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Zdravé vaření

Editorial
Milé maminky, milí tatínkové,
zpráva, kterou jsem si přečetla včera na internetu patří mezi ty, ze kterých každou
mámu vždycky mrazí – při porodu zemřela
osmatřicetiletá maminka. Bez ohledu na
včasný a fundovaný zásah lékařů vykrvácela
přímo na porodním sále. Přemýšlela jsem
v souvislosti s tím nad naším dnešním příběhem – je o mamince, která se rozhodla
porodit všechny své děti doma. Přiznám se,
že jsem poměrně tolerantní a říkám si, že
každý má nárok na svou životní volbu, ale
v tomhle případě jde nějak moje tolerance
stranou. Jistě, maminka má právo se rozhodnout, jakým způsobem porodí, ale nemá
stejné právo i její dítě? Minimálně právo na
záchranu života, je-li to alespoň trochu možné? Možná si teď řeknete, kde je ta souvislost – maminka rodila v porodnici a přesto
umřela, druhá se rozhodla rodit doma a vše
je v pořádku… Problém je v tom, že právě
případ první maminky ukazuje na to, jak je
porod nevyzpytatelný. Jak i po dvou naprosto
bezproblémových porodech může přijít velký
průšvih. A jak ten průšvih někdy nezvládnou
ani lékaři za pomoci moderních přístrojů…
Porody doma jsou pro maminku určitě méně
stresující, než porody v nemocnici. Ovšem
pouze v případě, že dobře dopadnou…
Ale nejen o domácích porodech je naše poslední číslo. Přečíst si můžete naopak i to,
jakou porodnici si vybrat, jak zdravě uvařit
a zda si vybrat bio či nebio potraviny. Jistě vás zaujme i naše psychotéma, případně
povídání o tom, jakou vybrat dítěti hračku.
Chybět nebude ani rozhovor.
Tak zase za měsíc na shledanou a hezké
počtení.
Titulní foto: Tomáš Pánek

Těhotenství

Už je to tady!
Porod je nejen fyzická, ale také psychická
záležitost. Proto je velmi důležité, aby
se maminky cítily v porodnici dobře.
Proto je výběr místa, kde své miminko
přivedeme na svět, tak důležitý.

Ale kde budu rodit?
4

www.rodinaaja.cz

Těhotenství

Volba místa, kde přivést svého potomka na svět, je jednou z nejdůležitějších
činností nastávající maminky. Dnes už
se naštěstí můžete rozhodnout sama.
Doba, kterou tím strávíte, je zcela individuální. Můžete začít přemýšlet a vybírat
už od prvního zjištění těhotenství, čas
máte v podstatě až do porodu, ale měla
byste si pro jistotu zjistit, třeba na webových stránkách příslušné porodnice, kdy
je možné se registrovat. Některá zařízení, a to především v hlavním městě, totiž
mohou chtít pro velký zájem registraci už
od 14. týdne těhotenství. Ale jsou i taková, kde se stačí přihlásit až kolem 30.
týdne. Pokud ale začnete rodit a vámi
vybraná porodnice má stop stav, tedy
plno, může vás klidně odeslat do nejbližšího jiného smluvního zařízení. Ani
registrace vám tedy nezaručí odrození
potomka v místě, které jste si sama předem vybrala. Totéž platí také o zamluveném nadstandardním pokoji. Pokud bydlíte v menším městě nebo na vesnici,
spadáte zřejmě

pod jednu jedinou nemocnici. Stále však
máte možnost porodit své miminko ve
vzdálenějším zařízení, nebude-li vám
spádová porodnice vyhovovat.

Volíme porodnici
Ještě před tím, než se definitivně rozhodnete, ve které porodnici byste chtěla porodit, je
rozumné si ujasnit několik věcí. Především
zdánlivě něco zcela jasného a to sice to, že
své miminko budete rodit vy a že v porodnici o vás budou „pouze“ pečovat. A způsoby péče o rodící ženu a novorozence se
mohou v jednotlivých porodnicích poměrně
dost lišit. Také je užitečné si zjistit dostatek
informací o tom, co to je porod a jak tento
proces za normálních okolností probíhá.
Pokud máte svou vysněnou porodnici vytipovanou (třeba na doporučení kamarádky nebo jste zvolila zkrátka
tu, kterou máte nejblíže),
možná vás na-

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE
PRO NÁROČNÉ RODIČE

NYNÍ ZA ZAVÁDĚCÍ CENU!

padne pátrat na diskusních fórech na internetu s cílem zjistit, jak se službami jejich
porodníků byly maminky spokojené. Mějte
ale na paměti, že každá rodička je jiná, má
jiné potřeby a požadavky, proto se třeba
může stát, že ta, která je nenáročná, ohodnotí porodnici jako vynikající, ale druhá
maminka může podle svého pohledu napsat, že jí nevyhovovala, například péče na
oddělení šestinedělí a podobně. Ze všeho
nejlepěí by proto byly zkušenosti kamarádek a známých.

STYLOVÉ FUSAKY JJ COLE

novinka na českém trhu
Přesvědčte se o nejvyšší kvalitě
fusaků JJ Cole a objednejte si je
za zaváděcí cenu -20 %!
Objednávejte na

www.LearningToys.cz
Do objednávky napište slevový kód
JJCOLE11MR.
Akce platí do 31. 12. 2011. Slevu
můžete uplatnit i na další
položky v objednávce, pokud
si objednáte jeden z fusaků
JJ Cole.
Sleva se nevztahuje
na knihy, DVD a již
zlevněné zboží.

Těhotenství

Návštěva porodnice
Jakmile si porodnici předběžně vybereme,
je dobré ji předem osobně navštívit. Vidět
prostředí na vlastní oči, možnost hovořit s personálem a doptat se na vše, co
vás zajímá, je nenahraditelné. Prostředí
si pořádně prohlédněte, zapojte všechny
smysly. Ptejte se na konkrétní věci a podrobnosti, které jsou pro vás osobně
důležité. Nechte si popsat, jak v porodnici porod většinou probíhá, co se děje
„od příjmu k odchodu“. Jaké úkony jsou
ženám většinou prováděny? Jaké úkony
jsou většinou prováděny dětem? Zjištěné
informace pečlivě porovnejte se svými
představami, které také můžete mít předem volně sepsány do „porodních přání“.
Nikdy se k porodnímu plánu ale neupínejte, zůstaňte otevřená dalším možnostem
a aktuální situaci. Jestliže jsou některé
vaše představy v rozporu s informacemi,
které jste v porodnici zjistila, nebojte se
dále hovořit o svých představách. Porodnice by je měla respektovat.

Příklady otázek při návštěvě porodnice:
•
•
•
•

•

•

Jak matkám během porodu pomáháte, aby se cítily co nejlépe?
Jak jim pomáháte snášet porodní bolesti kromě použití léků?
Jaké úkony běžně provádíte?
Jaké polohy doporučujete k lepšímu
snášení zejména druhé doby porodní
(vypuzovací fáze porodu)?
Kolika procentům žen je prováděn nástřih hráze (episiotomie)? (neměl by
přesahovat 20%)
Kolik procent žen u vás porodí císařským řezem? (nemělo by to být více
než 10% v běžné porodnici a 15%
v perinatologickém centru)

•

•

•

•

Co se děje s dítětem bezprostředně
po porodu? Nechává se co nejvíce
v péči rodičů?
Jakým způsobem podporujete kojení? Kolik dětí od vás odchází plně
kojeno? Máte k dispozici laktační
poradkyni?
Jste zvyklí vycházet vstříc porodním
plánům nebo osobním přáním rodičky?
Jak je to u vás s doprovodem u porodu? Kolik osob smí být přítomno
a v jaké fázi porodu? Máte zkušenosti s dulami?

Podle příručky Cesty ke spokojenému
porodu, kterou vydalo Hnutí za aktivní
mateřství (HAM) byste své otázky měla
formulovat tzv. aktivní formou:

Ráda bych…
Mám v plánu…
Raději bych se vyhnula…
Máte zkušenosti s…?
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Nenechte se zaskočit případnými negativními reakcemi. Odpovědi personálu pro
vás nejsou nijak závazné, zejména jsou-li v rozporu s odbornými doporučeními
WHO. Pamatujte vždy na to, že během
normálního porodu je většina rozhodnutí
jen a jen na vás. Za sebe a své dítě jste
právně zodpovědná vy, nikoliv zdravotníci. Ti jsou zodpovědní pouze za svou práci. Když vám není cokoliv jasné, ptejte se
dál. Je možné, že nejsou zvyklí se s rodičkami tolik bavit, a podrobnější informace
poskytnou nakonec ochotně.

Těhotenství

Nejasné odpovědi a upřesňující otázky:
„To se provádí podle situace.“ – „Jaké situace máte na mysli?“
„To se u nás tak dělá.“ „To je nutné absolvovat.“ „To záleží jen na ošetřujícím lékaři.“ –
„Jak by se postupovalo v situaci, kdy bych tento úkon odmítla?“

Světová zdravotnická organizace během porodu
jednoznačně nedoporučuje a považuje za škodlivé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutinní provádění klystýru a holení
Rutinní preventivní zavedení kanyly
Porodní poloha vleže na zádech
Rutinní využití polohy na porodním stole, ať už s podpěrkami na nohy nebo bez
Tlačení se zadrženým dechem
Rutinní podání umělého oxytocinu ve třetí době porodní
Jakékoliv bezdůvodné omezení kontaktu mezi matkou a dítětem po porodu
Podávání vody, glukózy či umělé výživy dětem, které se začínají kojit
Jakékoliv omezování doby či frekvence kojení

Při normálním, zdravém porodu může vaši
vlastní zodpovědnost omezit pouze aktuální zdravotní stav váš nebo vašeho dítěte.
Osobní názory jednotlivých zdravotníků
nebo zvyklosti dané porodnice nemají větší
váhu než doporučení Světové zdravotnické
organizace (WHO) a vaše zodpovědnost za
vás a vaše dítě (po porodu mají za dítě zodpovědnost již oba rodiče).

Pokud se vám porodnice nezamlouvá, neobávejte se obrátit na jiné zařízení. Tak hodně štěstí!

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto. Samphoto.cz
Zdroj: Cesty ke spokojenému porodu,
vydalo HAM

Svět nejmenších

Dítě se učí, jak jse
známo, především
hrou a hračky
jsou mnohdy jeho
nejdůležitějším
společníkem. Na
trhu je hraček
nepřeberné
množství a mnohdy
bývá tvrdým
oříškem se v něm
vyznat a dítěti
pořídit tu správnou.

JAK SI

S DÍTĚTEM

HRÁT?
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Svět nejmenších

Hračky rozvíjejí zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové schopnosti, proto
je důležité, abyste pro ty nejmenší vybírali především barevné hračky se zvukovými efekty, které půjdou snadno čistit.
Nejlepší hračka je podle psycholožky
Ilony Špaňhelové taková, která stimuluje
všech pět smyslů dohromady – čili nejlepší hračkou jste vy sami. Obecně platí,
že kupovat byste měli pouze bezpečné
a kvalitní hračky, rozhodně nezahlcujte
dítě stovkami věcí, zvlášť v tomto případě platí známé „méně je někdy více“.
Abyste malé miminko zbytečně nezatěžovali, dítěti ve věku do šesti měsíců nabídněte maximálně dvě tři jednoduché
hračky. Může to být třeba nafukovací
balonek, na který namalujete oči, pusu
a nos a zavěsíte ho dítěti nad postýlku.
„Při velkém počtu hraček se stává, že
dítě přestává být pozorné, protože musí
rychle těkat očima z jedné strany na druhou,“ upozorňuje psycholožka. Důležité
také je respektovat potřeby dítěte. Pokud chce dítě spát, uděláte nejlépe, když
hračky z jeho dosahu úplně zmizí. Zvlášť
temperamentní děti v přítomnosti hra-

ček nezamhouří oči. Neustále kontrolují,
jestli se nezměnily nebo jestli se náhodou nezačaly hýbat.

Dětské hry
Velmi důležité pro vývoj dítěte jsou i hry.
Jejich výběr a délka jejich trvání je však individuální. Ale ne každý rodič si s dítětem
hrát umí, byť ho bezmezně miluje. Pokud si
rodiče nehráli s vámi, i vy to budete mít se
svými dětmi těžší. Ale nevěste hlavu. Musíte chtít se hry a hraní naučit, podobně jako
jste se naučili dítě přebalovat či koupat.
Když má totiž dítě rodiče, kteří si s ním hrají, nepotřebue ani hračky. Vývoj dítěte závisí
především na tom, kolik času a lásky mu
věnuje jeho okolí a kolik podnětů v něm
nachází. Nic z toho hračky nenahradí. Právě
rodiče jsou těmi, kteří by měli přivést dítě
ke hře a ukázat mu, jak si vlastně správně
hrát. A jaké jsou hlavní zásady, jimiž byste se při hraní s dětmi měli řídit? V první
řadě nešišlat, umět se přizpůsobit dětské
fantazii, nehrát si za každou cenu a nezapomínat, že jste se do hry pustili v první
řadě kvůli dítěti. Děti si začínají hrát tak,
že pozorují ostatní, být diváky jim ale brzy

přestane stačit. Pak je na místě dítě zapojit do činnosti, dovolit mu, ať si samo věci
vyzkouší. A sampozřejmě mu pomáhat.
Pokud vás vyzve, abyste si šli hrát s ním,
zanechte povinností a udělejte to. Buďte
trpěliví a nikam nespěchejte! Pokud budete
dítě bedlivě pozorovat, brzy zjistíte, kterým
hračkám dává přednost a budete mít při
nákupu o starost méně. Ve dvou letech už
potomka klidně můžete vzít s sebou.

Hračky pro dítě ve věku
0–5 měsíců
Buďme ale konkrétnější. Miminko krátce po porodu vnímá výrazné barvy – sytě
oranžovou, červenou, tyrkysovou. Umí pozorovat okolí a naslouchat, ovšem nedokáže uchopit věci kolem sebe. Tomu by měly
odpovídat i hračky, které mu v tomto období nabídnete. Volit byste měli hlavně hračky
hodně barevné, se zvukovými efekty a pro
toto období ne větší než 10–12 centimetrů.
Hračku můžete vložit do postýlky hned po
porodu. Má totiž vliv na rozvoj smyslů dítěte. Mezi první hračky patří dětská chrastítka
či dětské kolotoče nad postýlku, kterými se
děti učí koordinovat zrak a pohyb

Svět nejmenších

Hračky pro dítě ve věku
5–8 měsíců
Hlavní roli hrají v tomto období ústa dítěte,
tudíž na řadu přicházejí hračky, které může
prozkoumávat právě ústy. Dejte pozor,
aby byly bezpečné a především dost velké,
aby je nespolklo či nevdechlo. Fascinují ho
také zvuky – ty, které vydává samo, ale i ty,
které vyluzují hračky. Dobré jsou pro tento věk i hračky, u kterých dítě může využít
svůj hmat a cvičit úchop, obratnost ruky,
případně otáčení těla. Využít ale můžete
i věci, které vás obklopují – v zimě třeba
skutečný sníh nebo umělý, který si vyrobíte v mixéru. Posadíte dítě do dětské židle
s jídelní deskou a položíte před něj misku
se sněhem. Pak ho necháte, ať rukama
a pusou libovolně prozkoumává vlastnosti
sněhu. Dítě se učí poznávat, rozvíjí si jemnou motoriku a zjišťuje, že na světě existují
látky, které mají různou konzistenci.

Hračky a hry pro dítě ve
věku 8–12 měsíců
Dítě začíná lézt, plazit se a sedět. Ještě více
se u něj rozvíjí jemná motorika, díky které
se mu daří uchopit i menší věci, a tak se pro
něj stává hračkou každý předmět v bytě.
Daleko atraktivnější než plyšáci jsou pro něj
dvířka od kuchyňské linky či krabice od bot.
Můžete mu koupit velký a lehký míč, s nímž
si bude koulet. Klidně mu dejte k dispozici
krabice od bot a nechte ho, ať do nich skládá a zase z nich vysypává nejrůznější předměty. Pokud projevuje přirozenou snahu
vracet věci zpět do krabice, učte ho tímto
způsobem samostatně uklízet. Dítě se většinou úžasně baví, když hází věci na zem
nebo tluče do nádobí, na hraní mu tak můžete klidně dát hrnce, umělohmotné misky,
vařečku, ale třeba i starou kalkulačku, na
které bude vymačkávat číslice. Můžete mu
ale koupit hračky, u kterých se po stisknutí
tlačítka ozve zvuk. Využít se dají i ty, které
po natáhnutí hrají melodii. Zkusit můžete
nejrůznější hry s rukama a prsty doprovázené básničkou nebo písničkou. Povzbudíte
tím rozvoj řeči. Kolem dvanáctého měsíce už
dítě udrží rovnováhu a začíná chodit. Rozvíjejí se také jeho smyslové, jazykové a jemně
motorické schopnosti V tomto období může
rodič nejsnadněji vysledovat, kterou hračku
považuje dítě za nejoblíbenější a podle toho
se řídit při nákupu dalších.
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Hračky a hry pro dítě ve
věku 12 měsíců – 3 roky
Nemělo by vás překvapit, že dítě v tomto
období se chce stát nezávislým a často vyžaduje, aby spoustu věcí mohlo dělat samo.
Vysypte před něj hračky a nechte jej hrát si.
Pokud si nebude vědět rady, určitě za vámi
přijde. Pak mu vysvětlete, jak má správně
postupovat, případně se ke hře na chvíli přidejte. Dejte mu hračky podporující třídění
a rozlišování tvarů, klidně i obrázkové domino. V tomto věku děti nejvíce napodobují
všechno, co dělají jejich rodiče. Rády si hrají
na učitele, na doktora, na prodavačku…
Když vědí, že tatínek pracuje jako pan účetní, ocení stolek s tužkou, papíry, ale i kalkulačku. Potěšíte je malou kuchyňkou, u které
mohou kroutit knoflíky, otevírat a zavírat
dveře, skládat malé nádobíčko. Vyberte dítěti i nějaký jednoduchý hudební nástroj.
A pochopitelně – knížku. Zkusit můžete buď
leporelo, nebo knihu se silnějšími listy.

Hračky a hry pro dítě ve
věku 3–6 let
Prostor má v tomto období ještě stále
hra na povolání, která vykonávají dospě-

lí. Děti se tak učí různým sociálním rolím.
Starší už si začínají hrát konstruktivněji.
Klukům se líbí auta a vlaky, ocení jednodušší stavebnice, kde spojují šrouby
s matkami. Stavebnice velmi dobře rozvíjejí zručnost i fantazii. Holčičky mají rády
domečky a pokojíčky pro panenky, v péči

a starosti, a tak je dobré zůstávat všímaví. Právě předškolní věk nejvhodnější,
abyste dítěti dali do ruky hudební nástroj, složitější knížky týkající se tématu, které ho zajímá, nebo ho seznámili
s kvalitními počítačovými hrami. Patří
sem i základní společenské a stolní hry

Znáte Smart games?
SMART games jsou jedinečnou kombinací hry pro jednoho hráče a hlavolamu. Pravidla každé hry jsou vysvětlitelná
ve 3 jednoduchých bodech a můžete hned hrát. Při tom
vám ale každá z těchto her přinese dlouhé hodiny zajímavé
zábavy.

o panenku často napodobují maminku.
Pro třídění, rozlišování tvarů a skládání do celků se vyplatí koupit náročnější
puzzle. I když si děti hrají samostatně,
vyplatí se je při hře pozorovat. Promítají
do ní totiž své nejsilnější emoce, obavy

(pexeso, Člověče, nezlob se), při nichž
se děti učí nejen radovat z vítězství, ale
především přijímat prohru. Pokud je vaše
dítě obratné, bez obav mu můžete pořídit tříkolku a později v předškolním období (kolem 4.–5. roku) i kolo.

POZNEJTE SVÉ DĚTI
DÍKY HŘE ROLÍ
Herní systém Playmobil rozvíjí hru rolí a fantazie. Děti s nekonečnou kreativitou tvoří scény a rozličné situace, ztotožňují se s figurkami, přehrávají své zážitky a napodobují své
vzory. Pozorovat vaše děti při hře vám poskytne zajímavé
informace o tom, jak děti vnímají svět kolem sebe a jakou
úlohu přisuzují referenčním osobám v rodině. Pestrobarevné figurky slouží dětem i jako obecenstvo, není jich nikdy
dost. Proto jsou základním prvkem Playmobilu - vyrobeny
z materiálů, které vyhovují náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost, barevnost a hygienu. Hračky mají mnoho
funkčních detailů, které dají dětem pocit, že vše je jako ve
skutečném světě. Playmobil má hodnotu své ceny, i po letech je znovu zapojován do hry a když děti odrostou, darují
je mladším.

www.panacci.cz
Největší výběr hraček Playmobil najdete na
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Hračky a hry pro děti ve
věku 6 –10 let
V posledních desetiletích se hračky výrazně mění. Dřív bývaly víc kontaktní,
dnes rodičovskou roli, zvláště ve věku
dětí školou povinných, nahrazuje počítač nebo televize. Pokud se dítě začne
dívat na televizi ve dvou letech, není to
až takový problém, dívá-li se ovšem na
program, který rodiče znají a sedí-li aspoň jeden z nich před obrazovkou s ním.
I když dítě vypadá, že je zabrané do
hry a nevnímá, co se děje v televizi, vždycky pozorně poslouchá a věřte, neunikne mu ani
slovo. Co se týká her pro toto
období, řada dětí miluje hry
s pravidly a jakékoli stolní hry.
Trénují si při nich nejen fyzickou
šikovnost a důvtip, ale také sociální
dovednosti. Zkusit můžete i hlavolamy. Pro výtvarně zaměřené děti
existují soupravy s pomůckami
pro řadu barevných technik,
sportovce potěší kolo nebo
fotbalový míč. Ostatním kupte
knížky nebo cédéčka.

A jestli opravdu chcete vědět, po čem touží, zeptejte se jich. Při výběru hraček se
snažte jejich přání respektovat?
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: mojepsychologie.cz, mladazena.
maminka.cz, tipyprodeti.cz

To nejlepší

pro vaše nejmenších

Rozvíjejte talent

vašich dětí s námi!
Kreativní hračky SES

nejenže potěší,
ale především hravou formou rozvíjí
hrubou a jemnou motoriku,

podporují představivost a fantazii.

Holandské výtvarné hračky SES

splňují i ty nejpřísnější bezpečností normy EU
a jsou lídrem udávajícím směr
ve výrobě hraček na světových trzích již řadu let.

www.ses.cz

Bez nazwy-1.pdf 1 2011-10-27 15:17:46

Český
Ježíšek

odepisuje dětem

Milé děti,
už jste napsaly
Ježíškovi?
Ježíšek se už těší na vaše dopisy a každému z vás odpoví.
Podrobné informace najdete na www.ceskyjezisek.cz.

Chceš mít Ježíškův svět u sebe doma?

Na www.obchod.ceskyjezisek.cz najdeš spoustu dárečků z Ježíškova světa.
po nalití
horkého nápoje

149,-

před nalitím
horkého nápoje

16,-

279,-

38,Ježíšek zpívá vánoční koledy

Zazpívejte si se svými dětmi známé
vánoční koledy.

