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„Jedno, dvě, nebo tři“, ptá se dnešní článek myslí tím, kolik dětí bychom si asi tak
ideálně přáli. Když jsem ho četla, vzpomněla jsem si na jednu příhodu. Jela jsem
nedávno autobusem s jednou bývalou
spolužačkou. Do toho mi zazvonil mobil.
Na druhé straně plakala moje kamarádka,
že je těhotná a dítě si v žádném případě
nemůže nechat. Pravda, má sice dům s bazénem a zabezpečená taky je, ale prostě
by to nezvládla a nedokázala by synkovi
dopřát požadovaný standard. Spolužačka
vedle mě nemohla neslyšet. Smutně se
pousmála. Začala vyprávět, jak moc by si
přála další dítě, kdyby to zdravotně dokázala zvládnout. A že je sice v invalidním
důchodu a peněz moc nemá, ale děti jsou
nejvíc, co mohla v životě dokázat a možná
musela něco obětovat, ale vlastně mnohem víc dostala…
Proč to vlastně píšu? Nevím, možná proto, že někdy máme pocit, že za peníze si
koupíme štěstí a ono to tak úplně není.
Každopádně nepřehlédněte i další článek –
Sedm dětí – žádný problém. Třeba budete
mít v mnohém jasněji.
Tak krásné počtení nejen těchto článků
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Těhotenství

Těžkostem
se dá předcházet

Těhotenství je pro ženu nejkrásnějším obdobím v celém
životě, kdy ji pod srdcem roste nový život. Zároveň
dochází ke změnám v organismu, které mají vliv i na
vzhled. Pokožka bývá v těhotenství suchá, pleť mastná,
objevuje se akné a nadměrné ochlupení, vznikají
pigmentové skvrny, tvoří se strie, ženu trápí
nevolnosti, křečové žíly, hemeroidy.
Většina problémů po porodu vymizí,
ale některé bohužel zůstanou.

Strie neboli pajizévky
Strie jsou růžové až červené trhlinky, které
postupem času přecházejí do bílé barvy, způsobené napínáním kůže kvůli náhlé změně
váhy. Kůže není schopna se přizpůsobit náhlé
větší velikosti, kdy se nadměrně napíná a následně popraská. Strie se tvoří hlavně na břiše,
poprsí, stehnech a hýždích. Některé maminky mají díky správné životosprávě nebo díky
dobrým genetickým předpokladům od strií
klid. Většina žen ale musí se striemi počítat.
Jak zabránit vzniku strií
Abyste zabránila vzniku strií, musíte dodržovat pár důležitých bodů:
•
Zabraňte přibírání na váze, tak jak vám
doporučí gynekolog.
•
Dopřejte tělu dostatek výživných látek,
které jsou potřebné k produkci kolagenu před těhotenstvím a během těhotenství. Vše proberte s dietologem,
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•
•
•

zjistěte, co z jídel je vhodné pro toto
období a přidejte je do vaší diety.
Hydratujte a jemně masírujte pokožku
krouživými pohyby 2× denně.
Chraňte se před sluníčkem a používejte vhodné krémy.
Abyste předešla nebo alespoň minimalizovala vznik strií na jednotlivých
partiích těla (bříško, boky, prsa), aplikujte speciálně vyvinutý krém proti
striím, který je důležitý vmasírovat
do pokožky 2x denně (ráno a večer).

Poštipy
Díky poštipům se tkáň jemně povolí a není
napjatá, což zabraňuje možnosti “potrhání
kůže”. Uchopte velmi jemně kůži mezi prsty
a několikrát ji lehce vytahujte směrem vpřed
a poté pusťte , toto opakujte rychle za sebou
po celém bříšku. Zdůrazňujeme, velmi jemně. Masáž začněte aplikovat pravidelně od
3. měsíce dvakrát denně. Masáž přerušte 14
dní před očekávaným porodem, aby nedošlo
k nechtěnému vyvolání porodních stahů.

Péče o prsa
Jak správně masírovat
Hlazení
Krém proti striím naneste na bříško a rozetřete. Poté položte na břicho ruce v paralelní pozici. Konečky lépe řečeno bříšky prstů
s použitím jemného tlaku masírujte bříško
směrem zespodu nahoru do stran.

Během těhotenství se následkem hormonálních změn prsa zvětšují a můžete cítit
nepříjemný natahování a svědění pokožky.
Některé firmy prodávají prsní hydratační produkty pro těhotné ženy, by jim měli
pomoci uvolnit tyto symptomy, a také minimalizovat nebo předcházet ztrátě pevnosti a elasticity prsou po těhotenství. Vy-

Těhotenství

pořádejte se se striemi na prsou podobně
jako jsme popsali výše. Pravidelnými cviky
určenými pro tuto oblast můžete dokonce
vylepšit tvar a pevnost vašich prsou, stejně
jako předcházet ochabnutí a striím. Nejjednodušším a dobře známým cvikem je tlačení dlaní proti sobě ve výši prsou po dobu
5 vteřin, následuje oddech. Opakujte 10x.

Masírujte rovněž zadeček
Také zadeček a stehna nezapomeňte pravidelně promasírovat, vždy se při masážích
řiďte radou: Směrem k srdci, tzn. u zadečku
a stehen směr nahoru.

Hemoroidy
V těhotenství se u některých žen objeví
hemoroidy (často nesprávně označované
jako hemeroidy). Jsou to křečové žíly, které
se vytváří v konečníku a někdy z něj mohou i vyhřeznout ven (často se to stane při
porodu). Ke vzniku hemoroidů v těhotenství výrazně přispívá zácpa a s ní spojené
tlačení při stolici. Dalšími důvody vzniku
hemoroidů v těhotenství jsou zvětšený objem krve v těle a útlak žil v pánvi zvětšující
se dělohou. Hemoroidy mohou být velmi
bolestivé, popř. mohou nepříjemně svědit.
V některých případech se může objevit i krvácení z hemoroidů. Po porodu hemoroidy
obvykle samy vymizí, jen výjimečně je potřeba k jejich odstranění drobná operace.
Prevence hemoroidů
•
Snažte se vyhnout zácpě, která je
hlavní příčinou hemoroidů.
•
Dopřejte svému tělu pravidelný pohyb, stačí krátká procházka každý
den, vhodné je také plavání.

•

•

Spěte a odpočívejte na levém boku –
dolní dutá žíla, která odvádí odkysličenou krev z nohou do srdce, je uložena
napravo od páteře a spánek na levém
boku tedy usnadňuje oběh krve.
Během dne odpočívejte se zvýšenou
polohou nohou.

Léčba hemoroidů
Úlevu od již vzniklých hemoroidů vám mohou přinést:
•
studené obklady (např. pytlík s ledem)
na postiženou oblast,
•
teplé sedací koupele,
•
hygiena po stolici – pokud je to možné, omyjte konečník po každé stolici
vodou nebo použijte alespoň vlhčené
ubrousky.
V lékárnách je na výběr velké množství volně prodejných mastí a čípků, o jejich použití se však vždy poraďte se svým lékařem,
protože některé z nich jsou v těhotenství
nevhodné. Bezpečné jsou koupele a obklady z březové kůry.

Křečové žíly
K mnoha typickým radostem a starostem
těhotenství patří i křečové žíly. Právě v těhotenství si mnoho žen poprvé všimne
nevzhledných rozšířených žil na nohou
a u žen, které je již mají, dochází často ke
znatelnému zhoršení.

Myslete na prevenci
Nikdo po vás nechce, abyste při první radosti či šoku ze zprávy o svém těhotenství
začala ihned přemýšlet o křečových žilách.
Nicméně je dobré si toto nebezpečí uvědo-

mit včas. Čím dříve prevenci křečových žil
zahájíte, tím lépe. Zde je několik tipů, co
můžete udělat pro své nohy:
Cvičte každý den. Žádné heroické výkony
nejsou vhodné, ale třeba jen chvíle ostré
chůze v lese nebo v parku vykoná mnoho
pro váš krevní oběh.
Zajímejte se o svůj váhový přírůstek během
těhotenství a případné pochybnosti konzultujte s gynekologem. Redukční diety se
v těhotenství nedoporučují, avšak nadměrné přibývání na váze nikomu neprospěje
a křečové žíly to v každém případě zhorší.
Uvelebte se pohodlně s nohama nahoře,
kdykoli je to možné. Při sezení použijte
nižší stoličku nebo jiný vhodný kus nábytku
na opření nohou, při ulehnutí můžete nohy
podepřít polštářem.
Pokud je to pro vás snesitelné, spěte na
levém boku s nohama podepřenýma polštářem. Druhým polštářem si podepřete
záda, abyste se v této poloze udržela
i během spánku. Protože dolní dutá žíla,
která přivádí krev do srdce, je uložena na
pravé straně těla, poloha na levém boku
jí odlehčí od váhy těhotné dělohy. Tím se
zprostředkovaně sníží tlak i v žilách dolních končetin.
Pořiďte si těhotenské punčochy nebo
punčochové kalhoty, které kompresí končetiny podporují návrat žilní krve do srdce. Dnes už není pravda, že těhotenské
kompresní punčochy musí být odpudivé
a nevzhledné. Při troše snahy určitě najdete typ, který vám bude vyhovovat.
Punčochy si nasaďte každé ráno ještě na
lůžku, dříve než vstanete. Noste je pokud
možno po celý den.

Těhotenství

Vydržte s žilami do porodu
Přestože křečové žíly nejsou pěkné, příjemné ani zdraví prospěšné, během devíti
měsíců vám nijak neuškodí. Proto jejich
radikálnější řešení (například laserem nebo
chirurgicky) může počkat až na dobu po
porodu. Nebo ještě lépe do doby, kdy si po
období bezesných nocí s miminkem začnete užívat pokud možno poklidnou mateřskou dovolenou.

Nevolnosti
75 procent žen trpí v těhotenství nevolností. Jejich hlavní příčinou je zvýšená hladina
hormonu HCG v krvi. Hladina tohoto hormonu dosahuje vrcholu mezi osmým a desátým týdnem a pak se snižuje, což vysvětluje, proč zhruba kolem dvanáctého týdne
většinou nevolnosti samy od sebe ustávají.
Některé ženy pociťují občasné nevolnosti
až do konce šestého měsíce.
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Jak překonat těhotenskou nevolnost
•
Mějte po ruce vždy něco malého k jídlu. To platí jednak
přes den, kdy byste měla sníst spíše hodně porcí - ale také hodně malých, ale také už ráno, ještě než vstanete. Zaměřte se
na nedráždivou dobře stravitelnou stravu bohatou na proteiny
a sacharidy.
•
Nachystejte si k posteli něco malého k zakousnutí.
Trošku zaženete hlad a hlavně se vám naředí nahromaděné
trávící šťávy v žaludku. Vhodný je kousek rohlíku, krajíček
celozrnného chleba, různé celozrnné křupavé chlebíčky knuspi a podobně.
•
Vstávejte pomalu. Není nic horšího, než s žaludkem na
vodě vyletět z postele při prvním zazvonění budíku. Před
tím, než vstanete si ještě na posteli příjemně protáhněte
svaly (ne moc, abyste si bříško nenatáhla - jen tak, aby vás
to probralo). V klidu se posaďte, spusťte nohy z postele na
zem a teprve po chvíli vstaňte.
•
Nejezte žádná tučná, smažená nebo příliš kořeněná
jídla. Obecně nejsou tuky a smažená jídla zdravá jako taková a mnoho lidí s nimi má problémy - ani nemusí být v jiném
stavu.
•
Nezapomeňte hodně pít. Pokud zvracíte, může dojít k dehydrataci. Je proto potřeba tělo dobře zásobit vodou (navíc dobře hydratovaná pokožka vypadá mladší). Pokud vám
dělá příjem tekutin problémy, zkuste pít jen mezi jednotlivými denními jídly a ne při jídle.
•
Nakrájejte si citrón. Už jejich vůně vám může pomoci při
pocitech na zvracení. Jinak si můžete dát kousek citrónu do
minerálky nebo do vody, takže vás příjemně osvěží.
•
Odpočiňte si. Nebojte se v každodenním shonu zastavit
a relaxovat. Stres jako takový škodí jak vám, tak i vašemu
miminku a nedivte se proto, že se tělo bouří. Při vypjatých
situacích pomáhá hluboké dýchání a hlavně věta stojí mi to
opravdu za to rozčilování

Chutě v těhotenství
Lidově se říká, že podle chutí v těhotenství je možné poznat
pohlaví dítěte – když má nastávající maminka chuť na sladké,
bude mít holčičku, když na kyselé, narodí se chlapeček. Nakolik
je to pravda, není statisticky prokázáno – konec konců šance je
50 na 50. V dnešní době navíc nahradily tyto „babské“ předpovědi moderní vyšetřovací metody. Typická bývá pro devět měsíců těhotenství chuť na ostřejší, pikantní pokrmy, a také chuť na
různé nezvyklé kombinace (kyselé okurky s čokoládou, jogurt
a sardinky).

Jak vyhovět chutím a neuškodit přitom
sobě ani dítěti
Maminka by měla v první řadě zajistit potřebné zastoupení živin,
které jsou nezbytně potřebné pro vývoj dítěte, teprve v druhé řadě
si může dopřát něco, na co má chuť, ať již to jsou nezvyklé kombinace nebo nějaké pikantnější jídlo (tyto potraviny se však nesmí stát
každodenní záležitostí). Chutí na sladké se zbavíte tím, že budete
jíst pravidelně každé 2–3 hodiny a budete vybírat potraviny s nízkým
glykemickým indexem.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: maminkam.cz, babycenter.com, femina.cz

Svět nejmenších

Výbavička
pro miminko
Narození miminka je výjimečnou událostí a měla
byste na ní být náležitě připravena. Pravda
je taková, že seznam všech potřebných věcí
není zrovna krátký a bez něj s snadno na něco
zapomenete.
Očekáváte narození potomka a nevíte si
rady, čím vším byste pro jeho příchod měla
býv vybavena? Snad vám pomůže následující seznam. Samozřejmě ale musíte zvážit
roční období – letní mimi bude mít výbavičku poněkud „odlehčenější” než zimní.
Snad každý koupí něco zbytečného, co
nikdy nevyužije – bohužel tohle nikdy neodhadnete dopředu – protože každý rodič a každé miminko je jiné, takže univerzální rady neexistují. Pokuste se nekupovat
ihned, když vám někdo doporučí „něco
úžasného”. Zkuste se na „úžasnou věc” (ať
už je to cokoli) informovat u více lidí. Věřte,
že tak dost ušetříte a hlavně nebudete mít
doma jednu skříň plnou „úžasných nepoužitých věcí”. Hodně věcí se dá dokupovat tak
říkajíc „za pochodu” až po porodu, nicméně
nutný základ je dobré mít doma, protože se
může stát, že se doba než se po porodu dostanete do obchodu trošku protáhne a pak
musí vše „zachraňovat” nakupující tatínek .
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Bez čeho se neobejdete
Ve vaší výbavičce by rozhodně nemělo
chybět náledující: 10 ks body, triček, košilek (kombinace, jak co komu vyhovuje –
taky zvážit roční období) 5 ks bavlněných
dupaček, 2 ks sametových nebo froté dupaček, 1-2 ks kombinézka, 2 ks bavlněných
mako čepiček, 3-4 ks kabátků, mikinek,
svetříků, 3 ks spacích kombinéz, ale zpočátku stačí dupačky, 2-4 ks ponožky, capáčky, 2 ks ortopedických kalhotek na pleny
– jsou super pro případ „širokého balení”.
Dalšími nutnostmi jsou: postýlka, kočárek,
autosedačka, lehátko, chůvička pro dálkový poslech miminka, vanička nebo kyblík,
lehátko do vaničky (pokud si hned netroufnete na koupání ve vaničce plné vody, které
mají miminka většinou raději), přebalovací
podložka, kojící polštář (bez něj jsem se
obešla), pleny, čistící ubrousky, 20-60 bavlněných plen (záleží na tom, jestli se rozhodnete používat pouze papírové, látkové

nebo kombinovat – v případě, že budete
na zadeček používat pouze jednorázové,
budete potřebovat cca 20 bavlněných jako
ochranu při ublinknutí, pod hlavičku, podložku při přebalování atd.) Dále si nezapomeňte pořídit: 3 osušky (1 froté, 2 tetra),
4 žíňky (2 bílé na obličej, 2 barevné na tělíčko), 2 zavinovačky s vložkou nebo rychlozavinovačky, 1 deku do kočárku, 1 letní
fusak do kočárku, případně i do autosedačky, 1 přikrývku do postýlky + polštářek
(velmi tenký), 2 povlečení do postýlky, 2-3
prostěradla do postýlky, 1 podložku pod
prostěradlo (není absolutně nutná – někdo
ji využije až při tréninku spaní bez plínek),
mantinel, nebesa, držák nebes – může
a nemusí být – záleží od vkusu maminky,
buničité tampony (čtverečky), vatové tyčinky (pokud chcete mít jistotu, že mimi
nezraníte, kupte ty anatomicky tvarované),
nůžky nebo kleštičky na nehty, kartáček na
vlásky, digitální teploměr – speciální dětské

Svět nejmenších

mívají ohebnou špičku, se kterou nehrozí
zranění, teploměr do vany, odsávačku na
hleny (buď balónkovou nebo hadičková,
případně odsavačku, kterou lze připojit na
vysavač – ta je účinnější).

Vybíráme kočárek…
Samostatnou kapitolu bude tvořit výběr
kočárku. Kočárek může být pro vaše dítě
nejlepším přítelem. Ovšem pokud vyberete dobře. V opačném případě to bude pro
potomka synonymum velkého nepohodlí,
a kdykoli jej budete chtít do kočárku položit, naplno spustí svoji vlnu nesouhlasu…
Dnes už naštěstí nemusíte běhat po stovkách obchodů, abyste zjistili, jaké kočárky jsou na trhu. Stačí se pohodlně usadit
k internetu a vybrat si. I když – přece jen
– před samotnou koupí byste si měli jít
onen vybraný model někam „osahat“,
abyste tak úplně nekupovali zajíce v pytli.
I když krok první byste měli učinit ještě
před samotným usednutím k internetu.
Odpovězte si na otázky: K čemu by měl
kočárek vlastně sloužit? Jak ho budu
používat? A jak často? Budu s ním chtít
i sportovat? Budu jezdit pouze po městě
nebo třeba i v lese?

TOMY důsledně dbá na kvalitu, funkčnost,
bezpečnost a kreativitu svých výrobků
„TRUST TOMY“
„S DŮVĚROU
V TOMY®“
SOUTĚŽ
o dětskou chůvičku
TOMY:

Vyvinuto rodiči
pro rodiče

Monitor dechu TOMY
patří mezi nejkvalitnější monitory
na trhu, vyniká osobitým
designem a spolehlivostí.

Kolik typů dětských chůviček TOMY
se dá propojit s monitorem dechu TOMY?
a) 5

b) 3

c) 1

Správné odpovědi zasílejte na adresu:
IN publishing group, s.r.o.,
Pražská 69/11, 250 01 Brandýs nad Labem

Závaznou objednávku zasílejte na adresu:

EASY4U s.r.o.
Nádražní 449, 739 21 Paskov
Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice, č.p.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ, obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaváděcí cena 1399 Kč

po slevě 1099 Kč
Jednoduchá instalace:
•
Snímací desku umístíme pod matraci, neho
podložku, na které dítě spí.
•
Přístroj připojíte pomocí konektoru.
•
Po uložení dítěte zapněte vypínač na přístroji.
Každý nádech potvrdí bliknutím příjemné
zelené světlo ve tvaru kruhu.
•
Pomocí kruhového ovladače můžete nastavit
i akustickou signalizaci.
•
Pokud dojde k výpadku dechu, nebo by dítě
dýchalo velmi nepravidelně,
ozve se hlasitý varovný alarm s červeným
světlem ve tvaru kruhu.

EASY4U s.r.o. výhradní distributor
výrobků TOMY pro ČR a SR.

Závazně objednávám monitor dechu TOMY® se slevou 300 Kč, tj. za cenu 1099 Kč + poštovné (dobírka) 99 Kč.

Slevu můžete také uplatnit na www.tomybaby.cz zadáním slevového kódu 999.
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Důležité bezpečnostní
prvky
Bezpečnost je rozhodně na prvním místě. Pokud si nějaký kočárek tedy vyberete, zkontrolujte, zda je stabilní. Pokud
budete kupovat trojkombinaci, pak si
prohlédněte i sedačku. Má ochranu proti bočnímu nárazu? Ne všechny je mají,
i když by měly… Dobré je i pětibodové
zapínání – zvlášť, jestli budete s dítětem
často jezdit autem. U kočárku pak zkontrolujte všechny „rohy a hrany“, jestli
nehrozí, že by se mohlo vaše děťátko
o něco poranit.

Kola a madla
Pokud hodláte s kočárkem jezdit i v terénu
(pak bude nejlepší, když bude mít gumová
nafukovací kola). Ty jsou lepší nejen pro vás
– aby se vám lépe jezdilo. Ale hlavně pro
dítě, které bude lépe chráněno před nárazy.
Důvod je prostý – při velkých nárazech dostátá záběr páteř dítěte. Ze stejného důvodu
je dobré i odpružení kočárku. Některé mají
možnost i regulovatelného odpružení (menší ve městě, větší v terénu). Madlo by pak
mělo být regulovatelné (nastavitelná výška).

Kočárkové vychytávky
Ke kočárku – zvlášť ke trojkombinaci – byste měli dostat i tašku. Ta je vhodná na nošení plen, jídla, pití, krému a dalších potřeb
pro prcka. Docela příjemné jsou ale i držáčky na pitíčko, ochranné síťky proti hmyzu,
pláštěnka do deště či slunečník. To všechno
jsou ale doplňky, které můžete dodatečně
dokoupit. Velkou vychytávkou některých
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kočárků jsou – právě na toto období – tzv. letní boudičky. Tedy –
zipem odepnete vrchní plášť z boudy a pod ním se nachází síťovaná
ochrana. Lehce funguje jako slunečník a hlavně – větrá! V Americe
už tento systém „pošoupli“ dál. Moderní záležitostí jsou tam klimatizace do kočárků.
Další stupeň – golfky
Až vaše děťátko povyroste a oslaví nejméně půlroční narozeniny,
pak ho můžete začít posazovat i do menšího, lehčího kočárku
– do golfek. Prioritou ale je, aby vaše dítě už samo sedělo. I tak
by ale měly být „záda“ kočárku polohovací – a to nejlépe do tří
poloh. Golfy jsou bezvadné na cestování, protože většinou nezabírají skoro žádné místo.
Jogging kočárky
Pro aktivní maminky jsou na trhu i speciální outdoor kočárky. Většinou tříkolky s obrovskými koly. Tenhle kočárek můžete mít doma
jako záložní – např. když si chcete zajezdit i s dítětem na in-linech
nebo zaběhat. Ale nic se nestane ani v případě, že to bude váš
jediný kočárek. Nutné je ale počítat s vyšší pořizovací cenou.
A pokud se vám narodí další děťátko, svému prvnímu – odrostlejšímu můžete pořídit „skejt“ na kočárek. Stoupne si na něj mezi kočárek a rukojeť a poveze se s mladším sourozencem. Pro maminky
velká vychytávka a pro děti obrovská zábava!

Kosmetika
Zapomenout nesmíme ani na kosmetické přípravky. Těch alespoň
zpočátku používejte raději méně, nejlépe hypoalergenní z lékárny.
Velmi důležitý je krém ošetření opruzenin a bolavých bradavek, líh
pro novorozence – na ošetření hojícího se pupíčku, borová voda
na očička. Použití těchto přípravků ale raději konzultujte se svým
pediatrem. V létě se neobejdete bez opalovacího krému s vysokým
faktorem, ideálně takového, který se nevstřebává do pokožky. Miminku take budete muset přizpůsobit praní a používat jen prášky
pro citlivou pokožku určené pro děti. Aviváž z počátku raději nepoužívejte a prádlu vždy přidejte extra máchání navíc.
Koupě dudlíku je na zvážení každé maminky, já osobně dudlíky doporučuji. Miminku neškodí, naopak ho utiší. Na bolesti bříška, pokud nepomohou masáže, můžete vyzkoušet speciální kapky nebo
tzv. rektální trubičku, kterou seženete ve zdravotnických potřebách.
Názory na její použití se různí, její použití každopádně konzultujte se svým lékařem. Dále budete potřebovat láhev – velkou a malou, kartáč na mytí lahví a dudlíků, později hrníček. A dále na trhu
existuje spousta pomocníků, věciček, které nejsou přímo nutné, ale
rozhodně se hodí, jako například zmiňovaný kojící polštář, cestovní
postýlka, ohrádka, šátek na nošení miminka, chůvička pro dálkový
poslech dítěte, monitor dechu ( hlavně pro nedonošená miminka
nebo pro miminka s poruchami dýchání), jednorázové podložky. Je
toho hodně a bez seznamu se něco snadno zapomene. Vyjde to i na
dost peněz, proto doporučujeme „vybavovat” se postupně a nenechávat vše na poslední chvíli, aby to pro vás nebyl takový finanční
šok. Pořídit si miminko není zrovna levná záležitost, ale věřte, že to
stojí za to. Tak hodně štěstí.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj:mamanamaterske.cz

Svět nejmenších

Jedno, dvě,

tři…

Kolik dětí bychom v současné době, kterou hýbe jedna ekonomická krize za
druhou, vlastně měli mít? Při odpovědi na tuto otázku se ve vás zřejmě bude prát
touha (co byste skutečně chtěli) a racionálno (co si skutečně můžete dovolit).
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Rozmazlovat si jedno? Pořídit mu sourozence, aby si “mělo s kým hrát” a mělo
parťáka na celý život? Nebo ještě lépe třetí,
aby bylo doma veselo a děti se o nás, až
na nás dolehne důchodová krize, postarali?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Asi bych vám odpověděla otázkami, kolik dětí skutečně chcete a kolik jich je
ve vašich silách zvládnout? Jsou totiž typy,
kteří nezvládnou ani jedno.

