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Editorial
Jako časopis pro rodinu jsme se nikdy nezaobírali politikou. Nicméně oranžovo rudé vítězství
v letošních volbách asi nikoho, kdo má děti,
nenechává klidným. Obzvláště, má-li v paměti
„výhody“ minulého režimu. Na školu se dostal
jen ten, kdo měl patřičný původ a jen tam, kam
režim rozhodl, říkat směl jen to, co se od něj čekalo a přátelit se mohl jen s tím, kdo byl úředně
schválený. Druhým úředním jazykem byla ruština a podnikat nesměl nikdo – aby se náhodou
někdo neměl líp… Tak k tomu se opravdu chceme zase vrátit? Tohle opravdu přejeme svým
dětem?
Během přemýšlení si možná zkuste něco přečíst.
Něco o tom, jak si vybrat správnou porodnici,
když už si teď můžeme vybírat, jak zvolit pro
děti hračky, když je z čeho volit, nebo jaký sirup
nejlépe zabere na dětský kašel – když už máme
v lékárnách víc než jeden druh…
Krásné počtení v tomto čase téměř předvánočním.
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Už je to tady
Jak si vybrat porodnici
Každá to máme jinak. Někdo dá přednost nejbližší porodnici, aby neztratil
kontakt s rodinou, další chce během své těžké hodinky péči, kterou mohou
poskytnout jen některé zařízení. Jestliže jste tedy ochotná za svým porodem
cestovat a nespokojíte se s porodnicí poblíž vašeho bydliště, pak je dobré
zhodnotit při jejím výběru pár kritérií:

1.

Pořádá porodnice kurzy
předporodní péče?

2.

Přihlíží k porodním plánům?

3.

Kolik klasických porodů a kolik
porodů císařským řezem tam lékaři
za poslední roky provedli?

4.

Jaká pravidla pro porod tam
panují?

5.

Můžete požádat o porod v jiné
poloze, než vleže na křesle?

6.

Zakazují tam ženám pít a jíst?

7.

Kdo vede fyziologický porod?

8.

Kolik lidí vás smí doprovázet na
porodní sál?

9.
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10. Jak se personál stará o ženy, které
porodily?
11. Jak velkými pokoji porodnice
disponuje?
12. Jak vstřícné jsou zdravotní sestry?
13. Kolik porodů odvede za 1 rok?
14. Je porodnice způsobilá řešit
riziková těhotenství a porody?
15. Je porodnice perinatologickým
centrem či centrem intermediární
péče?
16. Jakých perinatologických výsledků
dosahuje? Perinatální a maternální
mortalita…
17. Jsou k dispozici konziliární služby
ARO, hematologie, neonatologie?

Je možné si připlatit za

18. Je možnost nechat se v porodnici

nadstandardní pokoj?

očkovat proti černému kašli?

www.rodinaaja.cz

To všechno jsou otázky, na něž by vám
měl odpovědět buď personál nemocnice, anebo ženy, které již v porodnici
rodily. I jejich poznatky totiž mohou být
při výběru porodnice dobrým vodítkem.
K dispozici jsou například na stránkách
www.aperio.cz v sekci porodnictví – průvodce porodnicemi.
Nově je velmi důležitým argumentem i to,
jaké poporodní péče se dostane dítěti. Na
jaře letošního roku spustil Ústav pro péči
o matku a dítě v Praze, Podolí (ÚPMD) zajímavý projekt s názvem Ochrana novorozenců a malých kojenců před černým kašlem.
Projekt spočívá v ochraně miminek proti
černému kašli prostřednictvím očkování
osob v jejich okolí. Jako první byla v rámci
projektu naočkována většina zdravotnických
pracovníků, kteří jsou v přímém styku s novorozenci. Přímo v porodnici je pak očkování
nabízeno maminkám po porodu a tatínkům
či prarodičům při návštěvě miminka.

Těhotenství
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Černý kašel je onemocnění mylně považované za vymýcené díky povinnému
očkování v dětském věku. Jeho výskyt se
v posledních letech vrátil na úroveň 60. let
minulého století. Důvodem je to, že ochrana po očkování ani po prodělání onemocnění není celoživotní. Nejohroženější skupinou jsou novorozenci a malí kojenci, kteří
ještě nejsou chráněni očkováním a u nichž
může mít onemocnění těžký průběh. V posledních letech byla v ČR popsána 3 úmrtí
malých kojenců. Všichni tito kojenci se nakazili od někoho z rodiny.
Ústav pro péči o matku a dítě se proto
jako první porodnice v ČR rozhodl nabídnout matkám po porodu a jejich blízkým
možnost tzv. „ochranné strategie“ – cocoon strategy. Spočívá v tom, že se naočkují
ti, kteří se o novorozence a malé kojence
starají. Význam této strategie ještě zesiluje
fakt, že černý kašel u dospělých může probíhat i bezpříznakově a mohou tak kojence
nevědomky nakazit.
Očkování rodičů a prarodičů se provádí
kombinovanou vakcínou proti černému
kašli, tetanu a záškrtu. Přeočkováním se
tak prodlouží ochrana proti těmto třem
nemocem a lze ho použít místo pravidelného přeočkování proti tetanu. Vakcína
je k dispozici pouze na lékařský předpis
a není hrazena z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Cena vakcíny je
cca 744 Kč. Očkování se může provádět
nejdříve za 1 rok od posledního přeočkování proti tetanu. Zajímavostí je, že klienti OZP mají do 31. 12. 2012 možnost
nechat si náklady na nákup vakcíny plně
refundovat.
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KDY SE ZAREGISTROVAT
V PORODNICI?
Dříve, než si začnete vybírat porodnici, zjistěte si, zda a kdy je možné se zaregistrovat.

CO TO VŮBEC ZNAMENÁ –
REGISTROVAT SE V PORODNICI?
Již během těhotenství se rodičky musí v některých větších městech v porodnici zaregistrovat. Opatření bylo zavedeno proto, aby se
udržela kvalita péče o rodičky, aby byl pro
ně na odděleních dostatek míst a vybavení
a personál byl schopen práci zvládnout.

JAK SE DOZVÍM, JESTLI SE V MÉ
PORODNICI MUSÍM REGISTROVAT?
Každá porodnice si tato pravidla interně nastavuje jinak. Již při výběru porodnice byste
se měla také zeptat, jestli požadují registrace
k porodu, případně v kolikátém týdnu těhotenství. Tyto informace jsou většinou uvedeny
na internetových stránkách jednotlivých porodnic, popřípadě se je dozvíte telefonicky. Informace o registraci v porodnici by vám mohl
také poskytnout váš ošetřující gynekolog.

KDY SE ZAREGISTROVAT?
Ve velkých nemocnicích vyžadují registraci IHNED, jakmile vám vystaví těhotenskou
průkazku nebo jinou lékařskou zprávu, která
potvrzuje těhotenství. Proto neotálejte a v nejbližší době se v porodnici zaregistrujte. Registrace například vyžadují téměř všechny pražské
porodnice (kromě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady). I v nemocnicích, kde registrace
není nutná, musíte většinou nejpozději do 36.
týdne těhotenství „přejít“ do jejich péče, tzn.
dojít sem alespoň jednou dvakrát na kontrolu.
O tom se informujte ale přímo v porodnici, někde po vás nebudou vyžadovat ani to.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
Některá pracoviště vás zaregistrují pouze
po telefonu, kdy jim všechny potřebné
údaje můžete nadiktovat a domluvit si
případnou první prohlídku. Do více vytížených nemocnic si musíte dojít osobně.
Do těhotenské průkazky dostanete razítko pracoviště, kde budete rodit, a zařízení vás převezme do předporodní péče.

JAK BUDE REGISTRACE
VYPADAT?
Registrace k porodu není žádné vyšetření. Proto vám bude stačit, jdete-li se
zaregistrovat osobně, mít s sebou pouze
osobní doklady a těhotenskou průkazku.
Jde v podstatě jen o zařazení do databáze porodnice. Odpovíte na několik otázek a předložíte doklady.

CO KDYŽ MĚ ODMÍTNOU?
Je-li vaše vysněná nemocnice již plná,
nedá se nic dělat. Budete muset rodit
jinde. Začnete tedy hledat jinou porodnici, s výběrem neotálejte. Zjistěte
si ale, že na prvním pracovišti nemají
tzv. pořadníky, do nichž se zapisují čekající maminky. V případě, že některá
z maminek například z péče porodnice
„vystoupí“, budete se moci přihlásit vy.
Druhou porodnici budete muset hledat
ale tak jako tak.

„PORODNÍ VLNY“
I přesto, že jste zaregistrovaná či vaše
porodnice registraci nepožaduje, připravte se na situaci, kdy vás porodnice
při začínajícím porodu nemusí pro nadmíru pacientek přijmout. „Porodní vlny“
se bohužel předvídat nedají.

Obklopte své miminko láskou, bezpečím
a ochranou proti černému kašli

Kombinovaná vakcína proti
černému kašli, tetanu a záškrtu.

CHRAŇTE SVÉ MIMINKO PROTI ČERNÉMU KAŠLI OČKOVÁNÍM OSOB V JEHO BLÍZKOSTI
Černý kašel je vysoce infekční onemocnění, které může v krajním případě vaše miminko i ohrozit na životě.
Kojenci dosud nechránění očkováním se černým kašlem často nakazí od rodičů, sourozenců nebo
prarodičů, kteří již nejsou chráněni očkováním z dětství a kteří ani nemusí vědět, že černý kašel mají.
Maminky se mohou očkovat proti černému kašli krátce po porodu ještě před odchodem z porodnice,
ostatní rodinní příslušníci ideálně ještě před narozením miminka.
Vakcína Boostrix je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před aplikací si pečlivě prostudujte příbalovou informaci. O očkování se poraďte se svým lékařem.
Doporučený minimální odstup od posledního přeočkování proti tetanu je 1 rok.
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, tel. 222 001 111, www.gsk.cz.
CZ/BOO/0020/12
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Fakultní Thomayerova
nemocnice
•
Od konce února 2008 museli zavést registraci těhotných k porodu i zde. Zapsání do registru začíná nejdříve
po ukončeném 12. týdnu
těhotenství, ale doporučuje
se zaregistrovat se co nejdříve, nejlépe do 14. týdne
těhotenství. Registrace probíhá osobně na gynekologické ambulanci oddělení.
Fakultní nemocnice Na Bulovce
•
Ve Fakultní nemoci na
Bulovce se budete muset
registrovat v rozmezí mezi
12. a 36. týdnem těhotenství. Tato registrace je možná pouze osobně.

Krajská nemocnice
Pardubice
•
Do nemocnice před porodem vůbec nemusíte. Máte-li všechna potřebná vyšetření, můžete se dostavit až
k porodu.
Nemocnice Havlíčkův Brod
•
Do nemocnice před porodem vůbec nemusíte. Máte-li všechna potřebná vyšetření, můžete se dostavit
až k porodu.
Nemocnice
Milosrdných bratří Brno
•
Do nemocnice před porodem vůbec nemusíte. Máte-li všechna potřebná vyšetření, můžete se dostavit
až k porodu.

Fakultní nemocnice Brno
•
Do nemocnice před porodem vůbec nemusíte. Máte-li všechna potřebná vyšetření, můžete se dostavit
až k porodu. Doporučuje
se mít v záloze druhou nemocnici pro případ, že zde
budou mít plno.
Ústav pro péči o matku a dítě,
Praha-Podolí
•
Zde je registrace více než
nutná. Měli byste ji podniknout co nejdříve, nejlépe ihned po vystavení těhotenské legitimace či jiné
lékařské zprávy potvrzující těhotenství (ultrazvuk
apod.). Registrace je možná pouze osobně v kartotéce porodnice.

Všeobecná fakultní
nemocnice Praha
•
I porodnice „U Apolináře“
doporučuje se zaregistrovat
co nejdříve. Registrovat se
mohou těhotné ihned po vystavení těhotenské legitimace obvodním gynekologem.
•
Od 2. května 2008 se lze registrovat pouze osobně. Po
zaregistrování se objednáte
do prenatální poradny (po
35. týdnu těhotenství).
Fakultní nemocnice Motol
•
V motolské porodnici se těhotné mohou registrovat kdykoliv po ukončeném 12. týdne
těhotenství. Registrace bude
probíhat na Centru ultrazvukové diagnostiky, 5. patro, výtah D. K registraci se těhotná
musí dostavit osobně. Telefonická registrace není možná.
Fakultní nemocnice Plzeň
•
V porodnici není nutné se
registrovat.

Zdroj: babyweb.cz, foto: SAMphoto.cz

Spodní prádlo a plavky
‚‚
pro tehotné a kojící maminky

ANITA, obchodní zastoupení ČR
Phone: + 420 474 654 732
E-Mail: anita-cz@volny.cz

5038, Cup B – G

www.anita-maternity.com

GENERÁLNÍ PARTNER
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Chtěla bych
být mámou
O tom, že neplodnost je v současné době velký problém asi nikdo nepochybuje. Jedním z důvodů je rostoucí věk rodičů, dalším rostoucí množství
problémů, které vedou ke sterilitě jednoho z partnerů.

Pravděpodobnost početí, pokud jsou
oba partneři zdraví, je asi 1/6, tj. při každém pokusu jedna ku šesti. S rostoucím
věkem partnerů (matky) pravděpodobnost klesá, u ženy po 35 roku strměji
a po 40. roku už je pravděpodobnost
otěhotnění z vlastních vajíček malá
(menší než 1/20).

KDY VYHLEDAT POMOC
Pokud se těhotenství nedaří déle než rok
(zhruba 10% párů), je vhodné vyhledat
lékařskou pomoc, dříve se to považuje
spíše za předčasné (pokud není znám
nějaký jiný důvod pro zásah lékaře nebo
není-li matka tlačena věkem). Prvním
krokem ke zjišťování příčiny je obvykle spermiogram partnera. Spermiogram
si lze nechat udělat i bez doporučení lékaře (ceny se liší podle pracoviště,
zhruba tisíc Kč). Dále může následovat
vyšetření ženy k diagnóze nebo vyloučení neplodnosti nebo nemocí a problémů,
které mohou mít vliv na početí (hormonální problémy doprovázené nepravidelnou ovulací, syndrom polycystických
vaječníků, endometrióza, poškození
(neprůchodnost) vejcovodů atd.), tedy
především se zjišťuje, zda žena ovuluje
a zda má průchodné vejcovody.

10

www.rodinaaja.cz

TIPY ZVYŠUJÍCÍ
PRAVDĚPODOBNOST OTĚHOTNĚNÍ
Oba partneři
•
Dobrý zdravotní stav: Pokud chcete otěhotnět co nejrychleji, je výhodou dobrá fyzická kondice partnerů,
proto je vhodné umírněné cvičení
nebo jiná pohybová aktivita.
•
Životospráva: Je potřeba nekouřit,
co nejvíce omezit alkohol a kofein,
dopřávat si pravidelný spánek.
•
Strava: Vyvážená strava je významná jak pro otěhotnění, tak pro následný vývoj plodu.
•
Psychický stav: Dobrá psychická
kondice partnerů je také důležitá,
zejména je třeba se nestresovat, pokud se úspěch nedostaví hned, nesnažit se za každou cenu otěhotnět
co nejdříve, nepřepokládat, že se
početí povede hned napoprvé nebo
napodruhé, nepřehánět to se sledováním, propočítáváním, sháněním
přípravků, přesným plánováním data
a frekvence styků, atd.
•
Ovulace a načasování: Kolem období ovulace mít styk zhruba obden
(v období několik dní před ovulací
a max. 1 den po ovulaci – spermie
jsou schopny oplodnit vajíčko 1–3

•

•

dny a vajíčko je schopné oplodnění nejvýše 20–24 hodin po ovulaci).
Pozitivní ovulační test neznamená
nutně ovulaci.
Lubrikační gely: Pokud možno nepoužívat žádné lubrikační gely ani
sliny (existuje domněnka, že mohou nepříznivě ovlivnit pohyblivost
spermií).
Poloha při styku: Volit příznivou polohu při styku, po něm by žena měla
zůstat nějaký čas v leže.

Žena
•
Tělesná hmotnost: Pro plodnost
ženy je nejen důležité, aby nebyla
obézní (BMI přes 30), ale především
aby neměla podváhu (BMI pod 20),
kdy může docházet k poruše ovulace
a menstruačního cyklu.
•
Antikoncepce: Je třeba počítat s tím,
že po vysazení antikoncepce nemusí
přijít ovulace hned.
•
Další tipy pro ženu: Ženy mohou vyzkoušet metodou Ludmily Mojžíšové.
Muž
•
Další tipy pro muže: Muži mohou vyzkoušet činnosti a potravinové doplňky pro zlepšení spermiogramu.

Těhotenství

www.rodinaaja.cz
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JAK ZLEPŠIT SPERMIOGRAM
Špatné hodnoty spermiogramu je možné
zkusit vylepšit některými režimovými opatřeními a potravinovými doplňky. Spermie
se vyvíjejí zhruba tři měsíce, je nutné tedy
uvedená opatření pro zlepšení spermiogramu dodržovat přinejmenším tuto dobu
a potom jít na opakovaný spermiogram.
Je třeba však mít na mysli, že vážnější
problémy mužské plodnosti tato opatření nevyřeší, v takovém případě je nutné
se svěřit do péče specialistů. Uvedenými
zásadami se však můžete řídit preventivně, pokud se chcete pokusit otěhotnět co
nejdříve.

•
•

•

CO JE MOŽNO VYZKOUŠET PŘI
PORUCHÁCH SPERMIOGENEZE:
•
•

•

ČEHO JE TŘEBA SE VYVAROVAT:
•
•

12

Kouření – přestat zcela kouřit
Alkohol – alkohol v maximální míře
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Stres – vyhýbat se stresovým situacím
Těsné spodní prádlo – vyvarovat
se těsného teplého spodního prádla,
teplo spermiím škodí
Horké koupele, sauny atd.

•

Zdravá pestrá strava a dostatek pohybu (nikoliv však nadměrné cvičení)
Vitamín C – zvyšuje kvalitu spermatu
více způsoby, zejména může zlepšit
pohyblivost spermií, doporučená dávka 1000 mg
Vitamín E – u mužů, kteří brali vitamín E (400–600 lUs), bylo podle studií
zaznamenáno zlepšení počtu a pohyblivosti spermií
Vitamín B12 – zvyšuje počet a pohyblivost spermií

•

•

•
•
•

Zinek – napomáhá k tvorbě spermií
a mužských hormonů a ke zvýšení počtu spermií
Selen – potřeba k produkci testosteronu, při malé hladině jsou spermie
málo pohyblivé
Karnitin
Koenzym Q10
Arginin

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem,
poruchou krvetvorby, onemocněním jater
nebo ledvin atd., poraďte se se svým lékařem, než začnete brát nějaké potravinové
doplňky nebo léky.

Zdroj: Orift.com
Foto: SAMphoto.cz

Baby-Comp

– přirozené plánování početí
Pokoušíte se otěhotnět? Baby-Comp vám pomůže s přirozeným plánováním početí pomocí měření bazální tělesné teploty v ústech. Zjistí tak dobu
ovulace a na základě srovnání s daty více než 700 tisíc žen určí vaše plodné
a neplodné dny. Měření je jednoduché, přesné, rychlé, s ověřenými výsledky.

Baby-Comp

je inteligentní minipočítač napomáhající pří plánování těhotenství.
• Baby-Comp je vhodný pro všechny páry se sníženou plodností, u kterých nebyl jasně diagnostikován anatomický problém zněmožňující otěhotnění.
• Baby-Comp s vysokou přesností (99,3%) ukazuje plodné a neplodné dny vašeho cyklu včetně
předpovědi pravděpodobnosti pohlaví narozeného dítěte.
• Baby-Comp dokáže upozornit na případné gynekologické poťíže (anovulační cykly).
• Baby-Comp již od pátého dne upozorňuje na
možné těhotenství a s jistotou je potvrzuje od
osmnáctého dne.
• V případě otěhotnění vypočítá Baby-Comp datum
početí a předpokládané datum porodu.
• Po porodu lze Baby-Comp používat pro zajištění přirozené a spolehlivé ochrany před dalším
těhotenstvím.

NaturComp

www.naturcomp.cz
1-2 s_NaturComp.indd 1

28.10.2012 19:05:16

Na pomoc fyzickému zdraví
KYSELINA LISTOVÁ – forte

Dostatečný příjem kyseliny listové je nezbytný při tvorbě
nukleových kyselin, které jsou nositeli informací nezbytných
pro správnou funkci všech životně důležitých procesů, například tvorbu červených krvinek i metabolismu bílkovin.
V období plánování těhotenství je dostatek kyseliny listové
v organizmu zárukou zdravého vývoje už od početí. Tato látka
pomáhá předcházet vývojovým vadám plodu (např. rozštěpu).
Při plánovaném početí je vhodné užívat alespoň 2 měsíce
předem 800 μg denně a potom i v období těhotenství.
• cena cca 40 Kč • obsah balení 60 tablet

JODIKAL

jód je nezbytnost

BIOSIL PLUS

pro pevné a zdravé vlasy a nehty

Maminky vědí, že vyvážená strava podporuje zdravý vývoj.
Dostatek jódu v potravě – záruka správného duševního
i tělesného vývoje dítěte. Nedostatkem jódu trpí více než
polovina obyvatel. Není-li v potravě, může být v tabletě s příjemnou malinovou příchutí.
• cena cca 50 Kč • obsah balení 80 tablet

Doplněk stravy nenahrazuje léčivo

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

ŽÁDEJTE

V

křemík + biotin + zinek + kyselina pantothenová
• působí proti šedivění a vypadávání vlasů
• podporuje pevné nehty i vlasy • působí proti akné
• přispívá k tvorbě kostí, chrupavek a pojivových tkání
• cena cca 65 Kč • obsah balení 60 tablet

L É K Á R N Á C H n e b o o n - l i n e n a a d r e s e : w w w. l e k a r n a - s e r p e n t e s . c z

NOVÉ KNIHY

NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT
MRAZIVÉ LÉTO
V jihošpanělském městečku Marbella si patnáctiletá
Lyra připadá jako v ráji. Až do chvíle, kdy zmizí její
spolužačka Pia. Lyra se rozhodne přijít tomuto záhadnému zmizení na kloub. Nedlouho poté je Pia
nalezena mrtvá a z letní idylky se stává zlý sen…

MOTÝLÍ KŘÍDLA
Elena se snaží zapomenout na nešťastnou smrt své sestry Laury. Jak přesně zemřela, to nikdo neví. Na stejném místě je o rok později nalezena další mrtvá dívka.
Je to opravdu jen náhoda? Co způsobilo dopravní nehodu, při které zahynula Laura? Jaké tajemství v sobě
nosí matka, která Elenu nechce spustit z očí?

KRVAVÁ ROMANCE – VĚČNÁ TOUHA
Sára nyní zná Dustinovo temné tajemství. Je nesmrtelný a touha po lidské krvi ho postupně mění v monstrum. Zachránit ho může pouze pravá láska. Po smrti
spolužačky Anny však Dustin zmizí a Sára, přesvědčená
o tom, že jen ona ho může zachránit, se vydává do lesa
za ním.

KŘÍŽOVKY – MAXIMIX NA ZIMU
Dlouhé zimní večery vám zpříjemní naše velká kniha
luštění. Švédské křížovky, osmisměrky, kriskrosy i číselné křížovky jsou skvělou zábavou pro volné chvíle.

ŘEZ
Detektiv Michael McCabe chce svou malou dceru
vychovávat daleko od násilného prostředí velkoměsta. V klidném Portlandu ale čeká zkušeného
policistu šok. Během vyšetřování se už setkal
s hroznými věcmi, ale místní vrah je pro kriminalisty jako noční můra.

NAPSÁNO KRVÍ
Během své práce se bývalá agentka FBI Sloane
Burbanková mnohokrát ocitla v ohrožení života.
Tentokrát ale nebezpečí číhá tam, kde by ho nečekala – za dveřmi luxusního bytu jejích rodičů. Matku někdo brutálně napadl a vše nasvědčuje tomu,
že nešlo jenom o vloupání. Co má otec Sloane
společného s chladnokrevným gangsterem? Jaké
tajemství se skrývá v historii rodiny Burbankových?

JAK ZABÍT MILIONÁŘE
Mladá ctižádostivá novinářka Nora Blackbirdová
patří do filadelfské smetánky. Ve "vyšší" třídě však
není všechno tak skvělé, jak se na první pohled
může zdát. Nora splácí dluhy, které jí zanechali rodiče, a navíc objeví během jednoho večírku tělozavražděného miliardáře, sběratele umění a starého
rodinného přítele. Rozhodne se, že za každou cenu
zjistí, kdo je vrah. Podaří se Noře odhalit pravdu?
Co skrývá údajný mafián Michael, který se snaží Noru získat?

KRÁSNÍ MRTVÍ – PHOENIX
INHERITANCE
Není tomu tak dávno, co byl Dračí jezdec Eragon obyčejným chudým farmářským chlapcem a jeho dračice
Safira pouhým modrým kamenem v lese. Nyní právě
na nich závisí osud celé civilizace! Dlouho očekávaný
čtvrtý díl světového bestselleru Odkaz Dračích jezdců!

Darina již pomohla objasnit tajemství smrti Jonase, Arizony a Summer. Nyní ji čeká to nejtěžší...
Odhalit okolnosti záhadné smrti Phoenixe.

NAKLADATELSTVÍ SMART PRESS
LETOPISY NARNIE – KOMPLET V/9
Svět fantazie vám přináší zcela nový a jedinečný rozměr! Všech sedm příběhů Letopisů Narnie v jedné
knížce. Poznejte historii Narnie od jejího vzniku až po
poslední bitvu. Prožijte dobrodružství v zemi obrů,
trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí v říši,
kde vládnou kouzla, zvířata mluví a kde se může stát
cokoli.Souborné vydání světového bestselleru.

LUCIE BÍLÁ – ŽIVOT JE JEN NÁHODA + DVD
Fotografická kniha Život je jen náhoda,
mapuje profesní a soukromý život jedné
z nejvýraznějších osobností současné hudební scény - Lucie Bílé. Kniha byla 4. května slavnostně pokřtěna a hurá na focení
druhého dílu - 2011 - Život je jen náhoda.
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GASTRONAUT DIÁŘEM 2013!
Stylový diář, pro tento rok laděný do elegantní šedé, obsahuje klasické kalendárium s mnoha zajímavými gastronomickými akcemi ze
všech regionů v ČR jako jsou food festivaly, pivní akce, degustace, hody, vinobraní a další. Odhalí informace o aktuálních
sezónních surovinách a dokonce pomůže
i v kuchyni – skrývá totiž skvělé recepty
z kuchařek nakladatelství SmartPress. Navíc si do něj můžete zapisovat vaše gastronomické poznámky a tipy!
Věříme, že stejně jako vloni bude vítaným společníkem pro všechny, kdo
rádi objevují nové chuťové zážitky, i pro
všechny ty, kdo si rádi zpříjemní čas zajímavou akcí.

