. preeklampsie), předčasné
odlučování placenty a další. Asi 3-4% tvoří samostatná skupina, kdy se první dvojče
narodí vaginálně a druhé císařským řezem.
Tento se provádí v případě akutně vzniklých
komplikací při porodu vaginálním jako je
například výhřez pupečníku, předčasné odloučení placenty, akutní hypoxie druhého
dvojčete ( tj. snížení zásobování miminka
kyslíkem).

PRVNÍ ROK S DVOJČATY
První měsíce samozřejmě nebudou žádná
legrace. Pokud budete na dvojčata sama
(a to většina maminek je) a manžel se bude
vracet domů pozdě z práce, pak brzy zjistíte, že je nutné si čas zorganizovat. Nejtěžších asi bude prvních šest neděl, než se
zaběhnete. Čekáte-li jednovaječná dvojčata, pak ty první týdny budou pořádnou
zkouškou. Dvojčata totiž mívají mezi sebou
velmi silné spojení - budou chtít nakrmit
ve stejnou dobu, budou plakat ve stejnou
dobu a tak dále. Pokud kojíte, nakojte je
najednou, pokud však krmíte z láhve, je
dobré, aby vám někdo pomáhal. Vytvořte
si pravidelný režim a pevně ho dodržujte.
Pravděpodobnější je u vícečetných těhotenství také poporodního splínu. Ušetřete
si čas - kupujte jednorázové plenky, nekoupejte každý den, stačí 2-3x týdně, nebo je
koupejte na přeskáčku. Kočárek nechávejte

někde v kočárkárně a na přenos dětí používejte baby vaky. A co spinkání? Počítat
musíte s tím, že neusnou nikdy zcela najednou, takže se může stát, že jedno usne
a druhé je vzhůru a chce si hrát, a když
se konečně unaví, to první se právě budí.
V prvních měsících toho moc nenaspíte
a nerušeně začnete spát tak kolem jednoho roku.
Obtížnější období začne (anebo nemusí)
v okamžiku, kdy začnou vaše dvojčata dostávat příkrmy. Ze začátku krmte z jednoho talířku a jednou lžičkou, později, když
se budou chtít děti krmit samy, už budete muset počítat s nepořádkem a drobky
všude kolem. S dvojčaty se také nevyhnete
společnému marodění. Bacily prostě přeskakují. Bude lepší, abyste si na to zvykla
a každou rýma nebrala tak tragicky. Jistě
že to není žádná legrace, mít třeba jedno
z dvojčat nemocné a druhé jako na potvoru
zdravé.

VÝBAVIČKA PRO PRVNÍ MĚSÍCE
DVOJČAT
•
•
•
•
•
•

10 bodíček; 10 dupaček nebo overálků
6 mikin (kabátků nebo svetříků)
2 bavlněné rukavičky proti poškrábání
4 bavlněné čepičky
4 páry dětských ponožek
podzim/zima: 2 teplé kombinézy
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•

podzim/zima: 2 rukavičky, 2 teplé čepičky, 2 látkové botičky (lze nahradit
teplými ponožkami)

•
•
•

KOUPÁNÍ, PŘEBALOVÁNÍ, PÉČE
•

dětská vanička; delfínek nebo lehátko
do vaničky
•
teploměr

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

jednorazové pleny
vlhčené ubrousky (nejlépe pro citlivou
pokožku, neparfémované)
přebalovací pult/ podložka na přebalování
krém na zadeček (např. Bepanthen)
cca 26 bavlněných plen (využijí se i při
podkládání dětí v postýlce, autosedačce nebo kočárku, při odříhnutí atd.)
dětské nůžky/kleště na nehty
krém na obličej (dle ročního období
nejlépe hypoalergenní)
teploměr
odsávačka na hleny (často se doporučuje odsávačka připojitelná na vysavač)
líh na čištění pupíčku
tyčky na čištění uší, nosu
gázové čtverečky 5 x 5 cm na očička
a ošetřování pupíčku
borová voda
prací prášek pro citlivou pokožku (Lovela nebo jiný určený pro děti)
Kapky pro kojeneckou koliku a bolesti
bříška (např. Espumisan)

SPÁNEK
• 2 dětské postýlky
70×140 nebo 60×120
s kvalitními matracemi.
(Děti mohou zpočátku spát
v jedné postýlce. Dvě postýlky jsou vhodné používáte-li monitory dechu.)
• 2 mantinely do postýlek (nejsou nutné, ale využijí se)
• 4 prostěradla do postýlky
• 4 nepropustné vložky
na matrace
•
3 zavinovačky nebo
rychlozavinovačky
•
4 spací pytle – cca 8090 cm (spíše lehčí, v zimě můžete dát vrstvu oblečení navíc)
•
2 monitory dechu (nejsou nezbytné, ale možná budete klidnější)

•

•
•
•
•

UMĚLÁ VÝŽIVA
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

dvojkočárek s pláštěnkou a moskytiérou
2 fusaky
2 deky
příruční taška/organizér na dvojkočárek/
jednorazové přebalovací podložky
2 autosedačky
v zimě se budou hodit 2 rychlozavinovačky – fusaky do autosedačky
na výlety do sněhu využijete lyže na
kočárek
v létě hodně pomůže stříška na kočárek proti slunci
na delší cesty budete potřebovat 2
cestovní postýlky (pro malá miminka
je vhodné pořídit závěsné vložky do
cestovních postýlek)

DALŠÍ POMŮCKY
•

•

•
•
kojící polštář pro dvojčátka (polštář využijete i pro uložení
miminek při krmení láhví nebo po
krmení)
2x kojící podprsenka, případně 2 kojící trička pro nenápadné kojení na
veřejnosti

8 lahviček 250ml + savičky na mléko
4 lahvičky se savičkou na čaj
sterilizátor (např. parní sterilizátor do
mikrovlnné trouby)
speciální kartáček na mytí lahviček
(jedna strana na mytí lahví a druhá na
mytí saviček)
feniklový dětský čaj
držáčky na dětské lahvičky (využijete
i když částečně kojíte),

PROCHÁZKY A CESTY

KDYŽ KOJÍTE
do vaničky
4 žínky
4 osušky
2 kartáčky a hřebínky na vlasy
sprchový šampón
dětský olej (olivový, slunečnicový)

jedno balení prsních vložek (na popraskaná prsa pomáhají prsní vložky
z bavlny a surového hedvábí)
krém na ošetřování prsních bradavek
(např. Bepanthen)
čaj pro kojící matky
odsávačka
2 kojenecké láhve 250 ml se savičkou
na mléko

•
•

ergonomické nosítko pro dvojčata
(vhodné pro rychlé přesuny a velmi
účinné při tišení miminek)
2 polohovací lehátka, jedno z nich
může být houpací lehátko na baterky
(částečně lze nahradit autosedačkami)
chůvička (hodí se zvláště ve větším
domě)
2 rozdílné hrazdičky
chrastítka, kolotoče nad postýlky
a další hračky
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: 9mesicu.cz, maminka.cz,
twinventive.cz

Balance SOFT

IS ALL YOU NEED

www.babypartner.cz distributor pro ČR, SR a MR

ONE
Pro úlevu od nadýmání
Klidné miminko – klidná maminka

5–10 kapek*
před kojením

Lék Espumisan® kapky 100 mg/ml obsahuje simeticon. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták. K vnitřnímu užití. * Dávkování pro kojence.
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

Na lžičku nebo
do lahvičky

Pro všechny věkové
skupiny

ESP-17-2014

Vaše miminko je přebalené, napapané, ale přesto
pláče a pláče. Často za to můžou prdíky a nafouklé
bříško. A právě tehdy použijte kapky Espumisan®.

Svět nejmenších

ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ

JAK NA TO?
Pediatři varují před znepokojivým nárůstem výskytu obezity u dětí
a následky, které má na jejich zdraví. Příčinou je, vedle nedostatku
pohybu, především nevhodná skladba jídelníčku. Tukové buňky se tvoří
do 3 let, potom v organismu přetrvávají, takže obézní děti snadno
přibývají na váze i v dospělosti. V životě na naše potomky číhá řada
nástrah, tak proč je ještě dobrovolně posílat do bitvy s nadbytečnými kily?

JEDÍ, CO JIM CHUTNÁ?
Pro zdravé a vyvážené stravování dětí platí
podobné zásady, jako v případě dospělých.
Ovšem racionální motivace zpravidla selhává, děti zkrátka chtějí jíst, co jim chutná,
takže čím dříve zjistí, že zdravé může být
i dobré, tím lépe. „Dítě je součástí stravování celé rodiny, nejlepší je, když dospělí jdou
příkladem a společně omezí solení, smažení, zvýší přísun celozrnných obilnin a zeleniny. Je třeba dětem trpělivě vysvětlovat,
proč jíst zdravě – například, že jim bude
chybět síla na sport, budou zase nemocní,
doma, bez kamarádů a podobně. Ale určitě nevyhrožovat ani neuplácet sladkostmi
- když sníš papriku, dám ti čokoládu,“ radí
zkušená výživová poradkyně Monika Divišová. Přidává i další praktická doporučení:
„Sledujte, co dítě jí ve škole či ve školce,
zajímejte se, co mu chutná, jestli si bylo
přidat. Nedovolte dětem, aby si samy braly
doma jídlo nebo si jej kupovaly. Jezte společně, v klidu a pohodě. Netrvejte na tom,
aby vše dojedly, když děti vidí, že rodiče
jedí, budou jíst taky, v žádném případě nevytvářejte okolo jídla negativní emoce. Motivujte děti tím, že je zapojíte do přípravy
a nové potraviny nabízejte s nápadem - po-
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lévku podávejte v talíři s obrázkem na dně,
ze zeleniny na talíři vytvořte obličej.“
Důležité je hlídat, aby děti přes den nezapomínaly pít, od 3 let cca 1,5 – 2 litry, nejlépe neslazených nápojů (pokud už sladit,
tak medem nebo jablečným 100% džusem). Také pro děti platí zásada, že snídaně
je základ a jíst se má pravidelně, 5x – 6x
denně.
Čeho konkrétně se podle Moniky Divišové v (nejen) dětském jídelníčku vyvarovat?
Potravin obsahujících rafinovaný bílý cukr
(čokolády, oplatky, buchty, koblihy, bábovky). Potravin obsahujících nevhodné tuky
(uzeniny všeho druhu, smažená jídla, fastfood, rostlinné margaríny, tučné typy masa,
sušenky, oplatky, tučné a slazené smetanové krémy). Průmyslově zpracovaných potravin (konzervy, hotové barvené pudinky,
tavené sýry, bujóny). Potravinářských aditiv
(konzervanty, barviva, ochucovadla, látky pro zvýšení trvanlivosti). Nadměrného
používání bílé mouky (bílé pečivo a těstoviny, omáčky a polévky zahušťované bílou
moukou). Nahnilé a plesnivé zeleniny (nikdy neokrajovat, rovnou vyhodit). Pozor na
mořské plody a další alergizující potraviny
(sója, laktóza, exotické ovoce, citrusy, bur-

ské ořechy, lepek), kravské mléko, které je
nesnadno stravitelné.
Naopak vhodnými surovinami pro přípravu
dětských jídel jsou: Zelenina a ovoce (batáty, avokádo, mrkev, brokolice, květák,
cuketa, dýně, špenát, celer, petržel, avokádo, fenykl, jablka, hrušky, broskve, banány,
hrozny, meloun, švestky, borůvky, meruňky). Tuky (olivový olej, bio máslo, omega
3 – rybí tuk – z tučných ryb nebo ve formě
doplňku stravy, mleté lněné semínko). Oříšky a semínka (do 1 roku ne, potom rozemleté vlašské ořechy, lískové ořechy, para
ořechy, sezamové semínko, slunečnicové
semínko, dýňové semínko, NE burské ořechy). Sacharidy (brambory, celozrnná rýže,
pohanka, jáhly, kroupy, quinoa, celozrnné
těstoviny a kuskus, bulgur, neslazené instantní kaše z těchto surovin. Vločky (ovesné, pšeničné, jáhlové, pohankové). Pečivo
(nejlépe kváskový chleba bez přídavků
kypřidel a ochucovadel). Celozrnná mouka
pšeničná, žitná (pro občasné pečení ovocných koláčů), rýžová mouka, amarantová
mouka. Luštěniny (od cca 18 měsíců červená čočka, později přidávat postupně další).
Mléčné výrobky (kysané mléčné produkty,
kozí produkty, neslazené bílé jogurty – ne

Svět nejmenších

light!, Lučina, cottage sýr, žervé, ricotta,
občas kvalitní tvrdý sýr). Maso stačí dětem
1-2x týdně (bio kuřecí, krůtí, králičí, rybí),
vejce v bio kvalitě.

DESATERO VÝŽIVY DĚTÍ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou
stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,
celozrnné potraviny, mléčné výrobky,
ryby a drůbež.
Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5-6x

denně; velikost porce přizpůsobte
jejich růstu, hmotnosti a pohybové
aktivitě.
Dodávejte dětem pravidelně kvalitní
zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso,
luštěniny, cereálie).
Několikrát denně dětem podávejte
mléčné výrobky, přednostně polotučné.
Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky
a oleje před živočišnými tuky.
Učte děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně
z cereálií, ovoce a zeleniny.
Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl
a solené potraviny dětem nabízejte

jen výjimečně.
Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5
litry tekutin denně.
9. Učte děti zdravému způsobu života
svým vlastním příkladem a aktivně se
zajímejte o to, co jedí mimo domov.
10. Pravidelně konzultujte zdravotní stav
dítěte (hladinu cholesterolu, krevních
tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.)
s jeho praktickým lékařem.
8.

DĚTSKÉ SVAČINY
Samostatnou kapitolu ve výživě dětí tvoří,
jak se zmiňujeme i v rubrice Škola základ
života - svačiny. Tudíž jen v krátkosti….
Pravidelné svačiny zabraňují hladu a dodávají potřebnou energii pro učení a sportovní aktivity. Podávání svačin dětem je velmi
důležité nejen pro jejich správný vývoj, ale
také pro vytvoření celoživotního návyku
pravidelně se stravovat.

SPRÁVNÁ SVAČINA PRO DĚTI
Co je tedy myšleno zdravou svačinou pro
děti? Spolehlivá dodávka vitamínů je zejména v ovoci a zelenině. Krom vitamínů
nám také dodávají minerální látky. Další nezbytnou součástí svačin jsou obiloviny. Obi-

loviny podáváme nejčastěji ve formě celozrnného chleba, cornflakesů nebo müsli
tyčinek. V tomto případě není pravidlo, že
každá müsli tyčinka je vždy pro organismus
přínosem. Měli bychom věnovat pozornost
množství cukrů a tuků uvedených na obalu.
Mnohé jsou uvedeny jako zcela dietní, ale
po kontrole na údaje zjistíte, že tomu tak
mnohdy není.
Další důležitou složkou svačin jsou mléčné
výrobky (jogurty, smetánky, tvaroh, mléko,
sýr). I zde věnujeme pozornost množství
tuků. V neposlední řadě je nutno včlenit do
zdravé svačiny i dostatečný příjem tekutin.
Nejčastěji podávanou tekutinou by měla
být voda. Spolehlivě zažene žízeň a přitom
neobsahuje kalorie nebo cukry. Minerální
vody a perlivé vody jsou vhodné zejména
při sportovních aktivitách. I zde bychom
však měli věnovat pozornost množství kalorií a zaměřit se také na to, zda neobsahují nějaká barviva. Ovocné džusy jsou velmi vítanou tekutinou, pokud jsou čerstvě
vylisované. Mnoho balených džusů totiž
obsahuje velké množství přidaného cukru
a konzervačních látek.
Proč je zdravá svačina tak důležitá pro
správný vývoj dětí, ale i dospělých, bylo již
zmíněno ve druhém odstavci. Měli bychom
také upozornit na následky, které mohou
vzniknout nepravidelnou a ne příliš zdravou
stravou. Nesprávná výživa často vede k řadě
onemocnění jako např. k oslabenému imunitnímu systému, poruchám zažívání, rakovinám, diabetu, vysokému krevnímu tlaku,
onemocnění srdce, cév či obezitě.
Tipy na zdravou svačinu
1. Celozrnný chléb či rohlík s rostlinným
tukem a kuřecí šunkou + zelenina +
voda
2. Celozrnný chléb s tvarohem a pažitkou + zelenina + voda
3. Rohlík s rostlinným tukem a medem +
ovoce + voda
4. Müsli s ovocným jogurtem + ovoce +
ovocný nápoj
5. Přesnídávka nebo smetánek + ovoce + oříšky, rozinky + voda
6. Celozrnný chléb se šunkou a sýrem +
zelenina + sušené ovoce + ovocný čaj
Každý příjem by měl odpovídat výdeji,
a proto je dobré zvolit jinou svačinu pro
klidný, odpočinkový den a jinou pro výlety
či sportovní aktivity.
Zdroj: Wellnesia.cz, vyzivadeti.cz,
Zijzdrave.cz
Foto: SAMphoto.cz

Slané kraslice v Myslbeku
Nechcete o Velikonocích sedět doma? Přijďte na
velikonoční festival do Nákupní galerie Myslbek
(NGM) v Praze. Koná se za každého počasí!
Výtvarné dílny, společná výzdoba obřího
vejce přímo v pasáži Myslbek, tisk 3D kraslic,
charitativní prodejní výstava velkých kraslic
vytvořených výtvarníky, designéry, ale
i samotnými návštěvníky bezprostředně v době
konání velikonočního festivalu. Jestliže si
některou z nich zamilujete, můžete si ji rovnou
na místě zakoupit. Kromě originální výzdoby
získáte i dobrý pocit, neboť výtěžek z jejich
prodeje dostane Klub nemocných cystickou
fibrózou, který podporuje rodiny s tzv. slanými
dětmi.
Velikonoční program s výtvarnými dílnami bude
v pasáži Myslbek probíhat celý předvelikonoční
týden od pondělí 14. do 21. dubna od 14 do 18
hodin. Charitativní prodejní výstava probíhá
s otvírací dobou NGM Po-So 8.30 -22.00 h
(obchody 9 – 20 h), Ne 10 -19 h.

péče v každé lžičce

To nejlepší z přírody dětem
Pro naše nejmenší chceme to nejlepší. Starostlivě
pěstované ovoce a zelenina, maso z kontrolovaných
chovů. Nutričně vyváženou stravu vytváříme spolu
s předními odborníky na výživu dětí.
S Hamánkem máte jistotu, že dáváte svému dítěti
to nejlepší, co nám příroda nabízí.

SOUTĚŽ!
Kupte 3 výživy Hamánek a soutěžte každý
týden o rodinné pobyty ve wellness
hotelu Grand**** Jasná, Nízké Tatry
na 4 dny včetně polopenze a vstupu do wellness & spa.
Soutěž probíhá od 3. 3. do 27. 4. 2014. Je nutné uschovat
účtenku! Je možné soutěžit se všemi výrobky z řady Hamánek.
Není třeba, aby byl výrobek označen soutěžní etiketou.

Pro novinky a aktualizované informace o akcích
galerie Myslbek navštivte portál
www.ngmyslbek.cz a www.facebook.com/myslbek

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

Čarodějná příchuť HARIBO Chamallows Barbecue

Zelené vitaminy
Vylepšete svoji jarní detoxikaci pořádnou dávkou přírodních
vitaminů ukrytých v unikátní novince Green Trio Medicol. Speciální
směs zeleného ječmene a sladkovodních řas
spiruliny a chlorelly přináší v jedné tabletě
ideální kombinaci zelených potravin, které
detoxikují, harmonizují a posilují organismus. Dopřejte si i vy sílu čistě přírodního
multivitamínu.
Cena balení na tři měsíce je 405 Kč .

Zakoupíte v lékárnách nebo na

WWW.ZDRAVASTREVA.CZ

Vzduch magické poslední
dubnové noci provoní tisíce
ohňů, ve kterých se pálí
figuríny čarodějnic. Co však
tuto čarodějnou noc provoní
ještě více, je opékání různých
kulinářských dobrot. Připravte
sobě i svým dětem opékací
klacíky a plný sáček HARIBO
Chamallows Barbecue. Cukr po
opečení na povrchu lahodně
zkaramelizuje a HARIBO
Chamallows se vám v ústech
doslova rozpustí.

Hygienické ultrasavé podložky Puppy Field

Odsávačka hlenů

Puppy Field hygienické ultrasavé podložky jsou

LIVINGLAB

určeny pro štěňata a jejich snadnější výcvik při

Odsávačka hlenů na baterie
LivingLab je velmi účinná,
pohodlná. Jistě ji oceníte nejen
na cestách.
Zakoupíte v lékarnách nebo
na www.nextik.cz

učení základních hygienických návyků. Jsou vhodné též pro dospělé psy, kteří nemohou pravidelné
venčení ven, pro psy nemocné, inkontinentní
a v seniorském věku. Dodáváme v rozměru 60
x 60 cm a Sanitary pads velikosti XL 90 x 60 cm
určené pro ordinace i domácnosti.

www.tommiland.cz

BIO-RARÁŠKOVA
POZNÁVACÍ SADA

Čáry máry, pod kočáry!
Letošní horkou a doslova zářivou novinkou je dětská edice Crocs Lights. Motivy
po obvodu botičky mají zabudované LED
světýlka a obrázky se tak s každým krokem barevně rozzáří. Dřeváčky Crocs jsou
lehounké, odolné a díky ortopedickému
tvarování výstelky zajištují zdravý vývoj
dětského chodidla.
Ke koupi v Crocs store v pražském Centru
Chodov, v Centru Černý Most a na
WWW.URBANLUX.CZ

9 různých druhů čajů,
20 nálevových sáčků

Pro všechny ty, kteří se nemohou stále nabažit pokladů
přírody, SONNENTOR připravil a zabalil všech 9 druhů
ky
raráškových čajů do jedné krabičky. Zejména malé fanoušky
ky
potěší také krásně ilustrovaná krabička s otevíracími dvířky
a uvnitř ukrytým malým překvapením.
Vítejte v barevném a chutném světě přírody!

www.sonnentor.cz

Vincentka pomůže při nahlazení i alergiích
Nenechte se zaskočit pylovou či prachovou alergií. Soutěžte s námi
o 5 balíčků produktů Vincentka, které vaše horní cesty dýchací udrží čisté
a odolné proti alergenům. Vincentka NASALIS či nosní sprej přispívá k urychlení
obnovy přirozeného prostředí sliznic a ke zlepšení obranyschopnosti, sliznice
zklidňuje a zabraňuje jejich zduření. Produkty nejsou návykové a mohou být,
na rozdíl od jiných nosních sprejů, používány dloubodobě.

VYHRAJTE JEDEN Z 5 BALÍČKŮ •
•
S PRODUKTY PRO ALERGIKY
OD SPOLEČNOSTI VINCENTKA •

1x Nosní sprej
1x Nosní sprej Junior
1x Vincentka NASALIS

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Nosní sprej Junior je vhodný pro děti:
A)
od 5 let
B)
od 3 let
C)
od narození
Odpověď a více informací naleznete na: www.vincentka.cz

LIBENAR

SPRÁVNÁ DVOJKA
Pereme pro děti, miminka i maminky s citlivou
pokožkou.
Novou tajnou zbraní moderních maminek je
speciální prací přípravek s obsahem mýdla určený k šetrnému praní kojeneckého a dětského
prádla - Bupi BABY tekutý prací prostředek. Jeho
složení nedráždí citlivou dětskou pokožku a prací
gel je vhodný i pro alergiky, protože neobsahuje
žádné enzymy, fosfáty, barviva, bělidla ani optické
zesvětlovače. Použitý parfém je bez alergenů.
K závěrečnému máchání lze přidat Bupi BABY
aviváž, která prádlo příjemně provoní a změkčí.
Více o této tradiční slovenské značce na
WWW.BUPI.CZ
Ke koupi: TESCO, Billa, Ahold, Feedo.cz

Zdravotnický prostředek Libenar nosní kapky pro děti se používá nejen
pro každodenní hygienu nosu u novorozenců. Čistí nos u dětí, které
ještě neumí správně smrkat.
odstraňuje přebytečné nosní sekrety a díky svému zvlhčujícímu
účinku rychle zklidňuje suchou
sliznici.
Je vhodný zejména při běžné
a alergické rýmě, jako pomoc při
odsátí nosního hlenu a usnadnění správného kojení i spánku.

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

HRAJTE S HAMÁNKEM O WELLNESS
POBYTY
Potřebujete si po zimě s dětmi odpočinout a načerpat nové síly? S Hamánkem můžete hrát až
do 27.4.2014 každý týden o rodinné pobyty ve
Wellness hotelu Grand**** Jasná v Nízkých Tatrách. Hrajeme také o spoustu dalších cen. Stačí
zakoupit minimálně 3 výrobky značky Hamánek,
uchovat účtenku a zapojit se do soutěže. Navíc
každý soutěžící získává slevu na pobyt v hotelu.
Více informací na WWW.SOUTEZ-HAMANEK.CZ

Jak na odřeniny
Na odřené lokty a kolínka u Vašich dětí,
zkuste náplasti Cosmos Dětská antibakteriální. Náplast je opatřena speciálním
polštářkem obsahujícím ionty stříbra.
Ionty působí pouze uvnitř polštářku, kde
ničí bakterie zachycené ze sekretu rány.
Polštářek má i tlumicí efekt, díky kterému
chrání ránu před tlakem a bolestí. Náplasti mají zaoblené rohy a jsou tvarované
přímo pro ošetření loktů a kolen. Navíc,
veselé obrázky se zvířátky zvednou Vašemu dítěti náladu.

