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časopis pro rodinnou pohodu
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Editorial
Svůj dnešní sloupek píši ve chvíli, kdy statistika
zaznamenává dvacet pět mrtvých v alkoholové
aféře. Dvacet pět lidi zaplatilo za zločinné machinace, které ale jistě nejsou dílem posledních
pár týdnů. Nejde o to, že by se teď zrodila myšlenka nahradit dražší alkohol levnějším methanolem – jen teď to někdo přehnal a přehmat si
vyžádal mrtvé. Methanol se zajisté objevoval
v nižší míře v lahvích už dříve. Proto mě napadá
– jak je možné, že ho žádná z kontrol nikdy neobjevila? Kolik kontrol se vlastně ročně, měsíčně
či týdně o stav tohoto odvětví zajímalo? A kde
jsou lidé z kontroly, kteří za tuto situaci nesou
zodpovědnost a budou za ni potrestáni?
Ano, jistě je dobře, že ve vazbě sedí distributoři
a výrobci. (I když osobně si myslím, že zase jen
někteří.) Ale zatím jsem neslyšela o jediném člověku z oddělení kontroly jakosti potravin, který
by s nimi vazbu sdílel…
Možná si říkáte, jak to souvisí zrovna s naším časopisem? Jednoznačně. Není to jen 25 mrtvých,
ale i 25 rodin, pro které s některým z mrtvých
život v podobě, které ho znali, skončil. Další desítky rodin sice nepotkal osud nejtragičtější, ale
jejich blízky leží v bezvědomí, na dialýze, oslepený… Desítky rodin si nesou životem své utrpení.
Snad každý člověk dobré vůle s nimi musí soucítit. Dnes nebudu apelovat na to, abyste prolistovali náš časopis, i když samozřejmě doufám, že
v koši neskončí. Dnes apeluji na váš zdravý rozum, se kterým budete bojovat proti hlupákům,
kteří dál distribuují na černo nekolkované láhve.
Kteří se chlubí tím, že pro ně prohibice neplatí.
A kteří dál a dál způsobují neštěstí.

Nejčastější nemoci v dětskkém věku
Jak se žije s dvojčaty – Kapitola
zvaná ARO
Titulní foto: ateliér Fotoprome.cz

Těhotenství

Léky

k těhotným

ne

patří?
V minulosti otřásly
světem skandály

týkající se užívání léků
v těhotenství. Jen
málokdo se ubránil
slzám při pohledu na
znetvořené děti, jejichž
bolestnou existenci měly
na svědomí právě špatně
prověřené léky. Má to
však znamenat, že v době
těhotenství si nesmíme
vzít ani paralen?

4

www.rodinaaja.cz

Těhotenství

Lékaři se shodují, že je-li žena těhotná
a onemocní, měla by se léčit. Samo onemocnění (i např. vysoká teplota) může být
totiž škodlivým faktorem. Ale když se léčí,
je třeba, aby se léčila dávkami účinnými, ale
co nejnižšími a pokud možno jedním lékem
z toho spektra, který je na výběr a je nejméně škodlivý nebo nejméně rizikový.

ZÁLEŽÍ KOLIK A KDY
Léky nejsou škodlivé obecně a po celou
dobu těhotenství, ale třeba jen v konkrétním časovém stadiu. Některé mohou zasahovat v prvém trimestru do vývoje orgánů,
jiné naopak působit negativně v třetím
trimestru těhotenství, při zrání organismu,
např. centrální nervové soustavy. Také záleží na farmakokinetice léku, to znamená, jak
se vstřebává, mění a jak dlouho přetrvává
ve tkáních. Teratogenní nejsou jen léky, ale
ve vysokých dávkách to mohou být i mohou být i vitaminy, např. A a D.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., náš
přední histolog a embryolog říká, že většina léků v obvyklých dávkách riziko výskytu vrozených vad nezvyšuje, protože
plod je i svým způsobem dobře chráněn
v organismu matky, i když není pravda,

jak se původně předpokládalo, že placenta je pro většinu látek neprostupná.
I když je placenta naopak pro naprostou
většinu látek propustná, záleží jejich nežádoucí efekt na dávce. Teratogeneze je
proces tzv. prahový, to znamená, že nižší
koncentrace nebo nižší dávky nic nezpůsobí, protože buďto jsou zneškodněny už
v mateřském organismu nebo rozloženy
na neškodné látky anebo těch škodlivin
tam pronikne tak málo, že to nedosáhne
prahu a ten plod se nepoškodí. To je to
zásadní.

ZDRAVÝ ORGANISMUS
TO ZVLÁDNE
Dá se tedy říct, že když má budoucí maminka zdravou, vyváženou a přirozenou
stravu, nekouří, nepije příliš alkoholické
nápoje, nežije v nadměrném stresu, zvyšuje kromě jiného šanci svého organismu,
který má v určité přirozené míře schopnost vychytávat škodliviny z vnějšího prostředí. Zkušenosti ukazují, že lidský organismus je postavený tak, aby se dokázal
s běžnými toxickými látkami a faktory vyrovnat. A naopak se možná zatím málo ví,
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Těhotenství

že je-li chován jako v bavlnce a nemusí čelit
ohrožujícím faktorům, zvyšuje se riziko,
že když se s takovým faktorem setká, tak
může být poškozen. „To je např. případ antibiotik,“ říká prof. Jelínek, „když se jejich
nadužíváním ovlivní u dětí vývoj imunitního
systému.“ K tomu, aby se imunitní systém
normálně vyvinul, potřebuje nezbytně interakci s antigenem, tedy setkání s infekcí.
O hodnocení rizik existuje podle prof. Jelínka věda a je k dispozici seznam, kde jsou
různá rizika vypočítána. Např. jaká je pravděpodobnost, že do člověka udeří blesk,
jaké je riziko jezdit na motorce nebo v autě,
a jak a čím ta rizika stoupají.
Největším rizikem, podle této statistiky, je
riziko narodit se. Riziko, které stojí za to
podstoupit…

„Kdybychom si rozdělili vrozené
vady podle příčin, tak těch čistě
dědičných, což jsou mutace
a chromozomové abnormity, je
jenom 15%. Na 25% se prokazatelně
podepisuje jak genom, tak i zevní
příčiny, 10% je zaviněno čistě
zevními příčinami a z těchto 10%
ještě 4% vznikají na podkladě
onemocnění matky, 3% jsou infekce,
2% vznikají z příčin mechanických
a jenom 1%,“ zdůrazňuje
prof. MUDr. Richard Jelínek,
„vzniká prokázaně následkem
působení léků, záření a jiných
fyzikálních faktorů nebo chemikálií
v prostředí."
90% zárodků, které nesou tyto
vady, samovolně zaniká. Existuje
totiž ochranný mechanismus, který
přirozenou cestou
9 z 10 těchto poškozených zárodků
eliminuje. Jde o tzv. základní
regulační schopnost druhu, která
je u člověka nejvyšší ze všech
známých druhů. Ze 100 úspěšně
počatých zárodků se tak narodí
pouze 30–40% zdravých dětí. A to
je jedna z příčin, proč, jak říká
prof. Jelínek, vrozených vad, i přes
veškerou prevenci a diagnostiku
nepřibývá, ale je jich pořád stejně.
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-ifZdroj: Marta Dušková Děti a my,
foto: SAMphoto.cz

Těhotenství

Péče

o zuby, pleť a vlasy
Sotva jste si zvykla na svůj nový stav a váš
doktor chce do těhotenské průkazky
údaje o stavu vašeho chrupu? Říkáte si,
zase další zbytečná návštěva doktora?
Nemyslím…
Již v dávné minulosti se vědělo o vlivu těhotenství na zvýšenou kazivost
zubů. Vyvíjející se plod totiž potřebuje
pro stavbu kostí fosfor a vápník. Vezme
si je, ber kde ber, pokud je nedostane
v potravě, odčerpá si je ze zásob matky.
Zvýšená spotřeba a snížený příjem uvedených minerálů a některých dalších vitaminů postupně vedou ke zhoršení kvality
a odolnosti chrupu. K čemuž samozřejmě
nemusí dojít. Stačí zajistit dostatečný přísun vápníku a fosforu v přirozené stravě a ve vitaminových tabletách.
Tím by ovšem péče o zuby v těhotenství
neměla končit. Nedílnou součástí péče
o zdravý chrup je pravidelné a technicky
správné čištění zubů.
Pozor byste si měla dát i na přílišnou
konzumaci sladkostí a různých bonbonů, raději žvýkejte žvýkačky bez cukru,
které mají příznivý vliv na ochranu zubů.
Při jakékoliv bolesti zubů navštivte svého
lékaře.
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Také se vám začíná rýsovat bříško a vše je náhle
jinak? Zuby se vám drolí, pleť mastí a vlasy jsou
stále zplihlé? Vítejte mezi těhotnými.
PÉČE O PLEŤ V TĚHOTENSTVÍ
Vlivem hormonů je možné, že dojde k dočasnému zhoršení pokožky. Pokožka je sušší
a mohou se objevit i nepěkné pupínky, kvůli
kterým jste se trápila naposledy v pubertě.
Těhotenství vám zkrátka namíchalo koktejl
hormonů ovlivňující nejen vaši psychiku,
ale i vzhled. Není to příjemné, naštěstí však
pomíjivé. Je tedy nutná zvýšená péče. Na
druhou stranu, nejlepší možností je svěřit
svou pleť do rukou profesionálů. Návštěva
kosmetického salonu nezlepší totiž pouze
vaši pleť, ale je i příjemnou relaxací
Velkým problémem jsou v těhotenství
strie. Strie neboli pajivézky vznikají rychlým
nárůstem hmotnosti. Prasklinky na kůži se
tak většinou objeví na místech, která se
v těhotenství výrazně zvětšují, tedy především břicho, prsa a boky. Abyste se těmto
neestetickým prasklinkám vyhnula, hlídejte
si v těhotenství váhu. Nedržte žádné diety.
K udržení optimálního váhového přírůstku
stačí dodržovat zásady zdravé výživy. Dodejte své pokožce vláčnost. Promazávejte
namáhanou pokožku speciálními krémy

nebo oleji určenými těhotným ženám. Je
však možné, že i přes veškerou snahu vaše
kůže popraská, neboť hodně záleží i na
genetické dispozici. Nezoufejte, nevzhledné červené čárky časem vyblednou a již
nebudou tak nápadné, i když už vám jako
památka na toto krásné období zůstanou.

PÉČE O PRSA V TĚHOTENSTVÍ
Prsa se již během těhotenství zvětšují vlivem
zvětšujících se mléčných žláz, které se připravují na kojení. Zvětšující se prsa těžknou
a mění svůj vzhled. Pro udržení hezkého
poprsí jim musíte věnovat dostatek péče.
Volba vhodné podprsenky je důležitou
součástí této péče. Máte-li větší prsa, noste podprsenku i v noci. To platí i v době
kojení, kdy se vám prsa ještě více nalijí.
Výběrem vhodné podprsenky zajistíte pro
svá prsa podporu. Kojící podprsenky vybírejte až v posledních týdnech těhotenství,
kdy již bude obvod hrudníku i prsou přibližně odpovídat i poporodnímu stavu. Při
brzkém nákupu by se mohlo stát, že by
vás podprsenka tlačila.

Těhotenství

Mažte – Denně promazávejte prsa pěstícími krémy, zajistíte pružnost pokožky a předejdete tvorbě strií.
Posilujte – Posilováním prsních svalů předejdete jejich ochabnutí a v době kojení
podpoříte i tvorbu mléka.
Otužujte je – Sprchováním střídavě teplou
a studenou vodou prokrvíte tkáně a získáte
pružnější pokožku.

dlouhé vlasy a již nějakou dobu uvažujete
o tom, že se necháte ostříhat, je k tomu
tedy právě teď vhodná doba. Navštivte
svou kadeřnici, odborně vám poradí a navrhne vhodnou úpravu vlasů v těhotenství.
Uděláte si tím další malou radost. A člověk
by si měl v životě dělat nějaké to potěšení.
Pokud už jsme u úpravy vlasů, možná máte
chuť změnit vzhled pomocí trvalé ondulace nebo barvení vlasů. Maminky se často

ptají, zda je to v těhotenství vůbec možné.
Z pohledu bezpečnosti opravdu nemusíte
mít strach. Počítejte ovšem s tím, že barva může mít během těhotenství jiný účinek
než obvykle, a proto ji vždy nejprve otestujte na malém praménku vlasů.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: zdravcentra.cz, fit-porod.cz

PÉČE O VLASY V TĚHOTENSTVÍ
Také vlasová pokožka vylučuje zvýšené
množství mazu, vlasy se stávají lesklejšími
a mastnějšími. To vyhovuje pouze ženám,
které mají suché vlasy, pro ostatní je to nepříjemná zkušenost a nezbývá nic jiného
než častější frekvence mytí vlasů, obvykle
každé dva až tři dny. V těhotenství se někdy
stává, že vám začnou nadměrně vypadávat
vlasy. Běžně vypadne okolo sta vlasů denně. Pokud ztratíte více vlasů, než je uvedený denní standard, nemusíte se ale ničeho
obávat. Nejde o trvalý stav, vlasy vám jistě dorostou, i když si na to budete muset
počkat někdy i několik měsíců po porodu.
Přechodně můžete problém vyřešit třeba
nějakým šikovným střihem. Pokud máte

TRADIČNÍ VÝROBCE PŘÍRODNÍHO VÁPNÍKU Z VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK S VYSOKOU BIOLOGICKOU DOSTUPNOSTÍ BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
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Vysoká biologická dostupnost substance OVOVITAL® spočívá v unikátním poměru vápníka a stopových prvků obsažených ve vaječné skořápce
(horčík, fosfor, mangan, železo, zinek, stroncium, fluor, selen, litium, měď). VYRÁBĚNO VE FARMACEUTICKÉ KVALITĚ.

RECEPTURA VYTVOŘENÁ PŘÍRODOU
Výrobce: BIOMIN, a.s., Slovenská republika, www.bio-min.sk | Zastoupení pro ČR: A1 Team s.r.o., www.a1t.sk
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Svět nejmenší

Jak vybrat tu nejvhodnější
hračku pro vaše dítě
Dávno za námi jsou doby, kdy mělo dítě jedno autíčko na celý rok
a holčičky chovaly jako oko v hlavě jednu panenku. Naše děti jsou
zavalené nejmodernějšími hračkami. Umíme ale dobře vybírat?

„Hračky jsou nedílnou součástí dětského světa. Podněcují smyslový, rozumový a citový vývoj dětí a rozvíjejí jejich
fantazii a kreativní myšlení. Dítě se
hrou učí a vytváří svoji osobnost, která bude v dospělém věku vyzrálá,“ vysvětluje renomovaný dětský psycholog
Václav Mertin.
I přesto, že se trendy mění a každý rok
přibývá nových a nejmodernějších hraček, mnohé typy zůstávají a předávají
se z generace na generaci. Souvisí to
s tím, že fyzický a hlavně psychický
vývoj dítěte (především předškolního
věku) se ani v příštím století nijak převratně nezmění.

JAK VYBRAT TU SPRÁVNOU
HRAČKU?
„Hračka by měla být pro dítě především motivující, vyvolávat u něj pocity
a představivost. Záleží na tom, jakým
směrem je dítě zaměřené – některé
rádo kreslí, jiné si rádo staví. Rodiče by
měli vybírat hračky podle osobnosti dítěte,“ říká Mertin a dodává: „Častou
chybou dospělých bývá to, že kupujeme hračky, které se líbí nám, a nedíváme se dětskýma očima.“
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Je důležité, aby hračky nebyly pro děti
příliš náročné a odpovídaly jejich vývojové úrovni. Proto například téměř
dokonalý vrtulník na dálkové ovládání
udělá větší radost tatínkovi než malému předškolákovi, který hračkou bude
sice zprvu nadšený, ale již nezvládne
jeho ovládání a rozhodně nedokáže
pochopit, proč by měl být opatrný, aby
se vrtulník hned nerozbil.
Pro rodiče by mělo být určující sledování svého dítka, zjištění, s čím si rádo
hraje, co nejraději sleduje v televizi,
jakou knížku si prohlíží či jak reaguje
na hračky svých kamarádů, které samo
nemá apod.

ZOHLEDNĚTE VĚK
Základem je nabídnout dítěti hračku
vhodnou pro jeho věk. Miminka potřebují chrastítka, kousátka, barevné kolotoče nad postýlku.
„Dětem do tří let by určitě neměly do
rukou přijít hračky, které obsahují malé
součástky. Batole si s nimi neporadí, protože co je příliš malé, neumí neobratné
prstíky ještě uchopit. Navíc hrozí nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí malých
předmětů,“ upozorňuje psycholog.

Batolata i starší děti uvítají svého plyšového mazlíka, bez kterého se při
usínání neobejdou. Předškolní i školní děti pak potěší nejrůznější stavebnice a kreativní hračky. Rády si hrají na
dospělé. Velký význam mají pro děti
i hračky, které vyrobí společně se svými
rodiči – třeba hrad postavený ze stavebnice, složené puzzle nebo papírový drak.
Důležité jsou hračky, které rozvíjejí jemnou motoriku dětí – holčiky mohou navlékat korálky, kluci stavět věž z kostiček.

12 RAD, JAK KUPOVAT BEZPEČNÉ HRAČKY
Znáte to: stačí projít kolem hračkárny,
dítěti se rozzáří oči vzrušením. Samozřejmě, hračky jsou velmi důležité pro
rozvoj dítěte. Ale přitom jejich bezpečnost by pro zodpovědného rodiče
měla být klíčová. Máme pro vás 12 zlatých rad, jak vybírat bezpečné hračky!
1.

rada: Čtěte údaje na obalech hraček – Pečlivě čtěte všechny štítky, jimiž
jsou hračky označené. Berte vážně
všechna uvedená bezpečnostní varování a věková omezení. Raději nekupujte
ty, které nejsou označené značkou CE.

Svět nejmenších
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2.

3.

4.

5.

12

rada: Pozor na věk dítěte – Vybírejte hračku, která odpovídá věku
dítěte, jeho schopnostem a dovednostem. Hračky určené pro jinou
věkovou skupinu mohou představovat bezpečnostní riziko. Vždy se
řiďte doporučeným věkem, zejména varovným symbolem 0 – 3 roky
a větou „Není určeno pro děti do
36 měsíců“.
rada: Malé částice dětem do rukou nepatří – Nedávejte dětem do
tří let hračky, které obsahují malé
části. Mohly by je spolknout nebo
vdechnout. Ujistěte se, že očička,
čumáčky a jiné drobnosti u plyšových hraček pevně drží.
rada: Čtení návodu není zbytečné – Držte se striktně návodu na
správnou montáž a používání hračky. Přiložené informace i návod si
schovejte.
rada: Pozor na nekvalitní zboží
– Hračky vždy kupujte u důvěryhodných prodejců a on-line obcho-

www.rodinaaja.cz

6.
7.

8.

9.

dů. Zodpovědnému prodejci záleží
na tom, co prodává, a zpravidla
uznává reklamace.
rada: Zvýšená pozornost u hraček z druhé ruky je nutností
rada: Dohlížejte na hrající si děti
– Ujistěte se, že si hrají s hračkami,
které jsou vhodné pro jejich věk
a schopnosti. Pokud jezdí na koloběžkách, kolečkových bruslí nebo
na kole, vždy dítě vybavte přilbou,
chrániči a ostatními ochrannými
pomůckami.
rada: Hračky nejsou „nesmrtelné“ – Pravidelně kontrolujte
stupeň opotřebení hraček, jež by
mohlo způsobit zranění nebo přivodit jinou hrozbu pro zdraví či
bezpečnost dítěte. Rozbité hračky
okamžitě zlikvidujte.
rada: Když máte více dětí – Dohlédněte, aby hračky pro starší děti
byly vždy z dosahu dětí mladších 36
měsíců, neboť mohou obsahovat
malé části.

10. rada: Obaly musí pryč! – Odstraňte a zlikvidujte (recyklujte, je-li
to možné) veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že si malé děti nehrají s plastovými sáčky, mohly by
se udusit.
11. rada: Naučte děti hračky správně uklízet – Předejdete tak nehodám. Nenechávejte hračky na
schodech nebo na podlaze v rušné
místnosti.
12. rada: Nebezpečí je nutné hlásit
– Pokud zjistíte problém s bezpečností hračky, vždy informujte dozorové orgány. Sledujte evropský
systém včasného varování před
nebezpečnými výrobky RAPEX. Ten
zveřejňuje detailní informace o nebezpečných výrobcích stažených
z trhu v celé Evropě i v ČR včetně
hraček.

Zdroj: Hracky-info.cz
Foto: SAMphoto.cz

Stavebnice Seva 1
získala v pátek 28. 9. 2012 na veletrhu For Toys
ocenění Správná hračka – vybráno odborníky
Toto ocenění potvrzuje kvalitu, estetickou
a výchovně pedagogickou způsobilost.

Stavebnice Seva 1 je doporučována mnoha
základními školami k nácviku jemné motoriky
a podpoře dětské kreativity.

Stavebnice českého výrobce, společnosti
Vista samozřejmě disponuje certifikáty
dokazujícími zdravotní nezávadnost.

Doporučená maloobchodní cena 325 Kč.

1-2 s_Beneš a Lát.indd 1

1.10.2012 18:37:44
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Svět nejmenších

Také vás trápí
RÝMA
A KAŠEL?
Rýma, kašel a nachlazení
se bohužel nevyhnou ani
našim nejmenším. A zatímco
dospělý si s tím obvykle nějak
poradí, miminka i obyčejnou
rýmu snášejí obtížně. Dítěti
se špatně dýchá, v noci se
budí s pláčem a má potíže
při kojení, které se tak táhne
nekonečně dlouho. Můžeme
mu nějak účinně pomoci?
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JAK NA RÝMU…
„Řešení samozřejmě existuje,“ říká
MUDr. Petr Víšek. „Základní snahou
musí být zajištění nosní průchodnosti,
protože kojenci nejsou zvyklí a neumějí
dýchat efektivně ústy. Pokud jsou k tomu
ucpaným nosem donuceni, vede to k povrchnímu a tudíž nekvalitnímu spánku
a především k obtížím při kojení či sání
z láhve. Oboje potom snižuje řádnou
obrannou reakci proti infekci a přispívá
k jejím komplikacím.“

CO ALE PROTI TOMU DĚLAT?
Důležitá je prevence
Ideální je, samozřejmě, snažit se tomu
předejít.
•
Důležitým opatřením v prevenci infekcí dýchacích cest je kojení, protože v mateřském mléce jsou přenášeny jednak obranné látky, které
omezují množení virů, a jednak specifické protilátky proti mikrobům,
s nimiž se matka dítěte setkává.
•
Dále je důležité omezit kontakty
novorozenců a malých kojenců s nemocnými osobami (včetně osob s banální rýmou) a minimalizovat pobyt
v prostředí s velkým množstvím lidí.
•
Nelze zapomenout na preventivní
péči o nosní sliznici. Tato péče není
tak běžná jako například péče o ústní
dutinu nebo pokožku. Přitom je stejně
důležitá. Představuje postup, kterým
ochraňujeme a posilujeme nosní sliznici, která představuje důležitou přirozenou bariéru vůči průniku infekce.

•

Z dalších preventivních opatření lze
uvést otužování, racionální stravu
kojící matky a později i dětí samotných, očkování, péči o domácí mikroklima atd.
•

Když už je rýma tady…
Pokud se nám vzniku rýmy nepodařilo
zabránit, musíme se snažit její následky
minimalizovat.
•
Především bychom si měli patřit
vhodnou odsávačku. Na trhu jich
je velké množství od těch nejjednodušších, balónkových až po ty nejúčinnější, které využívají podtlaku při
použití vysavače. Každé mamince
samozřejmě vyhovuje něco jiného,
nejlepší je vyzkoušet, co bude dobře

•

•

fungovat. Z mechanických je nejčastěji nabízena odsávačka hadičková
a balonkova, z těch dražších variant
se nejlépe osvědčují odsávačky bateriové a s nástavcem na vysavač.
Po odsátí hlenu je teprve možné aplikovat nosní kapky.
Důležitá je také péče o nosní sliznici.
Začíná již zajištěním správné vlhkosti
vzduchu v pokoji dítěte. Nízká vlhkost vede k vysychání sliznice nosní, nadměrná naopak k přemnožení
plísní a roztočů, jež poškozují sliznici
svými agresivními enzymy, nemluvě
o jejich obrovském alergenním potenciálu.
Řasinky nosní sliznice neustále kmitají a tím transportují hlen a inhalační nečistoty směrem ven z dýchacích
cest. Preventivní šetrné zvlhčování
a oplachování nosní sliznice správné
funkci řasinek napomáhá. Oplachování sliznice při rýmě je také vhodné
k ředění a odstraňování nahromaděného hlenu zvláště u dětí, které
ještě neumějí smrkat. K oplachování bychom ovšem rozhodně neměli
používat vodu, ale přípravky na bázi
vodných roztoků k preventivnímu
i léčebnému využití.