Magický hrneček

Úžasná podívaná pro oči dětí a rodiče přitom
mohou kontrolovat pitný režim svých ratolestí.

Vystřihovánka netopýrka Pírka

Vánoční přání

Originální vtipné české vánoční
přání.

Netopýrek Pírek je Ježíškův pomocník a strážce snů všech dětí.

29,-

79,39,-

59,Hrátky se samolepkami Ježíšek
(poznej barvy)

V knížce si mohou i ty nejmenší děti
pohrát se samolepkami
a poznávat barvy.

Vytlačovánky netopýrka Pírka

Papírové skládanky a vymalovánky
se samolepkami.

Čepice netopýrka Pírka

Chceš vypadat jako netopýrek Pírek?
Slož si jeho čepici a budeš jako on.

Hravý adventní kalendář
s tradicemi

Vystřihovánka, omalovánka. Hravým
a naučným způsobem odpočítáváme
dny do Vánoc.

yG inz MojeZdravi(210x138sp)n1w.indd 1

12/17/10 6:22 PM
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Den a noc je zároveň hra, hlavolam i hračka,
která rozvíjí IQ, logické myšlení
a prostorovou představivost dětí
od 18 měsíců do 5 let.
Děti se učí barvy a tvary při stavbě gurek
veselých panáčků, stromů, domečků
a dalších věcí.
Stejně jako následuje noc po dni,
v této hře následují náročnější
rébusy po jednodušších.

VYZKOUŠEJTE TAKÉ DALŠÍ HRY Z ŘADY SMART Games

www.smarthry.cz
www.smartgames.eu
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Jak začít

Kdy začít
S lyžováním, resp. s výukou dítěte lze začít
zhruba od tří let. V tomto věku bývá dítě
většinou připraveno fyzicky, ale nemusí
být ještě připraveno psychicky. Často ještě
nemá z lyžování požitek, nerozumí některým pokynům a nemůže je tak splnit. Odborníci se většinou shodují, že ideální věk
je okolo 4 let věku dítěte. Je ovšem velmi
důležité posuzovat schopnosti a možnosti
dítěte individuálně – každé dítě je jiné. Je
proto hlavně na zvážení rodičů, kdy s výukou dítěte začnou. Často záleží na tom,
zda je v rodině ještě nějaké dítě – pokud
starší sourozenec lyžuje, mladší se ochotněji přidá, či zda vyrazíme na hory s partou
dalších kamarádů – lyžování ve skupině je
vždy zábavnější.

Nejdříve si dítě musí zvyknout na lyžařské
boty a lyže. V závislosti na věku by pak
mělo být schopno si nazout a vyzout boty
a nasadit lyže.
Pro začátek je třeba volit pouze mírné
svahy. Mělo by to být klidnější místo, kde
nehrozí srážka s jiným lyžařem či dětmi na
saních, bobech a podobně.
Nejdříve se dítě naučí držet rovnováhu, sjíždět z kopečka dolů. Postupně ho můžete
naučit přenášet váhu, oblouky a další.
Dítěti je nutno všechno ukazovat, aby lépe
pochopilo, co má dělat. Je asi důležité myslet na to, že by se dítě při výuce nemělo
nudit. Je proto fajn vymýšlet různé hry, odměňovat ho, chválit. Ideální je, pokud jsou
na lyžích s dítětem i rodiče, rozhodně je to
pro něj inspirativnější, než tatínek pokřikující
pod svahem, který se sám na lyže neumí ani
postavit, ale rozdávání rad mu jde skvěle.

Pokud dítě nespolupracuje nebo dokonce pláče, pak je určitě lepší výuku přerušit
a pokračovat třeba odpoledne nebo další
den. Jinak by se totiž mohlo stát, že si lyžování znechutí.

Lyžařské školy
Pokud nejste lyžař, anebo sice lyžař jste,
ale výuku svého dítěte raději přenecháte
někomu jinému, pak jsou výbornou volbou
lyžařské školy. Děti zde začínají s výukou
na mírném svahu, který je doplněn vlekem
a dalšími pomůckami.
Instruktor má k dítěti jiný přístup než rodič,
což je pro výuku velkým přínosem. Navíc
zná přesný postup učení. Brzy také pozná
možnosti a schopnosti dítěte a dle nich
může výuku přizpůsobit.
Přínosem školy je i to, že dítě se od začátku
učí správnou techniku.
Důležitá je volba, zda se bude dítě učit
individuálně, či ve skupince. Obě varianty
mají své výhody i nevýhody. Vždy záleží
na povaze dítěte – zda je pro něj kolektiv

www.rodinaaja.cz
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stejně starých dětí přínosem, anebo se více
naučí při individuálním přístupu apod. Někdy je fajn kombinace obou výuk.

Výběr lyžařské školy
a ceny
Lyžařské školy zaznamenaly v poslední
době velký boom. Mnoho lidí raději výuku
dítěti přenechá instruktorům.
Velmi důležitá je volba té správné lyžařské
školy (Při výběru dovolené je třeba zvážit
i lyžařskou školu).
Nejlepší je tip od známých. Určitě lze také
doporučit vyhledat lyžařskou školu na internetu, resp. doporučení na ní a diskuse.
Existuje dokonce i Asociace profesionálních
učitelů lyžování ČR.
Ceny v lyžařských školách se letos pohybovaly okolo cca 300–550 Kč za hodinu
individuální výuky. Při předplatném bývají
poskytovány slevy. U skupinové výuky záleží na počtu osob a délce výuky.

Vybavení malého lyžaře
Při výběru vybavení pro malého lyžaře je
hlavně důležité dbát na jeho bezpečnost.
Přilby jsou dnes již samozřejmostí.

Taktéž je nutné zvážit, zda pořídíte nové
vybavení, nakoupíte v bazaru, anebo si
věci půjčíte v půjčovně. Při rozhodování se
zřejmě budete řídit tím, kolik dní na horách
strávíte, resp. jak často budete lyžovat. Ještě je třeba připomenout, že vybavení pro
dítě se většinou obměňuje za cca 1–2 roky
(záleží na tom, jak rychle dítě roste).
Dítě by taktéž mělo mít dobré oblečení.
Zpočátku bude zřejmě často padat, takže
se vyplatí nepromokavá kombinéza nebo
komplet. Výborné je taktéž kvalitní funkční prádlo (prádlo odvádí pot z pokožky do
dalších vrstev, zabraňuje pocitu mokra, vlhkosti a tím i prokřehnutí).

Vždy je nutno dbát na bezpečnost dítěte.
Samozřejmostí je přilba. Dítě raději nikdy
nepřeceňujte a neberte ho na svah, u kterého si nejste jisti, zda ho dítě zvládne
Zdroj: Jarodic.cz
Foto: SAMphoto.cz

Pár tipů závěrem
Při výuce dítěte je nutná trpělivost. Dítě
musí být motivováno, aby ho učení bavilo
a spolupracovalo.
Pokud dítě pláče, výuku odmítá, nespolupracuje,…, výuku odložte na další den….
Často je výbornou volbou lyžařská školička.
Dospělý si může v klidu zalyžovat a jeho
potomek se zatím naučí lyžovat. Můžete si
tak užít klidnou dovolenou.

Kvalitní
a jedinečné hračky
pro celou rodinu,
od 1 až do 99 let
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Výživa
nejmenších
Chcete svému miminku poskytnout tu nejlepší výživu, jakou ve svém věku
potřebuje? Zdravý začátek, totiž znamená zdravý život. Pojďme si alespoň
ozřejmit ta nejzákladnější fakta.

20
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1 – 4. měsíc
Nenahraditelnou přirozenou výživou dítěte je v tomto věku mateřské mléko. Bez ohledu na to, zda-li je dítě kojeno nebo krmeno umělým mlékem, by měl jídelníček během prvních čtyřech
měsíců obsahovat výhradně mléko. Pro miminka v tomto věku je
naprosto dostačujícím zdrojem všech potřebných živin. Některé maminky mají tendenci podávat dětem různé čaje, šťávičky
nebo vodu. To je ale naprosto nevhodné, neboť dítě je dostatečně hydratováno mateřským (případně umělým) mlékem a žádné
jiné zdroje tekutin nepotřebuje. V čaji nejsou žádné živiny ani
ochranné látky. O co více miminko vypije bezcenného čaje, o to
méně pak vypije mléka, které dítě skutečně vyživuje a chrání
před nemocemi. Když dítě méně pije mateřské mléko, mohou
se navíc dostavit komplikace s kojením. První etapa končí pro
děti živené umělým mlékem už ve čtvrtém měsíci. Pak přichází
období prvních příkrmů. Avšak u dětí, které jsou kojené, končí
první období až v šestém měsíci. Teprve poté se do jejich jídelníčku zavádějí první příkrmy.
Během prvních čtyřech měsíců přibírají miminka každý týden cca
110-230 gramů týdně, mezi čtvrtým až šestým měsícem se váhové přírůstky zpomalují: kojenec přibírá 85-140 gramů týdně.
Pakliže kojenec přestává na konci těchto období nabírat na váze,
může to být znamení, že mu již dosavadní strava nestačí a nastal
vhodný čas k prvnímu příkrmu. O tomto je ale třeba se vždy poradit se svým pediatrem.

Zachytí jedinečné okamžiky v životě dítěte

ORIGINÁLNÍ DÁREK, NA KTERÝ SE NEZAPOMENE
1

2

3

4

5

Těhotenství

Novorozenec

Miminko

1.-3. narozeniny

Předškolní věk

DÁREK pro maminku
do porodnice

DÁREK pro
novopečené rodiče

DÁREK k prvním
narozeninám

DÁREK pro rodinu
k vánocům

DÁREK pro nastávající
maminku

Pearhead nabízí:
Krabičky na vzpomínky, rámečky na otisk nožičky, dětská fotoalba
a scrapbooky, dětské fotorámečky, kalendáře pro první rok života,
dřevěné pokladničky.
SLEV

A

Získejte 5% slevu na nákup Pearhead!
Zadejte v objednávce kód „Rodina”
Více informací na www.boom-babyshop.cz

Recepty – 4 měsíce:
Mrkvička
Ingredience: 1–2 menší mrkve, 125 ml kojenecké vody.
Postup: mrkev řádně očistěte a nakrájejte na kolečka, přidejte vodu
a povařte doměkka, to znamená asi 6–9 minut dle velikosti mrkve.
Poté mrkev i s vodou řádně rozmixujte na kašičku.

KRABIČKA NA VZPOMÍNKY PEARHEAD
se sadou na otisk nožičky

Brokolice
Ingredience: 3–4 růžičky brokolice, 125 ml kojenecké vody.
Postup: brokolici prohlédněte, očistěte a nakrájejte na menší kousky, dejte povařit na 4 - 5 minut. Poté rozmixujte.
Jablko
Ingredience: 1čerstvé jablko,125 ml kojenecké vody.
Postup: oloupejte jablko a opláchněte vodou, nakrájejte na osminky a povařte 4–5 minut. Po uvaření směs rozmixujte.
Brambor
Ingredience: 1–2 brambory, 125 ml kojenecké vody
Postup: brambory oloupejte a očistěte od všech nečistot, opláchněte studenou vodou

5 – 7. měsíc
První zeleninové příkrmy
Ve druhé výživové etapě přecházejí kojenci k prvním příkrmům.
Mateřské mléko, případně mléko umělé, již není schopno krýt
potřeby rostoucího dítěte, které v tomto období přibíra cca 80
– 140 gramů týdně. Pakliže je dítě krmeno mlékem umělým,
nastává tato etapa po dokončeném 4. měsíci, u dětí kojených
na konci 6. měsíce. U nekojených dětí je signálem potřeby přejít
na zeleninový příkrm spotřeba mléka vyšší než 1 litr, nebo váha
přes 6 kilo.

Vyhrajte krabičku na vzpomínky značky
Pearhead ve vánoční soutěži!
Pravidla soutěže na www.boom-babyshop.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:
boom vision s.r.o., www.pearhead.cz

Produkty Pearhead zakoupíte také na:

www.boom-babyshop.cz
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Začínáme jedním druhem zeleniny
Při podávání prvních příkrmů je třeba mít na
paměti, že dítě může mít na některé druhy
potravin alergii (pravděpodobnost je vyšší,
pakliže jeden z rodičů – případně oba – nějakou alergií trpí.). Proto začínáme jednosložkovým zeleninovým příkrmem (nejčastěji vařenou mrkví) a pakliže se během týdne, kdy
tuto potravinu dítěti podáváme, neobjeví
alergická reakce, můžeme k dané zelenině
přidat další zeleninovou složku (například
vařenou bramboru). Tuto kombinaci podáváme dítěti další týden a opět – neobjeví-li
se žádná alergická reakce, můžeme přejít na
třísložkový zeleninový příkrm – přidat můžeme například vařenou brokolici.

 správný čas je kolem
poledne
Neméně důležitý je i čas, kdy dítěti první příkrm podáme. Správně by se mělo se
zeleninovým příkrmem začít v čase oběda.
Nejdříve stačí dát ochutnat pár lžiček a pak
dítě dokojit. Následující dny dávky zeleniny
zvyšujeme a snižujeme množství mléka. Za
týden už můžeme polední kojení vynechat
úplně a nahradit ho zeleninovým příkrmem.
Děti mají ale často žízeň (zeleninové pyré
je nedostatečně hydratuje), a tak vyžadují
i částečné nakojení, v čemž by jim nemělo
být bráněno. Protože děti v tomto věku ještě
nemívají zoubky, příkrmy se v tomto období
mixují do podoby jemného pyré a podávají

se lžičkou. Ideální jsou ne příliš hluboké plastové lžičky, speciálně vyráběny k těmto účelům. Zeleninu vždy vaříme v kojenecké vodě,
protože ta pak slouží k ředění příliš hustého
pyré. Pakliže to s vodou přeženeme a pyré
je příliš řídké, můžeme ho zahustit rýžovými
vločkami, které lze běžně zakoupit v obchodech s kojeneckou stravou. Odborníci také
doporučují do každé dávky zeleninového
příkrmu kápnout trošku kvalitního slunečnicového oleje. Zhruba po třech týdnech bezproblémového přikrmování můžeme zařadit
do jídelníčku maso. Některé nealergizující
druhy ovoce můžeme rovněž dítěti dát (například banán), ale to až poté, co si zvykne
na nesladkou chuť zeleniny. Kdybychom
dítěti podali nejdříve ovoce, které je sladké,
a teprve posléze zeleninu, mohlo by se stát,
že dítě bude zeleninu odmítat.
Recepty – 5 měsíců:
Mrkvička
Ingredience: 1–2 menší mrkve, 125 ml kojenecké vody.
Postup: mrkev řádně očistěte a nakrájejte na
kolečka, přidejte vodu a povařte doměkka,
to znamená asi 6–9 minut dle velikosti mrkve. Poté mrkev i s vodou řádně rozmixujte na
kašičku.
Brokolice
Ingredience: 3–4 růžičky brokolice, 125 ml
kojenecké vody.
Postup: brokolici prohlédněte, očistěte a nakrájejte na menší kousky, dejte povařit na 4 - 5
minut. Poté rozmixujte.
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Jablko
Ingredience: čerstvé jablko,125 ml koj. vody.
Postup: oloupejte jablko a opláchněte vodou,
nakrájejte na osminky a povařte 4–5 minut. Po
uvaření směs rozmixujte.

Postup: Zeleninu očistíme a nakrájíme
na malé kousky, vložíme do vody a i s rýží
povaříme. Přidáme olej a rozmixujeme.

Brambor
Ingredience: 1–2 brambory, 125 ml koj. vody
Postup: brambory oloupejte a očistěte od
všech nečistot, opláchněte studenou

Rajčatová kaše
Ingredience: rajčatová šťáva, rýžová kaše,
bílý jogurt.
Postup: Ohřejeme 1 dcl rajčatové šťávy,
po vychladnutí přidáme 2 lžíce rýžové
kaše a 2 lžíce bílého jogurtu.

Recepty – 6 měsíců:

Recepty – 7 měsíců:

Zapečená brokolice
Ingredience: brokolice, hrášek, brambory,
olej, žloutek.
Postup: Do poloměkka uvaříme brokolici,
hrášek a zvlášť brambor. Do misky vymazané olejem prokládáme brokolici s hráškem
a plátky brambor. Vše zalijeme rozmixovaným žloutkem a dáme zapéct do trouby.
Před podáváním rozmačkáme vidličkou.

Polévka s kuřecím masem
Ingredience: kousek kuřete (malé stehýnko), růžička květáku, mrkev, 1 malý
brambor a kousek pórku, 500 ml vody.
Postup: Kuřecí maso dáme vařit do
vody (vodu rozhodně nesolíme), přidáme
očištěnou mrkev a pórek. Vaříme asi 45
minut, dokud není maso měkké. Poté
scedíme vývar a obereme maso. Do kastrůlku dáme vývar a povaříme v něm 4 - 5
minut drobně nakrájený brambor a květák. Přidáme kousek masa a mrkvičku
a rozmixujeme. Pakliže se nám zdá pyré
husté, přidáme ještě trochu převařené
vody a zředíme jej.

Polévka s rýží
Ingredience: 1 malá mrkev, 1 lžíce mrazeného hrachu, lžíce rýže, růžička brokolice, kojenecká voda a půl lžičky panenského olivového oleje.

Zeleninové rizoto
Ingredience: rýže, 250 ml vody, mrkev, zelený hrášek, 1 růžička květáku, olivový olej.
Postup: Uvaříme doměkka rýži, hrášek a brokolici. Podušenou zeleninu vidličkou rozmačkáme a smícháme s rýží a olivovým olejem.
Vařená mrkev s bramborem
Ingredience: brambory, mrkev, 50 ml kojenecké vody, olivový olej.
Postup: Nakrájenou a očištěnou mrkev
a brambory dusíme doměkka a poté s olejem
prolisujeme na hladkou kaši.

8 – 12. měsíc
Přecházíme na tužší stravu
Děti nad osm měsíců již nemusí striktně
dodržovat bezlepkový jídelníček. Znamená to tedy, že již můžeme do jídelníčku
zařadit kaše s lepkem a kousky pečiva (dítě však pozorně sledujte, zda-li se
neobjeví alergická reakce). Strava se tak
začíná velmi podobat té, kterou jedí dospělí. Kojencům už není třeba stravu mixovat, ale můžeme ji už pouze pasírovat
lžičkou, neboť takto staré děti již začínají
mít zoubky. Postupně lze přejít na stravu kusovou s tím, že je třeba se vyhnout

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

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

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

takovým kusům potravin, které mohou děti snadno vdechnout
(například kus mrkve – mrkev je třeba podávat strouhanou!) Kojené děti by však i v tomto věku měly nadále pokračovat v příjmu
mateřského mléka, které je důležité pro jejich imunitní systém
a pro dostatečnou hydrataci. I v jídelníčku nekojených dětí by
mělo mléko mít nezanedbatelnou úlohu. Do jídelníčku řadíme
více ovoce, ale jednotlivé druhy postupně zkoušíme, abychom
zjistili případnou alergii. Tedy nové druhy zavádíme postupně,
abychom přesně věděli, která nová potravina alergickou reakci
zapříčinila. Rozhodně se stále vyhýbáme alergizujícím druhům
ovoce, jako jsou citrusy, kiwi atd.

Pitný
režim dětí
Děti potřebují pravidelný a dostatečný přísun tekutin. Zatímco dospělý by měl denně vypít minimálně
dva a půl litru tekutin, u dětí podíl
takto obecně stanovit nelze. Záleží
totiž na jejich věku a hmotnosti.
Základem buňky je voda a pro vývoj
a růst buněk je voda jeden z nejdůležitějších zdrojů. Podíl vody v těle dětí
a je oproti organismu dospělého až
jeden a půl krát větší, a proto je dětské
tělo i daleko citlivější na ztráty tekutin.
Nedostatek tekutin navíc u dětí způsobuje v průběhu
dne únavu, vyčerpanost i nepozornost ve školce nebo
škole.
U dětí je tedy zvláště potřeba dbát na pravidelný pitný
režim.
Doporučují se: obyčejná voda (neperlivá stolní voda),
bylinné a ovocné čaje a pokud dítě vyžaduje něco sladšího, tak ovocné džusy ředěné vodou.
Věková skupina a doporučené denní množství přijatých
tekutin
•
novorozenci - 90-150 ml/1 kg tělesné váhy
•
kojenci 1-12 měsíců - 150-120 ml/1 kg tělesné váhy
•
děti do 6 let - 1 000 ml + 50 ml na každý kilogram
nad 10 kg tělesné váhy
•
děti 7-15 let - 1 500 ml + 20 ml na každý kilogram
nad 20 kg tělesné váhy
•
dospělí - 2 500 ml a více

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: medela.cz, vyzivakojence.cz, maminkam.cz,
zdrava-vyziva.net, mineralfit.cz
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Odpověď naleznete na www.panacci.cz

Pojďte se příjemně
bát s bonbony Happy
Hariween-Minis
Podzim je tu a s ním i stále populárnější svátek všech svatých známý
pod názvem Halloween. Světový
výrobce cukrovinek firma HARIBO při této příležitosti uvádí na
trh novinku v podobě HARIBO
Happy Hariween-Minis. Tématické želatinové bonbony s ovocnou příchutí
mají tentokrát stylově podobu netopýra, lebky nebo upíra
a dokreslují tak strašidelnou atmosféru Halloweenu. HARIBO
Happy Hariween-Minis jsou baleny po malých sáčcích, celé
balení pak váží dvě stě gramů.

Exotický ovocný mix
Vkrádá se vám spolu se sychravým počasím do duše špatná
nálada a smutek? Tak je rychle
zaplašte pozdravem z tropického ráje – ovocnou svačinkou Genuss plus se zbrusu
novou příchutí broskev a maracuja.

Pomerančová tygří pilulka
- IMUGAMIN pro děti
Je vaše dítě neustále nemocné, nebo trpí alergiemi? Problém
je nejspíš ve snížené imunitě. V jejím zlepšení vám spolehlivě
pomůže Imugamin pro děti od firmy Rapeto.
Cucavé pomerančové tablety Imugamin pro děti jsou vhodné pro dospělé a děti od 3 let v atypickém moderním trojúhelníkovém balení s roztomilým plyšovým lvíčkem o obsahu
60ti tablet. K dostání jsou v lékárnách
za doporučenou cenu 264 Kč,
Navíc zakoupením tohoto výrobku podpoříte
chov bílých tygrů
v ZOO v Liberci.

Bio není jen o výživě,
ale o životním stylu celé rodiny
Společnost HiPP více než 50 let dodržuje
zásady ekologického zemědělství a svým
zákazníkům dává to nejlepší z přírody.
Bio není jen módním trendem. Myslet
a žít bio se týká každého z nás. Společnost HiPP, přední výrobce dětské výživy
a kosmetiky, již po několik desetiletí staví
svou produkci na zásadách bio a zachází ještě dál – svou vlastní pečetí zaručuje
dodržování ještě přísnějších norem, než je
dáno zákonem Evropské unie
pro bio potraviny. Vědecké studie navíc
potvrdily, že strava založená na bio potravinách má pozitivní vliv na mateřské mléko a obsahuje vyšší množství omega-3 mastných kyselin.