WWW.NAPLASTICOSMOS.CZ

JOALIS WLHERB
Doplněk stravy, tablety s rostlinnými
extrakty. Bylinný přípravek, který přispívá
k normálnímu energetickému metabolismu.
S příjmem potravy je v čínské medicíně
spojován zejména okruh sleziny. Jeho
detoxikace je proto zcela nezbytná. Preparát
WLHelp pomáhá optimalizovat správnou
činnost metabolického systému.
Bylinný přípravek optimalizuje činnost
metabolického systému, odbourává
přebytečné tuky a prokazuje skvělé výsledky
v případě obezity. Reguluje lipidy, snižuje
hladinu cholesterolu a triglyceridů.

Více na WWW.ECCKLUB.CZ

PEJSKOVA
SESTŘIČKA

Cena: 387 Kč
Obsah: 100tabl.

Tato psí slečna ve
veselé sukýnce vykouzlí
na tváři úsměv každé malé holčičce!
• Hračka mluví česky a kombinuje
2 režimy přehrávání – učení a hudební
zábavu až s 10 písničkami.
• Na tělíčku Pejskovy sestřičky najdete
5 interaktivních bodů, pomocí kterých
se dítě snadno naučí abecedu, části
lidského těla a barvy.
• Milým zpestřením je svítící srdíčko,
které bliká a „tančí“, když hračka
mluví a zpívá.

Svět nejmenších

CO ŘÍKÁTE NA
LÁTKOVÉ PLENY?
Jednou z otázek, které řeší nastávající rodiče, je: „Do čeho budu
přebalovat?“. Je to otázka poměrně nová. Celé generace měly v tomto
ohledu naprosto jasno, protože jiná možnost než čtvercové plenky
neexistovala. V posledních 20 letech se pak situace s příchodem
jednorázových plen naprosto obrátila a látkové pleny se staly symbolem
alternativních rodin: kdo jiný by také chtěl prát v ruce, vyvařovat a žehlit,
když má možnost prostě přebalit a vyhodit? Proč si tedy dnes tuto otázku
klade tolik rodin?

EKOLOGIE? EKOLOGIE!
Prvním argumentem, který většinu z nás
napadne ve spojitosti s látkovými versus
jednorázovými plenami, je ochrana životního prostředí. Čísla zde hovoří jasnou
řečí: jedno dítě vyprodukuje při používání
jednorázových plen po dobu dvou let až
1 tunu odpadu tvořeného nasáklými plenami. Tento odpad je velmi špatně spalitelný
a rozkládá se cca 400 let. Trochu děsivá
představa… Přesto ekologie není hlavním
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argumentem pro používání látkových plen.

také výrazně prodyšnější a šetrnější ke kůži
než plenky jednorázové.

HLAVNÍ DŮVOD: ZDRAVÍ
S nárůstem problémů jako jsou alergie,
atopický ekzém a další se pozornost rodičů obrací na množství chemikálií, jimiž jsou
jejich děti obklopeny. A v tomto ohledu
látkové plenky jasně vítězí. Materiálové
složení si na každé plence přečtete a jen
výjimečně bude obsahovat více než dva-tři
řádky. Látkové plenky jsou ze své podstaty

RODINNÁ KASA RADOSTNĚ JÁSÁ
Druhým nejčastějším argumentem pro volbu látkových plen je finanční úspora, a to
především v rodinách, které plánují více než
jedno dítě. Rozhodnete-li se pro látkové
pleny, čeká vás na počátku větší investice.
Rozhodování je srovnatelné s koupí kočárku. I zde můžete volit mezi komfortnějším,

Svět nejmenších

ale dražším, a jednodušším - levnějším řešením. Látkové plenky přitom mohou znamenat ještě jednu úsporu, a to čas a pohonné
hmoty. Pořídíte-li si totiž pro dítě kompletní
výbavu, kterou následně používáte po celé
plenkovací období vašeho dítěte, odpadne
pro vás nutnost jezdit na nákupy balíků jednorázových plen (v rámci rodinného hospodaření často spojená i s neustálým hlídáním
slevových akcí).
V zájmu spravedlnosti nutno přiznat, že
pro část maminek se látkové plenky stanou
sběratelskou vášní. Ty potom naopak mnoho času věnují sledování novinek, jejich
nákupu a následně prodeji starších kousků.
To už je ovšem opravdu věcí záliby, nikoli
nutnosti.

LEVNÉ JEDNORÁZOVÉ PLENY?
Zcela na rovinu: jsou i rodiny, které za jednorázové pleny zaplatí výrazně nižší částku.
K úspoře vedou dvě cesty: nákup nejlevnějších značek nebo méně časté přebalování.
Ani jednu z uvedených taktik nelze doporučit.
Velmi nízká cena a kvalita obvykle ruku
v ruce nechodí, vždy je to něco za něco.
A je nutné důkladně zvážit, zda šetřit na
kvalitě produktu, který má dítě v nejcitlivěj-
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ších partiích na holé kůži 24 hodin denně
po dobu cca 2 let.
Méně časté přebalování je strategie podobně rozporuplná. Přestože plena na povrchu
zůstává suchá, moč nikam „zázračně“ nemizí. Zůstává v pleně a chemickými procesy
se váže na materiály v ní obsažené tak, aby
nikam nevytekla. A v této směsi má vaše
dítě trávit řadu hodin?
Jak to ale udělat, když na první investici,
která je s látkovými plenami spojená, prostě nemám? Možností je několik:
•
Poptat se v rodině po čtvercových plenách: v řadě rodin se dědí i desítky
velmi kvalitních „starých čtvercovek“.
K těm pro začátek stačí pořídit několikatery moderní svrchní kalhotky a základ výbavy je na světě – za mnohem
příznivějších cenových podmínek.
•
Požádat o látkové plenky jako dárek
pro miminko od rodiny a přátel.
•
Nakoupit základ výbavy na bazaru.
•
Rozložit nákup do několika etap a ze
začátku kombinovat s jednorázovými plenkami. Takto si můžete dovolit
postupně nakoupit i velmi pěknou výbavu. A díky tomu, že jednorázových
plen nemusíte kupovat tolik, můžete
nakoupit i kvalitnější. Řada výrobců

nebo obchodníků s látkovými plenkami vám přitom bude schopna vytvořit
plenkovou výbavu tak, abyste ji mohli
používat od počátku, přestože zatím
nebudete mít úplně vše.

KOLIK TOHO VLASTNĚ
POTŘEBUJI?
A co znamená, „mít úplně vše“? Obecné
pravidlo mluví o minimálním množství 24
kusů pro plné využívání látkových plen.
Tento počet získáme jednoduchou kalkulací: přebaluji 1x za 3 hodiny (podobně
jako u jednorázových plen), tj. 8x denně.
2 dny přebaluji a špinavé pleny skladuji,
druhý den večer nebo třetí den ráno peru
16 plen, poslední den mám na sušení –
zbývajících 8 plen tedy používám, než mi
vyprané uschnou. Kromě plenkové výbavy
pak již potřebuji jen nádobu na uskladnění
(stačí kbelík s víkem nebo speciální pytel na
pleny) a pytlík na převážení špinavých plen,
když jsem s dítětem venku.

JAK SE POZNÁ SPRÁVNÉ
PŘEBALENÍ?
„Takže mi stačí 24 čtvercových plen?“, zajásáte možná. Tak jednoduché to bohužel
není. Jedním kusem pleny se totiž rozumí

plinky.cz

Poradíme Vám a navrhneme plenkovou výbavičku na míru

e-shop www.plenka-czech.cz

e-obchůdek se zbožím pro zdraví dětí i přírody
Široký sortiment LÁTKOVÝCH PLENEK
Zdravé nošení v NOSÍTKÁCH MANDUCA…
Oblečení pro těhotné a děti
EKOdomov • Hračky • Kojenecké potřeby

SLEVA 50 Kč pro objednávky nad 1 000 Kč – uveďte kód: RODINA14

Svět nejmenších

plena, která vystačí miminku svou savostí
na 3 hodiny v suchu. Pokožka v žádném
případě nesmí zůstávat v „loužičce“. Každý
typ látkových plen i výrobce toho dosahu-

komfortnější, ale také nejdražší
plenky. Jejich používání se velmi blíží
plenkám jednorázovým, kterým se
také velmi podobají. Nejvýraznějším

lo se mnoho nového i v oblasti látkových
plen. Děti se dnes proto balí nejen do bavlny, ale i dalších přírodních materiálů, jako
jsou len, konopí nebo bambus, nebo do
materiálů moderních – polyesterů a mikrovláken. Podobnou volbu máme i při výběru svrchních kalhotek: své zastánce mají
jak přírodní vlněné, tak moderní kalhotky
z materiálů membránového typu, podobných jaké známe například ze sportovních
bund.

U NÁS PERE PRAČKA

je jinak, navíc různě v různém věku dítěte,
na trhu nicméně existuje i poměrně široká nabídka sad „od narození po nočník“,
v nichž jsou plenky připravené tak, aby
tuto podmínku splňovaly. Podobnou sadu
vám vytvoří i dobrý obchodník s látkovými
plenkami, ať již v kamenné prodejně nebo
v e-shopu.
Jak zajistíte, aby vaše miminko bylo přebalované správně?
•
Přebalujte co nejdříve poté, co se miminko pokaká (nebo poté, co jste na
to přišli).
•
Miminko, které je v mokru, je nespokojené, poposedává, pofňukává nebo
pláče.
•
Pokud při přebalení zjistíte, že plenka
je úplně mokrá, je třeba příště použít
savější plenku nebo přebalovat častěji. Správný okamžik přebalení je ve
chvíli, kdy je plenka celá vlhká, ale ne
mokrá. Ze spodní strany (nejdál od dítěte) by měla být lehce navlhlá.

•

•

•

rozdílem v používání je házení do
koše na prádlo namísto do odpadků.
Ekonomičtější variantou této plenky je
systém All-In-2 (vše ve dvou).
Kalhotkové plenky: plenka opět připomíná jednorázové plenky, ale v tomto
případě je na samotnou plenku ještě
třeba použít nepromokavou, ale prodyšnou vrstvu: tzv. svrchní kalhotky.
Čtvercové a vícevrstvé plenky: tento
nejlevnější způsob přebalování se velmi blíží tomu, co známe z dob svých
maminek a babiček. Vícevrstvé plenky
jsou – zjednodušeně řečeno – sešité
z několika čtverců tak, aby stačil na
přebalení děťátka jeden kus a nebylo
třeba vrstvit několik najednou. Přes
tyto plenky je opět třeba použít svrchní kalhotky, aby vlhkost neprosákla
ven.
Svrchní kalhotky: vnější „kryt“ látkových plen, prodyšný a zároveň nepromokavý. Udržuje vlhkost uvnitř pleny
a oblečení suché.

ŠIROKÁ NABÍDKA
V látkových plenách v současnosti existuje
velmi široká nabídka. Zákazníci si mohou
vybírat mezi hned několika typy plen:
•
All-In-One aneb Vše v jednom: nej-
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MODERNÍ DOBA, MODERNÍ
MATERIÁLY
Stejně jako si prošlo v posledních letech
prudkým vývojem materiálů oblečení, udá-

Nastávající maminky se často obávají, že
rozhodnutí pro látkové pleny pro ně bude
znamenat obrovské množství času a práce.
Vždyť dobře znají (aspoň z vyprávění), jaká
dřina to byla pro jejich maminky a babičky.
Dnes je všechno jinak. Moderní automatické pračky a prací prostředky si s plenami poradí hravě i bez vašeho většího úsilí.
Vyvařovat pleny pokaždé není třeba, stačí
prát na 60°C – při této teplotě se likviduje
většina bakterií včetně e-coli. Pokud přesto
jednou za čas vyvařovat chcete, zvládne to
opět program na pračce. Místo vyvařování
můžete použít jednou za čas desinfekční
prací prostředek. A žehlení? Většina moderních plen se žehlit nemusí, řadu z nich
dokonce žehlit nesmíte.
Na ruční předepírání můžete také zapomenout. „Větší nadělení“ v plence můžete
elegantně vyřešit pomocí takzvané separační plenky. Jde o obdélníček netkané textilie, který položíte při přebalování na plenku
samotnou. Když se miminko pokaká, obdélníček i s „nadělením“ opatrně seberete
a jednoduše vyhodíte do koše na odpadky.

NEMUSÍTE SE ROZHODNOUT!
„Ale když já opravdu nevím, nevím, jaké
miminko bude, jak to budu zvládat! Ráda
bych to zkusila, ale trochu se toho bojím…“
Pokud vám hlavou táhnou podobné myšlenky, buďte v klidu. Ač by se to z mnoha
článků nebo příspěvků na internetu mohlo
zdát, nemusíte se rozhodnout. Ani teď, ani
později. Snad nejrychleji rostoucí skupinou
uživatelů látkových plen jsou totiž rodiče,
kteří kombinují látkové plenky s jednorázovými. Šetří tak zdraví svého dítěte, životní
prostředí i rodinnou kasu, a přitom vědí, že
když zrovna nebude čas a chuť zabývat se
prádlem (třeba na dovolené, v době nemoci apod.), mají stále zálohu v podobě „jednorázovek“.
Foto: SAMphoto.cz.
Text: Radka Martínková

VYROBENO V ČR
Ano, tento nápis na sobě nesou hrdě hračky
vyrobené firmou Chemoplast.
Společnost Chemoplast patří bezesporu mezi
tradiční české výrobce hraček, který je na
našem trhu již více než 50.let. Všechny výrobky jsou ze zdravotně nezávadného materiálu
a schválené institucí pro testování a certifikaci v ČR, jako bezpečný výrobek.
Mezi nejprodávanější a nejoblíbenější hračky
tohoto českého výrobce patří stavebnice Cheva, stolní hry kopaná a hokej Chemoplast,
houpačky nebo sady na písek. Určitě nesmíme zapomenout na hračky pro nejmenší jako
oblíbené chrastítko, kostka Mimi, kostky
fantazie či kostky z PH.
Všechny tyto hračky můžete zakoupit v prodejnách Bambule, Pompo, Wiky, Teddies
a hračkárnách Hopík nebo kontakujte přímo Hledáme originální nápad či myšlenku, jak vylepšit
naše stávající hračky, nebo vytvoření nové hračky.
výrobce na stránkách WWW.CHEVA.CZ

Soutěž

Nejoriginálnější myšlenku odměníme skvělým dárkem.
Své nápady posílejte na adresu: petrilakova@chemoplast.cz

MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY Z BAMBUSU
Jemné i k nejcitlivější pokožce miminek
Vhodné i pro alergiky
Pomáhají předcházet vzniku
opruzenin
Úspora 40-70 % nákladů oproti
jednorázovým plenám
Snadné používání i údržba
Žádné praní v ruce, vyvařování ani žehlení
Pračka na 60 stupňů, vhodné do sušičky
Přebalování po 3 hodinách ve dne,
po 12 hodinách v noci
Vhodné i pro kombinaci s jednorázovými plenami

Luxus látkových plen pro dítě, pohodlí pro rodiče!

www.bamboolik.cz

Vyrobeno v ČR
Testováno na vlastních dětech!
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ABY BYLA
ŠKOLKA BEZPEČNÁ
Vaše dětátko už se zabydlelo ve školce, přestaly denní ataky pláče a vy
se konečně můžete nadechnout a začít řešit i jiné věci, než to, zda jste či
nejste dobrá matka, když ho každodenně opouštíte…

Problémem, který se vynoří v zápětí, bude
nemoc a zase nemoc. Dítě, které se zabydlí
ve školce, se bohužel brzy stane terčem virů
a bakterií. Možná si říkáte, co ale s tím…
Prvním krokem je jistě posílení imunity. Jedná se o posílení imunity v celé rodině, nejen u dětí, protože co je nám platné, že se
dítě ve školy infekci ubrání, když atak naší
chřipky při pobytu doma potom nezvládne.
Pojďme se tedy podívat na pár možností,
jak toho dosáhnout….

POSILUJEME IMUNITU
Základem je podávání látek patřících mezi
tzv. imunostimulancia. Jsou to různorodé
látky s rozdílným působením, ale jedno
mají společné – aktivují a posilují imunitní systém a preventivně tak působí proti
vzniku virových, bakteriálních a plísňových
infekcí. Některé z nich lze využít také při
již probíhající akutní infekci, kdy mohou
zmírnit projevy onemocnění a zkrátit délku
léčby.
U všech imunostimulačních prostředků platí, že čím dříve se nasadí, tím lépe. Jejich
přínos je především v dlouhodobém preventivním podávání.
Začít s užíváním je optimální jeden měsíc
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před očekávaným kritickým obdobím roku
s častým výskytem infekcí horních dýchacích cest, což jsou zejména podzimní a jarní měsíce.
Je nutno zdůraznit, že převážná většina imunostimulancií patří do kategorie
tzv. potravních doplňků, to znamená, že
jsou schváleny hygienikem, ale nejsou na
ně kladeny tak vysoké požadavky, jako je
tomu u registrovaných léků, které podléhají
přísnému klinickému hodnocení. Při jejich
výběru doporučuji poradit se s lékárníkem,
který dokáže posoudit kvalitu přípravku
na základě jiných dostupných informací,
např. referencí o daném výrobci, o jeho
výrobní praxi apod. I mezi těmito doplňky
stravy nacházíme přípravky, u kterých byla
klinická hodnocení provedena, a přestože
nejsou zařazeny mezi léky, existují doklady
o jejich bezpečnosti a účinnosti.
Výborné jsou například výrobky obsahující
beta-glukany.
Beta-glukany obecně jsou obsahové látky některých rostlin a hub (např. extrakt
z hlívy ústřičné) a jejich účinnost na zvýšení odolnosti proti infekčním nemocem
a virózám byla doložena mnoha klinickými
studiemi, Kvalita a tím účinnost je ale pří-

mo úměrná jejich přečistění, nestačí tedy
na obalu uvádět množství extraktu nebo
prostě prášku, ale skutečné množství betaglukanu. Samozřejmě existují ještě další
přípravky z kategorie doplňků stravy, které
jsou doporučovány pro posílení obranyschopnosti organismu.
Účinek posilující imunitu je uváděn například také u výtažku z jadérek plodů
grapefruitu Citrus paradisi, který obsahuje
především bioflavonoidy. Napomáhá předcházet nachlazení, infekcím a zánětům,
brání množení bakterií, virů a plísní.
K posílení imunity a celkové vitality organismu jsou doporučovány rovněž včelí
produkty. Propolis obsahuje celou řadu
flavonoidů, vitaminů, minerálů, enzymů a
pyly. Podporuje obranyschopnost, má antibakteriální a antivirové účinky, bývá také
součástí pastilek proti bolesti v krku. Tady
je třeba upozornit na možné alergie některých osob na včelí produkty.
Užívání multivitaminových přípravků má
samozřejmě velký význam. Nejvýznamnější
pro preventivní posílení imunitního systému je vitamin C (kyselina askorbová).
V lékárnách jsou dostupné také registrované volně prodejné léky na posílení imunity,
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jejichž účinek je prokázán řadou klinických
studií, poskytují proto mnohem větší jistotu
než doplňky stravy a na rozdíl od nich jsou
přímo určeny k léčbě. Spadají sem např.
léky tzv. systémové enzymoterapie (nejznámější je Wobenzym). Obsahují enzymy
rostlinného i živočišného původu (papain,
bromelain, trypsin, chymotrypsin, pankreatin) a flavonoid rutin. Jedním z jejich účinků
je i stimulace imunitního systému, zvláště
u infekčních onemocnění vyvolaných viry, a
podílejí se také na rychlejším a účinnějším
působení antibiotik u bakteriálních infekcí.
Mezi registrovanými léky najdeme také extrakt z léčivé rostliny Echinacea purpurea
(třapatka nachová), který obsahuje účinné
látky posilující imunitní systém. Echinacea
je také součástí některých čajových směsí,
multivitaminových a také homeopatických
přípravků.
V rámci klinických hodnocení byla prokázána imunostimulační účinnost bakteriálních
lyzátů, což jsou neškodné částečky bakterií,
které patří mezi nejčastější původce infekcí
horních cest dýchacích. Všechna registrovaná léčiva s jejich obsahem jsou vázána
na lékařský předpis a pro jejich použití je
nezbytné odborné imunologické vyšetření. Z těchto důvodů doporučuji určitou
opatrnost při samoléčení volně prodejným
doplňkem stravy s obsahem bakteriálních
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lyzátů.
Zapomenout nesmíme ani na pastilky s
obsahem aminokyselin, oligopeptidů a polynukleotidů, které také poskytují ochranu
přímo v místě vstupu infekce, tedy v ústní
dutině a nosohltanu.

DBÁME NA HYGIENU
Chceme –li zabránit onemocnění dítěte,
musíme ho ale naučit i základním hygienickým návykům. Především by mělo být
pravidlem mytí rukou po každém použití
toalety a před každým jídlem. Nezapomínejte, že ve školce je dítě vystaveno celé
řadě podnětů, které mohou zapříčinit, že
i vaše způsobné děťátko ve školce lehce
zvlčí a mytí rukou začne vynechávat, nebo
alespoň šidit. Je potřeba dítěti pravidelně
zdůrazňovat, proč si ruce mýdlem myjeme,
a vypěstovat v něm pevný návyk. Pomoci
samozřejmě může i režim ve školce, už při
výběru školky se tedy zajímejte o to, do
jaké míry nad hygienou dětí dohlížejí paní
učitelky.
Návštěva jakéhokoliv kolektivního zařízení
s sebou samozřejmě nese hygienická rizika.
Když pomineme standardní problémy, jakou jsou běžné dětské infekce, které se ve
školkách nezbytně šíří, nebo třeba vši, které si může jak vaše dítě, tak jeho kamarád
ze školky přivézt, jsou tu i závažnější rizika.

Zmiňme alespoň ta nejdůležitější. Za zvážení jistě stojí očkování proti meningokokovi - jednou z ohrožených skupin jsou totiž
právě děti do 4 let a pobyt ve velkých skupinách v uzavřených prostorech je jedním
z předpokladů nákazy. V loňském roce se
nám také ve větší míře připomněla žloutenka typu A, tedy takzvaná nemoc špinavých
rukou. Děti si mezi sebou velmi rády vyměňují různé předměty a často si dávají do úst
neumyté prsty. Nakažený člověk neumytýma rukama zkontaminuje předměty a potraviny. Kvůli vysoké odolnosti a infekčnosti
viru se žloutenka šíří velmi rychle. Před tou
by ovšem vaše děti měly být chráněny doporučovaným očkováním. K dispozici jev
současné době kombinovaná vakcína na
hepatitidu A i B.
Určitou ochranou před šířením nemocí
a jinými problémy souvisejícími s hygienou
mohou být některá patření ve školkách.
Jsou zařízení, v nichž mají děti k dispozici
bezdotykové zásobníky mýdla, které přece
jen zamezí šíření bakterií, dezinfekční mýdla, případně jiné dezinfekční prostředky
(krémy, gely). Zajímejte se také o to, zda
k sušení rukou slouží dětem jednorázové
papírové utěrky nebo klasické ručníky, případně jak často jsou ručníky vyměňovány.
Zdroj: Gsk.cz, mimiklub.cz, samoleceni.cz
Foto: SAMphoto.cz

Glukánek

sirup pro děti od 1 roku

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

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

www.gynpharma.cz
www.glukanek.cz

Můj

nejlepší

kamarád,

USPÁVACÍ
PEJSEK
A PEJSKOVA SESTŘIČKA
DO POSTÝLKY

s kterým můžu
být ve dne

S měkoučkými psími kamarády se bude
vašemu děťátku krásně usínat. Hračky
mluví česky, pomůžou naučit čísla, tvary
a mnoho dalšího.
• Zmáčknutím bříška spustíte zábavné
písničky a věty.
• Srdíčko se rozsvítí a bliká v rytmu
melodií.
• Pro ještě klidnější spánek, srdíčkem
díčkem
aktivujete 10 minut ukolébavek,
vek,
doprovázených 3 minutami
mi
zářícího světla.

USPÁVACÍ PEJSEK
CHYTRÁ
USPÁVACÍ
PÁVACÍ PEJSKOVA
PEJJSKOVA
MLUVÍCÍ OPIČKA
SESTŘIČKA DO POSTÝLKY DO POSTÝLKY

i v noci!

„Sladké
sny!“

Uklidňující
písničky
se svítícím
srdíčkem!

www.fisher-price.cz

NEMÁ
CHUŤ K JÍDLU?
Jedna skupina dětí by jedla pořád a všechno, další se
nezavděčíte ničím. Jak se s tím poprat?
Odpovídá MUDr. Petr Karger, praktický lékař pro děti a dorost.
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CHYBA SE STALA HNED NA
ZAČÁTKU
„Dítě, které odmítá stravu, nemá dlouhodobě kladný vztah k jídlu, v devadesáti procentech nemá správně nastavené návyky.
Rodiče udělali chybu už v počátcích, nenaučili ho rituálům stravování,“ vysvětluje
MUDr. Karger.
Vše si žádá své a dítě je velmi konzervativní
stvoření, kterému přinášejí klid známé stejné a opakované postupy. Po příchodu ze
hřiště nebo procházky si proto potřebuje
umýt důkladně ruce, uklidnit se a vědět, že
se bude obědvat (svačit, večeřet). To dítěti
říká příprava jídla a stolu, při které větší dítě
může již pomáhat. Ideální je, když rodiče
nebo alespoň maminka stolují s potomkem. Pak se jídlo stává skutečným rituálem,
časem, kdy se nespěchá, potravu si vychutnáme, máme příjemný pocit sounáležitosti.