Jak porazit kašel
Kašel je prudký hlasitý výdechový manévr, který vzniká jako obranný reflex při
mechanickém či chemickém dráždění
v dýchacích cestách. Vykašlávání (expectorace) je odstraňování sekretů z dýchacích cest.

Svět nejmenších

Nejčastěji se u dítěte setkáváme s akutním kašlem, často silným, záchvatovitým.
Může dítě vyčerpávat a vést až ke zvracení hlenů. Méně častý je kašel chronický,
který již vyžaduje zvýšenou pozornost.

TYPY KAŠLE:
Kašel dělíme podle nejrůznějších hledisek na
jednotlivé druhy.
1.

podle produkce sekretu na:
•
neproduktivní – suchý
•
produktivní - vlhký

2.

podle délky kašle na:
•
akutní - trvá do 20 dnů
•
opakující se (recidivující) - opakující
se stavy suchého kašle, nejčastější
při průduškovém astmatu
•
chronický - trvá více, než 3 týdny.

3.

podle časové závislosti:
•
ráno
•
v noci
•
při jídle

4.

podle intenzity na:
•
málo intenzivní - neomezuje dítě
a nevyčerpává jej
•
vyčerpávající

Akutní kašel trvá do 20 dnů, provází velmi často běžné infekty dýchacích cest.
Zpočátku bývá suchý, dráždivý, postupně
dochází k jeho zvlhčení a k vykašlávání.
Podle charakteru kašle se řídí také jeho
léčba.
V prvních dnech, kdy je kašel suchý, často dráždivý, vysiluje dítě a budí jej v noci,
podáváme léky proti kašli (antitusika).
Později, kdy začíná dítě vykašlávat, již
nejsou léky tlumící kašel vhodné. Lze podat léky na vykašlávání.
Oba typy léků lze vzájemně kombinovat,
v období, kdy dítě vykašlává, ale kašel
je ještě dráždivý, nejčastěji během noci,
lze podat během dne léky na vykašlávání
a na noc lék proti kašli.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: rodina.cz,
hudcoviopava.estranky.cz

Med nebo džem?

Nejlepší snídaně pro zdravou rodinu!

60 %

přírod

ně ide
ovocentického
!

Tradiční výrobce medu přichází na trh s novinkou

– džemem s vysokým podílem ovoce.
Řada džemů jahoda, malina, višeň, meruňka a borůvka nabízí
lahodnou chuť dozrálého ovoce, překvapení v podobě
velkých kousků ovoce, nižší obsah cukrů, snadnou roztíratelnost
a termostabilitu v případě použití jako náplně do domácího
pečení. To vše bez chemické konzervace a barviv.

Ať už zvolíte med nebo džem, bude Vaše snídaně lahodná a zdravá!

O našich výrobcích se dozvíte více na www.jsgmed.cz
Pokud máte chuť si něco dobrého uvařit, navštivte www.medovyreceptar.cz

Svět nejmenších

Začínáme s PŘÍKRMY

Za vámi je období,
kdy děťátku stačilo ke
spokojenosti mlíčko.
Rozhlíží se po světě a dalo
by si něco dobrého…
Období přechodu
z výhradně mléčné strany
k prvním příkrmům
představuje v životě
miminka důležitý krok.
Nejprve si musíme říct, kdy tento okamžik
vlastně nastane. U každého dítěte je to totiž jindy.

KOJENÉ DĚTI
S prvními příkrmy se u kojených dětí začíná obvykle po ukončeném 6. měsíci života.
Podstatné je, že:
•
Dítě saje častěji než
8–12x za 24 hodin.
•
Udrží hlavičku ve vzpřímené poloze,
aby se dalo krmit lžičkou.
•
Sedí s vaší pomocí.
•
Projevuje zájem o jídlo, kterým se
krmí ostatní členové rodiny.
•
Váží více než 6 000 g
(zdvojnásobí svoji porodní váhu).
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Základem je zachování kojení tak, aby dítě
vypilo nejméně 500 ml mléka. Mateřské
mléko je totiž bezesporu to nejlepší, co lze
malým kojencům dát. Díky obsahu imunitních a hormonálních složek je mateřské
mléko jedinečné a nenahraditelné, neboť
jeho složení přesně odpovídá potřebám
děťátka.

začne podávat jednosložkový zeleninový příkrm (stejně jako u dětí kojených). V průběhu
dalšího měsíce je vhodné přejít na zelenino-masové pyré, tj. zeleninu s uvařeným netučným masem. Všechny ostatní příkrmy se zavádějí ve stejném věku jako u kojených dětí.
Při rozšiřování jídelníčku nekojeného miminka lze postupně přejít z počátečních mlék na
pokračující formule. Jsou určeny pro děti od
ukončeného 6. měsíce věku do 1 roku, mají
sníženou bílkovinovou složku a jsou obohaceny o železo, jód a zinek.

NEKOJENÉ DĚTI
U nekojených dětí se příkrmy začínají
zavádět, když je dítě hladové i po vypití 900–1000 ml umělé mléčné formule.
Nejčastěji se po ukončeném 5. měsíci věku

POZOR, ZAČÍNÁME…
Nejvhodnější pro první přikrmování jsou
jednosložková zeleninová pyré. Zelenina
má oproti ovoci neutrální chuť – sladká

Svět nejmenších

chuť ovoce je považována za návykovější
(mohlo by dojít k odmítání nesladkých potravin), proto jsou ovocné příkrmy doporučovány až po zeleninových. V našich podmínkách navíc dostanete koupit více druhů
zeleniny než ovoce.
Vyberte si, čím začnete. Doporučujeme
například mrkev. Očištěnou a oloupanou
(lépe nenakrájenou, protože tak si uchová
více živin i sladší chuť) ji podusíme v menším množství kojenecké vody do měkka. Až
bude připravená, tak ji společně s vodou,
v níž se mrkev vařila, dobře rozmixujeme na
hladké, polotekuté pyré a na závěr zakápneme rostlinným olejem (např. olivovým).

NESOLÍME, NEKOŘENÍME.
Kvůli možným alergickým reakcím se doporučuje dávat dítěti vždy jen jeden druh
zeleniny po dobu 3–4 dnů, pak např. můžete přidat k mrkvi brambor. Takto pokračujete dále, přičemž se příkrm postupně
bude skládat z více druhů zeleniny. Po
zhruba dvou týdnech bezproblémového
přijímání zeleniny lze začít podávat zelenino-masový příkrm (maso zpočátku nahrazujeme jen kuřecím vývarem).

Svět nejmenších

Pro další nemléčný pokrm, který začneme zavádět stejným způsobem jako první zeleninový, je vhodné ovoce. Většinou se jím nahrazuje
dopolední nebo odpolední mléčná svačinka.
Postupně také zavádíme večerní krmení kaší – pro začátek je nejvhodnější kaše
rýžová, která neobsahuje lepek a je lehce
stravitelná. Kdy začít kojenému dítěti kašičky připravovat, to záleží na individuální
potřebě dítěte, proto se o tom poraďte se
svým praktickým dětským lékařem.
Pro první přikrmování se obvykle volí doba
oběda. Příkrmy podáváme měkkou plastovou lžičkou s neostrými okraji. Lžičku vložte
dítěti do úst na jazyk a lehce zatlačte, což ho
přiměje k posunu sousta horním rtem ze lžičky. Než se dítě naučí potravu takto posouvat,
bude to ovšem vyžadovat cvik. Vaše trpělivost
je tedy na místě. Někdy první pokusy vypadají tak, že se sousto vrátí ven z pusinky – to
ovšem vůbec nemusí znamenat, že malému
strávníkovi nechutná. Počáteční přikrmování
samozřejmě zakončete kojením.
Důležité je začínat s krmením v klidu, ne na
poslední chvíli, kdy už se dítě hodnou chvíli jídla domáhá urputným křikem. Je tedy
dobré si rozvrhnout, kolik času budete na

přípravu pokrmu potřebovat (pokud připravíte větší množství, můžete dát zbylou zeleninu zamrazit). Někdy je dítě lepší nejprve
nakojit, a když je syté, nabídnout mu na
ochutnání první lžičku. Nicméně: Postup –
nejdřív příkrm a pak kojení – je považován
za vhodnější, protože výsledkem přikrmování má být odbourání jedné dávky mléka.
Každé dítě je ovšem jiné a brzy vám samo
„řekne“, co mu nejvíce vyhovuje.
Pokud napoprvé sní prcek i jen jednu lžičku
příkrmu, považujte to za velký úspěch. Přes tři
první lžičky mrkve půjde málokterý začínající
strávník. Postupně se bude množství snědeného jídla zvyšovat, ale každé dítko má své
tempo. Proto nikdy prcka do jídla nenuťte.
Zelenina vhodná pro první příkrmy: obvykle
se začíná mrkví, postupně zkoušejte brambor, cuketu, brokolici, květák (v 7. –8. měsíci věku dítěte)
Ovoce vhodné pro první příkrmy: banán (je
vhodný i proto, že se jako jediný nemusí převařovat), dále jablko, meruňka (v 6.–7. měsíci),
vyzkoušet lze i hrušky či broskve. Ovoce
používejte vždy čerstvé a připravujte je šetrně, aby se uchovali vitamíny v něm obsažené.

Možná byste rádi dopřáli miminku i nějaký
kousek masa. Začíná se bílým masem – kuřecím, krůtím, králičím. Postupně můžete
zařadit také libové hovězí maso. Doporučuje se jednou týdně maso nahradit dobře
uvařeným vaječným žloutkem.
Pokud vyrazíte s dítětem na výlet, nebo nebudete stíhat, nebuďte z toho nervózní, že
nestihnete připravit čerstvou přesnídávku.
Na trhu je velké množství kvalitních příkrmů,
které můžete děťátku bez obav nabídnout.

Naše tipy:
•

Pokud dítě příkrm odmítá,
zkuste do hotového jídla přidat malé množství mateřského
mléka. Třeba mu tak zachutná.

•

Jestliže dítko zpočátku pokrm
nechce, nenuťte ho. Můžete
zkusit jiný druh zeleniny (ovoce) nebo ještě pár dnů s prvním
přikrmováním vyčkejte.

•

Podávejte dětem raději menší
množství pokrmu a častěji.

•

Nikdy nenuťte dítěti ani o lžičku víc, než kolik s chutí sní.

Zdroj: Zuzana Ježková, odborná spolupráce: MUDr. Renáta Růžková, Varime-detem.
cz, kojeneckavyziva.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Předškoláček

Školka a imunita
Máte doma človíčka, který právě nastoupil do školky?
Bojíte se, že to znamená nepřetržitou šňůru nemocí jako je kašel, rýma,
chřipka a nachlazení? Co říkáte na to, zapracovat na jeho imunitě?

Hned na úvod bychom si měli říct na rovinu, že imunitní systém se dědí. Větší pozornost se musí správnému vývoji dítěte
věnovat v rodinách, jejichž členové jsou
opakovaně nemocní či alergičtí, a zvláště
tam, kde již byla u některých členů rodiny diagnostikována porucha imunity.
Ovšem ani rodiny, kde jsou všichni zdraví,
by neměly prvky zdravého způsobu života zanedbávat, neboť některé poruchy
imunity mohou na genetickém podkladě
vzniknout v rodině nově.
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velmi důležité, aby matka byla po stránce psychické i fyzické v pohodě. Imunitní
systém je těsně spojen se systémem nervovým, oba mají společnou řadu různých
aktivních molekul a úzce spolupracují. Po
stránce fyzické je třeba respektovat zásady správné životosprávy. Zvláště v rodinách s alergiemi je třeba dodržovat správnou a nedráždivou stravu. Rozhodně je
třeba se v těhotenství vyvarovat kouření,
pití alkoholu či požívání drog. Do správné
životosprávy v těhotenství patří i adekvátní cvičení a příprava na porod.

IMUNITU BUDUJEME UŽ
V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ

OBDOBÍ NOVOROZENECKÉ

Pokud už váš poklad běhá po bytě, je na
úvahy o prevenci trochu později, pokud
ale teprve o mateřství uvažujete, určitě
byste měla vědět, že základ imunitního
systému se zakládá už v těhotenství. Je

a časné kojenecké je z hlediska příštího
vývoje dítěte a jeho nástupu do kolektivu nejdůležitější. Imunitní systém je totiž
v době narození připraven na svou funkci, kterou se však ještě nenaučil, a valnou
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část tohoto učení musí zvládnout v raném období. Setkává se s řadou tzv. antigenů, se kterými musí reagovat, a poprvé
se setkává s infekcemi, jež ho budou doprovázet celý život (se zvýšenou frekvencí
právě v době nástupu do školky a školy).
S imunitním systémem novorozence je
třeba zacházet šetrně. Nejlepší stravou
je samozřejmě kojení, obsahující součásti
imunitního systému matky, které překlenují období, kdy novorozenecký systém
ještě nedospěl plné funkčnosti. Nicméně
současný způsob zpracování kravského
mléka určeného novorozencům je také
vyhovující a není třeba propadat panice
při případných problémech s kojením.
Správná volba umělé stravy je výbornou
akvizicí do budoucna. Dostatek spánku,
nevystavování dítěte zbytečným infekcím,
sledování jeho stavu, pravidelné návštěvy

Předškoláček

poradny, to vše přirozeně patří k podpoře
zdraví dítěte i jeho imunitního systému.
Ve věku kojeneckém je třeba klást důraz
na stravu. Dodržování správného zavádění kravského mléka, zeleninových,
ovocných a obilných příkrmů ve správnou
dobu se později určitě odrazí v jeho imunitních schopnostech.

DŮLEŽITÝ JE REŽIM DNE
V batolecím a posléze i předškolním období je třeba dbát nadále na řádný režim dne
a prevenci špatných návyků a alergií. Možné alergie je vhodné diagnostikovat včas.

Glukánek - sirup pro děti od 1 roku

www.gynpharma.cz

Účinná prevence pro vaše dítě pro posílení obranyschopnosti
v období virových infekcí nebo při opakujících se infektech
(např. v dětských kolektivech)
Glukánek sirup je doporučen Českou pediatrickou společností jako doplněk stravy pro děti již od 1 roku věku.
Jako sladidlo je použita fruktóza a tudíž je sirup vhodný i pro diabetiky. Má pomerančovou příchuť.
V sirupu použitý betaglukan je izolovaný z pekařských kvasinek Sacharomyces cerevisie a je v min. 70% čistotě.
Vysoká čistota zaručuje účinnost!
Sirup neobsahuje žádné známé škodlivé konzervační látky.
Doporučujeme užívat nejméně 3 měsíce.

Žádejte ve vaší lékárně. doporučená
oporučená cena cca 180 kč.

další výrobky s vysoce účinným kvasničným betaglukanem zn. Goldcell:
• betaglukan iMu 200 mg s inulínem v balení 30, 60, 120 tobolek
• betaglukan forte 250 mg s vitamínem c v balení 30 tobolek

více informací
získáte na

www.glukanek.cz
www.betaglukan.cz
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Nejlepší léčba alergií je ta, která zamezí styku alergenu s dítětem – k tomu je
ovšem třeba alergen znát. V současné
době je řada možností, jak alergeny
rozpoznat, ale mnohdy se ani po společné snaze rodičů a lékařů nepodaří
původce alergie najít.
Pro všechny alergiky – ale i zdravé děti
a jejich rodiny – je třeba dodržovat
určité zásady omezující vznik alergií.
K základním patří nekuřáctví v rodině,
zdravé, větrané prostředí bez koberců,
péřových pokrývek. Důležitá je i vhodná strava.
Výběr zvířete do rodiny by měl být
dobře uvážen. Pokud již dítě má zvířátko, na které je fixováno, a prokáže
se, že je na ně alergické, bude mu
ubližováno v obou případech. Když
si zvířátko ponechá, bude vystavováno opakovaným alergickým reakcím,
pokud mu je odebereme, může dojít
k extrémnímu stresu, což opět neprospívá ani imunitnímu systému.
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A JDEME DO ŠKOLKY…
A jsme už u výše jmenované školky. Většina našich dětí přichází do mateřské školy
ve třech letech. Pobyt ve školce je třeba
dobře připravit, s dítětem probrat, vybrat
dobré předškolní zařízení a připravit si
možnosti na určité přechodné období,
kdy bude třeba dítě na školku zvyknout
a umožnit mu v případě onemocnění řádnou rekonvalescenci. Postupné zvykání je
většinou přínosné pro obě strany.
Do školky je vhodné nastupovat v pozdních jarních nebo podzimních měsících,
kdy je dítě otužilé a není uprostřed období infektů. Také režim vstávání je v našich
podmínkách velmi nešťastný a zvláště
v zimě velmi zatěžující. Pokud to rodinný
režim umožňuje, je velmi přínosné budit dítě v jeho přirozeném čase, nechat
ho posnídat, pohrát a potom odvést do
školky.
Pokud dítě do školky nechodí, je vhodné je tam zapsat alespoň v posledním
předškolním roce. Z principů fungování
imunity vyplývá, že pokud se imunitní

systém s infekcí nesetká, nereaguje na ni
v pozdějších expozicích dostatečně účinně. Proto je vhodné, aby se dítě s některými infekcemi setkalo před nástupem do
školy, kdy je chybění při vyučování problémem.

KDYŽ IMUNITA NEFUNGUJE…
S nástupem do školky se často projeví porucha imunity. V tom případě ji třeba se
obrátit na obvodního lékaře a jeho prostřednictvím na imunologa. Imunologické
vyšetření je nyní široce dostupné a u dětí
s opakovanými infekty při nástupu do
kolektivu je plněn indikováno. V tomto
případě by také nemělo být úzce specializované. Mělo by totiž rozhodnout, zda
se jedná o mírnou či závažnou poruchu
v oblasti protilátek či buněk imunitního
systému, nemělo by opomenout i některé skryté alergie a mělo by se dotknout
i dalších možných příčin opakovaných
onemocnění.
Tyto příčiny mohou být někdy nenápadné. Mezi nejčastěji opomíjené patří v dětském věku nejrůznější nesnášenlivosti

složek potravy, hlavně kravského mléka
a lepku, které se někdy neprojevují typickými zažívacími problémy, ale i opakovanými infekcemi, např. záněty středouší.
Dále to bývají chronické zdroje infekce,
např. v neošetřených zubech nebo oblasti nosohltanu (např. zvětšené nosní
mandle). Čím je dítě mladší, tím častěji
se mohou objevit i další příčiny pediatrické, jako jsou různé vrozené vady a jejich
důsledky.
V případě poruchy imunity platí zásada
dobré spolupráce s lékaři, aby byla co
nejdříve stanovena diagnóza. Návštěva
lékaře a určení problému je na prvním
místě. Pak by měly přijít na řadu, samozřejmě na základě konzultace s ním, přípravky na poruchu imunity.

Zdroj: Vydavatelství Portál, MUDR. Anna
Šedivá, CSc.
Foto: SAMphoto.cz
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Svět áků
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Jsem od narození
levák a na svět jsem
přišla v době, kdy už
naštěstí leváci nebyli
bráni jako nějací exoti
a skončilo období, kdy
je ve škole přeučovali
na praváky. Přesto
nemohu říct, že žít
jako levák je úplně
jednoduché.

Škola základ života

Celé dětství jsem například bojovala se škrabkou na brambory, se kterou ne a ne se naučit
zacházet. Až postupem času mi došlo, že to
bude tím, že je určena pro praváky. Stejný
problém jsme měla s příborem a dodnes si ho
v restauraci musím otočit, abych si byla schopna nakrájet maso. Není to úplně jednoduché
používat druhou roku. Například klika na dveřích, otvírání dveří na autobusech, počítačová
myš, to vše je určeno pro praváky... Pravdou
je, že mnoho z těchto věcí dospělým levákům
nedělá žádné problémy, protože si jednoduše
zvykli a přizpůsobili se. Větší problémy se však
dají pozorovat u dětí.

JE VAŠE DÍTĚ LEVÁK?
„Většinou se dominance ruky vyhraní mezi
pátým a šestým rokem života dítěte. Nevyhraněná dominance ruky je důvodem k odkladu školní docházky. Zhruba u 2% populace
nedojde k vyhranění dominantní ruky, pak je
vhodné řídit se dominancí oka a nohy, a pokud ani ty nejsou vyhraněny, je vhodné přiklonit se k pravé ruce. Rozhodně není dobře psát
či kreslit oběma rukama“ zdůrazňuje speciální
pedagog Mgr. Světlana Drábová.
Naštěstí je v dnešní době násilné přeučení
leváka na praváka již minulostí a pedagogo-

vé jsou dobře informováni o schopnostech
a možnostech levorukých dětí. I přes dostatečnou osvětu však stále narážejí malí leváci
na mnoho nepříjemných situací a nedorozumění. Největší chybou rodičů je intuitivní
podávání věcí dětem do pravé ruky nebo
ukazování praktické činnosti pravou rukou.
Děti, které to táhne používat levou, jsou
z toho zmatené a zkoušejí to pravou i levou
rukou. Podobným případem je, když děti
pozorují své rodiče praváky nebo kamarády
a vidí je používat pravou ruku. Nechtějí vyčnívat z řady nebo se odlišovat, a proto zkoušejí
věci dělat také pravou rukou, i když se při tom
necítí přirozeně. S dalšími obtížemi se levoruké děti setkávají při nástupu do školy. Učit
se psát první písmenka inkoustem je pro ně
náročné a téměř vždy skončí s kaňkami v sešitu a zašpiněním rukou. Problémy mají i při
rýsování, kde nevidí na čísla a kvůli tomu jsou
často jejich úkoly nepřesné, přerušované nebo
kostrbaté. Levákům se ve škole podobně nedaří i při kreativních předmětech, například při
stříhání nůžkami přizpůsobenými pro praváky.
Celková nešikovnost při manipulaci se školními pomůckami a zaostávání za spolužáky mohou mít negativní dopady na psychiku dítěte.
Nepomáhají ani rodiče, kteří mají problém na-

cvičovat s malými leváky psaní, protože leváci
mají jiný úchop a sklon ruky než praváci.
Pera (např. Centropen TORNADO COOL
nebo Stabilo EASYoriginal – roller, pro leváky, který se nerozmazává), nůžky a ořezávátka, dostanete i v klasickém papírnictví.

JAK PŘISTUPOVAT
K LEVORUKÝM DĚTEM?
Pokud máte doma leváka, je třeba mu vysvětlit, že někteří lidé používají více pravou ruku
a někteří levou, a že je to úplně normální.
Dítě se pak nebude cítit pod tlakem a odlišně od svých kamarádů. Nejdůležitější je přistupovat k němu s trpělivostí a láskou. Aby
zvládlo další milník ve svém životě v duševní
i fyzické pohodě, pořiďte mu školní pomůcky
pro leváky. Usnadní mu školní úkoly a nebude
muset bojovat s pomůckami pro praváky. Pera
(např. Stabilo EASYoriginal - roller, pro leváky,
který se nerozmazává), nůžky a ořezávátka,
dostanete i v klasickém papírnictví. Speciálnější pomůcky jako pravítko a sešity najdete
ve specializovaných internetových obchodech
pro leváky. Když bude dítě starší je, dobré mít
i kuchyňské potřeby ve variantě pro leváky,
jako například škrabka na brambory, otvírák
konzerv nebo nůž na chléb.

ART. 4775

NOVINKA

DOKÁŽEŠ
TO NAPSAT?
TO SI PIŠ!
školní roller v atraktivním designu

měkké ERGO držení s masážními body
pro praváky, leváky i dysgrafiky
náhrada plnicích per
modrý zmizíkovatelný inkoust
šířka stopy 0,3 mm

www.centropen.cz

kvalita, která inspiruje
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Pikantnosti

o levácích

•

10–15% populace je levoruká.

•

V mnoha částech světa (Indie,
Indonésie,) je neslušné jíst levou
rukou nebo jí přijímat dary.

•

Eskymáci považují levoruké lidí
za čaroděje.

•

V minulosti bylo v církevním
prostředí leváctví považováno
za vliv ďábla.

•

Kalhoty, které mají jen jednu
zadní kapsu, ji mají vždy na
pravé straně.