Vánoční balíčky
za skvělé ceny!

Encyklopedie

cena 875 Kč

cena pro Vás 299 Kč

299 Kč

ušetříte 576 Kč

79 Kč

69 Kč

99 Kč

149 Kč

149 Kč

Leporela pro nejmenší

Ušatá
S kolečkem
Skákající
Knihy se samolepkami
Tyto a další knihy zakoupíte na www.svojtka.cz . Uplatněte slevový kód MOR30 a získejte slevu
30% z MOC. Nevztahuje se na Levné knihy, Tipy na dárky a Balíčky. Slevy se nesčítají.
Akce platí do 31. 1. 2013 a do vyprodání zásob.

www.svojtka.cz
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Svět nejmenších

Chyby,
kterých se
dopouštíme…
Narodilo se nám miminko.
A ona to není jenom radost,
ale i velký strach.
Děláme všechno správně?
A nespouštíme se chyb, které
by miminku mohly ublížit?
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Jaké jsou tedy nejčastější chyby, které dělají rodiče, když si přivezou miminko z porodnice?

SPÁNEK NOVOROZENCE
V PRVNÍCH 14 DNECH ŽIVOTA
Kdo by netoužil po tom, přinést si z porodnice miminko, které způsobně celou noc
prospí. Pediatři před tím ale varují. Aby miminko prospívalo a nedocházelo u něj k dehydrataci, je dobré ho budit minimálně po
čtyřech hodinách na krmení.

PRVNÍ DNY MIMINKA
A SPOLEČNOST
Někteří rodiče chtějí narození svého potomka náležitě oslavit a pozvou na oslavu větší
množství lidí. Nebo se chtějí pouze pochlubit a vyrazí s miminkem mezi větší množství
lidí. Vystaví tak své dítě obrovskému množství choroboplodných zárodků - nejrůznějším
virům a bakteriím, s kterými se novorozenec
ještě nedokáže poprat. Taková návštěva
může mít za následek silnou infekci a následnou hospitalizaci v nemocnici.

Navíc pokud čerstvě narozené dítě spí 8 hodin
v kuse, může jít i o velmi silnou novorozeneckou žloutenku - miminko je natolik apatické, že
se samo nedokáže vyburcovat ke krmení.

„Pokud dostane novorozenec v šestinedělí
vysokou horečku, je zde vždy důvod k obavám,” dodává doktorka Brownová.

Lékaři doporučují novorozence v noci nebudit, až teprve po čtrnáctidenní kontrole
u pediatra, když miminko prospívá, přibírá
na váze a jinak nestrádá.

Přestože by se rodiče s miminkem měli
vyhýbat rušným místům, neznamená to,
že by měli zůstat doma s miminkem celé
šestinedělí. Spíše naopak. Novorozencům
i maminkám určitě prospěje každodenní
procházka venku. Výjimkou by měly být
příliš mrazivé dny.

PRVNÍ PROCHÁZKY VENKU

KRMENÍ MIMINKA
Mnohdy maminky odchází z porodnice
s informacemi, že mají své miminko krmit
přes den každé tři hodiny. Přední odborníci
se ale shodují, že dítě si dokáže samo říci,
kdy má hlad, a proto by se maminky měly
řídit především jimi samotnými. A to platí
u dětí kojených i nekojených.
„Pokud se rodiče budou řídit potřebami
svých dětí, pak děti budou mnohem lépe
prospívat,” řekla pro CNN doktorka Ari
Brownová, mluvčí Americké akademie
pediatrů. Výjimkou jsou, jak již jsme řekli,
pouze první dny, kdy si rodiče miminko přivezou z porodnice domů.

VĚŘTE SVÝM INSTINKTŮM
Příliš mnoho rodičů si po narození svého
potomka nevěří. Upřednostňují rady svých
přátel, rodičů, známých před svými instinkty. "Pokud nevěříte sami sobě, pak uděláte
mnohem více chyb, což může být pro vaše
dítě velmi nebezpečné," říká pediatrička
Lisa Thebnerová z New Yorku. Pokud budete cítit, že je s vaším miminkem něco
v nepořádku, přestože vás vaši známí budou uklidňovat, že to nic není, raději nic
neodkládejte a zajděte za svým pediatrem.
Je lepší přijít dříve, než později!
-ifZdroj: mousinek.tovara.cz
Foto: SAMphoto.cz

Svět nejmenších

Horečka

Horečka, také známá jako pyrexie, je často prvním rozeznatelným příznakem nemoci malých dětí. Horečku obvykle způsobují buď infekce, nebo
k ní dochází v reakci na očkování. Jedná se o známku toho, že tělo bojuje
s infekcí a v mnoha případech horečka nebezpečná není.

Zrychlení metabolismu, které doprovází
zvýšenou teplotu je dokonce pro proces
likvidace činitelů způsobujících onemocnění, jako jsou bakterie nebo viry - příznivé. Nicméně horečka je zároveň spojena i s řadou nepříznivých symptomů,
které obecně nemají vážné ani dlouhodobé účinky, ale dítěti způsobují nepříjemné pocity či úzkost a stávají se tak
i významnou příčinou psychické zátěže
pro rodiče.
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Horkost vzniká v těle dítěte prostřednictvím
miliónů chemických reakcí, ke kterým dochází jako k součásti běžného metabolismu.
Při vyšší rychlosti metabolismu se vytváří více
tepla. Rychlost metabolismu je u dětí vyšší
než u dospělých. Kromě toho tím, že jsou
děti ve srovnání s dospělými menší, mají
i menší povrch, jímž mohou teplo z těla vylučovat. Tyto dva faktory způsobují, že děti jsou
mnohem citlivější k procesům, které narušují
způsoby, jimiž jejich tělo reguluje teplotu.

MECHANISMY ZPŮSOBUJÍCÍ
ZTRÁTU TEPLA
Pro ztrátu tepla existují čtyři mechanismy:
1. Vyzařování
Všechny živé organismy vyzařují teplo.
Ve skutečnosti vyzařování tepla představuje
u člověka v klidu asi 50% tepelné ztráty.
Tento druh ztráty tepla závisí na velikosti
a rozloze povrchu. Jelikož děti mají ve srov-

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

MECHANISMY VYTVÁŘEJÍCÍ/
ZADRŽUJÍCÍ TEPLO
•
Chvění, třesení
U starších dětí a dospělých chvění představuje mimovolné kontrakce a uvolnění
kosterních svalů, během nichž dochází ke
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spalování energie uvolňované z tuku a vytváření tepla. Nicméně toto neplatí o miminkách a malých dětech. U miminek existuje specializovaná tkáň nazývaná „hnědý
tuk“, která velmi účinně zpracovává tuky
a je hlavním systémem produkujícím teplo. Proto se miminka, když je jim zima nechvějí.
•
Udržování
Jakmile termo-receptory oznámí potřebu
udržet teplo, hypotalamus vyšle signály
k boji s procesy odvádění, proudění a vyzařování. Dosáhne toho zúžením určitých
krevních cév v kůži a odkloněním krevního
oběhu a teplo, které nese, směruje do středu těla.

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

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

nedělá zázraky, ale pomáhá
Zácpa, hemoroidy, nadváha, špatné zažívání, oslabený imunitní systém…,
i to může být nedostatkem vlákniny a vitamínů ve stravě.
V roce 1995 uvedla na trh firma HM Harmonie, s.r.o., komplexní vlákninový
přípravek Unilakt, který obsahuje 45% jablečné vlákniny. Ne nadarmo se
o Unilaktu traduje, že je tím pravým kartáčem na střeva, a to především
proto, že obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu. Rozpustná
vláknina přibírá nadbytečnou vodu ve střevech, zvětšuje objem stolice
a změkčuje ji. Vyprazdňování je častější a pravidelnější.
Dalším prvkem obsaženým v Unilaktu, je česká řasa Chlorella,
která je dezintegrována a tím je její využitelnost téměř 90%.
Patent na dezintegraci mají jen tři země, Finsko, Rusko a Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň v ČR.
Probiotické bakterie, vitamín C a další složky můžou
společně s řasou a vlákninou velmi pozitivně ovlivnit
jak naše zažívání, tak vyprazdňování nebo imunitní
systém. Unilakt tím, že v žaludku a ve střevech zvětšuje
svůj objem, efektivně snižuje pocit hladu a je vhodným
doplňkem redukčních diet. Díky vláknině a pektinu
může pomoci upravit hladinu cholesterolu a cukrů.

Nezapomeňte vždy Unilakt
dostatečně zapít 250 – 300 ml.

K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz
Skořice, Klasik, Čoko v balení: 150 g (225 tablet), 300 g (450 tablet) nebo výhodných 600 g (900 tablet)
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Doplněk stravy
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Bylinné sirupy z Klášterní officiny

nakoupíte v lékárnách a ve zdravých výživách po celé ČR.

Z širokého sortimentu vybíráme

zajímavých tipů:
Aronie

při problémech
se štítnou žlázou

Bronchofyt
na podporu
vykašlávání

Meduňka
při
nespavosti

Více informací na:

Rakytník
na podporu
imunity

Echinacea
na podporu
imunity

Goji

tajemství
dlouhověkosti

Yzop

při
bronchitidách
a astmatu

www.klasterofficina.cz

Zázvor

při
nevolnostech
a kinetozach

Svět nejmenších

ZPŮSOBY MĚŘENÍ TEPLOTY U DĚTÍ

TĚLESNÁ TEPLOTA

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

(MĚŘENÁ V KONEČNÍKU)

KDY DÍTĚTI ZMĚŘIT TEPLOTU?
Je vhodné přeměřit teplotu, pokud pozorujeme některý z následujících příznaků:
•

•
•

•
•
•
•

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

Více něž 41 °C

okamžité vyhledání lékařské pomoci

40 °C 24 hodin

vyhledání lékařské pomoci

Více než 38,5 °C

podání léků proti horečce, fyzikální opatření

37,5 °C–38,5 °C

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

•

•

•
•
•

Není-li přítomen žádný alarmující příznak
a je-li teplota nad 38 °C v podpaží nebo po
odečtu, můžeme dítěti podat léky na snížení
teploty, které působí zároveň i proti bolesti.
Tyto léky lze volně koupit v lékárně, na trhu
je pro děti celá řada přípravků, jak ve formě sirupů, čípků, tablet. Nejčastěji obsahují
účinnou látku paracetamol a ibuprofen.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ LÉKŮ
PROTI HOREČCE:
•
•

•

•

ALARMUJÍCÍ PŘÍZNAKY, KDY
NEVÁHÁME VYHLEDAT LÉKAŘE:
•
•
•
•
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ochablost dítěte, nereaguje na běžné
oslovení a bolestivější podnět
poruchy hybnosti
ztuhlá šíje - dítě nemůže předklonit hlavu
mramorovaná kůže, výrazně chladné
končetiny, nafialovělé rty

www.rodinaaja.cz

postarejte se, aby v místnosti nebylo příliš
velké teplo. Až začne teplota klesat, bude
se dítě potit, dávejte mu proto hodně pít,
aby se vypocená tekutina nahradila. Když
teplota klesne, dejte mu čisté povlečení
a pyžamo.

OMÝVÁNÍ HOUBOU:

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

krvavé skvrnky na kůži, malé modřinky („jakoby po píchnutí špendlíkem”,
po zatlačení dnem skleničky neblednou, nemizí)
výrazná bolest hlavy se světloplachostí
a silným zvracením

JAK DÍTĚTI SRAZIT TEPLOTU,
ANEB CO MOHU UDĚLAT SÁM?

•
•
•
•

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

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

JAK JINAK SNÍŽIT HOREČKU?
(FYZIKÁLNÍ OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ
TEPLOTY)
Pokud má dítě teplotu, patří do postele. Má
mít klidový režim. Leží-li v posteli, odeberte mu teplou peřinu, stačí lehká přikrývka,

Do vany nebo vaničky napusťte 3-5 cm mírně teplé vody, dítě posaďte a čistou houbou omývejte trup a končetiny cca 10-30
min. Stejně tak lze osprchovat dítě vlažnou
vodou (bez namáčení vlásků), anebo provést šetrnou koupel. Na pokožce se tak
opakovaně vytváří jemný filtr vody, ta se
posléze odpařuje a tak tělo ochlazuje.

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

NUTNÝ JE PITNÝ REŽIM
U horečky nikde nesmíte zapomenout na pitný režim. Pokud se dítě potí, tělo potřebuje
dodávat tekutiny. Obvykle ne, tak jak tvrdily
naše babičky, horké, ale spíše vlažné. Při některých onemocněních doprovázených horečkou dokonce studené. Vždy jsou vhodné
různé druhy minerálek, ale i třeba bylinkové
čaje. Zásadně nedávejte obzvláště malým pacientům nic, co jim nechutná. Důležité je, aby
pili hodně, ne jen aby smočili rty…
Zdroj: Malypacient.cz, mudrsvec.cz
Foto: SAMphoto.czw

ĚJŠÍCH SUROVIN, KTERÉ PROCHÁZEJÍ PEČLIVOU K
EJKVALITN
ONTRO
N
Z
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LOU V
VÝROB
LABO
RATO
ŘI
PAI MU TAN
BÍLÝ ČAJ
Bílý, velmi jemný čínský čaj s lehce oříškovou chutí.
Pai Mu Tan znamená v překladu „Bílá pivoňka“.
Pro výrobu se sbírají bílé ochmýřené tlusté listy.
Čaj se suší venku na vzduchu.

VÁNOČNÍ
OVOCNÝ ČAJ

VELKÁ ČAJOVÁ KOLEKCE

Pro ty, kdo mají rádi změny a chtějí poznat
něco nového, jsme připravili kolekci čajů.
Rozmanitost chutí zaručuje tu správnou volbu
ve správný čas. Kolekce obsahuje 9 druhů
čajů: Sedmikvítek, Zázvor & Citrón & Med,
Rakytníkový, Aronie & Šípek & Černý rybíz,
Indiánské léto, Rooibos Malina, Yerba Maté,
Memory of Tea a Gunpowder

MEMORY OF TEA

PRAVÝ ČERNÝ ČAJ
Memory of Tea - vzpomínka na čaj. Na silný,
lahodný a voňavý. Vůně čajových plantáží
se přenese až do vašeho domova.

Stačí první pohled
a přivonění a vánoční
atmosféra je tu!
Neopakovatelné aroma
skořice a hřebíčku spolu
s plnou pomerančovou
chutí. Čaj chutná teplý
i studený.

KVETOUCÍ ČAJ ČERVÁNKY

Co je to kvetoucí čaj? Je to většinou kulička či váleček
vyrobený z ručně svazovaných lístků bílého čaje, ve kterém
jsou skryty různé květy - např. jasmínu, lilie apod. Po vložení
do vody se lístky rozvinou a kombinace čajových listů a květů
poskytne chuťový i zrakový zážitek.

Výrobky můžete také zakoupit ve všech dobrých bylinářstvích a lékárnách. Vyzkoušejte i další z více než 300 druhů výrobků firmy Valdemar Grešík Natura: bylinné, ovocné, černé a zelené čaje, kávu, koření, bylinné kapky a sirupy, bylinné bonbóny, masti, rostlinné silice, potravinové doplňky a jiné.

Valdemar Grešík - Natura s.r.o., Saská 134/60, Děčín X, tel.: 412 528 020, e-mail: eshop@gresik.cz
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Jak nejlahodněji a přitom velmi zdravě
ochutit váš oblíbený čaj?

Pokud jste zvyklí si přihodit do čaje kostku cukru, nebo nad hořkým čajem ohrnují vaše ratolesti nos – zkuste dochutit
čaj sobě i dětem apiglukanem. Tento
patentovaný výrobek na posílení imunity
se skládá z ryze českého výběrového pastového medu a beta-glukanu – extraktu
z hlívy ústřičné, který dodá vaší imunitě
sílu. Do vlažného čaje vmíchejte lžičku
medového apiglukanu – takto připravený nápoj nejen získá lahodnou chuť, ale
pomůže i dobít ztracenou energii, zvedne vám náladu, zatočí se
stresem, pomáhá zahojit poranění a dokonce působí i jako mírné
sedativum, jelikož konzumace medu podporuje tvorbu endorfinů, které v našem těle tiší bolest. Apiglukan je doporučován jako
jeden z nejsilnějších přírodních výrobků posilujících imunitu nejen při nachlazení, ale i při rekonvalescenci po onkologické léčbě
a pooperačních stavech.

V podzimních plískanicích je dobré kombinovat med s vitaminem C.
Čaj s medem a citronem pily při nachlazení již naše prababičky.
Víte však co je nejbohatším přírodním zdrojem vitaminu C? Je to acerola – tropická třešeň, která se stává moderním zdrojem vitaminu C
a dalších prospěšných látek. Obsahuje totiž 30x více vitaminu C než
citrony a 10x více než černý rybíz.
Pokud si tedy chcete vytvořit ryze přírodní vitaminový
a ještě k tomu i lahodný nápoj, oslaďte čaj apiglukanem a vmíchejte špetku aceroly, a podzimní „nachlazeniny“ se vám i vašim dětem obloukem vyhnou.
Chraňte sebe i vaši rodinu – vyplatí se to.

Acerola vitamin 100 g, obsahuje
srovnatelné množství vitaminu C
jako 324 zralých citronů!

Acerola vitamin, Apiglukan i další přírodní produkty firmy Grulich zakoupíte na www.apiglukan.cz,
www.prozdravi.cz,www.lekarna.cz, nebo v lékárnách a obchodech se zdravou výživou.
Kontakt: info@apiglukan.cz

Svět nejmenších

ZAVINOVAT,
nebo NE?

Mám tři děti. Prvního v porodnici pevně zavinuli a radili mi zavinovat, zavinovat,
zavinovat. Tvrdili, že dítě potřebuje především teplo. Druhý syn přišel na svět
o čtyři roky později v jiné porodnici. Možná to bylo tím, že to bylo uprostřed
léta, ale trend zavinování se tehdy nenosil. U třetího dítěte už jsme proto
zavinovačku ani nepřipravovala. Jaké bylo moje překvapení, když jsem od
některých maminek slyšela, že bez zavinovačky se rozhodně neobejdou.
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Svět nejmenších

Samozřejmě nemusí to být ta stará známá,
kterou je třeba vyvářet a škrobit, ke slovu
přišly rychlozavinovačky a různé teplé pytle
– princip ale zůstává stejný. Omezit dítěti
pohyb a dopřát mu teplo. Samozřejmě se
už dávno upustilo od zavinování pevného,
které dítěti neumožňovalo prakticky žádný
pohyb a přešlo se k zavinování volnému.

PROČ JE TO ALE VLASTNĚ
DŮLEŽITÉ?
Například neurologové zavinování schvalují
z toho důvodu, že nervová soustava nemluvňat není ještě zralá a spontánní, neřízené pohyby (v případě, že dítě není zavinuto
vůbec) mohou dítě rozrušovat. Psychologové zdůrazňují, že nemluvně je z matčiny dělohy zvyklé na uzavřený a malý prostor. No
a většina maminek prostě zjistí, že když je
dítě v teploučku a měkoučku je mu dobře…

PRO LEPŠÍ SPINKÁNÍ
Obzvláště, pokud je ukládáte ke spaní, je zavinovačka rozhodně dobrá varianta. Většina
miminek se krásně zklidní a usne. Většina
malinkých dětí po narození prostě spí lépe
v zavinovačce, nikoli v dupačkách. Podle
MUDr. Lenky Smetanové má volné zavino-

vání zvláštní význam zejména pro děti nedonošené, nezralé, s malou porodní hmotností, které jsou často velmi dráždivé a lekavé.
Pohyby jsou nekoordinované a samy o sobě
mohou miminko lekat, pozorujeme časté
záškuby ruček, případně i nožek. Takové
dítě se většinou podstatně zklidní v měkké
péřové zavinovačce a částečně omezeným
prostorem kolem dítěte. Volné uložení do
postýlky bez zavinovačky může dělat opravdu dítěti potíže. Někdy pomůže alespoň
položit miminko na měkkou zavinovačku,
i když zavinuto, třeba v horku, není.
Velkou pomocí v tomto případě je i uzavřený prostor pro spaní. Mnoho malých miminek mnohem lépe usíná v malém košíku,
než ve velké postýlce, často je nutné k postýlce na spaní přikoupit alespoň mantinely
a nebesa, aby se v ní miminko cítilo dobře.
Pomocníkem bývá také tzv. spací košilka
či spací pytel – prostě košilka, která je
dole sešitá tak, aby miminko bylo v příjemném teple.
Pokud se s miminkem chystáte ven, jistě
je dobrou variantou koupit i hebký a teplý
pytel, ze kterého vám nevykope ven nožičky a který mu pomůže udržet dostatečné
tělesné teplo.

POLOHA PRO KOJENÍ
Ať už jakákoliv varianta zavinovaček,
vždy je důležitá i při kojení a chování. Pokud se dítě nenaučí krmit ve správné poloze, často si osvojí nesprávnou techniku, kterou ho později budeme jen těžko
odnaučovat. Zejména zpočátku a u prvorodiček je snazší docílit správné polohy „bříško k bříšku“ při přiložení k prsu
u zavinutého dítěte. To se také cítí často
bezpečnější. Zavinovačka může také částečně zabránit nevhodné poloze při chování, kdy je miminko přiloženo bez peřinky bříškem k rameni rodiče, často pak
křiví trup i hlavičku k jedné straně a delší
chování tímto způsobem neprospívá ani
páteři maminky.
Pokud tedy právě čekáte miminko a váháte, za do porodnice přibalit zavinovačku, či nikoliv, já osobně bych se velmi přimlouvala za to ji zakoupit. Obzvláště teď
když nastupuje zima, bude jistě dobrým
pomocníkem.
-ifZdroj: rodina.cz
Foto: SAMphoto.cz

Svět nejmenších

Jak vybrat
správnou hračku
Vánoce jsou za dveřmi a nejvíce je určitě ocení ti nejmenší.
Panenka, nebo autíčko? Bagr, nebo stavebnice?
Co jim udělá největší radost a co naopak zůstane
stát zapomenuté v koutě?

8 ZÁSAD PRO KOUPI HRAČKY
1.

2.

3.

4.
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Kvalita hračky – ta se těžko na první
pohled pozná a obvykle nám ji prověří
až naše děťátko, ale i tak je možné si
všimnout věcí, které by nás měly varovat. Pokud z hračky už v obchodě např.
lezou nitě, vypadají opotřebovaně, či
chatrně, asi by stálo za to podívat se někam jinam. Možná vám pomůže i oblíbené lidové rčení „Nejsem tak bohatý,
abych si mohl kupovat levné věci”.
Hračka by měla být pro dítě
atraktivní – měla by mít pestré barvy, zajímavé tvary, nápaditý design.
V ideálním případě je dobré hračku
nenápadně konzultovat s dítětem (podle věku dítěte vás asi napadne nějaký
trik – např. že se jen tak díváte a vybíráte hračku pro kamaráda). Když dítě
hračka nezaujme ani v obchodě, těžko
tomu bude doma jinak.
Materiál hračky – obecně je dobré
vybrat co nejširší zastoupení materiálů
(dřevo, látka, kov, plast). U všech hraček to ale samozřejmě neplatí. Také
musíte mít na zřeteli, že pro dítě bude
atraktivní takový materiál, se kterým
se třeba ještě u hraček nesetkalo.
Víceúčelovost hračky – jedna ze zásadních věcí – hračka by neměla být jen
hezká a k jednomu účelu, ale zároveň
by měla nabízet více možností využití.
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Jednoduchost hračky – hračka by
neměla být s přílišnými detaily, aby
dítě bylo nuceno svou fantazií hračku dotvářet.
„Nehotovost” hračky – tento pod
úzce souvisí spodem předešlým.
Ideální je hračka, která není hotová
a hotovou se stane teprve za přispění dítěte. Skvělé jsou hračky, které
dítě ponoukají k jejímu dotváření
(pokud možno k opakovanému). Takovými bývají různé skládanky, stavebnice apod.
Hračky rozvíjející osobnost dítěte
– např. sociální dovednosti (panenky), jemnou motoriku (práce rukou,
prstů – stavebnice, šněrovadla), hrubou motoriku (pohyb nohou a celého těla – odrážedla), poznání světa
(knížky, písmenka, čísla,...), logické
myšlení (hry, hlavolamy), představivost (skládačky)...
Pokud možno co nejpestřejší
rozložení hraček – pro komplexní
rozvoj osobnosti je důležité co nejpestřejší výběr hraček. I když se asi
shodneme, že puzzle jsou výborné,
je lepší místo 10 hraček na stejném
principu (byť s jiným obrázkem),
opatřit dítěti každou hračku typově odlišnou, aby tak mohlo rozvíjet
všechny složky své malé osobnosti.