JEN 10% JE NEMOC
U velmi nízkého procenta dětí znamená nechutenství nemoc - zažívacího traktu, poruchu trávení. Dítě cítí, že mu určitá potravina
nedělá dobře (jde o začínající alergii, špatné trávení potravin). V takovém případě je
dobré navštívit lékaře, dítě komplexně vyšetřit, protože se může jednat např. o celiakii, střevní záněty apod.
Samozřejmostí je přechodné nechutenství
při chorobě nebo po ní (angína, viróza…).
Zde je namístě krátkodobá lehčí dieta a postupné přidávání dávek stravy. To není nic
neobvyklého, naopak. Organismus vyčerpaný nemocí potřebuje klid a velké dávky
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potravy by zažívání jedině zatížily. „Tady
bych se přimlouval za mnohdy zneužívané
multivitaminy a potravinové doplňky pro
děti,“ dodává MUDr. Petr Karger. „V případě onemocnění, u kterého byla podávána širokospektrá antibiotika, doporučuji
probiotika, která upraví narušenou střevní
mikroflóru a odolnost vyčerpaného organismu se posílí celkově.“

RYCHLÝ RŮST
Pak se často zapomíná na skupiny dětí,
které jsou právě v období rychlého růstu.
Děti se často cítí unavené, vyčerpané a mají
pocit, že jim je špatně právě z jídla. Ale ony
naopak potřebují příjem potravy zvýšit! Je
dobré, aby rodiče na tento případ pamatovali. Dítě za prázdniny vyroste o deset centimetrů a nedokáže ten tělesný trysk zvládnout. Je dobré poradit se s lékařem a opět
doplnit nějak potřebné živiny, minerály, stopové prvky, aby tělu nic nechybělo a energii
zase získalo. I zde je vhodné použít nějaké
potravinové přídavky.

KDYŽ SE NA TALÍŘI JÍDLA
NEDOSTÁVÁ
Dětské obezity přibývá stejnou měrou,
jakou ubývá pohybu a dodržování pravidel zdravého životního stylu. Příliš brzké
seznámení dětí s pochutinami typu párek
v rohlíku, hranolky, návštěvy fast-foodů sehrály v tomto procesu zásadní roli. Strava
plná „prázdných“ tuků a cukrů na zdraví
rozhodně nepřidá, zato se dobře ukládá
v tukových zásobách.

Je známé, že množství tukových buněk si
člověk vytváří v prvních dvou letech života,
pak se už jen zvětšují nebo naopak zmenšují. To by si rodiče měli uvědomit včas.

ON TO NEVYBĚHÁ
Devadesát devět procent dětí žije dnes stylem – vysoký příjem potravin a nízký výdej
energie. Komentář babiček, on to vyběhá, není namístě. Dítě nic nevyběhá. Buď
se samo nehýbá a sedí celý den u počítačových her, nebo je styl rodiny takový, že
nemá motivaci k fyzické aktivitě. Chce to
práci celé rodiny, jedině názorný příklad
vede ke změně. Celodenní výlet na kolech,
turistický výšlap, návštěva aquaparku. Tak
by měla vypadat ideální rodinná sobota.
Nikoli návštěva rychlého občerstvení, s lupínky si sednout do kina a potom zpátky
na večeři.
„Rozhodně nic nenapraví nějaká „zaručená“ dieta. U dětí jsou diety zcela nevhodné,“ varuje MUDr. Karger.
Jedině včasná změna jídelníčku celé rodiny – ryby, bílé maso, zelenina, méně tuků
a cukrů a pohyb. To je řešení. Ani sebelépe
sestavená dieta nemá v dětském věku místo. Poslední jídlo by se mělo podávat v 18
hodin a pak už jen napít. Ale vody! Žádné
sladké limonády. Ani jablíčko na vyčištění
zoubků. I to má v sobě hodně cukru!

Zdroj: Babyweb.cz
Foto: SAMPhoto.cz

Hledej kódy
pod obaly Olmíků,
jdi na www.olmici.cz
a Soutěž o 100 TABLETŮ!
Více informací na www.olmici.cz.
Soutěž trvá od 3.3.2014 do 4.5.2014.
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CO TAKHLE
SVAČINKU?
Složení a výživové hodnotě svačiny přikládá důležitost pouze třetina
rodičů, větší roli hraje to, aby dětem svačina chutnala. Jen polovina
českých školáků svačí čerstvé ovoce a zeleninu každý den.

Nejčastěji mají děti ke svačině pečivo a sýr
a téměř polovina dětí svačí sladkosti. To
vyplývá z průzkumu iniciativy Vím, co jím
a piju. Průzkum byl zaměřen na svačiny českých školáků. Nevhodná skladba jídelníčku
přitom může vést ke zdravotním komplikacím.
Rodiče mohou významně ovlivnit stravovací návyky svých dětí, a proto by měli být
jejich vzorem. Měli by se snažit dodržovat
pravidelný jídelní režim a zároveň dbát na
to, aby se tak stravovaly i jejich děti a nevynechávaly často opomíjené svačiny.
„Svačiny jsou pro děti velmi důležité, protože slouží k doplnění energie a zachování
vyrovnané hladiny krevního cukru. Pokud
děti pravidelně svačí, jsou méně unavené,
mohou se lépe soustředit a jsou schopné
podávat adekvátní výkony,“ uvádí PhDr.
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Karolína Hlavatá, Ph.D., dietoložka a odborná poradkyně iniciativy Vím, co jím
a piju.

DĚTI SVAČÍ NEJČASTĚJI PEČIVO
A SÝR
Svačina téměř dvou třetin (66,5 %) českých
školáků nejčastěji obsahuje pečivo a sýr.
Čerstvé ovoce a zeleninu svačí každý den
jen přibližně polovina dětí (52,3 %), necelá
třetina si ji dá třikrát až čtyřikrát týdně. 7 %
dětí ke svačině ovoce a zeleninu nejí vůbec,
nebo výjimečně.
Mléčné výrobky dostává ke svačině každý
den jen 16,3 % dětí, občas necelých 60 %
a nikdy nebo výjimečně dokonce více než
13%. Necelá polovina dětí má pak ke svačině sladkosti, jako např. koblihu, tatranku,
bonbony, čokoládu, koláč či dortík.

„V rámci pravidelného a vyváženého stravování je důležitá dopolední i odpolední
svačina. Dopoledne je ideální zvolit porci
mléčného výrobku, jako je jogurt, tvaroh,
ochucené mléko či zakysaný mléčný výrobek, a k tomu ovoce. K odpolední svačině
je vhodný kousek pečiva namazaný kvalitním rostlinným tukem a obložený plátkem šunky nebo sýra a k tomu nakrájená
zelenina. Součástí svačiny může být i malá
sladkost, ale nesmí se jednat o energeticky
příliš hodnotné laskominy,“ doplňuje doktorka Hlavatá.

VÝŽIVOVÁ HODNOTA NA
PRVNÍM MÍSTĚ
Téměř polovina dětí (42,6 %) nemá možnost zakoupit si ve škole výživově hod-
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notnou svačinu, jako je například čerstvé
ovoce, zeleninový salát či sendvič z celozrnného pečiva, a proto je důležité věnovat
čas přípravě svačiny doma.
Z průzkumu rovněž vyplývá, že rodiče přikládají vyšší váhu tomu, aby svačina dětem
chutnala (50,1 %) než jejímu složení a výživové hodnotě (32,4 %). Složení svačiny
je přitom velmi důležité. Nevhodná skladba
vede k nadbytečnému příjmu nasycených
mastných kyselin a jednoduchých sacharidů, často chybí vláknina a vápník. Ve spojení s nepravidelným jídelním režimem se
přitom zvyšuje riziko vzniku nadváhy a obezity nebo dochází k rozvoji poruch příjmu
potravy.

•

•

•

•

11X ZDRAVÁ SVAČINKA
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Bez svačiny neumřeme, ale odborníci
prokázali, že člověku dělá lépe stravování se častěji a po menších porcích.
Důležité je samozřejmě, co člověk jí,
protože nevhodně zvolená svačina má
pak za následek nejen problémy s váhou, ale i zažívací potíže, nízkou imunitu, cukrovku a zkažený chrup.
Druhým nebezpečným faktorem je
skutečnost, že člověk nejí vůbec. Oba
extrémy se projeví i u dospělého člověka, natož u dítěte, které je v neustá-

•

•

lém vývinu, roste a aspoň teoreticky
má více pohybu než dospělý.
Zapomeňte na kupované svačiny!
Jestli dítěti dáte peníze na svačinu, nikdy si nekoupí to, co by mělo, ale to,
co má rádo.
Doma zhotovená svačina má nesrovnatelné výhody, možná vás stojí trochu času, ale výsledek stojí za to.
Dítě bez svačiny, či odbytou svačinou
má problémy se soustředit, cítí se vyčerpaně a má pocit, že mu to nemyslí.
V těchto případech mnohdy za špatné
výsledky nemůže ani tak dítě samotné, jako právě svačina.
Svačina by měla tvořit 15% energetického příjmu potravy z celého dne.
Je proto ideální, aby jednu část tvořilo
ovoce a k tomu bylo nějaké pečivo,
mléčný výrobek a zelenina. Klasickou
takovou svačinou je například: jablko
a kousek chleba se sýrem a plátky rajčete.
Buďte variabilní. Vyhýbejte se bílému
pečivu. Na českém trhu je dnes dostupných mnoho celozrnných výrobků, takže máte širokou škálu možností.
Zapomeňte na ubrousky a mikroténové pytlíky. Nejenže dělají neplechu,

•

•
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ale i kazí chuť. Dnes, kdy zakoupení
plastové svačinové krabičky stojí doopravdy pár korun, vás nakonec vyjde
i levněji, než celoroční investování do
ubrousků a mikroténových pytlíků.
Svačina v krabičce uchová svou chuť
a není okoralá, ale ani rozmočená.
Svačina by neměla obsahovat zbytečné nasycené tuky, sacharidy a dále
také tzv. hluché potraviny, které tělu
nepřinášejí nic dobrého (majonéza,
kečup, hořčice, tatarka, sladidla, koření a podobně).
Nezapomínejte na tekutiny! Důležitou
součástí je mít ve škole dostatek tekutin. Ideální by bylo, kdyby dítě pilo čistou neperlivou vodu. Pokud se nezadaří, tak jsou vhodné i jiné neslazené
tekutiny, například čaj.
Mléčné výrobky potřebuje každé dítě.
Nezanedbávejte tuto potřebu ani
o svačinách. Mléko je velice důležitým
zdrojem bílkovin a vápníku, který dítě
potřebuje ke zdravému vývoji. Zakombinujte proto mléčné výrobky do stravy dítěte, ať již v podobě sýrů, jogurtů,
či mléka.
Zdroj: jaktak.cz, Vím co jím
Foto: Vím co jím a SAMphoto.cz

23990 Kč
od

299 Kč
23990 Kč

+ získejte hračku

Zdraví

Zdraví

KDYŽ NÁS
TĚLO TRÁPÍ
Není mezi námi asi mnoho lidí, které by čas od času
nepotrápily bolesti kloubů, nebo zad. Problematika
kloubních onemocnění totiž nabývá v posledních
desetiletích charakteru epidemie, a to především ve
vyspělých evropských zemích. Podle sdělení Evropské
společnosti pro studium bolesti trpí kloubními obtížemi,
bolestí hlavy a zad každý pátý Evropan.

Zdraví

Ekonomiky jednotlivých zemí na léčbu
těchto pacientů každoročně vynakládají 34
miliard EUR. Evropané z důvodů chronické
bolesti za rok zmeškají půl miliardy pracovních dní, každý pátý považuje svoje obtíže za natolik nesnesitelné, že by kvůli nim
raději nežil. Každý pátý také trpí bolestmi

déle než dvacet let a třetina postižených
kvůli nim alespoň jednou přišla o místo.
Lékaři odhadují, že kloubními obtížemi
trpí okolo 39 milionů Evropanů, přičemž
do roku 2020 očekávají, že se tento počet
zdvojnásobí. Neméně alarmující je ovšem
i situace v České republice. Podle údajů
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, byly v roce 1997 nemoci pohybového aparátu na druhém místě příčin pracovní neschopnosti, od roku 1970 se u nás
zvýšil počet těchto případů o polovinu
a průměrná doba pracovní neschopnosti
se prodloužila o 74%.

BOJ MŮŽE ZAČÍT KDYKOLIV
Pokud se blíže podíváme na bolesti kloubů, možná vás zaskočí, že zhruba jen jedno
procento pacientů trápí skutečně závažné
revmatické onemocnění. Velké množství
nemocných nemůže žít kvalitní život díky
nezánětlivému degenerativnímu onemocnění, které se jmenuje osteoartróza. Není
to rozhodně nijak nová choroba. Nové na
jejím výskytu je to, že zatímco dříve byla
výlučně problémem vyššího věku, kde ji lékaři považovali za běžnou součást lidského
života, neboť se jednalo o degenerativní
změny provázející přirozené stárnutí kloubů, dnes se s těmito obtížemi setkáváme
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již u 20-30- ti letých,.
Podstatou vzniku nemoci jsou biochemické
a morfologické změny kloubní chrupavky,
které postupem času vedou ke snížení její
kvality a zhoršení funkce. Zdravá chrupavka má charakter houbovité tkáně s vysokým obsahem tekutin. Ta je při zatížení
kloubu vytlačována, přičemž chrupavka
snižuje svoji výšku, po odlehčení se tekutina do chrupavky vrací a její původní výška
se obnovuje. Pokud je chrupavka postižená, dochází ke zpomalení činnosti buněk
chrupavčité tkáně (chondrocytů), její samoreparační schopnost se zhoršuje, snižuje se
i množství obsažené tekutiny, chrupavka
se ztenčuje a dochází i k rozvláknění jejího
hladkého povrchu. K tomu ale samozřejmě
nemusí dojít.
Vzhledem k tomu, že příčiny onemocnění
spočívají u drtivé většiny pacientů v poruše
životního stylu, je nutné zaměřit pozornost
především tímto směrem.
1. Spouštěčem onemocnění může být
stres. Proto je zapotřebí se stresových
situací, co nejvíce vyvarovat
2. Velkým rizikem pro klouby je i nadváha, která je velmi zatěžuje.
3. Důležitá je zdravá výživa.
4. Neměli bychom zapomínat na vhodnou pohybovou aktivitu. Pro lidi ohrožené touto chorobou se doporučuje
jízda na kole či rotopedu, plavání
a cvičení v bazénu, vycházky do okolí.

KDYŽ ZÁDA STÁVKUJÍ
Bolesti lokalizované do oblasti páteře jsou
jednou z nejčastějších obtíží přivádějících
nemocného k lékaři. Téměř 80 % všech dospělých se totiž během svého života s tímto
problémem setká a bolesti zad tak představují jednu z mála životních jistot. Tyto
obtíže jsou podle statistik sice nejčastější
ve věku 45-59 let, v různé intenzitě však
postihují všechny věkové skupiny. Výjimkou
pochopitelně nejsou ani děti, přičemž právě u nich výskyt bolestí hlavy a zad v posledních letech rychle narůstá.
Bolesti zad a řada dalších onemocnění pohybového aparátu jsou v naprosté většině
důsledkem poruchy životního stylu. Na
jejich vzniku se podílí celá řada faktorů,
přičemž na prvním místě je nutné jmenovat chronické přetěžování a stres. Problémy v rodině, zaměstnání, sexu, konflikty
v manželství či neschopnost vyrovnat se
s přirozeným procesem stárnutí totiž bývají tradičně provázeny emočním napětím
a s ním spojeným zvýšeným napětím svalů,

které se záhy projevuje klinickými příznaky na pohybovém aparátu, především na
svalovém korzetu trupu. Souvislost mezi
negativními emocemi a bolestí zad je zcela
nesporná a potvrzuje ji celá řada vědeckých
studií. Typickým příznakem je pocit bolestivého a silně zneklidňujícího napětí v oblasti

šíjových svalů a beder. K životu ve stresu
neodmyslitelně patří i nedostatek vhodné pohybové aktivity, případně nadváha.
Sedavé zaměstnání, či dokonce „sedavý
životní styl” pak jen dokreslují typický obraz pacienta trpícího tímto typem obtíží.
Častou příčinou je však i případ opačný,
tedy chronické jednostranné přetěžování
pohybového aparátu namáhavou prací či
sportem.

KAŽDÝ PROBLÉM MÁ ŘEŠENÍ
Bolest zad nemusí být vaším trvalým nepříjemným společníkem. Stačí pro to něco
udělat.
1. Zklidněte svůj život, snažte se předcházet stresu.
2. Vypusťte z jídelníčku tučná a sladká
jídla a přidejte zeleninu.
3. Začněte se hýbat. Pokud vás trápí bolesti zad, můžeme doporučit kalanetiku, jogová cvičení, plavání a rekreační
běh na lyžích.
4. Některé sportovní aktivity naopak
provozujte v menší míře. Patří sem tenis, squash, aerobic a běh.
Chce to jen málo. Začít žít zdravě.
Zdroj: MEDIMPORT spol. s r.o.
Foto: SAMphoto.cz
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KDYŽ NÁS TRÁPÍ PRŮJEM
A ZVRACENÍ

Otrava jídlem, viróza, přejedení se, stres, kinetóza, léky nebo nemoc
z pohybu – příčin zvracení a průjmu u dětí může být mnoho. Jak se s nimi
co nejúčinněji vypořádat?

Zdraví

Průjem je jednou z poruch normálního
trávení, kdy dochází k častému vyprazdňování řídkých až vodnatých stolic, které
v průběhu života postihne téměř každé
dítě. Závažný průběh může mít tato porucha u kojenců, kteří jsou více než starší
děti ohroženi ztrátou tekutin. Vzhledem
ke složení mateřského mléka trpí průjmy
méně často kojené děti než děti uměle vyživované. Onemocnění je často doprovázeno zvracením, někdy velice úporným, které

riemi, bakteriálními toxiny, prvoky, červy
nebo houbami, vyvolat je ovšem může
i dietní chyba, špatná kombinace potravin, alergie či toxická reakce na potraviny.
V neposlední řadě může být průjem příznakem neinfekčního zánětlivého onemocnění
střeva nebo poruchy látkové výměny. Řidší
stolička může přechodně provázet jakékoli
horečnaté onemocnění i růst zoubků. Dokonce i potíže s vyprazdňováním ve smyslu
zácpy, se kterými se setkáváme v batolecím

VIROVÉ PRŮJMY
Téměř každé dítě do tří let věku onemocní
virovým průjmem, často i vícekrát. Nejčastějším původcem nákazy jsou tzv. rotaviry,
dále adenoviry, enteroviry, koronaviry. Nákaza se šíří velmi snadno přímým kontaktem mezi dětmi a dospělými. Časté jsou
infekce v kolektivech dětí, nakazit se ale
mohou i děti hospitalizované na dětských
odděleních. Rychlému šíření napomáhá
nedůsledná osobní hygiena. Viry jsou ale
odolné i proti mnoha dezinfekčním prostředkům. Onemocnění se nevyhýbá ani
novorozencům, ale díky protilátkám proti
těmto virům získaným z mateřského mléka
většinou nezpůsobí kojenému dítěti potíže.
Kojení a protilátky v mateřském mléce jsou
důležitým ochranným faktorem kojenců
před touto nákazou.

PŘÍZNAKY:
Onemocnění začíná většinou po 1–3 dnech
od nákazy a projeví se nechutenstvím, vzestupem teploty, horečkou a zvracením, ke
kterému se postupně přidá vodnatý průjem, někdy s příměsí hlenu a krve. Zvracení
posléze ustane, ale zůstává nechutenství
a průjem pak trvá ještě obvykle 4–7 dnů).
Děti jsou unavené, schvácené, odmítají pít.
U kojenců hrozí odvodnění (dehydratace),
proto závažnější průběh nemoci vyžaduje
hospitalizaci a intenzivnější léčbu.

LÉČBA:

prohlubuje ztrátu tekutin. Z tohoto hlediska jsou opět nejvíce ohroženou skupinou
právě kojenci, proto by každý kojenec,
u něhož se objeví vodnaté stolice v počtu
tři a více, měl být vyšetřen dětským lékařem, který zhodnotí stav dítěte a rozhodne
o léčebném postupu.

CO PRŮJEM ZPŮSOBUJE?
Průjmy mohou být způsobeny viry, bakte-
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a předškolním věku, mohou být provázeny málo obsažnými řídkými stoličkami, tzv.
pseudoprůjmem. Vlastní příčinou průjmu
je buď zvýšené uvolňování vody do střeva
a její nedostatečné vstřebávání, nebo zvýšený pohyb střevních kliček. Rozlišujeme
průjem akutní, který je u dětí nejčastější
a při správné léčbě trvá maximálně do 2
týdnů, a průjem chronický, trvající déle než
2 týdny.

Závisí na věku dítěte a závažnosti průběhu nemoci. Základem jsou dietní opatření. Liší se podle věku a podle toho, zda
je dítě kojeno. Kojení proto nepřerušujte.
Mateřské mléko totiž obsahuje látky, které ochraňují střevní sliznici a pomáhají jí
zbavit se původce průjmu. Zvýšené ztráty tekutin, ke kterým při průjmu dochází,
doplňujte rehydratačním roztokem s obsahem minerálů, které lze běžně zakoupit
v lékárně. Roztok se podává v množství 10
ml/kg hmotnosti dítěte při každé stoličce
společně s kojením. Podávejte ho chlazený
po lžičkách. U nekojeného dítěte je vhodné
v prvních čtyřech hodinách podat rehydratační roztok v množství alespoň 30–50 ml/
kg hmotnosti dítěte. Poté pokračujte v podávání mléka, které dítě pilo před onemocněním. Vhodné je připravit mléko místo ve
vodě v rýžovém odvaru. Neztrácí kalorickou
hodnotu a dítě ho lépe tráví. Ztráty tekutin
přitom doplňujte rehydratačním roztokem
v množství 10ml/ kg hmotnosti po každé
průjmové stoličce. Optimální složení re-

doplněk stravy

potravina pro zvláštní lékařské účely

Nechte se světem dojímat! Ne projímat!

 probiotikum pro dospělé
a děti od 6. měsíce věku
 obsahuje Saccharomyces boulardii

 k rehydrataci organismu
 pro dospělé a děti od 1. týdne věku
 složení dle doporučení ESPGHAN

K dostání bez předpisu ve Vaší lékárně.

VYHRAJTE
BIOPRON®
A OVĚŘTE SI SAMI
JEHO ÚČINNOST!

Odpovězte na otázku
a 10 z Vás získá doplněk
stravy Biopron®
Forte od firmy
Valosun a.s.

Kterou probiotickou
kvasinku obsahuje
Biopron® Forte?

A) Saccharomyces boulardii
B) Bifidobacterium longum

Odpověď pište pomocí SMS
ve tvaru: VAL BIOPRON
písmeno odpovědi
(např. VAL BIOPRON A)
na číslo 900 77 06,
v termínu 7. 4. - 28. 4. 2014.

Cena 6 Kč včetně DPH.
Pořadatelem SMS ankety je
VALOSUN a.s., provozovatelem
SMS systému je Konzulta Brno a.s.
Kompletní pravidla na
www.valosun.com.

Zdraví

hydratačního roztoku doporučila Evropská
společnost pro dětskou gastroenterologii,
hepatologii a výživu (ESPGHAN). Starší kojenec, zvyklý na nemléčné příkrmy, může
při průjmu dostávat zeleninovou polévku,
rýžovou nebo bramborovou kaši, banánové či jablečné pyré, rýži s masem. Jídlo
ale nesmí být tučné. U dítěte staršího 1
roku věku postupujte zpočátku stejně jako
u mladšího nekojeného, tedy podávejte rehydratační roztok a po 4 hodinách přejděte
na mixované brambory, jablečné, mrkvové,
banánové pyré, rýži s drůbežím masem,
housky, rohlíky, suchary, starší pečivo. Mléko a mléčné výrobky podejte až když se
četnost a množství stoliček zmenší. Po poradě s lékařem podávejte i léky na střevní
desinfekci a proti průjmu.
Klinické studie z posledních let ukazují, že
některé probiotické přípravky mohou zkracovat dobu trvání akutních průjmových
onemocnění. V této souvislosti zmiňují
zejména účinnost probiotických přípravků
obsahujících kvasinku Saccharomyces boulardii.

autobusem, lodí či letadlem se změní
v kolotoč nevolnosti a zvracení. Dalšími
příznaky jsou: zvýšené zívání, bolesti
hlavy, bledost, nízký krevní tlak, říhání,
plynatost, nadměrná tvorba slin, závratě,
studený pot, při dlouhé cestě dochází ke
srážení krve v oblasti dolních končetin,
otoky, křečové žíly, celková citlivost nohou.
Někdy mohou její příznaky přetrvávat i po
skončení cesty - spouštějící situace (i několikadenní nevolnosti po návratu z plavby).
Kinetóza může někdy plynout i z jiného
onemocnění. Objeví-li se kinetóza v situ-

nost vyloučit, je usnout – raději cestujeme
přes noc. V noci systém rovnováhy reaguje
méně citlivě na vnější podněty - dítě kritickou situaci prospí. Ve vozidle zajistěte
dostatečný přísun čerstvého vzduchu, rozhodně v něm nekuřte, snažte se pozorovat
co nejvzdálenější bod ve směru jízdy – horizont a naplánujte si dostatečné množství
přestávek (minimálně každé 2 hodiny):
pro odpočinek, vyřádění se, pro načerpání kyslíku a provětrání, maličkosti k jídlu.
Dětem se může se líbit počítání hor nebo
mraků. Pro rozptýlení můžete s nimi hrát
poslechovou hru nebo poslouchat hudbu
(přes sluchátka). Ujistěte se, že se dítě před
cestou nají lehkých potravin, vyhýbejte se
tučným jídlům, sladkostem a přeslazeným
limonádám. Začněte malým lehkým jídlem
- prázdný žaludek je ke kinetóze náchylnější- vhodné je ovoce, suchary a chleba. Během jízdy pak dítě může žvýkat žvýkačky,
cucat bonbóny, nebo preparáty s mátou či
zázvorem. Z nich můžete dopředu připravit
čaj – máta chutná zřejmě většině dětí lépe,
než zázvor. Čaj se dá popíjet po douškách
také během jízdy.