POLITICI:

SPISOVATELÉ
A FILOZOFOVÉ:
PRŮMYSLNÍCI
A OBCHODNÍCI:

Slavní
leváci

Julius Caesar, Jana z Arku, Ludvík XVI.., Mahátmá Gándhí,
Benjamin Franklin, Princ Charles, Winston Churchill,
Fidel Castro. Leváci byli i poslední tři američtí prezidenti Ronald Reagan, Bill Clinton a George Bush.
Herbert George Wells, Friedrich Nietzsche, Lewis Carroll,
Johann Wolfgang von Goethe, Hans Christian Andersen,
Franz Kafka.

Henry Ford, David Rockefeller, John D. Rockefeller,
Bill Gates.

SKLADATELÉ:

Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Robert Schumann,
Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Maurice Ravel.

SPORTOVCI:

John McEnroe, Martina Navrátilová, Pelé, Monica Selešová,
Diego Maradona, Michel Platini, Mike Tyson, Jimmy Connors,
Rafael Nadal.

HUDEBNÍCI:

Paul McCartney, Phil Collins, Kurt Cobain, Jimi Hendrix,
George Michael, Sting.

MALÍŘI
A SOCHAŘI:

Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens,
Paul Klee, Henri de Toulouse-Lautrec.

HERCI
A REŽISÉŘI:

Bruce Willis, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, Robert de Niro,
Gary Oldman, Brad Pitt, Robert Redford, Keanu Reeves,
Sylvester Stallone, Demi Moore, Sarah Jessica Parker, Steve
McQueen, Nicole Kidman, Jim Carrey, Milla Jovovich, Charlie
Chaplin, James Cameron.
Zdroj: stabilo.cz, jak-spravne-psat.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Zdravé svačiny
Blíží se konec září a možná již mnohým maminkám dochází inspirace
na školní svačinky. Chleba, rohlík a zase chleba – kdo by měl chuť
jíst pořád to samé…

POJĎME SE PODÍVAT, CO BY
ŠKOLÁKŮM MOHLO ZACHUTNAT.
Pokud dětem nestíháme připravovat snídaně, pak se ještě dají přimhouřit oči, ale
pokud jim nestíháme dát s sebou do školy ani svačinu, bez nadsázky si zahráváme
se zdravím našeho potomka. Nejen že
bude mít problém se soustředit na učení a bude bez energie, ale nejspíš si také
koupí v nejbližším obchodě nebo automatu cukry napěchované sušenky, které
sice na chvíli hlad zaženou, ale jsou jako
každodenní svačina naprosto nevhodné.
Pokud si dítě ani samo svačinu nekoupí,
může se jeho čekání na první denní jídlo
protáhnout až do půl druhé, kdy teprve
končí dopolední výuka řadě školáků!

PITNÝ REŽIM JE ZÁKLAD
Dříve než se pustíme do jídla, měli bychom
se zamyslet nad tím, zda naše děti mají
vhodný pitný režim. Předpokládám, že to,
že vaše dítě odchází do školy s lahvičkou
plnou pití a skutečně ji během dopoledne
vypije. Co by měla lahvička obsahovat?
Nejvhodnější bude voda, či minerálka.
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Samozřejmě můžete zkusit i ovocný čaj
nebo některý s nápojů pro děti. Raději
však volte ty méně slazené.

NEVHODNÉ SVAČINY
Podíváme se na méně vhodné varianty
svačin z praktického hlediska. Třeba takový jogurt může být pro menší děti ne úplně bezpečnou svačinkou. Snadno se protrhne a vylije do tašky, případně se jím děti
při otevírání potřísní. Neznamená to však,
že bychom tuto zdravou svačinku neměli
dětem dopřát. Jen je nutné ji zabalit do
svačinového boxu, či ještě lépe – domluvit
se se školou, zda by děti nemohly dostávat mléčnou svačinku přímo tam. Malá
pitíčka s brčkem se nedají opětovně uzavřít, což někdy nemusí být příliš praktické
– lépe je volit pití v uzavíratelné láhvi. Uvařené vajíčko natvrdo také není to pravé,
obzvlášť když jej dítko zaštrachá na dno
tašky a přijde se na něj až po pár týdnech.
Díky pár minutám stráveným naporcováním ovoce a zeleniny si můžeme ušetřit
daleko více času stráveného praním triček
potřísněných od rajčete nebo melounu.

CO DĚTI VE SVAČINOVÉM
BALÍČKU POTĚŠÍ?
Určitě nemá cenu děti nutit jíst něco, co
jim nechutná. Na druhou stranu určitě nechceme dítěti denně dopřávat jen to, co
jeho mlsnému jazýčku lahodí nejvíce, tedy
čokolády a sušenky. Co tedy zkusit takový
kompromis, kdy si dítě například na každý
pátek vybere a připraví svačinu úplně samo.
Třeba nakonec zjistí, že svačiny od maminky
mu vyhovují mnohem více. Při jejich přípravě bychom měli dbát na to, aby kompletní
svačina vždy obsahovala kombinaci bílkovin,
sacharidů, tuků a kousek ovoce či zeleniny...
Svačinku můžeme rozdělit na více dílů, aby
se dítko mohlo najíst častěji, případně aby
netrpělo hlady při odpoledním vyučování.

TIPY NA SVAČINOVÉ MENU
PRO ŠKOLÁKA
•

•

tmavé pečivo s margarínem, tvrdým
sýrem či šunkou a malým zeleninovým salátem
tmavé pečivo s pomazánkami, například rybí, tvarohovou, sýrovou
a k tomu nezbytný kousek zeleniny

Škola základ života
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•
•

•
•
•

•

toust zapečený se sýrem, šunkou
a rajčaty.
sladkou variantou svačiny může být
domácí dezert z piškotů nebo celozrnných lupínků a tvarohu, případně
pudink proložený čerstvým ovocem
ovocný salát ze sezónního ovoce
s trochou bílého jogurtu
zeleninový salát se sýrem a pečivem
pro rychlé dodání energie může mít
dítko v tašce „železnou zásobu”
v podobě trochy sušeného ovoce
a ořechů či müsli tyčinku
Zapomínat bychom neměli ani na
mléčné výrobky, které by měly být
pravidelnou součástí svačin školáků

MALÉ FINTY PRO VELKÉ
ŠKOLÁKY
Děti samozřejmě těžko přesvědčíte, že
zdravé věci jsou také dobré. Vyzkoušejte ale malou fintu a zabalte vitamíny do
veselé podoby. Skvělým tipem je hamburger s cizrnovým karbanátkem. Pokud
bude alespoň trochu vypadat jako od
MC Donalda, nebude se už dítě tolik zabývat jeho obsahem. Vyhrát si můžete

i s pomazánkami. Připravte mrkvičkovou
pomazánku s pomazánkovým máslem,
margarínem, nebo tvarohem, namažte
ji na tmavý toustový chléb, obložte plátkem salátu a ozdobte třeba ředkvičkou.
Můžete také kombinovat mléčné výrobky, jako je jogut nebo ovocné kefírové
mléko s celozrným rohlíkem a jablíčkem
nebo jiným ovocem podle ročního období. Mnoho variant také nabízí tvrdé sýry,
drůbeží šunky a zelenina.

•
•

•

•

•
A co radí nutriční terapeutka PhDr.
Karolína Hlavatá?
Připravila seznam svačinek od nejméně
energeticky výživné až po tu nejvíce. Tudíž malý návod pro ty, kteří bojují z nadváhou…

VHODNÉ TIPY NA SVAČINY
DO ŠKOLY DLE ENERGETICKÉ
HODNOTY
•
•
•

1 bílý jogurt, 100 g hroznového vína
(můžete použít jakýkoliv druh ovoce)
Jablko se sýrem Cottage (jablko, balení sýra Cottage)
1 müsli tyčinka, 1 polotučný jogurt

Nové

JOGURTÍKa Y

Šmoulové
Hello Kitty
a vanilka
ě:: jahoda,
huttě
- dvě přříích
školky i školy
do
ka
in
ač
- vhodná sv

www.dairy4fun.com
www.mlekarna-valmez.cz

250 ml jogurtového nápoje, tmavý
rohlík
Knuspi chléb se sýrem a rajčetem
(3 plátky Knuspi chleba, tavený sýr
nebo žervé, 1 rajče)
Křehký chléb s bylinkovým sýrem
(křehký chleba, Lučina smíchaná
s bylinkami podle vlastní chuti)
Celozrnná bageta s mozzarelou
a rajčetem (celozrnná bageta, margarín, rajče a ledový salát)
Tmavá bageta s tuňákem (tmavá bageta, sýr, tuňák, ledový salát)

PŘÍKLADY NEVHODNÝCH SVAČIN
•
•
•
•

Pečivo s máslem a trvanlivým salámem
Chléb, párky, hořčice
Koblihy s marmeládou
Hamburger s hranolky

Zdroj: Monamie.cz, vareni.cz,
yesneyes.cz
Foto: SAMphoto.cz

Chutná a výživná.

I když to nemůžete vidět,
Rama je rostlinného
původu a obsahuje
esenciální mastné kyseliny
Omega 3 a 6.

Co můžete vidět?

To, že Rama opravdu
chutná.

ÝCH
V
O
N
V
ECH.
L
A
B
O

Zdraví

Zázračná

ALOE VERA

Aloe vera,
rostlina, která je
jako zázračný lék
známá po celém světě konečně
našla své uplatnění i u nás.
Aloe vera pochází z Afriky a Středomoří,
dnes bychom ji však našli snad po celé planetě. Stala se nejen oblíbenou pokojovou
rostlinou, ale pro mnohé i nepostradatelným lékem. Její listy jsou zásobárnou průzračného gelu, plného blahodárných a léčivých látek pro naše tělo.
Aloe je velice nenáročná na pěstování,
jsou jen dvě základní věci, na které je třeba pamatovat - nemá ráda přílišnou zálivku a nepřestojí mráz. U nás ji lze pěstovat
buď v květináči v bytě, ve skleníku, v létě
ji můžeme umístit ven, ale na zimu opět
přenést domů. Díky její popularitě není těžké sehnat rostlinu aloe vera v zahradnictví,
květinářství nebo loupeží mladého výhonu v květináči u kamarádky. Péče o ni je
opravdu jednoduchá, stačí jí zajistit dostatek světla, jednou týdně zalít a za tak málo
péče se nám stokrát odvděčí.

JAK ALOE VERA POUŽÍVAT
Listy aloe vera se skládají ze dvou hlavních složek. Slupka listů obsahuje latex, který má palčivou hořkou chuť. Při kontaktu s pokožkou
může působit dráždivě a nedoporučuje se ani
k běžnému užití vnitřnímu. Dříve se sice aplikoval jako projímadlo, ale protože může způsobovat silné křeče v trávícím traktu, od jeho
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laického užívání za tímto účelem se ustoupilo.
Druhou, pro nás důležitější, složkou listů aloe vera je gelová průhledná tekutina
ukrytá pod slupkou, která je právě nositelem nejvýznamnějších látek obsažených
v této rostlině. Najdeme v ní množství pro
tělo velmi důležitých aminokyselin, minerálů (hořčík, zinek, vápník, chróm, měď, draslík, sodík), vitaminů (A, C, některé vitaminy
skup. B, kyselinu listovou) a jiných významných substancí, je to opravdu vysoce kondenzovaný zdroj zdraví prospěšných látek.
Při zpracování listu aloe odříznutého přímo
z rostliny je tedy bezpečnější se vyhnout
slupce kvůli jejím dráždivým účinkům - list
nejlépe podélně rozpůlíme a lžičkou z něj
seškrábneme gelovou vrstvu. Tento čistý gel
pak můžeme aplikovat přímo na postižené
místo na naší kůži, nebo pro další zpracování k vnějšímu či vnitřnímu použití. Máme-li
problém s užitím gelu z rostliny, samozřejmě je možné gel zakoupit v lékárně. Nabízí
se v mnoha modifikacích, samozřejmě, čím
více koncentrovaný a čím méně parfémovaný, tím pro vás lépe.

VNĚJŠÍ UŽITÍ ALOE
Blahodárné účinky aloe vera na naši kůži jsou
všeobecně známé. Můžeme ji použít jako

první pomoc na mnoho menších poranění
kůže, jako jsou různá škrábnutí, odřeniny,
popáleniny, spálení sluncem, bodnutí a kousnutí hmyzem. Téměř okamžitě nám poskytne
pocit úlevy od bolesti, zmírní svědění a zarudnutí postiženého místa a příjemně chladí, což
jsou účinky, které zaregistrujeme běžnými
vjemy. Jsou však i takové, které hned necítíme a nevidíme, o to jsou však přínosnější.
Čistý gel z listů aloe a přírodní produkty založené na jeho bázi se doporučují při léčení mnohých kožních nemocí, kde bychom
jinak byli nuceni používat různé „dryjáky“
s nepříjemnými a někdy i zdraví škodlivými
vedlejšími účinky. Aloe se připisují protizánětlivé, protiplísňové a antibiotické účinky.
Proto ji můžeme často velice úspěšně používat na léčbu neduhů, jako jsou akné, ekzémy, opary, lupenka a plísňová a zánětlivá
onemocnění kůže. Urychluje hojení postižených míst a zmírňuje nepříjemné projevy
těchto nemocí.
Dalším pozitivním účinkem na naši kůži je
výrazná schopnost hydratace, čehož se dá
využít nejen k ošetření popálenin, opaření
či spálení sluncem, ale i za účelem zvlhčení
jakkoli vysušené pokožky. Tento okamžitý
účinek si můžeme jednoduše vyzkoušet
na dehydrované pokožce, například na su-

Zdraví

chých rukou. Gel aplikovaný přímo na kůži
do ní proniká mnohem lépe než ona postrádaná voda. Už při prvním použití máme
pocit, jako by se naší vyschlé unavené kůži
vrátil život, je hebká a příjemná na dotyk.

kloubních nemocí. Používají se jako prostředek pro celkové posílení imunity, čímž
působí jako prevence proti nemocem. Díky
zvyšování odolnosti organismu mohou být
také přínosné v případě méně specifických
onemocnění, jako jsou alergie
Pokud budete kupovat produkty z Aloe vera, vždy se poa ekzémy. U doma vyrobenédívejte, jakou mají koncentraci.U řady produktů se totiž
ho sirupu z aloe i u hotového
neuvádí, kolik aloe obsahují. Také produkty často obsazakoupeného výrobku je třeba
hují řadu dalších příměsí, které po citlivou pleť a také pro
dodržet předepsané dávkování
dětskou pleť nejsou ideální – jedná se právě o parfémy,
a dobu aplikace, v obou přípaparabeny, vazelínu , barviva a další. V neposlední řadě je
dech se aloe užívá vnitřně jako
podstatné, jaká aloe je v produktech využita. Idéálni je
časově omezená kúra. (V těhoekologicky pěstovaná Aloe a tzv. aktivní Aloe.
tenství by se aloe užívat vnitřně
neměla).
VNITŘNÍ UŽITÍ ALOE VERA
Sirup z aloe nám ale může být pomocníI v případě vnitřního užití používáme raději
kem, i když nemáme zrovna pocit, že nám
pouze tekutý gel, tedy vnitřní část listu bez
něco chybí. Pomůže nám zvýšit obranysslupky. V posledních letech se na našem
chopnost našeho těla a zlepší odplavování
trhu objevuje i množství prostředků s obsausazených toxinů. Někteří odborníci tvrdí,
hem výtažků z aloe vera k vnitřnímu užití.
že aloe dokáže ochránit naše tělo před něPřipisují se jim opravdu významné pozitivkterými druhy rakovinného bujení a že je
ní účinky na naše tělo, jako jsou například
jedním z nejsilnějších přírodních zpomalodetoxikace organismu, výrazné zlepšení
vačů stárnutí organismu.
zažívání, zefektivnění metabolismu látek v našem těle, léčení nemocí trávicího
traktu, regulace krevního tlaku, snižování
Zdroj: Fiftyfifty.cz
hladiny krevního cukru u diabetiků a léčba
Foto: SAMphoto.cz

Tak co říkáte, nestálo by
za to tuto zázračnou
rostlinku vyzkoušet?

Zdraví

Syndrom

oka

kancelářského
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Také pracujete v kanceláři
a také přijdete domů a pálí
a svědí vás oči? Možná
jste to dodnes nedokázali
nazvat správným jménem,
ale pravděpodobně
trpíte tzv. syndromem
kancelářského oka.

Zdraví

Pokud bychom pátrali po hlavním důvodu,
proč naše oči trpí, za hlavního „viníka“
bychom mohli označit malou frekvenci
mrkání. Při pohledu na obrazovku monitoru máme totiž tendenci přestat mrkat
a upíráme svůj zrak pouze na jeden bod
na monitoru.
Tento problém se stává aktuálním nejen
pro dříve narozené, ale jeví se jako významný i pro dnešní mladou generaci, která
následkem pobytu v klimatizovaných prostorách, celodenní prací na počítači či několikahodinovým sledováním televize pociťuje čím dál častěji na vlastní kůži příznaky
syndromu kancelářského oka. Mezi ně patří široká paleta projevů od pálení, svědění,
pocitu dráždění cizím tělískem, přes světloplachost, rozostřené vidění, až po zvýšené
slzení či bolest při aplikaci očních kapek.
Situace v čekárnách českých očních lékařů
to pouze potvrzuje, celých 20% jejich pacientů přichází právě s těmito problémy. Je
však třeba říci, že tento výčet není úplný,
protože vnímání obtíží má ryze individuální
charakter. Problémy totiž mohou vyvolat
i hormonální změny, nošení kontaktních
čoček nebo vedlejší účinky užívaných léků
včetně antikoncepce.

Jak bojovat se syndromem
kancelářského oka?
Samozřejmě důležité je zvolit vhodnou léčbu. Pokud vám nebudou první
kapky vyhovovat, neztrácejte naději,
i pro vás se jistě najdou ty správné.
Vhodným pomocníkem může být
i pravidelné cvičení oční jógy, která
umožní rychlejší rehabilitaci po celodenní práci, uvolní oční svaly a akomodaci. Její každodenní praktikování může pomoci předejít oční únavě
a přispěje k zachování dobrého zraku.

KDYŽ JE OKO SUCHÉ,
POMÁHAJÍ UMĚLÉ SLZY
Pacientům, kteří trpí syndromem kancelářského oka, lékaři doporučují oční
kapky, které označujeme jako tzv. umělé slzy. Při jejich volbě je však zapotřebí
najít ty, které vám budou nejlépe vyhovovat. Někteří lidé například špatně snáší kapky s konzervanty, problémy dělají
především lidem, kteří nosí kontaktní

čočky. Naopak jim mohou vyhovovat
kapky s roztokem hyaluronátu sodného,
který na povrchu oka vytváří rovnoměrný, stabilní a dlouho ulpívající zvlhčující
film. Spolu s přirozenými slzami tak napomáhá rychlejší obnově epitelu rohovky
a tím i regeneraci celého povrchu oka.
Zdroj: Doktorka.cz
Foto: SAMphoto.cz

ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ KAPKY

BEZ KONZERVAČNÍ LÁTKY A BEZ FOSFÁTŮ • SNÁŠENLIVOST SE VŠEMI DRUHY KONTAKTNÍCH ČOČEK
Pro lepší zvlhčení očního povrchu v důsledku poruch citlivosti vyvolaných vlivy
vnějšího prostředí, jako je suché oko, pocit cizího tělesa v oku a nebo při pálení očí,
nebo po operačních zákrocích na oku
u
Hyaluronát sodný 1mg/ 1 ml

HYLO-COMOD®
K intenzivnímu a léčebnému zvlhčení povrchu oka při silnějším nebo chronickém
pocitu suchého oka a po operačních zákrocích na oku
Hyaluronát sodný 2 mg/ 1 ml

HYLO®-GEL
Pro zvlhčení a podporu hojení poškozeného povrchu oka, např. v důsledku suchého
oka po operačních zákrocích
Hyaluronát sodný 1mg/ 1 ml a dexpanthenol

HYLO-CARE®
Pro zvlhčení a péči o rohovku a spojivku při podrážděných, červených, pálících
a svědících očích
Hyaluronát sodný 1 mg/ 1 ml a heparin

HYLO-PARIN®
URSAPHARM spol. s r.o.,
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Tel.: 323 622 750, Fax: 323 622 649
info@ursapharm.cz; www.ursapharm.cz

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ NEBO OČNÍ OPTICE

Zdraví

Jak na vši
V poslední době přibývá stížností na výskyt vší v dětské
populaci. Mnohdy rodiče uvádějí, že provedou
všechna doporučená opatření, ale po čase je dítě opět
zavšivené, protože si přineslo nákazu ze školny nebo
školky. Chceme proto přinést několik informací o tom
co jsou to vši (cizí název pro zavšivení je pedikulóza)
a jak se tohoto nepříjemného hmyzu zbavit.
Veš dětská (nebo také vlasová či hlavová)
žije v lidské kštici, nejčastěji však bývá nalézána u dětí. Je dlouhá 2-4 mm, samička
klade denně 3-4 vajíčka, která připevňuje
pevně k vlasu v těsném sousedství pokožky
(tzv.hnidy). Žije asi 3 týdny a za tu dobu naklade 100-140 vajíček. Rychlost vývoje pak
závisí na teplotě, z vajíček se líhnou larvy,
z nich pak asi za 20 dnů dospělé vši. Larvy
i dospělé vši se živí krví, kterou sají přizpůsobeným ústním ústrojím několikrát denně. Bodnutí silně svědí, při škrábání může
být do kůže zanesena bakteriální infekce
a vzniká obraz ekzému a hnisání kůže.
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JAK ZAVŠIVENÍ POZNÁME
Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní
nás na ně mnohdy nesnesitelné svědění kůže
hlavy, které nutí děti ke škrábání. Dospělé vši
můžeme vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváček) nejlépe na bílý papír, prohlídkou hlavy
můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá
vajíčka - hnidy, kterých je nejvíce za ušima
a v zátylí. Podle výšky hnid na vlasu můžeme odhadnout délku trvání infekce. Jsou-li
hnidy těsně u hlavy, je napadení vší hlavovou
čerstvé. Veš dětská se šíří hlavně přímým stykem, zejména v kolektivech, jako je rodina,
předškolní a školní kolektivy, ubytovny a pod.
V menší míře pak prostřednictvím různých
předmětů (hřebenů, kartáčů na vlasy, pokrývek hlavy, ložního prádla). Postiženy jsou

především osoby s nízkou hygienickou úrovní,
napadeny však mohou být i osoby přísně dodržující osobní hygienu. Léčba musí být zaměřena jak na dospělé jedince, tak na všechna
vývojová stádia, zvláště hnidy.

JAK SE VŠÍ ZBAVIT?
Lékem volby je desinfekční šampon či sprej,
nebo i další preparáty, o kterých vás mohou
informovat zaměstnanci lékárny nebo prodavači drogerií. Všechny preparáty je nutné použít dle návodu, který je uveden na každém
výrobku. Pro úspěšnost léčby je třeba léčbu za
6-12 dní zopakovat, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Při likvidaci infekce je třeba ošetřit desinfekčními přípravky
hřebeny a kartáče (ty je možno také vyvařit),
textilie vyprat a vyžehlit. Všeobecným předpokladem v prevenci před zavšivením je osobní
hygiena, především časté mytí hlavy, při výskytu vší okamžité ošetření hlavy, v kolektivu
léčba všech jedinců, v neposlední řadě také
dodržování hygieny v holičství a kadeřnictví.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Samphoto.cz
zdroj: Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě: khsova.cz

Nebojte se vší!
Robi Comb Pro je nová generace elektronického likvidátora vší, který
využívá inovativní, patentovanou a efektivní metodu k odstranění vší
bez chemie a rizika. Okamžitě identifikuje a zabíjí vši při kontaktu s hrotem hřebenové jednotky.

Ta pracuje ve dvou režimech:
1) Zjištění přítomnosti vší
Po zapnutí v tomto režimu přístroj začne bzučet a přestane, jakmile
narazí na první vši. Přístroj začne znovu bzučet po vyčištění hřebenové
jednotky přiloženým čistícím kartáčkem s lupou.
2) Likvidace vší
Po zapnutí v tomto režimu přístroj začne bzučet a ničí vši. Po usmrcení první
vši se změní tón bzučení, ale přístroj pokračuje v likvidaci dalších vší.