JAK VYBRAT DOBROU HRAČKU?
Velkou roli hraje několik kritérii. Tím hlavním je samozřejmě:

VĚK DÍTĚTE
0–1 měsíc
Čerstvě narozené miminko si ještě příliš nehraje. Je to jednak tím, že vidí právě jen na
vzdálenost své ruky a vnímá pouze velmi
kontrastní barvy (černou, bílou, červenou).
Úchopový reflex se navíc teprve objevuje,
takže žádnou hračku v ručičce neudrží.
Nejlepší hračky
Nejlepší hračkou pro něj budete vy sama
Miminko už vnímá váš obličej a velmi ho
zajímá. Těší se z vaší blízkosti. Mluvte na
něj, povídejte si sním a buďte mu nablízku.
2–3 měsíce
Nastupuje období prvních opravdových
hraček, i když si nedělejte iluze, že některé vaše děťátko ještě zabaví na delší dobu.
Nicméně v této době již dítě začíná lépe
ovládat své končetiny. Opakuje pohyby,
které jsou mu příjemné a způsobují mu radost. Na konci třetího měsíce se rozvíjí zrakově-pohybová koordinace.
Nejlepší hračky
Koordinaci zraku a pohybu se kojenec
učí pozorováním pohyblivých předmětů,

Svět nejmenších
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kterých se může dotýkat. Nejvhodnější
jsou hrazdičky se zavěšenými hračkami
nad postýlkou. Houpající se předměty vyvolávají snahu dítěte plácnout do
nich, aby je rozhýbalo. U miminka se tak
rozvíjí schopnost ovládat svoje tělo i vědomí, že svět kolem sebe může částečně
ovlivnit.
Pokud dítě leží na bříšku, podržte mírně nad jeho zorným úhlem hračku kontrastních barev, která vydává jemný zvuk.
Dítě se pokusí zvedat hlavičku, aby se na
lákavý předmět podívalo. Procvičování
této aktivity ‚posiluje‘ krční i žeberní svaly a také hrudníček. Podpoříte tím u něj
správné dýchání, které potřebuje, aby se
naučilo mluvit.
4-6 měsíců
Hra už pro vaše děťátko začíná mít klíčový
význam. Nastává období, kdy chce všechno
prozkoumat, většinou ovšem pusinkou.
Kromě toho ho fascinují aké zvuky, které
samo vydává, např. broukání. Začíná být
fyzicky aktivnější a společenské.
Nejlepší hračky
Pokud je to bezpečné, dovolte nemluvněti prozkoumávat svět ústy. Ujistěte se, že
všechny předměty, které ‚ochutnává‘, jsou
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čisté a dost velké na to, aby nehrozilo jejich polknutí či vdechnutí. I když se dítěti
začnou prořezávat zoubky až za několik
měsíců, hračky různých tvarů a povrchů na
kousání jsou nyní velmi vhodné.
Můžete koupit velký a lehký míč a koulet
ho k miminku – je to skvělý způsob, jak posílit jeho fyzický vývoj a koordinaci.
Společné hry, jako je schovávání tváře za
dlaně či hra na ‚kuk‘, začínají být pro něj
atraktivní kolem 5. měsíce.
7-9 měsíců
A miminka se stalo batolátko, což znamená že se velmi rychle batolí, leze, plazí se
a sedí. Tím se jeho prostor pro hru výrazně zvětšil. Jemná motorika mu umožňuje
uchopit i malé věci.
Nejlepší hračky
Pro vaše miminko se najednou každý předmět v bytě stává potencionální hračkou. Už
má sílu dosáhnout na věci ve své výškové
úrovni a dovede uchopit i malé předměty.
V tomto období je důležité odklidit z jeho
dosahu léky, jídlo pro pejska a ostatní věci,
které by mohly být pro něj nebezpečné.
Vaše miminko už také vnímá slova, pokud je
pravidelně říkáte.

Vymyslete hru, kdy budete opakovat určitá
slova a činnosti. Položte do půlkruhu kolem
miminka různé objekty a zeptejte se ho:
„Kde je kartáč? Kde je lžíce? Kde je míč?“
atd. Jednoduché hry a obrázková leporela
s krátkými básničkami jsou pro tento věk už
velmi vhodné. Pozornost miminka upoutá
i nerozbitné zrcadlo umístěné v jeho výškové úrovni. Když hází malé měkké předměty
na zem nebo bouchá do věci, je to pro něj
úžasná legrace.
V tomto věku si oblíbí také hry jako ‚Vařila
myšička kašičku‘ nebo hru na schovávanou
s různými předměty. Ukryjte je tak, aby je
dítě lehce našlo.
10-12 měsíců
Batolátko už nám začíná chodit, všude se postaví, na vše dosáhne. Rozvíjejí se i jeho smyslové, jazykové a jemně motorické schopnosti.
Začíná si hrát ‚napodobovací hry.
Nejlepší hračky
V tomto období rádo vysypává předměty z nádoby a pak je do ní opět pokládá.
Pořiďte mu krabici naplněnou čímkoli, co
může vysypat na zem (a neublíží si při tom).
Využijte jeho přirozené snahy ukládat předměty zpět do krabice a naučte ho tímto

Rodinná společenská hra Carcassonne
vám přinese spoustu zábavy
s rodinou i přáteli.
Hra je výborná nejen pro děti,
ale byla vymyšlena tak,
aby přinesla kvalitní zábavu
také dospělým. Je jednoduchá
na naučení a přitom velmi různorodá
- herní plocha se vytváří přikládáním
kartiček v průběhu hry, takže žádné
dvě partie nejsou stejné.
Hra svou originalitou
a kvalitou už zaujala miliony
lidí po celém světě.
Společenská hra pro 2 až 5 hráčů
od osmi let na 30 až 60 minut.

Stavební stroj
Rozměr: 30 cm
Číslo wiky:109407

Kvalitní hracky ze Švédska

Vláček
Rozměr: 42 cm
Číslo wiky:109401

Farmář
Rozměr: 25 cm
Číslo wiky:109418

Policejní auto
Rozměr: 15 cm
Číslo wiky:109421

Pevné

Sanitka
Rozměr: 15 cm
Číslo wiky:109420

Ohebné

Hledejte v prodejnách Wiky nebo na e-shopu: www.wiky.cz

Bezpecné

Tiché

Jednoduché

Lze mýt
v mycce

Svět nejmenších

způsobem samostatně uklízet. Rozvoj jeho
smyslových schopností podpoříte tím, že
mu nabídnete sadu plastových hrníčků,
které do sebe zapadají, nebo kroužky různých velikostí. Miminko si také oblíbí neustálé opakování stejných her s prsty a rukama, které doprovodíte říkankou nebo
písničkou. Povzbudíte tím u něj rozvoj řeči.
Kolem 12. měsíce se mu začnou líbit napodobovací hry, třeba s hračkářským telefonem, panenkami nebo zvířátky. Také vás
více včlení do svých her. Umí už používat
‚pracovní nástroje‘. Proto ho zaujmou
hračky, kdy může různé tvary zatlouct
dřevěným kladívkem do správných otvorů.
Užívejte si jeho nadšení pro hru s ním.
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které se dají skládat na sebe nebo do sebe zasouvat (kostky, kelímky a navlékací kroužky,
matrjošky). Určitě nezapomeňte na ilustrované knížky z odolného a bezpečného materiálu, dětské barvičky a motivy k vybarvování,
nebo třeba dřevěná či gumová autíčka a hudební hračky (tamburína, bubínek, rolničky).
18 měsíců až 2 roky
Vaše děťátko už je osobnost, která má svůj
názor, nejvíce ho teď baví, když může vytvářet různé tvary, vyluzovat zvyky a rozvíjet
svoje dovednosti.

13 – 18 měsíců
Vaše děťátko už poměrně jistě chodí. Už
dokáže se vším manipulovat, vše otevřít,
zavřít, rozvázat. Má radost ze všeho, co
může tahat za sebou. Začínají ho zajímat
knížky a skládanky.

Nejlepší hračky:
Pro holčičky jistě panenky, pro kluky autíčka. Pro obě pohlaví pak hračky třídící
a navlékací (rozpoznávání tvarů a manuální
zručnost), hudební hračky (pianko, xylofon,
bubínek, trubka), případně hračky, do kterých se dá bouchat (prkénko se zatloukacími kolíky) Radost jim uděláte i třeba houpacím koněm, nebo odstrkovací motorkou.

Nejlepší hračky:
Jistě to budou hračky na kolečkách, které
dítě tahá za sebou. Radost mu udělají hračky,

2 roky až 3,5 roku
Malí neposedové čím dál více upřednostňují hry na něco. Na obchod, lékaře,

www.rodinaaja.cz

nebo prodavačku. Čím dál více toho také
umí vytvořit a víc je to baví.
Nejlepší hračky:
V tomto období jsou to, jak už jsme říkali hry na dospělé a na pohádky, Radost
dětem udělají hračky jako obchod, lékař,
kadeřník a princezny, nebo třeba dětské
potřeby pro domácnost (smetáček a lopatka, žehlička, nádobíčko, rýč a dětské
kolečko na zahradu), které dovolí dětem
pracovat, když pracujete vy.
Neměla by chybět stavebnice, která dítě
v tomto věku už zabaví na celé hodiny.
Na spaní jistě každé děťátko ocení pěkného plyšáčka.
3,5 roku až 5 let
Vaše dítě už má za sebou zřejmě školkovou zkušenost a jeho nároky na hračky už
budou jiné. Upřednostní hračky, se kterými
si múže hrát a vámi společně, případně se
sourozenci.
Nejlepší hračky:
Určitě mu udělá radost zdravotnický kufříček, nebo třeba kadeřnická souprava.

Svět nejmenších

Vzhledem k tomu, že jeho motorika už
je mnohem lepší, jistě také sportovní náčiní – obruč, švihadlo, kroužky, kuželky,
hokej i kolečkové brusle. Nezapomeňte
ani na tabule a křídy, magnetickou tabuli,
koberec se silnicemi a dopravními značky
a na jednodušší konstrukční stavebnice.
Chybět by neměly ani knížky (pohádky,
jednoduché encyklopedie, knihy s hádankami a vyplňovačkami, omalovánky)
5 až 7 let
Předškolaček už bude náročnější a výběr hraček bude jistě ovlivněn tím, co kolem sebe
vidí i co mu předkládá reklama. Většinou
z hraček, které jsme nabízeli pro nižší věkovou kategorii se mu ovšem také zavděčíte.
Nejlepší hračky:
Kromě toho ho určitě potěší i společenské hry (při kterých se hází kostkou nebo
se musí počítat, stolní fotbal) elektrický
vláček, případně hračky na klíček. Rádo si
vyzkouší řemeslnické práce a stroje (navlékání korálků, dětský tkalcovský stav). Oblékací panenky s oblečky a módními doplňky
zabaví holčičky na velmi dlouhou dobu.
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BEZPEČNOST
Dalším kritériem při výběru hraček je samozřejmě bezpečnost. V obchodech je
bohužel spousta hraček, které nevyhovují
zdravotním kritériím. Podezřelé jsou hlavně
hračky bez označení výrobce či distribuční
sítě, které už na první pohled vypadají lacině a nekvalitně. Jistou záruku,že hračka dítě
neohrozí je označení CE=výrobek splňuje
všechny evropské normy pro bezpečnost.

POMOCNÍK PŘI VÝCHOVĚ
Správně zvolená hračka skvěle rozvine osobnost vašeho dítěte K rozvoji emocí jsou jistě
ideální plyšáci. Děti se s nimi rádi mazlí a hladí
jejich měkké kožíšky,svěřují jim svá tajemství
a zahání s nimi noční můry. Na oblíbeného
plyšáčka si potom vzpomenou i v dospělosti.

Naučné hry (Česko, Otázky a odpovědi,
Scrable, Slova, Kvíz atd.) učí dítě vědomostem a dovednostem.
Postřeh a paměť rozvíjejí interaktivní hračky, ale i obyčejné pexeso. Míče,
vozíčky, kočárky, tahací hračky pomáhají
rozvíjet koordinaci svalů a dítě získává jistotu v pohybu.
Vkládání tvarů, lego a podobné stavebnice, stejně jako navlékání korálků
rozvíjejí jemnou motoriku. Stavebnice,
tabule, hudební nástroje, barvy rozvíjejí
kreativitu.

Stolní hry rozvíjejí zdravou soutěživost,
umění vyhrávat i prohrávat, spojují celou
rodinu.
Strategické hry fascinují promyšleným
příběhem (Carcascone, Osadníci z Katanu),
dětí mají možnost něco nového vybudovat
a prožívat příběh.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Malysvet.cz, Mahracka.cz, super.cz,
pppbruntal.cz

Prodej výukových a didaktických hraček a her.
Hračky, které budou motivovat a rozvíjet Vaše děti.
Skvělé ceny a každý týden nové slevy!
Zboží skladem, rychlé dodání.
Nabízíme stavebnice, mozaiky, výukové hry, magnetické
stavebnice, interaktivní hračky, skládačky, dřevěné hračky
a hry, míchací xy a jiné.
Hračky vybíráme společně s našimi dětmi.
Množstevní slevy pro jesle, školky a školy.
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Aby mu chutnalo...
Jedna skupina dětí by jedla pořád a všechno
a druhé se nezavděčíte ničím. Jak se s tím poprat?
Odpovídá MUDr. Petr Karger, praktický lékař pro děti a dorost.

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

JEN 10% JE NEMOC
U velmi nízkého procenta dětí znamená nechutenství nemoc - zažívacího traktu, poru-

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

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

KDYŽ SE NA TALÍŘI JÍDLA NEDOSTÁVÁ
Dětské obezity přibývá stejnou měrou, jakou ubývá pohybu a dodržování
pravidel zdravého životního stylu. Příliš brzké seznámení dětí s pochutinami typu párek v rohlíku, hranolky, návštěvy fast-foodů sehrály v tomto
procesu zásadní roli. Strava plná „prázdných“ tuků a cukrů na zdraví
rozhodně nepřidá, zato se dobře ukládá v tukových zásobách.
Je známé, že množství tukových buněk si
člověk vytváří v prvních dvou letech života,
pak se už jen zvětšují nebo naopak zmenšují. To by si rodiče měli uvědomit včas.

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

První třída

– jak jí zvládnout?
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Nastoupilo vaše dítě
v září do první třídy?
Jistě pro vás není žádnou
novinkou, že to pro něj
znamená velkou změnu…
Z předškoláka, jehož
hlavní životní náplní
byla hra, se takřka ze
dne na den stal školák,
který se musí vyrovnat
se spoustou nových
povinností a zcela novým
denním režimem.

Škola základ života

I pro ty děti, které již měly natrénovány určité dovednosti i návyky z mateřské školky,
je všechno trochu (anebo více než trochu)
jinak. Školka, byť už byla spojená s ranním
vstáváním, více či méně chaotickým vypravováním se z domu, adaptačními problémy,
zvykáním si na nové prostředí a na nové kamarády, byla spíše zábavou a rekreací. Více
než každodenní zaměstnání představovala
zájmový klub, kde se dítě sešlo s přáteli, pobavilo se a prožilo něco zajímavého.

ŠKOLA NENÍ ŠKOLKA

soustředit se, to znamená po dobu pětačtyřiceti minut vyvinout přiměřenou pozornost
na předmět výuky. Velké nároky klade i vývoj grafomotoriky, tedy nácvik psaní. Apeluji
v tuto chvíli na rodiče, aby ho dítěti alespoň
usnadnili vhodně zvolenými pomůckami.
Dítě se ve škole také musí naučit samostatnosti, spolupráci a respektu k pravidlům.

•

Co můžete udělat pro to, abyste
svému prvňáčkovi pomohli
zvládnout všechny uvedené
nároky?

•

Škola je už povinností v pravém slova smyslu.
Není možné si ráno prostě vzpomenout,
že se nikam nejde, protože je venku tak
krásně, nebo naopak tak ošklivě, že se
člověk ostýchá vystrčit nohu zpod peřiny.
Nelze si vymínit návrat domů po „o“, když
je konec vyučování až odpoledne. A místo
obrázků a neumělých rukodělných výrobků
dítko domů přináší domácí úkoly a papírky
se vzkazy pro rodiče.

•

NÁROČNÉ NÁROKY

•

V prvním roce se dítě ve škole setkává
s mnoha náročnými úkoly. Musí zvládnout

•

•

Zaměřte se na přípravu. Vysvětlete dítěti, co ho ve škole čeká, vyhněte se
strašení, ale naopak se soustřeďte na
to, co by se mu ve škole mohlo líbit
a co by ho mohlo bavit.
Motivace je důležitá. Povzbuzujte dítě,
nešetřete chválou a s kritikou zacházejte jak s kořením – používejte ji uměřeně a s citem.
Naslouchejte svému dítěti. Dávejte najevo zájem o to, jak se cítí.
Dopřejte mu odpočinek. Škola je těžká
práce a není divu, že je šestileté dítě
unavené.

•

•

•

Poskytněte mu prostor na hru. Malý
školák je především dítě a pro dítě je
hra stále velmi důležitou záležitostí.
Učte se společně. Naučit se učit není
jednoduché a dítě potřebuje vaši
pomoc a povzbuzení. Nepřehánějte
to ale délkou domácí přípravy a dítě
zbytečně nepřetěžujte.
Vychovávejte dítě k samostatnosti. Nechte svého prvňáčka, aby se
sám oblékal a připravoval si věci do
školy. Svěřte mu některé domácí
povinnosti, které bude pravidelně
vykonávat.
Poznejte, v čem je dítě dobré, v čem
vyniká. Posilujte jeho zájmy a tím
i jeho sebevědomí.
Spolupracujte se školou. Komunikujte s učitelem svého dítěte, případné problémy s prospěchem nebo
chováním se snažte řešit společně.

CO DĚLAT, POKUD SI NEMŮŽE
ZVYKNOUT?
Většina dětí se do školy těší. Co však dělat,
pokud se těšení a radost změní na odmítání, nechuť či slzičky?

Škola základ života

Dítě může být na školní docházku nezralé. Pokud má prvňáček zásadní problémy
s adaptací, je plačtivý, nemůže se odloučit
od svých hraček, stýská se mu po kamarádech ze školky a obtížně zvládá přípravu
do školy, je vhodné konzultovat stav s psychologem v pedagogicko-psychologické
poradně. Ten buď doporučí dodatečný odklad, nebo rodičům poradí, jak dítěti zvykání na školu ulehčit.
Problém může být v osobnosti dítěte.
Introvertní, plaché a uzavřené či nejisté
děti můžou přechod na nový režim
zvládat obtížněji. Snažte se dítěti dodat
sebedůvěru. Buďte trpěliví, povzbuzujte ho
a chvalte za každý pokrok.
Jistou nevýhodu také zpočátku mohou mít
děti, které jsou menšího vzrůstu. Zjednodušeně to lze napsat i tak, že drobný introvertní intelektuál může v prvních týdnech či
měsících být méně úspěšný než jeho méně
intelektuálně obdařený spolužák, který je
ale velký a společensky obratný. Časem se
tyto rozdíly srovnají.
Neúspěch ve škole může být další příčinou
nechuti k učení a ke škole obecně. Hledejte
příčiny, proč se vašemu dítěti ve škole neda-
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Dítě se stalo
školákem,
ale je stále jenom
dítětem, i když má
nový společenský
status.
ří. Zapojte do řešení učitele dítěte, případně
odborníka – psychologa.
Pokud se dítě do školy netěší, může být na
vině i učitel nebo prostředí ve třídě. Zde
může být řešení velmi obtížné a může vést
i k přeložení do jiné třídy nebo ke změně
školy.

CO DĚLAT, POKUD MU NEJDE
ČTENÍ A PSANÍ?
Už v první třídě se mohou projevit obtíže se
soustředěním, hyperaktivitou, špatnou pamětí či neschopností vnímat rytmus slova.
S jistotou bývají poruchy učení diagnostikovány až ve druhé třídě, poté, co si dítě
alespoň částečně osvojí a zautomatizuje
správné tvary všech písmen. Pokud však už

prvňáček nestačí tempu ostatních, má výrazné problémy se čtením nebo psaním, je
vhodné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, kde psycholog odhalí příčinu
potíží a doporučí možnosti jejich řešení.

CO DĚLAT, POKUD NEMÁ
KAMARÁDY?
Ne každé dítě, stejně tak jako ne každý dospělý, umí snadno navázat vztahy v novém
prostředí. Pokud i vaše dítě patří mezi ty,
které k utvoření nového přátelství potřebují
víc času, nenuťte ho za každou cenu účastnit se velkých společenských akcí, ale zkuste ho začlenit do menší skupiny – kamarády
může najít třeba v zájmovém kroužku.
Podporujte ho také v tom, aby si občas pozvalo spolužáky na návštěvu k sobě domů.
Ve známém prostředí se bude cítit jistější
a bude pro něj snazší překonat ostych.
Nezapomeňte, že vy svoje dítě znáte nejlépe. Pokud máte z jakéhokoliv důvodu pocit, že něco není v pořádku a že vaše dítě
není ve škole spokojené, hledejte příčiny
dřív, než problém naroste.
Zdroj: Babyweb.cz
Foto: SAMphoto.cz

velká soutěž

o AUTO nebo DOVOLENOU
Varianta 1

Oslavte s námi 20. výročí od založení firmy

Chcete-li se soutěže zúčastnit, pak Vaším úkolem je odpovědět na 3 jednoduché otázky

NEBO

Varianta 2

1. auto
au Škoda Octavia
2. auto
au Škoda Roomster
3. lu
luxusní dovolená
moře pro 2 osoby
um

it:
out koup
zapomen

Ne

4.
5.
6.-10.
11.-15.
16.-20.

Další informace na:

www.dacom.cz

tý
týdenní pobyt v lázních pro 2 osoby s procedurami
týdenní
tý
pobyt v lázních pro 2 osoby
1 BW
cen
cena zlatýVarianta
set řetízek
s náramkem
cena zlatý řetízek
cena
cen zlatý náramek

vy

doplněk stra

Hlavní výhry do soutěže, automobil Škoda Octavia a Škoda Roomster, zajišťuje společnost VISTA car Hodonín, prodejce a servis vozů Škoda.

Varianta 2 BW

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1.

a) želatinový hydrolyzát
b) krystalický kolagen čistoty 99,9 %
c) glukosamin sulfát

3.

a) několik tablet několikrát denně
b) pouze jedenkrát denně
c) 3x denně jednu tobolku

oto

ní f

rač
lust

I

2.

a) pro podporu růstu vlasů
b) na klouby
c) na výživu svalů

K výstřižku se zaškrtnutými odpověďmi nezapomeňte přidat i příslušné počty čárových kódů!!!
1)

Podmínky soutěže: Všechny správné odpovědi, s příslušným počtem čárových kódů, budou zařazeny do slosování o ceny. Odpovědi bez přiložených čárových

kódů nebudou zařazeny do slosování! Soutěž trvá od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012. Slosování proběhne 23. ledna 2013. K odpovědi můžete použít výstřižek (z časopisů,
internetu nebo z příbalových letáčků), nebo stačí jen napsat číslo otázky a písmenko správné odpovědi + přiložit čárové kódy. Uveďte vždy svou zpáteční adresu.
Své odpovědi zasílejte poštou na adresu:

DACOM Pharma s.r.o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov.

Město a PSČ:

MR
J

Ulice a číslo:

2

Jméno a příjmení:

Seriál

Ach ty nemoci

Celiakie a fenylketonurie
O dětech, které drží
některou z přísných diet
toho obvykle mnoho
nevíme, pokud se nás to
bezprostředně netýká.
Co znamená v praxi
onemocnění celiakie,
nebo fenylketonurie?
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Seriál

CELIAKIE
... je trvalá nesnášenlivost lepku, při které
vzniká poškození sliznice tenkého střeva
u vnímavých jedinců. Pro vznik tohoto onemocnění je potřeba exogenní faktor lepek
(gluten). Lepek a jeho v alkoholu rozpustná
frakce gliadin působí u vnímavých jedinců
morfologické změny na sliznici tenkého
střeva s atrofií klků a hyperplazií krypt.
Prevalence se udává 1:1000, podle posledních zpráv 1:300. Symptomatologie se liší
podle věku, ve kterém se onemocnění projeví. Klasické projevy ve věku 7–24 měsíců
jsou neprospívání a střevní symtomatologie.
Se zvyšujícím věkem ubývá střevních projevů,
které mohou i zcela chybět, a může se projevit zpomalení růstového tempa. U celiakie je
vždy podezřelý především malý vzrůst. Každé
dítě s malým vzrůstem by proto mělo být vyšetřeno i s ohledem na vyloučení celiakie.
Pro stanovení diagnózy je rozhodující diagnostická enterobiopsie, provedená na
specializovaném pracovišti. Potvrdí-li se diagnóza, nasazuje se bezlepková dieta. Hrubou chybou je nasazení bezlepkové diety
na zkoušku, bez histochemického nálezu
(nejčastěji při pokusu, zda se po této dietě nezlepší kožní problémy, ekzémy apod.).

Další chybou je představa, že se z celiakie vyroste. Celiakie je celoživotní záležitostí, jen
se s věkem mění symptomy, které mohou
uniknout pozornosti (anemie, únava, poruchy menstruace u dívek, kožní projevy).
Základem léčby je přísná bezlepková dieta,
a to doživotní, na samém počátku onemocnění i přechodně bezmléčná (v atrofické
sliznici je dočasně snížená aktivita laktózy).
Nutná bývá také suplementace vitaminy.
Zvláště nebezpečné je její nedodržování
během růstu a těhotenství!

roxylázy v játrech (pacienti nemetabolizují
aminokyselinu fenylalanin).
V naší populaci je výskyt fenylketonurie
1:10000. V ČR se provádí novorozenecký
screening (4. až 5. den po narození se z patičky odebírá kapilární krev) od roku 1969.
Onemocnění je celoživotní, dietní léčba je
založená na výživě se sníženým příjmem
přirozených bílkovin. Denní potřeba bílkovin ve výživě musí být suplementována
umělou směsí esenciálních aminokyselin bez fenylalaninu, která je obohacena
o ionty, stopové prvky a vitaminy, a to vždy
v závislosti na věku. Je třeba celoživotní
monitorování léčby, které zajišťují specializovaná metabolická centra.
Při pozdní diagnóze nebo nedodržování diety je poškozován mozek dítěte projevující
se snížením intelektu a psychomotorickou
retardací. I při včasném záchytu je však
nezbytná spolupráce lékaře a rodiny, přísné dodržování léčby ze strany rodičů a ve
vyšším věku i samotných jedinců s tímto
onemocněním.

FENYLKETONURIE
... neboli hyperfenylalaninemie typ l je vrozené metabolické onemocnění způsobené
poruchou aktivity enzymu fenylalaninhyd-

Abecedazdravi.cz
Foto: SAMphoto.cz

Ochutnejte čajové delikatesy

Pickwick

Představte si šálek čaje, který provoní váš dům lahodnou vůní exotického koření, čaj který chutná jako oblíbený ovocný
nebo čokoládový zákusek, čaj který vás přenese do vzdálené Indie nebo orientálního Maroka, čaj který byl navržen
přesně podle chutí a preferencí českých zákazníků. Právě taková je nová řada čajů Delicious Spices.
Ochutnejte zejména tři novinky vytvořené exkluzivně pro české spotřebitele. První z nich je Sweet Apple – kombinace pečeného
jablka přelitého teplým karamelem a posypaného voňavou skořicí. Další ovocnou příchutí je Spiced Orange, pro kterou je
charakteristická intenzivní chuť pomeranče zvýrazněná aromatickou skořicí a exotickou opuncií. Lemon Sorbet je kombinací
citronového sorbetu se sladkou chutí citronového likéru Limoncello.

Více na

www.pickwick.cz

Zdraví

Probiotika, prebiotika
nebo

symbiotika?
Probiotika, prebiotika a symbiotika
– všechny tyto pojmy slýcháme, ale obvykle nevíme tak úplně, co znamenají.