POZOR NA DEHYDRATACI
Nejdůležitější věcí, kterou musíte u svého
dítěte zajistit, je dostatečná hydratace.
Ztráta tekutin se projevuje suchými rty a suchou ústní sliznicí, u kojence je propadlá
fontanela (vazivová blána spojující nesrostlé
lebeční kosti, je pod kůží na hlavičce hmatná jako otvor mezi nesrostlými lebečními
kostmi, postupně jejich srůstem zaniká),
kůže je povadlá, dítě je zpočátku neklidné
a plačtivé, postupně apatické, může se objevit porucha vědomí různého stupně, oči
jsou zapadlé, dítě močí velmi málo - moč
je tmavá, z úst je cítit aceton. Kvůli dehydrataci může dítě skončit i v nemocnici. Zatímco u dospělých nastupuje dehydratace
až po 24 hodinách zvracení, u dětí je její
nástup rychlejší. Nedostatek vody se začne
projevovat už po pár hodinách.

PITNÝ REŽIM U DĚTÍ
Váha dítěte 1 kg – 10 kg: 100 ml na kilogram denně
10 kg – 20 kg: 1000 ml + 50 ml na každý
kg nad 10 kg
Nad 20 kg: 1500 ml + 20 ml na každý kg
nad 20 kg

NEPŘÍJEMNÁ KINETÓZA
Nemoc z pohybu neboli kinetóza trápí
rodiče řady dětí. Jakákoliv dovolená
případně i jen půlhodinová cesta autem,
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LÉKY PROTI KINETÓZE

acích, ve kterých se dříve neobjevovala,
navštivte lékaře k důkladnějšímu vyšetření.

PREVENCE
Nejdůležitější je samozřejmě prevence. Před
cestou můžete užít některý z dostupných
léků proti nevolnosti a zvracení, zázvorové
bonbony, zázvorové žvýkačky (seženeme
je v obchodech s biopotravinami nebo na
internetu), pro jistotu si přibalte pytlík na
zvracení, navlhčenou plenu a náhradní
oblečení. To by mělo být pohodlné a dítě
nesmí nikde svírat. V autobuse, letadle,
lodi si zvolte místo uprostřed – kde jsou
pohyby nejmenší. Konkrétně v autobuse
s dítětem sedejte na sedadla nad předním kolem na pravé straně – s možností
výhledu ho nevystavíte takovým otřesům,
jaké jsou v zadní části autobusu. Ve vlaku
si sedejte co nejvíce do středu vagonu ve
směru jízdy a snažte se, avy se dítě nedívalo z okna. Nevolnost na lodi (tzv. mořskou
nemoc) zmírníte pobytem ve středu lodi,
snažte se moc nepohybovat a dívejtet se
na nebe, pohled na vlny nevolnost zhoršuje. V letadle je nevolnost spíše vzácností,
nejstabilnější sedadla jsou v místech mezi
křídly. Někdy jedinou možností, jak nevol-

Máli dítě sklon k nevolnosti při cestování,
nachystejte si preventivně léky s antiemetickým účinkem se používají léky tzv. antihistaminika. U kinetóz se používá dimenhydrinat a moxastin. K omezení tlumivého
účinky je moxastin kombinován s kofeinem. Tato léčiva jsou vhodná jen ke krátkodobému podávání, při používání delším
než 2–3 dny je vhodné konzultovat další
podávání s lékařem. Dětem ve věku 2-6 let
se podává 1/4 tablety, ve věku 6-15 let 1/41/2 tablety. První dávka se užije 60 minut
před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím
cestování se může podání 2krát zopakovat
v intervalu 2-3 hodin. Účinná látka dimenhydrinat účinkuje obzvláště rychle jako žvýkačka a tím je možné ji začít žvýkat teprve
u prvních příznaků. Účinek nastupuje 1530 minut po začátku žvýkání a přetrvává
1-3 hodiny. V případě potřeby se žvýká 1
perorální guma po dobu asi 10 minut, potom se vyplivne. Mimo to se nabízí i použití homeopatik. Z přírodních prostředků
se jako velmi účinný jeví zázvor a extrakty
z něho. Dávkování je dle pokynů výrobce.
Tablety se užívají nejlépe s jídlem, dobře
zapít vodou.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

Bez alergenů

Nejsilnější dostupné probiotikum
•

Osm bakteriálních kmenů v dávce 450 miliard
živých lyofilizovaných bakterií v jednom sáčku

•

VSL3 se používá jako prevence a řešení průjmů
různého původu (střevní záněty, radioterapie, léčba
antibiotiky, dráždivý tračník, rotaviry, klostridie, …)

•

Na rozdíl od běžných probiotik je efekt VSL3
prokázán publikovanými studiemi

•

Snadné dávkování již pro děti od 3 měsíců

Potravina pro zvláštní lékařské účely
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Zdraví

STRAŠÁK
JMÉNEM KLÍŠTĚ
Tento titulek rozhodně není nadnesený. Jedno přisátí klíštěte totiž může
mít fatální následky. Klíšťata mohou na člověka přenést bakteriální
původce Lymeské boreliózy či ehrlichiózy nebo viry způsobující klíšťový
zánět mozku. Na místě tedy bezpochyby je adekvátní ochrana.

Zdraví

Pokud si lebedíte při procházkách travnatými, křovinatými a lesními porosity, možnost přisátí klíštěte vždy mějte na paměti.
Nejvíce rizikové jsou listnaté a smíšené lesy,
zejména pak prosluněné lesní cesty a mýtiny s vyšší trávou. Počítat s klíšťaty je však
třeba i v městských parcích a na zahradách.

KLÍŠTATA MILUJÍ VLHKOST
A TEPLO
Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému životu
potřebují dostatečnou vlhkost a relativní
teplo. Jsou proto aktivní od jara do podzimu, nejvíce pak obvykle od dubna do

do rány vylučuje sliny obsahující protisrážlivé látky i látky působící místní znecitlivění.
Sliny mohou obsahovat původce nákazy,
proto délka přisátí klíštěte úměrně zvyšuje
pravděpodobnost přenosu nákazy.

INFIKOVANÁ KLÍŠŤATA
Počet infikovaných klíšťat se udává mezi
1 - 20 %. V žádném případě tedy neplatí,
že přisátí klíštěte vždy znamená ohrožení
Lymeskou boreliózou nebo virovou klíšťovou meningoencefalitidou - zánětem mozkových blan. Borelie se nacházejí obvykle
v méně než 10 % klíšťat a virus KME pak
u méně než 1 % všech klíšťat. V určitých
oblastech - v tzv. přírodních ohniscích nákazy může však promořenost klíšťat výrazně stoupnout. Známá přírodní ohniska
klíšťového zánětu mozku jsou např. v povodí Sázavy, Vltavy, Berounky, Dyje, Křivoklátsko, Vranovská a Kníničská přehrada
a další. Pracovníci hygienické služby na
Krajských hygienických stanicích a Zdravotních ústavech mohou informovat zájemce
o aktuálních ohniscích ve svém regionu.

KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITIDA - KLÍŠŤOVÝ ZÁNĚT MOZKU

června. V letošním deštivém počasí však
lze očekávat jejich hojný výskyt právě teď,
v období letních práznin. Jejich výskyt se
snižuje s nadmořskou výškou, ale byl zaznamenán i v Krkonoších a na Šumavě
v nadmořských výškách kolem 1000 m. n.
m. Ohniskovými biotopy klíšťat bývají listnaté a smíšené lesy, neposečené louky na
jejich okrajích či říční nivy.
U klíšťat rozeznáváme 4 vývojová stadia:
vajíčka, larvy, nymfy a dospělé jedince
(imaga). Larvy, nymfy i dospělý jedinci mohou sát krev na člověku, a pokud jsou infikována, mohou infekci přenést na člověka.
Klíšťata nepadají ze stromů, nýbrž čekají na
svou kořist přichyceny ve trávě ve výšce od
20 cm až do asi 1,5 m. Vývojová stadia mají
na „hlavičce” bodavý orgán - hypostoma,
kterým jsou pevně přichyceny v kůži. Klíště
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Jde o zánět mozku, případně mozkových
blan způsobený virem. Virus přenáší klíšťata při sání na člověku. Klíšťata se nakazí
sáním na zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší zvěři. Onemocnění začíná po 1
- 2 týdenní inkubační době podobně jako
chřipka - malátností, únavou, bolestí kloubů a svalů, horečkou. Po týdnu dochází obvykle k úlevě a za další 1 až 2 týdny nastupují příznaky postižení nervového systému
- bolest hlavy doprovázená další horečkou,
poruchy hybnosti končetin apod. Specifický lék na nemoc neexistuje. Většina lidí se
uzdraví, mohou však přetrvávat i trvalé následky (poruchy hybnosti, psychické poruchy apod.). Komplikace a závažný průběh
jsou častější u dospělých než u dětí. Nemoc
je vázána na jeden druh klíštěte vyskytující
se pouze v Evropě.

OČKOVÁNÍ
Proti tomuto onemocnění se můžete bránit
očkováním. Ačkoliv nejvhodnějším obdobím k očkování proti klíšťové encefalitidě
je podzim a zima, naočkovat se můžeme
nechat i dva týdny před plánovanou dovolenou. Lékaři to velmi doporučují právě pro
letní období. Ne všichni vědí, že v současné
době je možné absolvovat očkování proti
klíšťové encefalitidě ve zkráceném režimu.

To trvá čtrnáct dní a je potřeba, aby člověk
během této doby nechytil klíště. Jde o dvě
dávky a člověk je před nemocí chráněn za
čtrnáct dnů po té druhé. Proti lymeské borelioze očkovací vakcina bohužel neexistuje, bránit se proti tomuto zákeřnému onemocnění musíme jinými způsoby.

LYMESKÁ BORELIOZA
Jde o chronické onemocnění způsobované
spirální bakterií Borelia burgdorferi. V Evropě přenáší bakterie zejména klíšťata při
sání na člověku. Klíšťata se nakazí sáním na
zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší
zvěři. Onemocnění probíhá v několika stádiích, přičemž nemusí být nutně všechna
vyjádřena. První příznaky onemocnění se
mohou objevit obvykle po 1 - 2 týdnech
od přisátí klíštěte. Bývá to zarudlá velká
skvrna na kůži se středem v místě přisátí
klíštěte. Toto stadium je natolik typickým
příznakem, že je přímo indikací k nasazení
antibiotik lékařem. V dalších stádiích postihuje nemoc nervy, svaly, včetně srdečního,
a klouby. Příznaky už nejsou tak typické
a je obvykle nutná dlouhá a obtížná diagnostika, než jsou vyloučeny ostatní možné
příčiny obtíží. Laboratorní vyšetření protilátek, dříve hojně využívané, je bohužel velmi nevypovídající a nemůže samostatně
sloužit k určení diagnózy. Nemoc v 1. stádiu je dobře léčitelná antibiotiky, v dalších
stádiích už úspěšnost léčby klesá a mohou
vznikat i trvalé následky. Proti této zákeřné
chorobě očkování neexistuje a na místě je
bránit se jinými způsoby.

EXPOZIČNÍ PROFYLAXE - OCHRANA PŘED PŘISÁTÍM KLÍŠTĚTE:
Hlavní zásadou je, že nedojde-li k přisátí klíštěte, nemoci se nepřenáší. Nejlepší
ochranou tedy je místům s největším výskytem klíšťat se zcela vyhnout. Pokud se pobytu v oblasti s výskytem klíšťat nevyhnete,
omezte ho na dobu s jejich nejmenší aktivitou. Relativně bezpečné období je zima
a suché léto. Nejrizikovější je jaro a podzim.
Používejte tzv. mechanickou ochranu před
přisátím klíštěte. Před lezoucím hmyzem
vás ochrání oděv dobře zakrývající nohy
i ruce a pevná obuv. Oděv by měl být světlý
jednak proto, aby chránil jeho nositele před
přehřátím, ale i proto, aby na něm byl zachycený hmyz dobře vidět a mohl být ihned
odstraněn. Oděv je možné dále impregnovat repelentem po odzkoušení snášenlivosti materiálu. V terénu ohroženém výskytem
klíšťat si zásadně nesedejte ani nelehejte na

ONLINE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Online přihláška – Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti a rodině vyhovuje nejvíce.
Zdravotní pojištění je pro každou rodinu důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy nebylo pohodlnější.

www.211.cz

www.zpmvcr.cz
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Zdraví

zem, a to ani při použití podložky. Pohybujte se jen po cestách a nevstupujte volně
do trávy, bylinné vegetace a křoví. Při chůzi
si občas prohlédněte spodní část nohou
(nohavice, punčochy) a zachycená klíšťata
sejměte. (proto je výhodná světlá barva

zda nedošlo k přichycení klíštěte. Místa nejčastějšího přisátí klíšťat: podkolenní jamka,
třísla, podpaží, za ušima, u dětí na hlavě
(mezi vlasy). Klíšťata se však mohou přichytit kdekoliv, včetně intimních míst. Prohlídka proto musí být pečlivá; doporučuje se

může být ovlivněn celý další infekční proces a klinické projevy. Ve slinách klíštěte je
obsažena i složka, která vytvoří kolem jeho
sacího ústrojí (hypostomu) pohrouženého do pokožky napadeného obalu z tzv.
cementu. V této fázi je uvolnění klíštěte
obtížnější, než v prvních hodinách po přichycení, kdy je zakotveno v rance pouze
mechanicky zoubky na hypostomu. Přisáté
klíště se nejprve zakápne dezinfekčním roztokem. Účinné jsou především látky na bázi
jódu - pozor na možné alergie! Po uplynutí
alespoň 10 - 15 minut lze klíště odstranit
viklavými pohyby pinzetou, smotkem vaty,
nebo speciálními kleštičkami a nástroji. Nikdy se nedotýkejte klíštěte rukou! Ránu po
odstranění klíštěte opět ošetřete dezinfekcí, případně regeneračním hojivým gelem.
Podobný postup platí i pro odstraňování
klíšťat z domácích zvířat (psů, koček).

JAK ZLIKVIDOVAT ODSTRANĚNÉ
KLÍŠTĚ

oblečení). Na klíšťaty ohrožená místa s sebou neberte psy, v případě nutnosti jen na
vodítku a patřičně chráněné. Jako oichrana
proti klíšťatům u psích a kočičích miláčků
mohou soužit jednak speciální obojky, jednak roztoky, které aplikujete o srsti.

POUŽÍVEJTE REPELENTY
Správně a účinně používejte at repelenty odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2 4
hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. Při
delším pobytu je lepší jimi impregnovat
oděv (pozor na snášenlivost materiálu). Repelenty na bázi rostlinných výtažků mívají
nestejnou účinnost, nicméně jsou většinou
velmi dobře snášeny. Možné je i použití
insekticidů (látek ničících hmyz). V případě klíšťat je možné jimi impregnovat oděv,
nebo např. stan. Pozor na snášenlivost materiálu a možné toxické účinky. V žádném
případě neaplikujte insekticidy do volné
přírody.

PO NÁVRATU Z NÁVŠTĚVY MÍST
S PŘEDPOKLÁDANÝM VÝSKYTEM KLÍŠŤAT
V první řadě pečlivé prohlédněte celé tělo,
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použití zrcátka na místech přímo nedosažitelných zrakem. Je třeba mít na paměti,
že člověka mohou napadnout (a infikovat)
i nedospělá klíšťata, přičemž nenasátá larva je v průměru jen 0,8 mm a nymfa 1,2
mm velká. Obdobnou prohlídku je třeba
provést i následující ráno, protože klíště se
může pohybovat delší dobu (několik hodin)
po těle napadeného, než se přichytí. Obě
tyto prohlídky jsou nutné pro včasné zjištění přichyceného klíštěte, dříve než se plně
rozvine proces sání krve. Ve slinách klíštěte,
které injikuje při sání krve napadenému,
jsou mj. obsaženy látky brzdící zánětlivou
reakci, takže svědění vyvolané přisátím
a upozorňujícím tak na klíště, se dostavuje
až po řadě hodin.

ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE
Zjištěná klíšťata je nutno ihned odstranit.
Sprchování ani omytí žínkou nestačí! Neodkladné odstranění přichyceného klíštěte je bezvýhradně nutné, protože s postupující dobou sání se zvyšuje u klíštěte
sekrece slin, přičemž dochází k replikaci
viru obsaženého ve slinných žlázách a zvyšuje se dávka infikovaného patogenu. Tak

S každým klíštětem je třeba zacházet jako
s potenciálně infekčním materiálem, a proto je nutno, aby při jeho likvidaci nedošlo
k potřísnění rukou, případně předmětů
v okolí. Klíště zásadně nemačkejte, ani se
nesnažte jinak ho mechanicky rozdrtit. Klíště zabalte do kousku papíru (nejlépe novinového) a na nehořlavém podkladu zapalte. Tento jednoduchý a účinný způsob je
kdykoliv proveditelný. Zásadu o potenciální
infekčnosti klíšťat je třeba respektovat i při
odstraňování klíšťat z domácích zvířat (psů,
koček); při této práci je žádoucí používat
gumové rukavice.

JAK SI DÁLE POČÍNAT PO
ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE
Klíště, které se přichytilo a začalo sát, vyvolá
vždy nevelké (do 5 cm) zarudnutí pokožky
v místě přichycení, které může přetrvávat
2 - 3 dny, ale nezvětšuje se; nejde o boreliový erythem. V době 3 týdnů od přisátí klíštěte při zjištění zvětšující se zarudlé skvrny
na kůži (která většinou v centru zbledne),
zvýšené teplotě, únavě či chřipkových příznacích je třeba navštívit neprodleně lékaře
a informovat ho o napadení klíštětem. Po
dobu 3 týdnů se vyvarovat pokud možno
zvýšené tělesné námahy, stresu a nevystavovat se silnému slunečnímu záření.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: celostnimedicina.cz, vakciny.net,
idnes.cz

dáreK K narOzeninám – dreS S VLaStním jménem
Velikosti od 128 cm – XXXL, dodání do 7 dní
od online objednávky na
www.3KOSHOP.cz
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Kamenný obchod 3KOSHOP: Ohradní 10, Praha 4
otevřeno po–ne, 10–18 hod. | tel. 602 413 137
internetový
obchod

www.3KOSHOP.cz

ALERGIE, ASTMA,
ATOPICKÝ EKZÉM…
Kýcháte, vaše oči jsou zarudlé a vy se obáváte, že místo běžné rýmy se
hlásí nepříjemná alergie? Pokud s ní už máte zkušenost, asi ji poznáte
snadno. Pokud vás navštívila poprvé, možná se vám bude hodit
malý rádce primářky Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy
nemocnice s poliklinikou Doc. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D.

Zdraví

1)JSOU ASTMA NEBO ALERGIE
DĚDIČNÉ?
Náchylnost k alergickým onemocněním je
skutečně částečně genetický vázaná, čili
dědičná. K vývoji onemocnění u jedince přispívají nemalou měrou i vlivy prostředí, jako
je styk s alergeny, infekce, které podněcují
„alergický“ typ imunitní odpovědi, pasivní
a aktivní kouření, stres.

2)JAK SE ASTMA PROJEVUJE?
Astma se typicky projevuje záchvaty klidové dušnosti většinou spojenými s poslechovým vjemem pískotů. Podkladem obtíží
a zvukových fenoménů je zúžení průdušek
způsobené stažením jejich hladkých svalů
a otokem sliznice. Záchvat může být spuštěn různými podněty, jako jsou alergeny,
infekce, chlad, stres, některé léky. Někdy
jsou ale projevy astmatu méně typické, kupříkladu pouze suchý kašel, nebo námahou
dušnost.

3)JAK SE LÉČÍ A DÁ SE VYLÉČIT?
Mezi základní principy léčby astmatu patří
léčba neinfekčního „alergického“ zánětu
dýchacích cest, který je podkladem astmatu a pak léčba symptomů, čili bezprostřední
léčba akutních příznaků (záchvatů dušnosti). Mezi základní protizánětlivé léky u astmatu patří inhalační kortikoidy, méně často
je nutné použit celkově působící kortikoidy,
či jinou protizánětlivou léčbu (antileukotrieny, léčbu protilátkami proti alergickým
protilátkám). K úlevě akutních příznaků
jsou používána tzv. beta-mimetika, která
akutně a krátkodobě průdušky roztahují.
Dlouhodobě působící beta-mimetika někdy
používáme v kombinaci s inhalačními kortikoidy k dosažení lepší dlouhodobé kontroly
astmatu.

4)JAK SE PROJEVUJE ALERGIE
NEJČASTĚJI?
Nejčastějšími projevy alergie je alergická
rýma, která je obvykle způsobena pyly.
Méně často se jedná o kožní projevy alergií,
astma a tzv. potravinové alergie. Zřídka se
setkáme s celkovou vážnou reakcí na alergen, tzv. anafylaktickým šokem, který je asi
nejčastější u hmyzího jedu a některých potravin (ořechy, mořské plody).

5)JE MOŽNÉ ZÍSKAT ALERGII
I V DOSPĚLOSTI? ČÍM JE TO ZPŮSOBENO?
Ano, alergii je možné získat v jakémkoli
věku. Je to dáno stejným mechanismem
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jako u mladších jedinců, genetickou dispozicí a působením zevním faktorů - alergeny
a infekce.

6)NA CO BÝVAJÍ LIDÉ NEJČASTĚJI
ALERGIČTÍ?
Řada lidí má sezónní pylovou alergii s alergií na pyly stromů nebo trav, další častou
alergií je celoroční alergie s přecitlivělostí na
všudypřítomné roztoče, či na srst a tělesné
tekutiny domácích mazlíčků. Méně časté
jsou potravinové alergie a kontaktní kožní
alergie.

7)KDO JE ASTMATEM/ALERGIÍ
VÍCE OHROŽEN? DĚTI? MUŽI?
ŽENY?
Alergie je častější u dětí než u dospělých.
Dle dotazníků má příznaky alergie podstatně více jedinců než je hlášeno lékaři. Podle
periodicky opakovaného šetření prevalence
alergií vzrostl počet alergických dětí mezi
roky 1996 a 2006 ze 17% v roce 1996 na
32% v roce 2006. Nejčastějším onemocněním je alergická rýma pylová a atopický
ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu všech diagnostikovaných alergických
onemocnění. V roce 2006 bylo lékařem
diagnostikováno astma u 8% dětí, což
představuje nárůst o polovinu ve srovnání s rokem 1996. U dětí je o něco častější
výskyt astmatu u chlapců, jinak závislost
alergických nemocní na pohlaví není jednoznačně prokázána.

8)DÁ SE ASTMATU ČI ALERGII
PŘEDCHÁZET? JE MOŽNÁ V LEHČÍCH PŘÍPADECH NĚJAKÁ DOMÁCÍ LÉČBA NEBO PATŘÍ ASTMA/ALERGIE VŽDY DO RUKOU
LÉKAŘE?
Neovlivníme genetickou dispozici k alergii,
manifestaci můžeme ovlivnit tím, že snížíme expozici alergenům. V případě pylů je
to velmi obtížné, můžeme po expozici pyly
z obličeje či vlasů umýt, či v době kvetení stromů a trav nevětrat, pokud je sucho
a ve vzduchu je vysoká koncentrace pylů.
Koncentraci domácích alergenů (roztoči)
můžeme snižovat častým vytíráním a otíráním povrchů, častým praním ložního prádla
a snížením teploty v ložnici, odstraněním
látkových a čalouněných povrchů a koberců. V případě alergie na domácí mazlíčky
je pak samozřejmě nejlepší zvíře z domova
odstranit. Samozřejmě platí, že by lidé neměli kouřit, neboť kouření může ovlivňovat
jak dispozici k alergiím, tak i průběh hlavně

astmatu
Samotná diagnóza alergie a nastavení léčby by měly být v rukou odborníka. Astma
by si pacient vůbec sám diagnostikovat ani
léčit neměl.

9)DÁ SE ŘÍCI, ŽE MŮŽE BÝT ASTMA V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH
DOKONCE SMRTELNÉ?
V současné době, kdy lze i těžké formy
astmatu úspěšně léčit, je úmrtnost na astma minimální. Bohužel ale i dnes dochází
k úmrtím na těžké astma. Nicméně většinou jde podcenění stavu či o zanedbání
léčby ze strany pacienta nebo o špatně nastavenou léčbu lékařem.

A CO ATOPICKÝ EKZÉM?
Do třetice musíme do kompletního výčtu
onemocnění doplnit atopický ekzém.
Výraz ekzém je odvozen z řeckého slova „ekzeo“ označující něco, co vyvěrá na
povrch, tedy na povrch kůže. Postižení se
může vyskytnout v jakémkoliv místě jejího
povrchu, většinou jako reakce na podráždění buď z vnějšího, nebo vnitřního prostředí.