Soutěž

Galerie Harfa slaví!!!
160 obchodů prestižních značek se širokým sortimentem
a k tomu skvělá zábava na střeše obchodního centra, jakou
je například DinoPark a bruslení pro veřejnost zdarma.
To vše pár minut od centra Prahy a navíc parkujete zdarma.
Chcete získat poukaz na nákup v Galerii Harfa?
Stačí zodpovědět tuto soutěžní otázku:
Galerie Harfa slaví letos 1. narozeniny.

Víte, kdy to bude právě 1 rok
od slavnostního otevření?
Správnou odpověď naleznete
na www.galerieharfa.cz

Galerie Harfa se těší
na vaši návštěvu!

O tyto skvělé
poukázky může hrát
na www.rodinaaja.cz
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Také spíte
Spíte se svým děťátkem v jedné posteli? Nebo to v žádném případě
nedopustíte? Maminky obecně toto téma rozděluje na dva tábory.
Některé jsou pro a jiné proti.

„U nás spaní v jedné posteli inicioval
manžel – bylo mu líto, že Daneček spí
sám začal si ho brávat do postele. A spí
s námi dodnes. Byla jsem těhotná, Daneček spával mezi námi a já měla strach,
že mě kopne, ale nemohli jsme ho z naší
postele dostat,“ světila se mi Martina
maminka šestiletého Dana a dvouměsíční Emičky. „Všechny děti s námi spali v posteli, což pro mě bylo mnohem
pohodlnější,“ přidává se Eva. „Matýska
jsem třeba nakojila, a když jsem ho chtěla dát do postýlky, tak se vždycky probu-

26

www.rodinaaja.cz

dil, začal plakat a chtěl pít znovu. Kdežto v posteli se přitulil a spal vesela až do
rána, mnohem déle než za normálních
okolností. U starších kluků jsme to nakonec vyřešili tak, že jsme koupili válendu,
kterou jsme přivázali k manželské posteli
a v případě nouze jsme spali na ní.“

První názor: Proč ne?
Obecně platí, pokud to rodičům vyhovuje,
tak proč ne. A pohnutky matek plně chápu – hlavně se chtějí vyspat a říkají si, že
když jejich miminko bezpečně usne v jejich

náruči, tak proč by v ní nemohlo spát celou noc. Ona nebude muset vstávat, až se
v noci probudí a utiší ho po prvním nářku.
„Vyvarovat se toho, aby vám děti vklouzly
do postele, je škoda. Z postele se dají odnést, jakmile usnou, ale nepustit je tam,
znamená ochudit je i sebe o něco blízkého
a milého a pro osobní vztah velmi důležitého. Dodnes si vzpomínám, jak jsem lezla
tátovi a mámě do postele a vzpomínám na
to ráda,“ pokračuje Eva.
Od nejstarších dob lidstva děti i rodiče
spali společně, aby se vzájemně chránili,

Svět nejmenších
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hřáli se a urychlilo se tak noční krmení.
Japonští rodiče tradičně spí s dítětem
mezi sebou a chrání ho, jako dvě pohoří chrání údolí. Nepochybují o tom,
jestli má být matka s dítětem celou noc,
považují je za dvě části jedné osoby,
a proto by měly být co nejméně rozdělovány. Mayské rodiny jsou nesmírně společenské a spaní v jedné posteli je pro
ně ideálně strávenou dobou. Tyto rodiny
věří tomu, že kdyby miminko mělo spát
samo, bylo by to k němu nesmírně kruté.

Druhý názor: Spát
s dítětem v posteli nikdy
„Nejsem toho zastáncem,“ říká maminka Jitka. „Snad někdy, když jsem se už
opravdu potřebovala trochu vyspat, tak
jsem Adámka nechala usnout v naší posteli, ale nedělala jsem z toho pravidelnost. Odmalinka usínal v košíku, potom
ve své postýlce.“ Jako vše i společné
spaní v jedné posteli má své nevýhody – spousta rodičů se ve stejné posteli
s miminkem nevyspí a celý následující
den jsou unavení a bez energie. Miminko v posteli rodičů narušuje jejich manželskou intimitu, napětí vzniká zejména
když jeden z rodičů s tímto způsobem
nesouhlasí. „To nikdy, ani jednou jsem
jí to nedala okusit, aby se jí to nezalíbilo,“ pokračuje další maminka Kristýna.
„A ani Emička to nechce. Naopak začala
lépe spát, když jsme jí přemístili do jejího pokoje. Nikdy jsem jí tam nechyběla
a nechybím. Problém je, když jedeme
někam na návštěvu a chceme tam přespat. Ona potřebuje svou postýlku a svůj
pokojíček, nikde jinde neusne. A já ji nechci učit spát s námi.“
Až do konce 19. století také u nás děti
spaly se svými rodiči. Na jeho konci ale
byli rodiče před společným spaním varováni. Prý by se šířily nemoci, děti by se
rozmazlovaly, nebo by se dokonce mohly
udusit. Proto jsme své děti odstěhovali
do dětských postýlek a nakonec do jejich
pokojů. Mnoho z nás pokládá společné
spaní za oběť nebo zlozvyk. Tento odpor
se ale postupně mění. Se zvyšující se popularitou kojení si matky uvědomují, že
je pohodlné mít své miminko nablízku.

expertů stojí za zhruba polovinou úmrtí
dětí v posteli právě společné sdílení lůžka. Riziko se zvyšuje především v případech, když je rodič kuřák, pokud před
spaním pil alkohol, bral sedativa nebo je
prostě jen hodně unavený. Většímu riziku
jsou také vystaveni předčasně narození
kojenci a děti s porodní vahou nižší než
2,5 kilogramy. I bez výše zmíněných faktorů je podle Nadace pro studium úmrtí kojenců pro dítě nejbezpečnější spát
v jeho vlastní postýlce. „Vidíme nutnost
zvýšit povědomí o tom, jak je nebezpečné spojené sdílení postele nebo gauče
s dítětem. Je v pořádku kojit dítě v posteli, ale pokud kouříte, i když ne třeba
v ložnici, nebo jste pil alkohol, musíte
dítě chránit a položit jej zpět do jeho
postýlky na spaní,” řekla ředitelka FSID
Joyce Epsteinová. Varování nadace FSID
je podpořeno alarmujícími údaji od doktorky Marty Cohenové, pediatrické patoložky ze Sheffieldské dětské nemocnice.
Z padesáti případů úmrtí kojenců a batolat, které vyšetřovala v letech 2001 až
2004 bylo u 31 zjištěno, že sdíleli postel
nebo pohovku s rodičem. V Londýně zemřelo v letech 2005 až 2008 nečekaně
a náhle 173 dětí. Z toho 85 kojenců bylo
nalezeno mrtvých poté, co usnuli v posteli nebo na pohovce s dospělým.
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Pravidla pro bezpečné
společné spaní
Je však důležité si uvědomit, že přes
všechny výše zmíněné výhody existují
rizika, která nelze přehlížet. Pediatři se
shodují, že při společném spaní hrozí
udušení či uškrcení dítěte způsobené
většinou zalehnutím. V Americe během
sedmi let zemřelo nejméně 515 kojenců
a batolat mladších dvou let následkem
společného spaní s rodiči. Z toho 121
dětí zemřelo, protože je rodič, sourozenec či opatrovatel zalehl. Tři čtvrtiny
těchto dětí bylo mladších než tři měsíce.

Výhody společného spaní
Data od doktorky Marty Cohenové jen
podporují prohlášení Americké akademie pediatrů z listopadu 2005, v němž
se tvrdilo, že společné spaní rodičů

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Pokud se přesto rodiče rozhodnou spát se svými dětmi,
odborníci doporučují dodržování základních pravidel:
**

S dětmi by rozhodně neměly spát ostatní děti, speciálně
batolata, která si nemusí uvědomovat přítomnost kojence

**

Rodiče kuřáci by se měli vyhnout společnému spaní s dětmi

**

Rodiče nesmí být pod vlivem alkoholu, drog či léků, které

Co na to odborníci?
Ti bijí na poplach. Mezinárodní Nadace
pro studium úmrtí kojenců například
před společným spaním rodičů a malých
dětí v jedné posteli důrazně varuje Podle

a dětí v jedné posteli zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců. Proti tomuto prohlášení se však ostře ohradili
zastánci společného spaní (tzv. co-sleeping) včetně rodičů, psychologů a lékařů.
Výsledky jedné studie dokonce doporučují, aby kojenci usínali po boku matky,
neboť v její přítomnosti neupadnou do
příliš dlouhých fází takzvaného hlubokého spánku, který může být jednou z příčin náhlého úmrtí. Miminka totiž ještě
nemají zcela vyvinuty potřebné dýchací
mechanismy pro přechod z hluboké fáze
spánku do lehké. Podle psychologů navíc
způsobuje odloučení kojence od matky
zvyšování hladiny stresových hormonů
dítěte, což vede k jeho neklidu a úzkosti.

by mohly snížit jejich vědomí o přítomnosti dítěte
**

Spát by se mělo v klidné místnosti na vhodném lůžku
a v lůžkovinách vhodných pro kojence a batolata

photo by Jadran Šetlík

StaňtE SE Naší hvězdOu
jakO aNdrEa vErEšOvÁ a jEjí děti
StaňtE SE tvÁŘí vÁNOčNí kampaNě
au payS dES mimiS, ktErOu prO NÁS
fOtOgrafujE jadraN šEtlík.
V období od 18.10.11 do 30.11.11 přijďte do jednoho
z našich tří obchodů, nakupte pro své děti oblečení,
hračky, či bytové doplňky v minimální hodnotě
1000 Kč, vyplňte krátký formulář, přineste, případně
zašlete na email apdm.brehova@mimis.cz fotku
svého dítěte spolu s referenčním číslem, které naleznete
v horní části formuláře a zbytek nechte na nás.
Jadran ŠetlíK, andrea VereŠoVá a team
au Pays des mimis VyBerou 5 dětí, Které se
stanou tVářemi kENzO kid, juNiOr gaultiEr,
paul Smith juNiOr & lili gaufrEttE vÁNOčNíCh
kOlEkCí a kampaNě 2011.

výBěr pOrOty a vítěz BudE vyhlÁšEN Na Naší vip
au payS dES mimiS ExCluSivE ChritSmaS party,
kdE vÁS NavíC čEkÁ módNí pŘEhlídka.
OC NOvý SmíChOv
Plzeňská 8, Praha 5
tel. (00420) 724 784 401

BŘEhOvÁ
v
vÁ
Břehová 8, Praha 1
tel. (00420) 724 784 403

you can find us on Facebook

navíc si každé z nafocených dětí odnese zajímavý dárek ze
sortimentu au pays des mimis a navíc plakát s vlastním
portrétem, který vyfotí Jadran Šetlík.

www.mimis.cz
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Soutěžní otázka:
Z kolika procent jsou plenky
v dortu kompostovatelné?
a 80%
b 90% c 100%
Správné odpovědi spolu s adresou pro zaslání případné
výhry zasílejte na rodice@detskedeky.cz nejpozději do
15. 1. 2012. Odpověď naleznete na www.detskedeky.cz,
zde také zveřejníme seznam výherců.

Škola, základ života
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Škola, základ života

Když se
objeví problémy...
Prvňáčci na základní škole už za sebou mají několik týdnů.
A právě teď se mohou vyskytnout počáteční potíže s učením,
první neúspěchy a nechuť chodit do školy. Co s tím?

www.rodinaaja.cz
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V první řadě nepropadat panice. Nástup do
první třídy je obrovskou změnou obrovská
změna v jeho životě a určitě mu chvíli potrvá, než se s ní vyrovná. Na druhé straně u
prvňáčků se celkem brzy dají vypozorovat
různé typy poruchy učení a bylo by dobré
je včas začít řešit.

Důležitá je spolupráce
Některé děti procházejí základní školou bez
problémů a všechno učivo zvládají bez sebemenšího zaváhání. Jiné potřebují pro pochopení a vstřebání informací více času a
snahy. Pokud má naše dítě ve škole potíže,
je vždy velmi užitečné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Plán, jak pomoci dítěti, který nám předloží psycholog,
je pak vhodné prokonzultovat i s učitelem.
Řada drobných poruch učení, které se včas
zachytí, časem téměř odezní. Jen je třeba
dítěti vytvořit správný učební režim. Záleží
ovšem na vstřícném postoji školy a dostatečné trpělivosti rodičů.

Jak pomoci při učení?
Nechejte dítě mluvit. Ať vám poví, co všechno má na dnešek za domácí úkoly. Někdy
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to může pomoci překonat nechuť k úkolům
– dítě si na začátek zopakuje a utřídí svoje
povinnosti.
Můžete mu pomoci rozdělit všechny úkoly na
menší hromádky a uspořádat je tak, aby se
postupně střídalo například psaní, kreslení,
počítání, čtení, učení se zpaměti a podobně.
Nabídněte dítěti, že mu zkontrolujete výsledky, až bude hotovo. Věnujte se opravdu jen výsledkům, nehodnoťte například
rychlost, s jakou vypočítal příklad nebo jak
ošklivě píše.
Nechte dítě, aby úkoly zpracovávalo samostatně. Domluvte se, že jej pouze upozorníte na chyby. Nejlépe se dítě poučí, když na
svou chybu přijde samo.
Jestliže se vám zdá, že dítě nechápe zadání
úlohy, chtějte po něm, aby vám zadání vysvětlilo vlastními slovy.

Ukažte mu, jak si pomoci
sám
Pokud si s něčím neví rady, vyzvěte ho, aby
vám konkrétně pojmenovalo krok, který
mu dělá potíže nebo jej nechápe. Dítě se
jednak učí popsat své problémy a navíc při
objasňování problému mnohokrát přijde na

řešení samo. Podporujte ho v tom, aby se
ptalo na to, co mu není jasné, i ve vyučování.
Ukažte mu, jak si pomoci sám. Spoustu
informací si člověk může vyhledat sám: ve
slovníku cizích slov, v Pravidlech českého
pravopisu, v atlase, v encyklopedii.
Doplnění mezer ve vědomostech. Zjistili jste,
že dítě chápe probírané učivo a problém
spočívá v tom, že chybuje v předcházející
látce? V takovém případě je potřeba dát
před aktuálním úkolem přednost tomu, aby
se dítě doučilo učivo, které nezvládá.
Povzbuzujte dítě tím, že jej budete chválit za
jeho práci a pokroky v učení. Dbejte na to,
aby se zaměřilo hlavně na to, co se mu povedlo, a ne na chyby, kterých se dopustilo.

Buďte klidní a věcní
Mluvte vždy klidným a věcným tónem.
Mluvte zdvořile. Místo: „Seď rovně!“ se
zeptejte: „Sedí se ti pohodlně?“ Namísto
„Ty mě ale vůbec neposloucháš!“ zkuste
zvolit mírnější variantu: „Mám dojem, že
teď myslíš na něco jiného, že?“ Je vhodnější říci: „Myslíš, že už tomu rozumíš? Nebo si
to chceš projít ještě jednou?“ namísto: „No
konečně jsi to pochopil!“.

Škola, základ života

Vyhněte se vyčítavým radám typu: „Musíš
se pořádně soustředit,“ nebo „Musíš si to
pořádně rozmyslet,“. Místo lepšího výkonu
se dítě začne automaticky bránit.
Stejně tak se neuchylujte k upozorněním,
které zvyšují dětské obavy z toho, že úkol
nezvládnou: „Tenhle úkol je vážně těžký,“
nebo „Ty jsi jen líný,“ nebo „Tohle je přece
hračka!“.

Žádný vyučovací system
není ideální
To, že se dítěti ve škole příliš nevede, nemusí
bezpodmínečně znamenat, že je „hloupé“.
Žádný vyučovací systém není ideální. Škola klade důraz jen na úzkou část lidských
schopností a dovedností. Ve škole se učíme
počítat, psát, číst, jsme nuceni si zapisovat
a posléze zapamatovat informace z tabule,
poslouchat výklad učitele, učit se cizí slovíčka a zařazovat je do gramatických struktur... Ke všem těmto činnostem využíváme
levou hemisféru mozku. V mnohem menší
míře ve škole upotřebují schopnosti pravé
hemisféry. Sem patří obrazné vyjadřování, představivost, srovnávání (analogické
myšlení), schopnost přemýšlet o známých

věcech v jiných kontextech, cit pro rytmus
a hudební cítění, schopnosti chápat celek,
empatie, učení na základě zkušenosti atd.
Rozvíjení pravé hemisféry podporují školy
využívající alternativní způsoby výuky, například škola waldorfská.

byly na rozdílné úrovni. První půl rok tedy
bývá o stírání rozdílů. Z nějaké té pětky
proto není třeba hned dělat horor.
Kdyby ale potíže přetrvávaly, je třeba začít
hledat pravé příčiny neúspěchu. Mohou to
nakonec být i už zmiňované poruchy učení,

Problémy ve škole a nejrůznější neúspěchy ve školních
lavicích způsobují, že se děti cítí nešťastně. Naopak štěstí
pociťují tehdy, když mají dobré vztahy s rodiči a přáteli.
Věří, že se budou mít lépe než jejich rodiče a jejich důvěře
se vedle rodičů těší lékaři. Vyplývá to z průzkumu společnosti Factum Invenio, který provedla pro UNICEF v létě mezi
českými dětmi.

Zatěžkávací období
Neúspěchy ve škole u středoškoláků mají
většinou trochu jiný důvod, než jsou poruchy učení. Mnozí z nich prošli základní
školu bez větších obtíží, vlastně se ani
nemuseli učit a tudíž se učit ani nenaučili. Střední škola je však náročnější. Navíc
se zde střetávají děti z různých ZŠ, které

které dítě během základní školy dokázalo
slušně zvládat, ale na střední už to prostě
nejde. I v tomto případě může pomoci pedagogicko-psychologická poradna.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: zenyprozeny.cz, rodina.cz,
Efektivní metody učení
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Tuto otázku si pokládám už nějakou dobu. Hladám na ní odpovědi, ale stále
tápu. Mám v knihovně biokuchařku Hanky Zemanové i její poslední Bioabecedář, ve kterém dokonce radí, abychom si mleli vlastní mouku.
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A to už mi přijde trošku moc, respektive
hraničí s pološílenstvím. Co kdybychom
všichni nechali všeho a místo másla si připravovali indické ghí, pěstovali si svoje obilí
a to následně mleli a pekli z něj biochleba. A na zahrádkách by nám mohla běhat
kráva, kterou bychom si každej den podojili
a nalili ho do svýho biokafe – to nevim kde
bychom si vypěstovali. Mně osobně ta biopropaganda přijde směšná. A 80 Kč za tři
biohrušky mi zkrátka přijde hodně.

Bio versus éčka
Opačným extrémem jsou ale samozřejmě
ty vyloženě levné potraviny plné zdraví
škodlivých éček. Nedávno jsem se shodou
okolností bavila se zaměstnancem jedné
masné výroby. Řekl mi, že kdybych věděla,
co všechno se přidává do salámů, tak bych
je nepozřela. Je pravda, že uzeninu tedy
moc nekupuji. To samé to je s dochucovadly s rozemletými kostmi a štětinami. Děkuji, nechci. Sójovou omáčku a třeba olivový
olej nakupuji v biokvalitě. Takže, nežiju zcela bio ani nebio. Kombinuju to. A hledisko
je víceméně finanční. Částka za jídelníček
v biokvalitě pro celou rodinu se totiž vyšplhá k poměrně vysoké cifře.

Spíše nebio
Každopádně mě zajímalo, kolik je mezi námi
akutečných biorodin – celých rodin, které žijí
vestylu bio. Pátrala jsem poměrně dlouze
a v mém okolí jsem jich moc nenašla. „S kamarádkami jsme debatily o nakupování hlavně ovoce z ekozemědělství pro děti a mám
pocit, že zůstávám jednou z mála krkavčíc
matek, která svým dětem nekupuje bio,”
svěřila se mi Magda. „Nejsem ani ignorant
ani nepřepočítávám každou kačku, ale kupovat biopotraviny mě prostě možná bohužel
nikdy nenapadlo.V jakési debatě, které jsem
se nedávno zúčastnila, se na jedné straně
ozývaly argumenty, že hlavně pameranče,
mandarinky a jablka jsou nadopovány chemickým humusem. Na druhé straně někdo
zase tvrdil, že i vlastní zahradka nemá úplně
čistý rejstřík. Není to třeba i tak, že bio je lepší
jen v případě, že sníme těch jablek a mandarinek kilo denně? Není to třeba i tak, že
na jedné straně budeme jíst všechno bio, ale
budeme spát s mobilem a televizí u hlavy?
Pokládá řečnickou otázku Magda.”
„Náš Davídek papá nebio ovoce a zeleninku a maso a já nevím co ještě,” přidává se Monika. „Na jednu stranu částečný

bio mám ze zahrádky (samozřejmě to není
100%), ale obyčejnou zeleninu v obchodě
taky kupuju. U nás nemám ani kde bych
bio koupila, musela bych do většího města,
nebyl by to problém, ale zase kupovat ve
velkém a skladovat, aby mi to hnilo a abych
tam jezdila každý týden. Navíc asi jsem taky
krkavčí, dřív nebo později by to nebio taky
jedl stejně jak my, protože abysme jsme
kupovali bio i pro sebe na to nemáme. Davídek je zatím zdravý jako řípa a podle doktora má imunitu,kterou by mu mohl leckdo
závidět.”

Bio i nebio
„Já bio kupuju částečně – mléko, máslo,
některé věci, kde není tak velký cenový
rozdíl (rýže, cereálie), špaldovou mouku – v našem jídelníčku je to tak 5–10%,”
pokračuje Eva. „Hodně věcí máme ze
zahrady včetně zavařovaných polotovarů
(lečo) – ale vím třeba, že jsme v nejhorší
spadové zóně Malešické spalovny, takže
se na zahradu vesele sypou dioxiny a těžké kovy v nezjistitelném množství (dle
zástupců spalovny v zanedbatelném, dle
odpůrců v život ohrožujícím), a zahrádka
byla desetiletí zavlažovaná vodou steklou

Nová generace mléčné kojenecké výživy:

HiPP BIO Combiotic®

NOVINKA
+

od společnosti HiPP

Potravina pro zvláštní výživu.

Kompletní sortiment HiPP koupíte v lékárnách (lékárník Vám požadované
výrobky objedná) a vybraný sortiment v řetězcích Billa, dm drogerie, Globus,
Albert, Interspar, Rossmann, Kaufland a Tesco
Infolinka (po-pá 8-14 hod.): +420 724 139 949
HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
e-mail: hipp@hipp.cz, www.hipp.cz, www.hipp-babysanft.cz

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

Zdraví

z eternitové střechy… s těma biopotravinama je to stejné, je možné zaručit jakž
takž určité podmínky výroby, nikoliv finální
kvalitu. Něco vypěstovaného „normálně”,
ale v jiné oblasti, může být méně zatížené
škodlivinami než „bio”. Já to beru opravdu hlavně jako podporu šetrnějšího přístupu v zemědělství,” uzavírá Eva.
Uzavřít bychom to mohli i my. Ale byla by
to škoda. Zatímco maminky nemají možná
všechny dostupné informace Tomáš Václavík, Koordinátor akce „Září měsíc kbiopotravin” je má a připravil devět důvodů, proč
jíst bio potraviny…

Jsou zdravé
Biopotraviny obsahují v průměru větší
množství Vitamínu C a nezbytných minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých
v boji proti rakovině. Bylo dokázáno několika studiemi, že biozelenina a bioovoce

36

www.rodinaaja.cz

obsahují až o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti
konvenční produkci.