Probiotika

44

•

jsou živé mikroorganismy žijící ve střevním traktu (bakterie - nejčastěji laktobacily a bifidobakterie) prospěšné pro lidské zdraví,

•

stimulují imunitní systém, výrazně se podílí na obranyschopnosti celého organismu,

•

upravují bakteriální osídlení tlustého střeva = brání přemnožení škodlivých bakterií a kvasinek (produkují organické
kyseliny, tím dochází k poklesu pH, což vede k zastavení růstu
„špatných” bakterií),

•

podílí se na mnoha biochemických procesech v našem trávicím traktu, na trávení některých složek potravy a tvorbě některých vitamínů (např. vitamin K a vitaminy B),

•

•

působí protinádorově: poklesem pH a potlačením růstu hnilobných bakterií klesá tvorba rakovinotvorných látek v samotném
střevě. Kromě toho mohou probiotika karcinogenní látky rozložit
(chemicky) a tím jim zabránit v devastaci,

pomáhají zmírňovat nežádoucí účinky terapie antibiotiky
a chemoterapeutiky,

•

příznivě působí při vyšší hladině cholesterolu - jejich působením dojde k rozkladu solí žlučových kyselin a uvolněný cholesterol se nemůže zpátky vstřebat (v této funkci si vede nejlépe
Lactobacillus acidophillus)

•

příznivě působí při redukci hmotnosti - probiotika by měly
být součástí každé redukční diety.

•

zvyšují odolnost proti průjmovým onemocněním, přirozeným způsobem napomáhají při vyměšovacích potížích,

•

snižují aktivitu potencionálně nebezpečných látek v tlustém
střevě, které mohou vznikat při špatném trávení,

www.rodinaaja.cz

Prebiotika
Jsou to látky, které slouží jako potrava bakteriím, které pozitivně ovlivňují zdraví člověka - jak probiotickým, tak tělu
vlastním. Jedná se nejčastěji o složité sacharidy (oligo- a polysacharidy), které nejsou rozloženy a vstřebávány v lidském tenkém
střevě. Patří sem např. rozpustná vláknina (např. inulin, pektin),
oligofruktóza, laktóza (12x vyšší množství v mléce mateřském než
v kravském), ovesné vločky, aj.

Symbiotika

Za t
o

Pozitivní efekt je vyšší, když se kombinují probiotika a prebiotika.
Takové výrobky jsou vhodné při průjmových onemocněních i zácpě.
Spojení probiotik a preboitik zlepšuje přežití a usídlení probiotických
mikroorganismů ve střevě, a tím se účinně potlačuje množení a aktivita škodlivých bakterií, což následně přispívá k posílení imunity. Jde
tedy o symbiotický účinek, proto pojem symbiotika.

ěr
obn učím
os

Zdraví

Probiotika
– „pro život“
Tak jsme si, řekli, o co se jedná, pojďme se podívat, kde důležité mikroorganizmy najdete. 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.

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

RECEPT

Zdravá vánoční tatarka
Ingredience:

1 kelímek Kysané smetany
z Valašska
2 ks kyselé okurky

1 ks malé cibule
1 lžička hořčice
pepř, sůl

Postup:

Okurek nakrájíme na malé kousky, cibuli nastrouháme a smícháme s Kysanou smetanou
z Valašska. Přidáme hořčici, sůl a pepř dle chuti.
Můžeme přidat i nasekanou petrželku a kopr.
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Zdraví

Atopický
ekzém
Pokud vaše dítě trápí
atopický ekzém, určitě víte,
jak moc nepříjemný dokáže
být. Jedná se o zánětlivé
kožní onemocnění,
charakterizované svěděním
a suchostí kůže. Začátek
onemocnění bývá
obvykle v raném dětství
a je charakteristické
dlouhodobým průběhem
s opakovaným novým
vzplanutí zánětu. Je
součástí atopického
syndromu, tzn. může
se sdružovat s projevy
senné rýmy, astmatu,
potravinovou alergií.
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Zdraví

PROČ VZNIKÁ?
Atopický ekzém je výsledkem patologické
imunitní odpovědi organismu, jež vzniká na
základě vrozené dispozice. Genetický podklad je jen částečně znám.

šířit na trup, končetiny, celou hlavu. Kůže
kolem úst, po stranách nosu a na místech,
kde naléhají pleny, bývá nezměněna. Ekzém výrazně svědí, děti jsou neklidné a nemohou spát.

Atopický ekzém patří mezi nejčastější
kožní onemocnění s výskytem až téměř
u 20 % školních dětí. Pokud je atopický ekzém přítomen u obou rodičů, je
pravděpodobnost vzniku ekzému u dítěte 81 %, pokud má ekzém jeden z rodičů, potom 56 %.

Forma dětská
Ekzém se postupně stěhuje z obličeje na
místa typická pro tuto fázi, tj. do loketních
a pokolenních jamek. Na zápěstí začínají
být patrné známky zhrubění a popraskání
kůže. Svěděním dochází ke vzniku nových
kožních projevů.

Projevy ekzému mohou zhoršovat alergeny
v prostředí (vzdušné a potravinové alergeny), ale i jiné dráždivé látky, znečištěné
ovzduší a stres.
Příznaky ekzému se objevují většinou do
6 let života dítěte. Průběh onemocnění se
rozděluje do tří fází:

Forma dospělých
U 10 % pacientů může atopický ekzém
začít až v dospělosti. Místa postižené kůže
jsou stejná jako při dětské formě, ale navíc bývá postižena kůže obličeje a krku,
výjimečně dochází k rozsevu ekzémových
změn na celý kožní povrch (tzv. erytrodermie).

Forma kojenecká
Začíná typicky ve 3. měsíci života červenými pupínky až puchýřky s šupinami nebo
mokváním na tvářích, bradě, ale může se

Průběh atopického ekzému může být
komplikován infekcemi, a to bakteriálními
(impetiginizace), virovými (moluska, opar),
houbovými (plísně).

Atopický ekzém se může sdružovat s řadou
dalších onemocnění – s astmatem a sennou rýmou, s chorobami očí, s kopřivkou,
alergiemi na léky, s migrénou, ale také
s ichtyózou, vitiligem či areátní alopecií
a s některými syndromy.
K určení diagnózy atopického ekzému
nejsou k dispozici žádné spolehlivé laboratorní testy, diagnóza se proto stanovuje
na základě klinického vyšetření, a to podle
přítomnosti nejméně tří velkých a tří malých příznaků.

PŘÍZNAKY NEMOCI
Velké příznaky
Svědění, typická lokalizace a typ kožních
změn, chronický průběh, atopie v rodině.
Malé příznaky
Suchost kůže, ichtyóza, bílý dermografismus, bledost nebo zarudnutí obličeje,
ztmavnutí kůže kolem očí, prořídnutí
zevní části obočí, vráska pod dolním víčkem, světloplachost, šedý zákal, snížená
hranice vlasů, ekzém ve kštici, ekzém

Univerzální konopná mast
Vyrobena z celých rostlin

Ekzémy, lupénka,

bolesti zad a páteře,

hemoroidy, akné, záněty, bércové vředy,
bolesti svalů, kloubů,
křečové žíly, proleženiny, ...

První zdravotnický
prostředek z konopí v ČR

www.konopnyshop.cz

Zdraví

prsních bradavek, olupování kůže nebo
puchýřky na ploskách a dlaních, praskliny
kůže za ušima, zvýraznění ústí vlasových
folikulů na pažích, bělavé skvrny na pažích, nesnášenlivost potravy, vlny, zvýšená hladina imunoglobulinu třídy E (celkového nebo specifického).

CO DĚLAT, ABY SE STAV
NEZHORŠOVAL
Základní opatření, kterými lze předejít nová
vzplanutí ekzému zahrnují:

ČEMU SE VYHNOUT
•

•
•

látkám a činnostem, které kůži dráždí (nešetrné čisticí prostředky, dlouhé
koupele v horké a studené vodě, závodní plavání aj. vodní sporty, oděvy
z vlny a hrubých materiálů, pocení,
pokud není možné následné rychlé
osprchování)
známým alergenům (podle doporučení dermatologa)

LÉČBA
•
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vyloučení látek a činností, které kůži
dráždí (detergenty, časté koupání,
koupele v horké a studené vodě, nošení oděvů z vlny, pocení)

•

vyloučení alergenů (bezprašné prostředí, žádné koberce, peřiny, domácí
zvířata)

•

hydratace a promazávání kůže (sprchování vlažnou vodou, používání
šetrných čistících prostředků, pečlivé
osušení kůže a její promazání)

www.rodinaaja.cz

Léky
V léčbě konkrétních ekzémových změn se
pacient neobejde bez pomoci dermatologa, který volí zevní prostředky léčby podle
stadia choroby – mokvající ekzém se obvykle ošetřuje obklady, akutní nemokvavé
projevy nejlépe ustupují po použití místních
léků, které mají silný protizánětlivý účinek.
To jsou buď kortikosteroidy nebo topické
imunomodulační léky, pimecrolimus a tacrolimus.

Místní kortikosteroidy
Kortikosteroidy byly tradičně používány
k zvládnutí akutního, nového vzplanutí ekzému. Léčba kortikosteroidy patří
vzhledem k jejich nežádoucím účinkům
(možnost celkového vstřebání, vznik šedého zákalu, atrofie kůže s rozšířenými
cévami, nadměrným ochlupením aj.) do
rukou dermatologů. Ti obvykle předepisují
kortikosteroidy jen na nezbytně dlouhou
dobu, na ekzémové projevy jednou denně a postupně četnost ošetření snižují
a přecházejí na promazávání kůže nebo
kombinují léčbu s jinými protizánětlivými
místními léky či postupy podle aktuálního
stavu kůže (s antibiotiky, světloléčbou ultrafialovým zářením aj.).
Místní imunomodulátory
(pimecrolimus, tacrolimus)
Jedná se o novou generaci místních léků,
které zasahují do imunitní reakce kůže,
a tím i do samé podstaty atopického ekzému. Jsou to léky, které podle dosavadních
zkušeností nemají nežádoucí vedlejší účinky kortikosteroidů. Proto se doporučují na
rozdíl od kortikosteroidů k dlouhodobému

CANNABIDIOL Z KONOPÍ PROTI EKZÉMU
KONEČNĚ VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ

CANNABIOX E

PRVNÍ PRODUKTY
NA BÁZI NEPSYCHOAKTIVNÍCH CANNABINOIDŮ
v nové vysoce protizánětlivé dermatologické kompozici Bocanol*
*unikátní para-natursteroid, který pomáhá odstranit projevy ekzému
a nemá negativní účinky na organismus

LÉKAŘSKY OVĚŘENO KLINICKÝMI TESTY
URČENO I PRO DĚTI

světová novinka
laboratoří CutisHelp
v České republice

VYSOKÁ ÚČINNOST

Bocanol
Cannabiox E – aktivní krém 50 ml a aktivní emoliens 200 ml

www. C A N N A B I OX .cz

DLOUHODOBÁ BEZPEČNOST

Zdraví

používání, kterým lze dokonce předejít
nové vzplanutí ekzému. Používají se zpravidla 2 x denně na ekzémové projevy a jsou
k dispozici ve formě krému (pimecrolimus)
nebo masti (tacrolimus). Léčbu těmito preparáty řídí výhradně dermatolog.
Obě léčiva lze kombinovat s používáním
kortikosteroidů, pokud je to nutné.
Vzhledem k bezpečnostnímu profilu obou
preparátů jsou tyto léky doporučovány
k ošetřování ekzému na těch částech těla,
kde nejvíce hrozí vznik nežádoucích účinků
kortikosteroidů, tj. na obličeji a krku (včetně očních víček). Oba preparáty je možné
používat i na kteroukoli jinou část těla
(pozn. ale zdravotní pojišťovny tyto léky při
použití na jiná místa na těle nehradí).
Celkové léky
Pokud neustupuje atopický ekzém při používání místních léků, podávají se léky systémové (antibitotika, antihistaminika, cyklosporin A, systémové imunomodulátory),
event. se používají i další metody (fototerapie, balneofototerapie).
Ostatní metody
Základem léčby atopického ekzému je pravidelné a důsledné promazávání kůže vhodnými emolienciemi a respektování zásad, které
mohou zabránit nová vzplanutí onemocnění.
K promazávání kůže je k dispozici velké
množství mastí a krémů, mezi kterými si
pacient musí nalézt takový prostředek, který nejlépe vyhovuje jeho kůži – zevní prostředky je nejlépe opět konzultovat s dermatologem. Moderní emoliencia splňují
všechny požadavky jak na jejich účinnost,
tak na kosmetickou snášenlivost.
Každý pacient se musí naučit rituál ošetřování kůže, jenž by se měl stát pravidelnou
součástí denní hygieny.
K šetrnému mytí kůže se doporučují přísady do koupele, které jsou k dispozici
v lékárně.
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In je i konopná kosmetika. V Česku existuje několik výrobců konopné kosmetiky.
Zatímco někteří výrobci do svých přípravků
přidávají lisovaný konopný olej, jiní extrahovaný. „Extrakcí se z konopí vytáhne více
účinných látek. V lisovaném oleji zůstávají
nežádoucí bílkoviny, odpadní látky a podobně a olej se dále musí chemicky stabilizovat,” vysvětluje odborník na tuto kosmetiku, doktor Skalický.
„Přípravky z konopí mají tu vlastnost, že
při dlouhodobém používání dochází téměř
k vymizení příznaků, ovšem netvrdím, že
léčí,” upozorňuje Jiří Skalický.

Obávat se při používání konopné kosmetiky jakýchkoli halucinací se opravdu nemusíte. Vyrábí se totiž ze schváleného konopí
technického, kde je jen půl promile halucinogenu THC, zatímco v "pravém" konopí
setém tři až pět procent.

Zdroj: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.,
dermatology.cz
Foto: SAMphoto.cz

UŽ ANI SLZIČKU
PRO MOJI KŮŽIČKU !
MÁMA MĚ MAŽE KRÉMY
A TEN PROTIVNÝ EKZÉM JE PRYČ !
VYTVOŘENO LÉKAŘI
OD 0 VĚKU

- EKZÉM konopný krém
- OPRUDÍK konopný krém
- konopný tělový BALZÁM
- konopná mycí EMULZE

Více informací na:

– speciální dětská kosmetika s aktivními přírodními složkami pro zklidnění,
regeneraci a posílení odolnosti kůže při ekzému, kopřivce, alergii a jiné přecitlivělosti dětské pleti.

INZ _MIM_210x148.indd 1

farmaceutické laboratoře
v České republice
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Homeopatie
– chřipka a nachlazení
Chřipkou hovorově označujeme
velké množství virových infekcí
objevujících se v epidemiích,
zejména ve studených zimních
měsících.

Máme ve skutečnosti na mysli širokou škálu chřipkových onemocnění, která v sobě
zahrnují zvýšenou teplotu, bolest hlavy, nachlazení, rýmu, bolest svalů, bolest v krku,
až po skutečnou chřipku, která je charakteristická brutálním nástupem symptomů,
z plného zdraví, s horečkou 38–40 °C a je
doprovázena zimnicí, mrazením, bolestmi
ve svalech a kloubech a velkou únavou.
Tento stav přichází často tak náhle, že nemocný si je schopen vzpomenout i na hodinu, kdy přesně obtíže začaly. Příznaky mohou být obohaceny o bolesti hlavy, bolesti
za očima, zažívacími potížemi a dráždivým
kašlem, který je poměrně běžný a charakteristický.
Homeopatická léčba představuje šetrnou
terapii, která stimuluje obranné mechanismy organismu. Je vhodná i pro malé děti,
pro těhotné a kojící, pro seniory. Nemá
žádné známé nežádoucí účinky. Pacientovi
může výrazně pomoci i v případě chřipkových onemocnění. V různých fázích nemoci
je možné podat rozdílné léky, dle vývoje
stavu. Při prvních příznacích chřipky mohou
být užitečné homeopatické léky Aconitum
napellus a Belladonna (prudký nástup symptomů), Ferrum phosphoricum a Oscillococcinum (od prvních příznaků, v počáteční
fázi rozvoje nemoci). Později léky vybíráme
dle symptomů rozvinutého stavu

54

www.rodinaaja.cz

Inkubační doba chřipky (od nákazy po
první příznaky) může být až 3 dny. Ranými příznaky chřipky jsou zimnice, horečka, vyčerpanost s bolestmi kloubů, svalů
a zad. Tyto symptomy může doprovázet
bolení v krku, bolest hlavy, rýma, kašel
a průjem.
Někdy je třeba podat různé léky v různých
fázích nemoci. Často použijeme 2–3 léky.
Ne však najednou, ale dle vývoje stavu postupně.
Při prvních příznacích chřipky mohou být
užitečná homeopatika – Aconitum, Belladona (prudký nástup symptomů) Ferrum
phosphoricum, Oscillococcinum (mírnější
nástup). Později léky vybíráme dle symptomů rozvinutého stavu.

PRUDKÝ NÁSTUP PŘÍZNAKŮ
Aconitum napellus 15 CH
Jedná se často o následek prudkého nachlazení, z chladného, suchého, mrazivého
počasí a studeného větru. Horečka z úplného zdraví, náhlá, prudká.
Příznaky:
•
Rudá, horká, suchá kůže.
•
Velká žízeň na velké množství studeného nápoje.

•

•

•
•

Úzkost, třes, neklid, podrážděnost.
Nemocný má strach o svůj stav, ze
smrti, panika.
Nepotí se, pokud ano, tak ledový pot.
Může mít zimnici. Zimnice a horkost se
rychle střídají.
Často suchý kašel, laryngitida.
Pacient se zhorší navečer a před půlnocí.

Belladonna 9 CH
Prudký počáteční nástup symptomů. Náhle
velmi vysoká teplota.
Příznaky:
•
Překrvení a horkost v obličeji (končetiny mohou být studené), rozšířené
zornice, suchost v ústech, sklon mít
halucinace při horečce, dosti trpí.
•
Pulsující bolesti, nemocný může mít
křeče.
•
Smysly napjaté – pacient nesnáší hluk
a ostré světlo. Chce temno a naprosté
ticho. Přecitlivělost k dotyku.
•
Neklid, podrážděnost, schvácenost.
•
Může se potit, ale obvykle horká a suchá kůže.
•
Žízeň nemusí být velká. Chce často napít, ale jen, aby zvlažil rty.

Zdraví

ZÁKLADNÍ ROZLIŠENÍ:

POZVOLNÝ NÁSTUP PŘÍZNAKŮ

Kůže:
Aconitum napellus 15 CH – suchá horká
kůže, nepotí se
Belladonna 9 CH – ještě větší horkost pokožky, pocení na zakrytých částech těla

Ferrum phosphoricum 9 CH
•
Horečka s růžovými tvářemi a bledým
obličejem, není tak intenzivní a prudká,
nepřítomnost významných symptomů.
•
Postupný nástup mírné teploty, vhodný
pro začátek nachlazení.
•
Žízeň mírná. Často se potí. Třes. Chvění.Bolest hlavy. Celkově na pacientovi
nic závažného neshledáváme.
•
Může snadno krvácet z nosu, bolesti
v uchu, bolestivá tracheitida a kašel
(tzn. nemoc sestupuje na průdušky).

Celkový stav:
Aconitum napellus 15 CH – bojí se ohrožení, smrti, neklid, úzkost pociťuje na srdci,
hrudníku, nepřítomno delirium
Belladonna 9 CH – vše se soustřeďuje do
hlavy, bojí se imaginárních věcí, má delirium,
částečná strnulost, křeče a záškuby ze spaní.
Eupatorium perfoliatum 9 CH
•
Celkový stav je velmi dramatický.
•
Hlava při chřipce bolí úporně, bolí i oči,
velké bolesti kostí, svalů a celých končetin.
•
Záda jsou bolavá a ztuhlá.
•
Horečka se střídá se zimnicí. Horečka
v podobě záchvatů (periodicita) např.
každých 24 hodin.
•
Pacient se většinou nepotí, nebo vidíme návaly chladné a lepkavé kůže
s horkou a suchou pokožkou.
•
Pije stále, žízeň je neuhasitelná, touží
po studených nápojích.

Gelsemium
•
Teplota není vysoká.
•
Nápadná je výrazná schvácenost,
únava, obluzenost a třes spojený se
slabostí.
•
Rudý obličej a tepající bolest hlavy.
•
Bolesti (mrazení) v zádech, v kloubech a končetinách. Bolest svalů,
hlavy.
•
Pacient dává přednost pomalému
pohybu, touží po dotyku.
•
Nemá žízeň nebo je malá.
•
Pocení v návalech.

Rhus toxicodendron 9 CH
•
Lék často na stavy po propocení
s prochladnutím nebo promočením.
•
Bolesti a ztuhlost svalů a kloubů, zlepší
se neustálým mírným pohybem, teplem.
•
Zhoršení nastává po větším odpočinku nebo po námaze, kolem půlnoci.
•
Pocení v posteli – třese se, když je odkrytý. Potí se jen tělo, hlava je suchá.
•
Přestože má teplotu, má na těle studená místa.
•
Velká žízeň na studené nápoje.
•
Opary v ústech a okolo úst (herpes).
Eupatorium perfoliatum 9 CH
•
Celkový stav je velice dramatický.
•
Hlava při chřipce bolí výrazně, bolí
i oči, velké bolesti kostí, svalů + celých
končetin.
•
Záda jsou bolavá, ztuhlá.
•
Horečka se střídá se zimnicí. Horečka
v podobě záchvatů (periodicita) např.
každých 24 hodin.
•
Většinou se nepotí, nebo jsou návaly
chladné a lepkavé kůže s horkou a suchou pokožkou.
•
Pije stále, žízeň je neuhasitelná, touží
po studených nápojích.

ČESKÁ HOMEOPATIE
zdraví pro ty, které máme rádi

Co je česká homeopatie?
Česká homeopatie je homeopatie, speciálně upravená pro českou populaci. Již Hippokratovi se připisuje myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu
nebo země, odkud pochází pacient. Na základě poznatků plynoucích z podrobného
studia a zkušeností z léčby české populace vznikli homeopatické léky ze surovin majících blízko k domácímu obyvatelstvu. Tyto léky pokrývají většinu potíží středoevropské populace.

Dá se homeopatie využít i jako prevence?
Preventivním podáním homeopatických léků můžeme zmírnit nebo i úplně předejít
některým závažným problémům jako např.: Allium cepa AKH pomáhá chránit před
alergickou rýmou, podáním léku Silicea AKH předcházíme častému nachlazení, s
pomocí Argentum nitricum AKH můžeme předejít mnohým potížím spojeným se
stresem a strachem, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty dušnosti, zažívací potíže.

Výhody České homeopatie:

• Tablety nejsou sladké – děti je nejedí jako bonbony
• Léky je možno rozpustit v pití nebo přidat do jídla
• Účinek léku se nesnižuje kofeinem, mentolem ani dotekem

ČESKÁ HOMEOPATIE

zdraví pro celou rodinu

Trpím častými bolestmi hlavy, bolesti se u mě
vetšinou objeví, když mám hodně práce, když jsou
děti neposlušné a zlobí, a já jsem v „jednom kole“.
(paní Jana z Prahy)
Vážená paní, užívejte lék
Melilotus AKH. Tento lék je
vhodný pro léčbu bolestí hlavy z přepracovanosti, hluku,
po těžkém pracovním dni, ale
také bolesti hlavy při nachlazení, doprovázené vysokou teplotou.
(MUDr. Alexander Fesik, přední
odborník na homeopatii)

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: 596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
Nabízíme také poradenství a homeopatické školení pro veřejnost.

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEDZRAVI.CZ
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Bryonia alba 9 CH
•
Teplota není vysoká, pacient má zimnici, horkost je vnitřní.
•
Hojné pocení, třes.
•
Leží nehnutě, protože sebemenší pohyb způsobí bolest hlavy a celého těla.
•
Velmi suché hrdlo a ústa. Žízeň na velké
množství tekutiny v dlouhých intervalech.
•
Zhorší se po otřesech a kašli.
Arsenicum album
•
Vyčerpání, neklid, stále mění polohu,
velká úzkost, podrážděnost.
•
Žízeň na časté pití malých doušků vody
nebo teplých nápojů.
•
Horečka nemusí být vysoká.
•
Potřebuje teplo, přikrýt, kromě hlavy –
tu potřebuje ochlazovat.
•
Chlad, zimnice, slabost.
•
Žízeň na malé množství tekutiny.
•
Pocení olejnaté.
•
Zhorší se po půlnoci.
•
Pálivá palčivá bolest a kyselé zvracení.
Často průjem.
•
Touží po přítomnosti ostatních, nechce
být za žádnou cenu sám.
Baptisia
•
Rychlý začátek s náhlým kolapsem.
•
Chřipka doprovázená zažívacími problémy.
•
Velké bolesti svalů, nepříjemný dech,
páchnoucí pot, moč i stolice, která
bývá průjmovitá.
•
Vypadá utahaně, sklesle a je rudý.
•
U dítěte se může se stát, že usne, zatímco s vámi mluví.
•
Bývá velmi obluzené a zmatené. Tupě
zírá, má halucinace.
•
Kolísavá teplota. Horkost se střídá se
zimnicí. Zimnice je spojena s bolestmi
kloubů. Horečky se vlečou.
•
Pocit celkového zhmoždění.
•
Chybí chuť k jídlu. Pacient pije stále
vodu.
Nux Vomica
•
Onemocnění z chladu, často z průvanu.
•
Při chřipce má současně žaludeční
potíže.
•
Horečky vysoké, stupňují se během
nemoci.
•
Velká zimomřivost, musí se zahřívat, horečka se zvýší odkrytím. Je mu zima při
sebemenším pohybu. Zimnice po pití.
•
Podrážděnost, nesnese dotyk, chce
být sám.
•
Kyselé pocení.
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Pulsatilla 9 CH
•
Při nemoci chtějí pacienti podporu ze
svého okolí, držet za ruku, čímž se
zlepšují.
•
Typické je proměnlivé chování. Časté
je mírné a uplakané dítě.
•
Nevýrazné projevy nemoci, časté je střídání projevů. Jednou bolí tohle a vzápětí
něco úplně jiného. Malé bolesti, nedráždivé výtoky, které jsou většinou krémové.
•
Bez žízně i při horečce, pokud pijí, nechtějí teplé, nepotí se.
•
Touží po čerstvém vzduchu, odpor
k horku a vydýchaným místnostem.
Odkrývají se, i když jsou studení.
•
Stav zlepšuje čerstvý vzduch a útěcha.
•
Teplé je pálí, chtějí studené nebo ledové.