Použití Robi Comb Pro člověka nijak
neohrožuje a přístroj může být použit
v každém věku.
Bližší informace na

www.mirates.cz

Zdraví

Chcete lék bez nežádoucích
vedlejších účinků? Svěřte se
do péče přírody a vybírejte
přípravky s přírodními
složkami. Některé bylinky
vám možná rostou na
zahrádce, jiné si můžete
pořídit na parapet nebo
i do bytu. Představíme vám
rostlinky, ze kterých si masti,
čaje a tinktury zvládnete
připravit sami. A pokud
ne? Stačí navštívit nejbližší
lékárnu či drogerii a přinést
si domů některý z léčivých
sirupů, či krémů…
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Zdraví

ALOE VERA (ALOE VERA)
JAKO VŠELÉK V KVĚTINÁČI
Aloe je odolná a léčivá pokojová rostlina, pochází z oblastí severní Afriky a Madagaskaru.
Pro své léčivé vlastnosti je však pěstovaná po
celém světě. Dužnaté listy obsahují mnoho
vody a řadu cenných látek, proto je lidé odedávna využívají pro léčení a podporu zdraví.

Aloe má širokospektrální použití, můžete ji
použít k očistné kúře a detoxikaci těla, pročišťuje trávicí systém a optimalizuje trávení. Aloe
je blahodárná při žaludečních vředech. Pokrývá je ochrannou vrstvou, podporuje i činnost
buněk tvořících ochranný sliz a napomáhá
postupnému hojení vředů.
Pokud máte rostlinku doma, můžete ji využít například při léčbě popálenin, kdy na
postižené místo přiložíte vnitřní část listu
a necháte působit. Při vnitřním užívání je
potřeba oddělit vnitřní část dužiny od vrstvy, která se nachází těsně pod povrchem
listu. Na našem trhu najdete řadu doplňků
stravy s výtažky aloe, namátkově zde patří kapsle s antioxidačními účinky, sprej pro
namáhanou pokožku, gel pro zklidnění pokožky, ale i nosní sprej a různé typy džusů.
Pokud jste ještě s žádným z přípravků nepřišli do styku, určitě je vyzkoušejte.

TŘAPATKA (ECHINACEA)
SE SPECIALIZUJE NA IMUNITU
Echinacea je krásná a přitom užitečná rostlina. Už indiáni ze Severní Ameriky využívali
echinaceu při bolesti v krku, bolesti zubů
nebo při kašli. Výtažky z této rostliny slouží

k výrobě nejprodávanějších bylinných preparátů v USA i v Evropě. Nejznámější jsou
její účinky na podporu imunity. Podporuje
množení a pohyblivost bílých krvinek, které nás chrání před infekcemi. Účinné látky
jako flavonoidy, polyacetylenové sloučeniny, polysacharidy, terpenické uhlovodíky
a vitaminy působí proti zánětlivým onemocněním, zvláště proti bakteriím a virům.
Pokud rostlinku pěstujete doma, využijete ji
celou: nejúčinnější je kořen, následně květ
a list. Z kořene si doma můžete vyrobit například tinkturu: Nasekaný nebo rozdrcený

Zdraví

kořen přelijte 60% lihem, nechte sedm dní
louhovat a přitom každý den protřepejte.
Následně tinkturu přefiltrujte a jako prevenci
užívejte jednu lžičku denně. Při léčení bolestí
a zánětů v krku lze tinkturu naředit a použít
jako kloktadlo. Tinktury lze aplikovat i zevně
na kůži. Echinacea je složkou řady sirupů
na nachlazení, patří zde například přírodní
sirup Silvanbio obsahující také dříve zmíněnou aloe a vitamin C, nebo Millerův sirup na
kašel. K dostání jsou také bonbóny s echinaceou Marťánci pro děti, kapsle i kapky s výtažky s echinacey, většina produktů slouží
k podpoře imunitního systému, což je vhodné především v období chřipek a nachlazení.

MATEŘÍDOUŠKA ZAHRADNÍ
(THYMUS SERPYLLUM)
UVOLNÍ A PROVONÍ
Mateřídouška je rozšířená po celé Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe,
je známa a používána již od doby starých
Egypťanů. Pokud si mateřídouška může
„vybrat“, vyhledává slunná místa a žije v jakési symbióze s mravenci na jejich písčitých
obydlích. Snadno si ji však vypěstujete na
zahrádce, ale i na balkóně či okenním parapetu. Mateřídouška se vyskytuje v mnoha odrůdách a formách, které se liší nejen
tvarem listů a květenství, ale i vůní a chutí.
Jako koření můžeme používat mateřídoušku
citrónovou, vonící silně po citrónové kůře.
Z mateřídoušky si doma můžete připravit obklady na zánětlivá onemocnění pokožky, při
zánětech dutin je vhodná k inhalaci, svalové
bolesti uvolní jako přísada do koupele. Pokud
nezdřevnatělé bylinné části usušíte (sušíme ve
svazečcích zavěšené na vzdušných místech),
krásně vám provoní byt a vyrobit si můžete
bylinkové polštářky. Nálev z mateřídoušky
uklidní mysl před spaním, kvetoucí nať pomáhá k tišení a zmírnění kašle. Mateřídoušku
můžete nalézt jako přísadu v řadě přípravků,
patří mezi ně dětské čaje či sirupy. Obzvláště
jako dětský sirup proti kašli vašim dětem udělá skvělou službu. Vyzkoušet můžete napří-
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klad Bezkašel, nebo Medový sirup s Mateřídouškou. Své využití si však bylinka našla také
v kosmetice ve formě krémů i pleťové vody,
ale i v kapičkách pro aromaterapii.

DIVIZNA VELKOKVĚTÁ
(VERBASCUM THAPSIFORME)
POMŮŽE PŘI NACHLAZENÍ
Divizna je dvouletá rostlina, pokud je hodně deštivo, vyroste hodně vysoko a vyžaduje oporu, ke sbírání kvítků tak můžete
potřebovat i žebřík. Květ divizny rozpouští
bronchitický exkret a uvolňuje křeče při zánětech průdušek. Mimo to účinkuje protizánětlivě na zanícené sliznice dýchacích
cest. Předepisuje se při akutní a chronické
bronchitidě, spastické bronchitidě, zánětech sliznice krku nebo při astmatu.

Květy divizny sbíráme nejlépe v dopoledních
hodinách. Poté se kvítky suší, je potřeba je
rozložit do tenké vrstvy a s těmi mokrými
nehýbat. V lidovém léčitelství se doporučuje
obklad z čerstvých diviznových listů na otoky,
povrchové vředy nebo hemoroidy. Suché květy se používají ve formě záparu. Při bolestech
v krku se kloktá čaj z květů několikrát denně.
Čaj z divizny se pije při horečce, závrati, nervóze, chřipce, kašli a kolice. Nálev z divizny
chutná velice příjemně nasládle, dobře se
hodí také k doladění bylinných čajů. K obkladům na rány a bércové vředy můžete použít
diviznový olej, k dostání je také tinktura vyrobená z čerstvých květů divizny, nebo sirup
na odkašlání Divizna sirup Klášterní Officína.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
(CALENDULA OFFICINALIS)
HÝČKÁ KŮŽI
Měsíček je léčivá rostlina původem z jihu Evropy, dosahuje výšky až 80 centimetrů. Měsíčku prospívá propustná hlinitopísčitá půda
bohatá na živiny. Látky obsažené v měsíčku
dokáží vyhnat infekci z těla, povzbudit a hojit poranění. Je to významný antioxidant,
zbavuje tělo volných radikálů a tím chrání
buňky našeho těla před poškozením. U této
bylinky není obecně stanoveno žádné omezení jejího dávkování, je všeobecně velmi
dobře snášena a běžně se u ni nevyskytují
žádné vedlejší účinky či alergické reakce.
Doma si z měsíčku může připravit mast: nasekejte dvě velké hrsti květů, stonků a listů
nadrobno, rozehřejte 500g sádla, měsíček
do něj vsypte, nechejte vzkypět, zamíchejte a odstavte. Jeden den nechejte odstát,
ohřejte a přefitrujte přes plátno do určené
nádoby. Tato mast se hodí zejména na ošetření pooperačních jizev, křečových žil, omrzlin či slunečních popálenin. Nejčastěji se však
měsíček používá k výrobě čajů, ten si taktéž
můžete nasušit doma nebo zakoupit v lékárně. K sušení se sbírá celý květ, nejúčinnější jsou květy tmavě oranžové. V kosmetice je
ceněna jeho schopnost zjemňovat pokožku,
proto jej jako složku naleznete v řadě tělových a pleťových krémů.

Na podzim přichází ...
... nachlazení, kašel, chřipky, snížená imunita ...
... řešením mohou být
třeba tyto 3 sirupy se
směsí bylin:

Podzimní
směs,
Imufyt,
Bronchofyt

Jak ?
- posilují imunitu
- podporují vykašlávání
- uleví při suchém a křečovitém kašli
- působí desinfekčně ...

Více informací na:

... vyberte si ...

www.klasterofficina.cz
1-2 s_Klášterní officina_3 druhy.indd 1

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

Ach ty nemoci

Alergie, astma a ekzem
Kýcháte, vaše oči jsou
zarudlé a vy se obáváte,
že místo běžné rýmy se
hlásí nepříjemná alergie?
Pokud s ní už máte
zkušenost, asi ji poznáte
snadno. Pokud vás
navštívila poprvé, možná
se vám bude hodit
malý rádce primářky
Pneumologické kliniky
Fakultní Thomayerovy
nemocnice s poliklinikou
Doc. MUDr. Martiny
Vašákové, Ph.D.
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JSOU ASTMA NEBO ALERGIE
DĚDIČNÉ?
Náchylnost k alergickým onemocněním je
skutečně částečně genetický vázaná, čili
dědičná. K vývoji onemocnění u jedince přispívají nemalou měrou i vlivy prostředí, jako
je styk s alergeny, infekce, které podněcují
„alergický“ typ imunitní odpovědi, pasivní
a aktivní kouření, stres.

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

JAK SE LÉČÍ A DÁ SE VYLÉČIT?
Mezi základní principy léčby astmatu
patří léčba neinfekčního „alergického“
zánětu dýchacích cest, který je podkla-

dem astmatu a pak léčba symptomů, čili
bezprostřední léčba akutních příznaků
(záchvatů dušnosti). Mezi základní protizánětlivé léky u astmatu patří inhalační kortikoidy, méně často je nutné
použit celkově působící kortikoidy, či
jinou protizánětlivou léčbu (antileukotrieny, léčbu protilátkami proti alergickým
protilátkám). K úlevě akutních příznaků
jsou používána tzv. beta-mimetika, která
akutně a krátkodobě průdušky roztahují. Dlouhodobě působící beta-mimetika
někdy používáme v kombinaci s inhalačními kortikoidy k dosažení lepší dlouhodobé kontroly astmatu.

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

Seriál

JE MOŽNÉ ZÍSKAT ALERGII
I V DOSPĚLOSTI? ČÍM JE TO
ZPŮSOBENO?

NA CO BÝVAJÍ LIDÉ NEJČASTĚJI
ALERGIČTÍ?

32 % v roce 2006. Nejčastějším onemocněním je alergická rýma pylová a atopický
ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu všech diagnostikovaných alergických
onemocnění. V roce 2006 bylo lékařem
diagnostikováno astma u 8 % dětí, což
představuje nárůst o polovinu ve srovnání s rokem 1996. U dětí je o něco častější
výskyt astmatu u chlapců, jinak závislost
alergických nemocní na pohlaví není jednoznačně prokázána.

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

DÁ SE ASTMATU ČI ALERGII
PŘEDCHÁZET? JE MOŽNÁ
V LEHČÍCH PŘÍPADECH NĚJAKÁ
DOMÁCÍ LÉČBA NEBO PATŘÍ
ASTMA/ALERGIE VŽDY DO RUKOU
LÉKAŘE?

Ano, alergii je možné získat v jakémkoli
věku. Je to dáno stejným mechanismem
jako u mladších jedinců, genetickou dispozicí a působením zevním faktorů - alergeny
a infekce.

KDO JE ASTMATEM/ALERGIÍ
VÍCE OHROŽEN? DĚTI? MUŽI?
ŽENY?
Alergie je častější u dětí než u dospělých.
Dle dotazníků má příznaky alergie podstatně více jedinců než je hlášeno lékaři. Podle
periodicky opakovaného šetření prevalence
alergií vzrostl počet alergických dětí mezi
roky 1996 a 2006 ze 17 % v roce 1996 na

Neovlivníme genetickou dispozici k alergii,
manifestaci můžeme ovlivnit tím, že snížíme
expozici alergenům. V případě pylů je to velmi obtížné, můžeme po expozici pyly z obličeje či vlasů umýt, či v době kvetení stromů
a trav nevětrat, pokud je sucho a ve vzduchu
je vysoká koncentrace pylů. Koncentraci domácí ch alergenů (roztoči) můžeme snižovat
častým vytíráním a otíráním povrchů, častým praním ložního prádla a snížením teplo-

ty v ložnici, odstraněním látkových a čalouněných povrchů a koberců. V případě alergie
na domácí mazlíčky je pak samozřejmě nejlepší zvíře z domova odstranit. Samozřejmě
platí, že by lidé neměli kouřit, neboť kouření
může ovlivňovat jak dispozici k alergiím, tak
i průběh hlavně astmatu
Samotná diagnóza alergie a nastavení léčby by měly být v rukou odborníka. Astma
by si pacient vůbec sám diagnostikovat ani
léčit neměl.

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

A CO ATOPICKÝ EKZÉM?
Do třetice musíme do kompletního výčtu
onemocnění doplnit atopický ekzém. Výraz
ekzém je odvozen z řeckého slova „ekzeo“

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

Více informací naleznete na
www.sakury.cz a www.pilnikysakury.cz

Seriál
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označující něco, co vyvěrá na povrch, tedy
na povrch kůže. Postižení se může vyskytnout v jakémkoliv místě jejího povrchu,
většinou jako reakce na podráždění buď
z vnějšího, nebo vnitřního prostředí.

CO JE TO ATOPICKÝ EKZÉM?
Atopický (z řeckého „atopos“ – cizí, zvláštní) ekzém, neboli také atopická dermatitida, je zánětlivé onemocnění kůže. Je
charakterizováno svěděním a suchostí pokožky, obvykle se projevující již v ranném
dětství. Má dlouhodobý průběh s opakovanými novými záněty. Atopický ekzém je
také součástí tzv. atopického syndromu,
kdy se společně s ním projevuji senná rýma,
alergie na potraviny, nebo astma. Podle
současných odhadů trpí v České republice
atopickým ekzémem asi desetina obyvatel.
Ekzém je většinou definován jako projev
alergické reakce těla, ve snaze odstranit
jeho vyvolávající příčinu. Velkou roli vzniku
však hrají i rodinné předpoklady. Alergickou reakci mohou u atopiků spustit jak potraviny, např. ořechy, kořeněná jídla, ovoce,

vejce, mléčné výrobky; tak i látky běžné
denní potřeby, např. saponáty, vlněné látky,
prach, zvířecí srst, nebo pyl z rostlin.
Atopický ekzém je nejčastějším kožním
onemocněním postihující až 20% dětí
školního věku. Pokud jím trpí oba rodiče,
je pravděpodobnost vzniku u dítěte 81%,
pokud jeden z rodičů, tak 56%.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY?
Ekzém se nejprve projevuje jako zarudnutí a zduření kůže, poté výskytem pupínků
a puchýřků, které se vyznačující velkou svědivostí. Velkým problémem je poté rozškrábání mokvajících pupínků, protože dochází
jak ke zhoršenému hojení, tak ke zvýšenému riziku infekce. K této situaci dochází
hlavně u malých dětí, rozškrábání totiž přináší dočasnou úlevu od svědění. Proto se
doporučuje aplikovat na postižené místo
studené obklady, studený krém a na noc
aplikovat rukavice, nebo různé návleky. Pro
atopický ekzém je typické zhoršení stavu na
jaře a na podzim, zlepší v létě a v zimě.
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JE MOŽNÁ NĚJAKÁ PREVENCE?
Vzniku ekzému bohužel nelze moc předcházet, jelikož jde většinou
o dědičnou dispozici. Můžeme ovšem určitými opatřeními předcházet jeho vzplanutí.
1. Vyloučení dráždivých látek
•
čistící prostředky, které dítě dráždí
•
vodní sporty,
•
koupel v horké a studené vodě
•
oděvy ze syntetických materiálů a vlny
2. Omezit kontakt s alergeny
•
vytvořit bezprašné prostředí – odstranit tzv. lapače prachu,
koberce, závěsy
•
domácí zvířata
•
pyl z rostlin
3. Péče o kůži
•
sprchování vlažnou vodou
•
pečlivé promazání kůže, šetrné mycí přípravky

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY ATOPICKÉHO
EKZÉMU?
Léčbě ekzému by měla předcházet návštěva dermatologa.
Správným vodítkem k léčbě jsou podrobné údaje o rodině a dědičné dispozice, popřípadě i určení látky, způsobující alergickou
reakci, což se ovšem podaří jen výjimečně.
1.

2.

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

Kortikosteroidy
– tyto léčiva vám může předepsat pouze lékař. Mají množství
nežádoucích účinků, jako možnost celkového vstřebávání, ztenčení a ztráta pigmentace kůže, vznik šedého zákalu. Proto se
používají ke zvládnutí akutního vzplanutí ekzému.
Ostatní metody
Základem léčby ekzému je pravidelné používání přípravků promazávající kůži, které by se mělo stát součástí každodenní hygieny.

Zdroj: Babyweb.cz,vseprozdravi.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Ach ty nemoci

Nejčastější nemoci v dětském věku
Asi není smutnější pohled,
než na nemocné dítě.
Tomu, aby onemocnělo,
bohužel nijak nezabráníme,
mnohým komplikacím ale
můžeme předejít, když
budeme o nemoci něco
vědět.
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Mezi nejčastější dětská onemocnění patří
katary horních dýchacích cest. Většinou jde
o banální onemocnění nosohltanu, které se
však v dětském věku může zkomplikovat
rozšířením infekce do středouší, vedlejších
nosních dutin, hrtanu a průdušek, případně
do plic. Vzácněji mohou být známky kataru
horních dýchacích prvními příznaky zánětu
mozkových blan.
Dalším běžným zdravotním problémem
jsou v dětském věku průjmová onemocnění. Většinou jsou stejně jako u katarů horních dýchacích cest jejich vyvolavateli viry.
Avšak ani průjmy způsobené bakteriemi
(především salmonelou) nezůstávají co do
četnosti pozadu.
Na pomyslném třetím místě jsou nemoci
spojené s vyrážkou (plané neštovice, spála),
infekční mononukleosa, ale i záněty mozkových blan způsobené klíšťaty.
Velmi častá stonání si děti přivodí samy úrazy nebo otravami.

ních a zimních měsících, mohou děti onemocnět během celého roku. Většinou jde
o virové infekce, které mohou batolata
a malé děti pěkně potrápit. Pouhá rýma
stačí k tomu, aby nemohly volně dýchat
a stékání hlenu po zadní stěně nosohltanu
vede ke kašli a neklidu. Dítě je zahleněné,
zabublané, jak říkají maminky, má „zadní
rýmu“ - nedokáže se hlenu zbavit. Obtížně
dýchá, nechce jíst, pít, navíc mívá zvýšenou
teplotu nebo horečku.

PROBLÉMY U HODNĚ MALÝCH
DĚTÍ
Zvláštní kapitolu tvoří starší kojenci, batolata a děti v předškolním věku, u kterých
se rýmy, kašel a teploty provázející katary
horních dýchacích cest objevují v tak rychlém sledu, že je dítě vlastně pořád nemocné. Infekce se totiž v tomto věku uhnízdí
ve zbytnělé zduřelé mízní tkáni v nosohltanu - adenoidní vegetaci, zvané také nosní
mandle.

ZÁNĚTY HORNÍCH DÝCHACÍCH
CEST

PRŮJMY V DĚTSKÉM VĚKU

Jsou nejčastějším nakažlivým onemocněním. I když se nejvíce vyskytují v podzim-

Průjmem onemocní každé dítě, do dospělosti několikrát. Nejčastějšími vyvolavateli

průjmů jsou u dětí viry, na druhém místě
bakterie - a to především salmonely.
Tím, že batole a předškolní dítě navštěvující kolektivní zařízení onemocní virovým
průjmem více než jedenkrát, vytváří si postupně obranné látky, které posléze zajišťují lehčí průběh tohoto onemocnění. Časem
může být jediným příznakem jen bolest
břicha, kterou nemusí provázet průjmovité
stolice.

ŠÍŘENÍ NÁKAZY
Nákaza se šíří velmi snadno, přímým kontaktem mezi dětmi a dospělými, a jejímu
rychlému šíření napomáhá nedůsledná
osobní hygiena. Viry jsou navíc odolné
i mnohým desinfekčním prostředkům.
Onemocnění začíná většinou po 2 dnech
od nákazy a projeví se nechutenstvím, vzestupem teploty a zvracením. Teprve další
den se dostává do popředí potíží nemocného průjem a zvracení ustupuje. Průjem
obvykle trvá 4-5 dnů. Zvracení a průjem
mohou vést k rychlému odvodnění, dehydrataci.

Seriál

SALMONELÓZA
Průjem vyvolaný salmonelou mívá podobný průběh. K onemocnění dochází
požitím nakažených potravin nebo vody.
Přenos kontaktem mezi lidmi je vzácný.
Onemocnění může propuknout již po několika hodinách a může mít nejrůznější
pozdější komplikace.

ZÁKLAD LÉČBY PRŮJMU
Pokud je dítě schopno pít, je základem
léčby dostatek tekutin a minerálů s následným dietním režimem. Podávané tekutiny
nesmějí být sladké. V lékárně je dostupný
rehydratační roztok s obsahem minerálů.
Mléko a mléčné výrobky po dobu akutního průjmu dětem starším jednoho roku
nepodáváme. Vhodné jsou rohlíky, housky,
rýže, banán, škrábaná jablka, zeleninová
polévka, brambor. Jídlo nesmí být slazené,
mastné a nemělo by obsahovat projímavou
vlákninu. Ke kratšímu trvání průjmu přispívají léky, které na sebe navážou nežádoucí
látky v postižených střevních kličkách, a pomohou je tak rychleji vyloučit z těla.

KOJENÍ PŘI PRŮJMU
Průjem kojeného dítěte většinou zvládneme, aniž bychom přerušovaly na čas kojení,
případně se po dohodě s lékařem doplňují
ztráty tekutin rehydratačním roztokem.
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U nekojeného dítěte v prvních čtyřech
upřednostňujeme doplnění ztráty tekutin
rehydratačním roztokem v množství alespoň 30–50 ml na 1 kg hmotnosti dítěte.
Poté můžeme pokračovat v podávání mléka, které dítě pilo před onemocněním.
Ztráty tekutin dále doplňujeme rehydratačním roztokem v menším množství - 10 ml
na 1 kg hmotnosti dítěte po každé průjmové stolici. Mléko je velmi vhodné připravit
místo ve vodě v rýžovém odvaru. Neztrácí
kalorickou hodnotu a dítě ho lépe tráví.

které z nich jsou již díky očkování minulostí
anebo se objevují jen velice zřídka (spalničky, zarděnky), jiné jsou běžné a onemocní
jimi prakticky každé dítě (plané neštovice).
Vyrážka provází i některé nemoci bakteriálního původu, jako je například spála nebo
meningokoková infekce. Velké množství
kožních reakcí je ale i alergického původu
(kontaktní nebo potravinová alergie) nebo
může být způsobeno hmyzím štípnutím či
parazitickým onemocněním (svrab).

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Plané neštovice jsou třetím nejčastějším
infekčním onemocněním. Původcem je
virus s vysokou nakažlivostí. Nákaza se
šíří vzdušnou cestou. Do dospělého věku
prodělá plané neštovice téměř každý
člověk. Nejčastěji onemocní děti ve školce nebo ve škole, zejména koncem zimy
nebo v jarních měsících, ale ani léto není
výjimkou. Doba do začátku onemocnění je
kolem 2–3 týdnů.

PLANÉ NEŠTOVICE
1.
2.

3.

Dbát na osobní hygienu dítěte (mytí
rukou po návratu z toalety apod.).
Dodržovat hygienická pravidla při přípravě pokrmů a při konzumaci syrové
zeleniny a ovoce (mytí ovoce a zeleniny
před jídlem, příprava syrového masa
v kuchyni na zvláštním prkénku atd.).
Neochutnávat a nepožívat syrová
nebo nedostatečně tepelně zpracovaná masa (nedostatečně grilovaná
kuřata apod.).