Kdy přibude další?
Já vyrůstala jako jedináček a dalšího jedináčka přivedla na svět. A maximálně mi
to vyhovuje. Rozhodla jsem se, že si budu
rozmazlovat jednu dcerku. Je ale pravda,
že okolí na mě často kouká se zdviženým
obočím. Že jsem sobec, který mé dcerce
nedopřeje sourozence. “Kdy přijde na svět
další?” následuje většinou otázka po mé
odpovědi na otázku, kolikpak mám k dnešnímu datu dětí. “A není jí smutno, když si
musí hrát sama?” “Ne, není,” odpovídám
a na další vysvětlování mé rodinné situace
a stavu mých reproduktivních orgánů nemám sílu. V našich zeměpisných šířkách
jsou totiž standardem děti dvě. A k nim

pes, auto a chata. I rodinné vstupné do zoo
či aquaparku je koncipované na dvě děti.
Problém pak mají rodiny, které zase mají
dětí vice než dvě. Právě proto mě zajímalo, kde se tyto sourozenecké úvahy vlastně
berou, či vzali. Začala jsem pátrat v literatuře a na internetu a zjistila následovné:
Úvahy o tom, že dítěti brzy „pořídíme sourozence”, vycházejí často z naší rodičovské
představy, že se dvě děti zabaví snáze než
jedno. Možná nás motivují i praktické důvody - děti mohou po sobě „dědit” oblečení a pokud si početí dalšího dítěte správně
„načasujeme”, nemusíme přerušit rodičovskou dovolenou. Dozvěděla jsem se ale, že
naše ideály se ovšem nemusejí uskutečnit
a místo sourozenců, kteří si budou spolu
hrát, budeme mít vedle sebe dvě individuality, které spolu budou soupeři a neudělají
si nic dobrého. Je ale možné, že opak se
stane pravdou a ze sourozenců budou parťáci na celý život. Není to však automatické.

Co kultura, to jiný názor
Co kultura, to jiný názor na počet dětí v rodině. V Číně je například politika jednoho
dítěte, preferovaný byl a v některých rodi-

nách stále je syn, zatímco novorozené dívky
se často vraždily a v některých venkovských
lokalitách stále vraždí. Výsledkem je současná převaha mužů nad ženami. Čínští
muži zkrátka dnes nemají s kým zakládat
rodiny. Na tichomořských ostrovech je zase
pět dětí v rodině málo. Děti se zde musí starat o své stárnoucí rodiče, kteří mají za to,
že čím vice dětí porodí, tím lepší péče se
jim ve stáří dostane, což ovšem taky nemusí
být pravidlem. Jde tedy o to, co asi bude
vyhovovat právě vám.

Chci jedno dítě
Pokud jste se (stejně jako já) rozhodli pro
jedno dítě, neobávejte se stereotypní představy, že jedináčci jsou osamělí a rozmazlení. Výzkum prokázal, že jedináčci mají
oproti dětem z vícečetných rodin i řadu
výhod:
•
Jedináčci bývají tvořivější. Dávejte
svému jedináčkovi hodně příležitostí
k vyjádření jeho tvořivosti pomocí výtvarné, hudební, taneční a dramatické
činnosti.
•
Jedináčci bývají dobře jazykově vybaveni. Jedináček poslouchá nejvíce

Sbírej zvířátka z čeSkých zoo
Do SvÉho aLba PLNÉho zábavY a PoUčeNí
Sbírej kartičkY

hraj zvířecí hrY
PozNej čeSká zoo

KUP SI ALBUM

39 kč

akce PLatí ve všech ProDejNách aLbert oD 25. 4. Do 5. 6. 2012
Nebo Do vYčerPáNí záSob v jeDNotLivých ProDejNách. více iNformací Na www.aLbert.cz
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•

•
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hovory dospělých, proto se rychle
rozvíjí jeho slovní zásoba a jazykové
dovednosti. Učte ho proto nová slova
a snažte se ho vést k používání delších
vět.
Jedináčci si lépe rozumějí s dospělými. Jedináček je z domu zvyklý na
stálý kontakt s dospělými, proto s nimi
většinou snadno komunikuje i mimo
domov. Zajistěte mu však kontakt
s ostatními dětmi, aby se vyvážil fakt,
že nemá sourozence.
Jedináčci bývají samostatnější. K posílení samostatnosti je dobré, když dítě
necháte dělat co nejvíce věcí bez vaší
pomoci. Může se například samo najíst,
obléci, čistit zuby, uklízet hračky atd.

www.rodinaaja.cz

•

Jedináčci bývají rozumově vyspělejší.
Převažujícím kontaktem s dospělými získává jedináček hodně podnětů
a tím se rychle rozvíjejí jeho rozumové
schopnosti. Dávejte mu proto řešit jednoduché problémy a ptejte se ho na
vlastní názor na různé věci.

Chci více dětí
Pokud je vaším snem velká rodina, určitě
tedy nezůstanete u jednoho. Přiznávám,
že průměrný počet dětí mých někdejších
spolužáků jsou tři. Pak vás možná bude
zajímat tzv. vliv sourozenecké pozice.
Skutečně existuje takzvaný „syndrom
prostředního dtěte“ nebo „benjamínek“
rodiny? Odborníci radí, abyste mu nedá-

vali zas takovou váhu. Povahu dítěte neovlivňuje jen skutečnost, jestli se narodilo
jako první či poslední. Svou roli zde hraje
mnoho dalších vlivů jako celkový počet
dětí v rodině, jejich věkové rozdíly, pohlaví, vzhled, možná postižení, rozvod či
úmrtí v rodině. Více než skutečnost, jestli
je vaše dítě narozené jako první či poslední, byste ho měli brát jako osobnost, kterou bezpochyby je. Bezpochyby může mít
některé vlastnosti získané sourozeneckým pořadím. Sourozenecké pořadí nám
pouze může napovědět určité povahové
tendence. Pokud je vaše dítě stydlivé či
naopak agresivní, je třeba se jeho chováním zabývat bez ohledu na to, kolikáté
v pořadí se narodilo.

Svět nejmenších

Prvorozené dítě
První dítě ve „vůdčí“ roli bývá zodpovědné,
organizované a cílevědomé. Rádo zkouší
nové a těžší úkoly, má sklon k perfekcionismu a smysl pro detail. Stejné vlastnosti
bývají typické i u jedináčků.

Druhorozené
(prostřední) dítě

Nejmladší dítě
(benjamínek rodiny)

Druhorozené (někdy „prostřední“) dítě
bývá přizpůsobivé, velkorysé, společenské,
diplomatické, smířlivé, ale i soutěživé. Rádo
spolupracuje, „vyjednává“ a umí dělat
kompromisy. Bývá také méně náročné.

„Benjamínek“ rodiny bývá otevřený, tvořivý, zábavný, ochotný riskovat a často
plný nápadů. Bývá také hodně citově založený, nekomplikovaný a schopný motivovat ostatní.
Co z výše uvedeného tedy vyplývá? Děti
(druhé, třetí…) bychom si tedy neměli
pořizovat proto, aby nám ulehčily práci
a zapadly do sebe jako dvě, tři, či čtyři
puzzle, ale protože je chceme. Tak, hodně štěstí.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: kniha 333 nápadů s batoletem,
vydalo nakladatelství Portál
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Nejvíce dětských úrazů lékaři zaznamenávají o letních prázdninách, jarní měsíce je
ale pomalu dohánějí. Děti vytahují z garáží
kola a koloběžky, na které celou zimu nesáhly a vyrážejí často na plný plyn. Nejsou
to však bohužel jen pády z kola, která našim potomkům hrozí.

Pozor na dětská hřiště
Nebezpečí se skrývají i na takovém rádoby bezpečném místě, jakým se na první
pohled může zdát dětské hřiště. Většina
z nich dnes sice splňuje potřebná bezpečnostní kritéria, skutečnost je ale bohužel
taková, že ani ta největší investice do na
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první pohled bezpečných provazových
prolézaček a měkkých povrchů nezabrání
tomu, že dítě skončí s vážným poraněním
v nemocnici. Víte třeba, že pád z prolézačky jen dvakrát vyšší, než je dítě, jej může
vážně ohrozit na životě? Pády jsou tak spolu s popáleninami a opařeninami třetí nejčastější příčinou smrtelných úrazů našich
dětí. A co udělat pro to, abychom tato rizika minimalizovali? V první řadě stav hřiště,
na kterém si dítě bude hrát, pořádně zkontrolovat. Nehrozí, že se houpačka utrhne?
Jsou všechny kovové tyče u prolézaček bezpečné? Je hřiště čisté a uklizené? Nepovalují se v pískovišti psí exkrementy a použité

narkomanské jehly? Pokud se vám cokoliv
nezdá, dítě na hřiště nepouštějte. Velmi důležitá je i dětská schopnost odhadnout své
vlastní schopnosti. Největším spouštěčem
úrazů totiž bývá chování dětí, které se snaží
navzájem vyhecovat k úkonům, jež by jinak
z vlastní vůle nedělaly. Odhadnout vlastní
schopnosti a možnosti je to nejdůležitější,
co by dítě mělo umět, než ho vypustíme
samotné na hřiště.

Drobná poranění
I při sebevětší opatrnosti se ale dítě při dětských radovánkách může poranit. Odřeniny
a jiné povrchové ranky můžete ošetřit sami.

Svět nejmenších

Pokud si nejste jisti svým postupem, vždy
se obraťte na svého dětského lékaře, který
situaci posoudí. K tomu, abyste mohli ránu
ošetřit, budete potřebovat:
•
3% peroxid vodíku
•
dezinfekční prostředek na okolí rány
•
balíček sterilní gázy
•
obvaz
•
leukoplast s polštářkem
•
leukostehy (sterilní proužky k přiblížení okrajů rány – dříve pracně vystřižené „mašličky“)

mocí leukostehů, které jsou běžně k dostání
v lékárně (samozřejmě po předchozí dezinfekci). Nedaří-li se vám dobře okraje rány
přiblížit, vyhledejte lékaře. Silně znečištěné
rány zeminou, poranění rezavým drátem,
hřebíkem, třískami jsou velmi nebezpečné
z hlediska nákazy tetanem, proto vždy vyhledejte odbornou pomoc – je nutná kontrola
očkování proti tetanu. Lékaře vyhledejte také
tehdy, nehojí-li se poranění, objeví-li se v okolí rány zarudnutí, otok či začervenalé pruhy
na kůži, jsou-li zduřelé a bolestivé mízní uzliny, objeví –li se teplota.

Jak postupovat?
Pokud jde o krvácející a zející ránu, snažte se
okraje rány pevně přiblížit k sobě a stáhněte obvazem a vyhledejte lékaře. Pokud jde
o běžnou odřeninu, okolí dezinfikujte, a to
nejlépe 3% peroxidem vodíku. Je-li dítě na
některý přípravek alergické, použijte čistý líh.
Do rány nesypte žádné prášky, ránu překryjte
sterilní gázou. Nikdy nepoužívejte k čištění
rány vatu, vždy jen sterilní gázu! Je-li rána silně znečištěná např. pískem, škvárou, je nutné
vše šetrně mechanicky odstranit kartáčkem
nebo pinzetou. Nejste-li si jisti svým postupem, nebo nedaří-li se ránu řádně vyčistit,
obraťte se na lékaře (zvláště jde-li o rozsáhlejší odřeninu). Drobné řezné či sečné ranky,
pokud silně nekrvácí, můžete ošetřit sami po-

18

www.rodinaaja.cz

Drobné těleso v ráně
Někdy se stane, že do rány se dostane cizí
těleso. Z rány odstraňte jen volně ležící tělíska
- např. střepy, třísky. Nikdy sami neodstraňujte těleso, které je v ráně zaklíněné. Ránu a její
okolí jen dezinfikujte, těleso a ránu obložte
sterilním obvazem (v nouzi použijte i čistý
kapesník). Nikdy neodstraňujte zaklíněný
předmět pronikající do hrudníku či břicha!
Po odstranění zaklíněného předmětu totiž
dojde k dalšímu poranění a krvácení. Proto vždy ihned vyhledejte odbornou pomoc
– např. volejte linku 155). Pozor! Ošetříte-li
sami nějakou ranku na hlavě, vždy se snažte
zjistit, jak k poranění došlo, pokud jste sami
nebyli svědkem nehody. Sledujte, jak se dítě

chová. Nápadná spavost nebo zvracení může
i po zdánlivě banálním pádu znamenat otřes
mozku a je nutno vyhledat lékaře. Čištění
odřeniny kartáčkem vám může připadat jako
drastická metoda, ale písek, škváru či hlínu
jinak z rány těžko odstraníte, navíc poraněná
kůže je určitou dobu méně citlivá, takže čistění není tak bolestivé. Pokud nemáte při ruce
žádný dezinfekční prostředek, klidně k očištění použijte mýdlo.

Vážná poranění
A jak se uzachovat při vážném zranění,
např. pádu z výšky? Nejohroženější částí
těla dítěte je samozřejmě hlava. V první
řadě sledujte reakci dítěte a pokud shledáte některý následujících průvodních jevů,
okamžitě vyhledejte lékaře:
•
změna nálady - apatie nebo podrážděnost,
•
spavost
•
stavy na zvracení nebo zvracení
•
poruchy vidění
•
ve velmi vážných případech i bezvědomí
•
v případě pádu z velké výšky jsou úrazy
mnohem dramatičtější, I když i z malé výšky může mít pád mnohem horší následky
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
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Řada PRVNÍ POMOC/ Urgency

účinný pomocník v době emočního napjetí
(po šoku, úrazu, při stresu a pocitu úzkosti)

První pomoc/ URGENCY přináší
okamžitou útěchu v situacích:
• při strachu před zkouškou, testem,
lékařským vyšetřením nebo při úzkosti
před pohovorem
• při porodu
• kdykoliv očekáváte špatnou zprávu,
v případě, že se trápíte nebo cítíte bolest
• v případě běžných poranění
(podráždění kůže po holení, akné,
citlivá pleť, porušená kůže, bodnutí,
štípnutí nebo říznutí)

BIO-Bachovky PRVNÍ POMOC, kapky s dávkovačem,
20 ml – doplněk stravy
BIO-Bachovky PRVNÍ POMOC,
sprej 10ml – doplněk stravy
BIO-Bachovky Krém PRVNÍ POMOC, 50 ml
K použití po malých nehodách: štípnutí, říznutí,
popálení, pro kožní nedokonalosti či po holení. Krém
zklidňuje podrážděnou pokožku a ulevuje od bolesti
při drobných poraněních. Vhodný pro děti i dospělé,
není návykový. Není testován na zvířatech!!!

P

Interiérový parfém
PRVNÍ POMOC, 50 ml
Usnadňuje nalezení
klidu a míru v rušivém
okolí. Spojuje
účinky aromaterapie
a Bachových květů.

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH, OBCH. ZDRAVÉ VÝŽIVY nebo na WWW.BIO-BACHOVKY.CZ
Nově v kamenném obchodě: BIO Bachovky, Vlašská 15, Praha 1

www.bio-bachovky.cz
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Unikátní komplex pro harmonii
těla, duše a mysli.

Škola základ života

Obouváme
a oblékáme
školáka
Dochází vám fantazie a nevíte, co dítěti obléct do
školy? Tento problém navíc řešíte pět dní v týdnu?
S obuví to je trošku snažší, z těch několika párů
ten jeden každý den vyberete, s oblečením to už
bývá horší…
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Škola základ života

Má holčička zatím ještě chodí do školky, ale
i tak se výběr jejího oblečení občas mění
v drama. Ona zkrátka s mým výběrem nesouhlasí a s jejím výběrem zase nesouhlasím
já. A nastává konflikt. Docela by mě zajímalo, jestli tak oblečení řeší i kluci. V dnešním
článku se ale víc než módou budeme zabývat
praktickou stránkou věci. A začneme obuví.

Velikost obuvi
Správně zvolená velikost je klíčem k úspěchu.
Boty je vždy nutné zkoušet obě a dítě v nich
nechat projít. Chodidlo měříme zásadně vždy
ve stoje, v zátěži. Délku obuvi měříme podle
stélky, nikoli podle délky podrážky.
Hmotnost obuvi
Bota by měla být v rámci možností co nejlehčí.

Obouváme školáka
Na čem bychom rozhodně neměli šetřit, to
je obuv pro naše děti. Současný trh nabízí širokou škálu dětské obuvi. Jaká jsou kritéria
pro výběr správné dětské obuvi? Dětská noha
roste velmi rychle a to zejména do 5. roku
věku. Mění se do šířky, délky a růst přitom
neprobíhá plynule a souměrně. Tomuto faktu
je třeba přizpůsobit častější kontroly obuvi.
Příliš krátká obuv deformuje prsty, příliš dlouhá obuv způsobuje zakopávání, příliš široká
obuv nedrží nohu na správném místě a noha
v botě klouže. Úzká obuv má za následek
otlaky a deformace nohy.

Jak nakupovat boty pro děti
Při výběru obuvi musíme zohlednit několik
kritérii pro správnou volbu:

Materiál svršku
Všeobecně jsou nejvhodnější přírodní materiály (kůže, textil) nebo Goretex pro zimní
či trekovou obuv. Ideálním materiálem je
přírodní useň, která je měkká, prodyšná,
absorbuje vlhkost, ale přirozeně se přizpůsobí anatomickému tvaru nohy. Umělé
materiály, jako je např. koženka, naprosto
postrádají tyto vlastnosti. Navíc se jedná
o neprodyšné materiály, které mohou způsobit vznik plísní, bradavic a dalších.
Materiál stélky
Nejvíce se potící částí nohy je ploska. Zde je
třeba, aby stélka byla vyrobena z přírodního a savého materiálu. Měla by být zároveň
měkká a vyrobená tak, aby se jednotlivé

vrstvy neoddělovaly. Ortopedické tvarování
pro podporu klenby u nejmenších je nevhodné. Malé děti mají v klenbě ochranný
tukový polštář, který mizí ve věku 3 až 4 let.
Opatek a tvar boty
Noha musí být v botě pevně fixovaná, aby
nedocházelo k bočnímu pohybu paty, tuto
funkci zajišťuje opatek, který je ukryt mezi
podšívkou a vnitřní čásí boty. Aby pata byla
v botě správně postavená, opatek musí být
dlouhý, pevný a správně tvarovaný. Dětem
do 4 let bychom měli kupovat obuv výhradně kotníčkovou (týká se i přezůvek, sandálů), abychom předešli vzniku deformit (vbočení pat, plochonoží).
Podešev
Nejdůležitější je ohebnost podešve. Hodně
tuhá podešev neumožňuje kontakt nohy
s podložkou, a to má za následek šourání
a nezvedání paty. Další funkcí podešve je tlumení. Chozením po asfaltu, betonu, dlažbě,
parketách atd. je noha zatěžována. Nárazy
se dále přenášejí na klouby a kosti. Vhodnými materiály pro podešev je polyuretan –
PUR, termoplastický elastomer – TPE, pryž.

LEGO® nejsou jenom kostičky,
kluci i holky chtějí nosit LEGO® wear

Přesvědčte se o výjimečné kvalitě
a designu oblečení, které si Vaše děti hned zamilují:

Originální prodejnu
s oblečením LEGO® wear
najdete v Galerii Harfa
v Praze
Výhradní distributor: SmartLife s.r.o.
info@smartlife.cz, mobil: +420 607 785 074

www.legowear.com
www.legacek.cz

•

modely se nikdy nesrazí ani nevytahají

•

materiály jsou velmi pohodlné, vysoce odolné
a stálobarevné

•

svrchní oblečení obsahuje reflexní nášivky
a další bezpečnostní prvky

•

oblečení LEGO® wear plně vyhovuje
bezpečnostním standardům EU

Škola základ života

Střih svršku
Dobře zvolený střih svršku a upevnění (šněrování, suchý zip, přezky, pásky) umožňuje
dobrou fixaci nohy a drží ji pevně v botě.
Špička dětské boty by měla být kulatá a dostatečně široká, aby byl možný volný pohyb
prstů. Velice nevhodná pro dětskou obuv je
špička úzká a špičatá, která má za následek
deformaci prstů. Dobré je také zkontrolovat upevnění jazyka (švy), aby nezpůsoboval otlaky. Dětská obuv by tedy měla být
vždy s pevným opatkem a vyrobena z přírodních materiálů, podešev by měla být
ohebná a přitom dostatečně silná.

Oblékáme školáka
A dostáváme se k oblečení. Zde je vice než
móda, kterou upřednostňuje má dcerka,
důležité pohodlí. Tím se řiďte především.
Nic těsného se do školních lavic nehodí
a pro vaši ratolest by to bylo utrpení. Volné střihy kalhot i topů jsou tím nejlepším
a nejlépe těmto nárokům vyhovuje sportovnější oblečení. Dětské oblečení by mělo
být veselé! Proto kupujte raději barevné
věci, s nápisy, obrázky. Volte materiály, které „dýchají“ a sají pot. V zhruba polovině
současného oblečení je přítomna bavlna
nebo vlna, jež si s vlhkostí dobře poradí.
Určitě nezapomeňte na ochranné bezpečnostní reflexní prvky, které zabezpečí, aby
vaše dítě bylo na cestě do školy a ze školy
vidět.
Jiná specifika by mělo mít sportovní oblečení na tělocvik. V tomto případě volte opravdu kvalitní věci, které budou pomáhat
zdravému růstu. Investujte především do
dobrých bot a vybírejte si kvalitní, nealergenní a netoxické materiály oblečení. Kvalitní značky Vám zaručí, že oblečení plně
odpovídá bezpečnostním požadavkům Evropské Unie a hlavně to, že se hned při prvním praní nevytáhne či nesrazí a z původně
zářivých barev nezůstane jen vzpomínka.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

22

www.rodinaaja.cz

florian active

Je čas žít

Florian Active má nejen úžasnou chuť, ale v každém kelímku jsou připraveny miliardy živých bakterií,
pomocníků trávení. Jogurt obsahuje jedinečnou směs tří probiotických kultur, 15% doporučené denní
dávky vápníku a jen 2% tuku. Výrobek je bez lepku a konzervantů a má nízký glykemický index. Jogurt
je vyráběn v ochucení jahoda-brusinka, meruňka-konopné semínko, borůvka-arónie, tropické ovoce, bílý.

www.olma.cz | www.florian-active.cz

Zdraví

Je alergie metlou
dnešní doby?
Máte oteklé oči, škrábe vás
v krku a kýcháte. Chřipku
nemáte, nachlazení také
nejste. Jen jste si přivoněli ke
své oblíbené květince a ejhle,
váš imunitní systém na ní začal
reagovat alergicky. Nezáleží
na tom, kolik je vám let, ani
to, že jste nikdy před tím na
nic alergičtí nebyli. Alergie
vás zkrátka může přepadnout
v kterémkoliv věku.
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Ani málo, ani příliš. Imunitní systém
musí fungovat normálně, aby nás ochránil před nástrahami přicházejícími zvenku i zevnitř našeho těla. Když funguje
málo, hrozbou jsou různé bakterie a viry
zodpovědné za infekce, ale i nádorové
nemoci. A přílišná imunitní horlivost naopak způsobuje, že naše tělo vnímá jako
nebezpečné i zcela neškodné podněty.
A přichází alergie.

 Co to je allergen?
Alergie je tedy přemrštěná odpověď imunitního systému na zcela běžné podněty,
nazývané alergeny. „Alergenem může
být v podstatě jakákoliv látka bílkovinné povahy ve vzduchu, vodě i na zemi,“
vysvětluje pro server Ordinace.cz MUDr.
Jana Dajková. „V extrémním případě
může imunitní systém považovat za cizí
zlo i složky vlastních tkání a začne proti
nim válčit. Spustí reakce vedoucí k jejich
poškození a autoimunitní (samoimunitní) onemocnění je na světě.“
Alergie na jedinou substanci vzniká jenom ojediněle, obyčejně se v různé míře
kombinují. Například 50 % alergiků,
kteří reagují na pyly, břízy, jsou alergič-

tí na jablka. Podle cesty, jakou se vnější
alergeny dostávají do těla, rozeznáváme
alergeny:
•
vzdušné,
•
potravinové,
•
kontaktní.
Ten samý alergen se ale může dostat do
kontaktu s imunitním systémem těla různými způsoby.
Mezi alergeny přenášené vzduchem patří:
•
pyly (různé druhy kvetoucích trav, byliny jako jetel, ambrózie, řepka, z dřevin topoly, bříza lípa, jasan a mnoho
jiných),
•
plísně (parazitické houby, které se vyskytují ve vlhkých místnostech jako
koupelna, sklep, dále v trávě, pod nakupeným listím, vlhkým šatstvem atd.),
•
roztoči (mikroskopické organizmy žijící
v prachu, v domácnosti v kobercích,
matracích, polštářích , pokrývkách
a zvlášť milující teplé a vlhké prostředí),
•
látky produkované domácími zvířaty
(pozor, kožíšek je jen vhodným nosičem zvířecích alergenů, jejich zdrojem
jsou výměšky žláz, moč, kůže a krev
domácího mazlíčka).