Hepar sulfur
•
Onemocnění ze studeného počasí,
mrazivého větru.
•
Podráždění, přecitlivělost, nesnese dotyk.
•
Obličej je bledý.
•
Nesmírná zimomřivost – chce být celý
přikrytý i hlavu potřebuje mít zakrytou.
•
Zhorší ho čerstvý vzduch, potřebuje
horko.
•
Pocení přes den: lepkavé, noc: kůže
suchá.
•
Může mít hnisavé procesy – oči, spojivky, v krku, uší, na kůže – hnisavé výtoky jsou hnilobně páchnoucí.

Zdraví

Mercurius solubilis
•
Vyčerpání, slabost třes.
•
Teplota není velká, Střídání teploty
a zimnice.
•
Nemá rád, jak velké horko, tak velký chlad.
•
Zhoršení v noci.
•
Páchnoucí dech, pot, moč.
•
Hojné slinění, velká žízeň.
•
Pocení výrazné, olejnaté, barví prádlo
do žluta, zapáchá. Čím větší pocení,
tím horší stav.
•
V ústech afty, na mandlích čepy, bolestivé dásně.
•
Rýma i výtok z očí pálivý, odírající.
•
Velká žízeň na velmi chladné nápoje.
Oscillococcinum
•
Lék na počáteční stav bez rozvinutých
specifických příznaků, Pokud jsou již
přítomny nějaké specifické symptomy,
pak je vhodné vybrat lék podle symptomů.
Trvání nemoci bez komplikací je obvykle do
7 dnů. Přesto může někdy přetrvávat vyčerpání, pocení a slabost o několik dní déle
a únava někdy trvá i několik týdnů.

Ten, kdo se z chřipky dlouhodobě zotavuje
nebo má sklon mít opakované chřipky by
měl zvážit celostní – konstituční homeopatickou léčbu, která působí zároveň i jako
prevence.

Klasická homeopatie je schopna pomoci
od různých potíží, které jsou obtížně řešitelné standardními lékařskými metodami,
ale dokáže i fungovat paralelně s klasickou
léčbou.

Každý člověk patří k určitému konstitučnímu typu a díky tomu má jakýsi vnitřní sklon
myslet, reagovat a chovat se určitým způsobem, stejně jako i vykazovat sklon k určitým
nemocem. S konstitucí člověka souvisí také
jeho vitální síla, tj. schopnost odolat náporu
nemoci – jestliže je konstituce silná, je i vitální síla velká, jestliže je konstituce slabá, je
slabá i vitální síla člověka. Smyslem podání
konstitučního léku je posílit vitální sílu a tím
odstranit onen vnitřní sklon k nemoci.

Zdroj: Forumzdravi.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Silvanbio sirup, 100 ml
Silvanbio jsou jediné přípravky na kašel a nachlazení se 100% obsahem
substancí ve formě přírodních extraktů
homogenizovaných v brusinkové šťávě
(tato homogenizace zajišťuje stálost
konzistence a hustoty sirupů).
Sirup slouží k podpoře imunity a vykašlávání, zvýšení obranyschopnosti organismu, zklidnění a k ochraně dýchacích
cest, podporuje vykašlávání, zvyšuje
odolnost proti virům a bakteriím.
Léčivé složky: aloe, echinacea, vitamín C,
propolis, lipový extrakt, extrakt z borovicových pupenů.
Vhodný pro dospělé a děti od jednoho
roku (jitrocel, lípa+divizna) a děti od 3 let
(echinacea)

Prospan sirup, 100 ml
Sirup se používá ke zlepšení potíží při
akutních zánětech dýchacích cest provázených kašlem, sirup je založen na
přírodní bázi, bez alkoholu, cukru a přídatných barviv. Sirup ředí sekret v dýchacích cestách, roztahuje průdušky
a působí tlumivě na kašel.
Léčivá látka: Výtažek z listů břečťanu,
který uvolňuje hleny v dýchacích cestách
a usnadňuje vykašlávání.
Vhodný pro děti od narození.
Hodnocení redakce:
Jeden z mála sirupů, které lze podat i dítěti do tří let, je šetrný, přírodní, dětem
chutná.

Müllerův Sirup,
echinaceový s vit. C, 130 g
Působí antivirově a antisepticky, stimuluje
imunitní systém, podporuje trávení a zažívání, je vhodný na infekce horních cest
dýchacích, při opakovaných infekčních
onemocněních a při rekonvalescenci.
Léčivá látka: extrakt z třapatky nachové (echinacey) – obsahuje účinné látky
stimulující bílé krvinky, které jsou hlavní
zbraní organismu proti infekcím.
Vhodný pro děti od 3 let.
Hodnocení redakce:
Dětem chutná a výborně působí na suchý kašel. Dítě dobře vykašlává a nemá
po ránu pocit, že se dusí.

Hodnocení redakce:
Výborný na chuť a dobře funguje

73 Kč
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153 Kč

40 Kč
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Máme tu sezonu
nachlazení, obzvláště děti
trpí a my hledáme ten
nejúčinnější lék, který by
co nejrychleji udolal kašel
a rýmu. Co říkáte na takový
malý test sirupů pro děti?

Mucosolvan sirup
Junior,120 ml
Mucosolvan sirup se používá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních
dýchacích cest.
Léčivá látka: ambroxol zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport
hlenu. Tyto účinky zajišťují lepší transport a vylučování hlenu, čímž dochází
k usnadnění vykašlávání a zmírnění
kašle.
Vhodný pro děti do 12 let.
Hodnocení redakce:
Výborný na chuť, také lety ověřený.

Kitl Meducínka, 250 ml , 500 ml
Medicinální sirup Kitl Meducínka se vyrábí z jablečné šťávy, vitamínu C, propolisu a léčivých bylin jako je rakytník
řešetlákový, echinacea, acerola a šípek.
Jednotlivé složky pomáhají posilovat
přirozenou obranyschopnost organizmu, užívá se proto v období chřipek
a nachlazení. Kitl Meducínka obsahuje
pouze ovocný cukr z jablečné šťávy, není
přidán cukr řepný nebo sladidla. Neobsahuje žádná barviva a jako konzervant
pouze sorban draselný, jehož toxicita je
na úrovni kuchyňské soli. Kitl Meducínka je registrovaná jako doplněk stravy.
Díky svému složení je oblíbená mezi
příznivci zdravé výživy a přírodního léčitelství. Neobsahuje žádný alkohol, proto
jej mohou užívat i děti.

Stodal sirup, 200 ml
Tradiční rostlinný sirup se používá na kašel různého původu.
Léčivé látky: rostlinné extrakty zmírňující
kašel, usnadňující vykašlávání, chránící
sliznice dýchacích cest a působící antisepticky.
Stodal sirup mohou užívat dospělí i děti
od dvou let a mladiství.
Hodnocení redakce:
Výborný na chuť, u nás v redakci patří
mezi nejoblíběnější

Hodnocení redakce:
Výborný a skvěle funguje. Nejen chuť sirupu je určitě velké plus, ale také jeho přírodní složení.

90 Kč

250 ml

109 Kč

111 Kč

169 Kč / 500 ml
www.rodinaaja.cz
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Zdraví

Jak vybrat dobrý bylinný sirup?

JAK VYBRAT KVALITNÍ VÝROBEK
A CO BY MĚL SPLŇOVAT?

ní účinku a jako sladidlo v přírodní formě
je vhodné, aby sirup obsahoval dostatek
medu, nejlépe tuzemský a lipový. Kvalitní
sirup by neměl obsahovat konzervační látky
jako jsou sorbany, benzoáty a jiné. V ideálním případě by neměl obsahovat alkoholové
bylinné výluhy, aby byl vhodný pro děti. Přípravky splňující výše uvedené znaky kvality
a účinnosti se na našem trhu velmi obtížně hledají. Níže popsané substance se řadí
k nejkvalitnějším.
V segmentu lékáren se objevilo několik extra silných sirupů, vybírat můžete sirupy bez
konzervačních látek a alkoholových výluhů,
ve kterých je velmi komplexní skladba bylin
ve vysoké koncentraci s poctivou porcí kvalitního českého medu a vitamínu C.
Sirupy jsou schváleny k použití pro děti od
3 let věku. Můžete si vybrat, zda je chcete
přidávat do čajů či vody k přípravě posilujících nápojů, či je používat v koncentrovaném stavu a dávkovat například lžičkou
nebo aplikační stříkačkou dětem. Používání
je vhodné nejen v případě výskytu zdravotních potíží, ale také v úrovni prevence.

Ideální je když je v sirupu několik bylin ve
směsi s konkrétním zaměřením na daný účel
např. proti kašli, nachlazení atp. K zesíle-

Ing. Karel BOJDA Ph.D.
Lékárna Medicamentum, Nový Jičín

Odvěký nástroj k posílení zdraví v moderním provedení.
Od pradávných dob lidstvo používalo zejména k léčení různé lektvary, tinktury, odvary a jiné magické nápoje, k jejichž přípravě se používaly rozmanité rostlinné, živočišné
i minerální ingredience, které byly často získávány z krkolomných míst a za zvláštních
okolností. Jistě je znám i příklad z filmových podob z doby Rudolfa II. kde šlo např.
o květ mandragory sklizený o půlnoci za úplňku na šibeničním vrchu. Přípravky tak
získávaly, kromě účinných látek i velký duchovní a homeopatický léčivý potenciál.
I v dnešní době lze k posílení zdraví úspěšně
používat přípravky mající své kořeny v oněch
dávných dobách v podobě bylinných sirupů.
Jejich používaní však není zdaleka tak frekventované jako užívání různých pilulek, které
dnešní medicína nabízí v podstatě na cokoli.
Kouzlo bylinných sirupů spočívá v samotné
podstatě tekuté hmoty, která obsahuje vyseparované účinné látky z bylin, které organismus díky tekutému složení velmi dobře
vstřebává. Snadné užívání jistě ocení hlavně
malé děti, často to může být i chuťově příjemné. Na našem trhu se vyskytuje velký repertoár různých sirupů často s velmi nízkou
kvalitou. Bohužel moderní doba ve které je
spotřebitel vychováván hypermarketovou
reklamou k tomu že peníze jsou při výběru

čehokoli kritériem všeho vede na straně výrobců často k produkování levných jednou
bylinkou např. jitrocelem ovoňaných cukrových vod, které jsou zcela neúčinné. Občas
lze zahlédnout i výrobky zcela amatérského
provedení zabalené do sklenic z čirého skla
– zde dochází k rychlé degradaci rostlinných
látek vlivem působení světla. Drtivá většina
výrobků ze segmentu sirupů v dnešních lékárnách obsahuje navíc tvrdou benzoátovou
konzervační chemii.
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Výživa

Tak sotva nám děti začaly chodit do školy a naše
peněženka se trochu uklidnila po otřesu, který
v souvislosti s tím prožila, obchodníci se na nás vrhli
znovu. Hurá, už tu skoro máme Vánoce!
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Výživa

Také se vám zdá, že je to rok od roku
dříve? Já osobně mám pocit, že sotva
svlékneme plavky, už se na pultech objeví první Mikuláš. Samozřejmě, že si poklepeme na čelo a odoláme, jenomže on
je tam ještě za týden a za dva a nám to
začne vrtat v hlavě. Co kdybych tedy přece jen něco nakoupila, alespoň to potom
nebude stát tolik…
No, občas stojí. To když přehlédneme,
že je to jaksi Mikuláš od loňska, kterému končí záruční doba týden poté, co
se prodavačce podařilo nás o výhodnosti
koupě přesvědčit, případně, pokud ho
doma nepřehlédnou naše ratolesti a s radostí ho zkonzumují dávno před tím, než
se svátek Mikuláše byť jen přiblíží…

NAKUPOVÁNÍ DOPŘEDU JE
NESMYSL?
Nerada bych ale, aby to vyznělo tak, že
koupit něco dopředu je holý nesmysl.
Naopak. Pokud se na Vánoce připravíme
dopředu, můžeme hodně ušetřit. Kromě
Mikulášů a vánočních kolekcí totiž většina supermarketů nabízí akční slevy na

zboží jako je mouka, cukr, máslo, tedy
potraviny, které o Vánocích upotřebíte ve
velkém množství. Tady se příprava opravdu vyplatí. Jednak z finanční stránky
věci, ušetříte penízky, jednak se vyhnete
předvánočnímu stresu. Davy lidí v obchodech, zmatek a nervozita, to je přesně to,
co nám vánoční atmosféru dokáže pěkně
pokazit.

Milovníci dobré kávy zbystřete! Nová značka instantní kávy od Douwe Egberts spojuje rychlou a jednoduchou
přípravu rozpustné kávy s chutí a vůní kvalitní mleté kávy. Díky Café EssenSe si od teď můžete dopřát požitek
z mleté kávy v instantu. Pro příznivce silné pražené kávy Café EssenSe připravilo variantu Dark Sensation
s bohatou chutí a intenzivní vůní. Pro ty, kteří dávají přednost klasické středně pražené kávě a harmonické chuti,
je tu Classic Sensation.

Výživa

PŘEDCHYSTANÉ VÁNOCE
Každá hospodyňka, která na Vánoce peče
domácí cukroví a chystá pro své blízké pořádné hody, mi dá jistě za pravdu, že by
na přípravu všeho potřebovala ještě jedny ruce. Při této úvaze mne napadlo, že
si vlastně spoustu věcí můžeme připravit
dopředu a předvánoční čas můžeme strávit v klidnějším tempu. Ptáte se, co si teď
můžete koupit a připravit dopředu na vánoční pečení cukroví? Tak věřte, že je toho
spoustu. Dopředu je jistě dobré vědět,
kolik a jakých druhů vánočního cukroví
budete letos chystat. Podle toho si napište nákupní seznam, který si nechte někde
na očích. Až budete zase pročítat letáky
a uvidíte zboží za výhodnou cenu, prostě nakoupíte vše potřebné – může to být
mouka, cukr, čokoláda, poleva, tuk, máslo, kakao oříšky či mandle.
Dopředu si můžete už nyní vyloupat ořechy, podle receptur spočítat kolik jich
budete potřebovat na ozdobu, kolik jich
potřebujete mletých či nasekaných. Takto
si můžete připravit třeba i piškoty. Mleté či drcené piškoty vám v suché větrané
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místnosti bez problémů vydrží. Nasekejte
si mandle, nastrouhejte a dobře uskladněte čokoládu, nastrouhejte a nasušte
citronovou a pomerančovou kúru. Můžete si i nastrouhat tatranky na nepečené
tatrankové kuličky.
Pokud máte ještě více času, můžete se
na vánoční pečení nachystat trochu více.
Každý recept na cukroví se dá v podstatě
rozdělit na dvě části – suchou a tekutou.
Připravte si sáčky do mrazničky (Jsou to
ty, co mají na sobě popisovací proužky.).
Pokud už jste nakoupila v akcích alespoň
suché potraviny do zásoby, vezměte kuchařku, mísu a váhu. V receptech vyhledejte všechny suché potraviny. Například
u vanilkových rohlíčků máte napsáno, že
do těsta patří mouka, cukr a vanilkový
cukr. Tyto potraviny si odvažte na váze
podle množství, z kolika dávek budete
rohlíčky dělat. Odvážené suroviny v míse
promíchejte. Na popisku sáčku si napište
vanilkové rohlíčky (např. ze dvou dávek)
a připište si poznámku obsah (mouka,
cukr, vanilkový cukr). Sáček dobře uzavřete a uskladněte v suchu. Takto můžete

pokračovat se všemi plánovanými druhy
cukroví. Až budete začínat s přípravou
těst, budete mít už polovinu práce za sebou. I těsta lze připravit trochu dopředu.
I když chcete péct až pár týdnů před Vánocemi, abyste měla vše čerstvé, můžete
si nachystat některá těsta a uskladnit je
připravená v mrazáku. V předvánočním
shonu za tyto přípravy budete vděčná,
ušetří vám to blázinec v kuchyni, nepřehlednost a pečení do noci, abyste stihla co
nejvíc v jeden den. Stačí pak jen postupně
vytahovat jedno těsto po druhém, tak jak
budete stíhat péct. Až bude vánoční cukroví upečené, připravíte si v jeden den krémy a náplně, druhý den cukroví naplníte
a slepíte, další den ozdobíte. Jako poslední
přichystáte nepečené cukroví a budete mít
hotovo. Pečení tímto způsobem vám nezabere v prosinci více než pět dní. A určitě
oceníte i poslední vychytávku. Všimli jste
si, že již mnoho firem nabízí různé směsi
na cukroví, polevy, či náplně? Nebojte se
využít i tuto nabídku…
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Vareni.cz – Martina Benáková

VÍTĚZ!

NEJOBLÍBENĚJŠÍ NOVINKY ROKU 2012

WWW.RODINAAJA.CZ

ZVÝŠÍ PRODEJ VAŠICH NOVINEK

RYBÍ POMAZÁNKA
KŘENOVÉ ROLKY DUO
BESKYDSKÁ ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA
ASPIKOVÁ KVĚTINKA

GASTRO-MENU EXPRESS a.s.
V RÁMCI PROGRAMU VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2012

OD PROVOZOVATELE WEBOVÉHO DENÍKU WWW.RODINAAJA.CZ

Kaleidoskop

Kinect Sports
Ultimate
Sportoviště ve vašem obýváku – interaktivní hra Kinect
Sports Ultimate nabízí hned 13 různých sportů v jednom
balení. Ať už máte rádi basketbal, golf, atletiku nebo lyžování, přijdete si určitě na své. Díky unikátnímu pohybovému
senzoru Kinect pro Xbox 360 se u vaší televize budete
nejen dobře bavit, ale také si pořádně zacvičíte.

Který sport máte rádi?
Napište nám na soutez@rodinaaja.cz dva vylosovaní
výherci obdrží zajímavou hru.

Bojujte s nachlazením
českou tradicí
Pro období chřipek a nachlazení celá rodina zcela jistě
ocení produkty tradiční české značky VINCENTKA. Ta
nabízí nejen léčivou minerální vodu, která
je výborná na hlasivky, rozpouštění hlenu či doplnění jódu, ale také sirup proti
kašli, nosní sprej či pastilky proti bolesti v krku a dokonce i hydratační krém,
sprej nebo zubní pastu. Pro skvělou prevenci proti virům či bakteriím poslouží
NASALIS na proplach dutin.

Sirup na suchý kašel
pro miminka i dospělé

DROSETUX je šetrný sirup převážně rostlinného původu, určený pro celou rodinu. Jde o homeopatický léčivý přípravek,
který výrobce doporučuje k léčbě suchého, dráždivého kašle.
Mohou jej užívat děti od nejútlejšího věku i těhotné a kojící
ženy.Neobsahuje alkohol ani umělá sladidla. Nežádoucí
účinky nebyly dosud zaznamenány.
Orientační cena v lékárnách (balení 150 ml): do 109 Kč.

Chcete, aby vaše děťátko
bylo na podzim trendy?

Soutěž

Módní témata, která se skvěle uplatňují na dívčích modelech, jsou alpinistický styl, kožešiny a hlavně laková
kůže. Ozdobné prvky, jako jsou očka, lemování a lesk,
zkrátka vypadají dobře i v malých velikostech! Srdíčka
malých slečen zapálených pro módu určitě poskočí při pohledu na třpytivé aplikace.
Chlapecká obuv se jako vždy drží trochu zpátky
a je decentnější. Ale i zde působí vliv módních
vln – především pohorek s rustikálními kožešinovými vsadkami. Kotníkové tenisky a modely
na suché zipy zůstávají také stále v kurzu stejně
jako oblíbené kombinování materiálů.

Chcete vyhrát jeden
z pěti voucherů na
nákup zboží?
Pošlete nám na adresu
soutez@rodinaaja.cz svůj typ na
dokonalý pár bot. Co byste si letos na
podzim přáli?
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Chcete si letošní Vánoce opravdu užít se všemi vůněmi,
chutěmi a pohodou, které k nim patří, bez stresu a únavy? Vůně oříšků,
vanilky, chuť nugátu, marcipánu a pistácií – to vše najdete ve speciálních
balíčcích vánočního cukroví a pralinek od MON CHOCOLATIER.

QUO VADIS
Stylová organizace vašeho času!
Pracovní schůzka, nákupní seznam, zubař - jen
na nic nezapomenout. Vše stihnout a hlavně to
správně naplánovat! V roce 2013 to půjde snáz,
protože diáře QUO VADIS vám umožní přehledné plánování každé aktivity vašeho dne.
Organizování vám usnadní odtrhávací růžky
stránek pro rychlé a jednoduché vyhledávání a díky speciální šité vazbě si můžete být
jistí, že vám žádné stránky nevypadnou
ani se nerozlepí při častém používání.

Microsoft Wireless
Mobile Mouse 3500
Designové myši Microsoft Wireless
Mobile Mouse 3500 v sobě propojuje originální design v pestrých barvách
a uživatelsky příjemné provedení. Díky
své velikosti se tato myška vejde do každé kabelky a snadno se ovládá. Malý USB
přijímač v notebooku nebo stolním počítači
zajistí bezdrátové fungování a volný pohyb.
Ukažte své hravé já i při každodenní práci.

Dance
Central 3
Cen

Nová taneční hra Dance
Central 3 pro Xbox 360 ve
spojení s pohybovým senzorem Kinect přináší do vašeho obývacího pokoje celý
taneční parket. Více než 40
tanečních titulů s choreografií různých obtížností
zaručí, že si vybere opravdu
každý. Povedené hity od
známých interpretů jako
Vanilla Ice, Daft Punk, Alexandra Stan, Missy
Elliott nebo Usher, který se na vývoji hry osobně
podílel, vás rozhýbou i pobaví zároveň.

Chcete vyhrát tuto hru?
Napište název své nejoblíbenější
hudební skupiny na adresu
soutez@rodinaaja.cz

Kaleidoskop

Bylinný sirup
Dětské boty s membránou
Značka PEDDY přichází na trh s kolekcí
dětské zimní obuvi se speciální
membránou TermoTex,
která do bot nepropustí
okolní chlad a vlhkost.

www. peddy-obuv. cz

Dívčí zimní boty
s membránou TermoTex.
Doporučená cena od 899 Kč

Artrofyt

Směs bylin na regeneraci kloubů s glukosaminem a chondroitinem s přesličkou, konopicí, rdesnem ptačím, bršlicí
kozí nohou. Podpůrně působí při artritidě, dně a revmatismu.
Více na www.klasterofficina.cz

Dětská kosmetika HiPP
s BIO mandlovým olejem
Dětská kosmetika HiPP obsahuje vysoce kvalitní BIO mandlový olej,
který je považován za jeden z nejkvalitnějších pleťových olejů. Je
bohatý na nenasycené mastné kyseliny, které jsou citlivou pokožkou velmi dobře snášeny, pečují o ni a chrání ji. Kosmetika neobsahuje parfémy, barviva, konzervační látky ani PEG-emulgátory.
Snášenlivost s pokožkou je dermatologicky testována.

www.hipp.cz
Nedejte na první dojem, zdání někdy klame. MEGA LENTILKY NARUBY jsou
jiné, než byste čekali. Hnědé LENTILKY vás totiž překvapí bílou čokoládou
uvnitř a naopak - béžové v sobě skrývají mléčnou čokoládu. Určitě vás potěší, že tato kombinace bílé a mléčné čokolády je navíc v oblíbené mega velikosti. Zkrátka, nic není tak, jak se zdá na
první pohled, k pravdě se musíte doslova
příjemně prokousat.
Limitovanou edici MEGA LENTILKY NARUBY si zamilují nejen děti a teenageři,
ale i dospělí, kteří se tak mohou vrátit
na chvíli zpět do kouzelné čokoládové země, kde je tentokrát
všechno naopak.
vé
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VYZKOUŠEJTE

OLEJ Z PUPALKY
Kyselina
(GLA),

gama-linolenová
kterou

obsahuje

čistý pupalkový olej, lisovaný za studena, působí
blahodárně na celý organizmus. Pupalkový olej
užívaný vnitřně má mnoho
kladných účinků na zdraví
Doplněk stravy
a je důležitý především pro
ženy, při bolestivé menstruaci spojené s napětím v prsou a bolestí podbřišku nebo hlavy. Díky GLA,
může olej z pupalky úspěšně zpomalovat procesy stárnutí
a posilovat odolnost organismu.

Soutěžte

o výrobky se značkou
Dr. Oetker

Vánoční směsi od Dr.Oetkera jsou
mezi hospodyňkami velmi oblíbené, a to především díky jednoduché
a rychlé přípravě, kvalitním surovinám a také osvědčeným recepturám, které jsou zárukou, že se cukroví vždy povede. Díky nim hravě zvládne připravit vynikající
vánoční cukroví i začínající cukrářka. Vyzkoušejte Kokosky, Perníčky, Nepečené
cukroví a vytvořte si krásnou vánoční dekoraci – chaloupku z perníku.Svoje cukroví můžete ozdobit nápaditým zdobením a inspiraci pro pečení najdete novém
velkém nástěnném kalendáři s originálními recepty a krásnými fotografiemi.

Vyhrajte v naší soutěži balíček
s vánočními produkty od Dr.Oetkera
a nástěnný kalendář pro rok 2013.
Šanci na výhru má 8 čtenářů.
Pokud nebudete mít v soutěži štěstí, vánoční směsi i zdobení seženete
v obchodech a kalendář si můžete objednat v e-shopu na stránkách
www.oetker.cz.

250 ml pupalkový oleje v nejlepší kvalitě, si objednejte
v lékárně nebo na www.hmh.cz
Olej je vhodné užívat dlouhodobě

www.rodinaaja.cz
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strava

O tom, že bychom měli denně
konzumovat ovoce a zeleninu, určitě
nikdo nepochybuje. Napadlo vás ale,
jakou zeleninu? A jaké ovoce? Určitě
to totiž není jedno.

je zdravá
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Zamysleli jsme se někdy nad tím, jak
může rozmanitý výběr těchto potravin
ovlivnit naši optimální kondici? Dr. David Heber ve své knize s názvem „What Color is Your Diet“
(Jakou barvu má vaše strava), vysvětluje, jak vytvořit
správný jídelníček založený na barevné rozmanitosti
ovoce a zeleniny.
Určil sedm hlavních barevných skupin, do kterých zatřídil příslušné druhy ovoce a zeleniny a popsal jejich
jedinečné prospěšné účinky.