NEMOCI PROVÁZENÉ
VYRÁŽKOU
Dětský věk provází celá řada většinou virových onemocnění, které se projeví mimo
jiné charakteristickou vyrážkou po těle. Ně-

Onemocnění provází výsev typických morf.
Jsou to drobné červené puchýřky naplněné
tekutinou, které se zprvu objevují na krku,
za ušima, na obličeji a ve vlasech a postupně
se rozšíří na celé tělo. Výsev vyrážky provází zvýšená teplota, nechutenství. Na sliznici
dutiny ústní a na jazyku bývají afty. Výsev
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puchýřků probíhá ve vlnách, takže zároveň
najdeme čerstvé, naplněné bělavou tekutinou, ale i prasklé, hojící se stroupkem.
Výsev puchýřků trvá kolem týdne. Kolem
10. dne většinou praskanou poslední puchýřky a dítě přestává být nakažlivé pro
ostatní. Získává zároveň celoživotní ochranu před touto nákazou.
U většiny dětí proběhne onemocnění zcela
bez problémů. Někdy může dojít k druhotnému hnisání prasklých puchýřků.
Léčebně dítěti podáváme léky na zmírnění
horečky (paracetamol, ibuprofen) a snažíme se zabránit škrábání vyrážky, aby se
puchýře nezanítily druhotnou bakteriální
infekcí. K tomuto účelu postačí tekutý pudr
nebo roztok genciánové violeti.
Děti se závažným onemocněním imunitního systému je možné očkovat.
Některé evropské země plánují zahrnutí
tohoto očkování mezi pravidelné vakcinace
všech dětí.

SPÁLA
Spála je relativně časté onemocnění spojené s typickou vyrážkou po těle. Původcem
je bakterie zvaná Streptokok. Stejná bakte-

rie, která způsobuje hnisavou angínu.Onemocnění se projeví 2-4 dny po nákaze vzestupem teploty a bolestmi v krku. Jazyk je
zarudlý, malinový, krční uzliny jsou zduřelé.
Povětšinou se během druhého dne objeví
drobná vyrážka v podbřišku, v tříslech a na
vnitřní straně stehen.
Neléčená spála může vést k postižení ledvin
a srdce. Včasná antibiotická léčba je nutná
a zabrání komplikacím.

PÁTÁ A ŠESTÁ NEMOC
Jsou virová onemocnění s vyrážkou většinou nekomplikovaného průběhu. Doba do
začátku prvních příznaků trvá od nákazy
kolem 10 dnů.
Pátou nemoc charakterizuje splývavá vyrážka
začínající v obličeji a šířící se na hřbet rukou
a na stehna. Vyrážku mohou provázet příznaky lehkého kataru horních cest dýchacích. Do
týdne až 10 dnů vyrážka sama zmizí.
Pro šestou nemoc je typické, že vyrážce
předchází vysoké teploty trvající kolem 3
dnů. Teploty poklesnou a na trupu se objeví drobná růžová vyrážka, šířící se na krk
a paže. Vyrážka není v obličeji. Mohou být
zduřelé krční a šíjové uzlinky.

Do dvou dnů vyrážka sama zmizí. Léčebně
podáváme jen lék na zmírnění horečky (paracetamol, ibuprofen).

ZÁNĚT MOZKOVÝCH BLAN
Je onemocnění postihující obaly mozku, které se však může rozšířit i na mozkovou tkáň.
Původcem zánětu mozkových blan, meningitidy, jsou viry, ale i bakterie.
V našich podmínkách je nejčastější zánět
mozkových blan přenášený klíšťaty, tzv. klíšťová meningoencefalitida.
Od nákazy trvá týden až 14 dnů, než se
objeví první příznaky nemoci, které bývají
stejné jako při běžné viróze – teplota, malátnost, únava, bolesti v krku, bolesti hlavy,
pocit na zvracení, někdy průjem. Po několika dnech potíže ustoupí, pacientovi se uleví.
Po krátkém období zlepšení znovu vystoupí
teplota, dítě má nápadně silné bolesti hlavy, zvrací, je spavé a světloplaché. Pro toto
onemocnění je charakteristický právě dvoufázový průběh s krátkým zlepšením stavu
pacienta mezi oběma fázemi stonání.
Po návratu z přírody se doporučuje prohlédnout dítě. Najdeme-li přisáté klíště,
ihned ho odstraníme kývavým nebo toči-
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Jak nejlahodněji a přitom velmi zdravě
ochutit váš oblíbený čaj?

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

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

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

Acerola vitamin, Apiglukan i další přírodní produkty firmy Grulich zakoupíte na www.apiglukan.cz,
www.prozdravi.cz,www.lekarna.cz, nebo v lékárnách a obchodech se zdravou výživou.
Kontakt: info@apiglukan.cz
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vým pohybem. Čím déle je klíště přisáto,
tím větší je riziko nákazy kíšťovou encefalitidou. Dítě by se mělo do přírody oblékat
tak, aby byla možnost průniku klíštěte na
kůži co nejmenší. Přesto je ale jedinou spolehlivou ochranou před nákazou očkování.
Vezmeme-li v úvahu výskyt klíšťat a jejich
promořenost klíšťovou encefalitidou a rizika onemocnění i možných komplikací nemoci, očkování se rozhodně vyplatí. Provádí se celkem 3 dávkami a přeočkovává se
vždy po 3 letech.

PNEUMOKOKOVÁ
ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ
Pneumokoková onemocnění jsou způsobena bakterií, která se odborně jmenuje
Streptococcus pneumoniae – zkráceně
pneumokok. Nákazy a onemocnění pneumokokem jsou celosvětovým zdravotnickým problémem.
Pneumokok je bakterie, která má více než
90 různých podtypů. K invazivním pneumokokovým nákazám řadíme zápal plic
s průnikem bakterií do krevního řečiště
(pneumonii s bakteriemií), zánět mozkových blan (meningitidu) a otravu krve (sepsi neboli febrilní bakteriemii). K méně

závažným pak patří zánět středouší (otitis
media), zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis) a zánět průdušek (bronchitis).
Jedinou dostupnou metodou, jak se bránit vzniku závažných pneumokokových
nákaz, je očkování. Očkovací látka, která
byla dříve k dispozici, chránila proti onemocnění až od dvou let věku. Z těchto
důvodů byla k ochraně dětí mladších 2 let
vyvinuta konjugovaná očkovací látka.
Vakcína je doporučována k očkování kojenců a malých dětí od 2 měsíců do 5 let
věku. Chrání před invazivními onemocněními zahrnujícími sepse, meningitidy, záněty plic. Dle údajů z USA může také snížit
výskyt zánětů středního ucha asi o 40%.

OČKOVÁNÍ CHRÁNÍ
I NEOČKOVANÉ
Efekt očkování má význam i pro neočkovanou populaci. Dá se předpokládat,
že snížení výskytu infekcí díky očkování
sníží cirkulaci pneumokoků a tím klesne
počet celkových onemocnění i u neočkovaných lidí. To platí dvojnásob
u dětí, které z nějakého důvodu nelze očkovat vůbec. V takovém případě je nutné proočkovat

kontakty v rodině a případně také ostatní
děti, aby byla zajištěna ochrana i pro neočkované dítě.

OČKOVÁNÍM PROTI ŠÍŘENÍ
INFEKCÍ
Očkování brání také rozšiřování chorob.
Díky očkování prakticky došlo k vymizení
epidemií chorob, které usmrcovaly miliony
lidí po celém světě. Některé nemoci byly
pomocí očkování zcela vymýceny, u jiných
došlo k výraznému snížení jejich výskytu.
V zemích, kde je zavedeno plošné očkování proti pneumokokům, poklesl výskyt
invazivních pneumokokových onemocnění
způsobených typy pneumokoků, proti kterým se očkuje, až o 94 %.
Zdroj: babyweb.cz,
MUDr. Martin Gregora
Foto:SAMphoto.cz

Příběh

Můj život bez manžela
Podle statistik se říká, že v České republice se rozvádí každé druhé
manželstí. Ženy si samy volí cestu jít životem bez manžela.
Paní Lídy Šimkové se ale nikdo neptal. Velice brzy přišla kvůli vážné
nemoci o svoji druhou polovičku a zůstala se synem opuštěná.
Jak vypadaly její nejtěžší chvíle? A jak vše zvládla?

BLESK Z ČISTÉHO NEBE
„Svého muže jsem poznala v devatenácti letech. Začali jsme spolu chodit,
později se vzali a na svět přišel náš syn
Jakub,“ vypráví radostné chvíle života
paní Lída. Všechno se zdálo být ideální, ale netrvalo dlouho, a přišla rána
z čistého nebe. Manžel náhle onemocněl rakovinou a vyhlídky na bezstarostnou budoucnost se rychle rozplynuly.
„Zahájili jsme boj a věřili, že vše dobře
dopadne.“ Rakovina je ovšem nemoc
zákeřná a nikdy nevíte, kolik dní nebo
měsíců vám ještě dovolí existovat. Když
už to na Vánoce vypadalo, že zvládli vítězné tažení, duben představoval
pro paní Lídu konec nadějí. V pouhých
třiceti čtyřech letech ji manžel navždy
opustil.
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JEDINĚ SYN JAKUB SE STAL
IMPULSEM DO ŽIVOTA
První okamžiky byly strašné a beznadějné. Nevěděla, co má se svým životem
dělat, a jestli v něm má smysl vůbec ještě
pokračovat. „Najednou jsem si uvědomila, že tu je Jakub. Můj malý šestiletý
syn, který právě ztratil tátu a další ránu
by už neunesl. Právě on se stal mým impulsem, kvůli kterému jsem si řekla, že
povstanu a všechno zvládnu,“ popisuje
paní Lída první pocity. Sama přiznává,
že na pohřeb si moc nepamatuje. Byla
už úplně vyčerpaná a vlivem prášků
jednala jen ze setrvačnosti a snažila se
přemýšlet, co bude dělat po něm. Jako
první si zakázala pití alkoholu a vstup
do nějaké sekty, protože vědela, že tudy
cesta nevede. A začala řešit potíže.

MŮJ BYT, MOJE PEKLO
Hlavní problém, který musela překonat,
byl byt. Místnosti, které obývali společně s manželem, pro ni znamely peklo
a vězení. „Dlouhou dobu jsem tam nevydržela žít, po etapách jsem se do něj
pouze vracela a snažila si zvyknout na
prázdnotu,“ upřesňuje. Až po překlenutí určitého období byla zcela připravena
se do něj zpátky přestěhovat a začít zde
normálně bydlet. Přesto pořád měla pocit jako by tam někde byl.

ŠPATNÁ FINANČNÍ SITUACE
Velké starosti přinesla i finanční situace. „Museli jsme hodně šetřit,“ dodává
paní Lída. V době manželovy nemoci
utratili spoustu peněz za množství léků
a podpůrných prostředků, které by mu

Příběh

NEJTĚŽŠÍ PRVNÍ ROK

mohly alespoň trochu pomoci. V pokročilém stádiu choroby nestíhala současně chodit do práce a starat se o svého muže, a proto jediným řešením byl
zkrácený pracovní poměr. Ani po smrti
manžela se okolnosti nezlepšily. Hned
v září malý Jakub nastoupil do první
třídy a paní Lída se mu chtěla co nejvíce věnovat. Plné nasazení v práci tedy
nepřipadalo v úvahu a musela vyjít jen
s jedním polovičním platem. Až když
malému Jakubu bylo patnáct let, začala
si přivydělávat šitím zdravotních deček.

mužské práce. Jako další cíl si dala řízení auta. Nechtěla být pořád na někom závislá a viděla to jako nutný krok
k osamocení. S úsměvem přiznává, že
začátky nebyly zrovna jednoduché a vypadalo to, že tento úkol asi nesplní. Ale
jak se říká, když se chce, všechno jde,
a proto úspěšně došla vytouženého cíle.

MŮJ SYN JAKUB
Krátce po smrti manžela se Jakub uzavřel sám do sebe a nechtěl o situaci
s nikým mluvit. Svého tatínka měl velice rád, protože se mu od malička plně
věnoval. Často si spolu hráli, vymýšleli
dobrodružství a byli pořád pohromadě.
S nadsázkou lze říct, jakoby mu chtěl
vše vynahradit i do budoucna. Z Jakuba
je dnes už dospělý mladý muž a začíná
žít svůj vlastní život. „Tatínkova smrt mu
hodně vzala. Chyběl mu hlavní mužský
vzor a musel najednou rychleji dospět.
Kvůli nastalé situaci se musel naučit
o sebe postarat. Sám se snažil u nás
doma zastávat tu starostlivou roli. Byl
mi vždy oporou a velkým ochráncem,“
charakterizuje svého syna paní Lída.

PRVNÍ DOMÁCÍ PRÁCE
„S manželem jsme se o domáctnost
starali společně, proto jsem se po jeho
smrti cítila být strašně opuštěná. Od přírody jsem spíše váhavý typ a jeho rázná
ruka mně velice chyběla,“ vysvětluje
paní Lída. Musela se naučit vyřizovat
účty, zastat mužskou práci a zvládnout jízdu za volantem. „Naštěstí mě
vždy ruční práce a kutilství bavilo. Sama
jsem se s velkým přesvědčením pustila
do opravování věcí, přitloukání hřebíků
a dokonce i tapetování. Jako záchranu
jsem měla kamaráda, který mně rád vše
vysvětlil a pomohl mi. Zpětně si uvědomuju, že se mnou musel mít svatou
trpělivost,“ popisuje paní Lída počátky

MAMINKA MI BYLA NEJVĚTŠÍ
OPOROU
Největší oporou hned po smrti manžela jí
byla maminka a nejbližší přátelé. Jezdila
s nimi na dovolenou, rádi jí vyslechli a podporovali ji. Velký dík patří i kolegům v práci.
„Když jsem nastoupila do zaměstnání, zbytečně se mě na nic neptali. Chovali se jako
by se nic nestalo. Mně to pomohlo, alespoň na chvíli na situaci nemyslet a v klidu
jsem se mohla pustit do práce,“ vysvětluje
paní Lída. V té době pracovala v zájmovém
klubu Školička estetiky pro děti jako hospodářka. Při zapojování se do programu,
přišla chvíli na jiné myšlenky a do kroužků
si mohla vzít syna Jakuba s sebou.

„Když se koukám do minulosti, musím
říci, že nejhorší byl první rok,“ vzpomíná
paní Lída. Najednou tu byly první narozeniny, výročí, Vánoce a Velikonoc˝E bez
manžela. Po roce se rány alespoň trochu zahojily a mohla se koukat do budoucnosti. „Začala jsem i hledat nového
tatínka pro Jakuba a partnera pro mě.
Pořád jsem měla pocit, že nám mužská
strana v domáctnosti chybí,“ vysvětluje
paní Lída. Úkol to ovšem nebyl jednoduchý. Přítel měl sice rád ji, ale s Jakubem
si nesedli. A syn byl pro vždy na prvním
místě, proto zůstali nakonec spolu sami.
„Často mě Jakub přemlouval, abychom
si nějakého sourozence adoptovali. Já
jsem ale odvahu nikdy nezískala a myslím si, že bychom to nezvládli ani z finančních důvodů,“ doplňuje paní Lída.

NOVÝ ZAČÁTEK
Dnes už paní Lída žije normálním životem. Syn je starší a snaží se sám osamostatnit. Má tedy i ona více volnosti.
Našla si nového partnera, se kterým je
šťastná. Společně cestují a tráví příjemné chvíle. Začala sportovat, fotografovat a navštěvovat kulturní akce. Sama
ale přiznává, že na manžela myslí stále.
„Vše se dá zvládnout a vše jednou přebolí,“ připomíná paní Lída.

OPTIMISMUS ZŮSTÁVÁ
Paní Lída dokázala překonat nejtěžší
zkoušku. Když ji dnes potkáte, sálá z ní
energie a optimismus, který by jí mohl
kdokoliv závidět. Nikdo by nepoznal,
jaké utrpení ji postihlo. Přestože ve svém
životě neměla nic snadné, každému
ochotně a ráda pomůže. Sama vychovala syna a postarala se o domáctnost.
Ví, že když člověk chce, všechno zvládne. Jen musí najít v sobě skrytou sílu.

Text: Kateřina Macholdová
Foto: Archiv rodiny
Autorka je studentkou Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze
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SMART PRESS
JEZTE ČESKY
– ROK V NAŠÍ KUCHYNI

KNIŽNÍ KLUB

Česká kuchyně, to nejsou jen omáčky, knedlíky a jiná, složitě připravovaná či kalorická jídla. Jsou to především čerstvé sezónní suroviny
a inspirace tradicemi – vždyť naše babičky vařily tak jednoduše, dobře a také levně! Kniha
představuje nápadité recepty ze surovin, které
jsou na našich zahrádkách či v obchodech dostupné v daném ročním období. Autorky vaří z brambor, které vyrostly
na našich polích, z masa, které bylo odchováno na českých farmách,
nebo z bylinek, které si samy vypěstovaly v truhlících. Oprášily staré
recepty našich babiček a prababiček a přizpůsobily je současným potřebám. Neopomíjejí ani vánoční či velikonoční menu nebo pochoutky
z posvícení. Naučí vás také domácí marmelády, nanuky a sirupy. Navíc
v knize najdete zajímavosti a reportáže z tradiční zabijačky, z výlovu
rybníka i z honu. Zavede vás do českých lesů, provede vás po vinicích
a všechno, co na jejích stránkách najdete, si s obrovskou chutí uvaříte.

První ze tří příběhů o pozoruhodné čarodějnické rodině pana Rottentodda, majitele
pohřebního ústavu. Rottentoddovu zdědí
velký dům se zahradou, zahradníkem, komorníkem, miniteriérem Hannibalem a kuchařkou Karlou, který je plný pozoruhodných
věcí. Jednou z nich je kniha se zlatou ořízkou
a názvem MAGIA. Obsahuje 777 kouzelnických zaříkadel, jenže jak
dvojčata zjistí, vůbec nefungují. Malá Polly musí chodit do lidské školy,
kde si povšimne chlapce, kterého šikanují dva spolužáci. Spolu s dvojčaty mu pomůže a stávají se z nich kamarádi.

EDIKA
SMĚLÁ PĚNKAVA ZBĚSILE
PĚLA BĚLOSTNÉMU MĚSÍCI
a jiné pravopisné hrátky s BJE, VJE, BĚ, PĚ,
VĚ + MĚ,MNĚ + S, Z, VZ
Zábavná cvičebnice pro žáky 1. stupně ZŠ volně navazuje na úspěšnou cvičebnici Bystrá kobyla bila kopyty v babykové aleji. Děti knihou
opět provází Anička, tápající při psaní některých gramatických jevů, a kouzelné pero, které se jí snaží při louskání gramatických oříšků pomoci. Společně s nimi
si procvičíte psaní slov obsahujících bje, vje, bě, vě, pě, dále mě, mně
a předpon s-, z- a vz-. V každé kapitole najdete stručné vysvětlení gramatiky, názorné příklady, řadu pestrých cvičení i milých ilustrací.

MOTTO
DVA KRŮČKY
PO MOKRÉM PÍSKU
Skutečný příběh holčičky postižené vzácnou genetickou chorobou. Její matka, francouzská novinářka Anne-Dauphine Julliandová, začala příběh o posledních měsících jejího života psát pro
svého syna Arthura, který se narodil rok po smrti
své sestřičky Thaïs. Rodina ji posléze přesvědčila, aby jej vydala a kniha zaznamenala obrovský
ohlas. Ve Francii se jí prodalo 120 tisíc výtisků, autorka získala literární
cenu Paroles de Patients.

PLUS
VČELIČKA
Neobyčejně silný příběh dvou zcela rozdílných žen, s humorným nadhledem, a přece nekompromisně vypovídá o potížích
a mravních dilematech, s nimiž se jeho hrdinky musí vypořádat v současném globalizovaném světě.
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PŘÍBĚHY RODINY SMRTIČOVY
DÍL 1, TEMNÉ DĚDICTVÍ

JEDENÁCT
JEDEN OKAMŽIK – JEDENÁCT ŽIVOTŮ – BEZPOČET DŮSLEDKŮ
Xavier Ireland utíká před minulostí a snaží se nezasahovat nikomu do života. Skrývá se za svou
prací nočního rozhlasového moderátora, při níž
ovšem paradoxně radí nespavcům, co si mají
počít se svými problémy, a urputně se vyhýbá
svým sousedům i novým vztahům. Přesto jeho
čin, nebo spíš to, co neudělá, spustí řetězec událostí, které ovlivní životy jedenácti lidí. Navíc mu do jeho staromládeneckého bytu vpadne
Pippa a obrátí všechno kolem doslova vzhůru nohama…

IKAR
50 VÝLETŮ DO HISTORIE
Nová edice od úspěšné dvojice autorů se tentokrát zaměřuje na zajímavosti z novější i dávné
české historie. Autoři vybírají padesát atraktivních destinací, kam stojí za to se vypravit
i s dětmi: vydejte se za Bivojem na Kavčí hory,
za svatým Prokopem na Sázavu, za Janem Amosem Komenským do Brandýsa nad Orlicí, za Věnceslavem Metelkou do Pasek nad Jizerou nebo
za králem Zikmundem do Znojma. Každý výlet obsahuje podrobnosti
o dějinách místa, poutavý příběh, tipy pro volný čas, užitečné rady o otvíracích dobách i ubytování a praktickou mapku.

ANAG
FINANČNÍ GRAMOTNOST
V KOSTCE ANEB CO VÁS
NEMĚL KDO NAUČIT
Svět se točí kolem peněz (ať chceme, či
nikoliv). Tvrdě kvůli nim pracujeme, často
na ně myslíme… Také o nich přemýšlíme
a někdy si necháme i poradit. Poradili nám
správně? Kniha vás seznámí s řadou finančních produktů (běžným účtem počínaje,
přes úvěrové produkty a životním pojištěním konče). U každého
z nich autorka přehledně poukazuje na jeho základní výhody, nevýhody a ideální využití, navíc přehledně v bodech poukazuje, na
co si dát u daného produktu pozor.

ÚŽASNÉ LIDSKÉ TĚLO
Lidské tělo je úchvatný stroj tvořený
jednotlivými soustavami orgánů, které
pracují ve vyvážené harmonii. Tato kniha vám je všechny za pomoci detailních
a názorných ilustrací představí. Ukáže
vám, z čeho se skládají a jak fungují.

DĚTSKÝ DOMÁCÍ LÉKAŘ
- KLÍČ K RYCHLÉMU
UZDRAVENÍ
Pokud chcete vědět, jaká nemoc trápí
vaše dítě (dříve než se odeberete k lékaři), a pokud patříte mezi příznivce
šetrné domácí léčby, pak tato kniha a její praktický přehledný
systém vám v tom určitě pomůže. V kapitolách tematicky řazených podle částí lidského těla a podle nemocí dojdete s pomocí
pěti otázek k pravděpodobné diagnóze vašeho dítěte, a získáte
rady, co v tuto chvíli máte udělat. V knize najdete návody na
léčivé čaje, zábaly, koupele, obklady, bylinky, masti, homeopatika a další.

VÁCLAV HAVEL
– MUZEUM V KNIZE
1936–2011
Jeden z nejvýznamnějších českých
současníků, dramatik, disident a prezident. Poznejte spletité životní osudy
osobnosti, která se dokázala tak výrazně zapsat do naší novodobé historie.
Kniha představuje Václava Havla od
jeho dětství, přes jeho působení v Divadle Na zábradlí, veřejná
vystoupení koncem 60. let, založení Charty77, období sametové
revoluce až po jednotlivá prezidentská období. Publikace obsahuje bohatý obrazový materiál a 30 vložených memorabilií.
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CPRESS

ORIGINÁLNÍ VĚNCE
A PŘÍRODNÍ DEKORACE
V této knize naleznete 40 projektů, ve kterých vás zkušená autorka seznámí s výrobou
věnců a přírodních dekorací. Dozvíte se, jaké
pomůcky a materiály budete potřebovat,
přičemž všechny pracovní postupy jsou doprovázeny mnoha fotografiemi, které vás
povedou krok za krokem ke zdárnému cíli.

FRAGMENT
MAYSKÉ PROROCTVÍ
– ZÁPAS O OSUD LIDSTVA

ÚŽASNÝ DENÍK – TOM GATES
– VŠECHNO JE FAKT ŠÍLENÝ!