Alergie na potraviny
Člověk s normálně fungujícím imunitním
systémem si může mlsně pochutnávat na
mořských plodech, rybách, plísňovém síru,
ořechách či jiných dobrotách kolikrát se mu
zachce. U alergika mohou tyto potraviny
spustit lavinu alergické reakce se všemi jejími důsledky.
Mezi nejznámější potravinové alergeny patří:
•
ořechy všech druhů (lískové, vlašské,
burské, mandle, kešu, para)
•
mořské plody a ryby
•
mléko
•
vajíčka
•
ovoce (nejčastěji citrusové plody, dále
kiwi, jahody, broskve a jiné)
•
zelenina
•
obiloviny (lepek obsažený v pšenici,
ovsu, ječmeni, žitu), sója
V ranném dětském věku často vzniká
alergie na kravské mléko a vaječný bílek.
Dobrou zprávou je, že nesnášenlivost živočišních bílkovin ustupuje věkem. To je
důvodem, proč se odkládá podávání neupraveného kravského mléka a vaječného
bílku malým dětem. Dobrou zprávou pro

Malý jihočeský výrobce
Rozsáhlý dietní sortiment
z

rozsahlý sortiment BEZLEPKOVÝCH výrobků
– všechny jsou bez laktózy a mléka

z

specialní cerální výrobky s nízkým
glykemickým indexem GI

z

všechny nabízené produkty jsou bez vajec a kvasnic
(vyjímkou jsou lívanečky – kynuté)

z

prakticky celý sortiment i v BIO kvalitě

Produkty:

Křehké chleby – Tyčinky – Peletky – Křupky
– Strouhanky – Mouky bezlepkové – Instantní polotovary – Kaše

Suroviny:

Bezlepkové – Jáhly – Kukuřice – Rýže – Cizrna – Hrách – Pohanka – Lupina
– Klasické celozrnné obiloviny – Ječmen – Žito – Oves – Pšenice

EXTRUDO Bečice s.r.o., Bečice 7, CZ – 375 01 Týn nad Vltavou | tel. +420 385 737 004 | fax. +420 385 737 005 | mbt. +420 731 446 509

extrudo@extrudo.cz

www.extrudo.cz

Zdraví

obchodníky s bezlepkovými potravinami je,
že alergie na lepek je doživotní. Podobně
jsou na tom oříšky, mořské plody a ryby.
Od skutečné potravinové alergie je nutné
oddělit pseudoalergii, což je reakce na potraviny, které obsahuje různé chemické ingredience, ochucovadla, barviva, konzervační a antioxidační látky. Ty při svém působení
v zažívacím traktu uvolňují histamin (z toho
název antihistaminika, léky na alergii) a mohou způsobit příznaky podobné alergii. Typickým příkladem je “čína”, jídlo obsahující

očí , nosu, pálení v krku, záchvaty kýchání,
vodnatý výtok z nosu nebo naopak jeho
ucpání, kopíruje pylovou sezónu. I když je
koncentrace pylů nejvyšší na jaře, alergická rýma se vyskytuje i v létě (pyly trávy)
a i na podzim (pyly vysokého plevele).
Záleží, na který druh je přecitlivělost vyvinutá. Pyly patří mezi vzduchem přenášené alergeny, to však neznamená, že jsou
nebezpečné jenom ve vzduchu. Pro alergika může nastat problém i po konzumaci
medu, nebo jiného včelího produktu (ma-

Atopický ekzém
Atopický ekzém je velice typickým projevem alergie u malých dětí do tří let.
Období mezi třetím a šestým rokem je
přechodné a existují zhruba tři cesty dalšího vývoje. Buď zmizí nadobro, nebo má
alespoň tendenci ustupovat. V dospělosti
obtěžuje jenom menší procento alergiků.
Asi nejčastěji se přehoupne do fáze dýchacích obtíží, případně se kombinují jak
kožní, tak dýchací obtíže. Ložiska ekzému
se nacházejí v podkolení, loketní jamce,
na tvářích, kolem úst, na krku, ve vlasaté
části hlavy a rozšířit se můžou prakticky po
celém těle. Začervenalé, olupující se mapy
mohou někdy i mokvat a hlavně je doprovází silné svědění. Tato kombinace příznaků nemá daleko k předrážděnosti a pláči
nejprve u dítěte a v reakci na to i u rodičů. Proto jsme zase u těch dvou důležitých otázek:. Na co je dítě alergické a jak
často ho alergenu vystavujeme? Obyčejně
je kůže jakýmsi zrcadlem toho, co se děje
vevnitř. Atopický ekzém způsobují nejčastěji potravinové alergeny. Také je potřeba
mít na paměti, že i některé nádory mohou
produkovat tzv. falešné mediátory a vyvolat reakci podobnou alergické. Když se
tedy objeví ekzém, kopřivka, nebo jiný typ
kožních, alergii podobných výsevů, poprvé
po 40 roku života a bez předchozí zkušenosti s jakýmkoliv projevem alergie, je nutno se mít na pozoru.

Jiné kožní formy alergie

velké množství chuťového zvýrazňovače,
glutamátu sodného. Glutamát je mimo jiné
obsažen i v běžně v domácnosti užívaném
polévkovém koření - vegetě.

Nejčastější typy alergie
a jejích projevy
Alergická rýma
Sezónní alergická rýma je pylového původu. Vznik jejích projevů jako jsou svědění
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teří kašička, propolis), který obyčejně pyl
obsahuje také.
Celoroční alergická rýma má stejné,
i když ne tak prudké příznaky jako sezónní rýma. Alergenem je obyčejně prach
obsahující roztoče, kterým se dobře daří
ve vláknech a prachu. Může se vyvinout
i u disponovaných lidí, kteří jsou profesně spojeni s určitými alergeny (zemědělci,
pracovníci v laboratořích, pekaři, malíři,
koželuhové).

Kopřivka
Kopřivka je výsev pupínků kdekoliv na
kůži. Má určité charakteristické znaky jako
začervenalý lem s vnitřním prosvětlením
a úporné svědění. Může i splývat a postihovat tak větší plochy těla. Alergická kopřivka trvá několik hodin a pak mizí.
Angioedém je zvláštní a nebezpečnější
forma kopřivky. Spíš než svědivý, je otok
v oblasti obličeje, rtů, očních víček, jazyka a v jiných oblastech, bolestivý. Když
vznikne v oblasti hltanu, hrtanu nebo
jazyka, uzavře tak volný průchod dýchacím cestám a bez okamžité pomoci hrozí
udušení.
Kontaktní ekzém je způsobený alergenem
zvenku a projevy na kůži jsou omezeny jenom na místo jeho kontaktu. Zkušenosti
s alergickým projevem na nějaký kosmetický
nebo čisticí prostředek přípravek popisuje
až 80% lidí. Silnými kontaktními alergeny
jsou různé kovy. Hodinky, bižuterie, opasky

Zdraví

pozornosti neuniknou. Zapomíná se ale na
různé háčky, zipy, knoflíky a ozdobné kovové prvky.
Astma
Alergie není nemoc, jenom nepřiměřená
reakce na běžné podněty. Astma už ale
ano. Jedinec s predispozicí k alergii se
dostane do kontaktu s tím svým alergenem a spustí se reakce, výsledkem které je uvolnění zánětlivých mediátorů. Ty
způsobí vznik zánětu. Jakýkoliv zánět
provází otok, zvýšené prokrvení a sekrece (produkce tekutiny). Stačí si představit
zanícený prst. Je rudý, oteklý, plný hnisu
a bolí. Obdobně to probíhá v průduškách.
Drobné svaly průdušek jsou přecitlivělé
a lehko dochází k jejich smrštění. Spolu
s otokem a zvýšenou produkcí hlenu se
omezí volné proudění vzduchu. Navenek slyšíme průduškové pískání, horší je
to, co cítí astmatik – dusí se. Nedostatek
vzduchu způsobí, že se tělo začne bránit
a zapojovat do činnosti pomocné dýchací svaly. Je to viditelné při nádechu jako
vtahování mezižeberních prostorů u dětí
a jamek nad klíčními kostmi u dospělých.

Alergická reakce na hmyzí
bodnutí
V úvahu přicházejí v našich podmínkách včely, vosy a sršni. I bez projevů alergie je bodnutí
tímto hmyzem nepříjemné a bolestivé a tak
je asi lepší se mu vyhnout. Včelky mají hodně
práce a jsou užitečné, takže na obtěžování
lidí nemají čas. Bodají jenom když jsou v pozici ohrožení a bodnutí je pro ně samotné
smrtelné. Úplně jinak je to u ostatních dvou.
Vosy i sršni jsou agresivní a bodají bez příčiny i několikrát za sebou bez toho, aby jim to
ublížilo. Lokální reakce po bodnutí v podobě
pupenu vzniká z malé dávky jedu a neznamená alergii. Alergická reakce vzniká jenom
u lidí přecitlivělých na tento jed a nastupuje
okamžitě. Může být lokální – zarudnutí, otok,
bolestivost, nebo v horším případě celková.

Anafylaktická reakce
Je to vystupňovaná celková reakce organizmu na určitý alergen. Podle typu alergenu,
místa jeho působení a stupně přecitlivělosti
alergika vznikají nepřehlédnutelné a různě
vyjádřené příznaky anafylaktické reakce:
•
nevolnost a nutkání na zvracení
•
třasavka

•
•

průjem
dušnost, chrapot, kašel až astmatický
záchvat
•
nervozita a strach
Velmi nebezpečnou a dramaticky vypadající
situací je anafylaktický šok. Bledost, nitkovitý
puls a poruchy srdeční činnosti rychle následují křeče a bezvědomí. Šokový stav jakéhokoliv původu je důvodem k neodkladné pomoci, protože bez ní může skončit smrtelně.

Jak zjistit, na co jsme
alergičtí
V případě, že jsme se s daným alergenem
již potkali, obyčejně přijdeme k lékaři
s hotovou diagnózou. Když svůj alergen
dosud neznáme, lékař má k dispozici
několik testovacích metod. Kožní testy
mohou být náplasťové (alergen působí
na povrchu kůže), nebo intradermální
(tenounkým vláknem se jemně zaškrábne
kůže a současně se tam zanese testovaný
alergen).
Krevní odběry na stanovení hladiny specifických protilátek.
Doplňková vyšetření kožní, ORL, gastroenterologické vyšetření apod.

Naučíme děti,
nebát se vrtačky!

Naučíme Vaše děti, že se nemusí bát zubní vrtačky. Zjistíme, zda
jsou Vaše kožní znaménka v pořádku a přesvědčíme Vás, že je dobré
mít jistotu. Stačí, když navštívíte kamion Zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE.
Kamion Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se oficiálně jmenuje Mobilní zdravotně preventivní centrum, ale nikdo mu neřekne jinak než prevence na kolech.
Až přijede do Vašeho města, rozhodně se nebojte ho navštívit. Bezplatně a zcela
bez objednání si můžete nechat zkontrolovat Vaše zdraví. Kamion je vybavený
lékařskými ordinacemi a jeho cílem je usnadnit lidem přístup k odborným vyšetřením a pomoci jim v prevenci řady vážných onemocnění.
Dopolední program je určený pro děti předškolního věku. Děti se učí, proč se mají
o své zoubky starat, jak o ně správně pečovat, jak zabránit vzniku zubního kazu,
jak a proč zubní kaz vlastně vzniká. Program s dětmi je zakončen návštěvou
kamionu, kde je i plně vybavená funkční zubní ordinace. Děti si vše prohlédnou
a zábavnou formou zjistí, že návštěvy zubního lékaře se nemusí bát.
Odpolední program už je určený široké veřejnosti. Zájemci o prevenci si mohou
nechat prohlédnout svá kožní znaménka, oční lékař zase změří nitrooční tlak
v rámci prevence vzniku zeleného či šedého zákalu a po kontrole obsahu kysličníku uhelnatého v plicích odborníci poradí, jak přestat kouřit. Na děti i dospělé
navíc čekají novinky z oblasti dentální hygieny.

Seznam měst, která kamion v nejbližších týdnech navštíví je postupně aktualizován na internetových stránkách www.prevencezubu.cz. Prevence na kolech není
na českých silnicích žádným nováčkem. Po ČR jezdil už v loňském roce, kdy ho
navštívilo přes 30 tisíc zájemců o vyšetření a někteří přišli doslova za pět minut
dvanáct – 32 doslova zachráněných lidských životů a desítky dalších, kterým byla
doporučena další návštěva lékaře, jen dosvědčují, že podceňovat prevenci se nevyplácí. Jen za prvních 14 dní letošního ročníku bylo odhaleno 8 případů zhoubného kožního nádoru a vysoký počet záchytů byl i v případě očních vyšetření, kdy
se zjistilo, že lidé podceňují nemoci očí a vystavují se riziku úplné ztráty zraku.

INFOLINKA
844 125 124
www.zpma.cz
info@zpma.cz
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LÉČBA
Nejlepší léčbou je prevence. I když je těžké
se alergenům vyhnout úplně, můžeme se
snažit o minimalizaci kontaktu s nimi. Sledování pylové sezóny, vyloučení zvířecích
alergenů, (ovšem ne tak, že vypustíme domácího mazlíčka na ulici), nebo zakoupení
pokrývek z dutého vlákna, by mělo být samozřejmostí. Při výběru vhodného koberce
nezapomeňte, že nejlepší koberec je žádný
koberec.

•
•
•

•

•
Samotná léčba je komplikovaná a přísně individuální vzhledem k různým funkcím, které
imunitní systém jako držitel obranného štítu
organizmu má. Výběr správného postupu
náleží do rukou odborníka imunologa-alergologa a zahrnuje několik skupin léků:
•
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antihistaminika (působí úlevu od svědění, šimrání v nosu a krku a kýchání)
steroidní látky (ve formě inhalátorů,
sprejů, kapek do nosu, očí a průdušek)
kromony (preventivně podávané léky,
které snižují uvolňování zánětlivých
mediátorů)
antiastmatika (léky podávané k úlevě
u astmatického záchvatu ve formě
spreje)
nosní kapky k uvolnění ucpaného
nosu

Každý alergik, který už jednou zažil prudkou alergickou reakci s celkovými příznaky
ví, co to obnáší. Proto by spolu s kartičkou
alergika měl být vybaven balíčkem léků
s názvem protišokový balíček a nosit ho
všude sebou a hlavně ho v případě potřeby
umět použít.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

Zdraví

Pozor,

komáři, klíšťata a vši

Časté deště a přeháńky, o kterých během jarních měsíců rozhodně není
nouze, vytvářejí ideální podmínky pro množení komárů a jiných drobných
parazitů včetně klíšťat. Jak se připravit na jejich útok?
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Za noc prý komár dokáže urazit prý až 10 km
a může létat až 4 hodiny bez přestávky rychlostí až 2 kilometry za hodinu. V letu vydává
známý nepříjemný vysoký zvuk, způsobený
chvěním křídel a také hlasivek, které jsou napjaté v průdušnicích. Jedinou výhodou je, že
jeho štípnutí je neškodné – na rozdíl od kousnutí klíštětem, které naopak může být fatální.

Pozor, komáři
Navzdory obecnému přesvědčení, že komáři se žijí krví, to není pravda. Jejich potravou
je nektar, krev potřebují pouze samičky jako
zdroj bílkovin pro vývoj vajíček další generace. Nejlépe se jim daří ve stojaté vodě: ideální
jsou mokřiny, rybníky a okolí řek. Ačkoliv se
na českém území vyskytuje asi šest rodů komárů, nejčastější a nejobtížnější je právě komár pisklavý. Naštěstí není známo, že by komáři v Česku přenášeli nějaké onemocnění.
Teoreticky by mohli přenést boreliózu, pokud
by v sobě měli čerstvě nasátou nakaženou
krev a štípli by vás.

Co se děje při bodnutí?
Když komár útočí, je to většinou v noci, večer nebo ráno. Přes den se většina komárů
schovává na chladných místech. Při bodnutí

vám pod kůži vstříkne komáří analgetikum,
které má oběť ošálit, aby komára neodháněl. Zároveň vstříkne pod kůži i látku, která omezuje srážlivost krve. Do vpichu se
ale dostanou i dráždivé látky. Po opadnutí
analgetického účinku se v místě štípnutí rozvine minizánět, který dokáže pěkně svědit.
Příčiny, proč na někoho komáři jdou a na
někoho ne, nejsou ještě přesně známé, ale
vědci je intenzivně hledají. Říká se, že komáři
mají rádi sladkou krev, už proto, že se běžně živí sladkým nektarem. Je známo, že že
hmyz obecně odpuzuje vitamin B, který se
vylučuje pokožkou. Proto většinou komáři
neobtěžují ty, kteří např. hodně holdují pivu,
kde je vysoký obsahu vitaminu B. Pro ty, co
se zrovna nechtějí stát ze zoufalství z komárů alkoholiky jsou k dostání v lékárně
vitaminy B komplex v zesílené formě (některé se i prodávají přímo s označením
„repelent“). Komáry také odpuzuje kouř,
takže zde jsou ve výhodně kuřáci. Abyste nemuseli začít kouřit, stačí, když si
občas zapálíte v pokoji, kde budete spát
vonnou tyčinku. Vyznavači aromaterapie
nedají dopustit na aromaolej s vůní citroneli, která spolehlivě hmyz vypudí z vaší
blízkosti.

Připravte se na léto...
První zdravý
repelent
í
... a nyn

•
•
•
•

Schovejte se jim!
Už několik staletí je osvědčeným řešením
proti komárům moskytiéra. V zemích, kde
je komárů požehnaně (v Evropě např. ve
Finsku) se dají sehnat i moskytiéry speciálně na obličej nebo na celou postel nebo
malou do stanu. Když nemáte nic takového po ruce, můžete se přikrýt velkým hedvábným šátkem – pod tím z umělé hmoty
byste se totiž mohli přidusit. Jako prevence se doporučuje zbytečně večer nesvítit
při otevřeném okně. Pak už vám totiž
pomůže jen hrubá sílá, tedy rozplácnutí
komára na stěnu. Špatnou zprávou ale je,
že komár se nechá chytit většinou až po
činu, protože je „omámený“ z nasátí vaší
krve a už není tak ostražitý. Pokud komára
zabijete holou dlaní, běžte si ji pak umýt,
nejlepší je ji i dezinfikovat. Přece jen pracujete s krví…

Chemický lov komárů
Velmi účinnou ochranou proti komárům
jsou repelenty a odpařovače „antikomarových“ chemických látek. Repelenty ale
musíte aplikovat opakovaně, jejich účinnost většinou bývá omezená. Při procházkách v lese to ale je přípravek k nezapla-

ROSEN
PHARMA

Na výlety,
do přírody, na tábory...
ti

i pro dě

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

K dostání pouze v lékárnách

•
•
•

okamžitá pomoc při poštípání a požahání
zmírňuje otok, snižuje bolestivost,
svědění a pálení
účinné látky devětsilu a přesličky

www.rosenpharma.cz
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cení. V případě elektrických odpařovačů si
musíte dát pozor na odvětrávání prostoru, kde spíte, protože byste mohli přiotrávit spíše sebe než komáry. Existují i takové, které komáry nejen odpuzují, ale
přímo zabíjejí. Novinkou jsou elektrické
odpařovače proti komárům na baterie.
A jak se zachovat, když už je na ochranu pozdě a štípance svědí k zbláznění?
K dostání jsou take uklidňující balzámy
na štípance, které zabraňují rozškrábání
kůže. Z přírodních prostředků uklidňuje
tvaroh, studený obklad, ocet, rozkrojená
cibule, která i dezinfikuje.

Pozor, klíšťata
Tak tento pozor už je se zdvihnutým
prstem. Jedno klusnutí klíštětem coby
známého přenašeče lymeské boreliózy či klíšťového zánětu mozku se nám
totiž může stat osudným. 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 června. Studená zima, stejně jako teplé, ale
suché léto jim nesvědčí. Nacházejí se
prakticky všude. Jejich výskyt se snižuje
s nadmořskou výškou, ale byla zaznamenána 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. Počet infikovaných klíšťat se udává mezi 1 – 20 %.
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Ochrana před klíšťaty
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. (viz. další odstavec) V terénu ohroženém výskytem klíšťat si zásadně
nesedejte ani nelehejte na 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 oblečení). Na klíšťaty
ohrožená místa s sebou neberte nebrat psy,
v případě nutnosti jen na vodítku.

Používejte repelenty
Správně a účinně používejte repelenty odpuzující hmyz. Pro krátký pobyt (2 až 4 hodiny)
je lze aplikovat přímo na kůži. Při delším po-

bytu 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. Proti klíšťové meningoencefalitidě se můžeme
bránit i 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.

Pozor, vši
Ano, i tato zvířátka nám mohou přidělat
několik vrásek na čele. Jak vlastně poznáte, že má váš potomek má skutečně vši?
Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného parazita rovnou narazíte. Děti
také bývají neklidné, ospalé, nepozorné
a často se drbou na hlavě. Na pokožce

PŘEDCHÁZEJTE ROZŠÍŘENÍ VŠÍ
NA VLASY VAŠICH DĚTÍ
PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA

Balépou šampon je přírodní přípravek,
který účinně chrání Vaše děti před napadením vší. Neobsahuje chemikálie,
ale rostlinné oleje a zajišt’uje přírodní
každodenní ochranu pokožky.
Zastoupení:

Koněvova 141, 130 00 Praha 3, Tel.: 267 108 475, e-mail: swiss_pharma@volny.cz, www.swisspharma.info

Tradiční účinná
dezinfekce
pro celou rodinu
■
■
■
■
■

ošetření při zánětu ústní sliznice
ošetření oparů
ošetření drobných poranění kůže
(trhlinky)
ošetření po bodnutí hmyzem
dezinfekce rukou

Jodisol

®

Žádejte ve své lékárně.
www.jodisol.cz

Velmi oblíbený
Jodisol pero 3,6 g
nyní v atraktivních jarních
barvách.

Snižte riziko
na minimum
chraňte sebe a své blízké
před komáry a klíšťaty

hlavy se mohou objevit boláky a rozedřená místa. Někdy bývá
nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší mezi
vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele.

Jak dítě zbavit vší krok za krokem
Pouhým pohledem, případně pomocí lupy můžete veš v hlavě najít
ve třech stadiích – dospělá veš – její vajíčka, hnidy – larvy, nymfy.
Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá
vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy. Pokud už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají,
stanovenu, nezbývá než začít s odstraňováním hmyzu. Zavšivená
hlava totiž není v žádném případě jen otázka krásy. Jestliže si budete
hlavu, která svědí, drbat, hrozí, že si ji navíc rozškrábáte a do ranek
zanesete další infekci. Člověk, který má ve vlasech vši, může mít dokonce zvětšené mízní uzliny na krku a v týlu. Postupujte následovně.

1. Použijte odvšivovací přípravek

ANTI - MOSKYTO - repelent ve spreji,
který zajišťuje efektivní ochranu kůže proti

• klíšťatům
• komárům
• ovádům

V nabídce:
1. ANTIMOSKYTO NORMÁL - 100 ml a 27 ml
2. ANTIMOSKYTO SENZITIV PRO DĚTI - 100 ml a 27 ml

Dacom Sun Opalovací olej
s repelentem 2 v 1 chrání před
• sluncem
• komáry
• klíšťaty
Nemastný olej ve spreji s UVA
a UVB filtry, vitamínem E a repelentní
složkou. Neobsahuje dráždivé emulgátory
a konzervační látky. Vhodný i pro děti.

K dostání v lékárnách
nebo v e-shopu na www.doplnkyzdravi.cz
Výrobce: DACOM Pharma s.r.o.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov, ČR

Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek
z lékárny. Návod čtěte důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém letáku by mělo být rovněž
uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí přípravku
opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit. Obvykle je to za sedm až dvanáct dní. Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy
a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve
než za jeden týden, častějším používáním se zvyšuje rezistence
vší k přípravkům. Nepoužívejte petrolej. Vši po něm sice hynou,
ale jeho použití je nebezpečné. Může po něm například nastat
alergická reakce s vážnými zdravotními komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži. Ze stejného důvodu nesahejte ani po
přípravcích pro zvířata.

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy
Mezi mrtvými hnidami totiž může být i nějaká živá hnida. Pokud
by se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste problém vší
řešili znovu. Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte
mrtvé (případně i živé) parazity z vlasů dostat. Před mechanickým odstraněním vždy vlasy namočte. Na suchých vlasech totiž
parazit dokáže lézt – kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat.
Pro první „hrubé” odstranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček. Před česáním se doporučuje vlasy přelít
teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané vlasy bílý papír.
Zachytíte a dobře uvidíte padající parazity.Hřeben však nemusí
zachytit všechna vší vajíčka, je proto nutné pozorně prohlédnout
celou hlavu – vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající
hnidy. Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch
celého procesu nezbytné.

3. Sledujte účinek
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. Pozorujte dítě, zda se nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru po sedmi až deseti dnech zopakovat. V této době se
totiž může z případné neobjevené živé hnidy vylíhnout larva, ta
pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade vajíčka.
Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz

rodinná banka
pupečníkové krve

Zdraví

Záněty,
poševní
mykózy
a kvasinkové
infekce
Trápí vás opakované
gynekologické záněty,
mykózy a kvasinkové
infekce?
Pokud vaše odpověď
zní, bohužel ano, měla
byste o své intimní
partie pečovat –
pravidelně, ale i velmi
promyšleně.
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www.rodinaaja.cz

Začít můžete vnitřní očistnou bylinkovou
kůrou. Vhodné jsou bylinky ve formě čajů
z kontryhele nebo řebříčku, které se pijí třikrát denně. Pít můžete i speciální bylinné
směsi na ženské potíže a existují i míchané
bylinkové čaje pro těhotné ženy. Po celou
dobu je třeba pití bylinek podpořit dalšími
tekutinami kvůli snazšímu vyloučení škodlivin a propláchnutí ledvin. Pijte minerální
vodu nebo čerstvě připravené zeleninové
št’ávy. Omezte kávu a černý čaj, neboť oba
nápoje jsou silně kyselinotvorné. Bylinky je
dobré pít i po dobrání antibiotik, jako prevenci proti poševním mykózám.