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 novakova@rodinaaja.cz
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

Výživa
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HLAVNÍCH

BAREVNÝCH SKUPIN
ČERVENÁ SKUPINA
RAJČATA, RŮŽOVÝ GRAPEFRUIT,
MELOUN A ČERVENÁ PAPRIKA
Obsahují karotenoid lykopen, který pomáhá odstranit z organismu volné radikály poškozující geny. Lykopen rovněž
slouží jako prevence rakoviny prostaty
a různých onemocnění srdce a plic. Jedna sklenice rajčatové šťávy dodá organismu 50 % doporučené denní dávky
lykopenu.
ORANŽOVÁ SKUPINA
MRKEV, MANGO, MERUŇKY,
ŽLUTÝ MELOUN, DÝNĚ, SLADKÉ
BRAMBORY
Obsahují alfa-karoten sloužící jako prevence vzniku rakoviny. Obsahují rovněž
betakaroten, který se v organismu přeměňuje na vitamín A. Oba jsou nezbytné
pro obranu v boji s infekčními onemocněními.
ČERVENO/MODRÁ SKUPINA
MODRÉ HROZNOVÉ VÍNO, CUKROVÁ
ŘEPA, ŠŤÁVA Z HROZNŮ, ŠVESTKY,
BRUSINKY, BORŮVKY, JAHODY, ČERNÝ
RYBÍZ A ČERVENÁ JABLKA
Každá z těchto potravin obsahuje vysoké
množství účinných antioxidantů zvaných anthocyaniny působící jako ochrana proti vzniku srdečních onemocnění tím, že preventivně předcházejí tvorbě krevních sraženin.
Existují i důkazy o tom, že pomáhají jako
prevence počátku Alzheimerovy choroby.
ORANŽOVO/ZELENÁ SKUPINA
AVOKÁDO, KUKUŘICE, HOŘČICE, TUŘÍN,
ZELENÝ HRÁŠEK, ANANASOVÝ MELOUN
A ŠPENÁTOVÉ LISTY
Tyto potraviny obsahují lutein snižující riziko onemocnění šedým zákalem a špatným
viděním v pozdějším věku.
ORANŽOVO/ŽLUTÁ SKUPINA
BROSKVE, ANANAS, POMERANČ,
PAPAYA, NEKTARINKY A POMERANČOVÁ
ŠŤÁVA
Potraviny této skupiny obsahují beta-kryptothanxin, který účinkuje jako prevence
vzniku srdečních chorob. Ovoce v této skupině je rovněž bohaté na obsah vitamínu C.
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ZELENÁ SKUPINA
BROKOLICE, KAPUSTA, ČÍNSKÉ ZELÍ,
RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA
Jsou známé jako účinný prostředek prevence vzniku rakoviny.

/ZELENÁ SKUPINA
CIBULE, POREK, ČESNEK, HRUŠKY,
ZELENÁ JABLKA A PAŽITKA
Mohou pomoci jako prevence vzniku nezhoubných nádorů.

Tak, teď už víme, jakou barvu, ta která potravina má. Abychom, byli zdraví a v pohodě, půjde
tedy o to, vymyslet, co nejbarevnější jídelníček.

•

Místo konzumace samotného zeleného salátu vyzkoušejte ozdobení či ochucení rajčaty, avokádem, mrkví nebo pažitkou. Tím získáte salát z pěti barevných skupin,
takže pro vás bude pětkrát prospěšný!

•

Vyzkoušejte koktejl z jahod, borůvek, banánu, melounu a broskví. Lahodný osvěžující
nápoj vám dodá potřebné živiny z pěti různých barevných skupin.

•

Zkuste zeleninové pokrmy jako alternativu brambor nebo si připravte proužky sladkých brambor jako alternativu hranolků.

Výživa

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
Kromě barevnosti jednotlivých potravin samozřejmě záleží i na tom, aby v denním jídelníčku
byl dostatek vitamínů, bílkovin a vlákniny:
•

•

•

•

Nejvhodnější potraviny z hlediska
obsahu vitaminu C: Veškeré ovoce
a zelenina v syrovém stavu, nejvyšší
obsah mají následující potraviny: křen,
kiwi, zelí červené, rybíz černý, paprika
zelená, zelí bílé, jahody, pomeranče,
grapefruity.
Nejvhodnější potraviny z hlediska
obsahu vitaminu E: Kapusta, rýže,
ovesné vločky, hrách, hrubá mouka.
Vysoký obsah mají sójová mouka, vlašské ořechy, vejce, máslo a sýry, ty však
jsou ve větším množství rizikové pro
současně vysoký obsah tuků.
Nejvhodnější potraviny z hlediska
obsahu vlákniny: Fazole, hrách, chléb
typu Knacke Brott, celozrnný chléb,
ovesné vločky, těstoviny z celozrnné
mouky. Jablka jsou nezastupitelná svým
obsahem rozpustné vlákniny pektinu.
Nejvhodnější potraviny z hlediska
obsahu energie, bílkovin a tuků:
Luštěniny, tvaroh, kuře, ryby.

Lékaři zdůrazňují význam ovoce a zeleniny v rámci prevence nádorů. Současně se doporučuje, aby příjem těchto poživatin byl co nejpestřejší. Proč? Je totiž lékařsky potvrzen vliv
zeleniny a ovoce na snížení rizika vzniku nejen nádorů žaludku, tlustého střeva a rekta, ale
také nádorů dýchacích cest, pankreasu, močového měchýře.
Dále je prokázáno, že největší protektivní účinek má ovoce a zelenina v syrovém stavu. Není
to tedy pouze vliv rozpustné a nerozpustné vlákniny, ale též vitamínů a jiných protektivních
látek, které se při tepelné nebo jiné úpravě či konzervaci ovoce a zeleniny degradují. Patří
sem vitaminy C, E a A, dithiolthiony a isothiocynáty, indoly a fenoly, stejně tak inhibitory
proteáz, rostlinné steroly, limonen a další. Různé druhy ovoce a zeleniny obsahují různá
množství jednotlivých chemoprotektivních látek.
Například brukvovitá zelenina (zelí, kapusta růžičková, brokolice, květák) obsahují kromě
relativně vysokých množství vitaminu C také značné množství indolových látek, které se
podílejí na detoxikaci mnoha kancerogenů. Luštěniny jsou nejen vhodným zdrojem bílkovin
a vlákniny, ale tím, že obsahují hodně sloučenin síry, podobně jako česnek a cibule, snižují
syntézu DNA, brzdí nadměrnou proliferaci a zvyšují diferenciální pochody. Tyto látky také
chrání střevní sliznici před poškozením. Sojové boby kromě své proteinové hodnoty obsahují
velká množství inhibitorů proteáz, čímž brzdí proces nádorové transformace, omezují možnost invazivního růstu a metastazování, opět především v oblasti tlustého střeva.
Vláknina působí protektivně jak tím, že zrychluje pasáž střevní, tak vyvazováním některých
kancerogenních látek, a také vhodným ovlivněním pH ve střevě. Proto je dostatečný přívod
vlákniny v potravě důležitý především z hlediska snížení rizika kolorektálního karcinomu.
Nejlepším zdrojem vlákniny jsou opět zelenina a ovoce, především pak luštěniny (fazole,
hrách). Dále jsou to celozrnné cereální výrobky, chléb, pečivo nebo směsi vloček, pšeničné
a žitné otruby a také těstoviny připravené s celozrnné mouky, neloupaná rýže.
-if-, zdroj: Femina.cz, celostnimecina.cz, foto: SAMphoto.cz

Zdraví ve skleničce
Lékaři a odborníci na zdravou výživu se shodují, že pití ovocných
a zeleninových šťáv napomáhá k prevenci a udržení pevného zdraví.
Obsah vitamínů a enzymů ve šťávě se ovšem může značně lišit
v závislosti na odšťavňovači, který se při přípravě čerstvé šťávy
použije. Zatímco odstředivý odšťavňovač připraví šťávu
spíše vodovou, silně zoxidovanou a s menší výtěžností,
nízkootáčkové odšťavňovače připraví kvalitní šťávu plnou
enzymů.

Rozdíl ve výtěžnosti
a obsahu odpadní vlákniny
z 20 cherry rajčátek

Běžný odstředivý
odšťavňovač

Odšťavňovač
Hurom HU 500

Novinkou mezi nízkootáčkovými odšťavňovači je Hurom Slow
Juicer HU-500, jenž bude na evropský trh uveden koncem
listopadu. Hurom HU-500 připravuje šťávy rychle, snadno
a velmi jednoduše se čistí. Výhradním dovozcem tohoto
přístroje do České republiky je společnost EUJUICERS.COM,
která k těmto přístrojům zajišťuje také kompletní záruční
i pozáruční servis.
Více informací nejen o tomto odšťavňovači naleznete
na webových stránkách www.eujuicers.com nebo se
dozvíte na telefonním čísle 386 351 961.

Dietní klub

Kdo by nechtěl
být štíhlý? Buďme
ale upřímní,
cesta za ztrátou
kilogramů je
zdlouhavá a ne
vždy úspěšná…
Jedinou možností,
jak zhubnout
natrvalo, je
zkombinovat
zdravé hubnutí
a účinné hubnutí.
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Zní to až příliš jednoduše, ale je to tak. Zkombinujte zdravé a účinné hubnutí a nejen zhubnete, ale váhu si i natrvalo udržíte. Navíc pomůžete i tělu dostat se do lepší kondice. Pokud zhubnete
zdravě a účinně, tak kromě úbytku váhy se vaše tělo bude lépe
cítit a podvědomě to budete vnímat jako velmi prospěšné. Proto
automaticky budete pokračovat ve zdravém životním stylu, který
si časem zamilujete.

ZDRAVÉ HUBNUTÍ
•

V první řadě zdravé hubnutí začíná zlepšeným pitným režimem, čímž pomůžete tělu zbavit se odpadních látek (zhubnete první kila). Pokud chcete zdravě zhubnout, vypijte denně
alespoň 2 litry tekutin – vynechejte slazené nápoje. Káva, alkohol, mléko, … se nepočítají.

•

Je důležité přijímat dostatek živin a antioxidantů – pomůžete organismu při regeneraci a obnově buněk a tím zlepšíte
vitalitu svého těla. Pokud chcete zdravě zhubnout, resp. pokud
chcete absolvovat zdravé hubnutí, měli byste sníst denně takové množství vitamínů, které odpovídá 5 kouskům zeleniny nebo
ovoce – ale pozor na kalorie. Uznávám, není to jednoduché ale
zdraví je priorita. Můžete si pomoci kvalitními doplňky stravy.

•

Jezte dostatek bílkovin – nejlepší rostlinných. Zkuste denně
sníst alespoň 1 gram bílkovin na kilogram vaší hmotnosti. Pokud Vážíte 80 kilo, zkuste denně sníst 80 gramů bílkovin.

Zdravě zhubnout znamená, že do svého denního režimu zařadíte
i pohyb – optimálně 3x v týdnu alespoň po 45 minut.
•

Shrnutí – zdravé hubnutí znamená, že po jeho absolvování
bude vaše tělo nejen štíhlejší, ale i zdravější.

ÚČINNÉ HUBNUTÍ
2–5 kilo měsíčně. To znamená účinné hubnutí. Pokud zhubnete víc,
pravděpodobně to bude ze svalů, což už neznamená účinné hubnutí. Proč? Pokud ubývají výrazněji svaly, znamená to, že se zpomalí
metabolismus. To časem způsobí, že budete náchylní k opětovnému
přibírání.
Znamená jíst pravidelně a hubnout.
Nepravidelná strava nebo hladovění
výrazně zpomalují metabolismus.
Účinné hubnutí dále znamená vytvoření si správných návyků (zvyků) v oblasti zdravého životního stylu. Zvyk je
železná košile – ať už je dobrý nebo
špatný.

Zkombinujte

zdravé a účinné hubnutí
a nejen zhubnete, ale váhu
si i natrvalo udržíte.

Jídelníček
na hubnutí
1.den
Snídaně – omeleta ze dvou větších vajíček se
salátem a 20 g pečiva
Svačina – 1 jablko
Oběd – Zeleninový salát s tofu (celkem 350 g)
Svačina – 1 ovocný jogurt
Večeře – tuňák se zeleninou
3. den
Snídaně – Tvaroh s příchutí, 2 ks
knäckebrot
Svačina – 1 pomeranč a pár mandlí
Oběd – grilovaný losos a ½ porce brambor
Svačina – 100 g krůtí šunky, 1 rajče,
kousek salátu
Večeře – zeleninový salát 350 g: rajčata,
paprika, okurky, bílé fazole z konzervy 50 g

2. den
Snídaně – Müsli jogurtem
Svačina – 1 střední banán
Oběd – 100 g kuřecího
masa, obloha a ½ porce rýže
Svačina – 2 rajčata a kousek
(20 g) nízkotučného sýra
Večeře – zeleninová polévka
se sýrem

4. den
Snídaně – Ovesné vločky s nakrájeným
ovocem
Svačina – ¼ ananasu
Oběd – 100 g hovězího steaku,
200 g zeleniny, 1 brambora
Svačina – Cottage cheese a 2 ks knäckebrot
Večeře – 2 vajíčka se zeleninou

5. den
Snídaně – 100 g ryb (kromě v oleji), 1 ks tmavého pečiva, 1 rajče, 2 ředkvičky
Svačina – 1 grapefruit
Oběd – Těstovinový salát se zeleninou a kousky kuřecího masa (300 g)
Svačina – 1 okurka, 2 rajčata a 1 kousek knäckebrot s rostlinnou pomazánkou
Večeře – 1 ochucený tvaroh

Tento jídelníček na hubnutí obsahuje přibližně 1600 kalorií na den. Pokud jste do této chvíle
přijímali cca 2500 kalorií denně, automaticky začnete hubnout. Nezapomeňte dodržovat pitný
režim a pohyb. Připomínáme, že je to obecný dietní jídelníček a může i nemusí být právě pro
vaše tělo a zdraví prospěšný. Další zajímavosti najdete například na stránkách peknetelo.eu.

Zdroj: peknetelo.eu
Foto: SAMpohot.cz
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Zdraví

Navenek žijí vysněný život. Mají
skvělý dům, krásné děti, dobrou
pozici a mraky peněz. Uvnitř se,
i přes to, ovšem necítí dobře.
Tento článek bychom měli rozdělit na dvě části. V první části se
budeme věnovat sklíčenosti, špatné náladě, pocitům „down”,
které tu a tam zažívá každý z nás. Ty přejdou a zase odejdou.
Někdy dříve, někdy později. Pak tu ale máme vážnější lékařskou
diagnózu „deprese”, kterou mnozí mylně zamněňují právě se
zmíněnou sklíčeností. To je ovšem omyl. Deprese je vážná nemoc a jako taková vyžaduje patřičnou léčbu.

PROČ SE NECÍTÍME DOBŘE?
Kupujeme si drahá auta, přepychové nemovitosti a jezdíme
na luxusní dovolené. Dřeme v byznys centrech od rána do
večera a kolikrát počítač neodložíme ani o víkendu, abychom
splnili naše cíle a vydělali více peněz. Když se podíváte ven,
současná společnost je poháněna jednou jedinou silou, a tou
jsou peníze. Po nich toužíme, to ony nám umožňují nezávislost a obrovské možnosti. Zůstává však otázkou, zda jsou to
skutečně ony peníze, které nám přinášejí životní štěstí a pohodu. Jak je možné, že se i přes to všechno necítíme dobře?
Jak to, že i přes vysněný život ráno vstáváme s tím, že je lepší
to zabalit anebo celý život změnit? My lidé věříme hlavně
tomu, co je hmotné, viditelné. To je nemoc dnešní doby a mně
osobně je líto, že nezažiji dobu, kdy se všichni budou orientovat více na sebe a vnitřní pohodu, než na hmotné výsledky a image. „Někdy je až horší být bohatý a mít všechno,
a přitom být nešťastný, než být chudý. Ten chudý totiž stále
doufá, že když zbohatne, jeho nepříjemné myšlenky odezní,”
říká psycholožka a koučka Lenka Černá z kliniky Lifeclinic
Min společnosti Mindsoft, která vznikla za účelem vzdělávání
v oblastech lidské psychiky. „Během mého života jsem sama
zjistila, že tu největší hodnotu v mém životě má to, co je nehmotné. Nejsou to ani peníze, ani luxusní dovolená, ani skvělá
postava. Jsou to zcela jiné devizy, které jsou výsledkem mého
chování v oblasti práce, vztahů, zdraví a peněz. Ráda vám je
představím, můžete sami posoudit, do jaké míry je máte i vy
sami,” pokračuje Lenka Černá.
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Zdraví

DOBRÝ POCIT
První devizou je dobrý pocit. Když se ráno
jdete projít do pole a uvnitř sebe cítíte klid
a vlastní identitu. Nemáte žádné pocity
úzkosti, strachu, oddělení se od sebe. Váš
vnitřní svět je jako klidná hladina jezera.

LÁSKA
Láska je deviza, kterou každý z nás životě
potřebuje. Dostávat, i dávat. Láska je něco,
co by mělo být v našem životě stabilně,
avšak je to jedna ze základních emocí,
ve které jsme často od dětství „przněni”
A proto ji dnes máme nedostatek, jsme na
ni závislí, někdy se jí i bojíme a zavíráme se
před ní. Láska je však deviza, která je pro
nás nesmírně cenná a pokud jsme v našem
životě milováni, můžeme dát našemu životu větší rozměr. A pokud jsme lásky plní,
můžeme ji bez rozdílu dávat a činit i druhé
šťastnými. Co více si přát.

DŮVĚRA
Další deviza, která má hlavně v oblasti
našeho partnerství obrovskou hodnotu.
Pokud se nám podaří vybudovat dlouhodobý vztah a udržovat takzvané konto důvěry, můžeme prožít náš život bez
nepříjemných myšlenek. Není báječné mít
vedle sebe partnera, na kterého se můžeme spolehnout a je nám vždy oporou?
Nejsme tak v životě sami a vždy jsme na
všechno dva.

SYNERGIE
Lidé se často hádají a neumí najít společné řešení. Když se naučíte s lidmi hledat
synergii, a to hlavně v oblasti partnerství,

můžete prožít život i vztahy plné harmonie a štěstí. Je přece skvělé mít vedle
sebe člověka, se kterým se vždy shodneme a nemusíme tak zažívat každodenní
dohadování a nepříjemné okamžiky. Jde
zkrátka o rovnováhu, jakýsi balanc, o to,
aby misky vah byly vyvážené. Pokud nejsou, podepisuje se to na našem psychické stavu a náš stav může vyústit až právě
v depresi. Ty může mít lehčí nebo těžší
formu a jako taková vyžaduje přístupa
a následnou péči. Lehké formy deprese
se léčí ambulantně, pomáhají „lehká”
nenávyková psychofarmaka, cílená psychoterapie, uvědomění si životních hodnot, dobré jsou i lekce koučingu. Jiné to
je už těžké formě deprese, která mnohdy
vyžaduje hospitalizaci, čímž se dostáváme
do druhé poloviny článku.

DEPRESE JAKO NEMOC
Zaměňování deprese se špatnou náladou je
totiž velmi rožšířené, termín „mám depku,”
používají i školáci na prvním stupni. Pojďme
se tedy zasvětit do tématu. Velmi dobrou
osvětou najdete v elektronické encyklopedii
wikipedia.org, která depresi osvětluje následovně: „deprese je nezdravý stav psychiky
projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. Má skličující charakter, jedinec
upadá do trudnomyslných úvah a nazírání
světa. Pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou
sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění,
problémy s pamětí a pozornosti. Je téměř
neschopen smysluplné činnosti a okolí se
jeví jako lenoch. Jeho myšlení se zpomaluje
a chřadne jeho reakce na radostné podněty.

Ztrácí zájmy a chladně reaguje. V psychiatrických diagnostických a statistických manuálech je deprese uvedena jako duševní
porucha mezi poruchami, a to především
jako jedna z fází bipolární afektivní poruchy
(maniodepresivity). V současné medicínské
a farmakologické propagaci deprese a její
léčby se často vyskytuje tvrzení, že deprese jako nemoc je něčím zcela jiným než
opodstatněný, nepatologický smutek nebo
skleslá nálada („Mám depku„ apod.). Toto
rozdělování však není předmětem obecné
odborné shody. Typická deprese trvá v průměru kolem 6 měsíců, u mladších osob zřídka déle než rok, avšak v mnohých ohledech
jsou průběh, příznaky a dynamika projevů
individuální. Reklamy na antidepresiva často
navozují dojem, že deprese je vždy spolehlivě a dokonale léčitelná, avšak léčba bývá
zpravidla zdlouhavá a mnoho forem a případů deprese je vůči ní rezistentní a existují
odborné spory o tom, do jaké míry se na
některých úspěšných případech léčby podílí
placebo efekt.

JAK SE DEPRESE PROJEVUJE?
Pro depresi je charakteristická dlouhodobě
zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti. Jedinec se přestává zajímat
o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich
mít potěšení – například se přestává zajímat
o koníčky, zájmy a o sex. Dále dochází ke
změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná
a brzy se budí, ale může spát i více než je
obvyklé. Podobně je to s chutí k jídlu, zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se
změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti.
Někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, ne-

SIRUP STODAL
šetrná přírodní léčba kašle
sirup rostlinného původu
na všechny typy kašle
bez chemických barviv a umělých sladidel
www.boiron.cz
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Zdraví
mocní příbírají. Dále dochází k poruchám
koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho
nevydrží. Charakteristická je i ztráta energie.
Mohou se objevit sebevražedné myšlenky.
Zhruba 2/3 nemocných prožívá silné úzkostné stavy, které zvyšují riziko sebevraždy.
5–15% nemocných s depresivní poruchou
ukončí svůj život sebevraždou. Deprese je
vlastně zlomená vůle. Člověk by chtěl, ale
nemá dostatek vnitřní ani fyzické energie.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT
V DEPRESI
•
•

•

•

•
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Neobviňovat se, není to ani vaše vina
ani nikoho jiného, jedná se o nemoc.
V průběhu deprese by se neměla
podnikat vážná rozhodování. Např.:
výpověď v práci, větší manipulace
s penězi a podobně.
Nemá cenu si stanovovat laťku činností příliš vysoko, nemusí se plán
zvládnout, což může vést ke zhoršení stavu i díky vynaložené energii,
které je i tak nedostatek.
Je lepší dělat něco, co je nemocnému příjemné. Protože během této
nemoci ztrácí chuť i na své koníčky,
je vhodné začít právě s nimi. Samozřejmě když to stav dovolí.
Cítí-li se nemocný na zvládnutí dlouhodobější činnosti (pro každého, dle
stavu, může představa o délce být
jiná), měl by si aktivitu rozdělit do
několika časových úseků.

Zdraví

•
•

•
•

•
•
•

Za pláč není třeba se stydět – ani muži.
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk
cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu
a klást si vysoké cíle. Může se stav
opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři.
O myšlenkách na sebevraždu někoho
informovat, určitě lékaře.
Během deprese – nemoci – se nedoporučuje jezdit na dovolenou. Změna
prostředí a režim mohou chorobu prohloubit.
Negativní myšlenky jsou jen projevy
onemocnění, nebrat je tedy vážně.
Zvážit ulehnutí do postele během dne.
Deprese se nedá zaspat.
Nemoc vzbuzuje u ostatních mnohá nepochopení a neporozumění, proto rady
jako: vzmuž se; když se chce, tak to jde
a podobné další jsou jedině pomocí ke
zhoršení stavu.

•
•
•

•

•

•

Uvědoměním, že deprese není lenost.
Podporou v léčbě.
Vyhnout se kritizování, monitorování,
výtkám, a „povzbudivým” výrokům
jako: Vzchop se! Bojuj! Když se chce,
tak to jde! Nebuď líný! Snaž se! Takové postoje mu ubližují, protože vedou
k sebevýčitkám. A to není třeba, protože on jich má v sobě víc než dost
i bez podobných „povzbudivých” rad.
Ujištěním o pochopení, že se jedná
o nemoc a ne špatné vlastnosti, je-li
deprese zahalena rouškou výbušnosti
či útočností.
Na místo nucení k činnostem, je třeba aktivitu nabídnout. Ale nezlobit se,
když nemocný odmítne.
Nepodceňovat sebevražedné řeči.

LÉČBA
Existuje mnoho přístupů k depresi a její
léčbě. Některé přístupy upřednostňují přirozená řešení v rámci sociálních vztahů,
v nichž depresivní jedinec žije, jiné přístupy
zdůrazňují nutnost pomoci odborně. Takže, pokud svůj stav nezvládáte nebo pokud
se v článku poznáváte, obraťte se na odborníky. Ti vám totiž jako jediní pomůžou.
A věřte, že ze mne mluví vlastní zkušenost.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: wikipedia.org,
mam-depku.cz,
lifeclinic.cz

JAK MOHOU POMOC BLÍZCÍ
•

Tolerancí, respektováním, důvěrou, laskavostí, empatií. Neplést si uvedené projevy
vlastností s chováním k malému dítěti.

Podlehněte kouzlu lázní
Vyzkoušejte balíčky lázeňských procedur a udělejte si příjemný den
v malebných lázních. Během procedur budete pečovat nejen o Vaše tělo,
ale odpočine si i Vaše mysl.

Aroma
balíček

Balíček lázeňských procedur.
• 1x aroma masáž zad
• 1x Bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x levandulový parafínový zábal na ruce

Cena balíčku: 550,- Kč
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Chmelovo-pivní
balíček

Balíček lázeňských procedur.
• 1x relaxační pivní lázeň
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x chmelový zábal dolních končetin

Cena balíčku: 700,- Kč

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby.

O á z a k l i d u a p o h o d y n e d a l e k o P r a h y.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně • tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Krása

Akné,
problém nejen našich dětí
Díky pupínkům po celé tváři nesnášíte pohled do zrcadla? Nebo
byste si ráda vzala velký výstřih, ale váš dekolt „zdobí“ stovky
vřídků? Neztrácejte naději – máme pro vás deset užitečných
tipů, jak se s problémem zvaným akné vypořádat!

Důležité je si uvědomit, ze akné není jen
nemocí kůže. Kůže je zrcadlem toho, jaké
je naše tělo uvnitř, vypovídá o stavu a funkci našich vnitřních orgánů. Když tedy chceme úspěšně léčit akné, nestačí nám pouze
ošetřovat kůži zvenku, je potřeba léčit celé
naše tělo, vyčistit ho a zásobovat dostatkem výživných a léčivých látek.

AKNÉ, CO S NÍM?
Jednou týdně si udělejte peeling nebo si
jen uvařte obyčejnou logrovou kávu a logrem si pak přejíždějte po obličeji, zrníčka
logru pleť krásně vyhladí. Večer nechoďte
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do postele neodlíčení – póry se ucpávají
a vzniká skvělé prostředí pro akné. Čas
od času (1x za 2 týdny) si napařte obličej
nad horkou vodou, do které přidáte hrst
a půl sušeného heřmánku. Po napaření si
můžete na T-zonu (čelo nos a místa okolo
úst) nalepit náplasti proti zacpávání porů.
Boláčky si “nenípejte”. Pouze některé
a jen po napaření, kdy jsou pory otevřené. Jednou za čas doporučujeme jakoukoliv masku.
Pro jasnost pleti můžete rozkrojit citron
a přejíždět jím po tvářích, ale pozor na oči!
A když vaříte, zkuste uždibovat z kvasnic!