CO JE TO ATOPICKÝ EKZÉM?
Atopický (z řeckého „atopos“ – cizí,
zvláštní) ekzém, neboli také atopická dermatitida, je zánětlivé onemocnění kůže.
Je charakterizováno svěděním a suchostí
pokožky, obvykle se projevující již v raném
dětství. Má dlouhodobý průběh s opakovanými novými záněty. Atopický ekzém je
také součástí tzv. atopického syndromu,
kdy se společně s ním projevuji senná rýma,
alergie na potraviny, nebo astma. Podle
současných odhadů trpí v České republice
atopickým ekzémem asi desetina obyvatel.
Ekzém je většinou definován jako projev
alergické reakce těla, ve snaze odstranit
jeho vyvolávající příčinu. Velkou roli vzniku
však hrají i rodinné předpoklady. Alergickou reakci mohou u atopiků spustit jak potraviny, např. ořechy, kořeněná jídla, ovoce,
vejce, mléčné výrobky; tak i látky běžné
denní potřeby, např. saponáty, vlněné látky,
prach, zvířecí srst, nebo pyl z rostlin.
Atopický ekzém je nejčastějším kožním
onemocněním postihující až 20% dětí
školního věku. Pokud jím trpí oba rodiče,
je pravděpodobnost vzniku u dítěte 81%,
pokud jeden z rodičů, tak 56%.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY?
Ekzém se nejprve projevuje jako zarudnu-

Trápí Vás alergie, astma, ekzémy?
UV-CClean
antibakteriální
vysavač
the Unseen

Zabiják alergenů
Raycop je jediný účinný vysavač vybavený UVC
germicidní lampou pro úklidu domácností s
alergiky a astmatiky. Zbaví Vás nebezpečných
alergenů a výrazně zlepší Váš zdravotní stav.
Bezchemicky vyčistí matrace, lůžkoviny a
čalouněný nábytek od nebezpečných roztočů,
bakterií, virů či plísní. Efektivně pomáhá s
léčbou alergie, astma a ekzémů.

Raycop je oceněn a schválen
Britskou nadací pro alergie
Lékaři doporučují pro alergiky a astmatiky

www.raycop.cz
infolinka: 606 839 644

Nechte letos

alergeny
plavat!

Čistí nosní sliznici od alergenů a nečistot
Přispívá k prevenci příznaků alergické rýmy
Zklidňuje podrážděnou nosní sliznici
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.
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Izotonický nosní sprej s výtažkem Aloe vera

Zdraví

tí a zduření kůže, poté výskytem pupínků
a puchýřků, které se vyznačující velkou svědivostí. Velkým problémem je poté rozškrábání mokvajících pupínků, protože dochází
jak ke zhoršenému hojení, tak ke zvýšenému riziku infekce. K této situaci dochází
hlavně u malých dětí, rozškrábání totiž přináší dočasnou úlevu od svědění. Proto se
doporučuje aplikovat na postižené místo
studené obklady, studený krém a na noc
aplikovat rukavice, nebo různé návleky. Pro
atopický ekzém je typické zhoršení stavu na
jaře a na podzim, zlepší v létě a v zimě.

ATOPICKÝ EKZÉM ROZDĚLUJEME
DO TŘÍ FOREM:
•
Forma kojenecká
Obvykle začíná kolem 3. měsíce života
a zahrnuje největší množství případů. Nejprve se objevuje na tvářích, čele a bradě,
poté se rozšiřuje na jakoukoliv část těla.
Projevuje se červenými pupínky, šupinami
a puchýřky, které mohou mokvat. Dítě postižená místa svědí, jsou neklidné a špatně
usínají. Po prvním roce života může dojít
k úplnému zhojení.
•
Forma dětská
U této formy dochází ke stěhování ekzému
z obličejové části do typických míst, jako
jsou loketní a kolenní jamky. Mezi další postižené části pak zahrnujeme krk, zápěstí
a hřbet ruky. Přetrvává opět silná svědivost
a dochází k opětovnému zanášení infekce do postižených míst. S věkem projevy
ekzému ustupují a během sedmého roku
dochází u poloviny postižených k úplnému zhojení. Opětovný návrat může ovšem
vyvolat puberta, u druhé poloviny postižených ekzém přetrvává.
•
Forma dospělá
U 10% pacientů může ekzém propuknout
až v dospělosti. Obvykle jde o pokračování nemoci z dětství. Místa postižené kůže
jsou stejná jako u kojenecké formy, intenzita svědění je však vyšší. Kůže je zdrsnělá
a hrubá, dochází k jejímu popraskání.

JE MOŽNÁ NĚJAKÁ PREVENCE?
Vzniku ekzému bohužel nelze moc předcházet, jelikož jde většinou o dědičnou dispozici. Můžeme ovšem určitými opatřeními
předcházet jeho vzplanutí.
•
Vyloučení dráždivých látek
čistící prostředky, které dítě dráždí
vodní sporty,
koupel v horké a studené vodě
oděvy ze syntetických materiálů a vlny
•
Omezit kontakt s alergeny
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vytvořit bezprašné prostředí – odstranit tzv.
lapače prachu, koberce, závěsy, domácí zvířata, pyl z rostlin
•
Péče o kůži
sprchování vlažnou vodou, pečlivé promazání kůže, šetrné mycí přípravky

2) Zevně používaná léčiva

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY
ATOPICKÉHO EKZÉMU?

Kortikosteroidy
- tyto léčiva vám může předepsat pouze
lékař. Mají množství nežádoucích účinků,
jako možnost celkového vstřebávání, ztenčení a ztráta pigmentace kůže, vznik šedého zákalu. Proto se používají ke zvládnutí
akutního vzplanutí ekzému.

Léčbě ekzému by měla předcházet návštěva dermatologa. Správným vodítkem k léčbě jsou podrobné údaje o rodině a dědičné
dispozice, popřípadě i určení látky, způsobující alergickou reakci, což se ovšem podaří jen výjimečně.

Ostatní metody
Základem léčby ekzému je pravidelné používání přípravků promazávající kůži, které
by se mělo stát součástí každodenní hygieny.

1) Vnitřně používaná léčiva
Jde především o antihistaminika, které snižují intenzitu svědění a zarudnutí kůže.

Zdroj: Babyweb.cz,vseprozdravi.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Vyléčí touhu po domácím mazlíčkovi
• Bez prachu, přidaných
barviv a parfémů
• Bezpečně pro zvířata
i členy domácnosti
• Aktivně absorbuje
pach a vlhkost
• Spotřeba Asanu
je 5x nižší než
u ostatních steliv, šetří
tak domácí rozpočet
„Podestýlka Asan s Lapurem nebrání alergii,
ale přítomnost Lapuru snižuje množství vzdušných
alergenů, které se z místa uvolňují do ovzduší.“
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

www.asan.cz

Zdravotní nezávadnost potvrzena ZÚS

Zdraví

RAKOVINA
NENÍ JEN PRO STARÉ
Rakovina – nemoc, na kterou stále není spolehlivý lék. Ročně na ni umírají
milony lidí, přitom riziko onemocnění jde snížit. Poradíme vám jak! Stačí
změnit pár věcí v každodenním životě – hlavně jíst zdravě a chodit na
pravidelné vyšetření.

Zdraví

Je vám méně než čtyřicet a myslíte si, že
rakovina se vás netýká. Nebo si to ani nemyslíte, protože vás ještě nikdy nenapadlo
o něčem takovém přemýšlet. Přesto mnozí

pomocí moderních metod umíme tyto nádory lépe diagnostikovat. Skupina mozkových nádorů je velmi různorodá a prognóza pacienta závisí také na tom, kde přesně

z vašich vrstevníků si již mohli smutnou realitu vyzkoušet na vlastní kůži: rakovina se
stále častěji týká i mladých lidí.

se zhoubný nádor nachází.
Karcinom prsu – stále častěji se rakovina
prsu objevuje i u mladých dívek a žen. Pokud se rakovina prsu ve vaší rodině již vyskytla, promluvte se svým lékařem o možnosti pravidelných preventivních vyšetření.
Rakovina prsu se však může týkat i mužů,
i když podstatně méně často.
Karcinom děložního čípku – dnešní dívky již mají možnost se proti tomuto druhu rakoviny nechat očkovat, mladých žen
se to však ještě netýká. Je proto důležité
pravidelně navštěvovat preventivní gynekologické prohlídky, které mohou „nádor“
snadno objevit ještě dřív, než vůbec doopravdy vznikne.

ZHOUBNÉ NÁDORY, KTERÉ SE
U MLADÝCH LIDÍ OBJEVUJÍ
NEJČASTĚJI
Především byste měli vědět, že riziko rakoviny se vás může týkat i tehdy, pokud jste
ještě neoslavili čtyřicítku nebo i v podstatně mladším věku.
Mezi nádory, se kterými se u mladých lidí
setkáváme nejčastěji, patří následující:
Lymfomy a leukemie – jsou to nádory
pocházející z krevních buněk, které se poměrně často vyskytují také u dětí. Existuje jich větší množství druhů, od poměrně
snadno léčitelných až k těm velmi zhoubným.
Nádory varlat – nejčastější jsou u mužů ve
věku mezi dvacátým a čtyřicátým rokem,
přesto však tvoří jen asi jedno procento
všech případů rakoviny, které se v mužské
populaci vyskytnou. Více než 95 % těchto
nádorů se podaří vyléčit.
Melanom – jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec vzniká z pigmentových buněk
pokožky. Je známý také jako „rakovina
kůže“ a jeho riziko podstatně zvyšuje nadměrné slunění a opalování.
Nádory centrálního nervového systému – výskyt nádorů mozku a míchy se
v posledních čtyřiceti letech podstatně zvýšil, může to však být způsobeno jen tím, že
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NOVINKY V LÉČBĚ
Je nějaká zcela nová technologie či léčba, která už se čerstvě zavádí v České republice, není tedy ve stádiu experimentu
a představuje už nějakou naději, které se
může český onkologický pacient reálně
dotknout? Vědci v německém Haidelbergu
teď plánují na podzim první studii na lidech
ohledně léčby mozkového nádoru, takzvaného glyoblastomu pomocí parvoviru H1.
Může takový přístup k léčbě rakoviny do
budoucna úplně změnit dosud používané
postupy místo chemoterapie naočkujeme
lidem nějaký virus a on zničí nádor? “Já
myslím, že ne. Právě ten vývoj léčby onemocnění zhoubnými nádory spočívá v tom,
že ta léčba se podává cíleně, jinak řešeno je

šitá na míru,” řekl nedávno ve dvaceti minutách Radiožurnálu Luboš PETRUŽELKA,
přednosta Onkologické kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice a Ústavu radiační onkologie v Praze Na Bulovce. “To znamená,
důležité je vybrat tu nejlepší léčbu pro určitého pacienta s tím, že ta léčba v sobě zahrnuje nejen systémovou léčbu jako je chemoterapie, jako je cílená biologická léčba,
ale současně i chirurgický výkon radioterapii a správnou léčbu. Tento postup, kde se
využívá virových vektorů vlastně k nalezení
léčebné odpovědi, je vyhrazen nebo v současnosti je vyhrazen pro zhoubné nádory
mozku, které jsou velmi rezistentní, jak na
chemoterapii, tak i na delší léčebné postupy, pokud, i když jsou odoperovány, takže
je to zase cesta, která je vyhrazena vlastně
pro tento typ nádorů a nedá se bagatelizovat, že by to byl léčebný postup, který by
byl pak použitelný i pro jiné nádory. Samozřejmě tento princip mohl by být, ale v současnosti se ukazuje, že pouze u tohoto typu
je to léčba perspektivní, protože standardní
metody léčby u vysokého procenta nemocných selhávají.”

BOJ S MUTACEMI BUNĚK
Vědci brněnské Masarykovy univerzity udělali významný krok v boji s mutacemi buňky, když našli takzvaný protein vyhazovat,
oni mu říkají sumo, který dokáže chybně
zmutované nebo toxické proteiny z buňky
prostě vyhodit, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně. Je to naděje, že jednou
budeme umět lidskou buňku stimulovat
k odolnosti proti rakovině? ”Já myslím, že
přínos brněnských vědců je velmi významný, zase zapadá vlastně do celé to mozaiky
objevů, které se navzájem skládají,” pokračuje Luboš Petruželka. “My nemůžeme
očekávat, že někdo objeví zázračný lék,
kterým vyřeší problém rakoviny, protože
tak to vůbec není, ale je to jeden z důležitých poznatků nebo příspěvků vlastně v poznávání přenosu maligního signálu, který
vede k rozvoji celého nádorového procesu
a k progresi nádorů, takže ten, těch proteinů, což jsou, většinou jsou tou bílkoviny,
které hrají roli jako přenašeči toho signálu,
je celá řada a jestli je tento protein zásadní,
to nelze říci, ale jeden z těch, který by mohl
být použit nebo jeho identifikace přispěje
k poznání celého toho procesu. Ono to
sumo, já ten překlad česky úplně neznám,
neznamená sumo jako zápas, ale je to
vlastně Small /nesrozumitelné/, to znamená
je to jeden ze skupiny malých proteinů, kte-
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ré se zabývají vlastně nebo mohou ovlivnit
reparaci buněk nebo mohou nasměrovat tu
buňku do správného, správného přenosu.
Takové jakési samoopravě, pokud to tak
pojmenujeme, ale určitě ten příspěvek je
důležitý, významný, ale zase zapadá do celé
mozaiky všech tedy výzkumů, které probíhají v celém světě, a ukazuje to, že česká
medicína a český výzkum má své významné
poli na celosvětovém výzkumu, ten výzkum
nelze dělat bez mezinárodní spolupráce,
bez spolupráce mezi institucemi. Takže já
myslím, že pokud bude zase dost finančních prostředků pro výzkum, myslím je to
cesta, kde i česká medicína přispěje vlastně
k potlačení určitých forem rakoviny,” uzavírá Luboš Petruželka.

CO TEDY MŮŽEME DĚLAT?
Vůbec nejlepší je samozřejmě rakovinou vůbec neonemocnět a dostáváme se
k tomu nejdůležitějšímu, čímž je samozřej-
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mě prevence. Ta u každého typu rakoviny
může být specifická.
Mezi společné jmenovatele ale patří:
1. Nekuřte!
Nedokážete si odpustit cigarety a doutníky? Pak si s rakovinou přímo zahráváte!
Kouření je spojováno s rakovinou plic, močového měchýře, ledvin, ale i děložního čípku. Žvýkací tabák má zase vliv na rakovinu
ústní dutiny a slinivky břišní. Mimo nebezpečí ale nejsou ani nekuřáci – rakovinu plic
totiž způsobuje i pasivní kouření, proto by
se měli nekuřáci úplně vyhýbat všem zakouřeným prostorům.
2. Přejděte na lehkou stravu!
I když vás salát k obědu a pomeranč ke
svačině před rakovinou nezachrání, můžete
zdravým jídlem alespoň snížit riziko onemocnění. Každý den jezte dostatek čerstvé
zeleniny a ovoce, nezapomínejte ani na
cereálie a luštěniny. Zakažte si sytit žaludek v řetězcích rychlého občerstvení, místo

hamburgeru napěchovaného tukem si dejte plátek libového masa, nejlépe vařeného
nebo opečeného na rostlinném oleji.
3. Zavrhněte alkohol!
Víme, že to nejde vždycky. Ale i na oslavách
a večírcích můžete zmírnit zabijácké účinky
pití například tím, že se vyhnete tvrdému
alkoholu a dáte si raději vinný střik. Alkohol oslabuje organizmus a má za následek
rakovinu prsou, konečníku, plic, ledvin a jater. Když budete pít jako „duhy“, kopete si
pomalu vlastní hrob.
4. Nesmažte se na slunci ani v solárku!
Rakovina kůže je jeden z nejčastějších druhů téhlé strašlivé choroby. Nenechte ji napadnout vaše tělo. Rozhodně se vyvarujte
slunění během poledne, kdy je záření nejsilnější. Když už se v létě pohybujete na slunci, vybírejte si místa se stínem a mažte se
krémem s vysokým ochranným faktorem.
Odpusťte si návštěvu solária. Bronzová pokožka je sice sexy, ale ne za cenu napadení
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7. Choďte na prohlídky!
Podceňovat pravidelná vyšetření u doktorů
se nevyplatí. Můžou vám zachránit život
tím, že včas odhalí nebezpečný nádor. Když
vám doktoři objeví rakovinu v počátku jejího stadia, můžou ji poměrně úspěšně léčit.
Doma si dělejte samovyšetření prsou, svého doktora se pak zeptejte na možnosti
screeningu. Ženy nad 45 let mají například
vyšetření na mamografu (odhalí zárodek
rakoviny prsu) zdarma každé dva roky.

KALENDÁŘ PREVENTIVNÍCH
PROHLÍDEK
Od 18 let: Každá žena má nárok na každoroční onkologickou preventivní prohlídku.
Její součástí je také cytologický stěr buněk
z děložního čípku.
Od 45. do 69. roku: Každý druhý rok mají
ženy nárok na bezplatnou mamografii.
Od 50. roku: Každý má nárok na preventivní vyšetření přítomnosti krve ve stolici.
Ve věku od 50 do 54 let jednou ročně, od
55 let jednou za dva roky. Lidé starší 55 let
můžou jednou za deset let podstoupit endoskopické vyšetření střev (tzv. kolonoskopii).

CO NÁM JEŠTĚ POMÁHÁ?

organizmu rakovinou!
5. Milujte se bezpečně!
Střídáte-li sexuální partnery tak často, jako
si jiní lidé mění spodní prádlo, riskujete ošklivou nákazu virem HIV nebo AIDS. A právě lidé nakažení touto infekcí jsou mnohem náchylnější k onemocnění rakovinou
konečníku, vagíny, penisu, varlat, děložního čípku a plic. Když už souložíte s novým
partnerem, nezapomínejte vždy používat
kondom.
6. Hýbejte se!
Ať se vám to líbí, nebo ne, pohyb je pro
naše zdraví prostě důležitý. Kdo se pravidelně nehýbe, tomu hrozí nadváha nebo
rovnou obezita, která je spouštěčem různých typů rakoviny – plic, prsou, prostaty,
konečníku nebo ledvin. Pravidelné cvičení
vám pomůže udržet si váhu „v normálu“.
A je jedno, jestli jezdíte na kole, chdoíte na
dlouhé procházky nebo mučíte tělo na běhacím pásu.

Aspirin
Britští vědci objevili důkazy preventivního
účinku Aspirinu. Jeho pravidelné užívání preventivní snižuje riziko rakoviny až
o 60%. První rozsáhlou studii zaměřenou
na zkoumání protinádorových účinků tohoto léku provedli britští lékaři, kteří zkoumali
861 pacientů s predispozicí k rakovině. Polovině z nich podávali 600 mg aspirinu denně po dobu dvou let, druhé polovině dávali
pouze placebo. Do roku 2010 zjistili v první skupině vznik nádorů u 19 lidí, v druhé
skupině u 34 lidí. „Je to ohromný průlom
ve výzkumu prevence rakoviny. Dává naději
lidem, kterým zemřelo už několik rodinných příslušníků na tuto zákeřnou nemoc,”
říká profesor Sir John Burns z Newcastle
University, který výzkum provedl. Na druhé
straně je ale v jeho použití jako prevence
i skeptický. „To, do jaké míry působí aspirin preventivně, se naplno ukáže až za
několik let. Navíc tu v důsledku působení
kyseliny acetylsalycilové hrozí riziko vzniku
žaludečních vředů či krvácení do žaludku
anebo dokonce do mozku,” dodává profesor Burns.
Potraviny proti rakovině
To, že nejdůležitější zbraní je prevenci, víme
asi všichni. A jen na aspirin bych nesázela.

Důležité je správné složení celého našeho
jídelníčku. Pokud se zkrátka budete zdravě
stravovat, můžete snížit riziko vzniku rakoviny o třetinu. A přitom někdy stačí jen si
trochu upravit a obohatit jídelníček.
Jablka
Říká se, že jedno jablko denně ochrání proti rakovině. Něco na tomto rčení je. Podle
vědeckých studií je riziko vzniku nádoru
u lidí, kteří pravidelně jedí jablka, o několik
procent nižší než u těch, již se jim vyhýbají.
Vědci dokonce tvrdí, že v případě rakoviny
ústní dutiny je to o 25 %, tlustého střeva
20 % a rakoviny prsu 18 %. Ale důležité je
jablko před jídlem neloupat. Látky obsažené ve slupce dokážou omezit růst nádorů,
nebo dokonce zabíjet nádorové buňky.
Česnek a cibule
Už staří Egypťané věřili v jejich léčivou sílu.
Mají významnou úlohu při prevenci rakoviny jícnu, žaludku a tlustého střeva. Brzdí
růst rakovinových buněk a chrání před škodami, které můžou tyto buňky napáchat.
U pravidelných konzumentů česneku je výskyt různých druhů rakoviny dokonce nižší
až o 32 % než u lidí, kteří ho nesnášejí.
Látky, které jež obsahuje, zpomalují dělení
zhoubných buněk a ty zdravé chrání před
působením volných radikálů.
Olivy
Díky obsaženým antioxidantům podporují olivy i olej z nich buňky, které jsou pak
odolnější vůči útokům volných radikálů.
Olivový olej je navíc obrovská zásobárna
nenasycených mastných kyselin (olejové
a linoleové), jež pomáhají likvidovat rakovinové buňky a potlačují zhoubné bujení.
Avokádo
Američtí vědci zjistili, že pravidelné mlsání
avokáda může snížit riziko rakoviny úst.
Ze dvaceti procent ho tvoří tuky, z nichž
je většina nenasycených mastných kyselin.
Avokádo navíc obsahuje i vitaminy E, C, B6,
B1, měď a draslík, což je kombinace, která pomáhá bojovat proti rakovině, dokáže
snížit hladinu cholesterolu a prospívá očím.
Čokoláda
Obsahuje velké množství blahodárných polyfenolů. Tato dobrota díky antioxidantům
působí proti rakovině, má příznivý vliv na
trávení, doplňuje energii a zlepšuje náladu.   Jenže není čokoláda jako čokoláda.
Pokud chcete udělat něco pro zdraví, vybírejte tu, která obsahuje nejméně 70 %
kakaa.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: SAMphoto.cz
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RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

DNES ZABÍJÍ ZBYTEČNĚ!
Na rakovinu děložního čípku u nás umírá asi 400 žen za rok – a mnohé
z nich v produktivním věku! Nejhorší je, že tyto tragédie by se dít nemusely.
Kdyby...

MUDr. Vladimír Dvořák

Za rozvoj přednádorových
změn a nádorů na sliznici
děložního čípku mohou
vysoce rizikové typy lidských papilomavirů – HPV.
Papilomaviry jsou nejčastější pohlavní nákaza. Přenáší se hlavně při pohlavním styku, ale i nekoitálně,
třeba při pettingu a orálním sexu. Během života
se s nimi setkají čtyři lidé
z pěti. Někdy se imunita
těla s viry úspěšně popere.

Ale když ne, člověk onemocní.
„Ve věkové skupině 15 až 44 let je nádor děložního čípku druhou
nejčastější onkologickou příčinou úmrtí u žen. To platí u nás i ve
světě,“ říká místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů MUDr. Vladimír Dvořák. Čísla v České republice jsou však o poznání „černější“
než například v západní Evropě – důvodem je laxnější přístup lidí
k prevenci.

ČEŠI POŘÁD NEJSOU ZODPOVĚDNÍ
Existuje primární prevence předcházející nákaze (očkování) a sekundární prevence – screening, což je vyhledávání a odstraňování vzniklých prekanceróz a nádorů v rámci gynekologických prohlídek. Podle
gynekologů se u nás v posledních letech sice zvýšil podíl žen chodících na prohlídky, ale pořád jich není tolik jako na Západě. Pravidelně chodí jen každá druhá žena. Podobně jen asi polovina rodičů
zatím nechává své dcery očkovat ve věku 13 let, kdy jim základní
cenu očkování hradí zdravotní pojišťovny. Je možné dostat bezplatně bivalentní vakcínu zaměřenou proti HPV typů 16 a 18, anebo za
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příplatek v řádu stokorun kvadrivalentní vakcínu chránící proti HPV
typů 6, 11, 16 a 18, která působí proti širšímu spektru onemocnění
– poskytuje ochranu i proti genitálním bradavicím.

ŘADA NEMOCÍ
Rakovina děložního čípku není totiž jedinou nemocí spojenou s HPV.
„Vyvinout se může též nádor zevních rodidel či pochvy. U mužů rakovina penisu, u obou pohlaví pak rakovina řiti a nádory v oblasti
hlavy a krku,“ vypočítává MUDr. Dvořák. Papilomaviry dále způsobují i jiné choroby než rakovinu, například respirační papilomatózu
(květákovité útvary v hrtanu) nebo genitální bradavice. „Bradavice
čili kondylomata a respirační papilomatóza se často vracejí a kvůli
potřebě opakovaných zákroků představují pro postižené značnou
zdravotní a psychickou zátěž. Přinášejí frustraci a narušují intimní
život,“ popisuje MUDr. Dvořák. Těmto dalším zmíněným chorobám
bohužel screening nepředejde.

OČKOVÁNÍ NENÍ PRO VŠECHNY
Největší význam má očkování pro mladé dívky, které zatím nezahájily
pohlavní život, a tak se nemohly s HPV setkat. Je zde ale věkové
omezení. Očkování je určené pro dívky a ženy ve věku 9–45 let a pro
chlapce a muže ve věku 9–26 let (u nich kvůli ochraně před genitálními bradavicemi či rakovinou penisu a řiti, a též, aby nenakazili své
partnerky). „Z vakcinace mají prospěch i ženy, které již žijí pohlavním
životem. Také ženám, jež podstoupily nebo právě podstupují tzv.
konizaci – tedy odstranění části děložního čípku pro přednádorové
změny, Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje očkování proti HPV. Právě tyto ženy jsou k infekci HPV vnímavé
a mohou se v budoucnu nakazit dalšími typy HPV. Je důležité si uvědomit, že očkování onemocnění předchází, ale nedokáže je léčit.
Ženy, které již mají karcinom způsobený HPV, z očkování užitek mít
nebudou,“ vysvětluje gynekolog Vladimír Dvořák. I přes očkování je
potřeba chodit na prohlídky k lékaři dál, protože vakcinace nezabrání všem problémům gynekologické povahy, které se mohou objevit.