Sedací koupele
Zevně si můžete intimní oblast omývat roztokem z čajovníkového oleje, který dokáže
ničit bakterie, plísně, kvasinky, dokonce se
osvědčuje i proti potížím virového původu.
Olej působí protizánětlivě, lehce znecitlivuje
pokožku. V poslední době se velmi osvědčil

také extrakt z grapefruitových jadérek. Dá
se užívat jak ve formě tablet a kapslí, tak
zevně. Velmi účinná je i sedací koupel z extraktu grapefruitových jadérek, které jsou
k dostání ve formě kapek. Výtažek obsahuje bioflavonoidy a brání množení bakterií,
virů a plísní. Při nepříjemném pálení a svědění se osvědčují speciální bylinné masti
přímo určené na ošetření intimních partií.

Antimykotika a podpora
imunity
Samozřejmě základem léčby akutních vaginálních mykóz jsou léky a prostředky – tzv.
antimykotika. Některá jsou i volně prodejná
v lékárně. Jsou vyráběny ve formě tablet,
čípků nebo mastí. Většina žen na léčbu reaguje rychle a dobře a už po několika dnech
je zpravidla bez obtíží. Jde-li o občasné potíže, chválí si žena i jednorázové zavedení
tablety s učinnou antimykotickou látkou.
Lze ji využít i ve 2. a 3. trimestru těhoten-

ství /zavádíme bez aplikátoru/. Problém ale představuje skutečnost,
že samotné vyléčení akutní mykózy nedokáže vždy zabránit jejímu
častému opakování.
Pokud se mykózy včetně velmi nepříjemných potíží, jako jsou svědění, výtok, pálení, bolest při pohlavním styku nebo bolest při močení, i po této léčbě neustále vracejí, nestačí léčit pouze samotnou
mykózu, ale i problém jejího opakování. Odpověď je třeba hledat
především v imunitě. Ženy s opakovanými mykózami mají zpravidla
určité problémy s „lokální imunitou“ ve vaginální tkáni.
V poslední době se u pacientek s opakovanými vaginálními mykózami stále více osvědčuje podpůrná léčba enzymy. Jejich příznivý efekt lze přisoudit komplexnímu působení v organizmu: na
zánět působí regulačně, tlumí nežádoucí účinky nadměrného
zánětu a současně pomáhá podpořit takové imunitní mechanizmy, které jsou potřebné k likvidaci infekcí nejrůznějšího původu.

Čím dále bojovat proti mykózám?
Prostředky intimní hygieny
K intimní hygieně nepoužívejte obyčejná mýdla nebo chemické
výrobky – narušují přirozené PH pochvy. Nahraďte je jemnými
přípravky, které osvěží, působí antibakteriálně a zabraňují i tvorbě plísní. Nejúčinnější jou intimní gely a pěny, obsahující výtažek
z Aloe vera. Chrání především v „citlivých ženských obdobích“
a zklidňují popraskanou či poraněnou pokožku.
Úpravou jídelníčku
Základem jídelníčku by měly být především zelenina a saláty - čerstvé nebo šetrně podušené, podle sezónní nabídky. Vyhněte se konzervám všeho druhu. Jezte často bílé a kysané zelí, cibuli a pórek,
ředkev a ředkvičky, česnek, křen a ostrou hořčici, podmáslí a přírodní jogurt – to jsou vyhlášení „nepřátelé“ kvasinek. Zřekněte se cukru
a všech jídel, ve kterých je obsažen, bílé rýže a všech výrobků z bílé
mouky. Občas si pro změnu připravujte jídla z celozrnného obilí,
ne však každý den. Celozrnné obilí působí kyselinotvorně. Zeleninu
připravujte šetrným způsobem, aby se zachovaly vitaminy, minerály
a jiné zdravé látky, které obsahuje. Používejte metody jako je dušení,
vaření v páře, ohřívání ve varných sáčcích nebo v keramickém nádobí. Jako koření používejte čerstvé bylinky, solí šetřete. Po skončení
kůry se stravujte nadále zdravě; mohli jste se
mezitím přesvědčit, jak vám dělá tento způsob
stravování dobře.

V čem spočívá léčba
vaginální mykózy?
•

•
•
•

Ve většině případů se provádí lokální léčba,
kdy si žena zavede hluboko do pochvy
antimykotikum, které je ve formě tablet, čípků,
globulí, krémů, ...
Pokud je postižení kvasinkami ve větší míře,
je nutné nasadit celkovou léčbu, kdy se
antimykotika podávají per orálně.
Mnohdy však bývá léčba velmi zdlouhavá
a většině žen se mykózy opakovaně vrací.
Je třeba dbát určité prevenci a množení kvasinek
zabránit.

Zdraví

Pravdy o mykózách
Mohou genitální mykózou
onemocnět i muži?

Vaginální mykóza
v těhotenství

Není to sice tak časté jako u žen, ale mohou.
Jde o přemnožení kvasinek a plísní v oblasti žaludu a předkožkového vaku. Nemoc se
projevuje podobně jako u žen, tedy svěděním, pálením, zarudnutím, případně otokem. Výtok u mužů nebývá, v okolí žaludu
a předkožky se může hromadit hlen. Muži
mohou být nosiči tohoto onemocnění, přitom se u nich nemusí rozvinout a projevit.

Toto nepříjemné onemocnění se
velmi často a opakovaně objevuje v těhotenství. Je to z největší
pravděpodobností
způsobeno změnou hladiny hormonů
v krvi. Ženský hormon estrogen stoupá, zároveň s ním se
zvyšuje hladina polysacharidu glykogenu v pochvě. Sliznice vagíny se stává citlivější
a vnímavější k mykotickým
infekcím.
V těhotenství je vždy nutné jakékoliv komplikace i nemoci konzultovat s lékařem a podrobit se příslušné
léčbě. Léčba vaginálních mykóz v těhotenství je složitější a méně účinná. Po
porodu a ustálení hladiny hormonů do
normálu se vše upraví.
Pro své nepříjemné projevy se vaginální
mykózy většinou včas léčí a tak neohrožují plod.

Je vaginální mykóza
pohlavně přenosná?
Vaginální mykóza se nepovažuje za pohlavně
přenosnou chorobu, nicméně jí mohou trpět
oba partneři a opakovaně ji na sebe přenášet
prostřednictvím pohlavního styku. Přičemž jeden z nich (většinou je to muž), nemusí mít
žádné vnější projevy. Proto pokud se přistupuje
k léčbě, je lépe brát to v úvahu, a zahájit komplexní léčbu obou partnerů. Uškodit to nemůže a dá se tak předejít nepříjemnému opakování nemoci a komplikacím v sexuálním životě.

Mnoha ženám po celém světě znepříjemňují život různá vaginální onemocnění
doprovázená výtoky a nepříjemnými pocity. ..
Moderní vědecké poznatky společnosti FIDE ve spolupráci s biotechnologickou firmou Pharmaceutical
Biotechnology umožnily posunout dámskou intimní hygienu do nové aktivní úrovně. Na základě
několikaletého výzkumu uvádí výrobce FIDE na trh revoluční produkt v oblasti dámské intimní hygieny –
menstruační vložky Carine & Oasis ProBiotic s obsahem živých přátelských laktobacilových kultur.
Proč kombinace dámské vložky a laktobacilů?
Lidský organismus a laktobacily patří neodmyslitelně k sobě. Laktobacily nejenže tvoří významnou součást
střevní mikroflóry, ale jsou taktéž nezbytnou složkou vaginální sliznice. Zásadním způsobem se ve vaginální
sliznici podílejí na produkci antimikrobiálních látek a na vytváření kyselého pH. Je to zejména kyselé pH,
které chrání tuto citlivou sliznici před infekcemi způsobenými jinými bakteriemi a kvasinkami. Pokud z
jakéhokoliv důvodu (nejčastěji užívání antibiotik, nošení těsného oblečení, koupání v bazénech, ale i stres
apod.) dojde k porušení této křehké poševní rovnováhy, a dochází ke vzniku zánětu. Jedním z účinných
pomocníků, kteří jsou schopni cíleně dodat k postiženým sliznicím účinné posily ve formě zdravých
laktobacilů, jsou právě dámské vložky Carine & Oasis ProBiotic.

Vyvinuto pro intimní péči!

CARINE a OASIS s probiotiky

Napomáhá odstraňovat kvasinkové infekce pochvy.
Vložky ProBiotic jsou určené pro pravidelné použití.
Jediný produkt tohoto typu na trhu!
Tento výrobek koupíte v hypermarketech Globus, prodejnách Coop, prodejnách TIP a TUTY, TOP Drogerie, Prima Drogerie, drogerie Šlak, drogerie Kouzlo barev, Ráj a kouzlo Barev, síť
maloobchodů Hruška, prodejnách ENAPO, prodejnách SVOP, drogerie Jasmín, VMD Drogerie, ve
vybraných prodejnách BALA, ve vybraných lékárnách a nezávislých prodejnách potravin a drogerií.

fide@fide.cz www.fide.cz www.probiotickevlozky.cz
FIDE s.r.o., Brtnice 35, P.O.BOX 3, 588 32 Brtnice, Czech Republic, tel.: +420 567 216 390, fax: +420 567 216 384

Trápí Vás opakované
vaginální mykózy?
Velkým problémem je, když se mykóza
vrací a opakuje

Doporučená doba užívání 10 týdnů

K léčbě akutních vaginálních mykóz jsou běžně používány
léky a prostředky – tzv. antimykotika. Mnoha ženám se
však mykózy včetně velmi nepříjemných potíží i po této
léčbě neustále vracejí. Za opakování nemoci zpravidla
může oslabená imunita. V takovém případě je třeba organizmu pomoci lékem Wobenzym, aby se onemocnění už
pokud možno neopakovalo.

VYCHUTNEJTE SI LÉTO!

Vhodné řešení – podpůrná léčba
Wobenzymem

K léčbě mykóz přidejte

lék Wobenzym®

Potvrzují to výsledky projektu na 7 ambulantních gynekologických pracovištích v ČR. Bylo sledováno 62 žen, které
v průběhu jednoho roku i přes poskytování standardní
antimykotické léčby ve formě čípků, mastí nebo tablet
prodělaly mykózu čtyřikrát až devětkrát. V následujícím
roce po zahájení podpůrné léčby Wobenzymem u všech
sledovaných pacientek došlo k významnému zlepšení: 39
žen – dvě třetiny ze všech – zůstalo zcela bez mykóz, 17
pacientek mělo mykózu pouze jednou. U zbývajících šesti
žen počet mykóz poklesl více než o polovinu.

Začněte včas užívat Wobenzym

Ženy zařazené do projektu užívaly Wobenzym v dávce
2x8 dražé denně po dobu 10 týdnů. Jestliže Vás trápí opakované vaginální mykózy a chcete si léto prožít pokud
možno bez nich, přidejte k léčbě mykóz včas Wobenzym.
Vaginální mykózy se léčí antimykotickými přípravky. Spolu
s nimi je vhodné zahájit podpůrnou léčbu Wobenzymem,
která omezuje opakování tohoto zánětlivého onemocnění. Pozor: pro úspěch léčby je zapotřebí dodržet doporučenou denní dávku i celkovou dobu užívání.

NENÍ ENZYM JAKO ENZYM

Více na
www.wobenzym.cz
K léčbě vaginální mykózy jsou určeny antimykotické přípravky. Podpůrná
léčba Wobenzymem omezuje opakování onemocnění. Zeptejte se lékaře.
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 na tel.: 800 160 000

Každý enzym je vyhraněný specialista: působí určitým
způsobem pouze na určitou látku. Jen některé enzymy
mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž
účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou
léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené
množství zde má svůj význam. Zvlášť cenný je živočišný
enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek
a zlepšuje hojení. Účinek jiných enzymových směsí může
být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.

inzerce

Zdraví

Mykózy? 5 mýtů
Vzpomínám si, jak mi jednou na téma mykóza pronesla moje
kamarádka zasvěceně, že léčit se musí rozhodně koupelí v
genciálce, nebo v kaštanovém listí… Říkáte si, co je to nesmysl?
Jenomže takových nesmyslů se traduje hodně.
1. Svědění znamená mykózu

3. Mykóza patří k létu

Nepříjemný svědivý pocit patří k příznakům
vaginální mykózy a dá se říct, že jí vždy
doprovází. Je úporný a asi nejvíce jej ženy
pocítí v klidu a v teple. Tento projev je ale
vlastní například také další rozšířené infekci, bakteriální vaginóze. Mezi další příznaky
mykózy patří výtok, který v tomto případě
zpravidla nezapáchá, a dále otok či zarudnutí postiženého místa.
Původcem vaginální mykózy jsou některé
kvasinky druhu Candida, které se v pochvě
přirozeně vyskytují a souvisí s hladinou
estrogenu v organizmu ženy. Mykóza tak
postihuje především ženy ve fertilním věku,
tedy od první menstruace po menopauzu
(a samozřejmě i v případě, kdy žena po menopauze například užívá hormonální léčbu
obsahující estrogen).
V lékárnách je k dispozici řada volně prodejných antimykotik, pokud se však nejedná o vaginální mykózu, pravděpodobně
Vaše obtíže neustanou ani po jejich užívání. Nesázejte proto na rovnici svědění =
mykóza a svůj problém konzultujte s odborníkem, například v lékárně nebo gynekologické ordinaci.

O vaginálních mykózách se často mluví v
souvislosti s koupáním či jízdou na kole v
těsném a neprodyšném oblečení. Řada lidí
ji tak vnímá jako sezónní záležitost spojenou s létem. Opak je pravdou. Výše uvedené faktory, které mohou mít vliv na rozvoj
mykózy, jsou totiž aktuální v průběhu celého roku. Například nadměrná konzumace
sladkostí je nejčastější v období Vánoc, na
jaře či na podzim zase přibývá onemocnění
léčených antibiotiky.
I stresu je více mimo období letních dovolených a nevhodné oblečení je velmi časté i v
zimě, kdy se před silným mrazem snažíme
ochránit i několika vrstvami neprodyšných
kousků oblečení – při střídání pobytu v přetopených místnostech a venku v zimě pak
snadno dojde k zapaření, které je pro rozvoj mykózy ideální.
Na pozoru je tak dobré se mít neustále.
Součástí domácí i cestovní lékárničky by
pak měla být antimykotika, která je v případě výskytu mykózy dobré použít co nejdříve.

2. Máte mykózu? Špatně se
myjete.
Hygiena je velmi důležitá a může samozřejmě souviset se vznikem vaginální mykózy.
Je tomu tak však nejen v případě nedostatečné, ale také přehnané hygieny. Ženy s
výtoky často zkouší nejrůznější výplachy,
deodoranty, parfémované toaletní pomůcky a intimní mýdla. Všechny tyto faktory
však ovlivní a zpravidla zhorší křehkou poševní rovnováhu.
Mezi další faktory, které mohou vést k rozvoji vaginální mykózy, patří: nevhodné oblečení (mokré plavky, neprodyšné kalhoty
či punčocháče), dietní chyby (nedostatečný
pitný režim, nadměrná konzumace cukrů),
stres či poranění poševní sliznice. Náchylnější k vaginálním mykózám jsou například
těhotné nebo ženy trpící cukrovkou.
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5. Když příznaky neodezní
ihned po přeléčení, nebyla
léčba úspěšná
Existuje řada moderních přípravků určených k tří nebo dokonce jednodenní léčbě
vaginální mykózy. Tato doba však nestačí k
úplnému vyléčení infekce a zhojení poševní
sliznice, která byla díky mykóze poškozena,
a je proto možné, že otok, zarudnutí, podráždění či svědivé pocity v menší míře přetrvají ještě několik dní po ukončení krátkodobé léčby. Pokud i pak obtíže přetrvávají,
poraďte se o dalším postupu s odborníkem.
Jsou však i případy, kdy je lepší zvolit spíše léčbu dlouhodobou. Je tomu tak například pokud užíváte antibiotika, která mohou být faktorem podporujícím rozvoj vaginální mykózy.

4. Bílý jogurt je skvělou
pomocí
Velmi zjednodušeně lze říci, že dokud kvasinky druhu Candida nenarušují sliznici, nezpůsobují žádné obtíže. V tomto kontextu
je pravda, že lactobacillus v kombinaci s
dobrou imunitou a vyrovnaným poševním
prostředím chrání sliznici před proniknutím
kvasinek.
Je ale omyl vyvozovat z toho první pomoc
při vaginální mykóze v podobě aplikace
bílého jogurtu na postižené místo. Sliznice
je tou dobou již narušena a navíc jogurt
obsahuje laktobacily odlišného původu.
Vhodnou prevencí je zdravý životní styl a
správná hygiena, jako první pomoc nikoliv
k léčbě, ale ke zmírnění nepříjemného svědění, je studená sprcha, která postižené
místo ochladí a přinese alespoň dočasnou
úlevu.

Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: vaginalni-mykozy.com
Zdroj: Dama.cz

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na 18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA,

který se koná ve dnech 17. - 20. 5. 2012 na Výstavišti Praha - Holešovice.

Hlavní téma: Literatura černomořské oblasti
Komiks

Nakladatelství FRAGMENT pro Vás připravilo bohatý program:
Pátek 18. května 2012
11:00 – 12:00 hod.
13:00 – 14:30 hod.
15:00 – 16:00 hod.
16:00 – 17:00 hod.
16:00 – 17:00 hod.

Slavnostní předání Výročních autorských cen
Autogramiáda Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Autogramiáda Rudy z Ostravy a Bruna Ligockého
Autogramiáda Tomia Okamury
Autorské čtení vítězů druhého ročníku soutěže
Hledá se autor bestselleru a jednoho z loňských vítězů
Jiřího Drašara, který představí svou první knihu

Sobota 19. května 2012
12:00 – 13:00 hod.
15:00 – 16:00 hod.

Autogramiáda Marie Třešňákové, Jaroslava Duška a Tomáše Císařovského
Autogramiáda Pavla Kantorka

Těšíme se na Vás na stánku č. L307!
Po celou dobu konání veletrhu platí na všechny knihy na stánku sleva 20%!

Seriál

Ach, ty nemoci

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?
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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 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, bakteriemi, 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 one-

mocnění 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 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.

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:
Závisí na věku dítěte a závažnosti průběhu nemoci. Základem jsou dietní opatření. Liší se podle věku a podle toho, zda

Maminky, tatínkové,
těhulky...
Zkrátka všichni, kdo máte nebo čekáte rodinu.
Přijďte si na web rodinaaja.cz, dvakrát týdně
zasoutěžit o skvělé ceny!
Čekají na vás knihy, kosmetika, hračky, zkrátka vše, co by
v žádné rodině nemělo chybět.
Do soutěží u nás se nemusíte registrovat!
Na webu rodinaaja.cz najdete také nejnovější aktuality, příběhy našich
čtenářů a tipy na skvělé knihy. Náš web nemyslí jen na maminky a proto
si v rubrice Pro muže, můžou počíst i tátové, strejdové nebo dědové. Děti
se zase zabaví při zábavných úkolech s malůvkou. Radu v našich článcích
najdou všichni od těhulek po rodiče puberťáků.
A pokud nezískáte odpovědi na otázky v článcích, můžete se poradit
v diskuzi s maminkami nebo v poradnách s odborníky.
Chcete zveřejnit i váš příběh?
Napište nám ho na mail simova@rodinaaja.cz
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!
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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. 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.
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Pozor na dehydrataci

Pitný režim u dětí

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.

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

Nepříjemná kinetóza
Nemoc z pohybu neboli kinetóza trápí
rodiče řady dětí. Jakákoliv dovolená případně i jen půlhodinová cesta autem,
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 konče-

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, leta-
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dle, 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 nevolnost 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.

Léky proti kinetóze
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

Připravme se na letní dny

Intim Comfort
Opruzení není jen
nemocí miminek.

U někoho se opruzení (vlk), latinsky intertrigo projevuje
lehkou formou, ale většina lidí má problémy a velmi trpí.
Intertrigo mívají zejména osoby s citlivou pokožkou, řidiči, sportovci a lidé s nadváhou.
Opruzeniny se nejčastěji objevují kolem konečníku, na vnitřních plochách stehen, pod
prsy a v podpaží.
Intertrigu lze předejít potřením náchylných
míst kapesníčky Intim Comfort či použít
Intim Comfort ve spreji, který lze na již
postižené místo aplikovat opakovaně
a v požadovaném množství.

let 1/4–1/2 tablety. První dávka se užije 60
minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání 2 krát
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 15–30 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

Mikrospánek zabíjí

Caffit

pro všechny, kteří se potřebují soustředit,
trpí únavou, nebo jen měli špatnou noc.

Je nezbytný pro řidiče, studenty, manažéry nebo vyčerpané maminky. Kromě kofeinu a eleutherococcu, obsahuje hořčík, zinek, železo a vitamíny se stopovými prvky,
jejichž nedostatek bývá příčinou únavy.
Caffit, který je ideální pro obnovení energie při
sportovním výkonu a turistice si nezapomeňte
vzít do auta - zabráníte mikrospánku.
Doplněk stravy Caffit je k dostání v lékárnách
v balení 20 nebo cenově výhodných 60 tablet
a na www.hmh.cz

Účinek je stoprocentní!

K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz

Zdraví

Očkování
proti rakovině
děložního čípku
K infikování děložního
čípku dochází při
pohlavním styku lidským
papillomavirem, který
způsobí buněčné změny
a odstartuje rakovinné
bujení. Zmíněný virus,
zkráceně HPV, není
žádnou zvláštností,
podle statistik s ním do
kontaktu přijde až 80 %
sexuálně aktivních žen.

K rizikovým faktorům nakažení HPV patří
časté střídání sexuálních partnerů a vůbec
brzký vstup do sexuálního života (dříve jak
v sedmnáctém roce života). Škodlivé je
rovněž kouření, které podporuje odolnost
viru v tkáních.

Onemocnění a ochrana
Nákaza HPV nemá v počáteční fázi žádné
příznaky, většina žen se o ní dozví až po cytologickém vyšetření. Nezbytná je tedy prevence a pravidelné gynekologické kontroly.
Časná stádia jsou totiž ve vysokém procentu případů vyléčitelná. Krvácení a bolestivost močovodů jsou již příznaky rozvinutého karcinomu. Aktivní ochrana spočívá
v očkování proti rakovině děložního čípku.
V současnosti existuje jediná vakcína,
která pomáhá chránit proti 4 typům
lidského papillomaviru (HPV). HPV
typy 16 a 18 jsou zodpovědné za přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a za 70 % předrakovinných
změn zevních pohlavních orgánů a pochvy vyvolaných HPV. Typy 6 a 11 jsou
zodpovědné za přibližně 90 % případů
genitálních bradavic.
Vakcína je pro dívky a ženy od 9 do 45 let
a muže od 9 do 26 let. Vakcína má největší
přínos, pokud se aplikuje dříve, než dojde ke
kontaktu s HPV virem typů 6, 11, 16 a 18.
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Očkování proti HPV má ovšem význam i tehdy, pokud již žena vede aktivní pohlavní život. Přestože již možná byla HPV viru vystavena, nesetkala se pravděpodobně se všemi
typy virů, před kterými tato vakcína chrání.
Znamená to, že díky vakcíně proti HPV se
může chránit i proti těm HPV typům, se kterými doposud nepřišla do styku.
Nejčastější chybné informace:
•
Očkování je určeno pouze pro dívky,
které ještě neměly pohlavní styk.
•
Očkování může být aplikováno dívkám
do 15, 18, 20, 25 let. (Toto jsou nejčastěji uváděné chybné věkové hranice pro očkování.)
•
Očkování je zbytečné, pokud mám
pouze 1 stálého partnera.
•
Očkování může vyvolat rakovinu děložního čípku.
•
Po očkování se žena 2 roky nemůže
snažit o těhotenství.
•
Při kojení nelze vakcínu očkovat.
•
Očkování není zatím vyzkoušené,
nemá tedy smysl ho podstoupit.

Zspuls.cz, naockovani.cz,
ockovani.cz, vsecomuzu.cz

První a jediné oãkování proti pﬁedrakovinn˘m
po‰kozením dûloÏního ãípku, pﬁedrakovinn˘m
po‰kozením zevních pohlavních orgánÛ,
rakovinû dûloÏního ãípku, pﬁedrakovinn˘m
po‰kozením pochvy a genitálním bradavicím.

pro Ïeny od 9 do 45 let*
pro muÏe od 9 do 26 let*
* Bližší informace poskytne ošetřující lékař, který zároveň
vždy posoudí vhodnost očkování v konkrétním případě.

Rozhodla jsem se pro ni udûlat…
Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18]
(rekombinantní, adsorbovaná).

Pro kohortu dívek od dovršeného
13. do dovršeného 14. roku částečně
hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, pro ostatní pacientky a pacienty
není hrazeno z prostředků veřejného
zdravotního pojištění.
Přípravek je vázán na lékařský předpis.
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci
o léčivém přípravku.