Vědci se doposud pozastavují nad
přesností, s jakou dokázali staří Mayové předpovědět budoucí události.
Katastrofy a klimatické změny, které
ovlivnily lidskou civilizaci po několik
budoucích generací. Rok 2012 však
hraje zvláště významnou roli – 21.
prosinec je posledním dnem v mayském kalendáři. Nastane konec lidské
civilizace tak, jak ji známe? Podobné otázky si nejspíš klade také
šestnáctiletá Caity. Její pokoj je plný tajemných znaků, které se
Caity snaží rozluštit. Pomocí otcových programů se jí to podaří. Jedná se o dávné poselství starých Mayů, které jí, obyčejné
dívce, přisuzuje významnou roli při záchraně lidstva. Bude mít
dostatek odvahy a sil, aby při zápasu o osud lidstva obstála?

Můj život se tak trošku zkomplikoval a můžou
za to dobré i špatné zprávy. Ty dobré: – Přihlásili
jsme Derekova psa Kohouta na místní výstavu,
takže (pro změnu) nesmrděl a byl čistý. – Moje
skvělé zpívání přivádí Delii k šílenství... jen tak
dál! O-ou, teď ty špatné: – Babička Mavis chce
něco uvařit na moje narozeniny. To bude totální katastrofa! – Marcus Meldrew mě v jednom kuse štve, protože je
strašlivý tanečník.

DĚSIVÉ SPLYNUTÍ
– VIDÍM TO, CO VRAH
Vee je normální sedmnáctiletá středoškolačka, která žije pouze s otcem
a mladší sestrou. Život jí komplikuje
porucha spánku – narkolepsie, která
jí přivádí do nepříjemných situací. Nemocný nemůže usnout a místo toho
se propadá na různých místech do
„bezvědomí“, během kterých se ocitá
na krátký čas v těle druhých. Otec je
přesvědčený, že dcera bere pravidelně
léky, které jí předepsali odborníci. Vee je však nahradila kofeinovými tabletkami a jediné, po čem touží, je neusnout.

KRIMITÝM – ZLATÉ CIHLY
+ MĚSTO ZLOČINU
Staň se členem Krimitýmu!
Rozhodni se, jak budeš zločin vyšetřovat. Ale
pozor! Dobře se rozmysli. Když uděláš chybu, budeš z případu odvolán. Pozorně sleduj
všechny dostupné ilustrace, na kterých mohou
být ukryty stopy, důkazy a řešení tajných kódů.
Pečlivě si poznamenej, kolik špatných rozhodnutí jsi udělal. Na závěr se dozvíš, jestli jsi dobrý agent.

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST
Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou odhodlání a hledejte pravdu spolu s hlavními
hrdiny. Je třeba odhalit tajemství, která nesmí
zůstat skrytá… Většina rodičů se již probudila
ze záhadného spánku, vyhráno ale zdaleka
není. Ti, jejichž děti zůstávají ztracené, totiž
dál spí. Spící spravedlnost navazuje na předchozí díl: Spící město
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Když TO nejde…
Více než polovina českých mužů mezi 35 až 65 lety,
konkrétně 54 procent, přiznává poruchy erekce.
Pouze jeden z deseti však kvůli tomu vyhledá lékaře.
Ostatní se prostě tváří, jako by se vlastně nic nedělo. Jenomže děje.

„Sexuální výkonnost zhoršuje kouření
a přílišná náklonnost k alkoholu. Může to
však být i první projev nemoci, nejčastěji to je kornatění tepen nebo cukrovka,
případně i životu nebezpečný nádor prostaty,” varuje urolog Karel Kočí. Muži by
proto měli ve svých problémech rozhodně vyhledat lékaře. „Více než 95 procent
případů poruchy jsme už dnes schopni
úspěšně vyřešit,” podotýká Kočí.

CO SI MUŽ NEPŘIZNÁ
Někteří muži svou sexualitu chápou výkonnostně. Není žádnou výjimkou muž,
který soulož považuje málem za olympijskou disciplínu. Muži se rádi chlubí nejen
velikostí pohlavního údu, ale i výkonnostními normami. Ale ouvej, když přijdou
domů...
Muži bývají sexuálně nejvýkonnější během dospívání, kdy jsou ještě „pod záko-

58

www.rodinaaja.cz

nem“. Sexem posedlí adolescenti často
marně naléhají na dosud neprobuzené
spolužačky a po dvacítce u většiny z nich
začne zájem o sex pomalu klesat. V tomto věku se u žen teprve rozvíjí, aby vyvrcholil mezi třicítkou a čtyřicítkou.
Poruchy mužské potence lze rozdělit do
dvou velikých skupin: impotenci psychickou a orgánovou. Zatímco ta první postihuje muže často i ve věku mladistvém,
druhá je doménou středních a pokročilejších věkových skupin a je většinou cévního původu.
Největší problém však nastává, když se
orgánová a psychická potence prolínají.
Pak je jisté, že kromě léků a medicínských
postupů je naprosto nezbytný citlivý přístup manželky. Žena by neměla manželovy výzvy k milostnému dovádění odmítat
ponižujícím způsobem nebo s nimi dokonce kupčit. Zatímco touha odmítaného

samce většinou narůstá, u citlivých mužů
mohou obavy z vlastní nedostatečnosti uhasit i zbývající jiskřičku vášně. Vždy
je proto lepší pokusit se najít rozumný
kompromis a nadměrné potřeby jednoho
z partnerů řešit masturbací.
Každý muž může mít v určité chvíli svého života nějaké sexuologické problémy.
Takovou poruchu pohlavního života pak
může nejen vyvolat, ale i udržovat právě
žena. Postoj partnerky často rozhodne,
zda půjde jen o epizodu, nebo se toto
mužovo selhání změní v závažný problém.
Některé ženy využijí mužovu slabost
k získání nadřazeného postavení v rodině. Neuvědomují si však, že zraňujícím
slovem a likvidací pohlavního styku poškozují i samy sebe.
Pokud k mužskému selhání dojde náhodou, většina žen z toho žádnou tragédii
nedělá. Na první selhání mužovy potence

Krása
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žena reaguje shovívavě až pobaveně. Teprve při opakované poruše začne v ní hlodat červ podezření, který se soustřeďuje
na dva problémy: nemá mne dostatečně
rád, má jinou.
Většinou to bývá právě naopak: čím více
muž ženu miluje a čím víc po ní touží, tím
častěji může dojít k selhání. A nevěra se
také nemanifestuje snížením potence, ale
paradoxně často jejím zvýšením. Podle
jednoho výzkumu by problémy se sexem
až třetina párů řešila mimomanželským
sexem. Ten sice výjimečně může partnerskému vztahu prospět, ale spíše ho poškodí, nebo dokonce zničí.

KDO JE NA TOM LÉPE?
Mezi pacienty sexuologů převažují muži,
jejichž sexuální problémy jsou viditelné
(nedostatečná erekce či předčasná ejakulace) a klasický sex s nimi nemyslitelný.
Zarážející na tom je, že nejen postižení
muži, ale i jejich partnerky často považují
nekoitální sex za něco méně kvalitního
nebo jen za pouhou součást předehry.
A to i přesto, že mnoho lidí tímto způsobem dosahuje většího potěšení než při
klasické souloži.
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Muž, kterému při pohlavním styku selhává potence, většinou začne zběsile závidět ženám, které už ze své biologické
podstaty nejsou odkázány na žádné ztopoření a sexuální vzrušení mohou docela
dobře předstírat. V čekárnách sexuologů
jsou většinou muži ve středním věku, kteří pro samou práci, shon a stres nemají na
sex ani pomyšlení. Případně by pomyšlení
bylo, ale tělu se nechce.
Ženy bývají styku schopny vždy, když jim
v tom nebrání nějaké závažné gynekologické komplikace. K lékaři přicházejí až
tehdy, když kvůli jejich neradostnému
přístupu k sexu bývá v manželství dusno.
Mladé ženy trpí nejčastěji vaginismem
čili bolestivým stažením pochvy, kdy není
možné soulož vůbec uskutečnit. Za ním
se skrývá strach z bolesti, otěhotnění
nebo nákazy. Dalšími pacientkami se stávají dívky, které od sexu očekávaly nesplnitelné.
Sexu škodí i neúměrné vyzdvihování orgasmu. Schopnost dosáhnout orgasmu
se vyvíjí několik let. Mnoho žen jej zažije
až kolem třicítky a deset procent ho nepozná nikdy. Ženská sexualita je však více
orientovaná na city a na kvalitu vztahu,

takže většinu žen lákají spíše vzájemné
dotyky, blízkost a sdílení pocitů než erupce orgasmů.

UMĚNÍ NASLOUCHAT
Sexuální touha bývá spojena s pocity rozpaků, viny a úzkosti, které maskujeme
humorem nebo siláckými řečmi. Často
nedokážeme udělat ten „maličký krůček“, kterým je otevřenost, schopnost si
o svých potřebách a touhách promluvit
a nazvat je pravým jménem. Pak ovšem
nemůžeme udělat „velký skok“, který
by nás oprostil od zcela zbytečného napětí, nervozity, nedorozumění. Mnoho
lidí vedle sebe mlčky ulehá a s nimi sdílí
lože i úzkost z toho, co se to s nimi stalo.
Manžel se stydí o svých problémech mluvit a manželka se zase bojí zeptat. Neostýchejte se proto o svých sexuálních prožitcích se svým vyvoleným hovořit. Vždyť
mnohaleté nucení se do věcí, které nám
nevyhovují, může vyústit až do fyzického
odporu k partnerovi.
Sex by se neměl redukovat na pouhý
styk. Muži by si měli uvědomit, že se
jejich partnerky po celodenním shonu
jen obtížně přelaďují na milostnou vlnu,
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a neměli by podceňovat kouzelnou moc
předehry. Nenechávejte vše jen na partnerovi a v případě jednostranné potřeby
sáhněte po masturbaci.

JAK NA TO…
Protože je jazyk jeden z nejlepších erotických nástrojů, zapojte fantazii a využijte
všechna jeho nervová zakončení. Smějte
se – smích působí relaxačně, takže uvolní
vaše tělo a vy se bez stresu lépe soustředíte na erotiku.
Okuste sex za úplňku, během něhož je
libido všech živočichů na nejvyšší úrovni.
Zkuste se milovat s otevřenýma očima
a vydržte to až do konce. Jezte třešně
a hrušky. Díky velkému obsahu vitaminu
A, který podporuje tvorbu pohlavních
hormonů, působí jako afrodisiakum. Vyzkoušejte i sexuální pomůcky, například
Venušiny kuličky, které dokáží zázraky.
Také dobře vedený rozhovor je jako afrodisiakum. Povídejte si o sexu, vzrušení,
rozkoši…
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: www.HZP.cz, Karla Špačková

CO OHROŽUJE MUŽE VÍCE
- IMPOTENCE ČI NEDOSTATEK ZÁJMU O SEX?
S příchodem Viagry (sildenafilu) se objevila mohutná vlna diskusí na téma mužské
sexuální funkce. Polemiky trvají dosud, a to nejen mezi lidem obecným, ale i mezi
odborníky.
Co tato vlna odborného i laického zájmu přinesla? Jistě leccos v oblasti výzkumu
mechanismů, které zajišťují mužskou erekci, přestože i tady stále není vše jasné.
Nastaly ale i různé zmatky: pomáhá tento typ léků mužům, kteří mají problém
s nízkou hladinou libida či třeba s nedostatečným zájmem o konkrétní partnerku?
Dalo by se předpokládat, že v takových případech se léčba bude zaměřovat na
něco jiného než samotný pohlavní orgán. Ale autoři nedávno zveřejněné vědecké
studie o mužích s nižší sexuální „chutí” problém uchopili zajímavým způsobem.
Autoři studie, publikované v časopise International Journal of Impotence Research
(2001,13:93-98) se zabývali skupinou starších mužů, kteří měli poruchu sexuální
funkce při celkově sníženém zájmu o sex. Po dobu 1 měsíce jim aplikovali na penis
krém, obsahující mužský hormon testosteron, další měsíc pak byly do krému navíc
přimíchány tzv. vasoaktivní látky, tedy látky, zvyšující lokální prokrvení. Po této
léčbě se schopnost erekce u většiny pacientů zvýšila. U 85 procent z nich se při
aplikaci kombinovaného krému zvýšil i sexuální zájem. Autoři považují tento typ
lokální terapie za doporučeníhodný pro tzv. poruchy sexuální funkce spojené se
stárnutím. Otázka, zda se stárnutím přicházející úbytek sexuálního „hladu” není
spíše vysvobozením než poruchou, zní v dnešním kontextu asi trochu rouhavě.

Když přijde nuda, pomůže

Učitel lásky!
Vášnivé noci nahradí ospalé večery. Váš večerní život se smrskne do
přípravy večeře, žehlení košil a usínání u televize přerušené manžeelovým chrápáním. Více jak desetiletý vztah je rutina, řeknete si. Děti,
ěti,
rodina, kamarádky, manžel… kde je manžel? Aha, zase má práci, která
rá
ho nutí zůstat přes noc v kanceláři. Začnete si připadat jako asexuální
ní
nicka. Cítíte se jako dostihový kůň v boxu, který nesmí vyběhnout…
…
A najednou toho máte dost.
Většina lidí reaguje na nudu v manželství
destruktivně. Místo aby problém začali
řešit, volí „únikovou strategii“. Najdou si
bokovky, hledají vzrušení na anonymních
internetových chatech nebo se uzavírají do
sebe. Všichni bojujeme s vlastním studem,
skrýváme vlastní potřeby. Už nečekejte, až
se ve vašem životě objeví neznámý milenec, jedinečný, velkolepý a tajemný! Pusťte
se do práce se svým partnerem! Poradíme
vám trik: muži ocení, když je žena ve
společnosti za dámu a v posteli za
děvku.

Pokud nevíte, jak na to,
o, opatřete
opatřřet
etee si UčiUči
Uči-tele lásky: Vsunul prstt hluboko do jejího těla a napjal jí svaly
aly tam, kde je už
víc než dvanáct let nikdo nenapínal…
Kniha Učitel lásky (právě
vě vychází v Ikaru)
vynesla své autorce Robin
bin Schoneové světový úspěch a titul „královna
rálovna erotických
romancí“. Její hrdinku Elizabeth trápí, že
je svému nevěrnému muži lhostejná a že
dosud nepoznala skutečnou
ečnou vášeň. Proto
požádá Ramiela, jenž proslul
l l svými
ý i milostil t
nými zkušenostmi, aby ji naučil probudit
v manželovi vášeň: Ještě intenzivněji si uvě-

domovala,
domo
do
mova
vala
la, jak
jak v ní tepe jeho úd hlasitěji než její
vlastní srdce, když pomalu zvedala ruce. Elizabeth nikdy dříve netušila, že existuje rozkoš,
která překoná i agonii, ale teď ji poznala…
I když je možné, že zpočátku budou vaše
pokusy váznout, nevzdávejte se. Podělte
se o své tajné fantazie, nechte se strhnout
očekáváním a pohltit chtíčem. Nechte
hedvábí sklouznout z ramen, pohlédněte
svému partnerovi do očí… a buďte nemravná!
á!
Nakupujte ve svém knihkupectví
nebo na www.bux.cz
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Jak zůstat krásná,
i když léto končí
K moři už většinou vyrážíme pravidelně jednou či dvakrát do roka. Očekáváme od něj, že nám pomůže k psychické i fyzické regeneraci, že si zkrátka odpočineme a něco pro své tělo uděláme. Víte ale, jak se chovat, aby
byl efekt pobytu u moře co nejdlouhodobější?

Navzdory ozónové díře a varování odborníků, skutečnost je taková, že od moře
se většinou vrátíme opálení. Svoji pracně
získanou barvu potom nadšeně ukazujeme okolí. Bohužel maximálně čtrnáct dní.
Potom se totiž začne ztrácet. Dá se s tím
něco dělat?
Samozřejmě, že ano. Stačí se poradit
s odborníky. Většinou vám doporučí návštěvu solária jednou až dvakrát týdně.
Obvykle také nezapomenou zdůraznit,

62

www.rodinaaja.cz

že je nutné při slunění v soláriu používat
solární kosmetiku, která zabraňuje tvorbě vrásek, podporuje elasticitu a hlavně
udržuje opálení. Takže působením solária
bude naše tělo vypadat krásně a zdravě,
ale budeme se tak opravdu i cítit?

MOŘEM PROTI CELULITIDĚ
Mnohdy si to neuvědomujeme, ale pobyt u moře kromě krásného opálení má
i spoustu dalších a dá se říci pozitivnějších

důsledků. Například zabraňuje vzniku
celulitidy. Ale i v tomto případě je moře
pouze startérem dlouhodobějšího procesu, na kterém musíme posléze pracovat
i doma.
Pokud tedy chcete efekt co nejvíce prodloužit, můžete zkusit vytvořit i doma ve
vaně blahý pocit moře. Stačí pro to udělat
jen málo. Rozpustit ve vodě několik hrstek soli z moře. Ovšem, pozor. Opravdu si
ověřte, že se jedná o mořskou sůl, nikoliv
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o sůl jedlou, či jiné náhražky. Nejlepší je
samozřejmě sůl z Mrtvého moře, která
obsahuje nejvíce minerálů. Kromě koupelí můžete mořskou sůl použít i při anticelulidních masážích. I ty bez problémů
zvládnete sami doma. Stačí si koupit na
prášek mletou mořskou sul a rozmíchat ji
s jakýmkoli přírodním olejem. Touto směsí pak ve sprše provedete peeling celého
těla. Nakonec se opláchnete vlažnou vodou. Nejen, že tak pozitivně útočíte na
celulitidu, ale navíc i podporujete hydrataci a vláčnost vaší pokožky.

REGENERACE TĚLA I DUCHA
Chcete udržet vaši pokožku krásně pevnou a zdravou? Potom tu pro vás máme
další radu. Po návratu od moře vyzkoušejte pro změnu bahenní zábaly z Mrtvého moře. Použít můžete buď samotné
bahno, anebo bahno obohacené o mořské řasy. Tyto zábaly působí jedinečně na
regeneraci vašeho těla i ducha. Jsou totiž
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silně detoxikačni, prokrvující, relaxační
a působí blahodárně na elasticitu vaší
pokožky.
A když už máte pokožku krásně hebkou,
neměli byste zapomínat na depilaci. Nejkvalitnější depilace docílíte, použijete-li
depilační 100% bavlněnou pásku. (Nikoliv tedy levnější papírovou.) Depilace
bavlněnou páskou má totiž hned několik
předností:
1. Je méně bolestivá
2. Chloupky se trhají i s kořínky (u papírových pásek se jich většina trhá
jen na povrchu)
3. Běžná vyrážka po depilaci je velmi
malá až žádná a rychleji zmizí.
4. Depilace déle vydrží

devším vlasy. Sluníčko je vysuší a pokud
jim chceme navrátit jejich původní krásu,
musíme se o ně postarat. V tom nám pomohou masky na vlasy, nebo regenerační
zábaly. Vybírat bychom měli mezi dary
přírody. To znamená využívat výrobky,
které mají co nejvíce přírodní složení.
A už jsme u zmíněné paty. Také naše
chodidla totiž také z léta nevyváznou bez
úhony. Běháním po pláži se poškrábou
a vysuší. Doporučujeme tedy rozhodně
pedikúru a pravidelné používání krému
na nohy. Určitě nic nepokazíte, pokud
jim na noc dopřejete zábaly. Není na nich
nic složitého. Stačí chodidla silně namazat krémem na nohy a vzít si na nohy ponožky. Krém se tak hezky vstřebá a lépe
ošetří poškrábaná a suchá místa.

OD HLAVY AŽ K PATĚ
Nikdy bychom neměli zapomínat, že péči
by mělo dostat celé tělo. Od hlavy až
po paty. Pokud se týká hlavy, musíme si
uvědomit, že v létě dostanou zabrat pře-

-ifFoto: SAMphoto.cz

POZOR na nedostatek
vlákniny ve stravě
Zácpa, hemoroidy, nadváha…to vše je důsledek
nedostatku vlákniny. Odborníci doporučují jíst
kolem 25 dkg vlákniny denně, podle výzkumu vyhoví tomuto doporučení pouhá dvě
procenta lidí. Ne nadarmo se o Unilaktu
traduje, že je tím pravým kartáčem na
střeva, a to především proto, že obsahuje rozpustnou i nerozpustnou
vlákninu.
Nestravitelné složky vlákniny zvětšují
střevní obsah a tím střevo mechanicky
Doplněk stravy
čistí. Vlivem takového čištění můžeme
z těla vyloučit pár dekagramů odpadu. Následkem toho lze postupně pozorovat úbytek na váze i zlepšení trávení
a vstřebávání živin. Rozpustná vláknina přibírá nadbytečnou vodu ve střevech, zvětšuje objem stolice a změkčuje ji.
Vyprazdňování je častější a pravidelnější.
Unilakt můžeme užívat při redukci nadváhy. Tablety se užívají před jídlem nebo mohou pokrm, nejlépe večeři, nahradit.
Při užívání Unilaktu je nezbytné dodržení pitného režimu

Pokud se Unilakt stane běžnou součástí vaší životosprávy, nebudete litovat.

K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz – tři druhy, ve třech gramážích
Balení 600 g obsahuje cca 900 tablet.
1-2 s_HM Harmonie_Unilakt.indd 1

24.9.2012 16:30:35

Kaleidoskop

SOUTĚŽ
Pořádné oholení…
Dobrý start je rozhodující nejen ve sportu, ale také ráno ve
vaší koupelně. Jako vzpomínku na letní olympijské hry v Londýně uvádí značka Gillette na trh limitovanou kolekci produktů na holení. Všechny produkty z této řady mají exkluzivní
barevné provedení v černé a zlaté barvě, která olympijská vítězství připomíná nejlépe.

Sněhule Crocband Winter Boot
Jeden z nejpopulárnějších modelů a bestsellerů kultovní
značky Crocs, se letošní zimu představuje nejen v nových
barvách, ale i v novém provedení. Neotřelé barevné kombinace se nesou v duchu retra z 80. let a díky typickým vlastnostem
obuvi Crocs nezradí ani v tom nejnepříznivějším počasí. Novou kolekci
můžete zakoupit ve značkovém obchodě Crocs Store v Centru Chodov, v sítích prodejen Destroy a Pery a samozřejmě na eshopu výhradního distributora www.urbanlux.cz.

Klíčovým produktem limitované řady Gillette pro „dobrý
start” do nového dne jsou holicí strojky Pro Glide v bateriové
a manuální verzi. Limitovaná řada byla na trh uvedena v rámci
kampaně „Dobrý start je důležitý“.
Právě pro vás jsou připraveny dárkové kazety s holícím strojkem. Stačí zaslat na adresu soutez@rodinaaja.cz odpověď na otázku:

Kolik zlatých medailí získali naši sportovci na
olympijských hrách?

Opruzení
není jen nemoci miminek
Intim Comfort ochraňuje pokožku před vznikem
intertriga, což je lidově vlk. Opruzení, které nás
postihuje především v okolí konečníku, mezi
stehny, či v podbřišku, trpí osoby náchylné k pocení. Intim Comfort použijte vždy, když budete
mít obavu ze vzniku intertriga nebo pokud již bolestivý problém nastal. Není vhodný pro kojence.

K dostání v lékárnách

www.hmh.cz

Bylinný
sirup
Divizna
s fruktozou
Aromatický jemný sirup chutná
dětem i dospělým. Je vhodný na
podporu vykašlávání i při bronchiálním astmatu. Má protizánětlivé účinky, uvolňuje křeče a působí močopudně ...

Více na www.klasterofficina.cz

CAPISSAN FORTE
JEMNÝ ŠAMPON
je vhodné používat při výskytu VŠI DĚTSKÉ.
Šampon obsahuje přírodní extrakty, které mají pozitivní účinky při likvidace
vší a hnid. Odborníky bylo
dokázáno, že právě látky
přírodního původu mají
v boji proti vším velký účinek, protože na rozdíl od
látek syntetických na ně
nevzniká rezistence a jejich účinnost tak ani při
dlouhodobém a opakovaném použití neklesá.
Koupíte v lékárně.
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Dokonale

propracované bezpečí
Chcete klid, bezpečí a jistotu pro svou rodinu?
Nejúčinnějším řešením jsou bezpečnostní dveře
NEXT.
Bezpečnostní dveře NEXT SD 104 představují zcela novou generaci bezpečnostních dveří.
Celá jejich konstrukce je z galvanizované nebo
nerezové oceli a je vyplněna minerální izolační hmotou. Obvod dveří je chráněn nerezovou
hranou, kovový práh je integrován v zárubni
a může být rovněž v nerezovém provedení. Proto firma Next poskytuje na skelet dveří a uzamykací systém nadstandardní záruku 15 let.
www.next.cz

Kaleidoskop

Vyzkoušejte nejlepší
tekutý gel do myček na nádobí!