• Vakcína Silgard poskytuje rozsáhlou
ochranu proti onemocněním
způsobeným HPV.
• Vakcína Silgard poskytuje 96,9%
ochranu proti rakovině děložního čípku
související s typy HPV 16 a 18.*
• Bezpečnost a účinnost vakcíny je
prověřena v dlouhodobých klinických
studiích.
• Vakcína Silgard je registrovaná
pro dívky a ženy od 9 do 45 let,
pro chlapce od 9 do 26 let.
• Nabízí možnost rozložit 3 dávky
do jednoho roku.
• Možná kombinace s ostatními
očkováními.

Ochraňte své blízké,
zvolte vakcínu SILGARD.
Vakcína Silgard poskytuje 96,9% ochranu proti rakovině děložního čípku
související s typy HPV 16 a 18.*
Očkování proti rakovině děložního čípku, předrakovinným změnám
na děložním čípku, zevních rodidlech a v pochvě a genitálním bradavicím.
* Jedná se o účinnost u dívek a žen, které nepřišly do kontaktu s HPV 16 a 18.
Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).
Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého a nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku, předrakovinnému poškození ženských pohlavních orgánů (rakovině děložního čípku, přednádorovým nebo předrakovinným změnám zevních rodidel a pochvy a genitálním bradavicím). Očkování nenahrazuje
pravidelné gynekologické prohlídky. Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je těhotná, snaží se otěhotnět nebo otěhotní během očkovacího období. U více než 1 z 10 pacientů se objevily nežádoucí
účinky v místě injekce zahrnující bolest, otok a zarudnutí. Také byly pozorovány bolesti hlavy. Dále byly hlášeny nežádoucí účinky v nižších frekvencích po uvedení přípravku na trh.

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.
Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, maximální doplatek na jednu
dávku vakcíny Silgard činí 302,60 Kč. Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Copyright © (2014) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 - Česká republika
Tel.: 233 010 111, fax: 233 010 133, www.msd.cz
Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie
Číslo registrace: EU/1/06/358/007

03-2016-VACC-1109829-0000

Krása

DO MĚSÍCE
BUDU ŠTÍHLÁ
Tak zní často naše rozhodnutí, pokud se spolu s prvními jarními paprsky
podíváme do zrcadla. Tak rychle to obvykle nejde, ale můžeme udělat něco
pro to, abychom opravdu nějaké to kilo shodili?

Jako první vás zřejmě napadne posilovna. “Budu cvičit v posilovně,” řeknete si
“a zhubnu.” Není to zrovna špatný nápad,
v posilovně se, jak název napovídá, posiluje
a posílené svaly postavu velmi dobře formují a zeštíhlují. Musíte to ovšem vzít za
správný konec, abyste nenatropila vice škody než užitku.
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jeden po druhém předvede a minimálně
dvě další lekce bude dohlížet na správnost
vašeho provedení. To je totiž nesmírně důležité. Nejde o to cvik provádět, vy ho musíte správně provádět. Nesprávně provedené
cviky v lepším případě nemají žádný efekt,
v tom horším se při jejich provádění zraníte.

POPRVÉ V POSILOVNĚ

JAK ODBOURÁVAT TUK
A TVAROVAT POSTAVU

Pokud jste v posilovně poprvé, zřejmě si
s tou hromadou železa, náčiní a dalších
cvičebních pomůcek nebudete vědět rady.
Nebo to zkusíte a druhý den nevstanete
z postele. Řešením je osobní trenér, který si
vás přeměří a zváží, zeptá se na váš životní
styl a zdravnotní stav a také, co je vaším
cílem (někdo chce zhubnout 20 kilo, jinému by stačilo pět) a na základě těchto hodnot a informací vám tak do týdne připraví
tréninkový plán přímo na tělo. Cviky vám

Obvyklým postupem, který vám osobní
trenér nastaví na to, abyste se zbavili tuku
a zformovali postavu, je redukční trénink.
Je to kondiční cvičení mírné až střední intenzity, při němž se nejčastěji kombinují
takzvané kardio zóny a posilovací cvičení.
Takzvaná kardio zóna představuje aerobní
aktivitu mírné intenzity, která trvá nanejvýš
půl hodiny. Právě při této činnosti jsou tuky
vhodným energetickým zdrojem. Můžete
například jezdit na kole, věnovat se sviž-

né chůzi nebo běhat na lyžích. Důležité je,
že tato aktivita musí být aerobní a mírná.
To znamená, že se příjemně zapotíte, jste
zadýchaná, ale stále ještě můžete plynule
mluvit.V řeči číslech by vaše tepová frekvence měla být výsledkem následujícího
vzorečku: 220 - váš věk. Z výsledného čísla pak u ženy vypočtěte 50 až 65 procent
a u mužů 55 až 70 procent. Tyto výpočty
jsou ale pouze orientační, protože každé
tělo je jiné. Pokud chcete vědět, kdy vaše
tělo ideálně spaluje, je dobré předem absolvovat zátěžový test a vyšetření, která
vám přesně určí správnou tepovou frekvenci. Kardio může být dokonce zařazeno
do týdenního tréninkového plánu jako samostatná jednotka, v takovém případě se
ovšem takovému cvičení věnujte minimálně
hodinu. A pak tu samozřejmě zůstává kombinace s posilovacím cvičením.

Krása

JAK CVIČIT V POSILOVNĚ
Začněte zahřátím, asi tak 10-ti minutovou
chůzí, rotopedem, crosstrainerem či veslováním, protože potřebujete svaly zahřát
a dosáhnout optimálního prokrvení.
•
Lehce protáhněte svaly, ohněte klouby, pomůže to předejít zranění. Statický strečink si šetřete až na závěrečnou
část.
•
Teď následuje hlavní část tréninku,
osobně dávám na začátek této části
5 - 6 cviků na zpevnění „CORE”( středu těla), které se skládají z různých
koordinačních, balančních a stabilizačních technik, podporující správné
držení těla, které potom vydrží po celou dobu tréninku. Vystačíte si pouze
s vlastním tělem a žíněnkou, cvičení
zabere přibližně 10 minut.
Pokud chcete redukovat a zároveň tvarovat svou postavu, ideální pro vás může být
zrovna kombinace posilování a kardio zátěže. Platí několik pravidel:
- Při výběru cviků zvolte komplexní cviky,
při kterých zapojíte co nejvíc svalových partií najednou. Takovým cvikem jsou třeba
podřepy spojené s doprovodnými pohyby
paží.
- Během tréninku se snažte o procvičení
celého těla. Cviky by na sebe měly plynule
navazovat, ať neztrácíte čas přebíháním ze
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stanoviště na stanoviště.
- Počet opakování je od 15 a výše, záleží na
velikosti zátěže a na obtížnosti zvoleného
cviku. Určitě doporučuji cviky s vlastní vahou těla a přidanou externí zátěží v podobě fit balů, over balů, BOSU, jednoručních
činek, medicinbalů, expanderů a dalších.
- V redukčním tréninku neodpočíváme,
protože intenzita je mírná, ale stálá. Buď
plynule přejdu na další cvik nebo je pauza
aktivní, což znamená, že se místo odpočinku věnuji nějaké kardio činnosti, abychom
udrželi hodnotu tepové frekvence na optimální úrovni (zde je prostor si při tréninku
popovídat)
- Počet sérií je závislý na vaší trénovanosti
a časových možnostech, z počátku cvičíme
jednu či dvě série, postupně na objemu přidáváme.
- Pamatujte, že i zde platí pravidlo, že někdy méně znamená víc. Takže nepřeceňuji
síly a zvolím takovou zátěž, kterou jsme
schopní opakovat třeba dvacetkrát, přičemž mi síly docházejí až ke konci série
a ne u desátého opakování.
- Velice důležité, snad skoro nejdůležitější je
soustředit se na své tělo a na pohyb, který
právě provádím. Cvičím pomalu, hlídám si
správnou techniku provedení, pravidelně
dýchám a hlavně si snažím uvědomit svalovou partii, kterou procvičuji. Pokud si

s vámi chce kamarádka při cvičení povídat,
věřte tomu, že trénink ztrácí efekt. To se
potom raději přesuňte do kardio zóny, kde
to tolik nevadí.

SPRÁVNÉ JÍDLO PŘI CVIČENÍ
Součástí formování postavy je i volba správného jídelníčku. Pojďme si říct pár základních pravidel.
•
Nehubněte již nikdy podle přesně rozepsaných diet.
•
Než začnete se změnou stravování, zaznamenávejte si váš dosavadní jídelníček. Doporučujeme vám
zapisování do programu sebekoučink, který vám jídelníček vyhodnotí

LÁZNĚ LIBVERDA
JARNÍ NABÍDKA – do 31.5.2014
4.650 Kč / 7 dní / os.
léčebný pobyt s polopenzí + 3 léčebné procedury
VELIKONOČNÍ NABÍDKA
17. – 21.4.2014 za 4.120 Kč / os. / 5 dní / 9 procedur nebo
18. – 21.4.2014 za 3.090 Kč / os. / 4 dny / 4 procedury
léčebný pobyt s polopenzí + dárek
WELLNESS POBYT „ZA HUBIČKU“
3.528 Kč / 3 dny / 2 os.
léčebný pobyt s polopenzí + 2 léčebné procedury / os.

WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ

RELAX PRO TĚLO A DUŠI
7.480 Kč / os. / 5 dní – druhá osoba zdarma!
léčebný pobyt s polopenzí + 8 léčebných procedur / os.
ZDARMA: parkoviště, Wi-Fi, 1 hodina whirlpoolu, vstup do fitness, láhev perlivého vína
DÁMSKÁ JÍZDA
4.280 Kč / os. / 3 dny
léčebný pobyt s polopenzí + 6 léčebných procedur
volný vstup do fitness / minigolf, welcome drink
30% sleva na dokoupení wellness procedur
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu při předložení tohoto inzerátu

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62

tel.: 482 368 100 – 101; mobil: 731 957 326
e-mail: rezervace@lazne-libverda.cz
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a vy tak získáte lepší rozhled o vašich chybách pomocí semaforků.
A nejen to - program vám dá i rady,
jak se chyb zbavit.
Pokud vám bude například svítit „tukový semaforek” červeně, umí program seřadit vámi zkonzumované
potraviny podle množství tuku a poradí vám, čím nejvíce tučné potraviny
nahradit.
Naučte se v prvé řadě pravidelnému
režimu, jen tak se vám podaří nastartovat metabolismus správným
směrem. Jezte menší porce vícekrát
za den, konkrétně každé 2-3 hodiny,
tedy 5-6 jídel za den.
Dbejte na vhodné vyvážení jídelníčku,
nebo-li jeho skladbu.
Naučte se sestavit si jídelníček z pro
vás dostupných potravin, abyste se
co nejvíce přiblížili vašim jídelním
zvyklostem, pochutnali si, a zároveň
byl jídelníček energeticky chudší. Váš
jídelníček by měl být rozmanitý, aby
dodal tělu vše, co pro správný chod
potřebuje.
Pokuste se jej sestavit tak, abyste u něj
mohli setrvat delší dobu a aby byl váhový úbytek přibližně 1/2 kilogramu
týdně. Při této rychlosti by vaše váhové úbytky měly být trvalé. Když to

zjednodušíme, budete
jíst střídmě z pestrého
stolu, a to tak, že se
budete moci i nadále radovat z jídla a ze života vůbec. Pokud
budete přece jen muset trošku změnit
skladbu vašeho dosavadního jídelníčku a omezit množství zkonzumovaných potravin, nebudete brát tuto
změnu tragicky, ale naopak jako příležitost dokázat si, že nejste ovládáni
něčím nebo někým zvnějšku, že nejste
otrokem jídla, ale že dovedete kontrolovat a řídit sami sebe. Optimistický
životní pohled, pocit, že to zvládnete,
vám dává šanci na úspěch.

AKTIVNÍ VYTVOŘENÍ JÍDELNÍČKU
Cílem je naučit se sestavit si aktivně sami
jídelníček, kdy budete přijímat optimální
množství energie ve vhodné skladbě, což
znamená omezení živočišných tuků a sacharidů s vysokým glykemickým indexem.
I v těchto mezích však zůstává široký prostor pro vytvoření jídelníčku, při kterém
nebudete mít pocit strádání. Hubnutí by se
vám mělo stát jakousi dobrodružnou hrou,
při níž budete téměř v každé potravinové
kategorii nacházet potraviny nebo výrobky,
které vám budou chutnat i při nižší energetické hodnotě a vhodné skladbě. Váš

jídelníček Vás musí uspokojovat, což znamená, že si do něj občas můžete zařazovat
bez pocitů viny i potraviny, které jsou pro
redukci nadváhy nevhodné, ale které milujete. Pomalu vychutnáte jejich malé množství. Pokud se chcete v rámci celodenního
režimu jídla vychýlit z doporučovaného poměru energie získané z jednotlivých živin ve
prospěch sacharidů, platí prosté pravidlo:
čím dříve to během dne učiníte, tím lépe.
Tedy sacharidové jídlo je lepší dát si ráno
než v poledne a lepší je dát si ho v poledne
než večer. Jen při takto sestaveném jídelníčku nebudete při hubnutí strádat a budete
jej moci dodržovat trvale. Pokud některý
den svůj plánovaný příjem překročíte, nic
se nestane. Další dny uberte nebo nadbytečný příjem vykompenzujte zvýšeným pohybem. Zapamatujte si, že jedno přejedení
nic neznamená. Mnohem horší je dlouhodobé přejídání, kdy si chcete ještě dopřát,
než začnete „od pondělka či od prvního“
hubnout. Výběr vhodných potravin není
dietou, je to cesta ke zdravému životnímu
stylu, který může dodržovat celá rodina.
Text: Jana Abelson Tržilová, zdroj: stob.cz
Foto: Samphoto.cz

ž., 24 str., 29 Kč
207 × 288 mm, bro
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JEDINEČNÁ, RUČNĚ VYRÁBĚNÁ ZMRZLINA FRUITISIMO

„FRUITISIMO MILUJE OVOCE A KRÁLOVNOU
JEHO SRDCE JE ZMRZLINA. VŽDYŤ LÁSKA
KOPEČKY PŘENÁŠÍ! „

PROČ TENTO ROK MLSAT ZMRZLINU FRUITISIMO:


Protože má královský podíl ovoce (až 82%)



Protože je inspirována italskými kopečky, ale vyrobena u nás v ČR
poctivým, řemeslným způsobem



Protože opravdová chuť, která je nad zlato



Protože ztužené tu ky mají do Fruitisimo vstup zakázán



Protože Fruitisimo abeceda má pouze 23 znaků, chybí totiž „éčka“!

SUPER DĚTSKÉ NOVINKY PRO ROK 2014:
Jahodový šmoula – nejoblíbenější dětská zmrzlina ve zdravém podání lahodná smetanová zmrzlina s kousky čerstvých jahod a kapkou modrého,
přírodního barviva
Šmorůvka – nová posila ke zmrzlině Jahodový šmoula – svěží smetanová zmrzlina s kousky borůvek, díky kterým budou úsměvy vašich dětí krásně fialové

Přijďte se podívat a na vlastní kůži vyzkoušet, jak se zmrzliny Fruitisimo vyrábí. Ve Fruitisimo Factory v Centru Černý Most jsou stále
dveře otevřené. Více info o exkurzi naleznete na WWW.FRUITISIMO.CZ

JARNÍ

DETOXIKACE

Rádi byste po letošní rozpačité zimě dali své tělo trochu do pořádku a měli
zase krásnou pleť a lesklé vlasy? Možná by to chtělo začít tím, že své tělo
náležitě pročistíte…

Krása

•

Řebříček obecný - podporuje látkovou
výměnu, krevní oběh, vylučování žaludečních šťáv, má protizánětlivé a čistící účinky.
•
Sedmikráska chudobka - lístky i květy
se používají do salátů, polévek nebo
jako čaj. Je vhodná při potřebě zvýšit
činnost jater, žlučníku, sleziny a ledvin,
působí močopudně a má čistící účinky.
K detoxikaci je samozřejmě možné nalézt
pomocníky v lékárně, kde jsou k dostání
přípravky s přírodními extrakty.

A CO HLADOVKA?

DETOXIKACE JE DŮLEŽITÁ
Vysvětlení samotného pojmu detoxikace
není nikterak složité. Základem je postup,
při němž se tělo snažíme zbavit látek, které pro něj mohou být jedovaté. Tyto látky
bývají označovány také jako toxiny. Jejich
přítomnost v těle signalizují některé projevy. Z nich můžeme uvést:
•
únavu, oslabení a pocit celkového vyčerpání
•
častá nachlazení či chronická onemocnění
•
kožní problémy
•
potíže se spánkem
•
celulitidu
•
bezdůvodné přibývání na váze
•
revma a bolesti kloubů
Cílem očistné kůry je zlepšení fyzického
i duševního stavu. Po takovémto očištění je
organismus lépe připraven na příjem látek
nezbytných pro život, jako např. vitamínů
z přirozené stravy. Výsledkem je posílení
imunitního systému, který následně může
fungovat tak, jak je pro organismus nejlepší. Přestože lze nalézt mnoho druhů
detoxikačních programů, je možné zmínit
některé obecně platné zásady.
1. Základem bývá dostatečný příjem tekutin, vhodná strava a pohyb.
2. K pití bývá doporučována voda či neslazený ovocný čaj v množství 3 - 4
litry denně. Důležité je pít pravidelně,
protože při nedostatku vody by se tělo
nemohlo toxinů zbavovat, zhoršil by
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se oběh lymfy a vylučování by nebylo
dostatečné.
3. Při detoxikační kůře se snažte jíst tak,
aby jídlo zbytečně váš organismus nezatěžovalo. Omezte konzumaci kávy,
černého čaje, alkoholu či cigaret. Ve
stravě dbejte zejména na dostatek
zeleniny, celozrnného pečiva, luštěnin a v rozumném množství i ovoce.
Naopak se vyvarujte mastných jídel,
živočišných tuků, uzenin, cukrovinek
a konzervovaných potravin.
4. K detoxikačnímu procesu patří též
masáže, koupele a sauny. Ty sice nejsou samy o sobě schopny přímého
čištění, ale působí pozitivně na naši
imunitu a také na duševní pohodu.
Pro detoxikaci bývají dále doporučovány
různé prostředky. Velmi oblíbeným prostředkem jsou výrobky s vysokou koncentrací výtažků z rostliny aloe vera, užívány bývají též jiné bylinky, mezi nimiž je důležitá:
•
Kopřiva dvoudomá - vhodná v podobě čajů. Čistí organizmus, odvodňuje
a působí na lymfu.
•
Pampeliška lékařská - působí protizánětlivě, čistí organizmus, stimuluje
játra a žluč.
•
Řeřicha - užívá se do různých zeleninových salátů či pomazánek. Posiluje
imunitu, je prospěšná ledvinám a močovým cestám, podporuje produkci
trávicích šťáv, povzbuzuje činnost
žlučníku a jater.

Nejúčinnější, ale zároveň nejdrastičtější
očistnou kúrou je hladovka. My bychom
doporučili hladovku jednodenní, někteří
odborníci se ovšem přiklánějí spíše k třídenní. Nikdy by však neměla být delší, abyste si namísto očisty neublížili. Každopádně
to, že nebudeme nějakou dobu jíst, určitě
neznamená, že budeme zanedbávat pitný
režim. Během této očisty pijeme denně tři
a půl litru čisté pramenité neperlivé vody.
Výbornou detoxikací je i „jablečná kúra,
kdy namísto hladovky konzumujeme pouze
jablka, denně jeden a půl kilogramu. U kupovaných, musíme pečlivě odstranit slupku,
kvůli chemickému postřiku. Dobrou službu
nám učiní i jablečný ocet, nejlépe v bio
kvalitě. Tento prastarý prostředek představuje jednoduchou metodu, jak omládnout,
zhubnout, snížit vysoký tlak, zbavit se toxinů, zlepšit kožní choroby a celkově se zregenerovat. Pro nejlepší účinek se doporučuje po dobu třech týdnů vypít každé ráno
nalačno a večer před spaním sklenici neperlivé vody do níž přidáme jednu polévkovou
lžíci jablečného octa. Místo jablečného octa
můžeme použít i ume-ocet. Tato japonská
pochutina se vyrábí z ume-boshi, což jsou
švestky naložené dva roky v soli. Ume-ocet
podporuje dezinfekci celého zažívacího
traktu od jazyku až po konečník. Dále působí proti únavě a celkově posiluje imunitu.
Na vyčištění, ale i redukci váhy je vhodná
i polévka ze sedmi druhů zeleniny, která se
konzumuje tři až pět dní. Připravíme ji tak,
že uvaříme ve vodě mrkev, zelí, cibuli, česnek, petržel, celer, květák (nebo jiný oblíbený druh zeleniny), jemně osolíme mořskou
solí a kápneme jednu lžičku panenského
olivového oleje. Poté pojídáme tuto polévku a tři a samozřejmě také vypijeme tři
a půl litru pramenité neperlivé vody.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Relaxuj.cz, zdrave.cz
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Správný

DIETNÍ REŽIM
Také jste si dali jedno z tradičních novoročních předsevzetí? Zhubnout přes
svátky nabraná kila a žít zdravěji? A také koukáte, že je venku jaro a vy
jste nějak výrazně nepokročili? Začněte postupně a vrhněte se nejprve na
správný pitný režim.

Potřebu doplňování tekutin si v mrazu
oproti horkým letním dnům tolik neuvědomujeme. O to více je dehydratace v zimě
nebezpečná. Pociťujete často únavu? Na
vině nemusí nutně být hora práce a hromada prádla k vyžehlení. Vaši únavu mohl způsobit i „pouhý“ nedostatek tekutin v těle.
Jakmile začne být organismus dehydrovaný, klesá schopnost soustředění, nastupuje
únava a zhoršuje se nálada.

TIPY A TRIKY
A jak by měl vlastně vypadat váš ideální
den z hlediska správného pitného režimu?
Rozhodně by měl začít nápojem co nejdříve po probuzení. Nečekejte až do práce na
první sklenku vody. Zkuste alespoň občas
vynechat opěvovanou ranní kávu nebo

78

si ji dopřát až před obědem. Ke svačince
v zimě sáhněte po oblíbených mandarinkách – ovoce totiž obsahuje až 90% vody!
Dvě mouchy jednou ranou zabijete polévkou k večeři, kterou se zahřejete a zároveň
doplníte potřebné tekutiny.

•

Máte ve zvyku zahánět mráz horkými
nápoji s alkoholem? Vězte, že opojný
pocit úlevy a zahřátí, který je částečně
způsobený právě alkoholem, je velmi zrádný. Alkohol má dehydratační
účinky. Zahřejte se raději čajem či polévkou.

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
Blanka Procházková, nutriční terapeutka z Institutu sportovního lékařství
•
Než vyrazíte na povánoční slevy, připravte si pořádné osvěžení, přetopené
obchody naše tělo velmi vysušují.
•
Stejně tak u sebe mějte stále něco
k pití během dne v kanceláři. Ačkoliv se všude šetří, na teplotě uvnitř se
v zimě ekonomická krize nějak neprojevuje.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
•

•

•

přes noc vypotíte 0,5 – 1l vody? A to
platí i v zimě, když jste zachumlaní
v pelíšku.
v potravinách denně přijmete 0,5 – 1l
vody? Jestliže nestíháte dostatečně
pít, zkuste zařadit alespoň „mokřejší
potraviny“. Brambory obsahují 80%
vody a hlávkový salát dokonce 97%.
při podchlazení vám může svařené
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víno více uškodit, než pomoci? Alkohol roztahuje cévy a rozproudí krev,
která ve výsledku celé tělo ochladí. Na
hory tedy s termoskou ano, ale rum
do ní nedávejte.

CO A KOLIK PÍT?
Podle údajů Státního zdravotního ústavu by
měl dospělý muž vypít denně kolem dvou
litrů tekutin, žena o čtyři decilitry méně.
Tyto údaje jsou však spíše průměrné.
Ti, kdo celý den sedí v kanceláři, holdují
zelenině, obilovinám a sůl si raději odpustí, splní pitný režim jedním litrem tekutiny.
Naopak mlsouni, kteří si den bez sladkostí
a solených jídel nedokážou představit, fyzicky pracují a večer jdou své hříchy ještě
vysportovat, potřebují do těla dostat třeba
i pět litrů tekutin.
Podle toho si můžete svůj pitný režim jednoduše upravit a naučit se ho dodržovat.
Rozhodně se však neřiďte podle pocitu
žízně. Ten se totiž objevuje až v okamžiku
dehydratace. Navíc se pocit žízně ve vyšším
věku snižuje, tudíž pro seniory je takový
ukazatel nedostatečný.
Na mírnou dehydrataci nás může upozornit
také sucho v ústech, oschlé rty, škytavka při
jídle, tlak v okolí žaludku nebo suchá pokožka. Jako stoprocentně spolehlivý ukazatel poslouží barva moči a intenzita, s jakou
na toaletu chodíte.
Britští vědci dokonce spustili kampaň: Keep
it light (Udržuj ji světlou), která upozorňuje
na to, že jedině barva moči je správný indikátor. Pokud jdete jednou za den a všimnete si, že je moč hodně tmavá, raději kolem
sebe rozmístěte lahve s vodou, abyste na
doplňování tekutin nezapomínali.
Pokud běháte na záchod každou chvíli,
začněte myslet na to, kolik vody vlastně
pijete. Na příliš velké množství vypité tekutiny vás upozorní například zvýšené pocení
v normálních teplotních podmínkách, vlhké
ruce či nohy, bolestivost bodu vzadu uprostřed lýtka (při stisku prstem).
Zázračná stévie
Bomba mezi sladidly, která neobsahuje téměř žádné kalorie! Není divu, že obliba stévie rapidně roste. Tato nenápadná rostlinka
dorůstající 50cm pochází z Jižní Ameriky,
kde ji tamní obyvatelé již po staletí používají nejen jako sladidlo, ale také pro své
léčivé účinky. Chcete-li si dát slazené nápoj,
hledejte nápoje s tímto sladidlem
Zdroj: Nutrim.cz, foto: SAMphoto.cz

80

* Denně by člověk měl vypít minimálně 1,5 litru tekutiny (v případě, že konzumuje hodně
potravin, které jsou bohaté na vodu). Maximální hranice je velmi individuální, dlouhodobá
nadměrná konzumace tekutin snižuje funkci ledvin a zatěžuje organismus.
* Nejlepší je pít obyčejnou vodu z vodovodu: obsahuje vyvážené množství látek a je vhodná
ke každodennímu pití.
* Bez obav můžete konzumovat jen kojenecké vody, pramenité a slabě mineralizované. Omezeně sahejte po minerálních vodách, zejména silně mineralizovaných.
* Jen zcela výjimečně pijte limonády, colové nápoje, ochucené minerální vody nebo energetické nápoje. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně, a jeho „prázdné kalorie”; dále
umělá sladidla, z nichž některá zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu s organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu.