Neobsahují přídatné látky
a „éčka”
Biopotraviny neobsahují přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy,
jako srdeční onemocnění, osteoporosu,
migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná
aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé
sladidlo) a glutaman sodný.

Neobsahují pesticidy
Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních
potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale
i v dětské výživě.
Biologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na
povrchu průměrného jablka vypěstované-

ho konvenčním způsobem najdeme 20-30
umělých jedů, a to i po omytí. Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než
se začala zkoumat spojitost mezi těmito
chemickými látkami a rakovinou či jinými
chorobami. Mnoho herbicidů, fungicidů
a insekticidů jsou karcinogenní látky.

Neobsahují GMO
V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny
povoleny. Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována
bez použití genově modifikovaného materiálu.

Neobsahují zbytky
antibiotik
Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého množství antibiotik hospodářskými zvířaty a případnými vlivy na zdraví
lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.

Zdraví

Neskrývají žádné vedlejší
náklady

Biopotraviny jsou chutné

Srovnejte to například se stovkami milionů
korun, které musíme z našich daní a poplatků za vodu platit na odstraňování chemikálií z pitné vody v důsledku intenzivního
používání pesticidů a umělých hnojiv.

Ekozemědělci a biovýrobci
udržují vysoké standardy
Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných
zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci
biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického
zemědělství jsou ukotveny v Evropské legislativě.

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří
jen z biopotravin (například v hotelu Ritz
v Londýně). Biopotraviny překypují chutěmi.
Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři
se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovoce i zelenina rostou
pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než konvenční.
Ještě se ptáte, zda bio, či nebio?
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz

Pečují o zvířata
Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné místo v systému
ekologického hospodaření.
Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný
přístup na pastvu a mohou se chovat podle
své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně
podestláno, obvykle slámou, a dostatek
prostoru. Dbá se na omezení negativních
dopadů při transportu zvířat.

produkty značky HiPP

To nejlepší pro Vaše děti

Každá maminka miluje své miminko a chce mu dát to nejlepší. Proto miliony maminek po celém světě dávají
přednost BIO kvalitě výrobků značky HiPP. Tyto produkty výborně chutnají a jsou vyrobeny z bio surovin,
které jsou pěstovány v souladu s předpisy platnými pro ekologické zemědělství a jsou tedy označovány tzv.
BIO-pečetí. Společnost HiPP bere zdravý vývoj Vašich dětí velmi vážně, což dokazuje vedle pravidelných kontrol kvality také výzkumem ve vlastních vědeckých laboratořích. BIO kvalita, promyšlené složení, vynikající chuť,
široký sortiment a spolehlivost dětské výživy značky HiPP provází Vaše děti od narození po celé rané dětství.
MLÉČNÁ KOJENECKÁ VÝŽIVA • KAŠE • OVOCNÉ A MASOZELENINOVÉ PŘÍKRMY
POLÉVKY • ČAJE • OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY

A!
NOVINK

Kompletní sortiment HiPP koupíte v lékárnách (lékárník Vám požadované výrobky objedná)
a vybraný sortiment v řetězcích Billa, dm drogerie, Globus, Albert, Interspar, Rossmann, Kaufland a Tesco
Infolinka (po-pá 8-14 hod.): +420 724 139 949, HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, e-mail: hipp@hipp.cz, www.hipp.cz, www.hipp-babysanft.cz

Nové knihy

Novinky z fragmentu

Novinky z CPresSu

krásní mrtví – arizona

Jak na modely
technikou airbrush

2. díl napínavé tajemné série Krásní mrtví.
Nejsou živí. Nejsou mrtví. Něco mezi tím.
Odhalí Darina včas temná tajemství, aby
tak vykoupila duše Krásných mrtvých?
Po Krásných mrtvých není několik týdnů
ani stopy. Darině se po Phoenixovi strašně
stýská. Snad se vrátí a pomůže jí vyřešit tajemství další záhadné smrti. Je to už skoro
rok, co se Arizona utopila v Hartmannově
jezeře. Podle všeho (a všech) to byla sebevražda… Opravdu? Opravdu by se ta silná,
sebevědomá Arizona, suverénní, nepřístupná kráska z ellertonské střední školy utopila v jezeře? Darina musí
Arizoně pomoci stejně, jako pomohla Jonasovi. Ale neviditelná křídla tlučou, Krásným mrtvým hrozí nebezpečí a čas běží…

Obrázkový slovníček
- angličtina pro děti
Obrázkový slovníček je určen pro děti,
které se právě začínají učit angličtinu.
Spojení slovíčka s ilustrací napomáhá
ke snadnějšímu zapamatování, a proto je slovníček vhodný i pro děti, které
ještě neumějí číst. Slovíčka jsou řazena abecedně, jsou doplněna tematickými stránkami a na konci je rejstřík.

Naučte se dokonale ovládat techniky
stříkání modelů (airbrush) a vaše modely získají opravdu realistický vzhled. Ať
už půjde o silně opotřebený vojenský
letoun nebo třeba dokonale udržované
naleštěné motorové vozidlo. Knihu ocení jak začátečníci, tak pokročilí modeláři. Autor v ní seznamuje vyčerpávajícím
způsobem se vším, co potřebujete vědět, abyste s touto technikou dosáhli
profesionálních výsledků.

NovinkA
z vydavatelství Fortuna libri
Pohádky
o dopravních značkách
Nakladatelství Fortuna Libri vydává ve
své edici Junior český překlad neobvyklé knihy pohádek slovenského autora Petra Stoličného Pohádky o dopravních značkách. Kniha je určena
dětem předškolního a mladšího školního věku a jejím cílem je hravou formou poučit děti o základech bezpečného chování v rámci silničního
provozu.

Ježíšek zpívá vánoční koledy
Chcete své děti naučit vánoční koledy,
ale nevybavujete si slova? Nevadí, Ježíšek Vám rád připomene vše, co jste třeba zapomněli a zazpívá si s vámi Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce
Valaši, Štědrej večer nastal nebo My tři
králové.
i hraje.

V pohádce o nepozorné princezně Koloběžce spěchající za svým
princem se například naučí poznávat dopravní značku upozorňující
na křižovatku a díky příběhu, ve kterém je vstup do světa pohádek
řízen světelnými signály zase pochopí pravidla fungování semaforu. Kniha je doprovázena originálními ilustracemi výtvarnice Viery
Kardelisové-Hrúzové, která vytvořila společně s autorem textu výjimečnou knihu nejen pro děti, ale pro všechny, kteří se podílejí na
jejich výchově. O úspěšnosti této publikace svědčí doporučení knihy jako učební pomůcky pro mateřské školy a 1. stupeň základních
škol Ministerstvem školství Slovenské republiky.

Zábava, články, soutěže, diskuse, karetní hra o pěkné ceny…
To je magazín Šťastné ženy.
Ať jste mladá či starší, hubená nebo baculatější…

www.stastnezeny.cz a buďte prostě šťastná.

Přijďte na
Kapičku štěstí každý den...

Těšíme se na vás !

Podpořte nadoraz?
imunitu
Sportujete

Inzerce
Inzerce

proti
chřipce
a
nachlazení
Měli jste úraz?
Při oslabené imunitě hrozí, že snáze
dostaneme např. chřipku, která je vyvolána viry, anebo angínu, jejíž původcem jsou bakterie.

Enzymy řídí fungování imunity

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

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

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

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

Aby se nemoc neopakovala

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

NENÍ ENZYM JAKO ENZYM

Více na
www.wobenzym.cz

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

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 800 160 000, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Zdraví

Chřipka,
nachlazení

a viróza
Teče vám z nosu, z očí,
kašlete a máte horečku?
Potom je více než jisté, že
vás navštívila nějaká nemoc. Jenomže, těžko říci,
zda je to chřipka, nachlazení, nebo viróza? Jsou
to nemoci způsobené
různými viry, ale většina
příznaků těchto chorob je
podobná, proto se velmi
často zaměňují. V čem
jsou tyto nemoci odlišné?

Dar, který našemu imunitnímu systému
věnovala MATKA příroda.

Colostrum PLUS

INFO LINKA 800 190 162

Život s ním je lepší.

Školáci jsou zpět v lavicích a domácí úkol
nemusí být to jediné, co Vám přinesou domů.
Postavte obrannou linii pro celou rodinu.
Kolostrum Vám v tom pomůže.
Kolostrum je nejsilnějším přírodním
prostředkem na podporu imunity. Chrání
organismus před bakteriemi a viry, které vnikají
do našeho organismu z vnějšího prostředí.
A to nejen v chřipkovém období.
Výhradní dovozce do ČR: IMUNOTOP CZ s.r.o., Vrchlického 961
500 02 Hradec Králové

Žádejte v dobrých lékárnách.
Colostrum je doplněk stravy.

www.colostrum.cz

Zdraví

Chřipka
Chřipka je akutní virové onemocnění dýchacích cest, vyvolané chřipkovým virem.
Existuje mnoho různých kmenů těchto virů
a mutacemi vznikají další. Chřipka postihuje častěji dospělé než děti. Šíří se kapénkovou cestou, tj. kašláním a kýcháním.
Menší epidemie propukají na podzim
a v zimě. Šíří se hlavně v kolektivech. K větším epidemiím dochází, když se objeví nějaký vysoce nakažlivý kmen viru, jako například v roce 1918, kdy chřipka zabila přes
25 milionů lidí (tj. dvakrát více, než zahynulo v první světové válce).
Inkubační doba chřipky trvá přibližně 1 až
4 dny. Příznaky se vyvíjejí během 24 hodin.
Typické pro chřipku je, že onemocnění propukne náhle, tj. z ničeho nic se najednou
člověk cítí zchvácený, nastupuje vysoká horečka se zimnicí, bolesti hlavy, svalů a kloubů a celková slabost. Po několika dnech
může propuknout i kašel. U dětí se často
objevuje nechutenství, někdy i zvracení
a průjem. Příznaky chřipky jsou mnohem
závažnější než u běžného nachlazení.
U chřipky jsou poměrně účinnou prevencí
vakcíny proti chřipce, které se doporučují

především starým a vážně nemocným lidem,
u nichž případné komplikace mohou způsobit i smrt. Toto očkování však nechrání stoprocentně, zejména pokud epidemii vyvolá
nový, dosud neznámý virus. Pro vysokou
schopnost změny mutací viru jsou jednotlivé
přípravky chřipkové vakcíny účinné jen asi
jeden rok. Světová zdravotnická organizace
koordinuje obsah vakcíny každý rok, aby obsahovala nejpravděpodobnější kmeny virů.

Nachlazení
Nachlazení je také akutní virové onemocnění
dýchacích cest, které je vyvolané rhinoviry. Zánětem je postižena sliznice nosní dutiny, hrdla

a hrtanu. Infekce se šíří zpravidla kapénkovou
cestou nebo třeba polibkem. Nachlazení je
nejčastějším infekčním onemocněním, které
většina lidí prodělá jednou až dvakrát do roka.
Nachlazení většinou provází zvýšená teplota, kýchání a rýma, chrapot a kašel. Příznaky se začnou projevovat několik hodin
až několik dnů po nakažení a do dvou
týdnů samy odezní.
Během epidemií je dosti obtížné se nachlazení vyhnout. Pokud už člověk onemocní,
je vhodné, aby zůstal doma a virovou infekci již dále nešířil. Proti nachlazení neexistuje žádné očkování. Existuje více než 100
různých druhů rhinovirů (viry vyvolávající
zánět horních cest dýchacích), proto vyvinutí účinné očkovací látky v současné době
není možné.

Viróza
Viróza propuká následkem prochladnutí.
Virus, který nás oslabí, byl v našem těle již
dávno předtím, než se projevil. Čekal jenom
na vhodný okamžik, kdy bude moci zaútočit, tj. na oslabení organismu způsobené
například prochladnutím. V okamžiku, kdy
nemoc propukne, vyvíjí se jako nachlazení.
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Lék ve spreji
na záněty dýchacích cest:

Rýma | Zánět dutin a nosohltanu | Bolest v krku

Rychlá
úleva
Do nosu
i do úst

Speciální aplikátor
pro děti
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Chytře si poradí s rýmou i bolestí v krku!

2x každou nosní dírkou | 4x ústy | 4x denně

Zdraví

Léčba chřipky a nachlazení
•

U chřipky ani u nachlazení žádná specifická léčba neexistuje, doporučuje se hlavně klid na
lůžku v teplé a dobře větrané místnosti, dokud neodezní příznaky. Zpravidla se doporučuje
nejméně týden.

•

Na snížení teploty a úlevu od bolesti se nemocnému podává lék na snížení horečky a dostatečný přísun tekutin a minerálů.

•

U nachlazení se kromě těchto léků navíc doporučuje i inhalace páry, která pomáhá uvolnit ucpaný nos a uleví od tíhy na hrudi. V případě, že se rozběhne sekundární infekce,
například zánět středního ucha, bronchitida (zánět průdušek), bronchopneumonie (zápal plic) nebo sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), je potřeba nasadit antibiotika.

•

Pokud onemocnění proběhne u dětí, mžeme se zaměřit i na vedlejší potíže.
Při rýmě nám pomohou odsávačky a samozřejmě nosní kapičky, které ulehčí
dítěti dýchání.

•

Při kašli bychom měli podávat co nejdříve sirup či tabletky proti kašli.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Chripka.zdrave.cz

Kaloba

®

Pelargonii sidoides extractum

RÝMA
BOLEST
V KRKU

Chrání Vás
i Vaše děti
JIŽ PŘI PRVNÍCH
PŘÍZNACÍCH NEMOCÍ
DÝCHACÍCH CEST.

KAŠEL

Schwabe Czech Republic s.r.o.,

140 00 Praha 4, Čestmírova 1,
tel.: +420 241 740 447,
e-mail: info@schwabe.cz, www.schwabe.cz

www.kaloba.cz
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Přípravek není hrazen zdravotní pojišťovnou. Je volně prodejný v lékárnách.
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Jak nejlahodněji a přitom velmi zdravě
ochutit váš oblíbený čaj?

inzerat 01_moje rodina.indd 1

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.
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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

Zdraví

Také vás trápí

inkontinence ?
Jsou problémy, o kterých se mnoho nemluví. Jedním z nich je
například inkontinence. Míváme pocit, že se tento problém týká
jen malé skupiny převážně starších lidí. Opak je ale pravdou.
Inkontinence trápí mnohé z nás, jen o tom decentně mlčíme…

44

www.rodinaaja.cz

Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou
základních skupin - na obstrukční a iritační. K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný
proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění.
Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný
odtok moče, byť by to bylo jen pár kapek.

KRÉM

Z hlediska průběhu má inkontinence dvě hlavní formy. Močové inkontinence mohou být akutní (tj. náhlé a krátkodobé) nebo chronické (tj. dlouhodobé). Akutní inkontinence je ve většině případů
příznakem jiné nemoci (např. zánětu močových cest). Může být způsobena i vedlejšími účinky léků jako jsou například diuretika (močopudné látky) nebo sedativa (zklidňujících léky). Léčba této inkontinence spočívá v odstranění základní příčiny.
Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin. Nejznámější jsou
dvě první. Možná jste se již s těmito názvy setkali. Jsou to - stresová
a urgentní (nutkavá) inkontinence. Oba typy se mohou vzájemně
kombinovat. Rozlišení těchto typů je důležité jak z hlediska další prognózy, tak i vlastní léčby.

Velikost balení: 30 g

Stresová inkontinence je běžný problém, který postihne až třetinu
žen. Přináší ho celková ochablost svalstva pánevního dna. Nejčastější
příčinou je těhotenství a porod, ale mohou ji způsobit i jiné faktory
- menopauza a celkový proces stárnutí. Někdy také hrají roli v ochabování svalstva pánevního dna dědičné sklony. Právě proto odborníci
doporučují, aby všechny ženy pravidelně prováděly posilování svalů
pánevního dna.
Stresová inkontinence je spojena s mimovolním pomočováním při
náhlém zvýšení tlaku v břiše. Objem moči se pohybuje od několika
kapek až k odtoku značného množství moče. K pomočení obvykle
dojde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud i rčení - Počurala se
smíchy) nebo náhlém zvednutí těžkého předmětu.
Urgentní (nutkavá) inkontinence je neschopnost ovládnout měchýř
dostaví-li se nucení močit. Postižená osoba nestihne doběhnout na nejbližší toaletu. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího
množství moče. Příčinou těchto obtíží může být zvětšená prostata, úraz
míchy, roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení.
K inkontinenci moče může docházet i v důsledku přeplněného močového měchýře. Nejčastějším projevem je trvalé odkapávání moče.
Příčinou je nejčastěji zbytnělá prostata, roztroušená skleróza nebo
cukrovka.

Jak z trapné situace
Mimovolný odtok moči v dospělosti je pro mnohé z nás nepříjemným překvapením. Neschopnost spolehlivě ovládat základní tělesné
funkce nám může připadat ponižující a stává se tak velmi intimním
problémem. Mnohé ženy řeší v první fázi obtíže menstruačními vložkami. Mají většinou vysledováno, kterým situacím předcházet. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů.
Jistě lze tímto způsobem zabránit ojedinělým trapasům, v žádném
případě se však nedá takto řešit problém dlouhodobě. Pokud obtíže
trvají a obtěžují, měli by být konzultovány s lékařem.

– dezinfikuje a hojí
Někdy je těžké říct, kdo koho vlastně hlídal. Když jde ale o kluky,
je jedno, v jakém jsou věku. Ošetřit se musí každé zranění. Proto
používejte Bepanthen®Plus. Lehce se nanáší na ránu, nemastí ani
nelepí a příjemně chladí. Bepanthen®Plus hojí a dezinfikuje
bez slz a pečuje o drobná poranění každého člena rodiny.
Bepanthen®Plus krém:
Obsahuje dexpanthenol, který podporuje hojení řezných ran,
škrábnutí, oděrek a drobných poranění.
Navíc díky chlorhexidinu zabezpečuje okamžitou a šetrnou
dezinfekci rány.
Léčí záděry, puchýře, trhliny a praskliny pokožky.
Pomáhá zklidnit kůži po depilaci, epilaci, tetování a jiných
kosmetických zákrocích.
Přispívá ke zhojení pooperačních jizev po odstranění stehů.

www.bepanthen.cz
Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum a dezinfekční látku
chlorhexidin. K dostání v lékárně.

Zdraví

K posouzení zdatnosti svalů pánevního dna
vám může lékař předepsat tzv. EMG vyšetření. Jedná se o tzv. elektromyografii. Měří se
při ní elektrická aktivita svalů pánevního dna
v průběhu močení. Přístroj tyto hodnoty snímá pomocí malých jehliček zavedených do
oblasti hráze po způsobu akupunktury.
Pokud je pomocí těchto a dalších vyšetření
zjištěna příčina inkontinence, může být zahájena odpovídající léčba. Jednotlivé typy
zahrnují široké spektrum léčebných zákroků.
Mohou se týkat jednoduchých poučení od
nácviku posilování svalů pánevního dna, až
po větší operační zákroky. Každá metoda má
své přesné místo. Způsob léčby závisí na volbě lékaře a souhlasu pacienta.

Co neovlivníte
Mimovolní odchod moče může být nepříjemnou komplikací po některých operacích předstojné žlázy. Týká se to především rozsáhlých
výkonů prováděných pro rakovinu prostaty.
Inkontinence může být i natolik vážná, že
je nutné zavést trvale močovou cévku. Tyto
případy nejsou naštěstí příliš časté a většinou
je jim možné předejít pravidelnými lékařskými
prohlídkami.

Co můžete udělat sami

Jak může pomoci lékař
I když vás může močová inkontinence uvádět do rozpaků, je třeba o ní informovat
včas informovat svého lékaře. Mohlo by
se jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší.
Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné
u jiného. Lékař se vás nejdříve podrobně
vyptá na vznik, trvání a charakter obtíží. Na
základě popisu obtíží je možné určit přesný
charakter inkontinence.
Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a pečlivém neurologickém vyšetření. U žen by mělo být provedeno základní gynekologické vyšetření. Při
inkontinenci se většinou provádí i vyšetření
konečníku k posouzení dostatečnosti svěrače. U mužů je tímto způsobem vyšetřena
prostata. Muž se změnami prostaty bývá
odeslán k odbornému urologickému vyšetření.
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Dalším vyšetřením je ultrazvuk. Umožňuje
prohlédnutí základních poměrů v pánvi močový měchýř, prostatu, dělohu, močovody a ledviny. Může být zjištěna tzv. retence moče v močovém měchýři, tj. množství,
které zůstává v měchýři bezprostředně po
vymočení. Pokud je toto množství větší, je
nutná další léčba.
Před vlastní léčbou je důležité vyloučení
přítomnosti močové infekce. Pokud je močová infekce přítomna, musí se léčit. Často
se totiž stává, že po vyléčení zmizí i problémy s mimovolním únikem moče.
Vyšetřené nazývané uroflowmetrie zjišťuje
rychlost průtoku moče močovou trubicí.
Umožňuje posoudit přítomnost překážky
ve výtokové části měchýře nebo sníženou
schopnost vyprazdňovaní. Uroflowmetrie
se provádí při podezření na zbytnění prostaty nebo zúžení močové trubice. Jediné
co při něm musíte podstoupit, je klidně se
vymočit do předem určeného místa.

Jednou z možností, jak přesně určit počet
a průběh příhod úniku moči je vedení tzv.
mikčního diáře. Psaní tohoto diáře je poměrně jednoduché, přitom může lékaři významně pomoci v odhalení příčiny i volbě vhodné
léčebné strategie. Mikční diář může ukázat
i míru léčebného efektu. Vedení diáře spočívá
v pravidelném zapisování denního příjmu tekutin, frekvenci močení a množství vymočených porcí, případně situace, kdy došlo k nechtěnému úniku moče. Přijímané tekutiny by
neměly obsahovat kofein nebo alkohol, což
jsou látky, které dráždí močový měchýř a mohou tedy inkontinenci zhoršovat.
Velkým pomocníkem je i provádění posilování svalů pánevního dna. Pro dosažení
dobrých výsledků je třeba se cvičení věnovat
pravidelně. Rehabilitační program je založen
na každodenním cvičení po dobu až 3 měsíců. I po uplynutí této doby je občasné cvičení
vhodné pro udržení dobré funkce svalů.
Než se podaří problém napravit, je nutné také
zvolit co nejlepší kompenzační pomůcky.
Zdroj: Ulekare.cz
Foto: SAMphoto.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!
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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
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.

rou 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.