Copyright © (2012) Merck & Co., Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 - Česká republika
www.msdi.cz

04-2014-VACC-1036220-0000

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
(děložního čípku, zevních pohlavních orgánů a pochvy), bradavicím na genitáliích. 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 byla pozorována horečka. Dále byly hlášeny
nežádoucí účinky v nižších frekvencích a po uvedení přípravku
na trh.

Kaleidoskop

Vyhrajte
s nákupem

Kabelky Color me mine

kojenecké stravy
Hamánek
dětské pokojíčky
a spoustu dalších dárků
Stačí, když v době od 1. 4. do 31. 5. 2012
zakoupíte jakékoli ovocné nebo masozeleninové kojenecké výživy Hamánek, zašlete SMS a denně hrajete o skvělé
ceny, kterými jsou dárkové balíčky plné dobrot od Hamánka, hračky, hrníčky,
plenky, vlhčené ubrousky a mnoho dalšího.
Hodnotné ceny rozdáváme také každý soutěžní týden či měsíc. Ze všech došlých zpráv za soutěžní období pak bude určena jedna, která získá hlavní cenu
– dárkový koš plný Hamánků, dětský pokojíček, poukaz na nákup v eshopu
a čtvrtletní zásobu plen a vlhčených ubrousků. Užijte si krásné jaro s dárky od
Hamánka. Hrajte o báječné dárky pro děti i rodiče.

pro tvořivé děti! Vybarvi si kabelku dle svých představ!
Součástí balení je 5 fixů. Pro nejlepší výsledek si nejdříve promysli, jak kabelku vybarvíš! Barvy jsou nesmyvatelné. Zkus jednotlivé fixy na jiné tkanině, ať vidíš, jak asi
budou na kabelce vypadat. Poté si ji vybarvi a ukaž svým
kamarádkám kabelku svých snů. Velký výběr kabelek tvarů a velikostí – s různými motivy jsou v nabídce obchodů
BAMBULE Království hračky

Více informací o soutěži na www.hamanek.cz

LEGO® Friends
– Zábavný svět stavění pro dívky
LEGO představuje novinku vytvořenou speciálně pro dívky. S LEGO Friends vstoupí do
světa plného zábavy, přátelství a stavění. Myšlenka přátelství mezi pěti kamarádkami
provází novou řadu a každá z dívek je tak odlišná, jak jen může být. I vaše holčička si
tak uvědomí, že každý je jiný a tak je to
správně. LEGO Friends je zábavnou hrou
plnou úžasných detailů i reálných životních situací a každé hraní je pro dívky
novým poznáním a novou zkušeností.

Tělové máslo se čtyřmi různými vůněmi
přírodní kosmetiky Bioturm je lehce roztíratelné, vhodné
hlavně na suchou pokožku, kterou zanechává vláčnou
a jemnou. Základem je bambucké máslo, jojobový a slunečnicový olej, směs éterických olejů, obohaceno vitamínem E. Bez konzervačních látek, vonných látek, barviv a tekutého parafínu. Balení 200 ml za výhodnou cenu.

Více informací na www.ekozena.cz

Zahrajte si s námi
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PONDER

APORT!

Vítejte u rybníka –
právě začíná závod
žabek! Všichni jsou
tu a těší se na tvůj
tým. Žabky si staví
cestu pomocí leknínových listů, po
kterých se mohou pohybovat pouze tak, jak dovolí pohybové kartičky. Ale pozor: ostatní
žabky sou připravené zaútočit, tak žádné dlouhé rozmýšlení!

Veselá hra s pejsky a ba-

www.rodinaaja.cz

revnými ponožkami pro
3-4 hráče od 5 let.

Zábavná, rychlá a interaktivní
hra s jednoduchými pravidly i pro ty nejmenší! Drzý čenich
a věrný pohled: „Broček“ a jeho psí
přátelé budou aportovat! Každý hráč si vybere svého pejska. Kostka ukáže, jakou ponožku musí Broček a jeho kamarádi najít. Ti nejrychlejší uloví nejvíce bodů a stanou se vítězi!

Kaleidoskop

Chytře na akné

Mediface

– ideální řešení aknózní pleti
Přípravky Mediface jsou určené
pro rozdílné druhy akné a pomohou především těm, kterým ostatní
přípravky účinkují nedostatečně.
Mediface Exclusive změkčí hluboké až hnisavé
vřídky. Protizánětlivé účinky zajišťuje především
obsah zinku, triklosanu, zinku a extraktu ze semen vinných hroznů.
Mediface Ultimate má silně vysušující efekt a je ideální na doléčení
po vymáčknutí vřídku.
Přípravky Mediface jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.
K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz

Také radši svěříte péči o srst
Vašeho pejska do rukou
odborníků?

Dogtown
Letenské náměstí 1, Praha 7

www.dogtown.cz

ELANEE

Sterilní sáčky na zmrazení
mateřského mléka
•
•
•
•
•

S dvojitým bezpečnostním uzávěrem
Předem sterilizováno
Vhodné pro potraviny
Praktické stojící dno
Snadné plnění

Objem sáčku 180 ml
Obsah balení : 20 kusů

www.detskachuvicka.cz

První mléčná kaše,
kterou vaše dítě

OPRAVDU POTŘEBUJE!
Česká společnost GOLDIM uvedla na trh úžasnou NOVINKU v příkrmech pro
kojence a malé děti – KOZÍ KAŠE s minimalizovaným obsahem mléčných
alergenů pro správný vývoj trávicího systému a zvýšení odolnosti proti vzniku
intolerance mléčných bílkovin.
Unikátní český výrobek s kojeneckým kozím mlékem – KOZÍ KAŠE – by měl
být podáván jako úplně PRVNÍ MLÉČNÝ PŘÍKRM nejen všem zdravým kojencům, ale i dětem ohroženým alergiemi, užívajícím HA wwwformule, trpícím ekzémy, zácpou, plynatostí nebo špatným trávením.
KOZÍ KAŠE je možné podávat již od ukončeného 4. měsíce věku.
Kladně posouzeny Českou pediatrickou společností.
Splňují všechny požadavky evropské Směrnice Komise 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Mnoho dalších užitečných informací naleznete na www.kozikase.cz
nebo volejte infolinku 810 81 81 81.

Ixoderm

Přípravek první volby určený k rychlé paralizaci, znehybnění, dezinfekci, usmrcení a bezpečnému odstranění přisátého
klíštěte znamená definitivní konec diskusí, zda a čím přisáté klíště zakápnout,
jestli je lepší jej vyšroubovat
nebo vyviklat... Nic
takového!
Ixoderm
potenciálně rizikovou
situaci řeší bezpečně,
efektivně, rychle a bez
jakýchkoliv věkových
omezení (je vhodný i
pro nejmenší děti).

COOL TUNING WORKSHOP
a nové motorky pro rychlé výlety
Vytuněná auta s mnoha díly pro kombinaci
a 6 krásných motorek pro rychlou jízdu
Úžasný hrací set pro kluky. Novinka 2012. Playmobil přináší
klukům od 5 do 10 let dva typy vytuněných aut. Mají velké množství tuningových dílů, které lze použít na obě auta.
Auta disponují zvukovými či světelnými efekty díky bateriím
a mají odnímatelnou střechu.

www.rodinaaja.cz
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Bezpečné opalování
Opalování je oblíbenou nejenom letní kratochvílí. Slunce ve zdravé míře
má bezpochyby kladný vliv na náš organismus i na naší psychiku. Avšak
má i své stinné stránky, před kterými je na místě být na pozoru.

Léto je tu coby kamenem dohodil a mnozí
z nás už v tuto dobu vystavují svou tvář slunečním paprskům. Je ale opalování zdravé?
Jak se na slunění připravit, na co si dát pozor a jak životnost opálení co nejvíce prodloužit? Je vůbec možné opalovat se bez
rizika?
		

Bezpečné opalování
Podle lékařů pojem zdravé opalování neexistuje, mírné opalování ale podle nich
škodlivé není. Naopak! Sluníčko je zdrojem
energie. Působení jeho paprsků má kladný vliv na naše zdraví i na naší psychiku.
Sami jistě víte, že pokud je v zimních obdobích dlouho zataženo, máte častěji pochmurnou náladu. Slunce nás po dlouhé
zimě přímo nabíjí energií. Cítíme se silnější
a vitálnější. Slunce má také pozitivní vliv na
tvorbu vitamínu. Dodává nám především
vápník a vitamín D, konkrétně D3 (cholekalciferol), který je důležitý pro tvorbu kostí
a jejich mineralizaci. Bez působení paprsků
bychom měli velký problém, protože jej
získáváme převážně z nich (často tvoří až
80% denní dávky). I když se v souvislosti se
sluněním obáváme rakoviny kůže, je nutné
si uvědomit, že „zdravé“ slunění naopak
mnohé kožní potíže zlepšuje.

Příprava na opalování
VeImi důležité je však zde slůvko mírné.
Pokud to s opalováním přeženete, může-
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te si zadělat na vážné zdravotní problémy.
Pojem všeho s mírou především u opalování platí dvojnásob. Ale na druhou stranu
co by to bylo za dovolenou, kterou byste
celou museli strávit ve stínu. Sluníčku se samozřejmě vyhýbat nemusíte, jen ho musíte
brát s respektem. V první řadě se musíte na
opalování připravit, zvlášť když víte, že budete na slunci trávit hodně času. V poslední
době jsou módní preparáty, které připraví
pokožku na opalování a zaručují také to,
že vám opálení dlouho vydrží. Hlavní roli
v těchto přípravcích hraje beta karoten
a další karotenoidy. Je pravdou, že pokud
cca měsíc před větším sluněním (například
dovolenou u moře), budete užívat jednu
kapsli denně, prodloužíte tím dobu, během
které budete mít hezky hnědou pokožku.
Takže se nebojte si je včas naordinovat. Vůbec ničemu ale neuškodíte, pokud budete
zároveň konzumovat i více ovoce a zeleniny (především mrkev) a pít zelený čaj. Dnes
už je prokázáno, že polyfenoly v čaji účinně
chrání před nebezpečným účinkem slunce.

Opalujte se postupně
Někdo může být na sluníčku dlouho, nespálí se a opaluje se do zdravě vypadající
hnědé barvy. Jiní jedinci (většinou se světlými vlasy) se spálí během chvilky. Důležité
je začít s opalováním postupně. Pokud jste
se ještě neopalovali, postačí několik málo
minut. Rozhodně je ale třeba opalování

nepřehánět a používat opalovací krémy
s příslušným ochranným faktorem, který
přizpůsobujeme době pobytu na slunci
a citlivosti naší pokožky. Citlivost pokožky
na sluneční paprsky je závislá na pigmentu
melaninu, který zabraňuje poškození kůže,
tedy spálení. Jste-li hodně citliví na sluníčko, opalujte se jen několik minut (5–10).
I nejvíce odolní jedinci by ale neměli zůstávat na přímém slunci déle než 45 minut.

Krémy na opalování
Na trhu dnes najdete velké množství
opalovacích krému. Vybírejte pečlivě,
ne každý krém vás může ochránit před
škodlivým vlivem slunce. Často i preferované krémy, které obecně uznáváme,
nemají ochrannou schopnost, a i když
ano, nejde o stoprocentní ochranu. Proto se sluňte vždy přiměřeně dlouho, a to
dle své fototypu. Při výběru vhodného
opalovacího krému se nesnažte za každou cenu ušetřit. Levnější výrobky vám
často nezaručí vhodnou ochranu. Nejste-li si jistí, který opalovací krém je pro vás
nejlepší, informujte se v lékárně. Stupnice ochranného faktoru sahá až ke stovce (Na Novém Zélandu jsem našla krém
s faktorem 300), ale neznamená to, že
s těmito opalovacími krémy můžete být
o tolikrát více na sluníčku než bez opalovacího krému. I s největším ochranným
faktorem to se sluněním nepřehánějte!

Krása
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Standardem jsou v dnešní době krémy
s ochranným faktorem do 50, nejlépe kolem 30. Tento faktor je vhodný pro první opalování po zimě. S každým dalším
opalováním se vaše kůže obrňuje, a proto
můžete ochranný faktor zmenšovat. Stále
však s přihlédnutím k vašemu fototypu.
Samozřejmě záleží na tom, kde trávíte
dovolenou. V exotických destinacích typu

Egyptu či Tuniska si musíte dávat větší pozor a ochranný faktor snižovat jen velmi
pozvolna. Pokud jste u českého rybníku
a navíc jste poměrně odolný typ, postačí
vysoký faktor na prvotní opalování a pak
přejít na opalovací krém s nízkým ochranným faktorem (10). Reakce na slunce
je ale individuální, nebojte se v případě
obtíží vrátit k vyšším číslům. Krémem se

Jaký máte fototyp?
Základním parametrem krému je ochranný faktor. Jaký zvolit? Ochranný faktor určujeme
podle toho, jaký máme fototyp a jak dlouho se hodláme vystavovat slunci.

Existují čtyři základní typy fototypů.
1.

2.

3.

4.

velmi citlivý typ: Pokožka je světlá či pihatá (vlasy světlé či zrzavé). Člověk s tímto
fototypem se snadno spálí. Bez opalovacího krému by proto na přímé slunce vycházet neměl.
citlivý typ: Máte pravděpodobně světlé nebo plavé vlasy a citlivou pleť. Vlastní
ochrana trvá jen několik minut, poté by měla následovat umělá ochrana pomocí
krémů.
normální typ: Nejčastější typ v našich zeměpisných šířkách (čtyři pětiny obyvatel, hnědé vlasy). Běžná pokožka, i když na slunci může červenat, většinou později
zhnědne. Ochranná doba pleti je zhruba 20 minut, opalovací krémy zajistí plynulejší
a dlouhodobější opálení.
odolný typ: Snáší sluníčko velmi dobře. Jeho vlastní ochrana je až 40 minut. Vyskytuje se ve většině případů u tmavovlasých lidí. I když je jejich kůže odolnější,
přípravky mohou zabránit například jejímu vysušování.

natírejte několikrát denně a nejlépe ještě
předtím, než jdete na slunce. Opalovací
krémy totiž nepůsobí okamžitě!

Krémy po opalování
Opalujete-li se dlouho a často, jsou vhodné
krémy po opalování. Krémy po opalování
vyživují a zklidňují kůži, což je důležité především v okamžiku, kdy nedodržíte doporučené postupy a přežene to s opalováním.
Podrobně si o nich povíme v dalším článku.

Pokrývka hlavy a sluneční
brýle
Na přímé slunce choďte vždy jen s pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi s UV  filtrem. UV filtr je důležitý, protože zabraňuje
působení UV záření. Existují UV filtry, které
záření pohlcují a UV filtry, které UV záření
odrážejí.

Dostatek tekutin
Nepodceňujte pravidelný přísun tekutin. Ve
skutečně horkých dnech vypijte 3 a více litrů tekutin – nejlépe čajů, vody, minerálek…
Zkuste se vyvarovat nápojům s velkým
množstvím cukru. Dehydrace organismu
je vážným oslabením zdraví. Nezapomeňte
především hlídat pitný režim vašich potomků. Ti jsou na dehydraci zvláště citliví.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
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Rakovina pRsu u nás píše příliš mnoho příběhů.
pomozte nám je změnit. přijďte 9. čeRvna
od 11 hodin do paRku kampa. vstupenkou je
tRičko za 399 Kč, díky němuž přispějete na boj
pRoti Rakovině pRsu. čeká vás vystoupení skupiny
Chinaski, anna k, děda mládek illegal band
a david deyl.
další podRobnosti a seznam míst
pRo zakoupení tRička na:
www.zdravaprsa.cz
www.facebooK.com/avonpochod

Odborný partner:

Generální partner:

Mediální partneři:

Partneři:

JEANS
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UNIKÁTNÍ PROGRAM
PRO BEZPEČNĚJŠÍ OPALOVÁNÍ
Altermed SUN nabízí široké portfolio
moderních přípravků na opalování.
Stačí si jen vybrat, se kterými
odjedete na dovolenou!

www.omega-altermed.eu
K dostání v lékárně.

Kaleidoskop
Láhev bobble:
Nové barvy filtrů - Bílá a oranžová!

Dodržujte pitný režim
Léto se blíží a s ním i každoroční tropická
horka, a tedy potřeba podržet organismus
poctivým dodržováním pitného režimu.
Jako pomocníka si vemte k ruce bobble,
láhev s uhlíkovým filtrem, ze které vás díky
jejímu hravému designu baví pít. Navíc výrazně ušetříte - do bobble si čepujete vodu
z kohoutku a doplňujete, jak je libo. Barevné pítko, jehož fixní součástí je uhlíkový
filtr, je vyměnitelné, takže si můžete váš
bobble užít pokaždé jinak. Vychutnávejte
si svěží chuť vody a šetřete vaši peněženku I životní prostředí! Letošní
sezóna jaro/léto se nese v barvách manga a v čisté bílé. Právě tyto dvě
barvy nyní nově obohatily barevnou duhu bobble. Zapojte pitný režim
do svého outfitu!

Pro zdraví
dětských
kloubů
Máte doma dítě ve věku od 2 do 10 let
a máte starost o správnou výživu pro jeho klouby, kosti, vaziva a kůži? Přesně pro takové děti byl vyvinut
COLAFIT® Kinder pro děti od 2 do 10 let, který rozumí dětským
kloubům.
COLAFIT® Kinder obsahuje kolagen čistoty 99,9 % a je speciálně
upravený tak, aby byl pro dětský organismus co nejlépe využitelný. Kolagen je velmi důležitý pro správný vývoj a stavbu kloubních
chrupavek, pouzder, vaziv a kůže.
COLAFIT® Kinder pomáhá dětem při růstových potížích, chrání
klouby u aktivních a sportujících dětí, doplní nedostatek kolagenu
v dětském organismu.

Je to jako kouzlo...
Co více si může dítě přát, než boty, které jsou kouzelné. A právě takové
boty představuje toto jaro značka Crocs™: přicházejí Crocs™ Chameleons
– boty, které mění barvu na slunci!
Od března bude v prodeji nová dětská kolekce Crocs™ Chameleons, kterou tvoří unisexové pantofle a dívčí páskové sandálky.
• Translucent Clog Kids jsou převtělením
oblíbených pantoflí Classic Kids. Ikonický tvar
dřeváku je nejlepší volbou pro každodenní nošení. Ventilační otvory nechají nohy v botě dýchat, pásek umožňuje boty nosit jako pantofle
nebo sandále, a tak jsou Chameleons ideální
pro jakoukoliv příležitost.
• Sandálky Shirley Girls mají krásný elegantní profil a díky roztomilému žebrování nemohou chybět v botníku žádné malé princezny.
Materiál Croslite™, ze kterého jsou oboje boty
vyrobeny, je ergonomicky tvarovaný a ultra lehounký. Akupresurní vzorek ve výstelce obstará správné prokrvování nohou, ortopedické tvarování zase zajistí zdravý vývoj chodidla a díky vzorku na podrážce boty nekloužou. Maminky určitě ocení snadnou údržbu - Croslite™ stačí opláchnout vodou nebo
otřít houbičkou se saponátem. Univerzální pantofle Crocs™ Chameleons Translucent Clog Kids i dívčí sandálky Crocs™ Chameleons Shirley Girls seženete od
března na oficiálním eshopu značky urbanlux.cz, v obchodě Homeart v Praze
na Zličíně nebo v nově otevřeném Crocs store v pražském Centru Chodov.

Více informací na www.dacom.cz
Moderní vědecké poznatky společnosti FIDE ve spolupráci
s biotechnologickou firmou Pharmaceutical Biotechnology umožnily posunout dámskou intimní hygienu do nové
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– osvědčené přípravky první volby v případě jakéhokoli typu dehydratace u dětí od nejútlejšího věku (Kulíšek od
ukončeného 1. týdne, Kulíšek forte od ukončeného 4. měsíce). V důsledku průjmů, horeček a zvracení může být
citlivý dětský organismus ohrožen dehydratací, pro kterou je typická nejen ztráta vody, ale hlavně minerálních látek.
Léčba je založena na co nejrychlejším doplnění ztrát – rehydrataci.
Oba preparáty pro přípravu rehydratačních roztoků KULÍŠEK zaručují rychlou rehydrataci, která je u malých dětí obzvláště důležitá. Kromě nezbytných minerálů dodávají dostatek energie pro regeneraci a tím nejlépe přispívají ke zlepšení zdravotního stavu. Při průjmu je ideální, po dohodě s lékařem, kombinovat rehydrataci s probiotiky nebo
dalšími střevními dezinfekčními přípravky. Je chybné používat k rehydrataci džusy, sycené nápoje nebo čaje, kterým
chybí minerály. Výpočet dávkování dle stavu dehydratace a hmotnosti najdete spolu s dalšími užitečnými informacemi
na www.kulisek-ors.cz. Oba produkty splňují všechny požadavky Evropské společnosti pro gastroenterologii,
hepatologii a výživu (ESPGHAN) a byly posouzeny Českou pediatrickou společností. K dostání v lékárnách.
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Kaleidoskop

Zdravá lahev®

VIDERMINA DELIGYN
mycí emulze 300 ml - pH 7,0
Jemné složení mycí emulze je určené pro každodenní použití v případech vaginálních mykóz spojených se svěděním,
zarudnutím, pálením a v případech přecitlivělé sliznice. Se
zjemňujícím, osvěžujícím a zvláčňujícím účinkem.

Řada obsahuje také:
Vidermina Deligyn
gel pro vnější použití 30 ml
Vidermina Deligyn
gel pro vnitřní použití 6x 5 ml
Vidermina Deligyn
intimní vlhké čistící ubrousky 10 ks

Vlastnosti: ochranné, tonizační, uklidňující.
Indikace: pro všechny typy pokožky, zejména citlivé
a jemné sliznice.
Použití: v dětském věku, menopauza, překyselení, vaginální změny, vaginální suchost
Rostlinný komplex:
• Aloe barbadensis – hydratační a zjemňující, zvláště
v případech zarudnutí,
• Proskurník lékařský – zklidňující a ochranný zvláště
v případech svědění
• Arnica Montana – proti pálení, tonizující, vyrovnávající.

Unikátní český výrobek, vyrobena z materiálu pro
lékařské a farmaceutické účely. Neplesniví, nezapáchá, snadno se udržuje. Lze mýt v myčce, vyvařovat
jako kojenecké lahve a ohřívat nápoje v mikrovlnce.
Dostupná ve 3 velikostech (0,5 l, 0,7 l a 1 l) a 15 designových variantách. Cena od 189,- Kč.
Více na www.zdravalahev.cz.
Objednávky s kódem MR 05 dostanou slevu
10% z objednávky.

TESTOVÁNO: nikl, kobalt, chrom, palladium, rtuť. Bez
barviv a mýdla. Klinicky a mikrobiologicky testováno.

FESTIVAL PUNTANELA

kvalita i trendy design

Přijďte se pobavit s námi.
Dívčí obuv

Chlapecká obuv

26. 05. – 03. 06. od 10 do 18 hodin
OC Europark Praha Štěrboholy a OC Géčko Liberec
26. 05. – 27. 05. – Festival hraček – zábava pro všechny děti
28. 05. – 29. 05. – Festival Baby – pro maminky a děti
30. 05. – 01. 06. – Festival hraček – zábava pro všechny děti – dopolední
program a workshopy pro školky i veřejnost (zájemci z řad
školek prosím pište na info@puntanela.cz)

Doporučená
cena:

699 Kč

02.06. – 03. 06. – Festival hraček

Doporučená
cena:

499 Kč

www.peddy-obuv.cz

Více informací o programu na www.puntanela.cz

VLHČENÉ UBROUSKY

TIP_Peddy Obuv.indd 1

Dětské vlhčené ubrousky HiPP jsou napuštěny velmi jemným pleťovým mlékem, které obsahuje vysoce kvalitní BIO mandlový olej, který je vzhledem ke
svému složení považován za jeden z nejkvalitnějších olejů. Ubrousky obsahují měkkou přírodní
bavlnu pro citlivou pokožku Vašeho miminka a jsou velmi dobře snášeny.

www.hipp.cz

26.4.2012 1

Výživa

Svačinky

od maminky
Také jste nosili do školy balíček se svačinkou od maminky? A zlobila se když
jste ji nesnědli? Dobře věděla proč. Svačiny jsou velmi důležitou součástí
jídelníčku, a to malých i dospělých.
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Pravidelný příjem kvalitní potravy zajišťuje organismu dostatek
všech potřebných živin – bílkovin, sacharidů, vitamínů, minerálních
látek, vlákniny atd. Velmi důležité je i rozložení přijímané energie
do více denních dávek – je mnohem přirozenější a pro tělo přijatelnější přijímat potravu po malých porcích v průběhu dne než sníst
jedno obrovské jídlo najednou. Tím hůře, když takové jídlo sníme
večer po celém dni psychického vypětí. Pravidelné jídlo (ideálně
cca 5x denně) je také klíčové pro udržení stálé hladinu krevního
cukru – ta by měla být dlouhodobě vyvážená, bez velkých výkyvů.
Rozkolísaná hladina cukru způsobená jezením velkých porcí jídel
méně často a jezením sladkých jídel a sladkostí vysiluje slinivku
břišní (musí produkovat velké množství inzulinu) a výrazně se podílí na vzniku cukrovky 2. typu či metabolického syndromu. Pokud
snídáte ráno před odchodem do zaměstnání, snídani během cca 2
hodin strávíte (zejména pokud byla sladká) a tak poklesne i hladina
krevního cukru. V takovéto situaci se obvykle cítíme ospalí, unavení, bez energie, někdy i podráždění. Podobná situace nestává po
strávení oběda – snížená hladina krevního cukru způsobí, že máme
velkou chuť na sladké.