Zářící Chobotnička Cloud b

Robotický čistič oken
HOBOT-168 zvládne perfektně umýt nejen okna,
ale i sprchové kouty,
zasklené balkony nebo
skleněné výplně vestavěných skříní. Každé místo čistí dvakrát pomocí
dvou čisticích utěrek
z jemného mikrovlákna.

Chobotnička promítá hvězdy a obrázky
svých podvodních kamarádů, aby pomohla
dětem pohodlně usnout, ať už na zadním
sedadle automobilu, nebo v postýlce v pokojíčku.
Z chobotničky se stane opravdový kamarád
dětí při jejich usínání.
Díky svému ideálně kulatému tvaru dokáže
osvítit dokonale strop i celé stěny pokojíčku.
Po 45 minutách se Chobotnička sama vypne
a zajistí tak co největší tmu ke spánku, která
je doporučovaná pediatry.

Cena 6990 Kč,
WWW.HOBOT.CZ
nebo na tel. 606 839 644

Cena hraček Cloud b začíná již na 399,-Kč
WWW.PEXIK.CZ

Kvalita, kterou poznáte
Na trh nyní přichází prémiová řada pomazánek privátní značky
lahůdek Toppo, jejichž vynikající přírodní chuť a složení určitě
poznáte a oceníte.
Vyberte si svou oblíbenou ze 6 příchutí – lososové, tuňákové,
vajíčkové, třené nivy, salámové nebo pikantní salámové.

Isotonický nosní sprej Quixx® soft čistí nosní
sliznici od nečistot, alergenů, virů a bakterií a přispívá tak k prevenci alergické rýmy
a nachlazení. Obsahuje až 220 dávek a je
vhodný pro každodenní použití.

WWW.QUIXX.CZ

Výživa

ZDRAVÉ

VAŘENÍ
Kdo by nechtěl být zdravý a dokonce k tomu i štíhlý? Prvním krokem
bude jistě zdravé vaření. Což znamená nejen vybírat kvalitní potraviny, ale
i užívat kvalitní nádobí.
Používat při tepelné úpravě pokrmů spoustu oleje, případně jiného pokrmového
tuku, je dávno totálně out. Moderní kuchaři upřednostňují zdravé vaření, tudíž vaří,
smaží a grilují podle nejnovějších trendů.

VYBÍRÁME NÁDOBÍ
Výběr nádobí má vliv na to, jak vaříme
a také jak strávníkům chutná. Materiál nevybíráme podle toho, který se nám líbí, ale
podle sporáku, který používáme. Litinové
hrnce a pánve jsou vhodné pro sporáky
plynové, elektrické spirálové a také pro celolitinové plotýnky. Pro keramickou varnou
desku musí mít nádobí smaltované dno. Na
plynových hořácích nebo elektrických plotýnkách můžeme vařit i v ocelovém a hliníkovém nádobí, ale pro keramickou varnou
desku nebo celolitinové plotýnky pořiďte
ocelové nádobí s měděným dnem nebo
hliníkové s měděným či hliníkové se sil-
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ným dnem. Sklo se hodí na plynové hořáky
i elektrické plotýnky a keramickou desku,
měděné a hliníkové na elektrické plotýnky.
Litinové nádobí kupujeme s co nejsilnějšími stěnami. Lepší jsou dvě ucha, aby se
plné nádobí snadněji zvedlo. Dřevěná ucha
jsou lepší, protože se nerozpálí. Měděné
by mělo být uvnitř z nerezové oceli. Jsou
sice drahé, ale vydrží mnohonásobně déle
než s vnitřkem z cínu. Ohnivzdorné sklo je
velmi praktické, lze v něm vařit, ohřívat,
péct v troubě, můžeme ho použít v mrazáku, i v něm ohřívat pokrmy v mikrovlnné
troubě.

jeného života a proto je na místě si takové
nádobí pořídit. Současná kvalitní nádobí
umožňují zdravé vaření a přípravu pokrmů
ve vlastní šťávě, a proto do nich nemusíte
přidávat tuk. Hotová jídla jsou díky tomu
mnohem zdravější než ta připravená běžným způsobem. Mezi další přednosti takového nádobí patří, že se nepřipaluje. Každou hospodyňku proto potěší, že po vaření
na hrncích a pánvích nezůstávají zbytky
připečených jídel, což podstatně usnadňuje jejich čištění. Při výčtu výhod v žádném
případě nesmíme zapomenout ani na minimální množství spotřebované energie
během vaření!

VAŘTE BEZ TUKU
K tomu je pochopitelně zapotřebí speciální
druh nádobí, který přípravu pokrmů, buď
bez tuku, anebo s minimem tuku, umožňuje. Zdravé a přitom chutné jídlo je totiž
jedním ze základních předpokladů spoko-

PÁNVE A HRNCE
Pojďme tedy společně vybavit kuchyni nádobím podle nejnovějších trendů zdravého vaření. Začněme pánvemi, které patří
k nejpoužívanějším kusům nádobí vůbec.

Výživa

Vybrat si můžete mezi titanovými, indukčními, indukčními, titanovými, teflonovými,
hlubokými, hranatými, pečícími nebo grilovací pánvi. Milovníci asijské kuchyně jistě uvítají pánve WOK. Vášniví kuchaři pak
bezpochyby sáhnou po hrncích, kastrolech
a rendlících s nepřilnavým povrchem, jejichž neodmyslitelnou součástí jsou poklice s plastovými, nerezovými, či luxusními
hmatníky.

HITY V NÁDOBÍ
Hitem číslo jedna je indukční titanové nádobí s nepřilnavým a kovuvzdorným povrchem, které lze použít na všechny druhy
sporáků včetně indukce. Oblíbené grilovací pánve za svou popularitu svědčí svému

čtvercovému tvaru a vroubkovanému dnu.
Dalším tipem pro zdravé vaření je titanové
nádobí se zcela novým, vysoce odolným
pětivrstvým povrchem, který nepoškodíte
ani kovovým náčiním, které bezpochyby
uspokojí i ty nejnáročnější kuchaře.
Je vám sympatické nádobí s thermopointem? V tom případě si pořiďte takové
s nepřilnavým povrchem, silikonovými
madly. V obchodě si přijdou na své také
domácí pekaři a pekařky. Teflonové formy
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na pečení, plechy, pekáče, formy na pizzu
nejrůznějších tvarů vám pomohou dopéci
vaše dílo k dokonalosti.

OCHRANA HRNCŮ A PÁNVÍ
Ať už je nádobí z jakéhokoli materiálu, musíme o něj dobře pečovat, aby nám sloužilo
co nejdéle. Nové hrnce z mědi ponoříme
do vroucí vody a necháme je v ní, dokud
nevychladne. Odstraníme tak vrstvu laku.
Litinové hrnce před použitím napustíme.
Nalijeme do nich trochu víc oleje a necháme přibližně hodinu hřát při nízkém
stupni. Necháme vychladnout a vytřeme
papírovým ubrouskem. Smaltované nádobí
promastíme zevnitř olejem a dáme na hodinu do vlažné trouby. Necháme 12 hodin

chladnout a poté vytřeme dočista. Teflonový povrch pánví chráníme při ukládání před
poškrábáním vložením papírových ručníků
mezi jednotlivé pánve. Aby litinové pánve
bez povrchové úpravy nerezivěly, dobře je
po umytí utřeme a vydrhneme papírovým
ručníkem namočeným v rostlinném oleji.

CO ŘÍKÁTE NA SKLO?
Skleněné nádobí je vhodné pro vaření potravin na otevřeném ohni. Díky své prů-

hlednosti můžete sledovat celý proces vaření. Skleněné nádobí je vysoce hygienické
a zaručuje zdravotně nezávadnou přípravu
jídel. Pokud ho jednou vyzkoušíte, určitě už
nebudete chtít, aby ve vaší kuchyni chybělo.

STARÁ DOBRÁ REMOSKA
Zapomenout nesmímě ani na nádobu zvanou Remoska. Už sice vypadá troche jinak,
než ta z kuchyně našich babiček, především zvolený material nám zajišťuje zdravé
a chutné vaření. Remoska výrazně šetří vaši
peněženku. Náklady domácností na elektřinu neustále rostou. Remoska však svým
příkonem 400W(typ Original) a 580W(typ
Grand) představuje úsporu elektrické

energie, oproti jiným spotřebičům o více
jak polovinu. Nepřilnavý Teflon®Classic je
zárukou přípravy jídel odpovídajících zdravé výživě! Lze vařit a péci téměř bez tuku
a připravované pokrmy se v nádobě nepřipalují!

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: clanky.vareni.cz, bydleni.idnes.cz

LEGOLAND -50 %
Cestovní
kancelář CK2

Slavíme 15 let, využijte slevu 50 %
na zájezd do LEGOLANDU!
Původní cena 2 490 Kč.
S narozeninovým kódem 1 240 Kč vč. celodenního vstupu.
Přihlášení na www.ck2.cz - kód „2014-04-25“.
Sleva platí pro přihlášené do 25. dubna 2014.
Informace o zájezdu na www.ck2.cz,
nebo na telefonu 224 313 161
Termín: 3. 5. 2014

Více na www.remoska.cz

Vaření v Remosce
si jako já zamilujete

Remoska vaří, peče, zapéká,
smaží, dusí, ohřívá i rozmrazuje.
A na
n
aví
víc b
víc
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ez tu
ttuku.
ku..
ku
navíc
bez

Víte, že nová Remoska
je ještě úspornější?
Peče pouze
za 2 Kč za hodinu.
(V elektrické troubě
platíte 5–12 Kč)

NOVÁ
Tradice. Kvalita. Úspora

Výživa

CO JE VÁŠ

ŠÁLEK ČAJE?
Čaj je dnes běžnou
součástí našeho pitného
režimu. Někdo jej pije
ráno jako startovací
nápoj, jiný si v jeho pití
našel dokonce takovou
zálibu, že si po celý den
vychutnává jeho aroma
i delikátnost. Ale víte
něco o jeho kvalitě a jaké
druhy čajů vůbec můžete
ochutnat?

Výživa

PO VODĚ SE DNES NEJČASTĚJI
PIJE ČAJ
První zmínky o čaji zaznamenáváme okolo 2700 let př.n.l. v Číně. Teprve až kolem
roku 800 n.l. se čaj dostal do Japonska,
odkud byl v roce 1610 dovezen do Evropy.
Tam si jej oblíbila zejména aristokracie a pití
tehdy exotického nápoje se stalo rychle velice módní záležitostí. Díky středověké anglické kolonizaci rovníkových zemí se stala
právě Anglie čajovou velmocí, ve které se
neobešlo žádné přátelské setkání bez šálku
silného černého čaje. Tento rituál i popularita nápoje v Anglii přetrvala dodnes, v současnosti je čaj celosvětově uznávaným nápojem. O proslulost se zasadil i Sir Thomas
Lipton, který je považován za toho, kdo
naučil pít čaj celý svět. „Málokdo ví, že po
obyčejné vodě je čaj druhým nejčastějším
nápojem, který lidé na světě pijí,“ uvedla
Lucie Havránková, specialistka na značku
Lipton.

Náročnost sklizně čaje dokládají strohá čísla. Zkušený sběrač dokáže nasbírat denně
30 až 35 kilogramů lístků, což postačí na
výrobu pouhých 7 až 9 kilogramů čaje.

PŮVODEM Z PRALESA
Původem se čaj, jak ho známe z našich
šálků, získává z rostliny Čajovníku čínského (Camellia sinensis), ze kterého se vyrábí
podle způsobu zpracování hlavně zelený
a černý čaj. Čajovníku se daří zejména na
plantážích okolo rovníku. V pralesích, jež
jsou přirozeným teritoriem růstu čajovníků, dosahují stromy výšky 6 až 20 metrů.
Na čajových plantážích, ze kterých pochází
většina čajů na našem stole, se však rostliny
udržují ve velikosti do 1 metru. Nejčastějšími zeměmi, které se pěstováním čajovníků
zabývají na plantážích, jsou Čína, Keňa, Srí
Lanka, Indonésie a Vietnam.

KVALITA JE JEN NA VRCHOLU
Jakost čaje je závislá na kvalitě trhaných výhonků, čím jsou výhonky mladší a jemnější,
tím je čaj kvalitnější. Na nejlepší a nejjemnější černý a zelený čaj se sklízí koncový
pupen a dva horní listy. U čaje bílého, který se považuje za vysoce kvalitní, se sbírají
pouze křehké pupeny čajovníku, které jsou
nejmladšími výhonky rostlin. „Součástí
sklizně těchto nejlepších částí čajovníků je
i ruční sběr. Lidská práce je v tomto ohledu
nenahraditelná, stroj by totiž nemohl rozeznat vhodnost lístků pro zpracování, která
se posuzuje již na samotných plantážích,“
řekla Lucie Havránková. Zajímavostí je, že
sběrači a sběračky by měli používat při sběru rukavice a neměli by ani kouřit a používat parfémy. To je z důvodu, že čajové lístky
snadno přijímají cizí pachy, tak aby nedošlo
k narušení aroma samotných lístků.
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LIDI TECHNIKA NENAHRADÍ
Po celém světě je známo pět druhů klasického čaje, které rozlišujeme dle jejich
barvy. Jde o černý, zelený, červený, polozelený a žlutý čaj. Zabarvení, chuť i aroma
není dílem výroby z různých druhů rostlin,
ale ovlivňuje ho především proces zpracování. Pro barvu, aroma a chuť je důležitý
zejména proces fermentace (oxidace). Zatímco čaje bílé a zelené jsou nefermentované, u černého čaje probíhá fermentace
v plném rozsahu. Žluté čaje jsou pak polofermentované. „Celý výrobní proces byl
vymyšlen již v dávnověku Číňany a dodnes
i přes technologický pokrok zůstal nezměněn. Důvodem je zachování nejvyšší kvality čaje. Té se dá dosáhnout právě pouze
dodržením originálních postupů výroby,“
vysvětlila Lucie Havránková.

CO JE V SÁČKU
Vedle sypaných čajů, jejichž výhodou je
možnost individuálního dávkování směsi,
jsme zvyklí na sáčkové, jinak i nazývané
porcované čaje. Mnozí se domnívají, že
celolistové čaje jsou kvalitnější než například práškové. Nemusí tomu tak být vždy.
Velikost čajových částí se rozlišuje na čtyři
kategorie: Celolistové, zlomkové, drťové
a práškové. Rozdílnost částeček, které pak
naleznete v tom kterém sáčku čaje, vzniká
při trojstupňovém prosévání. Tyto směsi,
pokud nesou stejnou značku, nejsou v kvalitě rozdílné, vznikají totiž ze stejného čajo-

vého základu.
Sáčky čaje mohou mít rozdílné tvary, základním rozdělením jsou klasické pytlíky
a pyramidové sáčky, ve kterých se prodávají
větší části čaje, aby měly dostatečný prostor se rozvinout a dokonale vylouhovat.
Významní výrobci čajů a především biočajů se dnes mimo vlastní produkce zabývají
i dopadem produkce na životní prostředí.
Znamená to například, že pro výrobu sáčků se začal používat biodegrabilní materiál
z trvale udržitelných zdrojů, jako je např.
kukuřice.
S tím také souvisí rostoucí obliba biočajů.
BIO již není jen krátkým módním výstřelkem, ale stává se masovým hnutím mnoha
lidí na celém světě. V případě tradiční výroby bylinkových biočajů v České republice
jde o dlouhodobou spolupráci s regionálními pěstiteli, kteří bylinky pěstují. Měsíček,
máta, meduňka, šalvěj nebo lípa jsou bylinky, které se dlouhá staletí využívají v tradičních recepturách a které by stálo za to
ochutnat. I zde se u mnohých výrobců se
setkáváme s moderním obalovým materiálem, který je plně kompostovatelný také
v domácích kompostérech.
Foto: SAMphoto.cz

Jedinečná kombinace bylin a ovoce.
Originální receptury.
Bez umělých barviv a konzervantů.
Hygienický přebal s motivem Krtečka.

Jedinečná kolekce čajů pro malé děti, schválená Českou pediatrickou
společností. Lahodné ovocné čaje se uplatní jako chutný nápoj
k doplnění pitného režimu. Bylinné směsi jsou určeny k použití
při běžných dětských obtížích. Zakoupíte ve vaší lékárně.

www.apotheke.cz

Ověřená kvalita českého výrobce bylinných čajů

Bylinkový ráj
SONNENTOR
Čejkovice u Hodonína

NAVŠTIVTE NÁS

VSTUPNÉ

Naši průvodci vás provedou provoněnými sklady i výrobními prostory, kde
můžete zhlédnout zrození nálevového
čajového sáčku od výkupu bylinek
z regionálních ekofarem až po samotnou výrobu v čejkovickém provozu.

FIREMNÍ PRODEJNA

Nabízíme zážitkovou exkurzi v našem
moderním závodě na zpracování čajů
a koření.

EXKURZE

Skupinky od 10 osob
Kdykoliv po předchozí tel. domluvě.
po–ne 10–15 hod.
Jednotlivci a skupinky do 10 osob
Pouze v tyto vyhrazené termíny:
červenec–srpen: po–pá ve 12 a 14 hod.
květen–prosinec: so 10–14 hod.
svátky: 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 10–14 hod.
Exkurze začínají vždy v celou hodinu.

KONTAKTUJTE NÁS NA

BylinkovyRaj@sonnentor.cz
nebo na telefonu 702 056 505

ADRESA

Příhon 943,
696 15 Čejkovice

www.sonnentor.cz
www.facebook.com/SonnentorCejkovice

Dospělí 40 Kč
Skupiny od 20 osob 30 Kč
Důchodci, studenti a ZTP 30 Kč
Děti a mládež 6–15 let 20 Kč
Děti do 6 let zdarma
Nabízí široký sortiment biočajů,
biokoření a dalších biospecialit.
otevřeno celoročně: po–pá 8–17 hod.
květen–prosinec: so 10–15 hod.

BYLINKOVÁ ZAHRADA
Uprostřed areálu jsme umístili
přírodní bylinkovou zahradu svaté
Hildegardy ve stylu středověkých
klášterních zahrad. Ve vegetačním
období si zde můžete vyzkoušet své
znalosti základních bylinek, které
znaly již naše babičky.

PANIKA
Panika začala jako spousta věcí v Carpu, nudném malém
městečku uprostřed ničeho – protože bylo léto a nebylo
co dělat. O co v téhle hře jde? Je to prosté. Nemít strach.
Heather nejdřív ani nenapadlo, že by se do Paniky pouštěla.
Dodge se Paniky nikdy nebál, právě naopak. Všichni mají
nějaký důvod proč hrát. Heather a Dodgovi přinese hra
nová spojenectví, překvapivá zjištění a možná i nějakou tu
první lásku – a vědomí, že někdy nejvíc potřebujeme právě
to, čeho se k smrti obáváme.

ŽOFKA ŘEDITELKOU ZOO
Další veselé příběhy podnikavé opičky Žofky Orangutanové
a jejích kamarádů. Tentokrát se jí podaří odhalit zloděje,
vychová malá lvíčata, přiveze do zoo mládě Yettiho
a dokonce odmítne lákavou nabídku k sňatku. Neodmítne
ale jinou nabídku a stane se ředitelkou zoo!

ALBATROS

MILLA 2: ZRADA
TYGRŮV OSUD

Milla sice dostala koně, ale ještě si na to tak docela
nezvykla. Zorro je sice roztomilý poník, ale na Millu je moc
malý, takže ho může leda vodit na procházku jako psíka.
Její touha po vlastním koni, na kterém by mohla jezdit
drezurní závody, stále roste. Jenže když Zorra vymění,
nezradí tím tátu, ať je, jaký chce?

Kelsey a její tygři splnili už tři úkoly bohyně Durgy a zbývá
jim naplnit jen poslední, závěrečné proroctví, aby konečně
zlomili kletbu. Na jejich další pouti mají získat poslední
Duržin dar – ohnivý bič – a s ním pak cestovat napříč
časem. Na cestě je čeká spousta nebezpečí, bolestivých
ztrát, ale také rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit
nejen splnění jejich úkolu, ale také osud každého z nich..

Vytváříte obsah svého webu zatím nepravidelně a chtěli
byste tuto činnost provádět cíleně a strategicky? Hledáte
dlouhodobě udržitelnou a efektivní strategii online
marketingu, která vám sníží náklady na propagaci? Naučte
se, jak pomocí promyšlené obsahové strategie získat více
návštěvníků a zákazníků pro svůj web díky poutavým
článkům, videím, elektronickým publikacím.

V PODSVĚTÍ – MEAGAN SPOONER

COOBOO

COMPUTER PRESS

OBSAHOVÝ MARKETING
Linda Ainsleyová byla nucena prchnout z domova, z města,
které od okolní zpustošené krajiny odděluje energetická
zeď, a od té doby touží po jediném – najít svého bratra
Badyána. Už ji unavuje věčně utíkat a žít ve strachu a věří,
že právě Badyán to může zastavit. Linda se musela při
pátrání vypořádat s vlastním strachem, dokáže se ale
vypořádat i s pravdou, kterou chce znát?

DOPISY Z OSTROVA SKYE

FRANKŮV KOUZELNÝ FOTBAL 4 –
FRANKIE A MUMIE

Píše se rok 1912. Čtyřiadvacetiletá Elspeth nikdy neopustila svůj domov na ostrově Skye. Když dostane dopis od
studenta Davida Grahama až z daleké Ameriky, začnou si
pravidelně dopisovat a jejich přátelství přeroste v lásku.
Elspeth je ale vdaná a David je vyslán do Evropy jako řidič
sanitky na západní frontě.
Elspeth nezbývá nic jiného než se za něj modlit, že válku
přežije. Druhá rovina příběhu se odehrává roku 1940. Elspethina dcera se zamiluje do válečného pilota... Čeká ji
stejný osud jako její matku?

Frankie a jeho tým milují fotbal. Na něj si vždy najdou
čas. A když mají nyní kouzelný fotbalový míč, hrají proti
týmům, které si dříve neuměli ani představit. Když jsou ale
Frankie, Charlie, Louisa a jejich psí kamarád Max přeneseni
do starodávného Egypta, čeká je tam překvapení. Dokážou
porazit tým strašidelné mumie?

Kryjte se! Reptáci jsou hodně, hodně rozzlobení. Není
divu, když za ocasním peřím mají armádu vepřisluhovačů
chamtivého císaře Ovara I., kteří jsou posedlí po jejich
vejcích. Sice útočí jen pořádnou porcí zábavy, přesto
věnujte pozornost tomuto varování: MŮŽETE VYPELICHAT
SMÍCHY! Tato kniha poutavých aktivit přináší vtipné
profily Reptáků, zábavné úkoly a hádanky, křížovky,
bludiště, omalovánky, komiksové příběhy, vtipy, návody na
vytváření a báječné tipy na hry doma i venku.

PŘICHÁZÍM TĚ ZABÍT
Hlavní hrdinku, krásnou a bezcitnou herečku Clarissu Lisleovou, dovádí k šílenství série anonymů. Chce ji neznámý
odesílatel jen vyděsit, chce zničit její kariéru, nebo jí skutečně usiluje o život?

HUGO MÁ PRVOTŘÍDNÍ PLÁN!

ČLOVÍČEK TOM

Hugo, ten největší bourák (nebo snad smolař?) ze školy, je
znovu tady! Ve druhém díle úspěšné knižní série nastupuje
slávychtivý puberťák s prvotřídním plánem, jak odhalit
tajného agenta uprostřed nic netušících spolužáků.
Superdokonalou záchrannou akci hatí společenství
protihugovců a nesnesitelná kariérová poradkyně.

Tomovi je jedenáct, bydlí v karavanu a je většinu času
sám. Jeho matka Joss je velmi mladá, chce se bavit a často
odjíždí s momentálním přítelem na cesty. Tom se tedy musí
o sebe postarat. Jídlo shání v okolních zahradách a dává
pozor, aby ho při tom nechytili. Často sní… Sní o rodině,
o tátovi, o štěstí...