Přípravky proti akné
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.

Ráno odstraňte nečistoty z obličeje navlhčenými ubrousky. Mažte se krémem! Ten
pokožku neustále zavlažuje. Vychytávka
je také toto: do jakéhokoliv rozprašovače
mojerodinaaja-1-3-sirka.qxd:rodina-1/3-sirka.qxd
– třeba jen po “vyplácané” voňavce, kte-

10/4/11

5:54 PM

Buďte trpěliví
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,
které 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.

Stránka 1

C. I. C. metoda

(Controlled Inner Cleansing – Vnitřní kontrolovaná očista)

je metoda jdoucí za příčinou,
za kořeny nemocí a za podstatou zdraví a životní vitality.
Chcete se dozvědět více o C. I. C. metodě? Chcete se stát Terapeutem Joalis?
Nabízíme Vám možnost zúčastnit se těchto akcí:

PRAHA
8. 11. 2011
9. 11. 2011
16. 11. 2011
23. 11. 2011

Demonstrační měření – Vladimíra Málová
Seminář II. – Yvona Schwartzová
Demonstrační měření – Marie Dolejšová
Seminář V. – Ing. Vladimír Jelínek
Detoxikace lymfatického systému,
jeho úskalí a optimální postup.

BRNO
15. 11. 2011 K3 – nácvik práce se Salvií – Pavel Jakeš
10. 11. 2011 Den otevřených dveří – rychlé seznámení
s principy detoxikační medicíny a ukázka EAM měření.
Určeno pro lékaře a zdravotníky.
VEŠKERÉ SEMINÁŘE A INFORMACE
NALEZNETE NA WWW.JOALIS.CZ

Economy Class Company s. r. o., Na Výhledech 1234/8, 100 00 Praha 10, tel./fax: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz, www.joalis.cz, www.eccklub.cz. Expediční centrum:
U Řepické zastávky 1293, 386 02 Strakonice II, tel.: 383 321 741, fax: 383 321 696, mobil: 604 247 774, e-mail: ecc@joalis.cz. 1. regionální centrum řízené a kontrolované detoxikace:
Na Florenci 19 A, Praha 1, tel.: 221 732 220, e-mail: regionalnicentrum@joalis.cz Body Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz.
MAN-SR s. r. o., Košice, Vodárenská 23, tel.: 00421 557 996 881–2, Bratislava: Čečinova 3, tel. 00421 243 425 939, www.man-sr.sk

Krása

10 tipů,

jak na akné
Vyhledejte pomoc!

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!

Vymáčknout nebo ne?
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.

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

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.

Léčba laserem
Pokud byste rádi zvolili radikálnější léčbu,
vyzkoušejte laser. K léčbě akné je nejčastěji využíván laser Smoothbeam, kterým
lze v průběhu jednoho sezení ošetřit
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Vyhněte se sluníčku!

Noste správné oblečení!

Prospěte se k čisté pleti!

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.

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.

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.

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!

Léky chtějí pravidelnost!
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!

Vyhněte se kuchyni!
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.

Proberte lékarničku!
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!

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!

nakupujte on-line na

www.newbrand.cz/shop

Krása

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.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: akne-ne.cz, asklepion.cz

Představujeme Vám revoluční přípravek pro podporu
funkcí imunitního systému. Obranyschopnost organismu je výrazně zvýšená již za dvě hodiny po prvním
podání. Za 72 hodin je imunita již plně mobilizována.

POSÍLENÍ IMUNITY
PRO CELOU RODINU

 Obsahuje alfa a be

ta-glukany
pouze z kvalitních odrůd hlí
vy

 Unikátní farmaceuti

cké zpracování
zaručuje vysokou účinnost pr
oduktu

 Přímá podpora tvorby bílých
krvinek a zrychlení jejich
reakční doby v organismu
 Účinné látky: Alfa a Beta
Glukan, Vitamíny B + C, zinek,
selen, aminokyseliny, minerály
a mastné kyseliny Omega-3

 Aktivuje obě složky
imunitního systému, vrozenou i
získanou imunitu
 Oproti jiným betaglukanovým přípravkům
obsahuje koncentrovaný extrakt
účinné látky.
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IMUNOVITAL
SIRUP 120 ml
Posilujte imunitu
Vašich dětí. První
sirup obsahující
vitamíny a glukany,
který bude dětem
zaručeně chutnat.

Zakoupíte v drogerii

IMUNO VITAL
TABLETY 40ks
Tabletky k cucání
pro dospělé obsahují
zvýšené množství
vitamínů a glukanů.
lékárny a www.imunovital.cz

www.imunovital.cz

AKCE!

-20 Kč
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ZROZENÍ MULTI-IMUNITY

www.ph
.pha
.ph
armaland.cz

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ?
DODEJTE SI EXTRA SILNOU DÁVKU PŘIROZENÉ IMUNITY!

NEDEJTE CHŘIPCE ŠANCI!

Vůbec první látka, kterou po narození dostane dítě od své matky je colostrum.
Je jednou z nejcennějších a nejušlechtilejších přírodních látek nutnou pro
správně nastartování lidského imunitního systému na světe. Je okamžitou
pomocí pro posílení lidské přirozené obranyschopnosti těla.
ZÁZRAK ZROZENÍ. ZÁZRAK IMUNITY. MULTIIMUN

•
•
•
•

Při pocitu škrábání v krku
Při chřipce a nachlazení
Při užívání antibiotik
Při celkové slabosti a vysílení organismu

www.omega-altermed.eu

• Colostrum pro dlouhodobé posílení imunity
• Baby pro okamžité posílení imunity dětí ve formě kapek

Výživa

Zdravé
vaření
Chcete být zdraví a štíhlí?
Přizpůsobte svému přání přípravu
vlastních domácích pokrmů. Kupte
si kvalitní nádobí a zdravé vaření
podle nejnovějších trendů pro vás
bude hračkou!
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Používat při tepelné úpravě pokrmů spoustu oleje, případně jiného
pokrmového tuku, je dávno totálně out. Moderní kuchaři upřednostňují zdravé vaření, tudíž vaří, smaží a grilují podle nejnovějších
trendů.

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

Ušetříte již při nákupu

Většina mikrovlnek buchty ani kuře neupeče!
V mikro-trojkombinaci (ohřev – gril – vzduch)
lze upéct bábovku, koláče nebo kuře,
ale vyžaduje to cvik !
Pořizovací cena je 12.000,– až 13.000,– Kč!
Remoska® Original Teflon® je 4x levnější.

Ušetříte svůj čas

Velice snadná obsluha. Není nutná regulace.
Během vaření se můžete věnovat dětem
nebo jiné oblíbené činnosti.

Ušetříte až 80% el. energie,

která je stále dražší a dražší... Co upečete v troubě,
Remoska® upeče také a kvalitněji.

Vařte bez tuku
K tomu je pochopitelně zapotřebí speciální druh nádobí, který přípravu pokrmů, buď bez tuku, anebo s minimem tuku, umožňuje.
Zdravé a přitom chutné jídlo je totiž jedním ze základních předpokladů spokojeného života a proto je na místě si takové nádobí pořídit.
Současná kvalitní nádobí umožňují zdravé vaření a přípravu pokrmů
ve vlastní šťávě, a proto do nich nemusíte přidávat tuk. Hotová jídla
jsou díky tomu mnohem zdravější než ta připravená běžným způsobem. Mezi další přednosti takového nádobí patří, že se nepřipaluje.
Každou hospodyňku proto potěší, že po vaření na hrncích a pánvích
nezůstávají zbytky připečených jídel, což podstatně usnadňuje jejich
čištění. Při výčtu výhod v žádném případě nesmíme zapomenout ani
na minimální množství spotřebované energie během vaření!
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Remoska® 500 W

Pánve a hrnce
Pojďme tedy společně vybavit kuchyni nádobím podle nejnovějších
trendů zdravého vaření. Začněme pánvemi, které patří k nejpoužívanějším kusům nádobí vůbec. Vybrat si můžete mezi titanovými,
indukčními, indukčními, titanovými, teflonovými, hlubokými, hranatými, pečícími nebo grilovací pánvi. Milovníci asijské kuchyně
jistě uvítají pánve WOK. Vášniví kuchaři pak bezpochyby sáhnou
po hrncích, kastrolech a rendlících s nepřilnavým povrchem, jejichž
neodmyslitelnou součástí jsou poklice s plastovými, nerezovými, či
luxusními hmatníky.

Elektr. trouba 2 500 W

Hity v nádobí
Hitem číslo jedna je indukční titanové nádobí s nepřilnavým a kovuvzdorným povrchem, které lze použít na všechny druhy sporáků
včetně indukce. Oblíbené grilovací pánve za svou popularitu svědčí
svému čtvercovému tvaru a vroubkovanému dnu.
Dalším tipem pro zdravé vaření je titanové nádobí se zcela novým,
vysoce odolným pětivrstvým povrchem, který nepoškodíte ani kovovým náčiním, které bezpochyby uspokojí i ty nejnáročnější kuchaře.

Teflon® Quality Tested Non-Stick Surface

REMOSKA s.r.o.
Markova 1768, 744 01 Frenštát p. R., Tel.: 556 802 601
www.remoska.cz, e-mail: remoska@remoska.cz

Výživa

Je vám sympatické nádobí s thermopointem? V tom případě si pořiďte takové s nepřilnavým povrchem, silikonovými madly.
V obchodě si přijdou na své také domácí
pekaři a pekařky. Teflonové formy na pečení, plechy, pekáče, formy na pizzu nejrůznějších tvarů vám pomohou dopéci vaše
dílo k dokonalosti.

Výhody

- proč právě pečící mísu
Remoska®

Ochrana hrnců a pánví

Snadná příprava pokrmů

Ať už je nádobí z jakéhokoli materiálu, musíme o něj dobře pečovat, aby nám sloužilo
co nejdéle. Nové hrnce z mědi ponoříme
do vroucí vody a necháme je v ní, dokud
nevychladne. Odstraníme tak vrstvu laku.
Litinové hrnce před použitím napustíme.
Nalijeme do nich trochu víc oleje a necháme přibližně hodinu hřát při nízkém
stupni. Necháme vychladnout a vytřeme
papírovým ubrouskem. Smaltované nádobí
promastíme zevnitř olejem a dáme na hodinu do vlažné trouby. Necháme 12 hodin
chladnout a poté vytřeme dočista. Teflonový povrch pánví chráníme při ukládání před
poškrábáním vložením papírových ručníků
mezi jednotlivé pánve. Aby litinové pánve
bez povrchové úpravy nerezivěly, dobře je
po umytí utřeme a vydrhneme papírovým
ručníkem namočeným v rostlinném oleji.

Drůbeže, ryb a všech druhů masa, zeleniny, pizzy, koláčů, dortů i moučníků.

Nízká spotřeba elektrické energie!
Remoska® výrazně šetří vaši peněženku. Náklady domácností na elektřinu neustále rostou. Remoska® však svým příkonem 500 W (typ Original) a 650 W (typ Grand) představuje úsporu elektrické energie, oproti jiným spotřebičům o více jak polovinu.

Povrchová úprava z Teflonu!
Nepřilnavý Teflon®Classic je zárukou přípravy jídel odpovídajících zdravé výživě! Lze vařit
a péci téměř bez tuku a připravované pokrmy se v pečící míse Remoska® nepřipalují!

Jednoduchá obsluha i údržba!
Pečící mísu Remoska® není nutné regulovat, je přizpůsobena pro plynulé a dokonalé
pečení. Skleněným průhledem ve víku můžeme kontrolovat průběh vaření. V pečící míse
Remoska® také připravíme všechny druhy polotovarů.

Co říkáte na sklo?
Skleněné nádobí je vhodné pro vaření
potravin na otevřeném ohni. Díky své průhlednosti můžete sledovat celý proces vaření. Skleněné nádobí je vysoce hygienické
a zaručuje zdravotně nezávadnou přípravu
jídel. Pokud ho jednou vyzkoušíte, určitě už
nebudete chtít, aby ve vaší kuchyni chybělo.

Stará dobrá remoska®
Zapomenout nesmíme ani na pečící mísu
Remoska®. Už sice vypadá troche jinak,
než ta z kuchyně našich babiček, především zvolený material nám zajišťuje zdravé
a chutné vaření.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: clanky.vareni.cz, bydleni.idnes.cz
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Jak vybrat
kuchyňské
nože?

Povídali jsme si o zdravém nádobí,
neměli bychom ale zapomínat na
přípravu vaření, ke které určitě patří
i výběr kvalitních nožů.
Nůž je při vaření vaše prodloužená ruka, musí vám do ní tedy
perfektně padnout. Na výběr máte nože ocelové a keramické.
Keramické nože možná považujete pouze za módní výstřelek.
To by ale byla určitě škoda . Perfektně se hodí na krájení ovoce a zeleniny a to nejen proto, že zachovávají vitamíny v potravinách. Pokud je vyzkoušíte, přesvědčíte se, že tenké plátky
ukrojíte s naprostou samozřejmostí a aniž byste měkké plody
rozmačkali. Stejně tak jsou skvělé např. na sýry nebo vajíčka a to
díky nepřilnavosti zirkoniové čepele.

plinky.cz

Výživa

Ocelové nože samozřejmě z kuchyní nikdy nevymizí, je ale dobré vybrat skutečně kvalitní ocel a tradiční značku. Vždy
zvažujte, co nejčastěji vaříte a podle toho
vyberte správný tvar a délku čepele. Nůž
s tvarem „santoku” je určený pro porcování masa, nože na sýr mají děrované
ostří a jsou zakončené vidličkou, dlouhá
zoubková čepel je výborná na pečivo,
malý nožík uživíte na loupání brambor
a zeleniny atd. Faktem ale je, že jeden
„universální” nůž vám práci příliš neusnadní, raději zvolte několik nožů pro
různé příležitosti. Nože z kvalitní oceli
budou také lepší než produkty koupené
přes teleshopping nebo na tržnici.
Dobré nože si samozřejmě zaslouží adekvátní péči, aby sloužily co nejdéle. Ukládat byste je měli do dřevěného stojanu
nebo samostatného šuplíku. Do moderních kuchyní se hodí také magnetická
lišta. K broušení použijte ocílku na ocelové nože, diamantový brousek na nože
keramické, anebo je svěřte do rukou odborníka.

Několik rad
Zde jsme pro vás připravili několik rad,
čemu věnovat pozornost při výběru
kvalitních kuchyňských pomocníků:
1.

Nůž by měl být označen logem
výrobce. Stejně tak by měl být
označen obal. Jinak se snadno
může jednat o nože „pochybné
kvality z tržnic“.

2.

Výrobce musí mít provedeny atesty zdravotní nezávadnosti a na vyžádání je musí
být schopen kdykoliv předložit.

3.

Balení by mělo obsahovat informace v českém jazyce (návod k použití, distributor
apod.)

4.

Pokud si kuchyňský nůž kupujete prostřednictvím zásilkového obchodu, máte zákonné právo do 14ti dní od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.

5.

Výrobce či distributor by měl poskytovat zákaznický servis např. infolinka pro zákazníky, nabídka broušení nožů apod.

6.

Při koupi musíte obdržet daňový doklad s uvedením plné adresy prodávajícího (ne P.O.
Box), pro uplatnění případných reklamací. Na nože se musí vztahovat záruka 24 měsíců.

Zdroj: nm-bydleni.cz
Foto: SAMphoto.cz

Výživa

Vitaminy

pro zdraví

Vitaminy a stopové prvky v každodenní stravě jsou nezbytné pro naše zdraví.
Onemocnění může být signálem nedostatku některé z těchto složek.
Jejich doplnění je nejen účinná léčba, ale i prevence.
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Výživa

Vitaminy jsou látky, které spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním
složkám lidské potravy. V lidském organismu mají funkci katalyzátoru biochemických
reakcí. Podílejí se na metabolismu bílkovin,
tuků a cukrů. Lidský organismus si, až na
některé výjimky, nedokáže vitaminy sám
vyrobit, a proto je musí získávat prostřednictvím stravy. Každý vitamin hraje důležitou úlohu v určitém odvětví, je proto třeba
doplňovat všechny druhy vitaminů, aby
náš organismus mohl dobře fungovat a byl
chráněný vůči různým onemocněním.

Nedostatek vitaminů
Nedostatek vitaminů může způsobovat poruchy různého druhu a to i velmi závažné,
ale stejně jako je nebezpečný nedostatek
vitaminů, hrozí nebezpečí i u předávkování,
tzv. hypervitaminóze a to zvláště u vitaminů
rozpustných v tucích, protože tyto vitaminy
se ukládají v játrech a mohou způsobit řadu
onemocnění, která jsou velmi nebezpečná.
V případě nedostatku je možné vitaminy doplnit synteticky, v případě přebytku je nutno
omezit příjem určitého vitaminu z potravy.

Základní vitaminy
13 typů vitaminů
Existuje 13 základních typů vitaminů, získáváme je z potravy. Ovlivňují celé naše
tělo. Vitamin A například vylepšuje náš
zrak, vitaminy B-komplexu jsou důležité
pro naše nervové funkce, vitamin C je především vynikajícím antioxidantem a posilovačem našeho imunitního systému, vitamin D je nutný pro správný vývoj kostí
a zubů, vitamin E pro celkovou imunitu
a nervový systém, vitamin F je základní
složkou pro tvorbu buněčných membrán
a vitamin K ovlivňuje srážlivost krve.

Vitaminy dělíme na rozpustné ve vodě (B –
komplex, C) a rozpustné v tucích (A, D, E,
K). Vitaminy rozpustné ve vodě se vylučují
močí, vitaminy rozpustné v tucích se ukládají, proto je možné se jimi předávkovat.
Kromě vitaminů je třeba také přijímat minerály (vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík,
železo, síra, zinek, selen, křemík, chrom,
jód, fluor, měď, mangan, kobalt, Bór ), které jsou důležité zvláště pro náš metabolismus. Zvýšený příjem vitaminů je důležitý
především v těhotenství, protože vitaminy
a minerály příznivě působí na správný vý-

voj plodu a další funkce jakou je například
tvorba mléka a podobně. Pro nastávající
maminky jsou určeny speciální potravinové doplňky, které zajistí správnou skladbu
vitaminů po dobu těhotenství a kojení.
Vyšší potřeba vitaminů se také projevuje
po nemoci, při větší psychické nebo fyzické
zátěži (sport), při oslabeném imunitním systému nebo u dětí a starších lidí. Potravinové doplňky by však neměly být náhražkou
klasické stravy, protože v potravinách jsou
kromě vitaminů také pro tělo důležité živiny a konzumovat by se měly všechny druhy
potravin s obsahem jak vitaminů a minerálních látek, tak bílkovin, sacharidů a tuků.
Pokud se projeví větší nedostatek určitého
vitaminu, nebo potřebujete zvýšit výkonnost (řízení auta, učení, fyzický nápor), existuje mnoho potravinových doplňků, které
můžete zakoupit v lékárně a nedostatek
tak doplnit uměle. Vždy je však lepší konzultovat tyto preparáty nejprve s lékařem.

Vitaminy v potravinách
Přestože existuje mnoho potravinových doplňků, kterými je možno obohatit stravu,
popřípadě doplnit chybějící vitamin, je nut-

MMgCa
Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, děti od 10 let a diabetiky.

MULTIVITAMIN MAGNESIUM C A L C I U M
s minerály

ROSEN
PHARMA

draslík a vitamin B6

fluoridováno a vitamin D3

Žádejte v lékárně nebo na www.rosenpharma.cz

Výživa

no přijímat vitaminy hlavně z potravin, protože obsahují také živiny, které se v těchto
preparátech nenacházejí. Skladbou vaší
stravy můžete dosáhnout správného podílu
vitaminů, které vaše tělo potřebuje. Je proto
třeba dbát na výživu a snažit se jíst tak, aby
nebyla jednostranná a vaše tělo nestrádalo. Potraviny lze rozdělit na základní – tedy
bílkoviny, sacharidy a tuky a potřebné vitaminy, minerální látky. Kromě toho je také
pro náš organismus nezbytná voda, protože ovlivňuje teplotu těla, přepravuje živiny
a umožňuje látkové přeměny. Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou zvláště živočišného původu a můžeme nalézt například v mléce,
mase, vejcích a některé také v luštěninách
a obilovinách, které jsou původu rostlinného. Bílkoviny jsou velmi důležité pro trávicí
systém (tvoří trávicí šťávy) a kromě toho se
také podílejí na tvorbě hormonů a enzymů,
hemoglobinu, látkové výměně, přenosu
tuků a vytvářejí správné kyselé prostředí
v organismu. Pokud naše tělo nemá dostatek bílkovin, může se projevit úbytkem na
váze, nebo zácpou. Tuky jsou pro naše tělo
důležité hlavně kvůli své energetické hodnotě, udržováním tepla v těle, obsahem
vitaminů A, D, E, K (rozpustných v tucích)
a také svým podílem esenciálních mastných kyselin. Pokud je tuků konzumováno
více, než je třeba, může se objevit obezita
nebo zvýšený cholesterol. Tuky mohou být
nasycené živočišné (sádlo, máslo) nebo nenasycené rostlinné (oleje). Sacharidy se dělí
na monosacharidy: fruktózu (med, ovoce),

glukózu (ovoce), galaktózu (mléko); disacharidy: sacharózu (řepný cukr), maltózu
(sladový cukr), laktózu (mléčný cukr) a polysacharidy: škrob, arabská guma, pektiny
(v mandlích, jádrech broskví, švestek a meruněk), celulóza – vláknina. Sacharidy jsou
velmi důležité pro střevní činnost a také
obsahují vitaminy B, C a karoten. Vitaminy
a minerální látky jsou pro správnou funkci
našeho těla přímo nezbytné, proto by se
mělo jíst dostatek ovoce a zeleniny (vitamin
C, K), vnitřnosti, rybí tuk, mrkev, listová zelenina, různá semínka, oříšky, sojová mouka (vitamin A, D, H), ryby, maso, mléčné výrobky, vejce, obilné klíčky, droždí (vitaminy
B-komplexu), rostlinné oleje a obilí (vitamin
E) a samozřejmě minerální látky, zvláště
hořčík, draslík, chlorid, fosfor, jód, železo, mangan a vápník, které jsou obsaženy
v mléčných výrobcích, oříšcích, celozrnném

pečivu, luštěninách, rybách, soli, černém
čaji. Zvýšená pozornost by se měla věnovat
zejména výživě dětí, u kterých jsou tyto vitaminy a minerální látky velice důležité pro
správný růst a vývoj.