Chráním Tě,

jsem Tvůj vodní anděl
Chráním Tě během těhotenství

V PRŮBĚHU
TEHOTĚNSTVÍ

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

Svačinky pro předškoláky a školáky
Jiné svačinky už připravujeme pro děti starší. Velmi důležité je uvědomit si, pro jak staré dítě svačinu připravujeme a jak bude probíhat
jeho den. Tomu musíme podřídit energetickou hodnotu svačiny.
Obecně platí, že čím je dítě starší a čím aktivnější život vede,
tím více potřebuje energie. Svačina by měla sice zahrnovat menší
část celkového denního příjmu, ale i tak by měla být dostatečně
kvalitní. Zdravá svačina má obsahovat obilninovou složku, mléčný
výrobek, zeleninu nebo ovoce a nápoj. Z vlastní zkušenosti mohu

V PRŮBĚHU
KOJENÍ

Chráním Tě během dětství

Svačinky pro nejmenší
V PRŮBĚHU
DĚTSTVÍ

www.lucka.sk

O miminkách do 6 měsíců věku není třeba psát. Tam je výživa jasná
- pouze mléko. Po ukončeném 6. měsíci ale kojenec začíná dostávat různé příkrmy, a to jak ve formě masozeleninových polévek či
kaší, tak také ovoce. Některé děti, které dostávají umělé mléko,
bývají přikrmovány i dříve, ale vždy nejdříve až po ukončeném 4.
měsíci věku. K snídani dostává většinou šestiměsíční kojenec jen
mléko, k obědu právě již zmíněný masozeleninový příkrm a jako
večerní pokrm bývá zařazena do jídelníčku obilná kaše. Jako dopolení přesnídávku může dostat třeba kousek ovoce nebo koupenou
ovocnou přesnídávku, jogurt nebo kousek pečiva. Odpolední svačina může být např. pečivo - rohlík, chléb, tzv. „loupáček”, kousek
sýra - raději co nejméně slaný; ovoce - to, které dítě zvládne pokousat. To jsou svačinky, na kterých si dítě může pochutnávat samo
třeba i v kočárku na procházce.
Jako svačina na doma, u které je nutná maminčina asistence, může
být např. jogurt (raději bílý, ale může být i ochucený), různé pomazánky na pečivu, obilná kaše s čerstvým ovocem, pudink, apod. Pokud má vaše dítě rádo zeleninu, můžete mu jako odpolední svačinku
připravit vařený kousek jeho oblíbené zeleniny. K pečivu může dostat
zeleninu syrovou nebo též vařenou. Takovéto svačiny se určitě hodí i
pro děti starší 1 roku, tedy batolata. Batolata mohou již dostávat i různé ochucené tvarohy, pribináčky, termixy, rozmanité druhy křupavých
chlebíčků - rýžový, kukuřičný, apod. Zhruba od 18 měsíců můžeme
dětem podávat celozrnné lupínky, ale i pečivo. V tomto věku už si dítě
většinou samo řekne, na co má k svačině chuť. Důležité je ho ale trochu usměrnit, protože touha po sladkém je někdy veliká. Samozřejmě
i sladkosti může dítě dostat, ale opravdu jen občas a hlavně s mírou.

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

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

Výživa

doporučit, že čím barevnější bude svačina, tím bude pro děti lákavější. Zkuste
tedy zaexperimentovat třeba s barevnou
zeleninou a sezónním ovocem, zvolte
chutný nápoj a obilný výrobek. Pokuste
se vyhnout uzeninám a nezapomínejte na
mléčné výrobky. Ze všeho nejdůležitější
je opravdu dítěti svačinu připravit. Jako
maminka sice neovlivníte, zda neskončí
v koši, ale nejhorší, co můžete udělat, je
nechat dítě celé dopoledne bez svačiny.
Některé děti nejsou zvyklé snídat, a pokud nemají svačinu, bývá jejich prvním
jídlem až oběd. Většina přijaté stravy se
tím přesunuje až na odpoledne a večer.
Takový stravovací režim může být základem tloušťky v dětství, ale i v dospělosti.

Zabalená svačina
Řada z nás asi vyrůstala na obvyklém
chlebu s máslem a sýrem nebo salámem.
Řada z nás si ale taky pamatuje, jak takový chléb po dlouhé cestě ve školní brašně vypadal. Moc lákavé to tedy nebylo.
Naše maminky by byly nešťastné, kdyby
věděly, kolik takových rozmačkaných svačin nakonec skončilo v koši. Dnes už je
situace daleko jednodušší – na trh přišla
řada svačinových boxů a zaručeně těsnících lahviček, ve kterých si děti mohou
bez poškození přinést do školy svačinu
nebo pití.

Bez nápoje ani ránu
Samotnou kapitolou je správný pitný režim. Řada rodičů totiž zapomíná, že dítě
tráví ve škole takřka polovinu dne, mělo
by tedy vypít cca 1 litr tekutin. Pokud
odečteme ranní čaj a pití k obědu, zbývá
ještě stále velké množství nápojů. Řada
rodičů na nápoje zapomíná, nebo tvrdí,
že dítě by si mělo pití koupit ve škole,
aby ho netahalo v tašce. To by samozřejmě bylo lepší, jenže většina dětí to neudělá. Jediná možnost je tedy dát jim vše
z domova. A jaké nápoje jsou nejlepší?
Ideální je čistá voda, kterou lze ozdobit
plátkem čerstvého ovoce, nebo ji můžeme dochutit šťávou z ovoce, např.
pomeranče, citrónu, mandarinky. Vhodným nápojem jsou i 100% džusy ředěné
vodou nebo čaje.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: varime-detem.cz, kuchyne.cz
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Dítě by mělo během dopoledne doplnit:
1. tekutiny – ideálně vodu nebo lehkou minerálku (s nižším obsahem
sodíku) nebo džus ředěný vodou. Kompromisem může být voda se
sirupem bez konzervačních látek a barviv (pokud je dítě zvyklé na
sladké pití, množství sirupu lze pokaždé o něco snížit).
2. živiny – bílkoviny, sacharidy s nižším glykemickým indexem (tak, aby
byla co nejstálejší hladina cukru v krvi, při výkyvech glykemie může být
zhoršená pozornost a „vštípivost” nových informací) a malé množství
zdraví prospěšných tuků, vitaminy, minerální látky a vlákninu.

Sbírejte toner
a pomozte Anetě a nejen jí
Začněme hezky od začátku. Hlavní postava našeho
prvního příběhu se jmenuje Aneta. Je to mladá žena, která se od svých vrstevnic trochu
odlišuje - je lehce mentálně postižená, což
poměrně zásadně a negativně na čas ovlivnilo její život. Ale nebojte se, klidně čtěte
dál, je to příběh s dobrým koncem…
Převážnou část svého života strávila Aneta s maminkou v malé garsonce v Praze. Byla to celkem bezstarostná léta. Maminka byla vždy,
když bylo třeba, po ruce, a mladá žena se od ní spoustu věcí naučila.
Ne však do té míry, aby po její smrti mohla fungovat samostatně.
I přesto, že měla tři sourozence, musela být umístěna v ústavu, neboť žádný z nich se o Anetu nechtěl nebo nemohl postarat. Tam se
jí nelíbilo, stýskalo se jí nejen po mamince a sourozencích, ale i po
vlastním soukromí a určité samostatnosti. Zásadní rozhodnutí udělala časem Anetina sestra, když se přestěhovala ze zahraničí zpět do
Čech. Rozhodla se Anetě pomoci osamostatnit a vrátit do bytu, ve
kterém prožila celé dětství a mládí.
Pro Anetu začalo sice náročné, ale přesto krásné období. Musela
vstřebat spoustu nových informací a naučit se pro zdravého člověka
banální úkony související s běžným životem – kromě jiného i vymyslet,

co bude snídat a večeřet, sepsat seznam pro nákup a dojít
na něj. Téměř vše v krátkém čase zvládla bravurně a dokonce
se za vydatné podpory sestry opět vrátila do jejího milovaného
ochotnického divadla.
Jeden mráček se však na slunečnou oblohu vloudil. Nakupování
a hospodaření s penězi se stalo její i sestřinou noční můrou. Starost,
že jí nevystačí peníze na nákup, strach z okrádání, které nebylo výjimkou, obavy z jiného umístění zboží v jednom a tom samém obchodě
způsobily fobii, která Anetu úplně ochromila a znemožnila samostatný život. Jediným řešením se ukázala asistence. S výběrem asistentky
pomohlo občanské sdružení Pohoda. Možnost zlepšit a zkvalitnit svůj
život dal Anetě a jí podobným ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz, který podporuje zařízení a domovy pro mentálně postižené
spoluobčany. Odevzdáním prázdných tiskových kazet a tonerů do
speciálních boxů pomůžete i dalším potřebným. Kontaktujte nás na
bezplatné lince 800 130 100 či na e-mailu service@sbirej-toner.cz.
Více informací naleznete na www.sbirej-toner.cz.
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Nové chlazené potěšení!
Termizovaný sýr Philadelphia
s čokoládou Milka.
Spojením zdravého
termizovaného
sýru a lahodné
čokolády vznikla
lahodná čokoládová
pomazánka s nízkým
obsahem tuku
a dalšími výhodami
mléčných výrobků.

Dopřejte svým dětem zdravou svačinku, která jim bude chutnat.

Nové knihy

Albatros
Psíkov
Autorské pohádky plné psích příběhů, které se
odehrávají ve vesnici Psíkov a v nichž vystupují velcí, malí, chytří, zlobiví, snaživí i hladoví psi nejrůznějších plemen – moudrá Bobina, šišlavý Puf, Asta,
Majda, Pajda...

Domov pro Marťany
Desetiletá Michala se právě přestěhovala, a má obavy.
Jak ji přijme nová třída? Najde si kamarádku? A hlavně jak se bude v novém prostředí dařit bráškovi Martinovi, který je jiný než ostatní děti? Snad se Michale
podaří všechno vyřešit, aby se nový domov stal tím
nejhezčím místem na světě. Místem, kde by se mohlo líbit i Marťanům.

Marcelo ve skutečném světě
Marcelo Sandoval slyší hudbu, kterou nikdo jiný neslyší.Je to jeden z projevů psychické poruchy podobné
autismu, kterou trpí. Celý dosavadní život chodil na
školu pro žáky se speciálními potřebami, ale toto léto
se jeho otec rozhodl, že musí poznat skutečný svět..

Edika
Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině
Zábavnou cvičebnicí vyjmenovaných slov pro žáky 3.
a 4. tříd provází Anička a kouzelné pero. Každá kapitola začíná výčtem vyjmenovaných slov dané skupiny
s vysvětlením jejich významu a uvedením názorných
příkladů. Následuje přehled odvozených slov a upozornění na časté
chyby. Kapitolu pak uzavírají cvičení a klíč k jejich řešení.

Něco nad námi je
Stručné, vtipné a úměrně věku stravitelné vysvětlení
toho, v co lidé z různých věků a různých kontinentů
a kultur věřili, co vzývali. Autor se snaží pomoci najít
odpovědi na otázky, co je mezi nebem, které vidíme, a vesmírem, který tušíme za modrou klenbou,
nebo v nás samotných.

Motto
Osvoboď nás od zlého
Desetiletá dcera Nadiji Hadzicové, která se do Norska
přistěhovala z Bosny, najde po návratu domů svou
matku mrtvou. Její tělo je rozpárané a naplněné pracím práškem. Blenda, a prádlo je bělejší, jak hlásá televizní reklama.

Tygrovo prokletí
První díl nové trilogie. Sedmnáctiletou Kelsey Hayesovou by nejspíš ani ve snu nenapadlo, co ji čeká
tohle léto. Ale ano. Kelsey je vtažena do dobrodružství, při němž na ni číhají temné síly, prastará magie
a mystikou zahalené světy, v nichž není nic takové,
jak se na první pohled zdá.

Portál
Anežka se těší na miminko
Malé Anežce se brzy narodí bráška nebo sestřička.
Ale kdy to brzy skončí? A jak se vlastně miminko dostalo mamince do bříška? Příběh o Anežce, panence
Janince a jednom dlouhém čekání na narození miminka vypráví, jak rodiče malou holčičku připravují na
narození sourozence, jak toto období Anežka prožívá, co si představuje a jak se čekání odráží v jejích hrách, v životě, v rodině a jak to
všechno nakonec proběhlo.

Důvěřuj sobě
Jak s odvahou překonávat krize
Světová ekonomická krize inspirovala autora k úvahám nad rolí krize v různých etapách života. Krizi
chápe jako okamžik zlomu nebo obratu, který může
být klíčový pro další existenci (krize puberty, krize
identity, krize středního věku, krize v nezaměstnanosti, v nemoci, při
úspěchu nebo ve vztahu k blízkému člověku).

Hrajeme si s písničkou
Zpěvník s návody na hry pro děti Zpěvník obsahuje
bezmála sto písniček vhodných pro práci s dětmi. Jsou
v jednoduché notové lince s akordy a každá je doplněna návody k hrám a činnostem. Na náladu, obsah a
děj písniček navazují náměty na činnosti, které umožňují dramaticky zpřítomnit postavy a situace
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Já se z tebe zblázním
Anna Terryová je mladá matka dvou dětí, která má
jeden rozvod za sebou a druhý před sebou. Manžel ji
opustil před víc než rokem a nechal ji zcela bez prostředků. Nick Diamond je majitel neperspektivního
autobazaru, kterého z domova vystrnadila manželka-vegetariánka kvůli řezníkovi. Dočasně přebývá u rodičů a snaží se
vzdorovat přehnané péči své matky. Do čekárny právnické firmy oba
zavede tentýž důvod – rozvod. A okamžitě si padnou do oka.

XYZ
Dr. House vs. realita
Bizarní medicínský případ, klikatá a zdlouhavá cesta
za správnou diagnózou a fascinující závěrečné rozuzlení. Tak pracuje doktor House, působivá, téměř
ohromující postava ze známého seriálu z lékařského
prostředí. Andrew Holtz jeho případy zasazuje do reálných situací a skutečného prostředí a zabývá se problémy, se kterými se setkávají skuteční lékaři.

Rafa: Můj příběh
Výčet úspěchů Rafaela Nadala je mimořádně dlouhý: olympijský vítěz, šestinásobný vítěz French Open
v mužské dvouhře, dvojnásobný šampión Wimbledonu, vítěz Australian Open 2009 a US Open 2010 a rekordman v počtu vyhraných turnajů série Masters.
Není tedy divu, že se mu přezdívá Antukový král. Nejen své vrcholy,
ale i horší momenty nebo osobní život představí ve své autobiografii
nazvané prostě a jasně – Rafa.

Jmenuji se Veronika Peková
Seznamte se s Veronikou Pekovou, téměř osmnáctiletou gymnazistkou a dnes mrtvou dívkou. Spisovatelka
a zpěvačka Natálie Kocábová ve svém novém experimentálním románu uvádí čtenáře do života po životě.
Jaké je to zemřít, rekapitulovat svůj život…?

fragment
Jak se straší Stráchnivec

Vivien a Tommy se o letních prázdninách potkají
uprostřed bornejského pralesa. Jejich rodiče jsou totiž vědečtí nadšenci a odjeli na Borneo na přírodovědeckou expedici. Těžko říct, který z nich je z léta bez
televize, hudby a kamarádů nadšený méně, ale jejich
zklamání zesílí, když zjistí, že kromě dospělých jsou na stanici jen oni
dva. Dobrodružství se před nimi začne rýsovat v okamžiku, kdy se jejich rodiče vydají na výpravu do pralesa a svěří je na hlídání domorodé
ženě. Shoda náhod způsobí, že si zanedlouho budou muset poradit
uprostřed pralesa sami.

Metafora
Smrtící klon
Každá oběť si hledá svého vraha… některá ho i
přivede na svět… Poručík Eva Dallasová, vyšetřovatelka z blízké budoucnosti, řeší záhadu podivné
ženy. Na počátku je vražda a její obětí uznávaný
newyorský plastický chirurg, dr. Ilcove. Případu se
ujme poručík Eva Dallasová, drsná policejní vyšetřovatelka – a jen tak mimochodem manželka miliardáře -, která si
poradila už s mnoha nebezpečnými zločinci.

Smart press
ŠKODA NEVAŘIT
– Kuchařka plná hudby
Kniha sedmnáctiletého Martina Škody, českého Jamieho Olivera, je plná skvělých receptů, fotografií, rad
a tipů, k nimž se autor postupem času vlastními zkušenostmi dopracoval, a také hudby.

PLUS
Jake má problém
Pozdní a hořký Kingsley Amis. Začínající vysokoškolský˝pedagog ze Šťastného Jima se po dvaceti letech
proměnil ve stárnoucího oxfordského profesora
Jakea Richardsona, který na prahu šedesátky zjišťuje, že jeho mužnost upadá.

Nekromant Johannes Cabal

Krvavá romance
- Polibek nesmrtelnosti
Jako by nestačilo, že je Sára osamělá a nemá mnoho přátel, neustále ji navíc pronásledují hororové
sny. Když na začátku školního roku nastoupí do
Sářiny třídy nový kluk Dustin, její život se převrátí
naruby. K tajemnému spolužákovi ji něco nevysvětlitelně přitahuje.
Zdá se jí, že je spojuje jakési neznámé, velmi silné pouto. Sářina jediná kamarádka May se jí však snaží Dustina rozmluvit. Co před Sárou
skrývá? Kdo je záhadný Dustin a jaké je jeho tajemství?

Krásní mrtví – Summer
Nejsou živí. Nejsou mrtví. Něco mezi tím. Odhalí Darina
včas temná tajemství, aby tak vykoupila duše Krásných
mrtvých? Po Krásných mrtvých není několik týdnů ani
stopy. Darině se po Phoenixovi strašně stýská. Snad se
vrátí a pomůže jí vyřešit tajemství další záhadné smrti.

Temné vize – Posedlost
Skupina středoškoláků s paranormálními schopnostmi, kteří se sešli v Zetesově institutu, aby své nadání
rozvíjeli, odhalí skutečné záměry výzkumného týmu
a musí utéct. Mají jedinou naději, a tou je záhadný
bílý dům, který všichni viděli ve společném snu. Kromě obtížné cesty je však čeká i řešení dalších problémů a vztahů.

Prýmkování

– Výroba textilních šperků
Stačí trocha šikovnosti a brzy obohatíte svou šperkovnici o více než dvě desítky nových originálních
přírůstků v podobě náušnic, náramků, čelenek, prstenů, náhrdelníků i sponek do vlasů. Navíc získáte
inspiraci pro své vlastní nápady!

Útok v podzemí
Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje! Styxové
se znovu vynořili z Podzemí na Povrch. Pokud jste si
mysleli, že Likvidátoři byli odporní, zapomeňte na to.
Tentokrát s sebou totiž vzali i své ženy. Jediné, co jim
stojí v cestě, je Will Burrows a jeho přátelé. Pátý díl
napínavé dobrodružné série Podzemí.

Robinson Crusoe

Johannes Cabal je brilantní vědec, který před lety
upsal duši Ďáblu, aby si osvojil umění nekromancie.
Bohužel pro něj se záhy ukázalo, že duše je k
jeho výzkumu potřebná – a tak pro ni sestoupil až
do ohnivých jam pekelných.

– AUDIOKNIHA pro děti
Příběh o nejslavnějším trosečníkovi převyprávěla
autorka tak, aby mu snadno porozuměly i malé
děti. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na
cestyautem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy.
Příjemný poslech!

Kouzelný svět rostlin

– super aktivity na tvou párty!
Pozvi svoje kámošky na nejlepší holčičí večer
na světě! Roztočte šipku a začněte si hrát! Kdo
vyhraje závod po nákupním centru? Kdo jako
první postaví sušenkovou věž? Kdo nadchne diváky nejbláznivějším karaoke na světě?Nevíte, jakou hrou začít? Pak
roztočte šipku, ať rozhodne místo vás!

Grada

Nové knihy

almi

Holčičí mejdan

Co objevili čmelák Toník a motýl Jeník
Autorka a ilustrátorka Denisa Prošková vytvořila
pro malé školáky originální pohádková herbář, který prostřednictvím bohatých ilustrací zasvětí děti
do poznávání nejznámějších lučních, zahradních
a vodních rostlin. Na voňavou cestu do říše rostlin se společně s dětmi
vydávají čmeláček Toník a motýlek Jeník.
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Když vás to chytne, tak vás to prý už nepustí.
Je to prima zábava, při které vzniká něco s trvalou
hodnotou. Řeč je o různých výtvarných technikách,
které z vás udělají výtvarníka. Nebojte se zkoušet,
zkoušet a zkoušet, objevíte nevídané.

Decoupage

stává i technika zvaná decoupage
Oblíbenou výtvarnou technikou se
usků můžete vytvořit zajímavé
nebo-li ubrousková. Ze vzorů z ubro
ozdobit prakticky všechno. Devzory a kompozice, kterými můžete
výtvarných schopností vytvářet
coupage vám umožní bez zvláštních
race a dárky. Na trhu je ubrousků
nová netradiční umělecká díla, deko
odů vychází zájemcům o decounepřeberné množství a mnoho obch
n po balíčcích, ale i jednotlivě.
page vstříc a prodává ubrousky neje

Výletní areál Pěnčín

Twist Art
TwistArt jsou kroucené papírové
provázky, na jejichž výrobu byl
použit papír z celulózy získané ze
speciálního druhu borovice
s příměsí hedvábí, což z něj dělá
mimořádně pevný a pružný
materiál, který se díky těmto vlast
nostem dá využít na výrobu
nejrůznějších dekorací. Materiál
je zcela ekologický, použitá
barviva jsou odolná vodě i světlu
a povrchová úprava papíru
zabraňuje rychlému špinění. Díky
pevnosti materiálu je vhodný
i pro práci s menšími dětmi a ty z
něj mohou vykouzlit květiny,
náhrdelníky, závěsy i košíčky.

– U nás se nudit nebudete!

Najdete nás

v Českém ráji nedaleko Železnéh
o Brodu, přímo
mezi Jizerskými horami a Krkonoše
mi.

A na co se můžete těšit?

Nejprve vás mohou obsloužit
v restauraci " U brusírny" nebo
občerstvení "U husy". Při prohlídce
s odborným
průvodcem v naší výrobně uvidíte,
jak je složité vyrobit obyčejnou sklen
ěnou perličku. Jakmile načerpáte potřebné
informace, nenechte si ujít Korá
lkovou dílnu,
kde si můžete vyrobit svoji vlast
ní bižuterii nebo obrázek ze sklen
ěných střípků.
Kdo nebude chtít šperk z vlastních
rukou, jistě využije náš krámek.

Decoupage,

To ale není vše!

Můžete zde navštívit i zemědělsk
é muzeum, zacvrnkat si kuličkami v Pěnčínské cvrnk
árně nebo ochutnat kozí a ovčí bio-s
ýry z místní
farmy. Velice atraktivní je vyjížďka
silničním vláčkem na rozhlednu
Černá studnice
a do Kittelova areálu v Krásné. Jestl
i všechno tohle chcete zažít, vidět
a ochutnat,
tak neváhejte a přijďte pobejt!

aranžování, TwistArt a jiné tvoření
… potřeby pro kreativní & hobby tvoření.
Široký sortiment pro vaše kreativní & hobby tvoření, z nichž se
pod šikovnýma rukama rodí originální, neotřelá a nápaditá výzdoba
domova, chalupy nebo zahrady.

e-mail: exkurze@fipobex.cz
tel. 483 368 468, 483 368 411

Inspirace a návody v našem
internetovém obchodě.
Nejnovější trendy,
mnoho nápadů
na dekorace, tvoření
a ruční práce v nabídce
zahraničních časopisů.

Objednejte si vše pro
vaše tvůrčí tvoření.

www.vapen.cz
www.decoupagetvoreni.cz

Vyrobte si vlastní korále

Korálkování je skvělá zábava. Stačí jen korálky,
vlasec, drátek, nůžky, nějaký návod, bezbarvý lak
na zajištění vlasce, karabinky a afroháčky. A k tomu
notnou dávku trpělivosti. Když ale někde něco
pokazíte, můžete korálek po korálku vyvléct a zjistit,
kde se stala chyba. Děti určitě nadchne výroba
korálkových zvířátek, postaviček nebo ozdob.

Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
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UNIKÁTNÍ DIAGNOSTICKÁ METODA
UMOŽŇUJÍCÍ PŘIROZENÉ A TRVALÉ
ZHUBNUTÍ, DOSTATEK ELÁNU A ZDRAVÍ

Komplexní Nutriční Typologie
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Metoda je založena na faktu, že každý z nás je odlišný. U nás se nedozvíte žádná
obecně platná pravidla hubnutí, ale konkrétní rady platící právě pro vás a vaši
genetickou výbavu!
Pomocí vstupní diagnostiky, podrobných dotazníků, krevních testů doplněných
odbornou konzultací Dr. Fořta a za pomocí specialisty se dozvíte:
u
u
u
u
u

které potraviny podporují vaše hubnutí
které potraviny naopak hubnutí škodí
jaké druhy potravin vašemu organismu škodí a jaké prospívají
jak vaše genetická výbava ovlivňuje vaše “spalování”
ke kterým onemocněním máte sklony a jak předcházet jejich propuknutí
(případně jak napomoci řešení již existující nemoci)

ořt, Csc.
RNDr. Petr Frn
ík na výživu
bo
přední český od

„Komplexní nutriční typologie je výsledkem mého dvacetiletého
studia, ověřovaného praxí a představuje ucelený systém pro výživu každého člověka. Umožní Vám najít způsob stravování, který
je pro Vás nejvhodnější. Díky tomu si budete moci jednoduše
hlídat optimální váhu, budete plni vitality a energie.“
Pokud se chcete o programu komplexní Nutriční typologie dozvědět více,
kontaktujte přímo pobočky Svět zdraví: Brno, České Budějovice, FrýdekMístek, Hodonín, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav,
Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha 1, Praha 2, Praha 5,
Praha 6, Praha - OC Letňany, Ústí nad Labem.
V dubnu – červnu 2012 otevíráme nové pobočky v Jičíně, Jihlavě,
Karlových Varech, Lounech, Poděbradech a Trutnově.
Kontakty na pobočky naleznete na www.svet-zdravi.cz.