Somat Multi-Perfect Gel
Express Power Anti Grease –
zajišťuje nejen perfektní čistotu
a neodolatelný lesk, ale jedná se
také o vysoce účinný odmašťovač.

Nová řada tekutých gelů do myček nádobí Somat Multi-Perfect Gel
s recepturou Express Power. Nový Somat Multi-Perfect Gel Express
Power tak nejenže dokonale umyje nádobí, ale navíc šetří peníze
a také životní prostředí, protože přispívá ke snižování spotřeby energie a vody. K dispozici jsou dvě varianty novinky Somat Multi-Perfect
Gel Express Power:

Somat Multi-Perfect Gel Express
Power Vinegar – zajišťuje
perfektní čistotu, neodolatelný lesk
a odstraňuje také případný zápach.

Pohodlí i bezpečí
které potěší malé
parádnice

Rama

Margaríny Rama jsou nyní v nových obalech. Receptura výrobků se nemění, pouze obaly přecházejí na nový, modernější design, který na první pohled ještě zřetelněji komunikuje rozdíly mezi jednotlivými výrobky.
Mění se i logo Rama, ve kterém se objevují květiny. Ty dokreslují fakt, že Rama je rostlinného původu. Rama je vyrobena
z kvalitních rostlinných olejů, obsahuje esenciální mastné kyseliny omega 3 a omega 6, potřebné pro normální růst a vývoj
dětí. Více informací na www.mojerama.cz

line of bath products that care for
your comfortable being by

Dívčí zimní boty s kožíškem
a reflexními prvky pro větší
bezpečí na silnici.

Doporučená cena
od 899 Kč

www.peddy-obuv.cz
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telo
Revoluční dvoukomorové kapsle Persil Duo-Caps

Dvojitá síla značky Persil
www.adonis.cz

Novinka pro snazší, ale neméně účinné praní.
Nová dvoukomorová generace kapslí s gelovým pracím prostředkem Persil Duo-Caps,
které nabízejí v jediném snadném kroku vysokou účinnost a perfektní výsledky.
Unikátní dvoukomorový systém
Pohodlné dávkování a manipulace

www.rodinaaja.cz

67

Výživa

Potravina
zvaná BIO
Už téměř v každé potravině existuje bio koutek. Máme bio zeleninu,
bio hotová jídla i bio salámy. Jenomže, co to vlastně to bio znamená?

Jak již sám název bio potravina napovídá, jedná se o produkt pocházející z přírody. Snadno byste mohli namítnout, že
každá potravina má svůj původ v přírodě. Bio potravina má ovšem k přírodě
svým způsobem „blíže“. Je to dáno
pevně stanovenými pravidly, která musí
ekozemědělec, tedy producent biosurovin a bio potravin a ekozpracovatel,
tedy výrobce, dodržovat.

•

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
Pravidla pro ekozemědělce jsou stanovena
zákonem. Jejich hlavní myšlenkou a cílem
je vypěstovat a vyprodukovat takové potraviny a produkty, které budou chemicky
a ekologicky čisté, v souladu s přírodou.
Nastíníme zde jen několik z nich…
•
hospodářsky využívané plodiny
- bioplodiny nesmějí být uměle
chemicky ošetřovány, včetně osiva
a semen. Jedná se o chemické látky
proti škůdcům, průmyslová hnoji-
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•

va, různá mořidla a další látky. Tyto
rostliny nesmějí být geneticky modifikované.
hospodářsky využívaná zvířata zvířatům chovaným na ekologických farmách je zakázáno rutinně
podávat antibiotika a jiná léčiva.
Některé látky jsou zakázány úplně,
jako například růstové stimulátory. Krmiva pro zvířata musí rovněž
pocházet z ekologického zemědělství. Zemědělec je povinen zvířatům
umožnit přístup do venkovních
prostor. V případě drůbeže se nesmí přistoupit ke klecovému chovu.
Zvířata by se měla chovat v důstojných podmínkách, přizpůsobených
jejich nárokům na životní prostor.
Zpracovávání biosurovin - tato pravidla se týkají také zpracovatelů surovin
pocházejících z ekologického zemědělství. Do biopotravin se nesmějí přidávat
chemická potravinová aditiva, chemické konzervanty a další chemické látky.

CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?
Dalo by se říci, že biopotraviny jsou
zdravější. Nejedná se ovšem o vyšší
obsah důležitých, či našemu tělu jinak
prospěšných látek. Toto zdraví naopak
spočívá v nižších koncentracích látek
pro nás neprospěšných či škodlivých,
které se do plodin a produktů živočišného původu dostávají právě prostřednictvím průmyslových hnojiv, pesticidů,
herbicidů a dalších chemických látek,
které se stále hojně používají v konvenčním zemědělství i když množství těchto
používaných látek má spíše sestupnou
tendenci.
Pokud jste se rozhodli zařadit výrobky
pocházející z ekologického zemědělství
do svého jídelníčku, je také důležité
vědět, jak tyto produkty v obchodech
poznáme. Biopotraviny označují výrobci tzv. biozebrou (logem BIO) a nápisem Produkt ekologického zemědělství.
Často se v názvu takového výrobku
vyskytují i slova jako „biologický“, „or-
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ganický“ či „ekologický“. Všechny tyto
znaky nemohou ze zákona používat výrobci konvenčních potravin, tudíž jsou
poměrně spolehlivým poznávacím znamením.

JAKÉ SI VYBRAT?
Jak již jsme si řekli, biopotravin je na
trhu velká řada. v kvalitě bio nabízejí
prodejny mléčné výrobky, pečivo, ovoce a zeleninu, rýži, olivové oleje, uzeniny, ovocné a zeleninové džusy či bio
zmrzlinu. Poslední novinkou jednoho
z obchodních řetězců jsou i biočaje,
případně dětské biokaše. (Například
BIOnatur kaše pro kojence a batolata
jsou k dostání ve čtyřech příchutích
Dobré ráno S hroznovým sirupem,
Dobrou noc Krupicová, Rýžová, Ovocná). V hypermareketech nabídka bio
produktů obsahuje už obvykle více než
200 položek. Uvařit tak můžete celý
bio oběd, dopřát si můžete zdravou
svačinku.
Vaší pozornosti by neměly uniknout
především mléčné výrobky. Vybírat si
můžete mezi mléky, jogurty, nebo zakysanými výrobky. Samozřejmostí je
bio smetana, nebo třeba bio smetanová zmrzlina. Já osobně bych se ráda
přimluvila za jeden z výrobků, který je
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trochu méně tradiční. Konkrétně za
BIO syrovátku. No schválně, víte, že
BIO syrovátka:
•
je přirozeně sladká bez přidání jakýchkoli cukrů či sladidel
•
obsahuje minerální látky, stopové
prvky
•
je zdravější než mléko
•
podporuje redukci váhy
•
zbaví vás zácpy
•
pročistí ledviny, zklidní žaludeční
potíže
•
pomáhá odvádět toxické látky z organismu
•
dodává dostatek vápníku těhotným
ženám a kojícím maminkám?
Je důležité vědět, že mezi oblíbeným
klasickým mlékem a syrovátkou je zásadní rozdíl především v obsahu mléčných bílkovin. Mléko je obsahuje a tyto
bílkoviny vytvářejí hlen, který se usazuje
např. ve střevech, plicích a v oblasti hlavy, což způsobuje dýchacích onemocnění a problémy střev (včetně chronické
zácpy). Syrovátka tyto mléčné bílkoviny
neobsahuje, jsou v ní obsaženy pouze pro organismus nutné a prospěšné
syrovátkové bílkoviny, které nejen, že
nezahleňují, ale ještě nám pomáhají se
tohoto od mléka a mléčných výrobků

způsobeného zahlenění zbavit. To je pro
náš organismus samozřejmě nadmíru
prospěšné.

ZEVNITŘ I ZVENKU?
Možná budete překvapeni, ale biovýrobky jsou k dostání také například
v některých prodejnách s oděvy. Jistý
obchodní řetězec začal nedávno v prvních čtyřech českých obchodech prodávat trička, džíny, mikiny či spodní prádlo
vyrobené z biobavlny, při jejím pěstování se nepoužívají ani chemikálie, ani
umělá hnojiva. Kromě toho je zakázáno
použití genově upravených organismů.
Spotřebitelé se navíc kromě produktů
s označením „biopotraviny” setkávají již i s „biokosmetikou”. Nemělo by
nás to překvapit, vždyť je samozřejmě
dávno známé, že je stejně důležité,
jakou výživu dáme našemu tělu zevnitř i zvenku. Právě proto je možné
zakoupit tělová mléka či oleje, šampony, mýdla, zubní pasty, ale třeba i deodoranty či opalovací krémy, které jsou
vyrobeny z přírodních suroviny a neobsahují naprosto žádné parabeny, ropné
deriváty, alkohol, syntetické parfémy
a jiné škodlivé látky poškozující životní
prostředí a samozřejmě také hormony
v našem těle.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: biopotraviny123.cz,
jime-biopotraviny.cz
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Vitaminy
Bez Vitaminů žit neumíme. Obzvláště teď na podzim a v zimě jich ovšem
často nekonzumujeme dostatečné množství. Přitom každá zelenina,
ovoce, ale i lesní plody a byliny jsou jejich důležitým zdrojem.

VITAMIN C
Je v rostlinách nejrozšířenější. Lékaři doporučují denní dávku od 60–100 až 150 mg
i více. Je důležitý pro normální funkci
organismu, je součástí mnoha stimulačních dějů. Při denní dávce kolem 100 mg
omezuje výskyt onemocnění dýchacích
cest a vyšší dávky zlepšují pružnost cév.
Hovoří se dokonce i o příznivém vlivu
na brzdění růstu rakovinných buněk.
Důležité jsou vysoké dávky pro nemocné cukrovkou, u silných kuřáků, u žen
užívajících perorální antikoncepční prostředky, u starých lidí, kteří mají sníženou schopnost vstřebávání Vitaminů
a v rekonvalescenci. Také stresové situace moderního městského života vyžadují vyšší dávky Vitaminu C.
Nedostatek Vitaminu C se projevuje
únavou, krvácením dásní a celkově sníženou odolností proti infekcím. Zvláště
děti ho potřebují v pravidelných denních dávkách.
Vitamin C se neukládá v těle do zásoby
a je ho nutné přijímat pravidelně. U Vitaminu C z přírodních zdrojů je mnohem vyšší účinnost než u syntetického,
ale při zvýšené spotřebě je vhodné je
kombinovat.
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Vitamin C se rozkládá vyšší teplotou,
stykem s kovy. Protože je rozpustný ve
vodě. Lze ho dlouhým máčením plodů
vyluhovat. Rychle se okysličuje. Je stálejší v kyselém prostředí. Nejvíce Vitaminu C obsahují čerstvé rostliny. Významným zdrojem jsou šípky (až 200 mg ve
100 g), dřínky (200 mg), černý rybíz
(až 400 mg), jeřabiny (až 200 g), rakytník (350–1000 mg), citrusové plody
(kolem 50 mg). Ze zeleniny paprika (až
400 mg), křen (kolem 100 mg), růžičková kapusta, petržel, pažitka, kopr,
řeřicha, červené zelí, yzop (vše kolem
50mg). Dále se vyskytuje v květáku,
bramborách, brukvi, zelí. Mnoho ho
je v kopřivách, popenci, v lesních plodech, zeleninových natích (libeček, celerová nať.)

VITAMINY SKUPINY B
jsou rovněž rozpustné ve vodě. Vyskytují
se v ovoci, bylinách, zelenině, ale i v dalších produktech.

VITAMIN B1 (THIAMIN,
ANEURIN)
Vitamin B1 se zúčastňuje přeměny sacharidů, ovlivňuje funkci svalů i nervo-

vého systému. Ničí se dlouhým varem.
Vyskytuje se v bramborách, nejvíce
v obilninách, v obilních klíčcích a ve
slupce, v luštěninách. Dále je v lískových
i vlašských oříškách, v mandlích, kaštanech, meruňkách, šípkách, v červené
řepě, mrkvi, ředkvi, cibuli, řeřiše, zelí,
špenátu, v kapustě. Kromě toho také
v mléce, mase, droždí.
Snížený příjem se projevuje bolestí hlavy,
nechutenstvím, záněty nervů, únavou.
Denní dávka je 1–2 mg. Vyšší potřeba je
nutná při tělesné námaze, v těhotenství,
při stresových situacích, při otravách nikotinem a alkoholem, arzénem, olovem
a jinými těžkými kovy.

VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN)
Je součástí každé živé buňky. Nejvíce je ho
obsaženo v játrech, mléce, droždí, vejcích,
luštěninách. Ovlivňuje růst a obnovu buněk. Jeho nedostatek se projevuje záněty
sliznic, změnami pokožky, slzením očí,
zvýšenou sekrecí žláz, bolavými ústními
koutky. Kromě živočišných produktů se
vyskytuje také v šípcích, meruňkách, v listové zelenině, natích, zelí, rajčatech.
Je ho třeba přijímat denně v množství
1,5–2 mg.
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KYSELINA PANTOTHENOVÁ (B3)
Má vliv na celkový metabolismus, na látkovou přeměnu. Vyskytuje se v červené
řepě, chřestu, květáku, fazolích, žampiónech, v čerstvé zelenině vůbec.
Denní dávka je 10–50 mg.

VITAMIN PP (KYSELINA
NIKOTINOVÁ, NIACIN)
Uvolňuje enzymatické procesy v těle.
Má vliv na dobrý stav pokožky, trávení, nervový systém. Vyskytuje se nejvíce
v živočišných produktech (ledviny, játra,
srdce), dále v listové zelenině, mrkvi,
rajčatech, hrášku, bramborách, v obilninách, v šípcích, v houbách.
Denní doporučená dávka je 15–20 mg.

KYSELINA LISTOVÁ
Ovlivňuje tvorbu krve, zvláště červených
krvinek. Dále působí kladně na trávicí
ústrojí. Vyskytuje se především v listech
zeleniny, špenátu, kadeřávku, kapusty,
v brokolici, mrkvi, hrášku. Tělo ji pomocí
normální mikroflóry ve střevech dovede
syntetizovat.
Denní dávka se odhaduje na 200 mg.

VITAMIN B6
(PYRODOXOL)
Jeho nedostatek negativně ovlivňuje
funkci mozku a krve. Způsobuje poruchy cév, kůže a nervů.

74

www.rodinaaja.cz

Vyskytuje se kromě droždí, jater, masa
a obilních klíčků i v zelenině a ovoci. Zejména ve vlašských a lískových ořechách,
dále ve špenátu, hrášku, fazolkách,
bramborách, květáku, mrkvi, salátu, zelí,
rajčatech, jahodách, třešních, pomerančích a citrónech.
Velmi důležitý je pro kojence, kde ovlivňuje mentální i fyzický vývoj dítěte. Zde je
doporučená denní dávka podle věku kolem 0,5 mg, u dospělých 1–2,5 mg. Dostatečný příjem tohoto Vitaminu je zvlášť
nutný také u nemocných, kteří delší dobu
užívají antibiotika, u žen, které používají
hormonální antikoncepci, a také u nemocných polyartritidou.

VITAMIN B12
(CYANOKOBALAMIN)
Nevyskytuje se v rostlinách. Má vliv na
krvetvorbu a trávení. Zdravé tělo si jej
dovede vytvořit, ale je-li vyživováno plnohodnotnou stravou.
Denní dávka je velmi nízká, kolem
0,005 mg.

VITAMIN H (BIOTIN)
Je potřebný pro normální funkci pokožky.
Je produkován střevními bakteriemi. Vyskytuje se v kvasnicích, ale i v zelenině (červená
řepa, květák, špenát, zelí, hrášek, borůvkové listy, žampióny, fazole, lesní jahody).
Denní dávka se odhaduje na 0,25 mg.

CHOLIN
Je obsažen v řadě rostlinných olejů,
především v sójovém oleji, dále v kysaném zelí, celeru, pampelišce, černém
bezu i v kopřivách. Také se vyskytuje ve
vnitřnostech a žloutcích. Cholin brání
usazování tuku v játrech a působí na
dobrou funkci ledvin i nadledvinek.

INOSITOL
Má podobný účinek jako cholin, navíc ovlivňuje růst a snižuje obsah cholesterolu v krvi.
Vyskytuje se např. v zelí a zeleném hrášku.
Cholin i Inositolse řadí ke komplexu Vitaminů B, ale nemají charakter Vitaminů, protože tělo je částečně schopno si
je vytvářet samo.

VITAMIN A (RETINOL,
AXEROFTOL)
Je rozpustný v tucích. Nejlépe se vstřebává v přítomnosti tuku (salát s olejem). Má
význačný vliv na růst, dobrý stav pokožky
(při jeho nedostatku zdrsní pokožka na
zadní straně paží, lýtek apod.). Přispívá
k odolnosti proti infekcím a má význam
i při dalších procesech v organismu. Jeho
nedostatek způsobuje zhoršení vidění za
šera, má vliv na kožní onemocnění.
Potřeba Vitaminu A je vysoká v období
vývinu, růstu, dále u nemocných cukrovkou a při jaterních chorobách.

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

Pangamin Dražé
Doplněk stravy

Český výrobek

Doplněk stravy se sladidly
110 tablet – balení na 2 měsíce

Český výrobek

Kombinace vitaminu C a biologicky
aktivních látek ve čtyřech příchutích.
S xylitolem proti zubnímu kazu
a ústní hygienu.
POMERANČ - antioxidační komplex (vitamin E, selen)
MALINA
- aktivní mikroflóra (laktobacily, bifidobakterie)
HRUŠKA
- kostitvorné minerály
(vápník, hořčík, fosfor)
VIŠEŇ
- flavonoidy
(červené hrozny)

Přírodní B-komplex pro děti od 3 let.
Menší velikost tablety a její potažení usnadní aplikaci
především dětem, ale i těm, kteří hůře tolerují kvasničnou chuť a vůni.
Podpůrný prostředek pro děti a mládež v růstu a dospívání.
Potravní doplněk obsahující látky a vitaminy nepostradatelné
k regeneraci organizmu
100% přírodní produkt
produkt, bez umělých barviv a konzervantů.
300 dražé v balení, balení na 1 měsíc.

Výrobek neobsahuje
konzervační látky
ani syntetická barviva.
Vhodné pro děti od 3 let!
Více informací na
www.pangamin.cz

K dostání v každé dobré lékárně nebo za výhodnou cenu v e- shopu www.pangamin.cz/eshop
Při nákupu v e-shopu www.pangamin.cz/eshop uveďte heslo RODINA a získáte 15% slevu na celý náš sortiment. Sleva se nevztahuje na kosmetické produkty.

Chcete pracovat v našem

Pangamin a Ferda inzerce 210x148 mm.indd 1
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Vyhovuje vám práce s volnou pracovní dobou a s možností zajímavých výdělků?
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Výživa

V ovoci, zelenině a vůbec v rostlinách
se vyskytuje ve formě karotenů proVitaminů A. Důležitým zdrojem Vitaminu
A jsou živočišné produkty, játra apod.
Vitamin A se tvoří v živočišném těle z karotenů převážně ve stěně střevní. Nejvíce
karotenů mají jeřabiny, meruňky, šípek,
černý rybíz, ze zeleniny červená paprika,
špenát, mangold, kapusta, nať celeru,
petržele, kopru, řeřicha, kořen mrkve.
Velmi mnoho karotenu mají plody rakytníku
i listy kopřivy, šťovíku a pampelišky. Dostatek karotenu mají žlutomasé tykve a melouny, cibulová a pažitková nať, zelená paprika.
Vitamin A je citlivý na okysličování; krátce působící vyšší teploty snáší.
Doporučená denní dávka je 1–2,5 mg.

VITAMIN E (TOKOFEROL)
Rozpouští se v tucích. Dnes je známo, že
je to několik chemicky příbuzných látek
izolovaných jak z rostlin, tak z živočichů.
Vitamin E má značné antioxidační účinky chrání tuky a Vitamin A před okysličením. Někteří badatelé tvrdí, že zpomaluje stárnutí, protože brání oxidaci buněk,
má vliv i na dobrou činnost mozku, krve,
nervů a svalů, zlepšuje hojení ran.
Vitamin E podle některých výzkumů příznivě také ovlivňuje plodnost a prospívá
rozvoji plodu v těhotenství i dítěte krátce
po narození.
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Vyskytuje se v brokolici, rajčatech, řeřiše, růžičkové kapustě, hlávkovém salátu,
hrášku, špenátu, chřestu, petrželové nati
a napři. i v semenech šípků aj. více je ho
v játrech. Denní dávka se odhaduje na
10–30 mg.

VITAMIN K (FYLOCHINON)
Je potřebný pro normální srážlivost
krve. Je to opět skupina několika chemicky příbuzných látek. Normální zdravý organismus je schopen si ho sám
vytvářet. Po léčení antibiotiky bývá však
tato schopnost porušena.
Vyskytuje se např. v šípcích, bílém a červeném zelí, květáku, růžičkové kapustě, špenátu, mrkvi, rajčatech jahodách,
kopřivách aj. Při jeho nedostatku dochází k poruchám ve srážení krve.
Doporučená denní dávka je asi kolem
1 mg. Je rozpustný v tucích.

VITAMIN D (KALCIFEROL)
Působí proti křivici a podporující odolnost
proti chorobám se v rostlinách vyskytuje
méně. V menším množství ho obsahují
houby, špenát, rajčata. Hlavně se však
vytváří v pokožce při ozařování ultrafialovými, slunečními paprsky.
Denní dávka je asi 0,01 mg.
Je ještě další řada látek, které byly kdysi za
Vitaminy považovány, v ovoci a v zelenině se
vyskytují jen málo a proto se tu o nich ani
podrobněji nezmiňujeme. Většinou jsou obsaženy v živočišných tkáních. Je jím např.:

VITAMIN F
Jsou to vlastně esenciální nenasycené mastné kyseliny (linolová a linolenová), uplatňující se při kožních onemocněních, v léčebné
kosmetice aj.

U-FAKTOR
VITAMIN P (RUTIN, HESPERIDIN)
Je to skupina látek, která se už dnes ale
neoznačuje jako Vitaminy, protože tělo
je schopno si je vytvořit. Příznivě ovlivňují
křehkost kapilár. Vyskytují se v citrónech
a pomerančích, černém rybízu, paprice,
pohance, kapustě, salátu, rajčatech, hroznech, routě, šípkách, malinách aj.
Denní potřeba činí podle některých autorů
30 mg.

Jsou to sirné sloučeniny vyskytující se např.
v zelí a v jiných brukvovitých zeleninách.
Chrání údajně před chorobami žaludku
a dvanáctníku.

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: bylinky.kvalitne.cz

OCENĚNÍ KVALITY

www.fytopharma.sk

Dietní klub

Pomóc, nehubnu!
Je to zdánlivě naprosto jednoduché. Stačí cvičit a omezit jídlo a výsledek
na sebe nenechá dlouho čekat. Tak proč, proboha, nehubnu?

NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO JÍŠ,
ALE JAK?
To, že o tom, kolik kilogramů přiberete, rozhoduje glykemický index už pro
většinu lidí není ničím neznámým. Jde
o to, že při zpracování přijaté potravy
se jako první vstřebávají cukry (sacharidy), které zvyšují hladinu krevního cukru (glukózy). Některé sacharidy zvyšují
hladinu krevního cukru více, jiné méně.
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Tuto schopnost vyjadřuje právě glykemický index. Většina z nás sice tuší, že
čím nižší glykemický index, tím lépe, ale
to je asi tak všechno. Mimo jiné totiž
záleží i na tom, kolik je v jídle cukrů,
dále jaký je v něm poměr cukrů, tuků
a bílkovin, kolik obsahuje vlákniny. Roli
hraje i to, nakolik je potravina kyselá kyselina snižuje GI - a samozřejmě kolik
jí sníte.