Vitaminové tablety
Vitaminové tablety se mohou objevovat ve
formě různých druhů „bonbónů“ a jsou
uzpůsobeny jako doplněk stravy pro zvýšení mozkové výkonnosti, zlepšení soustředění například pro řidiče, nebo studenty, pro
zvýšení energie, proti únavě, pro zlepšení
psychické aktivity, pro lepší spalování tuků,
proti stresu a pro celkové zlepšení obranyschopnosti organismu a tím menší náchylnosti k infekcím. Klasické multivitaminové
tablety mívají tvar tobolek a představují
vyvážený denní přísun vitaminů. Kromě
těchto komplexních vitaminových tablet
si můžete také zakoupit například doplněk pouze určitého vitaminu (vitamin C,
B-komplex), nebo komplex vitaminů s minerálními látkami. Všechny tyto vitaminové
doplňky stravy jsou nejprve schváleny Státním zdravotním ústavem, kde jsou před
uvedením na trh podrobeny analýze, aby se
vyloučilo riziko závadnosti a poté se odesílají na ministerstvo zdravotnictví v ČR, kde
je vynesen konečný rozsudek. Vitaminové
preparáty by mely užívat především ženy,
které plánují těhotenství, případně ženy těhotné, těm jsou určeny především vitaminy
pro těhotné. Velmi vhodné je užívání i v období kojení. Obecně bychom měli zařadit
vitaminy vždy v době chřipkových epidemií,
tdy zrovna teď.

Doplňky stravy
Kromě vitaminových tablet také existují tekuté doplňky stravy, které obsahují vitaminy, minerální látky a stopové prvky důležité
pro náš organismus. Vitaminové tablety
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jsou pro zdraví velmi důležité, neznamená to ovšem, že bychom měli vynechat ze
svého jídelníčku ovoce a zeleninu. V ovoci
a zelenině se nacházejí ještě různé bioaktivní látky, které syntetické vitaminy neobsahují. Pokud máte zájem o některé vitaminové tablety, vždy je lepší zkonzultovat
vhodnost jejich používání s lékařem.

Nedostatečný nebo naopak
zvýšený přísun vitaminů
Ten může způsobovat řadu nepříjemných
zdravotních komplikací a je proto třeba
dbát na to, abyste pravidelně doplňovali,
nebo se snažili omezit příjem vitaminů.
Nedostatek vitaminů se odborně nazývá avitaminóza a vzniká v případě, kdy
tělo postrádá určitý vitamin delší dobu.
Nejzávažnější komplikace mohou vzniknout z nedostatku vitaminu C, což může
způsobovat například kurděje a v horším
případě může způsobit dokonce smrt.
Nejen vitamin C může způsobit tak závažné komplikace, ale v podstatě jakýkoli
dlouhodobý nedostatek určitého vitaminu
může být velmi nebezpečný. Těmto zdravotním komplikacím lze zamezit, pokud

začnete zavčasu užívat dostatečné množství vitaminu, který vám v těle chybí. Nedostatek vitaminů se může projevit určitými příznaky, které se v takovém případě
mohou objevit. Při nedostatku vitaminu C
můžete zpozorovat větší únavu, objevit se
může také padání zubů, krvácení z dásní
a častější onemocnění kvůli nižší imunitě.
Nedostatek vitaminu B12 se může projevit
anémií, nedostatek kyseliny listové se projevuje zpravidla únavností a zvýšenou citlivostí a nedostatkem tohoto vitaminu trpí
často ženy v těhotenství, nebo u lidí, kteří
trpí různými infekčními chorobami. Nejen
nedostatek, ale i nadbytek vitaminů může
našemu organismu uškodit.

mu vyloučen močí z těla ven. Nedostatek
vitaminů B-komplexu se projevuje poruchami mozkových funkcí, trávicího ústrojí,
nespavostí, nechutenstvím, bolestmi hlavy,
nebo také kožními problémy. Nadbytek
vitaminů B-komplexu způsobuje průjmy,
návaly horka a zimy, nebo zvýšená hladina
jaterních transamináz při nedostatku vitaminu B6. Při nedostatku vitaminu K v organismu se objevují příznaky, jakými jsou
například jaterní poruchy, poruchy srážlivosti krve a trpí jím zvláště kojenci a tento
nedostatek může být velmi nebezpečný
pro pacienty trpící poruchami funkce jater.

Předávkování vitaminy
Při zvýšeném přísunu určitého vitaminu se
objeví onemocnění zvané hypervitaminóza.
„Předávkování“ je možné pouze u vitaminů, které jsou rozpustné v tucích – právě
v tukové tkáni se totiž ukládají a to může
představovat velmi nebezpečná rizika různých zdravotních komplikací. Předávkování
vitaminy, které jsou rozpustné ve vodě nehrozí, protože jejich nadbytek je bez problé-

Žádejte ve své lékárně.
Více na www.pangamin.cz

DRAZÉ

Přírodní B-komplex pro děti od 3 let.
Dražované tablety usnadní aplikaci především dětem,
ale i těm, kteří hůře tolerují kvasničnou chuť a vůni.
Přírodní zdroj vitaminů, enzymů, stopových prvků
a ostatních biokatalyzátorů.
Potravní doplněk obsahující látky a vitaminy
nepostradatelné k regeneraci organizmu.
Bez umělých barviv.
300 dražé v balení.

Doplněk stravy

JODAMIN
jod je stejně důležitý jako

vitaminy!

100% přírodní komplex
vitaminů skupiny B (B1, B2, B3, B6, kyselina
listová, B12, kyselina pantotenová....)
Přírodně vázaný jod.

Výživa

Nedostatek vitaminu E se většinou neobjevuje, spíše může být způsoben genetickými
dispozicemi, ale je možné se ho předávkovat, příznaky předávkování vitaminu E můžete zaznamenat jako nevolnost, průjmy
a žaludeční obtíže, které se lehce vyřeší
omezením příjmu vitaminu E. Nedostatek
vitaminu D může způsobit demineralizaci
kostí, což má za následek její deformaci
a pokud je ho nadměrný přísun, způsobuje
nevolnost, průjmy, zvracení a poruchu orientace. Nadměrný přísun vitaminu D může
poškodit ledviny, způsobuje také odvápnění měkkých tkání a narušení správného
růstu kostí. Málo vitaminu A v těle můžete
vytušit z náhlé suchosti pokožky, loupání
kůže, různými střevními potížemi a při nadměrném přísunu tohoto vitaminu se rovněž
objevují kožní problémy. Vysoký příjem vitaminu A může být velice nebezpečný a to
především v období těhotenství, kdy může
poškodit plod, nebo u malých dětí.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: wikipedia.org, lekarna.cz,
mojevitaminy.cz

ŘEDITEL ÚSEKU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY MAREK WOITSCH

Vnímání životního pojištění se postupně zlepšuje
Před několika lety Češi pod pojmem životní
pojištění vnímali zejména spoření. V posledních letech se vnímání životního pojištění
u klientů začalo postupně měnit. Jakým směrem?
Lidé si v poslední době více uvědomují, že kapitálové či investiční pojištění je v prvé řadě
především pojištění a spoření je užitečným doplňkem. Vnímání lidí v případě životních smluv
se skutečně začíná pozvolna měnit a hlavně
správným směrem. A to je dobře. Je to výsledek dobré práce našich makléřských sítí,
že lidem správně vysvětlují princip pojistných
produktů. Na prvním místě je vždy krytí pojistných rizik a teprve až potom přichází spoření,
respektive investování.
Tahounem růstu celého trhu životního pojištění v Česku jsou v poslední době jednorázově
placené pojistky. Jak dlouho myslíte, že tento
trend ještě vydrží?
Tento trend souvisí s vývojem ekonomiky, protože životní pojištění je s ekonomikou hodně
spjato. Když se daří ekonomice – tedy když
ekonomika roste, tak se daří i běžně placeným
smlouvám životního pojištění. Naopak když
ekonomika pokulhává, tak se lépe prodávají
jednorázově placené životní smlouvy. Takže zájem o ně potrvá tak dlouho, jak dlouho potrvá
ekonomická stagnace. A to je velká neznámá.

O jaké produkty z vaší nabídky je největší zájem, respektive které pojistky jsou u vás nejprodávanější?
Prodej a poptávku produktů průběžně analyzujeme podle potřeb našich klientů a na základě
výsledků rozšiřujeme oblast pojistitelných rizik
a investičních možností u jednotlivých produktů. Snažíme se v maximální možné míře vyhovět našim klientům, inovujeme průběžně také
naše stávající oblíbené produkty investičních
typů životního pojištění. Mezi dobře prodávané
produkty investičního životního pojištění patří
MAXIMUM, Evropská penze či novinka letošního
roku EVOLUCE. Zájem klientů je také o kapitá-

lové životní pojištění s garantovanými pojistnými částkami nabízené pod názvem EXCLUSIVE.
Jedním z problémů tuzemského trhu životního pojištění jsou nízké pojistné částky. Jak se
díváte na tento problém?
Průměrná pojistná částka u životních pojistek je
v Česku stále velmi nízká a to je bohužel fakt.
V tomto ohledu platí, že čím jdeme po sjednaných životních smlouvách více do historie, tím se
situace zhoršuje – pojistné částky klesají. Zcela
nejhorší stav tak panuje u nejstarších životních
smluv, kde jsou pojistné částky velmi nízké. Naopak u nových smluv jsou pojistné částky relativně dostatečné – makléřské sítě na to mají sofistikované programy, jak určit klientům vhodný
pojistný produkt včetně rozumné pojistné částky. Velmi zjednodušeně by pojistná částka měla
odpovídat alespoň dvouletému platu. Pak životní
pojištění plní svoji funkci.
V rámci investičního životního pojištění mají
lidé na výběr z řady investičních programů,
které se odlišují svým potenciálním výnosem
a rizikovostí. O jaké investiční varianty mají
klienti v poslední době největší zájem?
Jsou zde dvě dominantní skupiny klientů – jedni
co ignorují dění na burzách a stále preferují dynamičtější modely založené na akciích. A druhou
skupinou jsou lidé, kteří naopak volí co nejvíce
konzervativní varianty, kupříkladu garantovaný
fond. Nicméně lze za poslední roky pozorovat
určitou změnu v podílech těchto dvou skupin
klientů – ubylo dynamických klientů a přibylo
těch konzervativních. Zatímco dříve na klienty
s preferencí akcií připadalo zhruba 90 procent
a zbytek na konzervativní, dnes je dynamických
klientů zhruba 75 procent. Konzervativní modely volí asi čtvrtina lidí.

Tisíci maminek ověřený GS Mamavit
nyní obohacen o Prefolin®+DHA
Kompletní a vyvážená kombinace vitaminů,
minerálů a DHA (220 mg)
pro období plánování těhotenství
pro období těhotenství
pro období kojení
• Tablety s optimální kombinací 23 vitaminů a minerálů, jejichž součástí
je tzv. Prefolin® – speciální 4-složkový komplex s obsahem kyseliny
listové v přirozené formě (800 µg kyseliny listové, 120 mg vitaminu C, 23,5 mg vitaminu E, 200 µg jódu) - obzvláště důležitý v období
před otěhotněním pro bezproblémové početí a správný vývoj plodu
v 1. trimestru.
• Bez barviv, bez konzervačních látek a bez cukru.
• GS DHA kapsle (220 mg DHA) jsou díky speciální technologií DHA
MMV Technology® bez nepříjemného zápachu a pachuti typických
pro rybí tuk, příjemné i pro senzitivní těhotenské vnímání.

• 30 tablet + 30 kapslí
+ 150 ml kojenecká láhev Tommee Tippee
Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem
pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

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

To nejlepší pro maminky a miminka
Nyní ve Vaší lékárně, více informací na www.mamavit.cz

Doplněk stravy

• Komfort, který maminky jistě ocení!

Příběh

Rodila jsem
doma
Třiatřicetileá Dita Urbánková a její o rok starší manžel Václav jsou
šťastnými trojnásobnými rodiči. Na tom není nic až tak zvláštního až
možná na to, že Dita všechny své děti porodila doma.

„Když jsem poprvé otěhotněla, počítala
jsem s tím, že budu rodit v porodnici, až
asi v pátém měsíci jsem se na předporodním kursu dozvěděla o něčem, čemu se říká
domácí porod,“ začíná se svým vyprávěním
sympatická Dita. „Také jsem si přečetla zprávu Světové zdravotnické organizace o tom,
jak by porod měl probíhat a zjistila jsem, že
téměř žádná porodnice tato doporučení nerespektuje. Zkrátka jsem dospěla k závěru,
že porod doma pro mě bude přijatelnější.“

„Bála jsem se zákroků
a stresu.“
Od porodu v porodnici Ditu odradilo především stresové prostředí, které ve většině
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porodnic dle jejích slov vládne. „Normální
praxe u nás je, že žena 9 měsíců chodí ke
gynekologovi, ale samotný porod probíhá
za asistence lékaře, kterého nikdy neviděla,
což jsem si moc dobře nedokázala představit,“ říká maminka čtyřletého Mikuláše,
dvouleté Mii a dvouměsíční Thei. „Při prvním těhotenství jsem si ale až do sedmého
měsíce myslela, že budu rodit v porodnici.
Základním impulsem, kdy jsem se rozhodla pro porod doma, byl předporodní kurs,
na kterém nám asistentka dala odkaz na
materiály Světové zdravotnické organizace a začali jsme zkoumat, co se během
porodu vlastně děje a jaké vlastně coby
rodička mám možnosti. Do té doby jsme

ani nevěděli, že můžu rodit doma. Naším
ideálním scénářem bylo rodit s naší porodní
asistentkou v porodnici, což se ale nepodařilo. V některých porodnicích to je možné,
ale je jich málo, v Praze snad není žádná
nebo o ní nevím. Člověk může mít dulu, ale
porodní asistentku, která by porod vedla,
ne,“ vrací se do minulosti Dita, kterou prý
od porodu v porodnici odradila i vyprávění
několika jejích kamarádek, skutečnost že
v porodnicích se na porod spěchá, a že rodičce není věnováno tolik času, kolik ona
potřebuje. „Přiznávám ale, že nejdůležitější
roli v mém rozhodování, kde rodit, sehnal
můj manžel, který mě maximálně podpořil.
Bez něj bych do toho nešla.“

Příběh
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„Svou ženu jsem
maximálně podporoval.“
Manžel Václav svou svou ženu nejenže
podporoval, on se v rozhodnutí, kde jejich
první dítě přivézt i aktivně angažoval. „Před
prvním porodem jsem se zajímal o statistiky
a sehnal jsem si pár výzkumů – především
mě zajímaly statistiky úmrtnosti matek,
které jsou při porodech v porodnicích i domácích srovnatelné. Při domácích porodech
zkrátka zemře podobné množství matek
jako při porodu v porodnici. Řekl jsem si,
že úmrtnost řidičů na dálnici D1 je mnohonásobně vyšší. Zároveň jsem musel uznat,
že z příběhů lidí, které my osobně známe,
a kteří v porodnici měli z našeho pohledu
zpackaný porod nebo dokonce byli ohroženi na životě, byla manželka velmi vystresovaná a zkrátka se tam rodit bála. A já se jí
ani nedivím. Vezměte si, jak to v nich chodí.
Nejdřív, byť v silných bolestech musíte na
příjem. Musíte vyplnit formulář a podepsat, že si s vámi můžou dělat, co uznají za
vhodné. Následuje příprava na porod, po
kterém je žena uložena na křeslo a břicho
jí je obepnuto ohromnými pásy, které mají
snímat srdeční ozvy. Jedná se ale o velmi
nepříjemnou polohu, při které dítě tlačí na
tepnu a automaticky se zhoršuje zásobová-
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ní kyslíkem. Dítě se navíc hýbe a to i mimo
zóny, které jsou snímány. Pak se může stát,
že doktor vykřikne: „ztrácí se mi ozvy!“,
v ženě hrkne a začne být nervózní. On na
to, že dítě musí ven, naordinuje oxytocin
a je to v pytli. Jakmile se do toho jednou
zasáhne, už to není ono. Porod se tím
urychlí, díky čemuž může dojít k poranění,
navíc placenta nesestupuje stejně rychle
jako dítě, vzdálenost mezi placentou a dítětem se zvyšuje, dochází k pnutí a u dítěte s omotanou pupeční šňůrou ke škrcení.
A je tu komplikace. A přitom je to všechno
zbytečný,“ konstatuje Václav.

„Rodit v porodnici může
být hazard.“
To, že v porodnicích je stresové prostředí, je evidentní. Omezená kapacita lůžek,
špatně zaplacení zaměstnanci, nedostatek
času, to všechno k pohodě ve většině českých porodnic neprospívá. „Je to sázka do
loterie,“ pokračuje Václav. „Můžete narazit
na skvělého porodníka a vše půjde jako po
másle. Můžete ale taky narazit na někoho,
kdo toho bude mít dost a bude velmi nepříjemný. Vy prostě nevíte, koho tam chytíte, a to je dle mého názoru chyba. Mně
zkrátka přijde, že riziko, že nastane kom-

plikace v porodnici, je mnohem větší, než
že nastane doma. Samozřejmě, když zase
nastane vážná komplikace doma, což je
ovšem mnohem menší riziko, tak riziko, že
se to dobře zvládne dobře, je zase menší
než v nemocnici,“ konstatuje Václav, který
v sobě rozhodně nezapře své povolání programátora. „Žena zkrátka chtěla své dítě
přivést s někým, komu mohla důvěřovat.
A ani naše zkušenosti s lékaři nebyly zcela
nejlepší. Doktor například říkal manželce,
že když si poskočí, tak začne rodit. A protože její těhotenství bylo označeno jako
rizikové, předepsal jí vysoké dávky magnézia, které mimo jiné porod pozastavuje. Po
vyšetření porodní asistentkou se však žena
naopak dozvěděla, že bude spíše přenášet a nakonec skutečně 10 dní přenášela.
Přijde mi, že doktoři jsou vystrašení z patologických případů a to přenášejí na své
pacientky.“

První domácí porod
Po velmi pečlivém zvážení všech pro a proti
se Dita s Václavem zkrátka rozhodli, že své
dítě přivedou na svět v domácím prostředí. Jak to probíhalo? „Přenášela jsem deset
dní, ale rodila jsem přirozeně. Praskla mi
voda, zavolali jsme asistence a ta se vydala

Příběh

na cestu. Po příjezdu řekla, že to bude trvat dlouho a ještě si jela domů zdřímnout.
Pak jsme jí znovu volali v půl třetí a to už
stahy byly po pěti minutách. Trvalo ještě
dlouho, než nastala vypuzovací fáze, která byla relativně dlouhá, trvalo to asi dvě
hodiny. Porodní asistentka ale byla v klidu,
ozvy sledovala ručním monitorem, masírovala mě, ani zas tak velkou bolest jsem
necítila. Nakonec se to zkrátka povedlo,“
směje se Dita, která samozřejmě rodila bez
utišujísích prostředků.

Druhý a třetí domácí
porod
Druhý Ditin porod, který následoval po
dvou letech, byl porod překotný a dítě
odrodil Ditin manžel. „Probudila jsem se
asi v jednu hodinu ráno velkým stahem, po
čtvrthodině následoval další a ten další už
probudil manžela. Já tomu ale stále nepřikládala váhu. Jen jsem si lehla do vany, kde
se to rozběhlo naplno. To už manžel volal
porodní asistentku, která dorazila, když
bylo 5 minut po tom. Dítě skutečně odrodil
Václav,“ směje se Dita. „Ještě jsem jí volal, jestli mám přestřihnout pupeční šňůru.
Bylo dobré, že jsme měli zkušenosti z prvního porodu, protože bez nich bych to asi

nezvládnul. Do porodnice bychom nestihli
dojet a rodili bychom na schodech.“ A jaký
byl Václav coby rodič? Rodič, který své dítě
skutečně odrodil? „Nepanikařil, připravil
všechny podložky a ručníky, byl zkrátka
úžasný,“ vychvaluje si ho Dita. „Já manželku hlavně vykázal rodit, tu poslední fázi
jsem totiž poznal. Jednak ze silných stahů
a z předporodního kurzu jsem si pamatoval, že když jde rodička na velkou, což měla
žena v úmyslu, tak to znamená, že dítě je
na cestě. Pak jsem už viděl hlavičku, a při
dalším stahu jsem už chytal dítě.“ Poslední
Ditin porod proběhl samozřejmě také v domácím prostředí. „Tentokrát jsem opět dva
týdny přenášela. Čekala jsem velké dítě,
ale bylo normální. Samotný porod trval
dvě hodiny. Já si při těch domácích porodech nemůžu na nic stěžovat,“ krčí rameny
spokojená maminka. Obavy, že se při domácím porodu něco nepovede a miminku
nikdo nebude schopen pomoci, tam nebyly? „Byly, ale když jsme plánovali, že budu
rodit v porodnici, tak byly taky a větší. Je
tam samozřejmě riziko vlastní odpovědnosti. Člověk musí být připraven na to, že když
se něco stane, tak to budou klást za vinu
jemu, zatímco kdyby se totéž stalo v porodnici, budou s ním soucítit a litovat ho.“

„Domácí porod není pro
každého.“
Dá se tedy jednoznačně říci, že domácí porody doporučujete? „Porod doma je pro ty,
které to mají srovnané a nebojí se. Dita se
bála rodit v porodnici. Jsou ale ženy, které
to mají obráceně a ty by zřejmě měly zvolit
porodnici. Jakmile se bojíte, tak to je špatné a porod by se i mohl zastavit a to končí
převozem do nemocnice a to je velmi nepříjemné. Zkrátka se to nedá doporučit každému,“ pokračuje Václav. „I porodníci tvrdí, že nejdůležitější je při porodu psychika,
žena se musí cítit bezpečně a dobře. Když
se cítí bezpečně v porodnici, ať rodí tam,
když se cítí doma, tak by měla rodit doma,“
říká Václav. „My tady nebrojíme proti porodnicím, spousta žen je potřebuje, každý
nemůže rodit doma už třeba ze zdravotních důvodů. Pro mě to ale byla lepší volba.
Vím, že je spousty žen, které by chtěly rodit
tímto způsobem, ale rodit doma se bojí.
Ideálním řešením by byl porod v porodnici
se svou porodní asistentkou. Nevím, proč
to není možné,“ uzavírají své vyprávění
Dita s Václavem.

Text a foto: Jana Abelson Tržilová
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Barevný
domov
To, že nejen šaty podléhají módním trendům, je všeobecně známé. Stejné
to je i s nábytkem a vybavením bytu. Ale zatímco vyměnit pestrobarevné
kalhoty za střídmější je poměrně snadné, přemalovat stěnu v obýváku už
je tvrdším oříškem. Barvy v bytě zkrátka musíme plánovat dopředu a na
delší dobu.

Než podlehnete módním diktátům a tvrzením, že například letošním trendem je
kombinace fialové s tyrkysovou, zamyslete
se nejprve nad tím, jaké činnosti chcete
ve svém domově vykonávat a jak se v jednotlivých místnostech chcete cítit. Záleží
velmi i na vaší povaze – každému vyhovuje
jiné prostředí. Někdo chce doma jenom
odpočívat, jiný tam musí i pracovat, dal-
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ší relaxuje aktivním způsobem, pohybem.
Někdo se touží „zašít“ do bezpečně uzavřeného koutku, jiný kolem sebe potřebuje volně otevřený prostor a tmavé stěny by
ho vyháněly z domova. Někdo si dokonce
záměrně může vybrat modrý koberec do
pokoje pro hosty, aby tím zkrátil pobyt
časté a nepříliš vítané návštěvy. Barvy skutečně dokáží divy.