Máte zájem ote
vřít
franchisovou po
bočku
Svět zdraví ve V
ašem městě?

A
V
LKOE
S
NZULTACI
NA

MÍSTO 400�Kč

Í
ZAPLAŤTE NYN

250�Kč

pónem
Pouze s tímto ku

774 310 038

www.svet-zdravi.cz

Dietní klub

Probiotika, prebiotika
a symbiotika
Určitě jste tyto pojmy
už zaslechli, ale už
možná nevíte, co
přesně znamenají.

Co to jsou probiotika,
prebiotika, symbiotika a jaký
je mezi nimi rozdíl?
Probiotika jsou živé mikroorganismy, které
jsou v přiměřeném množství konzumovány
a příznivě ovlivňují zdravotní stav uživatele.
Můžeme se setkat v podstatě s dvěma skupinami výrobků v oblasti probiotik.
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Naše zdraví významně ovlivňují mikroorganizmy žijící v našem tlustém střevě (tzv.
střevní mikroflóra). Ty zajišťují správnou
funkci trávicího systému a porušení rovnováhy mezi nimi se může projevit různými
zdravotními problémy. Rovnováhu střevní
mikroflóry může způsobit například nevhodná strava, užívání antibiotik či stres.

V dnešní době ovšem známe již možnosti,
jak ovlivnit složení střevní mikroflóry v náš
prospěch. Jak? Prostě a jednoduše stravou
obohacenou o probiotika, prebiotika či
symbiotika. Takto obohacené potraviny řadíme do větší rodiny potravin známých pod
názvem funkční potraviny. Vyrábí se i jako
potravinové doplňky.

Dietní klub

www.rodinaaja.cz
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Probiotika – „pro život“
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které
příznivě působí na naše zdraví. Ale pozor!
- jen pokud se konzumují v dostatečném
množství. Jejich účinnost také závisí na
schopnosti přežít ve střevech (odolat různým kyselinám, snášet teploty kolem 40 °C
apod.) a množit se v nich. Mezi nejznámější probiotické mikroorganizmy patří hlavně
různé kmeny rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Dále se užívají některé kmeny rodů
Escherichia, Bacillus, Enterococcus a Saccharomyces. Probiotika se prodávají nejčastěji ve
formě zakysaných mléčných výrobků a potravinových doplňků. Z mléčných výrobků
jsou dobrým zdrojem především některé
jogurty, speciální kysané mléčné nápoje,
vysokodohřívané tvrdé sýry, mléčně kvašená
zelenina (typicky kysané zelí či rychlokvašené okurky) a šťáva z kysaného zelí. Méně
vhodné jsou zakysané smetany, termizované dezerty a tavené sýry. V dnešní době jsou
o probiotické mikroorganizmy obohacené
například také některé dětské výživy, oplatky
či trvanlivé masné výrobky.

Probiotika – příznivé
účinky na zdraví
V řadě studií bylo prokázáno, že konzumace probiotik příznivě ovlivňuje složení
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střevní mikroflóry, kdy zvyšuje výskyt zdraví prospěšných mikroorganizmů a snižuje
počty těch škodlivých. Podávání probiotik
může hrát významnou roli u zácpy, průjmu,
střevních infekcích, u syndromu dráždivého tračníku, chronického zánětu střeva
a v prevenci nemocí močové trubice. Mezi
další příznivé účinky, které jsou v současnosti probiotikům připisovány, patří celkové zvýšení odolnosti organizmu, zmírnění
laktózové intolerance, snížení rizika vzniku
rakoviny střeva. Kromě toho jsou probiotika v současnosti jediným prostředkem, jak
předcházet atopii, a v časném dětství mohou dokonce ovlivnit její projevy (například
mohou předcházet či zmírnit atopický ekzém u dětí).

Prebiotika – výživa pro
probiotika
Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy,
které zvyšují počet zdravotně prospěšných
mikroorganizmů ve střevě, nebo podporují
jejich činnost ve střevě. Čili jim zajišťují výživu. Jako prebiotika se používají většinou
fruktooligosacharidy a různé druhy vlákniny. Na obalu výrobků se můžete setkat
například s tvrzením, že výrobek obsahuje
inulin nebo oligofruktózu. Tyto látky nemají žádné toxické nebo rakovinotvorné vlast-

nosti a v některých potravinách se vyskytují
i přirozeně, například inulin najdeme v cibuli, česneku, pórku a obilovinách.

Symbiotika – zdravý koktejl
Symbiotika jsou potraviny či potravní doplňky spojující účinky probiotik a prebiotik.
Vytvoříme je, když smícháme probiotika
a prebiotika dohromady.
Pokud se chystáte na cestu, je vhodné
posílit střevní mikroflóru, aby se místní
škodlivé mikroorganizmy nedokázaly
prosadit.
Toho nejlépe dosáhnete tak, že již týden před plánovanou cestou začnete
užívat některý z kvalitních probiotických přípravků s deklarovaným obsahem probiotických kmenů, které byly
prověřeny Českou společností pro probiotika a prebiotika. V jejich užívání
ovšem musíte pokračovat nejen po celou dobu pobytu, ale pro jistotu ještě
týden po návratu.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: viskojis.cz, celostní medicína.cz

Nová generace mléčné
kojenecké výživy:

HiPP BIO Combiotic®
HiPP HA Combiotic®
Pokračovací mléčná kojenecká výživa
s jedinečnou kombinací prebiotické vlákniny
a přírodních kultur mléčného kvašení
podle vzoru mateřského mléka.

Potravina pro zvláštní výživu.

Není nic přirozenějšího než mateřské mléko, které poskytuje dětem
od narození nejlepší výživu. Podle vzoru mateřského mléka vyvinula
společnost HiPP pokračovací mléčnou kojeneckou výživu s obsahem
prebiotik a probiotik. Inspirováni přírodou tedy nabízíme jednu
z nejlepších alternativ po mateřském mléce.
Za kvalitu ručím svým jménem.

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře.
Způsob použití a další informace na obalech a webových stránkách. Potravina pro zvláštní výživu.

www.hipp.cz
Infolinka (po-pá 8-14 hod.): +420 724 139 949 a nebo e-mail: hipp@hipp.cz

moje_rodina_a_ja_5_combiotic_04_12_210x148.indd 1

26.4.2012 13:56:38

Abelsonfoto

umělecké fotografie těhotných žen,
novorozenců, miminek a batolat, koláže,
fotoalba, kalendáře, elektronické prezentace
a dárkové knihy z vašich fotografií
www.abelsonfoto.com
tel: 603 425 605
e-mail: abelsonstudio@volny.cz

Příběh

Sedm dětí – žádný problém
Jedno nebo dvě? To je otázka, kterou řeší řada mladých párů. Co se stane, když se jedno nebo dvě změní na sedm? Mladá studentka Anička Kadeřávková dobře zná život ve více dětech a rozhodně může říct, že toho
nelituje. Jak vypadá byt, domácnost a jaké jsou výhody a nevýhody? Její
život není tak hrůzostrašný, jak by se mohlo na první pohled zdát a užívá
si ho plnými doušky.
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Sedminásobné „A“

Velký bratr Adam

Anička v současné době chodí do deváté
třídy na gymnázium a nedávno se jí splnil
životní sen, dostala se na pražskou konzervatoř. Když se jí zeptáte na rodinu, rozhodně vás překvapí. „Alžběta, Agáta, Adam,
Adéla, Andrej a Amélie,“ začíná pomalu
vyjmenovávat své sestry a dva bratry. „Je
nás opravdu hodně,“ dodává s úsměvem.
Celkem má čtyři vlastní sourozence. Maminka po rozvodu žije s novým přítelem,
se kterým přivedla na svět ještě dvě malé
ratolesti – kluka a holčičku. „Když se někde
zmíním, jak velkou mám rodinu, začnou se
všichni divit. Převážně si myslí, že musím být
sociální případ. Jak je možné, že nás všechny uživí?“ snaží se Anička přiblížit pohled
okolí. Jí ale nic nechybí a tvrdí, že žádný
handicap nepocítila. Ve výčtu své rodiny už
ovšem nedoplňuje, že není konečný. Jejímu
vlastnímu tatínkovi se narodily v novém
manželství další dvě děti a nevlastní otec
má dceru. „Tu beru spíš jako sestřenici,“
upřesňuje mladá studentka.

I když se někdy pohádají, v rodině panují
velmi dobré vztahy. Každý ji ovlivnil trochu
jinak a ke každému také zaujímá zvláštní přístup. „Asi nejblíž mám k Adamovi
a Adéle. Jsou mi věkově nejpodobnější
a užijeme si spoustu legrace. Ale velký vzor
je pro mě určitě starší bratr Adam. Mimořádný vztah mám s Alžbětou, vždy pro mě
byla skoro jako maminka a vím, že se na ni
můžu se vším obrátit a ona mi pomůže,“
popisuje Anička. Úlohu velké sestry plní pro
malé sourozence, se kterými si ráda hraje
a které často hlídá.

www.rodinaaja.cz

Dům nebo hrad
Kromě nejstarší sestry Alžběty, která už
má vlastní rodinu, bydlí všichni pod jednou
střechou. Protože do normálního panelákového bytu se nevejdou, muselo se najít
jiné řešení. „Rodiče postupně zrekonstruovali starší dům. Je tam vše, co potřebujeme
– pokoje, velký obývací pokoj a také místo
na parkování aut,“vysvětluje Anička. Jako

největší výhodu vidí svůj pokojíček. Je jenom její a představuje tajnou a soukromou
komnatu. Vždy, když potřebuje mít chvilku
sama pro sebe, stačí zavřít dveře. „Podařilo se najít hodně místa, takže každý máme
vlastní místnost. Maminka někdy z legrace
říká, že pro nás by se spíše hodil hrad než
dům. Je nás opravdu moc.“

Plán úklidu
Maminka si nenajímá žádnou chůvu ani
paní na úklid, všechno musí zvládnout
sama, proto je samozřejmostí, že všichni
doma pomáhají. „O domáctnost se hodně staráme my. Mamka má spoustu práce s mladšími sourozenci a ještě do toho
má vlastní zaměstnání, tak je někdy velmi
unavená,“ přibližuje Anička chod v rodině.
Na starosti mají hlavně úklid, vaření a psa.
„Většinou jsou funkce rozdělené. Já obvykle uklízím obývací pokoj a nádobí a Agáta
zase dělá pořádek v kuchyni a chodí se
psem na procházky,“ dodává. Speciální řád
existuje na vaření. Sourozenci se střídají

Příběh
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a každý vymýšlí zvláštní menu. „Problém je,
že na záčátku roku, vždy v září, si uděláme
soupis, ale pak si každý najde kroužky a jinou
odpolednní činnost a plán obvykle ztroskotá.
Nakonec stejně vaří rodiče nebo Agáta, protože té to jde nejlépe,“ upřesňuje s úsměvem
Anička. Výjimkou je jen Adam. Ten doma
moc nepomáhá. Jen se snaží jako správný
kluk obstarat opravy a udržbu domu. Velkou
oporou je i nevlastní tatínek. „Protože malá
sestřička stále potřebuje mléko, tak se v noci
s mamkou střídají ve vstávání, aby se alespoň
jeden vyspal.“

Jednou v roce na Vánoce
A jak vypadá běžný den? Každý chodí na jinou školu, proto taky každý vstává v jiný čas.
U snídaně se obvykle nepotkávají. „Dříve nám
mamka dělala svačiny, ale teď už to nestíhá,
proto si ráno něco vezmeme a utíkáme rychle z domu.“ Všichni sourozenci mají mnoho
koníčků a zájmů a obvykle jsou celé odpoledne pryč. Velmi zřídka se sejdou i u společné
večeře. „Moc spolu nejíme, k jednomu stolu
usedneme spíš jen na Vánoce,“ říká Anička.
Všichni se potkáme až večer u televize, kde
proberou novinky a zážitky dne.

Náš malý rodinný autobus
Ke každé rodině patří dovolená. Jak se ale na
ni dostat? Normální auto je pro sourozence
moc malé, proto rodiče museli koupit velké
devítimístné, aby se do něho vešli všichni
členové. „Často jezdíme k moři, třeba do
Chorvatska nebo Itálie, popisuje své vzpomínky Anička. Dnes už ale celá rodina ne-
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cestuje, společných dovolených se obvykle
účastní jenom Anička, Aneta, Agáta a dva
mladší sourozenci. „Protože jsme zvyklí na
větší společnost, občas s námi jezdí i teta se
svojí dcerou.“

Sama doma – to se stát
nemůže
Na své sourozence Anička nenechá dopustit, i
když přiznává, že platí pravidlo – kdo dřív přijde, ten dřív mele. Maminka je jenom jedna
a nemůže se rozdělit. „Výhodou je, že mám
i starší sourozence a můžu poprosit o pomoc
je.“ Přestože má vlastní pokoj, dodává, že stěny nejsou zvukotěsné. „Amálka s Andrejem si
často nahlas hrají a v domě je neustálý hluk. Já
jsem sama doma byla asi jen třikrát, vždycky se
tam někdo objeví. A to bývá nepříjemné, když
se potřebuji učit do školy.“ Anička současně
přiznává, že už je na neustálý neklid zvyklá,
v tichu se cítí nesvá a něco jí chybí. „Celý můj
život jeden velký ruch.“

Má kamarádka Lili
Kdo by si myslel, že s tolika sourozenci nemá
čas na svoje kamarády a že už další společnost nevyhledává, tak by se mýlil. „Mám
nejlepší přítelkyni Lili, se kterou jsme si hodně
blízké. Ještě nikdy jsem nepotkala člověka, se
kterým bych si tak rozuměla. Můžu říct, že
jsme spřízněné duše,“ říká Anička. Často se
navštěvují a ona už skoro patří do rodiny.

Velká škola života
Velká rodina Aničku naučila přežít v kolektivu, je více společenská a nebojí se vystupo-

vat. Vždycky všichni drží při sobě a pomáhájí
si. „Když jsem dělala těžkou životní zkoušku, přijímací řízení na konzervatoř, celá rodina za mnou stála a podporovala mě. Po prvním kole jsem myslela, že už tam nepůjdu
a skončím, ale oni mě podrželi a nedovolili
mně, abych to vzdala,“ vzpomíná Anička.
Také získala velkou školu do budoucna, ví,
jak se má postarat o domácnost, mladší
sourozence a poznala, že nic není zadarmo.

Každý svého štěstí strůjce
Anička vyvrací všechny domněnky, že děti
z velkých rodin jsou zaostalé, ochuzené
a musí dělat neustále ústupky. Všech sedm
sourozenců má svůj vlastní cíl a každé jiný.
S více sourozenci se sice vytrácí soukromí
a i trochu klid, ale získáváte nové zkušenosti. Není důvod se bát většího počtu dětí,
záleží jen na organizaci. Je jen na vás, jaký
způsob výchovy si určíte vy a podle kterého
se budete řídit.
Mladá slečna Anička má šest sourozenců,
a přesto se nebojí jít si za svým snem. Jednou z ní určitě bude úspěšná herečka, která
si na divadelních prknech získá mnoho srdcí.
Své blízké nebere jako přítěž, která jí sráží
dolů, ale jako pevnou kotvu, která za ní
bude vždy stát.

Kateřina Macholdová
Autorka je studentkou Univerzity Jana
Amose Komenského
v Praze

Srdce je sídlem lidských pocitů
Svoji ordinaci, detoxikační poradnu, provozuji již přes deset let. Jedna věc mi po celou tu
dobu nejde z mysli: proč lidé do poradny docházejí s nejrůznějšími zdravotními problémy,
ale ne s potížemi, spojenými se srdcem.
Jako by tyto obtíže ani nevnímali, nebo si je snad
nechtěli připustit? Přitom na kardiovaskulární problémy, tedy infarkty a mozkové mrtvice, nebo na
jejich následky každoročně umírá nejvíce lidí (dle
demografických studií je to 51,1 %). Jako by pacienti o okruhu srdce a potížích k němu se vážících
nechtěli hovořit. A přitom detoxikace srdce metodou C.I.C. patří k těm z nejpříjemnějších, spolehlivě
zabírajících a často provázených znatelnými úlevami v psychice pacienta a přílivem náhlé vitality.

S čím je srdce spojováno?
Podle čínské medicíny a zákonů pentagramu lze všechny anatomické detaily člověka zařadit do jednoho z pěti
základních okruhů. Tyto okruhy spolu
souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Srdce je pak vůdčím orgánem jednoho
z těchto pěti orgánových okruhů.
Se srdcem je spojována atmosféra
pravého léta, slunečných dní, atmosféra teplého klimatu, radosti a bezstarostnosti. Však také
pocity, které souvisejí s radostí, podporují díky vegetativnímu
nervovému systému činnost srdce a cév. Člověku, který je zamilovaný, tluče srdce jaksi zvláštně, jeho cévy se roztahují a celkově
se mu dýchá nějak jinak – lépe. Srdce je tedy citovým orgánem
lásky. O pacientovi, který přichází do poradny pesimistický a s chronickou neradostností – má pocit, že neustále v životě prohrává, je nemilován – můžeme
bezpochyby říci, že si svůj kardiovaskulární systém, a tedy i srdce, neustále
stresuje. Nepoužívá ho, jak by mohl.
K srdci se řadí další anatomické části: tenké střevo, tepny, tváře – stav pokožky,
dlaně rukou. Patří k němu i vyjadřovací schopnost, tedy lidská řeč a její koordinace s lidskou myslí. Detoxikaci srdce potřebuje člověk, který nedokáže slovy přesně zformulovat svou myšlenku, nebo mu myšlenky plynou rychleji, než jsou jeho
vyjadřovací schopnosti. A také jedinec, který při veřejném vystoupení trpí velkou
trémou – červená se a není schopen promluvit. Systematickou očistou se člověk
často jakoby zázrakem těchto pocitů zbavuje, což mu dovoluje s „čistým srdcem“
bezproblémově navazovat kontakty s lidmi a otevřeně s nimi sdílet své pocity.
Srdce potřebuje detoxikovat i člověk, kterému se obvykle bez příčiny mění nálada.
Jemuž se stav spokojenosti, je-li vyrušen nějakou třeba i drobnou nepříjemností,
mění v nespokojenost a neradost, a tak to jde stále dokola. Často právě detoxikace
C.I.C. pomáhá k značnému zmírnění intenzity propadů v náladě. Nebo člověku
umožní pochopit příčinu špatných nálad v průběhu denních událostí, které se mu
pak v novém světle vnímání mohou jevit jako banální a nedůležité.
Na fyzické úrovni se po detoxikaci srdce a kardiovaskulárního systému zlepšuje
okamžitý tělesný výkon při náhle zvýšené intenzitě pohybu, například při dobíhání
autobusu nebo chůzi po schodech do vyšších pater. Člověk s toxiny v srdci se daleko dříve zadýchá a rychleji se mu roztluče srdce. Proto by očista srdce měla patřit,
zvláště u starších lidí, k základním detoxikacím, přestože si o ni pacient při úvodních
návštěvách v detoxikační poradně sám většinou výslovně neříká.
Základní toxiny ohrožující kardiovaskulární systém
Mezi nejčastěji toxiny patří toxiny mikrobiální. Jsou infekce z přechozených a nedoléčených nemocí, třeba obyčejné chřipky, jež jsou v organismu před působením
imunitního systému po dlouhou dobu ukryty. Dále jsou to toxiny podrobně popisované v toxikologické odborné literatuře, například nejrůznější chemické látky nebo
toxické kovy. Patří sem však také toxiny, jež lze bez nadsázky označit jako psychické. Jsou důsledkem nejrůznějších stresových situací, v nichž se každý z nás dennodenně nachází, a staví se k nim s menšími nebo většími důsledky na vlastní zdraví.
Postup detoxikace
Základními preparáty vhodnými pro detoxikaci kardiovaskulárního systému jako
celku jsou zejména přípravky Joalis CorHelp, Joalis CorDren a Joalis Venaron. Mohou se brát současně. Lepší je však navštívit napřed některého akreditovaného
detoxikačního poradce, který je schopen pomocí speciálního měřicího systému doporučit detoxikaci C.I.C. jedinci přímo na míru.
Krásné léto a mnoho zdraví a radosti při detoxikaci srdce přeje
Ing. Vladimír Jelínek

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích.
Informace na www.joalis.cz nebo na tel: 383 321 741
Economy Class Company s.r.o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz
Expediční centrum, U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel.: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz
Body Centrum, Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Rozhovor

Trpělivosti

se učím dnes a denně
Jedenapůlletá Barunka
herečky Lucie Pernetové
s námi měla svatou
trpělivost. Pochopila, že má
být hodná, protože jedna
teta bude s maminkou dělat
rozhovor a druhá jí udělá
krásnou. A strejda pak bude
maminku s Barunkou fotit.
Aby se malá nenudila, Lucie
jí pustila na notebooku
příběhy o Krtečkovi.
A šťastná Barunka se
ponořila do světa zvířátek
a jen občas naše povídání
přerušila nadšenými výkřiky
„Myška...ježek...kalhotky“
a podobně.
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Rozhovor

Jak je vidět, vzít Krtečka
se ukázalo jako hodně
praktické. Naučilo vás
mateřství praktičnosti?
Určitě. Každá maminka si asi musí víc organizovat čas. Než se Barunka narodila,
měla jsem spoustu zájmů a všem aktivitám
jsem se snažila věnovat na maximum. Měla
jsem dny plné a často poletovala jako …
tryskomyš. Asi proto mě oslovili, když hledali někoho, kdo by ji ve Studiu Kamarád
namlouval (směje se). Teď mám dny taky
plné, ale úplně jinak. Skoro všechno jsem
odsunula a věnuju se Barunce.

Co všechno jste
odsunula?
Kromě divadla mám moc ráda tanec. Trénovala jsem a hrála s Veselými skoky, což je
originální pohybové divadlo, ale ještě jsem
chodila na lekce salsy a tanga, prostě jsem
byla pořád v pohybu. Ale Barunka mě vrací
na zem a domů.

Takže když jste se pak
vrátila zpátky do práce, už
jste se tam asi těšila?
Vrátila jsem se nejdřív jen do představení v Městských divadlech pražských (kde
jsem v angažmá), která se kvůli mému
těhotenství pozastavila. Teprve později
jsem nazkoušela i jednu novou inscenaci
- Bedřich Smetana, The greatest hits. Je
to takový Smetana ve sto dvaceti minutách s živou kapelou a Ivanem Hlasem.
Ale už jsem se vrátila i do Činoherního klubu (Sexuální perverze v Chicagu)
a do Veselých skoků. Hraju zhruba deset
představení v měsíci, což je, myslím, tak
akorát. Namlouvání Tryskomyši zabere
dva tři dny v měsíci, což se taky dá zvládnout. Nechci to s prací přehánět, Barča
je ještě hodně malá, tak chci být s ní. Teď
má navíc krásné období, nečekaně brzy
se rozpovídala, všechno opakuje a začíná s ní být legrace.

Myslíte, že z ní jednou taky
bude „komediantka“?
Těžko říct. Vlohy možná nějaké zdědila
a v hereckém prostředí částečně vyrůstá.
Kdyby šla v mých stopách, nijak by mi to
nevadilo. Někteří kolegové říkají, že by
svým dětem nepřáli hereckou profesi, že je
to řehole. Já to vnímám jinak – herectví je
pro mě splněný sen a jsem moc ráda, že se
mu můžu věnovat. Kdyby byla Barča jednou
taky tak šťastná, jako jsem já, přála bych
jí to. Pro mě je herectví úžasná profese.
Mnohem horší by mi přišlo, kdyby se Bára
v povolání potatila. Pracovat jako maskér
u filmu, být dvanáct hodin denně na place,
poskakovat kolem herců, brodit se někdy
při exteriérech bahnem a blátem v hrozné zimě,to je pro holku mnohem drsnější
povolání. Ale my jsme jí s tatínkem naplánovali úžasnou budoucnost. Rádi bychom
se podívali do Austrálie, ale pořád nám to
nějak nevychází ani časově, ani finančně.