MOTTO

GRADA

CPRESS

ANGRY BIRDS – FAKT HUSTÁ ZÁBAVA

MŮJ ŽIVOT BEZ MŘÍŽÍ

DOBŘE MI TAK
Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou
ženou a stěhuje se ze společného bytu ke kamarádovi
Viktorovi. Tento životní zlom ho nutí zamyslet se nad
sebou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomuje
všechny svoje selhání a poněkud neohrabaně se pokouší
napravit chyby.

Kniha Jiřího Kajínka vzniká na základě autentického
audiozáznamu. Jedná se o unikátní životopisnou knihu,
která nemá na českém knižním trhu obdoby. Během
třinácti přísně utajovaných návštěv bylo pořízeno
více než 50 hodin nahrávek obsahující vyprávění
o soukromém životě nejznámějšího českého vězně
včetně rozhovoru na závažná i jednoduchá témata.

MILOSRDNÝ SPÁNEK
– PŘÍBĚHY Z ANESTEZIOLOGIE

PERCY JACKSON – MOŘE NESTVŮR
„Po klidném školním roce se na mně valí další problémy.
Poslední den školy to začalo! Hodina tělocviku se
proměnila ve vybíjenou s lidožravými obry a Grover
se dostal do průšvihu. Další špatná zpráva: Táboru
polokrevných hrozí zničení... Vydávám se s přáteli na
výpravu, ze které se nemusíme všichni vrátit živí...
Jdeš do toho s námi?”

Lékařka Ľuba Romanová shromáždila ve své knize
zajímavé, dojemné, smutné i veselé příběhy pacientů,
s nimiž se za více než dvacet let své práce na ARO setkala.
Při jejich čtení si uvědomíte, jak málo stačí, abychom
ztratili všechno, a jak moc je toho zapotřebí, abychom se
dokázali vrátit.

TAJEMNÉ LŽI

Ve starém londýnském nakladatelství Perevell dojde
k vraždě. Obětí je Gerard Etienne, nový ředitel
podniku, kterému bezohledná ctižádost nadělala
mnoho nepřátel. Každý z nich má motiv i děravé
alibi, ale Adam Dalgliesh musí odhalit, kdo z nich
tak dlouho a důkladně plánoval vraždu.

FRAGMENT

VRAŽDY V NAKLADATELSTVÍ

Amandin syn přišel na svět se vzácnou poruchou
imunity. Jeho jedinou nadějí na život je transplantace
kostní dřeně. Nejvhodnějším dárcem je jeho otec. Ten
však byl brutálně zavražděn. Jediná fotografie ale
obrátí všechno naruby. Je možné, že Paul žije a že vše
byla lež? Naděje tu je, jeho tělo se totiž nikdy nenašlo…
Tým FI jde opět do akce a musí dokázat nemožné! Jejich
protivníkům velice záleží na tom, aby se šokující pravda
už nikdy nedostala na povrch. Stopy totiž vedou do
nejvyšších kruhů...

SMRTÍCÍ HRÁTKY
Když se Gunnar Herrmann coby korespondent
německých novin stěhuje s manželkou a čerstvým
potomkem do Stockholmu, myslí si, že Švédsko dobře
zná. Sen o pohádkovém Bullerbynu, jak si jej z oblíbené
knihy Astrid Lindgrenové představoval, se ale brzy
rozplývá… Příběh německého novináře o jeho pobytu
ve Švédsku zaujme poutavým vyprávěním a množstvím
reálií. S laskavým humorem vyvrátí mnohé mýty
o védech, jejich zemi a kultuře.

METAFORA

ROK V BULLERBYNU

DENÍK MÉHO DĚŤÁTKA

SLOVART

ZTRACENÝ PROFIL
Josée je v manželství s Alanem nešťastná. Na jednom
z večírků se o ni začne zajímat známý a obávaný
multimilionář Julius A. Cram. Nabídne jí garsonku
a dobře placenou práci, aby mohla uniknout z manželství
s Alanem. Zdá se, že jde o upřímné přátelství a že Cram
od Josée nic na oplátku neočekává. Ale je jeho pomoc
opravdu tak nezištná? To Josée zjistí až v okamžiku, kdy
potká svou životní lásku.

Nikdo nemůže být na dvou místech najednou… Poručík
Eva Dallasová řeší případ erotických hrátek, které se
zvrhly v něco poněkud jiného…
Vypadalo to jako nehoda. Experiment, který se nevyvedl.
Eva Dallasová však od začátku cítí, že tu něco nehraje.
Oběť všichni znali jako milého a veselého chlapíka,
který miloval svou ženu a sport a cele se věnoval své
firmě a chudým newyorským dětem. Proč by si zahrával
s dominou? Eva vsadí vše na jednu kartu, jednoho
podezřelého. Chybí však jakékoli důkazy. A ještě ke
všemu ji kolega Baxter požádá, aby mu pomohla
s jedním starším případem, který se mu přes všechnu
snahu nedaří vyřešit.

Každá žena má s těhotenstvím jinou zkušenost, ale žádná
nepopírá, že je to kouzelný čas, kdy se její tělo mění každým
dnem. Zaznamenejte tyto proměny a získejte tak památku
na dny v očekávání. Týden po týdnu můžete zachycovat
všechny události od prvního ultrazvuku, neobvyklých chutí
nebo prvního pohybu vašeho dítěte. Nejdete zde i prostor
pro těhotenskou péči, osobní deník či adresář důležitých
kontaktů pro budoucnost. Máte jedinečnou šanci vytvořit
unikátní deník zrodu nového života.

MOTTO

NEZADANÁ
Po několika bolestných rozchodech se Nezadaná rozhodla,
že bude žít sama, bez partnera a spokojeně. Když si ale po
nějaké době uvědomí, že jediný muž, který ji v poslední
době viděl nahou, je její lékař, musí se zamyslet…
Je opravdu život singles tak skvělý?

SMART PRESS

ZAHRÁDKA V KVĚTINÁČI - PRO VÁŠ BALKON
I OKENNÍ PARAPET
Celé dny trávíme uvnitř – ať už doma nebo v práci – odtrženi od zeleně a čerstvého vzduchu. Zahradničení je činnost
s relaxačními, ba přímo terapeutickými účinky. Vytvořte si
vlastní oázu klidu z rostlin, kterými se budete nejen kochat, ale následně je využijete třeba při vaření nebo jako
zábavu pro děti. Že bydlíte v bytě a nemáte zahradu?
K vytvoření minizahrádky vám postačí balkon nebo okenní
parapet!

DO SPOUSTY VĚCÍ SE

VRHÁM PO HLAVĚ
V rodině herečky Vendulky Křížové je všechno, jenom ne nuda. Nejen,
že má sama tři vlastní děti s hercem Oldřichem Víznerem. Velmi často se
také potkává s jeho bývalou ženou – herečkou Janou Šulcovou a jejich
dcerami Rozálií a Terezou a jejich dětmi, stejně jako s další svou nevlastní
dcerou Viktorkou. Všichni dohromady tak tvoří propletenec, v němž není
podstatné, kdo je čí sestra, teta, nevlastní máma nebo vnuk. Jak laskavá
a křehká herečka zvládá tuto „bandu“, kterou v domě na okraji Prahy
doplňují ještě psi, kočky a další zvířata? A jak se těší na jaro?

ÚPLNĚ NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ:

JAK VNÍMÁTE OBDOBÍ KONCE
BŘEZNA? PŘEDJAŘÍ V OČEKÁVÁNÍ, KDY SE STŘÍDAJÍ UŽ POMĚRNĚ KRÁSNÉ DNY S TĚMI CHLADNĚJŠÍMI?
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Byly mi tak tři nebo čtyři roky, vzpomínám si, že jsme byli na dovolené v Orlických horách. Rodiče mě odpoledne uložili spát a mezitím šel tatínek se sestrou na procházku. Já
jsem se vzbudila a naštvalo mě, že na mě nepočkali, že zažívají něco beze mě. Tak jsem
se obula a vydala se za nimi. Šla jsem polní cestou do lesa, místy, kudy jsme asi dva dny
předtím šli na výlet, proto jsem si cestu pamatovala. Ale samozřejmě jsem se ztratila.
Mezitím rodiče zjistili, že jsem odešla, a začali po mně pátrat. Nakonec mě ubrečenou
a vystrašenou našel tatínek. Dodnes si pamatuju ten úlevný pocit, když jsem se ohlédla
a viděla ho za sebou.

Těším se na slunce, na teplo, na to, až se
mi na zahradě zazelená tráva a rozkvetou
kytky. Těší mě, že už se prodlužují dny.
Zároveň mě moje tělo upozorňuje, že by
chtělo na tuto dobu trochu připravit, protože změna počasí je pro ně trochu šok.
Cítím se trochu unavená. Proto si nasadím
detoxikační kůru z aloe vera. S přibývajícím
světlem a teplem mám víc energie, taky
lépe spím. Začátek jara je ideální stav na
očistu. Dřív se dodržovaly půsty, což nebyla
náhoda, ale po staletí vypozorovaná zkušenost našich předků. Ne,že bych půst držela,
ale začínám mít v tomto období víc chuť na
ovoce a zeleninu a cítím, že už nemusím
mít maso, naopak dám přednost různým
zeleninovým salátům, které v zimě zdaleka
tolik nejím.

Fyzická únava na konci zimy jde dost často
ruku v ruce s únavou psychickou, která tu
fyzickou uvozuje. A když je člověk unavený,
všechno zvládá hůř. Bylo by příjemné být
občas chvíli sama. Moc se mi to ale nedaří. Ale je užitečné a důležité najít si čas jen
pro sebe. Nedávno jsem zrovna přemýšlela
o tom, že bych ráda někam odjela na tři
dny úplně sama, i bez dětí a bez psů. Nikdy jsem to ale neudělala, jen o tom stále
mluvím. Jsem kvočna, pořád kolem všech
poletuju a o všechny se starám. Ale být jen
sám se sebou je občas prospěšné, člověk se
díky tomu o sobě leccos dozví.

MÍVÁTE NĚKDY TŘEBA ÚNAVU
Z LIDÍ? JE VÁS PLNÝ DŮM – MUŽ,
TŘI DĚTI, DVA PSI, DVĚ KOČKY,
PTÁCI, NEMÁTE CHUŤ NĚKDY
ZALÉZT DO KOUTA, ZAVŘÍT SE
NĚKAM, KDE NA VÁS NIKDO
NEBUDE MLUVIT?

U nás doma se hodně těžko schovám, ale
utíkám do koupelny, napustím si vanu plnou pěny, zapálím svíčky, relaxuju a ... během pár minut mám v koupelně všechny tři
děti, které mi něco nutně potřebují sdělit.
Na druhou stranu si uvědomuju, že za chvíle, kdy jsou moje pubertální děti ochotny

MÁTE V DOBĚ KOUT, KAM SI
ZALEZETE, KDYŽ JSTE UNAVENÁ? VAŠE MÍSTEČKO, KDE JSTE
NEJRADĚJI?

si se mnou povídat, mám být vděčná. A já
jsem. Taky dost často a ráda usínám s knížkou.

CO NAOPAK RÁNO? JAK NEJRADĚJI ZAČÍNÁTE DEN?
Mám ráda, když nemusím nikam spěchat.
Ideální je, když si ráno můžu vychutnat, dovolit si mít delší start.

KDYŽ VÁM BYLO DVACET, MĚLA
JSTE PŘEDSTAVU O TOM, JAKOU
CHCETE MÍT JEDNOU RODINU?
A NAPADLO VÁS, ŽE BUDE TAK
VELKÁ A ŽE SE Z VÁS STANE –
JAK ŘÍKÁTE – TAKOVÁ KVOČNA?
Ne, vůbec jsem si to neuměla představit.
Ale děti jsem moc chtěla, jen jsem si pořád říkala, že to bude jednou, někdy a že
to bude fajn.

BÁLA JSTE SE BÝT POPRVÉ
MÁMOU?
Ani ne. Já jsem se na miminko strašně moc
těšila. Do spousty věcí se vrhám po hlavě,
moc si je nerozmýšlím a jen se přizpůso-

bím dané situaci. Když jsem čekala své
první dítě, Anežku, které je dneska skoro
čtrnáct, moc jsem se těšila a nic špatného
nebo složitého jsem si nepřipouštěla. Taky
ještě měsíc před porodem jsem stála na
jevišti. Teprve když jsem čekala dnes šestiletého Ferdu, už mě napadalo, co by se
mohlo stát, a bála jsem se, aby všechno
dobře dopadlo a on byl zdravý. Už jsem si
uvědomovala, jaký je to dar mít zdravé dítě
a že ne každému je tenhle dar dán.

VYRŮSTALA JSTE... S KOLIKA
VLASTNĚ SESTRAMI?
Mám jednu sestru vlastní a dvě, které jsou
z tatínkova prvního manželství, takže jsme
byly čtyři holky a já z nich nejmladší. Vyrůstala jsem ve velké rodině a i teď mám velkou rodinu, když se sejdeme všichni dohromady i s Janou a jejími dcerami. A když se
někdy mé děti dohadují, nebo si spolu hrají,
často si vzpomenu na sebe a na sestru.

KDO Z DĚTÍ JE VÁM POVAHOVĚ
NEJPODOBNĚJŠÍ?
V lecčems je mi podobná Anežka, taky proto, že je to holka. Je jí skoro čtrnáct a už se
bavíme hodně i o ženských věcech. Povahově myslím, že je mi docela podobný malý
Ferda. Je ještě roztomilý a mazlivý a mě
mrzí, že z toho už brzy vyroste. Jedenáctile-

tý Bertík mě dokáže překvapit, jak se chová k Ferdovi, mají spolu láskyplný bratrský
vztah. Všechny mé děti se mají navzájem
hodně rády. Nevím, jak se mi to povedlo,
ale jsem moc šťastná, že to tak je.

VAŠE NEJBLIŽŠÍ ZAHRNUJI DNES
I DĚTI A BÝVALÉ ŽENY VAŠEHO
MUŽE OLDŘICHA VÍZNERA. JE
HODNĚ VZÁCNÉ UMĚT SE PŘENÉST PŘES MINULOST A TAKHLE
SE STMELIT A POMÁHAT SI.
UMĚLA JSTE SI PŘED LETY PŘEDSTAVIT, ŽE NĚCO TAKOVÉHO
BUDETE ZAŽÍVAT?
Vůbec jsem to nepředpokládala, netušila
jsem, jaké vztahy si vybudujeme. Hodně se
mluví o Janě Šulcové a jejích dcerách Terezce a Rozárce, ale stejně hezký vztah mám
i s druhou Oldovou ženou Zuzkou, která
má dnes osmnáctiletou Viktorku. S Janou
se pokaždé vidíme, když máme společné
představení, ale scházíme se a povídáme
si i mimo práci. Podnikáme různé akce,
chodíme se dívat na představení kolegů,
jezdíme společně na chalupu, hlídáme si
navzájem děti, psy. V Janě, Róze, Terezce
a Viktorce jsem získala dobré kamarádky.
Říkám si, že jsme si to asi zasloužily.

RADILA JSTE SE NĚKDY S JANOU
ŠULCOVOU I O SVÉM MUŽI?
Jana s Oldou žila dvacet let. Ona je nesmírně vtipná až sarkastická a vypráví o něm
i o jejich dcerách různé historky. Dvacet let
života se nedá jen tak smazat, je přirozené,
že si povídáme i o našem soukromí.

VYRŮSTALA JSTE SE SESTRAMI,
ČASTO SE STÝKÁTE S JANOU
ŠULCOVOU A JEJÍMI DCERAMI,
JSTE HODNĚ OBKLOPENÁ ŽENAMI. JAK SE V TOM PŘEVÁŽNĚ
ŽENSKÉM SPOLEČENSTVÍ CÍTÍTE?
Myslím, že takové společenství je moc fajn.
Ale já se mužské společnosti nijak nestraním. Myslím si, že žádný extrém není dobrý, proto je dobře, když je každé podobné
společenství vyvážené i mužskou energií.
Mužský svět nás ženy vždycky může obohatit. S muži to není jednoduché, ale bez
nich taky ne. I o tom je jedna naše divadelní
hra, která se jmenuje Velký holky nepláčou.

HRAJETE JI S DIVADELNÍ SPOLEČNOSTÍ FAMÍLIE, KTEROU DALA
DOHROMADY ROZÁLIE VÍZNEROVÁ.
Přesně tak, na výtvarné stránce se podílela
druhá Janina dcera Tereza. S představením,
stejně jako s druhým, které se jmenuje
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Lháři, hrajeme v Praze v Divadle U Hasičů
nebo v kině Ořechovka, případně i v Divadle Bez zábradlí, ale hodně s nimi jezdíme
i po republice, takže v dubnu mě čeká dost
zájezdů. V seriálu Cesty domů se má linka
uzavřela, takže momentálně nic nenatáčím a můžu si dopřávat ta klidnější rána,
o nichž jsem mluvila. Taky se těším, že si
udělám čas pro sebe, od dětí jsem dostala
nějaké poukazy na masáže. Plánuju si navštívit několik představení svých kamarádů
v divadle, ráda bych taky zajela na Moravu
za svou rodinou. Mám toho před sebou
dost.

MYSLÍTE, ŽE MÁTE V ŽIVOTĚ TO,
CO SI ZASLOUŽÍTE?
Odpovím jinak. V životě nás potkává spousta trápení a neštěstí a různých těžkých situací, aniž si je zasloužíme. Stojíme před
mnoha zkouškami a úkoly, které když ustojíme a překonáme, náš život je najednou
o tuto zkušenost obohacený. Jako kdybychom se v počítačové hře dostali do vyššího levelu. Procházet různými úrovněmi
a stupni zkoušek není o tom, že bychom
si je zasloužili. Myslím, že život se nesnaží
nás trestat, naopak nás chce pozvednout
výš. Jedině tak se dostaneme dál a stanou
se z nás lidé soucitnější, tolerantnější, život
chápající. Kdyby člověk zažíval jen samé
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hezké chvíle a pořád by se mu dařilo, neuměl by si takových chvil vážit, nevychutnal
by si je a přijímal by je automaticky. Opravdu hezkých věcí a situací nebo jen úplných
drobností si člověk váží na základě toho, že
si prožil něco těžkého. Mně bylo v životě
hodně dáno, mám tři krásné zdravé děti,
ony jsou největší hodnoty v mém životě.

KDY JSTE BYLA V ŽIVOTĚ
NĚJŠŤASTNĚJŠÍ?
Asi ve chvílích, když jsem byla těhotná. Ta
radost a těšení se na nový život mi dávala
pocit velkého štěstí. Vnímala jsem to tak,
že není na světě nic důležitějšího, než já
a moje miminko, že celý svět jsme jen my
dva. Připadala jsem si jako královna.

CO PRO VÁS BYLA NEJTĚŽŠÍ
ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA?
Hodně těžká zkouška pro mě byla, když mi
v deseti letech zemřel tatínek. S tím jsem se
srovnávala velmi dlouho.

MYSLÍTE, ŽE TO OVLIVNILO I VÁŠ
VZTAH K MUŽŮM?
Myslím, že nás ovlivňuje všechno, co se kolem nás děje. Je dost pravděpodobné, že
ano, že ovlivnilo.

MÁTE POCIT, ŽE UŽ JSTE ZÍSKA-

LA URČITÝ ŽIVOTNÍ NADHLED?
ŽE SE NA MUŽE DÍVÁTE SHOVÍVAVĚJI, NEŽ KDYŽ VÁM BYLO
TŘEBA DVACET?
O mužích, ale o lidech kolem sebe vůbec,
se člověk dozvídá pořád něco nového. Jak
život běží, získáváte další a další zkušenosti
a situace, které zažíváte, a lidi, které potkáváte, hodnotíte optikou těchto zkušeností.
A podle toho k nim zaujímáte postoj. Muži
mají ale většinou úplně jiný a pro ženu někdy překvapivý pohled na život. Ano, určitě
se mé názory změnily. Za ta léta jsem pochopila, že muže nepředěláte a že s některými věcmi se buď musíte smířit, nebo se
budete celý život trápit.
Monika Seidlová
Foto Monika Navrátilová
Líčila a česala Monika Navrátilová

KMENOVÉ BUŇKY JSOU NADĚJÍ REGENERATIVNÍ MEDICÍNY.

JEJICH ZDROJ SI LZE ZAJISTIT UŽ PŘI PORODU.
Lidem se závažnou neurologickou diagnózou či rozsáhlým degenerativním onemocněním
kloubů svítá naděje v podobě léčby kmenovými buňkami. Výzkum týkající se využití kmenových
buněk jde stále dopředu. Významným zdrojem kmenových buněk jsou pupečníková krev
a nově je v České republice také dostupná metoda odběru tkáně pupečníku.
Z několika nejnovějších klinických studií, prezentovaných koncem
loňského roku na Mezinárodním konsorciu pro buněčnou terapii
a imunoterapii (ICCTI) v Brně, je patrné, nejmodernější pracoviště
již léčbu využívají, případně ji testují. Zhruba dvě desítky klinických
studií s využitím buněčné terapie probíhají v Ústavu experimentální
medicíny akademie věd České republiky (ÚEM AVČR). Existují různé
typy kmenových buněk i různé zdroje, například: kostní dřeň, tukové tkáně, pojivové tkáně, pupečníková krev, tkáň pupečníku a další. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole například testuje
léčbu kmenovými buňkami u 14 pacientů, kteří trpí nevyléčitelným
neurologickým onemocněním, amyotrofickou laterální sklerózou.
Mezinárodní tým vědců a lékařů ze čtyř různých států – USA, ČR,
Slovenska a Litvy dokončuje rozsáhlou studii, která se týká léčby
kloubní artrózy kmenovými buňkami. Buněčná terapie je vhodná
i pro onkologickou léčbu. Podle účastníků konference je léčba s využitím vlastních kmenových buněk pacienta velice bezpečná a zpravidla není zatížena závažnými vedlejšími účinky.

JAK BEZBOLESTNĚ ZÍSKAT ZDROJ KMENOVÝCH
BUNĚK
Významným zdrojem kmenových buněk je pupečníková krev, nově
v Česku také tkáň pupečníku. Kmenové buňky z tkáně pupečníku,
stejně jako z pupečníkové krve, jsou mladé, chorobou, prostředím
či léčbou nezatížené buňky, které jsou uchované v čase „nula“ ži-

vota jedince. Jejich potenciál množení je proto největší, což je velkou výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk. První odběr
tkáně pupečníku proběhl na podzim loňského roku v Thomayerově
nemocnici v Praze. Podle primáře Petra Kolka, který prvý odběr tkáně pupečníku v Čechách vedl: „Dnes nikdo nedokáže přesně od-

hadnut, co všechno se zničí, když kmenově buňky z krve a tkáně
pupečníku končí místo uskladnění jako nepoužitý biologický odpad.
I proto jsem nadšený, že jsem se mohl aspoň v malém podílet na
zavedení nového medicínského postupu v Čechách. Fandím kmenovým buňkám a regenerativní medicíně“.

VELKÉ NADĚJE PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU
Mezenchymální kmenové buňky, které tkáň pupečníku obsahuje, se
vlastnostmi a potenciálním použitím navzájem doplňují s buňkami
z pupečníkové krve. Zatímco v pupečníkové krvi převládají krvetvorné kmenové buňky, používané zejména na léčbu hematologických
a onkologických onemocnění, tkáň pupečníku je bohatým zdrojem
mezenchymálních kmenových buněk. „Obsahuje jich minimálně
desetinásobně víc v porovnání s pupečníkovou krví“, vysvětluje vedoucí vědy a výzkumu Cord Blood Center RNDr. Miroslav Kubeš,
CSc. a dodává, „protože jsou schopné přeměnit se na různorodé
buňky anebo tkáně v lidském organismu, představují obrovský potenciál pro vyvíjející se léčbu mnoha onemocnění v regenerativní
medicíně.“
Ve světě probíhá několik desítek klinických studií, kde se účinnost
buněk z tkaniva pupečníku ověřuje při rozmanitých diagnózách –
cirhóza jater, skleróza multiplex, cukrovka, popáleniny, ale i diabetická noha či autizmus. „Z mezenchymálních kmenových buněk se velmi lehce můžou vytvořit například buňky a tkáně kosti či chrupavky,
nervy, hladké svaly, buňky srdcového svalu, kůže nebo jater,“ říká
Miroslav Kubeš. Kromě regenerace tkáně se mezenchymální kmenové buňky z tkáně pupečníku klinicky zkoušejí i jako podpora při

standardní transplantaci krvetvorných buněk.
Markéta Hansen, která první odběr tkáně v Čechách absolvovala,
komentuje svoje rozhodnutí: „Chci, aby můj syn měl v budoucnu
k dispozici všechny možné léčebné postupy, a proto jsem se rozhodla pupečníkovou krev i tkáň pro něj uchovat.“
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Protože

štěstí a spokojenost
vašeho miminka

dodá klid
vaší mysli

dudlíček Fusion
ideální i pro dříve narozené

0%

Inovační tvar motýlku sladěný
s drobným obličejem miminka
a díky němuž přichází do kontaktu
s menší plochou pokožky
-2-4m

+4m

BISFENOLU A

schváleno asociací

španělských pediatrů

-12m

a dentistů

ANATOMICKÝ TVAR SAVIČKY
Díky svému anatomickému tvaru napodobuje
tvar mateřského prsu v době kojení.
Savička v silikonu i v latexu.

FYZIOLOGICKÝ TVAR SAVIČKY
Díky svému symetrickému tvaru
je vždy v ústech miminka správně uložena.
Savička v silikonu i v latexu.

Je dokázáno, že nevýživné sání dudlíku uvolňuje
endorfin, takzvaný hormoc štěstí, který přináší příjemný
pocit, který miminko uklidňuje a konejší.

Distributor:
Baby Group s.r.o.
Masarykova 968, 76901 Holešov

www.facebook.com/suavinex.cz

www.babygroup.cz