Barvy a příroda
V jednom z nápravných zařízení kdysi psycholog umožnil vězňům, aby si celu vymalovali barvou podle vlastního výběru. Více
než 80 % zvolilo zelenou. Barvu trávy a listí
stromů nejvíce postrádali, když museli žít
v uzavřených zdech. Navzdory tomu, co
zrovna obdivujeme, barvy naši psychiku
totiž ovlivňují „po svém“. Podívejte se do
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přírody, která nám do podvědomí podle
serveru bydleni-iq.cz vložila obraz, který
je pro náš svět nejpřirozenější. A jaké barvy v něm převažují? Zelená (tráva), modrá
(obloha), bílá a šedá (v zimě). Hnědá barva vyjadřuje stabilitu země, modrá lehkost
vzduchu nebo pohyb vody, žlutá vzbuzuje
pocit teplého slunce.
Pestré barvy jako červená, oranžová, fialová
či růžová jsou stejně jako rozkvetlé květiny
v trávě zastoupeny poměrně skromně. Pokud žijeme v těsném propojení s přírodou,
máme těchto barev kolem sebe dostatek
a logicky nám nescházejí. V domácím prostředí nám stejně jako vězňům zelená ale
mohou scházet.

Barvy neutrální nebo
pestré?
Zajímavý postoj k diktátu módy mají přední designérské firmy: když se jako hit sezóny objeví třeba tyrkysová barva a velké
květy na potazích, na prestižním veletrhu
nábytku v Miláně najdete v jejich expozicích jen pár atraktivních kousků těchto výkřiků módy, ale převážná většina sedacího
nábytku zůstává v elegantních barvách.
Špičkoví návrháři dobře vědí, že střídmá
klasika je nadčasová a bude v interiéru
působit mnohem lépe. Barvy běžné v přírodě nebo barvy neutrální jsou uklidňující,
neprovokují nás a dlouhodobě je velmi
dobře snášíme. Prostor zařízený v těchto
barvách tedy nebudeme chtít brzy měnit,
neomrzí se. Pokud v interiéru převládají
příliš pestré barvy, v přírodě méně časté
nebo neobvyklé, začnou po delším čase na
naši psychiku působit nepříjemně a dráždivě. Výrazná barva sice může vytvořit příjemný oživující prvek, ale nesmí jí být příliš
mnoho, především by se neměla objevovat na velkých plochách. Ve formě drobných doplňků, které ale můžeme vyměnit
za jiné, ale proč ne.

Zelená a modrá
Zelená a modrá patří k chladnějším barvám. Lidé se jim spíše vyhýbají, chtějí mít
domov „teplý“. Tyto barvy ale uklidňují a povzbuzují k činnosti. Můžete je tedy
úspěšně využít v pracovně nebo v pokoji
příliš temperamentního dítěte, které se na
školní úkoly dokáže soustředit jen s velkými
obtížemi. Zkuste si ale pokusně stůl plný
lahůdek nasvítit zelenou zářivkou: šunka
a maso dostanou podivný nazelenalý nádech a rozhodně na ně ztratíte chuť – budou vám totiž připadat jako zkažené.

Žlutá
Žluté tóny barev vzbuzují dojem prosluněného interiéru. Budou příjemné v místnostech určených k relaxaci, v obývacím pokoji,
jídelně, ložnici. Žlutá barva stěn může nahradit chybějící slunce v pokojích s okny na
sever, ale naopak v místnostech prohřátých
slunečními paprsky znásobí pocit horka
a znepříjemní letní vedra.

Červená
Také červená barva je teplá a oblíbená, v interiéru bývá velmi výrazná a efektní. Ve větším množství je však silně dráždivá (ne nadarmo se červená lucerna stala symbolem
nevěstinců). Pro mladé páry tedy červený
prvek bude příjemným doplňkem ložnice,
naopak starším manželům nebo nemocným lidem může velmi vadit. Převažující
červená barva není vhodná ani do pokojů
neklidných dětí. Podobně popuzuje také
fialová, sytě růžová, oranžová.

Oranžová a fialová
Oranžová a fialová barva vzbuzují chuť
k jídlu, může se jimi opatrně oživit zařízení kuchyně a jídelny (pokud nemáte obavy z tloustnutí). Jídelní stůl je místem obzvláště citlivým na barvu velkých ploch ve
svém okolí, od kterých se nevhodné zabarvení může odrážet i na pokrmy.

Zklidnit, nebo provokovat?
Potud teorie a vrhněme se na praxi. Máte
před sebou prázdní nazařízený byt a hlavou se vám honí spousta věcí. Celkové
barevné ladění vaší budoucí klícky je přitom jednou z těch nejklíčovějších. Ujsanit
si v první řadě musíte několik základních
věcí. Barevné kombinace v bytě byste
v první řadě měli volit podle činností, které v daném prostoru budete vykonávat.
Každý prostor, každá místnost přeci bude
sloužit k jinému účelu.
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Tmavé a světlé barvy
Velký vliv na vytvoření příjemného prostředí a světelné pohody v bytě má nejenom samotná barva, ale také její sytost.
Tmavší barvy pohlcují světlo, prostor je
nejenom temnější, ale také opticky menší. Světlá barva prostor zvětšuje, tmavší
ho zmenšuje. Tmavé barvy na stěnách
uzavřou prostor „do krabice“ a vzbuzují pocity stísněnosti (nejsou vhodné
především pro lidi s klaustrofobií), bílé

nebo velmi světlé stěny naopak prostor
otevírají, navozují dojem průzračného
vzduchu.
Vhodnou barevnou kombinací podlahy,
stěn a stropu můžete opticky „upravit“
nevhodné či nepříjemné proporce prostoru: rozšířit ho či zúžit, zvýšit nebo snížit.
Využívá se tu efektu tmavé barvy, která
nám jakoby „přichází naproti“. Příliš vysoké stropy snížíte jeho tmavší barvou
v kontrastu se světlými stěnami. Opačná kombinace – tmavé stěny se světlým
stropem – prostor zvyšuje, ale také zmenšuje, tmavé stěny jako by se přitahovaly k sobě. Dlouhý úzký pokoj tedy můžete zkrátit tmavší barvou kratších stěn.
Více kombinací barevnosti stěn, podlahy
a stropu najdete na obrázcích.
Sytost barvy působí na naši psychiku
zcela jinak na stěnách než na podlaze.
Opět je tu základem přirozené prostředí v přírodě. Zatímco obloha je světlá
a otevírá svět do dálek, země pod nohama je pevná, tmavá. Proto i v bytě působí nejpřirozeněji světlé stěny a strop.
Tmavá podlaha nám dává pocit stability.
V souvislosti s podlahou se ještě vraťme
k některým konkrétním barvám. Hnědá
a tmavší odstíny okrové vzbuzují dojem
přírodních pevných materiálů (zemina,
dřevo). Zelená podlaha působí přívětivě
jako tráva na louce. Naopak příliš světlé
podlahy vyvolávají dojem, že na ně nemůžete bezpečně vstoupit. Bílá barva je
jako závěje sněhu, do kterých se můžete
zabořit, na modré podlaze si připadáte
jako na vodě. I když na první pohled vypadají velkoryse, podvědomě nevzbuzují
chuť dlouho v prostoru setrvávat.

Naslouchejte prostoru
Prostor si o své barevné řešení často „řekne“ sám. Maličké místnosti nebo tvarově
složité stěny s mnoha zákoutími vyžadují
světlé barvy (nejlépe bílé), stejně tak i pokojíky s malými okny a nedostatkem denního světla. Místnosti na západ, kde bývá
v létě příliš horko, osvěží chladnější barva
malby, pokoje na sever zase prosluníte teplou žlutou.

Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
Zdroj: bydleni-iq.cz, vydleni.idnes.cz

Odhaleno: Čím si pomáhají od bolesti lékaři,
když je samotné začnou trápit klouby či záda
a nemohou se bolestí pohybovat ...
Čím si pomáhají od bolesti
samotní lékaři?

Proč si kupují domů přístroj, který
se jim osvědčil v ordinacích?

Průměrný věk českého lékaře převýšil 52 let a každý
dvanáctý už překonal šedesátku. Vydělávají možná
více než my, když se ale ráno probouzejí, zažívají
úplně stejné bolesti kloubů, zad a svalů, jako my
ostatní.

Přístroje zn. BioBeam používají pro léčbu pacientů
například na odborných pracovištích Fakultní
Nemocnice Brno, Lázně Jáchymov, Rehabilitační
ústav Kladruby a řadě dalších.

Řada z nich ale přesto ráno vstává bez problémů,
potíže s klouby během dne téměř necítí a i přes vyšší
věk mohou dělat téměř vše, co si zamanou. Jak to
dělají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani
nákladné... a stejné výsledky můžete svému tělu,
svým kloubům a páteři nyní dopřát i vy.

Klouby je nebolí, i když jedí, kouří
a „sportují“ stejně, jako my
Všichni sice doporučují omezit nezdravé jídlo a více
se pohybovat, samotní rádci ale často kouří stejně,
jako my. U oběda si nakládají stejná jídla. A se
sportem jsou na tom obdobně. Co tedy dělají, aby
účinně snížili bolest kloubů či zad sami u sebe?
Protože nemají čas nazbyt, nechtějí polykat další
pilulky a chtějí se vyvarovat vedlejších účinků
chemických přípravků, využívají účinnou, ověřenou
a bezbolestnou metodu, za kterou dostal její
vynálezce Nobelovu cenu.
Pomocí speciálního přístroje BioBeam 940 bolavé
místo nasvítí a stejně jako sluníčko pomáhá uzdravit
lidskou duši, podobně blahodárně pomáhá tento
přístroj pohybovému aparátu tam, kam se slunce
nedostane – pod kůží, kde vyvolá léčebné účinky.
Nemusíte se přitom nijak namáhat a můžete se
přitom třeba dívat na televizi. Nemusíte polykat
žádné prášky. A nemusíte ani měnit svůj jídelníček
nebo pohybové návyky.

Žádný „zázrak“ - jen osvědčená
metoda, kterou předepisují lékaři
po celém světě
Řada pacientů, kteří si účinky vyzkoušeli (viz. dále),
mluví sice o „zázraku“, ale žádné kouzlo to není.

Lékaři pracující v nemocnicích mají přirozeně
výhodu – profesionální a osvědčené přístroje
BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale
kupují takový přístroj sami pro sebe a své příbuzné
domů, vybírají si opět ten samý. Důvod je prostý:
Izraelský výrobce přístrojů BioBeam je totiž
vlastníkem patentu na léčbu světelným paprskem
940nm a jako jediný vám tak může tuto klíčovou
složku léčebného působení zaručit.

Přístroj na bolest kloubů, který se
sám zaplatí
Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloubů, zad
a svalů po vás vyžadují další a další peníze, za
přístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou...
a všechny další léčebné aplikace budou již
bezplatné. Nemusíte tak následně docházet za touto
léčbou ke svému lékaři, platit za každý zákrok,
nemusíte platit regulační poplatky, a pokud získáte
přístroj BioBeam 940 za aktuální cenu 5.990 Kč,
získáte tak účinného pomocníka na léčbu
pohybového aparátu a bolestivých stavů, kterého
můžete kdykoliv použít. Na přístroj je poskytována
nadstandardní záruka v délce 36 měsíců, kterou si
můžete prodloužit až na 6 let.

Co říkají pacienti, které trápí
artróza, bolesti zad a kloubů...
„Víc než půl roku jsem chodil po doktorech kvůli
velkým bolestem v kříži. Léčbu přístrojem BioBeam
940 mi doporučil známý – před časem si jej koupil
a pomohlo mu to. Chtěl jsem si to co nejdříve
vyzkoušet - tak mi ho na měsíc půjčil. Na záda jsem
BioBeam používal třikrát denně po 20 minutách
a večer u televize. Výsledky se dostavily okamžitě.
Bolest začala ustupovat a po třech týdnech jsem
chodil do práce zase bez problémů. Takže dnes mám
BioBeam i já. Svůj vlastní.“ Jan T., 41 let
„.Trpím revmatoidní artritidou a BioBeam 940 jsem
dostala k vánocům jako dárek od dcery. Pracuje
jako rehabilitační sestra. Strojek používám, když se
vracím ze zahrádky nebo v zimě, kdy mám oteklé a
ztuhlé klouby. Zlepšení si všimla i moje doktorka
a díky BioBeamu už nemusím brát tolik léků.“
Marta S., 60 let

Budoucí lékaři se učí o pozitivních účincích této
léčebné metody již v prvních ročnících. Zakladatel
tohoto léčebného oboru - dánský profesor N.R.
Finsen - dostal za svůj vynález Nobelovu cenu.
A lékaři po celém světě proto předepisují tuto léčbu
pomocí přístrojů BioBeam svým pacientům již
mnoho let. (Důkazem účinnosti je i fakt, že léčba
těmito přístroji v českých nemocnicích a lázních je
plně hrazena ze zdravotního pojištění). Tato léčba je
jednoduchá, bezbolestná, bezléková, bez vedlejších
účinků a zvládne ji každý.

„V noci jsem dřív nemohl spát, pořád mě budila
silná bolest v rameni. Původně jsem to léčil obstřiky,
prášky a bolavé rameno jsem musel mazat krémem.
Doktor mi předepsal proceduru s BioBeamem 940.
Na rehabilitaci jsem vybral všech 10 terapií, které
mi předepsal a musím říct, že se to opravdu
zlepšilo.“ Karel V., 52 let

Co doporučují svým pacientům
samotní lékaři?
Dotaz pacienta:
„Trápí mne silné bolesti kloubů a bolest v zádech.
Lékař mi říkal, že trpím artrózou, revmatismem a že
ve vyšším věku tímto onemocněním trpí většina
populace u nás. Mám se s tím smířit? To nechci!
Po prášcích, které jsme dostala, mi bývá většinou
nevolno a jsou v podstatě jen od bolesti. Po ránu se
budím se ztuhlými klouby a nejhůře mi je při
změnách počasí. Existuje u nás nějaká možnost podložená lékařskými studiemi - jak se léčit doma,
aniž bych musela brát zase jen další léky?“
Marie N., 59 let, Praha
Odpovídá MUDr. Josef Pech:
„Popisovanými zdravotními problémy, nejen
u nás, skutečně trpí velké množství pacientů. A to
i v mnohem mladším věku, než uvádíte. Je to dáno
životním stylem, zátěží organismu atd. V souvislosti
s uváděnými zdravotními problémy vám mohu
doporučit přístroj BioBeam 940, který je vyvinutý
a ověřený specialisty v zahraničí a s jehož léčbou
zaznamenáváme denně výborné výsledky.
Přístroj je určen pro léčbu pohybového aparátu,
artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloubů a svalů,
poúrazových stavů organismu, zánětů kloubů, šlach,
atd. Vyznačuje se výraznými analgetickými,
protizánětlivými a biostimulačními účinky. Použití
přístroje vám účinně sníží bolest a zlepší se vaše
pohyblivost. Díky svým léčebným účinkům je
u pacientů velmi oblíben. Mohou jej používat
i kardiaci, lidé s cukrovkou, či pacienti s cizím
předmětem v těle (např. s umělým kloubem,
kardiostimulátorem apod.). Své uplatnění nachází
také u sportovců a těžce pracujících, neboť v případě
zranění či zdravotních problémů podstatně zkracuje
návrat do běžného života. Léčba přístrojem
je jednoduchá, bezbolestná, bez vedlejších účinků
a dokáže pomoci i v případech, kdy nezabírá léčba
farmakologická. BioBeam je denně používán na
odborných lékařských pracovištích v nemocnicích,
lázních, klinikách, rehabilitačních ústavech a je
určen také pro domácí léčbu.“

Jak mohu získat tohoto
pomocníka v boji s bolestí kloubů,
zad a svalů?
BioBeam 940 si můžete prohlédnout, prověřit
a také objednat na stránkách: www.BioBeam.cz,
telefonicky na tel: 220 99 88 77 nebo poštou na
adrese výhradního dodavatele pro ČR (již od roku
1999) Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37,
PSČ 130 00, Praha 3. Cena přístroje činí 5.990 Kč,
můžete jej zakoupit také na splátky od 359 Kč
měsíčně, je chráněn tříletou záruční lhůtou
s možností prodloužení na 6 let. BioBeam 940 je
schválen pro použití na odborných lékařských
pracovištích a je určen také pro domácí léčbu.
Přístroj je napájen z elektrické sítě, používán lékaři
po celém světě a tak jako pomáhá milionům
pacientů,.může nyní.pomoci.vám.

„Léčím se na coxarthrosis III. stupně kyčelního
kloubu a coxarthrosis II. stupně obou koleních
kloubů. Tyto potíže již trvají skoro 10 let. Nyní
používám BioBeam 2x denně po 20 minutách a
bolesti se snížily natolik, že mohu jezdit na kole
a chodit o jedné holi. BioBeam mi pomáhá také při
jakékoliv bolesti z námahy.“ Ludmila S., 67 let

Další zkušenosti pacientů s přístrojem BioBeam na www.BioBeam.cz

Dodání do 24 hodin, volejte 220 99 88 77
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Čas
chlapečků
teprve

přijde
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Tříměsíční Zuzanku
hlídal tatínek Radek
Žádník v autě, aby
byla na focení v dobré
náladě. Dvě starší
holčičky – devítiletá
Andrejka a pětiletá
Janička – bedlivě
sledovaly, jak vizážistka
líčí jejich maminku,
občas se zapojovaly
do našeho rozhovoru
a těšily se, až učeše
i je. Herečka Zdeňka
Žádníková Volencová
má sice dcery tři, ale
během povídání jsme
došly k tomu, že letos
přivedla na svět ještě
čtvrté dítě.

Před chvilinkou jste
pronesla: Raz, dva, tři, jedem,
ať to stihnem. Předpokládám,
že tato slova asi nejlépe
vystihují váš běžný režim?
To je zkušenost, kterou jsem učinila už
dřív a prověřila teď naposledy při nahrávání cédéčka. Děti mají stádium, kdy se
vydrží těšit na nějakou akci, a další, kdy
jsou ochotné se na ni podílet. Tato doba
expirace trvá tak maximálně pětačtyřicet
minut. Pak se začnou nudit a nastává problém. Když jsme my dospělí unavení nebo
otrávení, tak se vyhecujeme, zatneme zuby
a řekneme si: „To dáme.” Ale děti tohle
neumí. Proto se snažím tomuto režimu při
práci nebo focení přizpůsobit a dobu jejich
expirace maximálně využít.

Jsou první měsíce se
Zuzankou jiné, než byly
s Janičkou a Andrejkou?
Rozhodně. S Andrejkou jsem byla ze všeho vyplašená, s Janičkou jsem stěhovala
a dokončovala dům a teprve teď se Zuzankou si mateřství konečně užívám. Přestala
jsem spěchat a zabývat se blbostmi. Rozdíl
je i v tom, jak dlouho se tělo po porodu regeneruje. Už je starší, takže orgány se na
své původní místo stěhují pomaleji. A jsou
možná trochu naštvané, že už jsem jim to
udělala potřetí. Věděla jste, že během těhotenství se srdce dvakrát zvětší a posune
se ke straně, tlusté střevo se posune pod
něj, aby udělalo místo rostoucímu miminku? Holky se mě začaly ptát na všechno co
souvisí s narozením miminka. Tak jsme si
pustily dokument BBC, kde bylo komplet
všechno včetně domácího porodu. To jsem
trošku podcenila, ale vysvětlily jsme si to.
Okamžik zrození Andrejku lehce šokoval,
mladší Janička ho pragmaticky komentovala: „No jasně, někudy to miminko vylézt
musí.”

Tatínek byl u porodu?
Vždycky. Ale tentokrát to bylo nejlepší. Rodila jsem s kamarádem doktorem, porodní
boxy plné, tak mě dali na nouzový pokoj.
Měla jsem nečekané soukromí, přátele kolem, povídali jsme si historky a já v mezičase prodýchávala kontrakce. Zuzanka přišla
na svět lehce. Za to potom… Nechtěla
jsem žádnou standardní chemii a trochu
se mi to vymstilo – po porodu jsem hodně
krvácela, proto jsem pak do sebe rychle
nechala napíchat injekce. Příště bych už
oxytocin po porodu neodmítla... Ale ono
už žádné příště nebude.

Nikdy neříkejte nikdy.
Ne, opravdu ne. Jak jsem říkala, poprvé
se tělo dalo do kupy rychle, podruhé relativně taky, ale se Zuzankou se dobře cítím
teprve teď. Skutečně je znát, že se tělo regeneruje déle.
Janička a Andrejka: Mami, ne, my chceme ještě příště, my chceme ještě jedno
miminko (začaly na Zdeňku synchronně
útočit Janička s Andrejkou, které náš rozhovor bedlivě poslouchaly – pozn.red.)
Holky si přály sourozence k Ježíšku, což se
jim splnilo. Proto vyrukovaly s nápadem,
že by si o něj napsaly ještě jednou. Tak
jsem jim vysvětlila, že Ježíšek musí brát
ohledy i na přání maminky a tatínka, aby
jim udělal radost. A že předtím si miminko

přáli i oni, ale teď už maminka žádné další miminko nechce, protože by byla moc
unavená. Proto ať s tím nepočítají. Ale
ony to zatím nevzdávají.

Je některá z holek spíš
jako kluk?
Jáňa byla dlouho jako kluk, ale už dva
roky je princezna, která si pečlivě vybírá
oblečení do školky. Andrejce je to jedno, ta by odešla v čemkoliv, ale Janinka
musí mít sladěno. Nejlépe se cítí v něčem
bělostném s krajkou, abych pak odpoledne dobře rozpoznala, co měli ve školce
k obědu. Andrejky se kluci donedávna
spíš trochu báli, protože když ji některý
zlobil, hned to s ním šla řešit. Je extrovertní, nemá problém komunikovat s dospělými, ale přitom zná svou hranici. Janinka se cítí bezpečně, ale musí se jí držet
za ruku, je jiná.

Nežárlí holky na miminko?
Ája si je sama sebou tak jistá a je si tak
jistá naší láskou k ní, že ani Janinu nikdy
nevnímala jako ohrožující prvek. Janička
by tak rychle dalšího sourozence nezvládla. Nejdřív musela vytvořit s Andrejkou
partu. Proto jsem počkala, až jsem získala
jistotu, že Janinka nebude žárlit. A vyplatilo se to.

Plánovala jste už jako
holka, že chcete mít velikou
rodinu?
Já jsem vždycky chtěla tři děti.
Janička: Ne, chtěla jsi mít čtyři děti.
Holky zvolily metodu sugesce, kdy se
mi snaží podsunout, že jsem chtěla čtyři
děti. Chtěla jsem mít opravdu tři, ale zároveň jsem chtěla se třetím dítětem počkat. Se svými pracovními závazky a se
životním nastavením jsem chtěla mít
dvě samostatné jednotky a ne dvě děti
brzy za sebou. Dost často slýchávám, že
ženy chtějí mezi dětmi co nejmenší rozdíl, aby to „měly rychle za sebou“. Já to
ale nechtěla mít za sebou. Vždycky jsem
si chtěla období prvních měsíců života
dítěte užít, protože tak strašně rychle
uteče a děti tak rychle přestanou vonět
po miminku.