Narození dítěte člověku
obrátí život vzhůru nohama.
Co pro vás byla největší
změna a jak dlouho trvalo,
než jste stála zase nohama
pevně na zemi?
V těhotenství mi nějak nedošlo a nebyla
jsem připravená na to, že o dítě je potřeba pečovat dvacet čtyři hodin denně. Dost
mě překvapilo, co to všechno obnáší a že
se všechno odsune na vedlejší kolej. Čtrnáct dní poté, co jsme přišly z porodnice,
jsem si uvědomila, že jsem celou tu dobu
nebyla venku, což pro mě dřív bylo nemyslitelné. Přiznám se, že první týdny jsem
byla spíš překvapená než šťastná matka.
Mateřství jako takové jsem si začala užívat až později, když jsem se od Barborky
dočkala prvního úsměvu a když se mnou
začala trochu komunikovat. Nechci strašit budoucí maminky, ale myslím, že jsem
se se vším srovnala až tak po půl roce.
Je pravda, že Baru první měsíce pořád
plakala. A já byla úplně vyřízená. Máme
s mužem docela klidné povahy, tak jsme
si mysleli, že budeme mít klidné, tiché miminko, které spinká v kočárku a usmívá se
na svou harmonickou rodinku. Jenže Barunka kočárek dodnes nenávidí a kdykoli
může, dává svou nelibost ráda hlasitě najevo. Vždycky jsem se považovala za dost
trpělivého člověka. Ale teprve s narozením
Barči jsem pochopila, že se trpělivosti teprve musím naučit.

Lucie Pernetová se narodila v roce 1978 v Teplicích. Po gymnáziu nastoupila
do Městského divadla v Mostě jako elévka s povinností nápovědy. A postupně
tu začala dostávat různé role. Televizní diváci si ji nejvíc pamatují ze seriálu
Ulice. Uváděla také pořad Hřiště, teď v jeho pokračovateli – Studiu Kamarád
– namlouvá postavičku Tryskomyši. Momentálně hraje na několika pražských
scénách – v Divadle ABC, Činoherním klubu a vystupuje se společností Veselé
skoky. S přítelem Martinem má rok a půl starou dceru Barborku.
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Rozhovor

Tak jsme vymysleli, že by se tam mohla buď
vdát, nebo by tam mohla pracovat. A staré
rodiče pak k sobě pozvat. (smích).

Proč vás láká právě
Austrálie?
Je to tak vzdálená země, že mi připadá
téměř nemožné se tam podívat. Stejně
jako třeba Nový Zéland nebo Galapágy.
To je pro mě úplně jiný svět. Cestujeme
moc rádi a nemusí to být jen daleko
a draho. Už loni jsem třeba s Barčou vy-
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razila pod stan do jižních Čech k Lužnici.
Měly jsme smůlu, pršelo o sto šest, ale
zvládly jsme to a bylo to úžasné dobrodružství. Cestování s Martinem nám moc
nevychází hlavně proto, že já mám sice
v létě v divadle volno, ale on má naopak
vždycky hodně práce. Protože v létě –
když jsou divadelní prázdniny – se natáčí. Ale někam se přece jenom chystáme.
Můj muž ode mě dostal ke čtyřicátinám
dárek - prázdniny v Římě. Takže nás čekají čtyři dny romantiky a městské turis-

tiky. Bára půjde poprvé „z domu“ a my
na konci května vyrazíme. Už se moc
těším.

Jak jste se s mužem
poznali?
Potkali jsme se v České televizi při natáčení, pracoval na pohádce, v níž jsem hrála.
Hlavně je velký kamarád Hynka Čermáka,
což je i můj kamarád a kolega, takže jsme
měli šanci potkávat se velmi často. A Hynek
nám prostě fandil.

Rozhovor

To by vám pak někdy
v budoucnu měl svědčit na
svatbě.
Zkusím to doma navrhnout. (smích).

Kdo z vás dvou je přísnější
rodič?
Těžko říct. Snažíme se být smysluplně přísní. Tatínek je úžasný, já se musím učit trpělivosti. Tím, že s Barunkou trávím víc času,
víc jí dovolím. Nechci být alibista, ale myslím
si, že ten, kdo s dítětem tráví víc času, má
méně energie, trvat na svých „příkazech“.

Co by po vás Barunka
nemusela zdědit?
Asi mou umíněnost. Mám ji po mamince.
Ona se občas zasekne a přestane komunikovat. A já se někdy přistihnu, že dělám
to samé. Asi se s tím nedá nic dělat. Když
si člověk řekne, že se bude chovat jinak,
než jeho rodiče, většinou se tomu stejně
nevyhne. Geny jsou prostě síla. Takže i já
Barunku vychovávám podobně, jako rodiče
vychovávali mě a bráchu. Měli jsme hezké
dětství.

Prý chodíte s Barborkou
na plavání?
Chodím s ní od jejich šesti měsíců. Stala
jsem se s patronkou rodinného centra pro
děti Modrý tygřík, protože se mi moc líbí,
jak je centrum vedené. Když Barunka jako
malá tolik plakala, právě tady se pokaždé
jako zázrakem uklidnila. A já si mohla v klidu vypít kafe a chvíli si oddechnout. Pořád
s ní něco podnikám, protože být jenom
v bytě ji pochopitelně moc nebaví. Když
jsme doma, musím pořád vymýšlet nějakou
činnost. Zatím si neumí moc hrát sama,
takže mi visí na noze a volá máma, máma,
nosit. A když už po sté postavíte kostičky,
které ona vzápětí zboří, je to při vší lásce
večer trochu na mašli. Někdy jsem ráda, že
si můžu odskočit do divadla a odreagovat
se.

chystáme společný plavací výlet do Zvířetic.
A Bára Janatková, kamarádka a kolegyně
z Veselých skoků, má Aničku přesně o rok
starší. Strávili jsme spolu ještě s Verunkou
Svojtkovou a její Bětuškou Velikonoce
v jednom úžasném penzionu v Josefově
Dole, který je perfektně vybavený pro rodiny s malými dětmi a byly jsme všechny nadšené. Ještě by to chtělo nějakého kluka, do
té naší party.

Když máte doma
uměleckého maskéra,
nesleduje vás občas jako
profesionál a nekritizuje, jak
jste učesaná a nalíčená?
Sleduje a někdy i kritizuje, v tom je bohužel
profesně deformovaný. Ale naštěstí nevyžaduje, aby mu ráno z postele vstala modelka
a smířil se s tím, že jsem to jenom já (smích).
Ale ano, občas utrousí nějakou poznámku.
Já jsem prostě holka z Mostu. Než jsem ho
potkala, neřešila jsem oblečení, líčení, účes
atd. Až pánové Hádek a Nosek mi vysvětlili,
že se nenosí kalhoty do pasu. (smích). Vím,
že to k mé profesi patří, ale učím se takové
věci vnímat až teď.

mamina, ale v divadle naberu sílu a domů
se vracím v noci po představení neuvěřitelně nabitá. A Martin z toho někdy šílí. Jsem
šťastná, že jsem úplně nevypadla z divadelního koloběhu, že mám pořád práci. Neumím si představit, co by se mnou udělalo,
kdybych musela být tři roky v kuse doma.

Před chvilkou jste se ptala
vizážistky, když vás dočesala:
Můžu si do vlasů sáhnout? Je
to pro vás typické, všechno si
doladit podle svého?
Ale já jsem si jen potřebovala účes prohrábnout prsty, jen tak pro můj pocit.
Nijak jsem ho neponičila. Je pro mě asi
typické dělat si věci po svém. I to mám
po mamince. Jenže já byla vždycky vedená k samostatnosti, takže jsem zkrátka
zvyklá trvat si na svém. Na druhou stranu
hrozně ráda žiju v páru nebo jsem ve společnosti přátel, samota mi moc nesvědčí.
Takže se snažím s lidmi nějak vyjít, dát jim
prostor a nevnucovat za každou cenu, co
bych udělala já. Občas se ale neubráním
udělit nějakou nevyžádanou radu.

V čem máte pozitivní vliv
zase vy na něj?
Myslím, že mu vlévám život do žil, že do
našeho vztahu přináším energii. Když odejdu z domova do divadla, jsem unavená

Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek
Líčila a česala Magdalena Bekeská

Máte mezi herečkami
kamarádku, která má
podobně staré dítě?
Mám jich kolem sebe dost. Zuzku Kajnarovou Říčařovou, se kterou se známe z divadla už spoustu let. Ale její Rozárce je teprve šest měsíců, musíme počkat, až trochu
povyroste a Barunka ji začne bavit. Máme
se Zuzkou chalupu kousek od sebe, takže
se vídáme i přes léto. S Míšou Badinkovou, která má Evellýnku stejně starou, teď

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Asi ve třech letech jsme byli na nějakém maškarním plese. Maminka
mi udělala z krepáku sukni, byla jsem za princeznu. Pamatuju si, jak
mi říkala, abych si nesedala na lavici, protože když budu seskakovat
dolů, roztrhnu si ji. Já ji neposlechla a samozřejmě si tu sukničku roztrhla. A pak jsem z toho byla strašně moc nešťastná.

www.rodinaaja.cz

77

Cestování

Kam v létě s dětmi?
Chystáte se na dovolenou s dětmi? Stále
nevíte, kterou zemi pro letní dovolenou
zvolíte? Na dovolenou s dětmi můžete
vyrazit letecky, autobusem nebo i vlastní
dopravou. Každému vyhovuje něco jiného.
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Při výběru hotelu je dobré zvolit ubytování, které poskytuje dětské ceny nebo
dokonce dítě do určitého věku může být
zcela zdarma. Pokud máte dětí více, je
třeba vybrat pokoj, na který se vejdete.
Dětské ceny platí zpravidla při obsazení
pokoje minimálně dvěma dospělými osobami pro dítě na přistýlce.
Než začnete vybírat – zvolte si priority,
které jsou pro vás nejdůležitější, aby
vaše dovolená s dětmi byla podle vašich
představ.
Pro každého je důležité něco jiného –
může to být poloha hotelu, vybavení
jako je například bazén pro děti, dětské
hřiště, tobogány. Důležité je i stravování
a programy pro děti během dne, sportovní nabídka. Pokud se jedná o dovolenou
k moři důležitá je i pláž a vstup do moře.

Kdy je správný čas na
koupi zájezdu?
Pro ty, kteří mají rádi možnost výběru
a svoji dovolenou plánují včas, je ten
nejvyšší čas zájezd objednat. Právě nyní
můžete vybírat zájezdy se slevou first
moment – jedná se o slevy za včasný
nákup. Každá cestovní kancelář má svůj

slevový systém, na který láká své klienty.
Slevy se často upravují a aktualizují podle
aktuálního prodeje zájezdů. Při využití
slevy za první moment jsou ceny zájezdů
srovnatelné s cenami zájezdů na poslední
chvíli. V této chvíli je také k dispozici největší množství volných míst – je tedy ještě z čeho vybírat. Na své si přijde každý
– milovníci moře, příznivci turistiky i ti,
kteří hledají top služby a kvalitní hotely.
Zájezdy last minute jsou vhodné především pro ty, kteří nekladou vysoké nároky
na ubytování a jde jim především o cenu.
Pokud chcete opravdu tu nejnižší cenu,
je nutné vydržet s koupí zájezdu opravdu do poslední chvíle. Tento způsob má
ovšem svá rizika. Při koupi zájezdu na
poslední chvíli byste měli počítat s tím,
že ne vždy pojede tam, kam jste chtěli – nemusí být totiž už volné ubytování
nebo místa v letadle. Pokud svoji dovolenou plánujete v sezóně, je možné, že
vám zůstanou jen oči pro pláč, protože
bude vše obsazeno.
Je tedy na vás, kdy se pro koupi zájezdu
rozhodnete. Pokud to uděláte teď – už
se můžete začít těšit na dny odpočinku,
relaxace nebo poznání.

Pojďme se společně podívat do
několika oblíbených destinací…

Cestujeme autem,
či autobusem
Pro rodiny s dětmi, které cestují autobusem
nebo vlastní dopravou bývají nejčastějším
cílem Chorvatsko, či Itálie.
Dovolená u moře v Chorvatsku
Kdybychom se podívali na statistiku, tak
zjistíme, že jeden z největších podílů na
trávení letní dovolené u moře má dnešní
Chorvatsko. Alespoň co se obyvatel České republiky týče. Někdy se také Jaderskému moři přezdívá „české moře“. To proto,
že jeho břehy jsou od hranic naší vlasti
nejblíže. Jízda autem na Jadran může trvat i méně než 10 hodin. Tato skutečnost
umožňuje navštívit chorvatské pobřeží
i několikrát do roka a užít si tak dovolenou
u moře v daleko větší míře a častěji, než
tomu mohlo bývat v minulosti.
Mnoho chorvatských přímořských městeček
dnes vítá turisty z celé Evropy a na turistickém
ruchu jsou z větší části doslova závislá. I přes relativně krátkou sezonu, která na chorvatském
Jadranu trvá v průměru tři měsíce, jim tak plní

DOKY Holiday Resort | Lipno nad Vltavou
• ideální letní i zimní dovolená pro rodiny s dětmi
• ubytování v krásných, plně vybavených apartmánech
• bezpečný uzavřený areál s vlastním parkováním
• vyhřívaný venkovní bazén s brouzdalištěm pro děti,
dětské hřiště, sauna, gril
• pláž, Aquapark, přístaviště, cyklo a inline stezka
v těsné blízkosti areálu

tel.: 602 102 101

www.dokyholiday.cz
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městské pokladny příjmy z cestovního ruchu,
pronájmu nemovitostí a výběru rekreačních
poplatků. Pobřeží Chorvatska je v současné
době přizpůsobeno masovému přílivu rekreantů. V letních měsících, kdy dovolená u moře
dosahuje svého vrcholu, stoupá díky turistům
několikanásobně počet obyvatel v celé Dalmácii, Chorvatském přímoří a na Istrii.

mém příchodu. Kulturních památek je zde
nespočet a jeden den vám na jejich projití
rozhodně stačit nebude.

Zajímavosti
o Itálii

Dovolená na ostrovech v Chorvatsku
Na oblibě však také získává dovolená na ostrovech Cres, Krk, Rab, Pag, Brač, Hvar a poloostrově Pelješac, jejichž výhodou je dobrá
dostupnost a nevelká vzdálenost od pevniny.
Relativní dostatek pitné vody, přítomnost
lékařských služeb, dostatečné obchodní
a restaurační zázemí a široká nabídka dobře
přístupných pláží činí z těchto lokalit atraktivní destinace, do kterých ještě v mnoha případech také masová turistika nepronikla zcela.
Itálie
Itálie je zemí s bohatou historií a krásnými rozlehlými plážemi. Kvalitní ubytování a čisté pláže jsou vhodné především pro rodiny s dětmi.
Itálie je jednou ze středomořských zemí,
která na vás zapůsobí velmi silným a specifickým dojmem.
Představuje jedno z významných historických center světového dění. Vždyť sama
římská říše se rozprostírala na celém evropském kontinentu. Bohatá, ale místy i temná historie Itálie láká turisty z celého světa.
Přímořské oblasti jsou charakteristické otevřenou a přátelskou atmosférou, písečnými
plážemi a bohatým kulinářským uměním.
Italské jídlo představuje zážitek, pro který
stojí za to strávit dovolenou v Itálii.
Oblíbené destinace Itálie
Oblíbených destinací v Itálii je nespočet. Od
vysokohorských center, před Benátky až po
přímořské oblasti bychom dokázali najít
stovky míst, které stojí za to navštívit.

Turecko – služby na evropské úrovni
Jistota slunečného počasí, perfektní služby, skvělé vyžití. Krásné písečné pláže, výjimečné památky a okouzlující turecké trhy.
Západní pobřeží s letoviskem Bodrum patří
mezi luxusní místa, která se cenově liší od
příznivější Turecké riviéry s letovisky Antalya
a Alanya.

Víte že?
• Na italských trzích naleznete až 400 druhů těstovin.
• Mezi největší italské módní návrháře patří G. Armani a G. Versace.
• Uvnitř Itálie leží dva městské státy (Vatikán a San Marino).
• Vinařství v Kalábrii započali již Řekové,
kteří zde našli příhodné oblasti pro pěstování vína.
• Od roku 2010 naleznou turisté v Benátkách moderní dopravní prostředek „People mover“
• Sicilské polévky patří k nejlepším v Itálii.
A to je jen zlomek věcí, které můžete poznat
během dovolené v Itálii.

Cestujeme letadlem
Sardinie
Sardinie se může pyšnit plážemi jako v Karibiku, ale o mnoho barvitějšími. Pláže jsou
zde jak písčité, oblázkové nebo i skalnaté
útesy, rozprostírající se v malých zátočinách, ale také rozlehlých prostranstvích.
Hlavními centry dovolených jsou oblasti
Costa Smeralda a město Alghera.
Řím
Řím snad ani není potřeba představovat.
Historické centrum sahající do nejzazší historie evropských dějin vás nadchne při sa-
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Řecko – stálice s nejkrásnějšími plážemi
Nádherné pláže, scenérie a jedinečné ostrovy provoněné cypřiši s křišťálově čistým
mořem. Řecko se pyšní místy s nejčistším
vzduchem a vodou v Evropě. Slušná turistická infrastruktura. Všude je co objevovat,
nabídka výletů je pestrá. Vždy najdete místo, kde budete sami.

Samozřejmě mnohem příjemnější je cestování letadlem. Můžeme zamířit do exotičtějších míst. Pojďme se na některá z nich
podívat.
Bulharsko – příjemná a levná dovolená
Bulharsko nabízí dovolenou u moře, která vás nezruinuje. Příznivé jsou také ceny
v letoviscích. Služby na úrovni, nekonečné písečné pláže, bezpečné a ideální pro
rodiny s dětmi. Vyhledávaným místem se
v sezoně stává bulharské Primorsko, kde
se domluvíte česky.

Tunisko – nízké ceny a exotická atmosféra
Podmanivá atmosféra bezpečné arabské země s krásnými písečnými plážemi
a stoprocentním počasím. Většina hotelů
je na dobré úrovni, mnohé nabízí dětské
kluby s animačním programem. Zajímavé jsou výlety za památkami, dobrodružství slibují výpravy do pouště či návštěva
tureckých lázní.
Španělsko – zlatý hřeb dovolené v Evropě
Nádherné pláže, čisté moře a nekonečný
výčet skvělých dovolenkových letovisek
s perfektní infrastrukturou. Cenově poměrně příznivá země, dobrá úroveň hotelů již
od dvou hvězdiček. Vynikající jídlo a pití.
Stravování většinou formou bufetu nabízí
bohatý výběr.
Kanárské ostrovy
sice náleží ke Španělsku, ale naleznete je již
v subtropickém pásu v Atlantickém oceánu. Často se jim přezdívá „ostrovy věčného
jara“, což je dáno stálým počasím během
celého roku. Nejtepleji bývá na ostrovech
Lanzarote a Fuerteventura. Velmi populární
jsou u turistů i Gran Canaria a Tenerife, vydat se však můžete i na méně známé ostrovy La Palma, La Gomera a El Hierro. Obecně
platí, že letoviska umístěná na jihu všech
z Kanárských ostrovů mají menší oblačnost
a vyšší průměrné teploty. Důležité je, že se
teplota moře drží i v tomto období kolem
20 stupňů, takže nemusíte mít strach, že si
neužijete koupání.

Zdroj: Kamzamorem.cz,
etravel.cz, novalja.cz, dovolena,cz
Foto: SAMphoto.cz

Řecko

řecké ostrovy

AKTUÁLNÍ NABÍDKY NA JARO A LÉTO

Destinace

Termín

ostrov KYPR
ostrov KYPR
ostrov KYPR
ostrov KYPR
ostrov RHODOS
ostrov KOS odlet Praha a Brno
ostrov SAMOS
ostrov Kréta z Brna
ostrov LESBOS
ostrov KRÉTA
ostrov ZAKYNTHOS
ostrov RHODOS
ostrov RHODOS z Brna
ostrov KRÉTA
ostrov KORFU
OLYMPSKÁ RIVIÉRA
ostrov THASSOS
ostrov KOS
ostrov RHODOS





















10.5. - 20.5.
20.5. - 31.5.
31.5. - 11.6.
31.5. - 7.6.
31.5. - 11.6.
31.5. - 11.6.
31.5. - 11.6.
3.6. - 14.6.
4.6. - 14.6.
5.6. - 15.6.
5.6. - 15.6.
5.6. - 12.6.
5.6. - 15.6.
6.6. - 13.6.
7.6. - 18.6.
7.6. - 18.6.
7.6. - 18.6.
9.6. - 16.6.
12.6. - 19.6.

Dny

11
12
12
8
12
12
12
12
11
11
11
8
11
8
12
12
12
8
8

Ubytování

H3*
H3*
H3*
H3*
H2*
H3*
ST
ST
ST
ST
H3*
H3*
H3*
H3*
H2*
ST
H2*
H3*
H3*

Kypr

Strava Cena (Kč)

PP
PP
PP
PP
PP+
AL
BS
PP
PP
PP
PP
AL
PP
PP
PP
PP
PP
AL
AL

11 990
12 990
13 990
11 990
10 990
12 990
7 990
10 990
9 990
12 950
11 990
10 990
13 490
9 990
9 990
11 990
11 990
9 990
10 990

H - hotel, ST - studia, PP+ - polopenze plus = polopenze včetně nápoje u večeře v ceně, PP - polopenze, ALL - all inclusive

Pozor, prodej dotovaných zájezdů NEJEN pro seniory na
ostrov KYPR na podzim 2012 a jaro 2013 ZAHÁJEN.
Odlety od 15.10.2012 – 23.05.2013
ZDARMA: svozy na/z letiště z Praze
Pobyty na 8–12 dnů, v ceně 1 celodenní
z 12 míst ČR
výlet, komplexní cestovní pojištění.
Hotely 3–5*, polopenze, navíc u většiny
CENA OD 11 700 Kč/osoba
hotelů u večeří sklenička vína v ceně
Děti 8600 Kč

VENUS TRADE AND TOURS spol. s r. o. – Praha 2, Ječná 10,
Katalogy
zasíláme
tel.: 224 919 176, e-mail: info@vtt.cz, www.facebook.com/ck.vtt
Brno, Josefská 8 , tel.: 542 210 736, 602 663 132, e-mail: brno@vtt.czzdarma

zelená linka: 800 100 130
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slučitelná s ostatními nabídkami VTT
Kupon je možné čerpat do 31.5.2012

www.vtt.cz
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NOVINKA ve Victoria Magic – capáčky
zn. BIOMECANICS. Jedná se o novinku
na českém trhu. Tyto boty jsou konstrukčně
uzpůsobeny pro fázi lezení i chůze.

D Ě T S K Á

Z N A Č K O V Á

Výhody:
• lehké, prodyšné a porézní
• široké v přední části a tím nedeformují dětskou nohu
• usnadňují lezení díky zesílené patě a zvednuté špičce
• flexibilní, umožňují snadný ohyb v místě prstů
• podrážka je měkká a velmi ohebná, protiskluzová, aby se zabránilo pádům
• anatomická vyndavací stélka s antibakteriálním účinkem
• přírodní materiály zevnitř i zvenčí bot
• boty se jednoduše nazouvají i vyzouvají díky širokému otvoru

Speciální
sleva
500 Kč / osoba

30.4.2012 12:24:53

Z D R A V O T N Í

O B U V

Adresy obchodů:
Centrum Chodov
Roztylská 2321/19, Praha 4
Metro C – Chodov
Nákupní Galerie Fénix
Freyova 945/35, Praha 9
Metro B – Vysočanská
E-shop:
www.victoriamagic.cz

Botičky BIOMECANICS umožňují volnost pohybu, stimulují zdravý
vývoj nohy a učí děti stabilitě. Dovolují dítěti dostat se tam,
kam potřebuje, aniž by přitom bylo omezováno
obuví, a zajišťují mu tak radost z pohybu.
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Výbavička



pro miminko

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

Svačinky
od maminky

Lucie Pernetová

Objednávkový kupón

Trpělivosti se učím dnes a denně

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

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

Vzdělání: ........................................................................................... 	Věk: .....................................................................................................

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



Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.
Proč volit předplatné?
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená maminkám zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelek, můžete se těšit na krásný dárek pro vás, nebo vaše miminko.

Z příštího vydání
Jak si poradit
s létem

Co by v lékárničce
nemělo chybět

Květen 2012 / 7. ročník
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SbÍrEJ ZvÍřÁTKA

Z čESKých ZOO
NA KArTIčKÁch SE SPEcIÁlNÍmI EfEKTy

A ZAJÍmAvýmI INfOrmAcEmI

DOTýKEJ SE ZvÍřÁTEK
NA KArTIčKÁch SE
SPEcIÁlNÍmI EfEKTy...
...čIchEJ K NIm...
… A POZNEJ, JAK ŽIJÍ
AKcE PlATÍ vE všEch PrODEJNÁch AlbErT OD 25. 4. DO 5. 6. 2012
NEbO DO vyčErPÁNÍ ZÁSOb v JEDNOTlIvých PrODEJNÁch. vÍcE INfOrmAcÍ NA www.AlbErT.cZ

KONEC

SUCHÝM
A POPRASKANÝM
PATÁM
/ Skleněný pedikérní pilník SAKURY /

Skleněný pedikérní pilník 150 mm s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
na suché a popraskané paty. Křemík na sebe váže vodu, čímž pokožku na patách hydratuje. Pilník se může použít jak na „suchou“, tak na „mokrou“ pedikúru. Paty jsou hladší už
po první aplikaci pedikérního pilníku. Ergonomický tvar pilníku zaručuje velice pohodlnou
a snadnou úpravu chodidel.
Příznivé účinky: Pedikérní pilník je vhodný pro péči o diabetickou nohu. Křemík napomáhá hydrataci suché pokožky, zmírňuje svědění a má protizánětlivý účinek. Tento pilník také
doporučujeme při hyperkeratóze a mykózách chodidel.

SVĚ
T
NOV OVÁ
INK
A!
Více informací na:

www.sakury.cz / www.pilnikysakury.cz.
Zakoupíte ve vaší lékárně.
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