Nebo mějte v lednici jedny čerstvé kvasnice
výhradně pro sebe, a každý den uloupněte.
Jsou docela dobré, ale hlavně pomáhají.
Ráno odstraňte nečistoty z obličeje navlhčenými ubrousky. Mažte se krémem! Ten
pokožku neustále zavlažuje. Vychytávka
je také toto: do jakéhokoliv rozprašovače
– třeba jen po “vyplácané” voňavce, kterou pečlivě vypláchnete – nalijte studenou
vodu a noste to při sobě, sem tam si obličej trochu přestříkejte. Tak dostane pleť
vodu nejen z krému, samozřejmě dostatečného pití (nejméně 2 litry denně), ale
i z rozprašovače.

Krása

PŘÍPRAVKY PROTI AKNÉ

BUĎTE TRPĚLIVÍ

ré akné způsobuje. Pokud máte akné, které
potřebuje účinnější léčbu než pouhé mytí
obličeje, je k dostání také velký počet léčiv
na lékařský předpis a speciálních krémů,
které vyčistí jemné, ale i velmi pokročilé
akné. Ať už budete akné léčit jakkoliv, mějte na paměti, že chvilku trvá, než se objeví
první pozitivní výsledky. Nadužívání produktu pravděpodobně akné pouze zhorší, stejně jako časté střídání používaných
produktů, proto je nejlepší držet se u jednoho – tak dlouho jak je efektivní. Pokud
vám standartní léčba nepomáhá, požádejte
svého dermatologa o více efektivní léčbu,
například antibiotiky. Pro pročištění pleti je
důležitá především vyvážená skladba stravy,
pečlivá hygiena, správný pitný režim, protože voda je pro čistotu pleti nezbytně nutná,
vyvarování se stresu, který je významným
faktorem při akné, dostatek spánku a čerstvého vzduchu, jelikož pobyt na slunci
podporuje v těle tvorbu vitaminu D, který
zásadně ovlivňuje čistotu pleti.

Mytí obličeje jemným mýdlem, několikrát
denně může zmírnit akné, díky vyčištění
pórů od přebytečného maziva. Samozřejmě, přílišné mytí obličeje může vést k jeho
vysušení a ještě větší produkci maziva, kte-

Pokud byste rádi zvolili radikálnější léčbu,
vyzkoušejte laser. K léčbě akné je nejčastěji využíván laser Smoothbeam, kterým lze

V dnešní době je možné léčit akné mnoha
způsoby. Na trhu je široký sortiment volně
prodejných přípravků proti akné, určený
k čištění obličeje zahrnující speciální mýdla
a dalších rozmanité výrobky. Klíčem k léčbě
akné je nalezení přípravku, který bude dobře reagovat s vaší kůží a životním stylem, bohužel neexistuje přípravek, který by účinkoval stoprocentně pro všechny. Vaše hledání
může vypadat metodou pokus-omyl, ale důležité je používat vždy přípravek delší dobu
– když používáte různé přípravky, je nutné
používat každý alespoň několik týdnů, aby
se dal jeho účinek zhodnotit. Nadměrné používání jakéhokoliv přípravku může způsobit
rudnutí, suchou kůži a ve vyjímečných případech vést ke zhoršení akné. Proto je důležité
dodržovat instrukce k užívání přípravků, aby
správně působil. Dostupným a účinným přípravkem na akné je například gel na akné.

LÉČBA LASEREM

v průběhu jednoho sezení ošetřit čerstvé
projevy akné, preventivně ovlivnit funkci
mazových žláz tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu zanícení, a zároveň ošetřit
jizvy po akné. Působením laseru dochází
k omezení funkce zbytnělých mazových
žlázek až do hloubky 5 mm pod povrchem
kůže. Po laserovém ošetření akné je třeba
chránit pokožku před slunečním zářením
ochrannými krémy s vysokým UV filtrem
(50+) a proto je ideální podstoupit ošetření v zimním období. Vhodným doplňkem
laserové léčby akné je ošetření laserovou
gelovou maskou s aktivací biostimulačním
laserem. Hydrogenuhličitanové anionty
obsažené v masce spolu s působením biostimulačního laseru pomáhají zklidňovat
pleť a hojit zanícená místa. Pokud trpíte
rozsáhlými projevy akné, či následnými jizvami a rozhodujete se pro laserové
odstranění těchto kožních projevů, musíte být realističtí ve svých očekáváních.
Nesmíte zapomenout, že tvorba akné je
vyvolána mnoha faktory a je tedy třeba
k problému přistupovat komplexně. Laserová léčba akné může výrazně zlepšit stav
vaší pokožky, ale nemusí odstranit veškeré
nežádoucí projevy.

Krása

10 tipů,
jak na akné

VYHLEDEJTE POMOC!

VYMÁČKNOUT NEBO NE?

Proč byste měla tiše trpět osamotě v koutku, když
existuje celá řada přístrojů a přípravků, které vám
mohou pomoci? I když se akné třeba nezbavíte
úplně, alespoň vám odborník pomůže dostat ho
do přijatelnější podoby. Navštivte dermatologa
a uvidíte, co vám doporučí – třeba zjistíte, že vám
k dokonalé pleti bez chybičky schází jen krůček!

Je těžké odolat nutkání vřídky vymačkávat, ale zkuste to a nechejte pupínky na
pokoji. Navíc těžší, zánětlivé formy akné
byste takto neměli trápit vůbec! Mačkáním riskujete zanesení nečistot hluboko
do pokožky, kde vytvoří pořádný zánět
a následně jizvy nebo tmavé flíčky.

LÉKY CHTĚJÍ PRAVIDELNOST!

VYHNĚTE SE SLUNÍČKU!

Jestliže vám lékař předepsal proti akné
prášky, ať už třeba hormony nebo antibiotika, nezapomeňte je užívat pravidelně.
Pokud tělo nedostane včas svojí další „dávku“, léčba nezabere!

PROBERTE LÉKARNIČKU!

Možná si myslíte, že opálení akné úspěšně zamaskuje. Tento efekt je ale pouze dočasný a na pokožce
může napáchat více škody než užitku, protože podrážděná pokožka na slunce reaguje citlivěji než obvykle. Navíc sluníčko se přímo nesnáší s řadou ošetření proti akné, jako je například laserová terapie nebo
chemický peeling.

Řada léků, jako například kortikosteroidy nebo léky proti epilepsii mohou projevy akné výrazně
zhoršit. Pokud si myslíte, že tomu
tak je i ve vašem případě, poraďte
se raději s lékařem!

Těsná podprsenka, límeček, pásek a další části oděvů,
které tlačí a dřou pokožku, pomáhají ucpávat póry a tím
připravují půdu pro invazi pupínků. Volnější, vzdušnější
oděvy naopak pomáhají při hojení už vzniklých vřídků.

NOSTE SPRÁVNÉ OBLEČENÍ!

PROSPĚTE SE K ČISTÉ PLETI!

VYHNĚTE SE KUCHYNI!

Maminka měla pravdu – osm hodin denně
potřebujete nejen kvůli celkovému zdraví, ale
i kvůli zdravé pokožce. Odpočinek je důležitý
pro funkční imunitní systém. Přestože samotný
spánek vám proti akné nepomůže, tělo při něm
může lépe bojovat proti bakteriím a zánětům.

Stání nad hrnci na sporáku, pobyt v oblasti s vysokou vlhkostí vzduchu, saunování
– to vše je pro vaše akné učiněným rájem,
kde může nadále růst a prosperovat. Zvýšené pocení pokožky vytváří živnou půdu
pro řadu bakterií a ucpává póry, což může
vést až k ošklivým zánětům.

NECHEJTE POKOŽKU ODPOČINOUT!
Pokud budete neustále střídat různé „zaručené“ prostředky proti akné a míchat jednu kosmetiku s druhou, ani jeden přípravek nakonec nedostane šanci
zabrat. Pokud do boje s pupínky nasadíte nový produkt, dejte mu alespoň 3 týdny, aby mohl předvést,
co dokáže!

NEPŘESTÁVEJTE SE CVIČENÍM!
Pocení sice může vaše akné zhoršit, ale
není to důvod, proč přestat sportovat –
jen se ujistěte, že se ihned poté osprchujete a pleť ošetříte. Navíc pohyb pomáhá
odbourat stres, který je také jedním z původců akné!

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: akne-ne.cz, asklepion.cz
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Chcete pracovat v našem

týmu?ČERVEN 2008
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o rodi

Mít možnost podílet se na tvorbě časopisu Moje rodina a já, Bydlení a magazínu ICE?
Přejete si poznat zajímavé lidi?
Vyhovuje vám práce s volnou pracovní dobou a s možností zajímavých výdělků?
Potom právě vás rádi přivítáme v našem obchodním oddělení.
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Jak se žije s dvojčaty

Stále na
oddělení

ARO
Dvojčátka Kamilku a Michálka jsme minule
opustili ve chvíli, kdy za sebou měla první týden
pobytu na oddělení ARO. Jak to bude všechno
dál a jak bude maminka zvládat denní dojíždění
za dětmi po propuštění z nemocnice?
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Seriál

V předchozích dvou dílech jsme sledovali
osud dvojčátek Kamilky a Michálka, která
se narodila již ve 25. týdnu těhotenství a jejich porodní váha byla 515 a 770 gramů.
Ihned po porodu byla umístěna na oddělení ARO v porodnici u Apolináře, kde pokračoval jejich příběh...

DENÍK MAMINKY
17. 11. 2011
Tak jsem tedy byla z porodnice propuštěna domů, i když děti měly před sebou
ještě dlouhé týdny pobytu… Nakonec
jsem si našla nějaký svůj režim. Jezdila jsem s manželem autem, ráno se šel
se mnou podívat na děti, pak do práce
a odpoledne si mě vyzvedl u dětí, na jízdu vlakem jsem se ještě necítila, přeci
jen jizvu jsem ještě pořád pěkně cítila.
Pokaždé, když jsem ráno hlásila své jméno do bzučáku, aby mě pustili na ARO,
tak jsem se modlila, aby bylo vše aspoň
tak, jako včera ne-li lépe.

19. 11. 2011
Kamilku zkusili odpojit z ventilátoru a přehodit na Cpapík, ale po hodině to vrátili
zpět, ještě na to nebyla připravena.

mám strach, abych jí neublížila, má strašně
jemnou kůžičku, plenka má lepící proužky
a kdyby omylem přišly na tu kůžičku, tak
by jí to moc bolelo a poškodilo, dělám to
pomalinku a opatrně.

22. 11. 2011
Prvně jsem přebalovala Míšu a mazala
mu bříško. Bohužel mi bylo po příchodu
na ARO oznámeno, že už nechtějí, aby
se Kamilka moc vyčerpávala a rozhodli se
provést operaci tepenné dučeje, operace
je plánována na pondělí 28.11. 2011. Sebralo mě to i přesto, že jsem věděla, že to
může nastat.

23. 11. 2011
Poprvé jsem klokánkovala Míšu, úžasný
pocit, poprvé ho mám venku, ale díky
tomu, že už mám za sebou pár klokánkování s Kamilkou, tak už se tak nebojím.
Oba dva dostali také v průběhu tohoto
týdne transfúzi, z důvodu chudokrevnosti.
Jsou to velcí šikulové, oba mají občasné
poklesy s dechem – Míša hlavně při jídle.
Kamilce se dýchání zlepšilo, chtěla asi dokázat, že operaci nepotřebuje a zvládne to
i bez ní.

26. 11. 2011
Poprvé přebaloval Kamilku taťka, bál se,
ale sestřička (byla to ta samá, co mi dala
malou Kamilku klokánkovat a radila mi
jak to dělat až půjdu domů z porodnice)
byla nekompromisní, někdy se to přeci
naučit musí.

27. 11. 2011
Poprvé jsem dorazila vlakem, navykám na
nový režim, po příchodu na ARO si obejdu
děti, předám doma odstříkané mlíčko sestřičkám, pak jdu odstříkat čerstvé mléko
a následně za dětmi, plním to, co mi sestřičky dovolí a řeknou, když mohu klokánkovat,
tak klokánkuji, přebaluji apod. Dnes, den
před plánovanou Kamilčinou operací nám
řekla doktorka, že uvidí, zda operace bude,
Kamilka to zvládá, bojuje a ani ji to už tak
nevyčerpává, ráno prý udělají vizitu, poradí
se s odborníkem, který ji má operovat a až
přijdu za dětmi, tak mi řeknou verdikt…
Mísí se v nás spousta pocitů, byli bychom
strašně rádi, kdyby na ni nemusela, ale na
druhou stranu jsme už na to byli připraveni
psychicky, teď jsme dostali velkou naději,
kterou nám ale mohou kdykoliv sebrat. No
zítra budeme moudřejší…

20. 11. 2011
Míšu zkusili odpojit z ventilátoru a drží se
dobře. Kamilce provedli kontrolní SONO srdíčka a řekli nám, že i přes snahu to uzavřít
práškem – Ibuprofenem, zůstala otevřená
tepenná dučej, práškem to už znovu zavřít nemohou, tak buď se to uzavře samo,
nebo bude muset Kamilka podstoupit operaci – podvaz. Je to šok, snažím se vstřebat
vše, co se dá z toho, co říkají doktoři. Když
to pak odpoledne líčím Martinovi, tak se
neubráním slzám, přeci jen jsem věřila, že
to bude v pořádku. Operace bude nutná
v případě, že se to nebude lepšit a bude jí
to vadit (zhoršovat její stav). Teď to není na
pořadu dne, ale budou se snažit, aby Kamilka přibrala, kdyby najednou na ni musela, tak aby byla silnější. Ten večer jsme
o tom přečetli snad vše, co se dalo, dělá se
to i u takhle malých dětí, dopadá to dobře, ale přesto doufáme, že se dučej uzavře
sama a Kamilka nic takového nebude muset podstoupit.

21. 11. 2011
Prvně jsem přebalovala Kamilku, strašně
jsem se bála, přeci jen je tak malinká a já
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DENÍK TATÍNKA
DVA TÝDNY PO PORODU…
Nedokáži všechno vypsat den po dni
a vlastně už to za mě udělala žena, která
trávila s našimi drobečky celé dny a zaznamenávala veškeré pokroky. Tak možná přidám jen pár postřehů, které utkvěly mně
v paměti a které byly pro mě stěžejní.
Tak takovým prvním velkým mezníkem pro
mě byly první náznaky pláče. Rodič normálně
narozeného dítěte to stěží pochopí, ale právě pláč Kamilky jsem vnímal jako „úžasnou“
věc a byl hrozně rád, když jsem ho slyšel,
protože to byl další signál, že vývoj postupuje
dál a kulíšek se nebojí dát nahlas najevo svůj
nesouhlas. Přes vyšší porodní hmotnost (770
gramů) se v prvních týdnech méně projevoval
Michálek. Byl totiž od druhého dne připojen

na umělý plicní ventilátor, který mu významně pomáhal s dýcháním, na druhou stranu
ho však výrazně omezoval v pohybu a přicházel tak i o možnost klokánkování s mamkou.
Musím říct, že zpočátku pro mě bylo hrozně
obtížné si zvyknout na neustálé pípání při pobytu u inkubátorků. Sestřičky nám hned na
začátku říkaly, že se těch zvuků a neustálého
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poblikávání nemáme všímat, ale to prostě nešlo a postupem času jsme pochopili, že je tzv.
„dobré“ pípání a „špatné“, podle toho jestli dýchají až moc dobře, nebo naopak jestli
to flákají. Úplně nejhorší bylo, když monitor
zčervenal a ozvalo se pronikavé pípání. To
znamenalo, že se kulíšek zapomněl nadechnout úplně a nemá dostatek kyslíků v těle –
tzv. „Apnoe“ pauza. Vždy když k této pauze
došlo, tak se mi rozbušilo srdce, ale vždy přiběhla sestřička a stačilo kulíška pohladit po
zádech, nebo ho v horších případech štípnout
a mrňousek opět „naskočil“ a dýchal plynule
dál. Množství pauz se lišilo den ode dne, ale
postupem času se i jejich počet snižoval. Jak
dozrávaly plíce, tak oba postupně přešli na
dýchání za pomocí N-cpapu (kyslíček přímo
k nosu, ale už dýchali sami) a hned to bylo
veselejší. Oba mohli klokánkovat, mamka je
ob den střídala a o víkendu jsme klokánkovali
s manželkou současně. Kritické pro nás bylo
datum 28. listopadu, kdy byla naplánována
operace Kamilky, které se ani po dvou medikamentních pokusech neuzavřela tepenná
dučej v srdíčku.

pokračování příště….
Foto: archiv rodiny

rodinná banka
pupečníkové krve

Proč přibývá

v moderní době
Ing. Vladimír Jelínek

depresí

?

Cítím se být sama, opuštěná, nemilovaná. Necítím dostatek pozornosti od partnera.
Musím se neustále zlepšovat, protože se necítím dosti dokonalá a výkonná, mám
pocit, že začínám neustále od začátku. Cítím neustálou lítost, že mě partner přehlíží
a nevšímá se mě. Nechce se mi nic dělat, protože nic nemá cenu….

T

o jsou nejběžnější promluvy a myšlenkové pochody člověka, který má sklon
ke smutkům a depresím.
Smutek je jeden ze základních pocitů,
které prožívá snad každý člověk. Pocitu
smutku odpovídá právě období podzimu,
který právě nastal. Je to pocit lidské mysli,
kdy léto už skončilo a rok se ubírá do zimy.
Je to období dušiček, tedy doby, kdy se
chodí uklízet hroby, vzpomíná se na zemřelé. Je to doba, kdy se neustále zkracuje
den, ubývá světla a slunce. Nastává čas melancholie, rozjímání…
Podle tradiční čínské medicíny souvisí
s pocity smutku orgány plíce a tlusté střevo.
Pokud budou plíce pracovat optimálně,
budou jejich sliznice čisté a plicní sklípky –
tedy nejhlubší struktury plic, kde dochází
k okysličování krve – budou schopny s co
největší účinností předat kyslík ze vzduchu
červeným krvinkám, pak bude mít každá
buňka v lidském těle schopnost využít více
energie a tedy za pomoci kyslíku spálit více
cukrů nebo tuků. Obecně tedy platí, že čím
více se dostane kyslíku do lidského těla, tím
má člověk více energie, životního elánu
a chuti do realizace nových věcí. Opačně,
pokud člověku dochází energie, tak docházejí vitální síly, člověku se nechce nic dělat,
má chuť spát a nic ho nebaví. Plíce a plicní
sklípky je možné detoxikovat například přípravkem Joalis RespiHelp.
Různé dechové techniky, které znají
východní medicínské a filozofické školy,
či některé moderní psychologické školy
velmi přispívají ke správné činnosti orgánů
a k celkové tělesné vitalitě. Stačí se totiž jen
soustředit na dech, tedy na výdech a nádech a pohyby břicha v oblasti trochu níž
pod pupkem (tzv. bod hara – přibližně
druhá čakra z indické tradice), a již bezprostředně po několika minutách takového
soustředěného dýchání může člověk na
sobě cítit veliké změny.
Deprese mají svůj prapůvod v rodině. Pro
ženu bývá typický vztah s jejím otcem, tedy

otec, který nedokázal svoji dceru v dětství
a dospívání upřímně pochválit, povzbudit
a ocenit její schopnosti, spíše si z ní dělal
blázny a trochu ji slovně srážel, bude mít
později, až dospěje, potíže se svojí vlastní
sebeúctou, tedy s oceněním sama sebe.
Bude se pravděpodobně cítit nedokonalá, proto bude na sobě neustále pracovat a vlastně tak
soutěžit s ostatními. Ve skrytu
duše se bude snažit dokázat
svému otci (nebo matce), že je
schopná a bude si chtít tak zasloužit ocenění nejen od blízkých lidí ale také od celého
okolí. Bude se snažit vypadat
stále více hezká, každý přebytečný kilogram tělesného tuku
bude na sobě nesnášet a neustále
ho bude řešit, možná bude mít
snahu stále pracovat, jak to už moderní doba přináší. Kritik v podobě rodiče se přesune dovnitř duše a stane se
tak vlastním vnitřním kritikem, který bude
pak obviňovat a hodnotit sama sebe,
stanovovat si sice dobré cíle, avšak často
reálně nedosažitelné, a přinášet tak pocity,
že nejsem dost dobrá a výkonná. Možná si
najde partnera podobného otci, který v ní
též nedokáže vzbudit pocit zdravé sebeúcty.
Lidské pocity se tvoří v jedné části mozku,
který se nazývá emocionální mozek nebo
též limbický systém. Jsou nakonec spojeny
s konkrétními přeměnami chemických látek,
u smutku a deprese s nervovým přenašečem
serotoninem, který právě je v mozku pocit
za pocit dobrého rozpoložení mysli, tedy
dobré nálady. Mozkové struktury, které jsou
odpovědné za produkci a navazování serotoninu na receptory buněk lze rovněž očišťovat a tím významně přispívat k odstraňování smutků a depresí. K tomu slouží
přípravek firmy Joalis, Depreson.
Při práci s vlastní depresí a smutky významně přispívá duševní hygiena, tedy

schopnost si odpočinout, relaxovat a zejména schopnost si stále v životě programově připravovat drobné radosti nezávislé
na druhých lidech, na které se tak člověk
těší. Radost je totiž právě tou
emocí, která vytlačí z mozku
smutek. Smutek a radost zároveň nemohou existovat.

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 s. r. o.: Vodní 16, Brno, tel: 545 241 303, info@bodycentrum.cz

Příběh

Přestože se Ha Ngoc Quyen, nebo-li Lucka, ve
Vietnamu pouze narodila a většinu svého života
strávila právě zde, v České republice, nikdy
na něj nezapomněla a stále ho považuje za
místo, kam patří. A proto, když měla možnost,
neváhala ani minutu a začala pomáhat tamním
dětem. Ty sice válku nezažily, ale přesto kvůli ní trpí.
Rodí se bez rukou a s řadou postižení.
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Lucce byl rok a půl, když se přistěhovala
do České republiky. Přestože její maminka pracovala jako vysokoškolská profesorka, uživit rodinu ve Vietnamu bylo
velmi složité. Rozhodla se podstoupit razantní krok a následovala svého manžela,
který zde pobýval již šest let. Lucka tak
začala úplně nový život. Musela se pomalu začlěnit do cizího prostředí, vyrovnat
se s pocitem, že je jiná než ostatní děti
a osvojit si český jazyk. „Protože rodiče
hodně pracovali, staraly se o mě české
babičky (pani na hlídání, které mají ve vietnamských rodinách speciální název). Ty
mně pomáhaly s učením češtiny, a také
jsem od nich dostala i svoje české jméno – Evička. Nikdy se mi nelíbilo, a proto
jsem si hned při první příležitosti prosadila jiné. Při představování na začátku školy
jsem oznámila, že se jmenuji Lucka. A už
mi to zůstalo,“ vysvětluje úplné začátky
v cizí zemi. Dnes už češtinu vnímá jako
svůj mateřský jazyk a nedělá jí žádné
problémy. Dokonce přiznává, že nyní už
myslí jen v ní. Stále však plyně používá
obě dvě řeči. „Rodiče umějí jen pár slov,
a tudíž doma všichni mluvíme pouze
vietnamsky,“ dodává Lucka.
Učení ji vždy velmi bavilo a věděla, že chce v životě něco dokázat. V páté třídě základní školy
úspěšně složila přijímací zkoušky na gymnázium, tím ovšem
v rozletu neskončila. „Mým
snem bylo studovat na univerzitě
v zahraničí. Rodiče mě sice podporovali, ale to nestačilo. Musela jsem zapracovat na mnoha
věcech, hlavně na angličtině,“
připouští Lucka. Po ukončení
deváté třídy, nastoupila na Mezinárdní školu v Praze, která se nachází v Nebušicích. Vyučovacím jazykem je
pouze angličtina a dochází sem i velká
řada zahraničních studentů. A právě zde
se zrodil nápad pomoci.

už rodí s vážným handicapem a potřebují speciální péči, na kterou v zemi nejsou
peníze. „Největším problémem je genetická přenostnost, proto se s postižením
neustále rodí nové a nové děti. Odborně
se toto postižení nazývá Agent Orange,“
upřeňuje Lucka.
Nově vzniklý klub se spojil s mezinárodní
organizací a členové se mohli pustit do
shánění peněz. Jako první začali prodávat
typické vietnamské jídlo. „Obvykle jsme
se sešli u mě doma a vařili tisíce jarních
závitků,“ upřesňuje Lucka. Postupem
času se snažili vymýšlet nové a nové akce,
které by přilákaly další lidi. „Pořádali jsme
například exkurze na Prahu 4, do Libuše,
kde se nachází tzv. malá Ha Noi – veletržnice SAPA. Najdete tam restaurace,
kadeřnictví, školku a trhy. Vše, co charakterizuje Vietnam,“ doplňuje Lucka. Po
škole spolužáky seznamovali s jazykem
a doučovali ho. Pravidelně pořádali i festival. Všichni v jeho průběhu mohli ochutnat jídlo, seznámit se s kulturou a tradicemi. Součástí akce byla i výstava fotek
a promítání dokumentů, které měly lidem
přiblížit problematiku. Během roku poté
Vietnam pravidelně navštěvují a pomáhají postiženým lidem přímo ve vesničkách.
V současné době Lucka odmaturovala
a chystá se na vysokou školu – University College London, kde se chce věnovat
hlavně politice a historii. Doufá, že v budoucnu se z ní stane úspěšná novinářka,
a bude se tak moci více zapojit do pomoci
Vietnamu. Sama říká, že je to země plná
krás, které nejsou stále doceněny a to by
se mělo změnit.

Text a foto Kateřina Macholdová
Autorka je studentkou Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

TISÍC JARNÍCH ZÁVITKŮ
„U nás na škole měla každá národnost
svůj klub – Australané, Korejci, Američané. Ale vietnamský chyběl. To mně
přišlo líto, a tak jsem se rozhodla, že ho
založím já,“ vysvětluje Lucka své důvody.
Jako hlavní činnost si stanovila, že musí
pomoci zemi, ze které pochází. Ve Vietnamu žijí asi dva miliony lidí, kteří stále
trpí znetvořením kvůli použití chemických
látek v průběhu vietnamské války. Děti se
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NAKLADATELSTVÍ ALBATROS
JÁ NEJSEM TRAPNEJ - BARRY TRAPPNEY
Barry Trappney byl ve škole vždycky hustej borec, ale jen do té doby, co přišel Darren Darrenofski. Barry má nos jako okurku a rozhodně
mezi manekýny nepatří. I když Darren se mu
nemá co pošklebovat, zase vypadá jako krokodýl. Barry dělá všechno pro to, aby si o něm
nemysleli, že je trapák nebo poseroutka.