Mají holky nějaký
společný rituál s tatínkem?
Mají společná sobotní rána, kdy mě nechají si chvilku přispat a dělají si k snídani
vajíčka nebo vedou polštářové bitvy.

www.rodinaaja.cz
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Před pár lety jste mi
vyprávěla, že zatímco vy se
snažíte stravovat zdravě, váš
muž neodolá třeba grilované
klobáse u stánku. Dcery
dávají přednost vašemu nebo
tatínkovu jídelníčku?
On se Radek během těch let, co jsme spolu,
přizpůsobil, aniž by mezi námi kvůli tomu
vznikaly nějaké dohady. Bohužel se totiž na
příkladu v našem okolí ukázalo, že jsem měla
pravdu já a zdravá strava je opravdu důležitá. Já se snažím nakupovat co nejvíc potravin
v bio kvalitě, naštěstí jsou už i u nás na Dobříši
farmářské trhy a biopotraviny. Holčičky snídají
a večeří to, co jim dám já, ale přes den se stravují ve školce a ve školní jídelně. Já se doma
taky stravuju podle svých zásad, ale když jsem
mimo domov, dám si zkrátka to, co je pro mě v danou chvíli dostupné.
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Je něco, na čem tak zvaně
ujíždíte?
Pravá šlehačka. Říkáme jí doma bílé štěstí.

A váš muž?
Tomu udělám největší radost, když mu připravím sushi.

Mluvily jsme o cédéčku.
Co na něm je?
Nejdřív jsem napsala knížku pohádek Ve
znamení motýla. Už na jejím křtu zaznělo,
že by nebylo špatné udělat její audio verzi.
Tak jsem se do ní během těhotenství pustila. Dopsala jsem písničky, pozvala ke
spolupráci hosty a herce z Dejvického
divadla, z nichž většina má také malé
děti, tak na albu pracovali s vědomím, že ho dělají tak trochu i pro ně.
A vydala jsem ho na vlastní náklady,
výtěžek jde ve prospěch mého nadačního fondu. Jako malou holku
mě moc bavily rozhlasové pohádky a dramatizace, které režíroval
Karel Weinlich, spousty postav, scénické hudby, ne jen jeden vypravěč
a klavírní předěl mezi kapitolami.
A tímhle cédéčkem jsem se
chtěla pokusit o něco
podobného.
Album je vymazlené,
vlastně je to tak
trochu moje další
dítě a jmenuje se
stejně jako kniha Ve
znamení motýla. Kolegové si při natáčení občas improvizovali, takže práce na
albu trochu připomínala
zkoušení divadelní hry. My-

slím, že si to užívali stejně jako já, protože
Dejvické divadlo přestalo hrát pro děti někdy
před deseti lety.
Janička: Mami a proč už nehrajete pohádky?
Protože chceme mít v neděli odpoledne
volno. (směje se Zdeňka – pozn.red.)
Jednu roli – Koňočápa – namluvil můj tatínek Karel Volenec. Měla jsem velké štěstí na hudebníka Martina Otrubu, bez něj
bych byla „nahraná“. Neměl
to se mnou vůbec jednoduché. Požádala jsem
ho například, aby na
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určité místo složil blivný trylek. A on ho
udělal. Právě při tomto natáčení jsem si
ověřila svou teorii expirace, protože doba
expirace holek byla dost krátká a ony
volně přecházely z textu do „mě už to
moc nebaví... proč to musím říkat znova ....a kdy už půjdeme domů“. Zuzanka
byla tak laskavá, že v bříšku počkala, až
album doděláme. Když ho ale teď doma
pustím, je na ní znát, že ho odněkud zná.
Červen byl velmi hektický, ale věděla,
jsem, že musím všechno dodělat, protože mě miminko pak na pár týdnů vyřadí
z provozu. Ale už se do něj zase vracím,
dodělala jsem projekt v nemocnici v Motole a musíme odevzdat dva další.

Co všechno pro vás
obnáší, když řeknete „udělat
projekt“?
Znamená to vybrat objekt, v němž chceme
nástěnné malby udělat – ideálně celé oddělení, udělat rozpočet, s výtvarníkem Liborem
Škrlíkem vymyslet a navrhnout koncepci, ve
spolupráci se zdravotním personálem doladit
témata, která by chtěli na oddělení mít. A zajistit financování. Nadační fond jsem založila
v roce 2007. Pomocí něj získávám prostředky na výzdobu dětských domovů, mateřských školek nebo dětských oddělení
v nemocnicích. Už jsme takto
zkrášlili například prostory
v nemocnicích v Hradci Králové, ve Znojmě,
v Pardubicích, i v Praze
v Motole a Thomayerově
nemocnici.
Naše příběhy na
stěnách jsou interaktivní, vyprávějí
o tom, co se na
kterém
oddělení vyšetřuje, takže
dětem pomáhají, aby
se nebály.

Hlavním cílem alba

Ve znamení motýla
je podle slov jeho autorky
Zdeňky Žádníkové Volencové „pobavit lehce uštvané rodiče a zabavit děti na
cca 2,5 hodiny“.

Například v nemocnici v Pardubicích, na dětské chirugii a ortopedii, chodí někdy lékaři
vyšetřovat děti do čekárny, protože tam se
děti díky obrázkům nebojí a jsou klidnější.
Výtvarnou podobu nechávám na výtvarnících, konzultuji s nimi jen finální podobu.
Mluvím do výběru barev a materiálů, všechno musí být zdraví nezávadné a omyvatelné,
protože děti se stěn dotýkají. Výhodou nástěnných maleb je, že jsou „věčné“, otírají
se dezinfekčními roztoky.

Nemít děti, myslíte si, že
byste se vrhla na zkrášování
nemocnic?
Nevím, o tom nepřemýšlím, nemám v tomto směru nějaké ambice. Výzvy během života přicházejí, ale rozhodnutí, zda je využijete, je jen na vás. Ale v okamžiku, kdy
člověk přestane tlačit na pilu a o něco moc
usilovat, tak se leccos povede.

Co herecké ambice?
Což o to, ambice by třeba i byly…ale v poslední době jakmile dostanu nějakou pěknou roli, otěhotním. Takže ji pak ani nezačnu zkoušet. No co, role budou, ale děti
by nebyly. Na jeviště jsem se myslím vrátila
v rekordním čase, za tři týdny… Už v létě
jsem hrála v rámci Letních shakespearovských slavností. Chtěla jsem začít pracovat
brzy, čím dřív se vrátíte ke svým povinnostem a k předporodnímu režimu, tím rychleji
se organizmus zmátoří, prostě musí. Teď se
vracím do Dejvického divadla do Bratrů Ka-

ramazových a začínám hrát znovu Dámskou
šatnu. Od ledna se vracím do divadla úplně.
Co bude dál, to se uvidí. Ale tvrdím, že když
člověk chce a život si zorganizuje, všechno
jde. Jen je to se třemi dětmi a všemi jejich
koníčky někdy trochu těžší. Ale musím je
zaměstnat, kdyby se nudily, budou zlobit.

Když holky zlobí, kdo z vás
dvou na ně víc platí?
Já. Občas musím zakřičet, někdy i podruhé
a potřetí už padne jedna na zadek. Liberální výchova je podle mého názoru rodičova smrt. U nás je to rozdělené tak, že
tatínek je hodný a maminka přísná. Radek
to vždycky zdůvodňuje: Ony se na mě
podívají těma svýma očima a já jsem ztracenej. Někde jsem četla, že když jsou děti
bezprostřední a blbnou, tak jsou spokojené
samy se sebou a jsou si jisté láskou svých
rodičů. Takže podle této teorie, když jsme
my s Radkem úplně zničení, znamená to,
že děti máme v naprosté pohodě.

Jste doma čtyři holky,
jak myslíte, že se ve vašem
ženském světě žije tatínkovi?
Můj muž by vždycky měl holčičky, on je takový typ. Má je hrozně rád a má rád i ten
dívčí svět. Holt si počká na vnuka a s ním
pak bude hrát fotbal a tak jako je teď milující tatínek, bude i milující dědeček. A myslím, že holkám se zase pro změnu narodí
kluci, tak to někdy bývá. Takže čas chlapečků teprve přijde.

Nejstarší vzpomínka na dětství:
Vzpomínám si, jak jsem na zahradě a jím vanilkový pudink s jahodami
a šlehačkou. Snědla jsem rychle oběd a pamatuji si, jak moc jsem se
na ten pudink těšila. A na tu šlehačku. Byly mi asi čtyři roky.
Monika Seidlová
Foto Tomáš Pánek
Líčila a česala Hana Jurová

www.rodinaaja.cz
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Kaleidoskop

Bepanthen® Plus krém

– dezinfikuje a hojí
Bepanthen Plus krém je přípravek, který napomáhá hojení drobných
povrchových poranění. Ránu šetrně, bez pálení dezinfikuje a tím snižuje nebezpečí vzniku infekce. Podporuje hojení drobných řezných
ran, odřenin, puchýřů, škrábnutí, pooperačních jizev. Dezinfikuje a regeneruje pokožku podrážděnou tetováním, epilací, depilací a jinými
kosmetickými zákroky. Bepanthen Plus krém je vhodný i pro děti
a velmi citlivou pokožku.

plnohodnotná nízkokalorická
náhrada stravy
Slouží jako plnohodnotná náhrada jednoho až dvou hlavních
jídel denně. Fit and Slim má vyvážené složení díky obsahu syrovátkového a sójového proteinu, vlákniny, L-karnitinu a detoxikačního účinku Acai plodů s antioxidanty.
•
•
•

10 hlavních jídel ve formě koktejlu
pouze 202 kcal
2 příchutě – ultra jahoda, ultra vanilka

K dostání ve všech lékárnách nebo na www.fit-slim.cz

www.bepanthen.cz

Dětská
hrací
skříňka

Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Obsahuje účinnou látku dexpanthenolum a dezinfekční látku
chlorhexidin. K dostání v lékárně.

Nové písníčkové CD pro malá miminka,
které ve svém sortimentu nabízí společnost Babypoint. CD s názvem Dětská
hrací skříňka obsahuje 10 skladeb (5 autorských písniček, 4 lidovky a jednu ukolébavku) od hudebního skladatele Davida
Freedoma. Výjimečnost alba
spočívá především ve specifickém uklidňujícím zvuku hrací
skříňky, který doprovází každou
písničku.
Babypoint s.r.o.

Moje první auto od

LAMAZE

Pro děti od 9 měsíců

Autíčko je výborný nástroj pro rozvoj všech dětských smyslů, motoriky a koncentrace. Taháním za provázek autíčko velmi snadno jezdí
kolečky po každém povrchu. Během jízdy se na korbě auta převaluje
růžové prasátko, což jemně rozcinká rolničku ukrytou v bříšku prasátka. Ocásek stočený do spirálky zaujme všechny zvídavé děti. Výrazné
barvy, pestré vzory a velké přátelské oči upoutají dětskou pozornost
a podporují rozvoj zraku. Rozmanité textury
materiálů měkkého auta podporují dětský
hmat. Hračky od značky LAMAZE k nám
dováží firma Quido Bergmann. Koupíte
je v prodejnách s dětskými potřebami
a v hračkářstvích.

Další informace a internetovou
prodejnu najdete na

www.learningtoys.cz

Soutěž

www.babypoint.eu
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Vyhrajte porodnický gel Dianatal
Porodnický gel Dianatal usnadňuje vaginální porod, snižuje pravděpodobnost bolestivých porodních
komplikací a šetří síly maminky i jejího děťátka. U prvorodiček může také zkrátit celkovou dobu porodu.
Díky tomu rodičky zažívají kratší bolesti a především se mohou vyhnout některým porodním obtížím. Dianatal je vhodný pro všechny prvorodičky i vícerodičky, zavádí jej lékař nebo porodní asistentka několikrát
v průběhu celého porodu. Pokud se chystáte rodit vaginálně, neměl by chybět ve vaší tašce do porodnice.

Soutěžní otázka:
Kdy se aplikuje porodnický gel Dianatal?
a) Pouze během první doby porodní
b) Pouze během druhé doby porodní
c) Během první i druhé doby porodní

www.rodinaaja.cz

Soutěžíme
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Kaleidoskop

Udělejte radost nejen svým blízkým

kávou Douwe Egberts
Nejoblíbenější svátky roku jsou už za dveřmi. Nechte se inspirovat kávou Douwe
Egberts Excella či Espresso a dopřejte skvělou chuť kávy sobě i svým blízkým.
Vánoční chvíle, na kterých vám záleží, si můžete vychutnat s prémiovou mletou
kávou Excella, vyrobenou ze 100 % odrůdy Arabica. Prodává se v baleních po
100 a 250 gramech a v dárkovém balení 2 x 250 gramů. Připravit ji můžete jako
tureckou, překapávanou kávu či espresso. Váš espresso kávovar jistě ocení luxusní kávu Douwe Egberts Espresso, která je složena výhradně z vybraných
zrnek odrůdy Arabica. Milovníkům kvalitní kávy můžete udělat radost
mletou nebo zrnkovou verzí v baleních po 250 gramech.

112 let

P ickwick představil

léku Aspirin

své letošní novinky

Lék, který se prosadil
v historii a má stále pevné
místo i v dnešní farmakologii
Aspirin je nejstarší synteticky připravované léčivo, jehož historie se datuje již od roku 1902. Přežil bouřlivý rozmach oboru farmacie a má stále své nezastupitelné místo v současné terapii, a to hned
několika lékařských oborů. Velká výhoda jednoduché léčivé látky – kyseliny
acetylsalicylové - spočívá v terapeutické šíři jejího použití. Postupně během
doby udělala z Aspirinu jeden z nejlépe prozkoumaných léků na světě.
Prvotní uvedení na trh bylo inzerováno jako bezpečná náhrada v té době
používaných salicylátů, tedy látek proti horečce a bolesti. Dnes spíše převládá
oblast kardiologická, tedy prevence infarktu myokardu, léčba migrenických
stavů, bolesti svalů a kloubů, a to aniž by to ubíralo na jeho významu v původních indikacích.

Pickwick představil své letošní novinky ovocných i zelených
čajů. Řadu Kouzlo Ovoce obohatily nové varianty čaje - Černý
rybíz s třešní a vanilkou a Mango se zázvorem a limetkou. Oba
jsou čistě ovocné, obsahují kousky ovoce, a protože jsou zcela
bez kofeinu, jsou velmi vhodné i pro děti.Doporučená maloobchodní cena všech novinek značky Pickwick je 39,90 Kč.
Více informací naleznete na www.pickwick.cz
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freederm
s lupy

Ulevte si
od alergií...

Pyl je jednou z nejčastějších příčin alergií, nicméně
řada alergenů působí celoročně. Abyste měli jistotu,
že vás nezaskočí alergická reakce Vašeho dítěte, zkuste Claritine ve formě sirupu – je vhodný již od dvou
let. Účinné antihistaminikum nemá sedativní účinky,
má rychlý nástup a působí až 24 hodin. Claritine sirup
je volně prodejný lék a balení obsahuje 120 ml.

Všem, kdo trpí různými typy lupů vznikajícími z různých příčin, můžeme doporučit léčebné šampony řady Freederm. Ty
působí na příčinu jejich vzniku, a tím je účinně odstraňují a zabraňují jejich opětovnému tvoření. Řada Freederm je
vhodná i pro alergiky a lidi, kteří trpí citlivou nebo suchou
pokožkou hlavy nebo mají ekzémy v oblasti obličeje nebo
ve vlasech.
Freederm Zinc s obsahem pyrithion zinku je určen na suché
lupy, Freederm Willow Tar zase na mastné, neboť obsahuje rafinovaný dřevní dehet extrahovaný z kůry vrby bílé. Je
vhodné šampon používat dvakrát týdně po dobu 14 dnů,
poté až dva měsíce jednou až dvakrát za týden. Mezi kúrami se pak doporučuje hypoalergenní Freederm pH-Balance,
vhodný k dennímu používání.
Léčebné šampony Freederm jsou volně prodejné v lékárnách.

www.rodinaaja.cz
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Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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www.adonis.cz

Rose Oil

HEMA® TRIO ENERGY COMPLETE
(HEMA BION Q 10 30 mg, OMEGA 3-6-9, MULTIVITAMIN)

hydratační krém
krém na ruce
sprchový gel
vyživující šampón

avy
str draví…
z

mýdlo - oil-free wash
hydratační oční krém

d
pro oplňk
vaš y
e

DDOPLNĚK STRAVY ŽÁDEJTE
V KAŽDÉ DOBŘE ZÁSOBENÉ LÉKÁRNĚ
NEBO NA WWW.HEMAKLUB.CZ
N

hydratační mléko

Všechny
Vš
h přípravky
ří
HEMA jsou schváleny MZ ČR jako doplňky stravy.

H E M A X ®, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov, e-mail: hemax@hemax.cz

Nakupte u nás vánoční dárky!
Vánoce se blíží a je třeba myslet na dárky. Pokud máte ve své rodině nastávající maminku, můžete koupit dárek jí i miminku. Pokud si nejste jisti, co přesně
maminka pro děťátko bude potřebovat, navštivte náš DĚTSKÝ OBCHOD
KŘYŠTŮFEK v Nymburce a my vám profesionálně poradíme.

BOLESTI BŘÍŠKA?
díky hřejivým pomocníkům. Zachumlejte své dítě do
postýlky s nádherně hebkou hračkou, která v sobě skrývá
nahřívací polštářek s přírodní náplní,
díky němuž uleví plyšový kamarád
od bolesti.

Hitem a momentálně nejprodávanějším zbožím letošního podzimu jsou combi fusaky nových barev a rukávníky na kočárek
od firmy Emitex, ve kterých je příjemně teplo.

Děti je milují! Rodiče ocení varianty
pro dospělé, maminky kojící polštáře
či reflexní trička pro bezpečí dětí.

www.krystufek.cz

To a mnoho dalšího na

www.grazo.cz
Hračky Kocourek

Bezpečná odsávačka hlenů

25.10.2011 11:21:23
TIP_Grazo.indd
1 levné

k.indd 1

z Kocourových Lhotek

hračky pro malé i velké, holky i kluky

25.10.2011

Náš rodinný miniobchůdek nabízí kvalitní značkové
hračky a dárky pro vaše děti. Jedinečnost našeho
e-hračkářství spočívá v tom, že nabízíme hračky
v Čechách často nedostupné, ale velmi žádané.
Navíc garantujeme na českém trhu bezkonkurenční
ceny. Veškeré naše hračky máme skladem. Většinu hraček máme v omezeném množství, proto svůj nákup
neodkládejte. Nabídku hraček
neustále rozšiřujeme a obměňujeme.
www.hracky-kocourek.cz

K dostání
ve všech lékárnách,
běžná cena 320 Kč.
Odsávačka nosních hlenů Arianna Baby-Vac 2 připojitelná
na vysavač je nepostradatelným pomocníkem při rýmě
u kojenců. Díky rozebíratelnému sběrnému cylindru se
velmi lehce čistí. Odsávání je účinné, ale zároveň 100%
bezpečné i pro novorozence. Pořiďte si ověřenou kvalitu,
Baby-Vac 2 je zdravotnická pomůcka certifikovaná
renomovanou autoritou TÜV Mnichov.

www.babyvac.cz

Kostka MIMI

WW W.H E M AK LUB.C Z

Snadno zmizí
jako mávnutím kouzelného proutku

Najdete u nás široký sortiment kvalitního zboží různých značek. Nabízíme
kočárky, autosedačky, postýlky, hračky, textil, fusaky, rychlozavinovačky,
deky, koupací kyblíky, pleny a spoustu dalšího kojeneckého zboží.

.indd 1
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e
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• Komfortní uživatelské balení na 28 dní
• 1 blistr – 3 typy vitamínů
• Oddaluje účinky stárnutí
• Posiluje srdce, cévy a imunitní systém
• Dodává energii a navozuje pocit spokojenosti
• Blahodárné účinky na paměť
• Doplňuje tělu chybějící vitamíny, minerální látky a stopové prvky
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Kostka Mimi je hračka pro děti od 6 měsíců určená k učení základních barev
a geometrických tvarů, vyrobená ze zdravotně nezávadného materiálu.
Kocka Mimi je hračka pre deti od 6 mesiacov určená na učenie
základných farieb a geometrických priestorových tvarov,
vyrobená zo zdravotne nezávadného materiálu.

Vyrábí/Vyrába: Chemoplast BEC a.s.,
provozovna: Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, Česká republika, www.cheva.cz, www.chemoplast.cz

Uvedete-li v poznámce objednávky heslo VÁNOCE 2011,
získáte SLEVU 15% na celý nákup. (Akce platí do 31. 12. 2011)

Uvádíte na trh novinku, nebo
2.11.2011
snad otevíráte nový obchod?
Chcete zviditelnit některý
z výrobků vašeho sortimentu?
Pak právě pro vás máme
připravenu rubriku TIPY na
nákupy.

Pokud vás zaujala tato nabídka
a chcete vědět více, pak volejte naše
obchodní oddělení: 774 584 128
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Chřipka,



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

nachlazení a viróza

Kdy a jak naučit
dítě lyžovat

ZDRAVÉ VAŘENÍ

Zdeňka Žádníková

Objednávkový kupón

Čas chlapečků teprve přijde

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

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

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

Způsob platby: s loženkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 249 292 9359/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Pražská 69/11, 250 01 Brandýs n./L,
platbu proveďte na účet: 249 292 9359/0800. 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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Psychotéma –
Šťastné a veselé?

Registrační číslo: MK ČR E 17058
Náklad: 60 000 výtisků

Inzerce

Dárek pro rodiče a blízké
Pomůže tělu, potěší duši...
Bolí je klouby a pořád nic nepomáhá?

Příčinou může být zánět, který změny v opotřebeném kloubu zpravidla
doprovází. Enzymy v léku Wobenzym omezují projevy zánětu a urychlují
ústup otoků. To vede ke zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubu.

Mají problémy s hojením ran?

Wobenzym zlepšuje prokrvení tkání a průchodnost lymfatických cév.
Díky tomu dochází k lepšímu zásobení postiženého místa živinami
a odstraňování nežádoucích látek z rány a jejího okolí. To umožňuje nastartovat procesy hojení i u dlouhodobě se nehojících ran.

Čeká je operace?

Wobenzym zkracuje dobu hojení a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů
a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího účinku lze dosáhnout, začne-li
se Wobenzym užívat co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí
konzultaci s lékařem.

Mají potíže s imunitou?

Trápí je neustálé chřipky a angíny? Obranyschopnost organizmu bývá
nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také ve stáří, kdy už
je imunitní systém do jisté míry opotřebován. Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a pomáhá bránit častému opakování nemoci.

To jsou čtyři důvody, proč darovat lék Wobenzym®. A jeden navíc:

k Wobenzymu 800 tbl.

2 DÁRKY
ZDARMA
Prevenzym®
60 tbl.
a CD s vánočními
koledami
NENÍ ENZYM JAKO ENZYM
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs
enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou
kontrolovaných klinických studií a více
než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství
zde má svůj význam. Zvlášť cenný je
živočišný enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek a zlepšuje
hojení. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Prevenzym - doplněk stravy.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000.