O CHLAPCI, KTERÝ SPADL Z NEBE
Osmiletá Eliška neví co dřív. Kvapem se totiž blíží
Vánoce! A Eliška netrpělivě čeká na sníh. Konečně
se z nebe snáší první vločka a s ní Eliška spatří –
padat chlapce s křídly! Kdo by se nepostaral
o ztraceného unaveného anděla? Chlapec s podivným jménem Ryel však netuší, co jsou Vánoce,
a nechová, jak by se očekávalo. Je to vůbec anděl?

JOHANKA Z PARKU
Starostlivá maminka, vášnivá luštitelka křížovek,
která sem tam připálí jídlo, tatínek, dopravní policista usínající při televizních detektivkách, dvanáctiletý Miloš, o rok mladší Leoš a sedmiletá Oldřiška.
A babička Hermína, kterou je možné zahlédnout
zásadně v koupací čepici na kolečkových bruslích,
na koloběžce či šplhající v parku na stromy. Nepřipadá vám tahle rodina trochu praštěná?

PAT A MAT… A JE TO!
Pokračování příběhů oblíbených kamarádů, jejichž
nápady a vynalézavost někdy vyvolávají úsměv, jindy rozpaky a kroucení hlavou, ale nikoho nenechají chladným. Dobře je známe z večerníčka a jejich
obliba překročila hranice mnoha zemí. Naši dva šikulové se ničeho nezaleknou a nic je nepřekvapí.

ČARODĚJKA A ČARODĚJ (2) – DAR
Wisty a Whit Allgoodovi jsou obviněni za čarodějnictví. Tisíce patnáctiletých dětí jsou
uvězněny na převýchovu. Nový režim zakazuje
hudbu, knihy, umění - a také kouzla. V líčení
absolutní kontroly nad lidmi připomíná kniha
Orwellův román 1984. V hierarchii mocných
je nejvyšší “Jediný, který je jediný.” Proč je
patnáctiletá Wisty pro režim tak nebezpečná?
Proč ji nazývají dívkou, která má dar? Mohou děti a jejich hnutí
odporu zvrátit zločinný režim?

O PRAŠTĚNÉM HURVÍNKOVI
Hurvínek je hodný a způsobný hoch. Co by totiž
neudělal pro svůj vytoužený dárek! Tentokrát
jeho dobrodružství začínají na ehm… záchodě,
kde náš hrdina upadne do narozeninového snu.

NAKLADATELSTVÍ COOBOO
ESPRESSOLOGIE
Sedmnáctiletá studentka Jane si přivydělává v malé
kavárně jako baristka a časem vytvoří teorii, podle
níž se charakter lidí pozná dle jejich oblíbené kávy.
Na základě této teorie dá dohromady několik párů,
kterým to pak úžasně klape. Ale dokáže Jane najít
životní lásku i pro sebe, nebo bude jediná, komu se
štěstí vyhne?

ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ
Silvie, Katka a Larisa se musejí rozloučit se s létem
a užít si trochu svobody bez rodičů. Čeká je výměnný zájezd do Readingu a určitě spousta nudy s učením, ale taky třeba noví kluci, nové zážitky a legrace, vždyť jsou kamarádky snad odjakživa. Jenže i to
se může jak mávnutím kouzelného proutku změnit. Najednou stojí proti sobě a ani znamení zvěrokruhu jim v tom nepomůžou…

TYGROVA STEZKA
Strhující pokračování Tygrova prokletí! Kelseyino
poslední léto bylo šílené. Vedle toho, že musela
bojovat s hordou zákeřných opic a putovat indickou džunglí, se zamilovala do Rena, tři sta let starého prince. Nové nebezpečí teď Kelsey přinutí,
aby se vydala za dalším indickým dobrodružstvím
s Renovým bratrem, záporákem Kishanem.

92

www.rodinaaja.cz

BÁJNÉ BYTOSTI 3D
Nenechte se zmást – magické příšery a bytosti číhají všude na světě! Některé jsou zářivě krásné, jiné pořádně zlomyslné, ale některé mohou být vyloženě nebezpečné! Tato
kniha vás zavede do říše fantazie, kde se
s těmito tvory potkáte tváří v tvář. S pomocí
kouzelné rozšířené reality se můžete proměnit v goblina, podvést
obra, nechat se okouzlit vílou, a dokonce si vysedět malého dráčka
– a to všechno na obrazovce přímo před vámi!

VELKEJ FRAJER NATE (4) – HRAJE VABANK
Jeffersonka VŽDYCKY ve všem zvítězí. Ale teď nadešel Nateův čas. Čas, kdy se z loserů stávají hrdinové. Podlehne Nate tlaku soutěže ve stavbě ledových soch? Nebo získá jeho škola své vůbec první
vítězství?

TOLKIENŮV SVĚT
Neoficiální průvodce Tolkienovou Středozemí.
Poznejte svobodné národy, od moudrých a krásných elfů, přes odvážné muže a trpasličí válečníky až po nenápadné, ale dobrosrdečné a kurážné hobity.

Kolik skupin dobylo svět na celých 50 let?
Hrálo pro jeden a půl milionu lidí během
jediného koncertu? Mělo jedno z nejvýnosnějších turné všech dob? A soupeřilo
s Beatles o přední příčky žebříčků? Přesně
tak, je jen jedna. Kniha Legenda Rolling
Stones vypráví příběh jedné z největších
skupin ve sféře populární hudby, slovem, fotografiemi i skvělými
reprodukcemi vzpomínkových předmětů.

NAKLADATELSTVÍ XYZ
FIFTY SHADES OF GREY
Když se dvaadvacetiletá studentka literatury Anastasia vydává na pohovor s mladým podnikatelem
Christianem Greyem, netuší, že potká muže, který jí změní život i hodnoty. Christian je pohledný,
chytrý a… tajemný. Naivní a nevinná Anastasia si
začíná uvědomovat, že přes jeho skrývaná tajemství jím začíná být úplně posedlá. Ale ani Christian není vůči její kráse, šarmu a charakteru imunní…

KLIKAŘ
Michael J. Fox je známý kanadský herec, který se
proslavil především svou rolí v trilogii Návrat do budoucnosti. Neméně úspěšné byli ale i jeho další role
ve filmech a televizních seriálech. V roce 1991 mu
byla diagnostikována Parkinsonova choroba – to
však veřejně ohlásil až o sedm let později. Ve svém
autobiografickém románu Klikař vypráví svůj příběh
o boji se zákeřnou nemocí, která mu nečekaně zasáhla do života.

NAKLADATELSTVÍ PLUS
FLORENCE A GILES
Rok 1891. Nová Anglie. Dvanáctiletá sirota Florence a její mladší bratr Giles, které jejich lhostejný
poručník zanechal svému osudu, se toulají po
chodbách chátrajícího novoanglického sídla… Florence a Giles je mrazivou poctou románu Utažení
šroubu od Henryho Jamese, se stejně skvěle vystavěným příběhem a velmi podmanivým vypravěčem, přesněji vypravěčkou, která s vámi zaručeně
zůstane ještě dlouho po dočtení poslední kapitoly.

MEDOVÁ PAST
Jednoho letního podvečera záhadným způsobem
zmizí sedmiletý chlapec. Několik dní poté zahyne
pod koly neznámého vozu lotyšská dělnice. Jakkoli
je to nepravděpodobné, postupem času se ukáže,
že obě tragédie spolu těsně souvisí. Policejní vyšetřovatel Cato Isaksen má z tohoto dvojitého případu
noční můry. Čtenáři si v kriminálním románu Unni
Lindellové užijí napínavou a rafinovanou zápletku
a navíc se dozvědí mnoho zajímavého o současném Norsku.

NAKLADATELSTVÍ MOTTO
DUCH LÁSKY
Píše se rok 1830 a v plymské loděnici panuje horečný ruch. Janet Coombová také touží vyplout na
moře a zažít vzrušující dobrodružství, chce cestovat,
poznat svobodu. Místo toho se ale podřídí tradicím
a provdá se za svého bratrance Thomase, stavitele
lodí. Její touhu po dobrodružství však zdědí její sny
a z něj se přenese i na jeho děti a vnoučata…

JAK MI FRANCIE ZACHRÁNILA MANŽELSTVÍ
Amy se jednoho dne rozhodne, že zkusí štěstí
a přihlásí se do kulinární televizní reality show. Stane se nemožné a ona vyhrává. Vzápětí natočí několik epizod vlastního televizního pořadu Gourmet
Next Door (Gurmánka odvedle). Protože už jí nezbýval čas na vlastní rodinu, vedlo to až k rozluce
s manželem. V zoufalé snaze zachránit manželství
navrhne Amy manželovi riskantní plán: opustí kariéru v televizi a odstěhuje se s celou rodinou na rok do Francie!

NOVÉ KNIHY

VYDAVATELSTVÍ CPRESS
LEGENDA ROLLING STONES

VRAŽDA O NAROZENINÁCH
Chris Bennettová žije se svou rodinou ve starém
domě, který zdědila po tetě. Mezi tetinými písemnostmi narazí na dvě podivná úmrtní oznámení.
Chris postupně odkrývá jednotlivé vrstvy minulosti
a poznává otřesnou pravdu, že vražda byla pouhou špičkou ledovce.

MOŘSKÁ PANNA
Jednoho listopadového rána se po Magnusovi
Kjellnerovi slehla zem. Když obyvatel Fjällbacky objeví při procházce se psem tělo zamrzlé v ledu, je
jasné, že Magnus nezmizel dobrovolně. Přítel zavražděného, spisovatel Christian Thydell, dostává
už rok výhružné anonymní dopisy a nyní je jasné,
že odesilatel myslí své výhrůžky vážně a není radno
si s ním zahrávat. Aby policie dokázala případ vyřešit, musí se vydat hluboko do minulosti…

MEDAILE ZA ZTRACENÉHO BOHA
Sedmnáctiletá Erna Elmannová se jednoho dne od
své matky dozví, že někde v Sovětském svazu žije její
starší bratr, o kterém až dosud neměla ponětí. Otec
se jí nikdy nesvěřil s tím, že byl už jednou ženatý a má
syna Dmitrije. Matka sice Ernu prosí, aby otci neprozradila, že jí něco řekla, protože to mělo zůstat tajemstvím, ale Erna se rozhodne svého bratra najít a poznat. Jejich vztah ale komplikují desítky let staré události a křivdy.

KDYŽ BYL BŮH KRÁLÍK
Svět hlavní hrdinky Elly utvářejí ti, kdo ho obývají:
rodiče, nejlepší kamarádka, králík zvaný bůh a její
starší bratr Joe, se kterým jsou si velmi blízcí. Kniha,
která pokrývá čtyři desetiletí a pohybuje se mezi
předměstím anglického Essexu, divokým mořským
pobřežím v Cornwallu a ulicemi New Yorku, poutavě vypráví o dětství, výstřednosti, temnějších stránkách lásky a sexu i o síle rodinných pout.
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NA ROVINU JSTE TENKRÁT
ŘÍKALA, ŽE DĚTI NECHCETE.
NĚCO TAKOVÉHO NAHLAS ŘEKNE
MÁLOKTERÁ ŽENA. BYLO TO PRO
VÁS TĚŽKÉ?
Ano, nebylo lehké si to přiznat. Společnost
se totiž k podobnému názoru nestaví moc
pozitivně. Většinou si lidi myslí, že pokud
žena děti nechce, je nějaká divná. Nebere
v potaz, že ne každá žena má vhodného
partnera, s nímž by rodinu založila, nebo
že děti třeba mít ani nemůže. Proto nikoho
neodsuzuju. Já ale měla jiné důvody. Otázky na téma, kdy budu mít děti, mě otravovaly a rozčilovaly, tak jsem zaujala takový
trochu truc postoj. Nazvala bych ho přetažená puberta. Řekla jsem si: Vždyť já děti
vlastně vůbec mít nemusím. Jednak jsem
si připadala ještě taková nedospělá, taky
hrálo určitou roli sobectví, které na rovinu
přiznávám, ale i strach. A přítel (scénárista
Ivan Kotmel – pozn.red.) taky po dětech nijak zvlášť netoužil, tak jsem rodinu neřešila.

NA CO JINÉHO JSTE
SI PŘIPADALA PODOBNĚ
NEDOSPĚLÁ?
Myslím, že nedospělost provází dospělé
celý život, pořád jsme děti. Když sleduju
Klaudii, vybaví se mi spousta věcí a strachů,
které jsem v sobě potlačila, ale pořád ve
mně někde jsou. Nerozhodnost nebo podceňování sebe sama. Problémy zůstávají, jenom my zestárneme. Měla jsem strach být
matkou, bála jsem se té definitivy, že máte
dítě, které je na vás závislé a vy se o něj musíte postarat, rozhodovat za něj, ujasnit si,
jak ho budete vychovávat, jak se postavíte
vůči společnosti a světu, což je někdy těžké, pokud nejste hodně razantní člověk,což
já nejsem. Já se těchto vymezení a mnoha
dalších bála, proto jsem děti nechtěla. Ale
všechno je, jak má být a já jsem ráda, že
jsem si na mateřství počkala.

VYBAVÍTE SI OKAMŽIK, KDY
JSTE SI PŘIPUSTILA: JÁ BYCH DÍTĚ
VLASTNĚ CHTĚLA?
Zní to trochu jako klišé, ale bylo to na cestě
do Indie. Odjeli jsme do Ašrámu k jednomu
duchovnímu otci. Četli jsme od něj nějaké
knihy a zajímalo nás potkat se s ním. Zažili
jsme spoustu zvláštních situací. A tam jsem
si uvědomila, že všechen strach, i strach
z mateřství, mě strašně omezuje. Po návratu ve mně dozrálo, že žít ve strachu, ať už
jakémkoliv, není správné, protože to člověku brání rozvinout se. Připadalo mi, že jsem

S Terezou Bebarovou,
která několik let hrála
Ukrajinku Světlanu
v seriálu Ulice a má za
sebou řadu krásných
rolí v pražském Divadle
Na Fidlovačce, jsem se
potkala při rozhovoru
zhruba před třemi
lety. Tenkrát jsme
narazily na zajímavé
téma, které se ale
do článku nehodilo.
Tereza na rovinu
přiznávala, že nechce
mít děti. Předběžně
jsme se domluvily, že
se k tomuto tématu
vrátíme, až a pokud
někdy Tereza změní na
mateřství názor. A ten
čas nastal právě teď,
kdy má doma téměř
pětiměsíční dcerušku
Klaudii.
až do té doby v sobě měla uzamčené své
ženství. Najednou jsem mu dala průchod
a s ním přišel i pocit, že bych chtěla být
mámou.

CO PŘESNĚ MYSLÍTE TÍM, ŽE
JSTE V SOBĚ MĚLA UZAMČENÉ
ŽENSTVÍ?
Je to stav, který má určitě spousta žen,
jenom si ho neuvědomují. Současné ženy
na sebe převzaly spoustu povinností, ale

i odpovědnosti. Máme hodně ambicí, jsme
velmi soutěživé, musíme udržet krok s kolegy, snažíme se pořád něco dokazovat
sobě samým i svému okolí. Proto se někdy
chováme dost jako muži. I já měla spoustu
jiných ambicí než být matkou a starat se
o rodinu a domácnost. Chtěla jsem něco
dokázat, někam se posunut, předvést, že
jsem šikovná a talentovaná. Narodila jsem
se v menším městě a celý život překonávala nějaké mindráky. Taky jsem kolem sebe
viděla spoustu párů, které byly všechno jen
ne šťastné. Proto jsem už v dětství tvrdila,
že budu žít sama, jen s pejskem. A proto
se u mě ženství nevyvinulo tak, že bych ve
dvaceti snila o dětech a manželovi. Ale boží
prozřetelnost zafungovala a podstrčila mi
mého partnera, s nímž jsme skoro dvacet
let. Jak se říká: Odříkaného chleba největší krajíc. Co jsem nechtěla, to mám. A je
evidentní, že mám pracovat na tom být ženou, přijímat a dávat lásku. Tak to dělám.

KDYŽ SE KLAUDIE NARODILA,
NENAPADLA VÁS OTÁZKA: PROČ
JSEM SE PRO TEBE NEROZHODLA
DŘÍV? UŽ JSME SE MOHLY ZNÁT
TŘEBA DESET LET?
Nenapadla. Protože vím, že se to nemělo
stát. Znám jednu paní, vědmu a léčitelku.
Před čtyřmi lety mi říkala: Létá kolem vás
duše a je to holčička. Já se tomu jen smála
a odpověděla jí: Tak to má blbý, já děti nechci. Věřím na to, že duše dítěte si vybírá
rodiče. A Klaudie si na nás počkala. Před
deseti lety jsem řešila jiné věci. Nerada bych
přiváděla dítě do vztahu, který není ustálený, a řešila, jak dítě vychovám. Proto to tak
dlouho trvalo.

ŘÍKALA JSTE, ŽE ŽIJETE VE
ZVLÁŠTNÍ EUFORII Z MATEŘSTVÍ.
PROMÍTÁ SE VÁM DO NÍ I STRES?
Částečně určitě ano, ale ta euforie mi pomáhá se s ním vyrovnávat. Zatím jsem se
sice nevrátila do divadla, ale občas mám nějaký dabing, takže musím koordinovat, aby
měl Ivan čas a mohl Klaudii pohlídat. Moje
maminka totiž bydlí poměrně daleko a paní
na hlídání zatím nechceme. Navíc mně se
od Klaudie moc odcházet nechce. Takže se
někdy opravdu dostávám do stresu, ale to
je asi normální. Mockrát jsem si vzpomněla,
jak jsem si dřív neuměla představit, že mě
dítě několikrát v noci vzbudí a já k němu
musím vstát. Tak teď to dělám úplně automaticky a připadá mi to naprosto přirozené.
Nechce se mi s malou ani jezdit do Prahy.

www.rodinaaja.cz

95

Rozhovor

Bydlíme u lesa a představa, že ji vezu do zaprášeného města, nebo s ní jdu do obchodního centra, mě děsí. Mám pocit, že bych jí
tím porušila imunitu nebo intimitu. Ani jsem
ji ještě nepřivezla ukázat do divadla. Tady si
žije ve svém světě a je jí dobře.

JAKÉ JSTE MĚLA DĚTSTVÍ VY?
Hezké, rodiče se nám maximálně věnovali. Vymýšleli různé aktivity, jezdili jsme na
výlety. Dali nám dobrý základ a já bych to
samé chtěla předat Klaudii. Žádný studený
odchov, ale hodně se jí věnovat a maximálně s ní komunikovat a dávat jí spoustu
lásky. Rodiče jsou z jižní Moravy, doma se
hodně zpívalo, a proto mám ráda folklór.
Hudba je univerzální věc a nese v sobě
hodně pozitivního. A já už si vyzkoušela,
že Klaudie na hudbu pěkně reaguje, dost

mám vychovávat dceru? Aby byla slušná,
nebo drzá? To jsou prosté otázky, na které
člověk může hledat odpověď celý život.

V TOM ZMIŇOVANÉM
ROZHOVORU PŘED TŘEMI LETY
JSME SE BAVILY I O IMPROVIZACI.
JE PRO VÁS MATEŘSTVÍ TAKY
DRUH IMPROVIZACE?
Ano, stejně jako celý život. Můžeme si leccos
nalinkovat, ale skutečnost je pak úplně jiná.
Když jsem byla těhotná, představovala jsem
si, jak za dva měsíce budeme chodit všichni
společně na procházky. A myslela si, že dítě
v kočárku vždycky pěkně spinká. Jenže realita
je taková, že ono mnohdy řve. Takže se otočíte a jedete zase zpátky domů. V takových
situacích člověk přichází na to, jak je naivní.

Te reza Bebarová
se narodila v Bohumíně. Vystudovala ostravskou konzervatoř,
hrála například v Divadle Petra Bezruče nebo v Národním divadle
moravskoslezském. V roce 1998 se přestěhovala do Prahy. Ztvárnila řadu rolí v Divadle Na Fidlovačce, za Funny Girl získala Cenu
Thálie. Dostala tři ceny Františka Filipovského za dabing. Velkou
popularitu jí přinesla role Ukrajinky Světlany v seriálu Ulice. Žije
se scenáristou Ivanem Kotmelem.
často jí zpívám, uklidňuje ji to. Mí rodiče
nás vychovávali v jiné době, použila bych
termín průmyslový věk a díky počítačům
dnes máme věk informační. Chceme samozřejmě Klaudii předat základní hodnoty, které nás rodiče naučili, ale stejně ji budeme muset vychovávat jiným způsobem,
protože my sami už žijeme a uvažujeme
jinak než předchozí generace. Řešíme, jak
obstát, jak se uživit, jak investovat, jak
se zajistit na důchod. Zažíváme deziluzi
z toho, co je kapitalismus a demokracie.
Takže možná zase dojde na ty ambice
a schopnost poprat se v životě o to, co
člověk chce. Protože dneska nejsou ohodnoceni lépe ti poctiví, pracovití a pokorní
lidé, ale ti drzí a asertivní, kteří toho třeba
umí méně. Je doba lidí, kteří se nestydí.
Práci často dostane ne ten, kdo je nejschopnější, ale kdo je drzej. Tak si říkám,
že nejsem asi vychovaná do dnešní doby,
že bych měla jednodušší situaci, kdybych
byla drzej spratek. A musím se ptát: Jak
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JAKÝ JE VÁŠ PARTNER
TATÍNEK?
Ivan dostal lekci už v porodnici. Chtěla
jsem Klaudii přebalit, ale musela jsem na
nějaké vyšetření. Tak sestřička povídá:
„Tatínek se postará.” A on byl sice vyděšený, ale zvládl to. Třetí den v porodnici mě navštívila má paní vědma, paní

Krušinová. Je bývalá sestřička z porodního oddělení. Ukázala nám spoustu věcí
a předvedla, jak miminko správně držet
a zacházet s ním. To nám oběma moc pomohlo. Ivan se o Klaudii umí krásně postarat. A já vůbec neřeším to, že přebalit
dítě ho jako chlapa není hodno. Nemyslím si, že starost o dítě je čistě ženská
práce a chlap má v ruce držet kladivo.

KDO TEDY U VÁS SPÍŠ DRŽÍ
KLADIVO?
Určitě Ivan. Já nejsem typ, který by zasahoval do mužské role. Náš jing a jang je pěkně
vyvážený.

JSTE SPOLU UŽ DVACET
LET. A V JEDNOM ROZHOVORU
JSTE ŘÍKALA, ŽE SE ZNÁTE UŽ
Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. JAK JSTE NA
TO PŘIŠLA?
U paní Krušinové jsme oba podstoupili
regresi. Tato metoda vám umožní nahlédnout do minulých životů – ale třeba i jen
do dětství. Já dlouho váhala, moc jsem
tomu nevěřila. Ale už věřím. Absolvovali jsme ji každý zvlášť a já zjistila, že Ivana znám. Byl to můj dobrý přítel. Věřím
tomu, že lidská duše je energie, která se
přesune do nějakého zárodku a rodí se
znovu. Ty duše se v různých tělech navzájem přitahují pořád dokola a to, co si
nevyříkaly, si dořeší v dalších životech. Já
tomu říkám karmické vazby. Když si lidi
něco dluží, znovu se setkají a jakmile to
vyřeší, už se nepotkají. Proto se stává, že
se s někým seznámíme a máme pocit, že
už se známe. A opravdu se známe, jen
jsme na to zapomněli.

Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek

Nejstarší vzpo mínka na děts tví:
Díky Klaudii mám pocit, jakoby se mi otevřela nějaká brána času
a já si vybavuju střípky z velmi raného dětství. Už z kočárku. Vidím se, jak v něm ležím, vidím čalounění kočárku zevnitř, korbu,
i to, jak se nade mě máma naklání a dává mi dudlík. Vybavuju
si, jak ležím a snažím se zvednout, protože si přeju podívat se
z toho kočárku ven. Jak Klaudie roste, tak se mi vzpomínky posouvají dál a dál.
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje rodina a já za 299 Kč.

Jak zvládnout
první třídu?

Tereza Bebarová

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Na mateřství jsem si počkala
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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.
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florian active

MÜSli!
MÜSLI!
Je ČAS
ČaS ŽÍT
ŽÍt
JE

Začněte svůj den aktivně! Vyzkoušejte nový bílý probiotický jogurt Florian Active s müsli
a ovocem. Má nejen úžasnou chuť, ale v každém kelímku jsou připraveny miliardy živých
bakterií, pomocníků trávení. Jogurt obsahuje jedinečnou směs tří probiotických kultur, 17,5%
doporučené denní dávky vápníku a jen 2,4 % tuku.

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

PODPŮRNÁ PÉČE
PŘI LUPÉNCE, ICHTYÓZE,
ATOPICKÉM EKZÉMU
A AKNÉ
/ Skleněné peelingové čočky SAKURY /

Skleněná peelingová čočka na tvář s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí
na pleť. Křemík na sebe váže vodu, čímž pleť hydratuje. Pleť je hebká, jasnější a pružnější,
takže působí svěžím a mladistvým dojmem. Po peelingu se pleťový krém lépe vstřebává
a jeho účinek je výraznější.
Příznivé účinky: Peelingová čočka je vhodná i na problematickou pleť - akné, atopický
ekzém a různé druhy dermatitidy. Peeling skleněnou čočkou zmírňuje jizvičky po akné
a předchází tvorbě mílií. Křemík má protizánětlivé účinky a pleť hydratuje.

Skleněná peelingová čočka na tělo s křemičitou brusnou plochou, která příznivě působí na suchou a méně pružnou pokožku těla. Pokožka je po peelingu hladká, tonizovaná
a působí mladistvým dojmem. Křemík na sebe váže vodu, čímž pokožku hydratuje. Peelingovou čočku je vhodné používat při zarůstání chloupků na nohách. Peeling skleněnou
čočkou před použitím samoopalovacího krému zaručí stejnoměrné zabarvení pokožky.
Příznivé účinky: Peelingová čočka je vhodná jako podpůrný prostředek při léčbě lupénky,
atopického ekzému, ichtyózy a hyperkeratózy na rukou. Peeling skleněnou čočkou je
velmi šetrný, jemně odstraňuje šupinky odumřelé kůže, zjemňuje projevy hyperkeratózy
a zmírňuje svědění pokožky. Peeling usnadňuje lepší prostupnost krémů a léčiv.

Více informací na:

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