Podívejme se na to blíže:
Není cukr jako cukr
Pokud potravina obsahuje složené cukry,
mívá nižší GI než ta s jednoduchými cukry. Sem patří i poznatek, že méně zralé
ovoce má nižší GI než přezrálé. Lépe je,
když mají sacharidy podobu škrobu ovšem pozor, čím jsou potraviny rozvařenější, tím hůře: brambory nebo třeba

Dietní klub

Dietní klub

rozvařené těstoviny mají GI dost vysoký. Konkrétně těstoviny je proto lépe
vařit tak, aby byly takzvaně „na skus”
neboli „al dente”, jsou jak zdravější,
tak i chutnější.
Maso? Jedině nasladko
GI potraviny se liší podle toho, zda ji
sníte samotnou, anebo zda se stane
součástí nějakého menu. Pokud třeba
k sladkému ovoci přidáte plátek šunky,
celkové GI pokrmu klesne - roli hraje
přídavek tuku a bílkovin.
Ať žije vláknina
Zpomaluje vstřebávání cukrů, a proto
se také vyplatí doplnit jídlo s vysokým
obsahem sacharidů vlákninou v podobě ovoce a zeleniny.
Důležitá je úprava
Jednoduše řečeno, čím uvařenější potravina, tím vyšší GI. Pokud zeleninu
uvaříte, její GI stoupne.

TEN SPRÁVNÝ POHYB
Při hubnutí je stejně jako omezování kalorií v jídle důležitý pohyb. Dal

by se rozdělit do dvou skupin: pohyb, při kterém se spalují podkožní tuky a pohyb, spíše posilování,
při kterém dochází ke zpevnění namáhaných partií. Pro získání hezké postavy jsou oba stejně důležité.
Pohyb, při kterém se spalují tuky, je
ten, který je zřídkakdy při dietách
praktikovaný. Je časově náročnější
a tím i méně „oblíbený”. Je to pohyb cyklický (stále-se-opakující) a ke
spalování tuků dochází obvykle až po
dvaceti minutách pohybu. Přesněji, na
začátku se spalují pouze cukry a po-

stupně se poměr tuků a cukrů, které
se spalují, postupně mění, až do doby
cca. dvacet minut po začátku konání
námahy, kdy už jasně převažuje spalování tuků. Takovým nejobvyklejším
příkladem tohoto pohybu je rychlá
chůze (mimochodem také zabraňuje
celulitidě). Dále se jedná samozřejmě o plavání, běh, skipping, lifting,
jogging, atd.. Kdo by si chtěl ale čas
zkrátit a tím i zvýšit účinnost pohybu, je dobré, provozovat tento pohyb
ráno „na lačno” (tělo nemá takovou
zásobu cukrů), nebo si nechat alespoň
dvě hodinky po každém jídle slehnout.
Pohyb pro zpevnění namáhaných partií je často mylně zaměňován s prvním
typem pohybu. Jedná se obvykle sérii
cviků, které nemusíme provádět tak
dlouhou dobu, ovšem o to víc obvykle
zpočátku bolí. Určitě bychom na něj
ale neměli zapomínat. Hezky zpevněné bříško nebo hýždě a stehna taky
nejsou k zahození.
-ifZdroj: Onlinea.wz.cz, zena in
Foto: SAMphoto.cz

Chcete být štíhlá a fit?

Vyzkoušejte Fitnesku!
Také jste se zhrozili svých fotek v plavkách a říkáte
si, že přišla ta správná chvíle něco udělat s nadbytečnými kilogramy? Co takhle vyzkoušet Fitnesku
v Brandýse nad Labem?
Ve Fitnesce se snaží klientkám nabídnout komplexní služby. Lektorky vědí, že nestačí jen cvičit, ale je
zapotřebí se i správně stravovat.

Chcete si vše vyzkoušet n vlastní kůži? Právě pro
vás je tu akce, týden cvičení na zkoušku zdarma.
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

A co zde tedy nabízejí?
EXPRESNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK PRO ŽENY

Expresní kruhový trénink je navržený speciálně
pro ženy. Kombinuje cvičení na kardiostanicích určených pro zvýšení tepové frekvence na úroveň
aerobního pásma (úroveň vhodná pro spalování
tuků) a cvičení na posilovacích strojích vyvinutých
pro ženy. Jde o speciální stroje s oboustrannou
zátěží. Výsledkem je efektivní účinné cvičení, které
zpevní postavu a pomáhá hubnout!
Na první lekci je vhodné se předem objednat, aby
trenérka měla čas jen na vás, na další lekce už můžete přijít kdykoliv chcete a bez objednání.
Pro splnění vašich cílů a dosažení stanovených výsledků lektorky doporučují cvičit alespoň 3x týdně
po dobu 30 minut.

Fitneska nabízí svým klientkám i služby výživového
poradce. Poradenství je zaměřeno na změnu stravovacích návyků v souladu s individuálními potřebami každého klienta a jeho zdravotním stavem.
Vše vychází z přesné analýzy složení těla a osobní
diagnostiky. Následná péče a servis spočívá v návštěvách výživové poradny, při kterých konzultujete
dodržování jídelníčku a váš úspěch je korunován
měřením centimetrových a váhových úbytků.

DĚTSKÝ KOUTEK

Ve Fitnesce najdou klientky dětský koutek, kde si
jejich dítě může hrát, zatímco maminka cvičí. Koutek se nachází se hned vedle cvičební plochy, takže
na své dítě během cvičení maminka vidí.

KRABIČKOVÁ DIETA

Pro klientky, které chtějí zdravě zhubnout, nebo se
udržovat v dobré kondici, aktivně sportují a nemají
čas zabývat se sháněním potravin, vařením zdravé
a pestré stravy je ve Fitnesce připravena služba „krabičková dieta“. Výživová poradkyně vám pomůže vybrat nejvhodnější stravovací plán a jídlo ve správném
složení si můžete pak jen každé ráno vyzvednout.

Lipová 1785, Brandýs nad Labem

www.fitneskabrandys.cz
tel.: 608 634 188, info@fitneskabrandys.cz
Otevřeno: Po – Pá 7–20, So 9–13, Ne 15–20 hod.

www.rodinaaja.cz
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Kaleidoskop

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY,
KTERÉ NEZKLAMOU
Svým dětem určitě uděláte radost některou z kvalitních vývojových hraček, které k nám dováží společnost Quido Bergmann. V nabídce má mnoho hraček
od renomovaných výrobců.

VODNÍ BASKETBAL
Vodní basketbal je hračka do vany. Připevní se ke
stěně vany a dítě si může během koupání hrát. Rybičky stříkají vodu a míčky se házejí do koše. Dítě si
tak během hry procvičuje koordinaci pohybů a naučí
se házet na cíl.

OVEČKA SHAUN
Roztomilá ovečka Shaun
se stane miláčkem malých i větších dětí.

MEDVÍDEK TAPS
INSPIRACE:

KOUZELNÉ VÁNOCE SEVERU
Romanticky nasvícené zahrady s lucerničkami a svíčkami přímo vybízí
k posezení, i když venku řádí zima. Ale severské interiéry, svátečně vyzdobené, mají také své neodolatelné kouzlo. Stačí v Praze zakoupit pár
originálních doplňků v bílé či stříbrné barvě a do Vašeho domova rázem
přenesete náladu pohádkových, sněhově třpytivých Vánoc. Nejen vánoční
ozdoby přední dánské firmy Lene Bjerre Design nabízí nově interiérový
butik À LA MAISON.

Měkoučký mazlící medvídek Taps může s miminkem
ležet v postýlce nebo jej můžete zavěsit na její okraj.
Mazlíček bude cestovat všude s vámi, lze jej zavěsit
na kočárek nebo na autosedačku.Mazlíček medvídek
Taps bude s miminkem po narození spinkat v postýlce, v půl roce začne dítě zkoumat jemnou strukturu
látek, v 9 měsících bude objevovat pohyby medvídkových tlapiček. Kolem roku začne dítě se svým plyšovým kamarádem mluvit
batolecí řečí a bude si vymýšlet nové příběhy a hry. S vaším dítětem se
stanou nerozluční kamarádi.

TAHACÍ AUTÍČKO S MEDVÍDKEM
Autíčko podporuje motoriku dětí. Taháním za
provázek se autíčko rozjede.

VÁNOČNÍ PEČENÍ A ZDOBENÍ
Dr.Oetker přichází každý rok v čase předvánočním s několika novinkami, které usnadní hospodyňkám pečení vánočních sladkých dobrot a krásně ozdobí cukroví. Stejně tak je tomu i letos, v obchodech
najdete nová zdobení, polevy i směs na rychlou přípravu vánočky
a tradičního lineckého cukroví.
Kromě novinek najdou zákazníci v regálech také další oblíbené produkty, které jim v minulých pomohly upéct a nazdobit jejich vánoční
sladkosti a cukroví.
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Kosmetické
balíčky
pod
stromečkem
Nedělejte si hlavu s vymýšlením dárků! Když nadělíte ženám všeho věku kosmetiku, chybu neuděláte. A co teprve, pokud půjde
o celý balíček oblíbené kosmetiky DERMACOL!
Společnost Dermacol letos připravila různorodé balíčky plné nejoblíbenějších produktů této tradiční kosmetické značky. Výběr je
široký – od vánočních setů s pleťovou kosmetikou přes péči o tělo
až po dekorativní kosmetiku. Letos poprvé některé z nich najdete
v elegantních koženkových kosmetických kufřících.

Kaleidoskop

BIO mandlový olej
– obzvláště jemná péče
HiPP Babysanft obsahuje vysoce kvalitní BIO mandlový
olej, který je vzhledem ke svému složení považován za jeden z nejkvalitnějších olejů. Je bohatý na nenasycené mastné kyseliny,
které jsou citlivou pokožkou velmi dobře snášeny, pečují o ni a chrání ji.
Kosmetika neobsahuje parfémy, barviva, konzervační látky ani PEG-emulgátory. Snášenlivost s pokožkou je
dermatologicky testována.

www.hipp.cz

Filtrační džbán BOBBLE
Džbán bobble je další designovou lahůdkou z dílny tvůrce Karima
Rashida. Představuje rychlejší a elegantnější konkurenci klasickým
filtračním konvicím. Fitlrační systém je stejně jako u přenosných
lahví Bobble uhlíkový filtr, jednoduchý na používání a účinný, navíc s obrovskou výhodou - systémem přímé filtrace, kterou firma
bobble patentovala. Není tak potřeba čekat, než se voda přefiltruje, ale lze ji rovnou konzumovat. Filtr lze navíc vyjmout a džbán
používat jako servírovací nádobu.

Nová kolekce pro muže
Crabtree & Evelyn, anglická značka luxusní kosmetiky, domácích parfémů
a delikates, přichází v říjnu s novou vůní a kosmetickou řadou pro muže
s názvem West Indian Lime. Tato nadčasová, inspirativní a kořeněná vůně
nás pomyslně, zlehka přenese do anglických částí Indie. Skládá se z pikantní limety, osvěžujícího citronu a pomerančového květu, ucítíme vetiver, zázvor, koriandr, a exotická dřeva – cedrové a santalové.

Džbán bobble bude od konce listopadu k dostání na eshopu výhradního distributora www.urbanlux.cz a u vybraných prodejců
bobble. Cena 549,- Kč, náhradní filtr za 199,- Kč.

Seriál

Jak se žije s dvojčaty

Kapitola
zvaná ARO

V minulém čísle jsme
se poprvé seznámili
s dvojčátky Kamilkou
a Michálkem. Porod
proběhl velmi předčasně
a my je opustili ve chvíli,
kdy měla za sebou první
den života. Velký boj byl
teprve před nimi…
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DENÍK MAMINKY
5.11.2011
Den porodu jsme si popsali již minule,
když na to teď s odstupem vzpomínám,
byl to obrovský šok. Spousta věcí člověku
nedocházela i díky tomu, že byl omámen
prášky na bolest. Snažila jsem se soustředit
na všechny informace od doktorů a vše si
uchovat v paměti, abych na nic nezapomněla. Samozřejmě prvotní bylo to, jak se
dětem daří, ale na to mi nebyli schopni dát
odpověď. Bylo mi řečeno, že udělají vše, co
mohou, ale že musíme bojovat, jak my jako
rodiče, tak i děti a že máme být silní. Nikdo
mi neřekl, jak to dopadne, nebrali mi víru,
spíš mi nalili čistého vína. Nevyjadřovali se
ani negativně, ani pozitivně, spíš věcně…

Kamilčin doktor to přirovnal takto – představte si 10 inkubátorků v řadě, v nich nedonošené děti a vy máte druhé a šesté nejmenší miminko. Díky tomu, že večer za mnou
dorazila ještě paní doktorka Míši a řekla, že
děti jsou stabilizované, tak jsem pak pod tíhou dne a prášků na bolest usnula.
Probuzení do druhého dne už bylo horší
.

6.11.2011
Ráno den po porodu bylo kruté. Pořádně mi
začalo docházet, co se stalo. Poprvé jsem si
pořádně zabrečela, člověk se najednou cítil
tak prázdný… Včera ráno ještě bylo všechno
v pořádku a najednou nastal totální obrat.
Vůbec jsem si nepřipouštěla, že by to mohlo skončit špatně, to ne, takové myšlenky
mě nenapadaly, pevně jsem věřila, že se vše
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zvládne, že doktoři to zvládnou, ale já jsem
si začala připadat neschopná. Jak to, že se
to nepovedlo donosit, proč tak brzo, co se
stalo? To byly otázky, které jsem si v duchu
kladla, na které bych ráda znala odpověď,
ale bohužel nikdo na ně odpovědět nedokázal. Jediná věc, která napadla doktory – infekce, která by mohla být příčinou, byla vyvrácena. Možná by mi pomohlo, kdyby zjistili
příčinu, takhle jsem se dle doktorů zařadila
do případů, u kterých nevědí, proč to nastalo a já z toho byla špatná. Nevěděla jsem,
zda jsem to nějak nevědomky nezpůsobila,
co jsem udělala špatně... Nechtělo se mi
vůbec nikomu dávat vědět, co se stalo, nedokážu říct proč, ale nechtěla jsem. Musela
jsem se k tomu ale nějak postavit, přeci jen
jsem měla domluvené schůzky s příbuznými, kamarády, kolegy a těm to bylo potřeba
dát vědět, že je změna. V rodinném kruhu
se o tuto informaci postarali prarodiče. Jak
pak přiznalo pár nejbližších, když jim došla
zpráva ode mě, tak ji četli aspoň 2x, než jim
došlo, co se stalo. Na poprvé to nevstřebali
a pak nevěděli, co napsat zpět.
Po poledni mě převezli na normální pokoj,
byla na něm i jedna paní, která měla holčičku na JIP, která je hned vedle ARO, tak
mi povídala co a jak, což mi moc pomohlo.
Odpoledne přišel manžel a šli jsme spolu

na ARO, on už podruhé, já měla premiéru a viděla naše děťátka prvně. Nedá se to
moc popsat, byla tak maličká a i přes to mi
připadalo, že jsou docela velká, byla jsem asi
připravena na horší. Jen byla strašně vyhublá.
Seděla jsem u nich, poslouchala, co Míšova
doktorka a Kamčin doktor povídají a říkala
si, že to určitě vše zvládneme, to že jsem je
viděla, mě hodně povzbudilo. Domluvila jsem
se se sestřičkami (jak každý ležel na jiném pokoji, tak měly děti nejen jiného doktora, ale

i sestřičky), že se na ně dorazím podívat zase
za tři hodiny, ještě jsme chvilku stáli venku
na chodbě s manželem, ani nebylo potřeba mluvit, myslím, že nám to bylo vše jasné
i beze slov. Při další návštěvě mi sestřička od
Kamilky řekla, jak to na ARO chodí, kdy mám
docházet, kde co je a člověk si už nepřipadal
ztraceně a neměl čas přemýšlet, ale začal řešit, zaměstnal hlavu, což pro mě bylo důležité, nemít čas se zaobírat tím co se stalo, ale
tím, co je třeba. Byl to náročný den, ale to, že
jsem je viděla, mohla za nimi chodit a měla se
o tom s kým bavit na pokoji, bylo jak balzám.
Ranní skepse částečně polevila a já jsem měla
zase schopnost věřit sobě, nelitovat a bojovat. Dokonce jsem neměla vůbec problém
s tím, že na pokoji byla ještě jedna paní, která
rodila normálně a měla dítě u sebe. Na mě
to nepůsobilo špatně, i když hodně maminek dětí, které byly na ARO, říkalo, že jim to
nesedělo. Já to brala tak, že tam to dítě je,
občas ho pohlídala a nenesla to špatně, vždyť
já měla dvě, akorát jinde.

7.11.2011
Začala jsem si navykat na režim na ARO,
poprvé jsem se pokusila odstříkat mlíčko
– pár kapiček, ale podařilo se a další stimulací se to lepšilo. Bylo to jediné, co jsem
mohla pro své děti udělat a strašně důle-
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žité. Lékař řekl, že potřebují mlíčko minimálně do 32tt. Také jsem na ARO potkávala maminky, které na tom byly podobně
a povídání s nimi člověku pomáhalo, byly
jsme všechny na jedné lodi. Na začátku
bylo pro mě velkým povzbuzením jít už jen
chodbou na ARO, kde jsou všude vylepené fotky a příběhy dětí, které se tam kdysi
narodily hodně předčasně. Obě děti zhubly – Kamča na 480 g, (čekali i víc), Míša
na 670 g. Také přijela první návštěva, tedy
kromě Martina, ten chodil denně. Byli to
moji rodiče. S Martinem jsme se domluvili
a tak jsme to drželi po celou dobu, co byly
děti v nemocnici, že nechceme, aby se
tam na naše děti chodil dívat někdo jiný,
než babičky a dědové. Ty se pak domluvili
a jedni rodiče chodili v sobotu, druzí v neděli, vždycky se na návštěvu těšili a viděli
ty velké pokroky.

8.11.2011
Poprvé svá vnoučata viděla Martinova
mamka, taťka byl nachlazen, tak nešel
dovnitř. Já jsem najela na režim ARO
a dnes mi poprvé sestřička dovolila krmit Kamilku, strašně jsem se bála, držela
jsem stříkačku, která se připevnila na konec sondičky a mělo se opatrně stříknout
mateřské mléko, měla jsem strach, abych
nebyla moc rychlá. Pro ukázku Kamilka papala 1ml po 4 hodinách, Michálek
2ml po 6 hodinách. Oběma dětem dělali
SONO hlavičky – dopadlo dobře u obou
a SONO srdíčka – Míša měl malou průrvu,
doktoři řekli, že budou čekat, zda se uzavře sama, Kamča měla velkou – otevřená
tepenná dučej, doktoři se rozhodli, že to
zkusí uzavřít prášky – dává se jedna dávka
po tři dny. Míšovi zavedli plicní ventilátor
místo Cpapu, aby mu usnadnili dýchání.

11.11.2011
Taťka poprvé krmil Kamilku, taky se strašně
bál, ale zvládl to dobře. Já jí poprvé mazala
bříško, bála jsem se moc, abych jí nějak neublížila. Oba už koukají na obě očička, svět
je hned veselejší.

9.11.2011
Čekal mě šok, sestřička u Kamilky se rozhodla, že mi ji dá klokánkovat, vyndala ji
z inkubátorku, samozřejmě i se všemi hadičkami, já seděla v houpacím křesle, a dala mi
ji na hruď, vydržely jsme tak sedět 2 hodiny,
což ani sestřička nečekala, že tak dlouho
vydržíme a pocity – neuvěřitelné, nepopsatelné, radost, strach, naděje… Když jí dovolí
klokánkovat takhle malé, snad to není tak
hrozné… Jinak si představte, že máte na
sobě půl kilového drobečka, je váš a strašně
se bojíte pohnout, abyste mu neublížila.
Aby toho nebylo málo, v ten den jsme
měla i další velkou premiéru - prvně jsem
krmila Míšu.
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12.11.2011
Míšu odpojili z plicního ventilátoru a dali ho
zpátky na Cpapík. Taťka ho prvně krmil.

13.11.
Oběma udělali SONO srdíčka, Míša má
průrvu skoro uzavřenou, Kamilka má ještě malou dučej, uvažují, že nasadí druhou
řadu na uzavření pomocí Ibuprofenu, což
nakonec 15.11. udělali.

14.11.
Bylo mi oznámeno, že jdu druhý den domů.
Totálně mě to položilo, přemýšlela jsem, jak
to dělat, vždyť oni potřebují mé mlíčko, do-

konce jsem přemýšlela, u koho bych mohla
v Praze bydlet… Tyto věci, ale přišly na mysl
až poté, co jsem to obrečela. Strašně moc
jsem to plánovala, až mi nakonec pomohla má skvělá sestřička od Kamilky, všechny
byly skvělé, ale tahle byla správně od rány,
nebála se a říkala vše na rovinu. Řekla, že
mám být v klidu, takže doma s manželem
a za dětmi dojíždět. Mlíčko, že budu do
večera mrazit a to co odstříkám ráno, než
pojedu za dětmi, tak jen chladit, že i takhle
to bude hodně náročné. Moje plány zavrhla hned, že bych zkolabovala a pak bych
s nimi nebyla vůbec. Ale stejně když jsem
jela ten den s taťkou domů, tak jsem to
obrečela, bylo mi divně. Mohla jsem si sice
kdykoliv zavolat, ale po celou dobu jsem
této možnosti nevyužila, nepomohlo by mi
to, na chvilku to uklidní, ale za hodinku to
už může být jinak, aby to pro mě mělo účinek, tak bych na tom telefonu musela být
pořád, tak bylo lepší pro mě nevolat…
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tolách mě trošku uklidnily příběhy podobně
narozených dětí, které měly následky pouze
minimální, a to mi dodalo další síly. Kolem
druhé hodiny jsem dorazil zpět k Apolináři,
kde byla mamka již přemístěna na normální pokoj. Byla bledá, při chůzi na ní bylo vidět, že jí musí jizva po císaři bolet, ale bylo
zřejmé velké odhodlání, že chce vidět naše
drobečky. Po nutné proceduře desinfekce rukou jsme se vydali dlouhou chodbou
směrem k ARO. Mamka byla opravdu statečná a mně se ohromně ulevilo, že celou
věc vidí stejně jako já – stalo se, co se stalo,
budeme bojovat, ale hlavně musí bojovat
mrňouskové a vše dopadne dobře.

8.11.

DENÍK TATÍNKA
6.11
Druhý den po porodu jsem mamce sbalil
nejpotřebnější věci do tašky a vyrazil hned
po ránu za ní do porodnice, kde lékaři chtěli
podepsat můj souhlas s podáním léků dětičkám. Tašku jsem odevzdal mamce na JIPce
a šel jsem podepsat podání léků. Když už
jsem byl na ARO, podíval jsem se i na dětičky. Kamilka už byla také ve slušivém kulíšku
a byla zabalena v ovčí dece. Stále k ní vedla
spousta hadiček a měla na sobě několik čidel, která způsobovala různé alarmy na přístrojích inkubátorů, takže tam nad ní stále
něco houkalo. Na pokoji byly další čtyři dětičky. Míšánek byl vedle v pokoji, kde se mě
ujala sestřička, která mi vysvětlila, co a jak
bude dále a že pokud to dovolí mamky stav,
můžeme se odpoledne přijít podívat oba.
Měl jsem trošku strach, jak to mamka vez-

me, až uvidí naše vysněné drobečky v tomto
stavu, ale věřil jsem, že to spolu zvládneme.
Vyrazil jsem do centra, pamatuji si to jako
dnes, ačkoli bylo 6. listopadu, tak bylo krásné slunečné počasí a já se procházel pražskými uličkami a neustále jsem přemýšlel,
co se nám to stalo a co nám přinesou další
dny. Kdykoli mě napadly chmurné myšlenky,
zatnul jsem obě pěsti, zavřel oči a v duchu si
řekl, že to vše dobře dopadne. To se později
stalo mým „tajným“ rituálem a s odstupem
času musím přiznat, že jsem ho v prvních
týdnech používal několikrát denně. Při mých
toulkách Prahou jsem navštívil knihkupectví,
kde jsem koupil knihu „Narodilo se nám
předčasně“, zašel jsem do jedné kavárny
a okamžitě začal knihu pročítat. V knize
jsem našel spoustu odpovědí, na otázky,
které jsem si kladl v posledních 24 hodinách. Při čtení kapitoly o možných následcích předčasných porodů u dětí mi podruhé
za dva dny tekly slzy z očí. V dalších kapi-

Hned od malička jsme našim drobečkům
začali říkat „kulíšci“ protože oba měli od
prvních dnů vždy na sobě jen slušivého kulíška a malou plínku, která jim ale pokrývala polovinu tělíčka. Jak jsme časem zjistili,
kulíška neměli na sobě z důvodu teploty
(v inkubátoru měli tepla vždy tolik, kolik
potřebovali) ale na kulíšek měli připevněnu
hadičku, která jim pomáhala s dýcháním
tzv. „Cpapík“. Vždy pro nás byl příjemný
pohled, když sestřičky tento Cpapík čistili,
takže jim sundali i kulíška a my jsme je viděli v celé kráse.
Ještě něco málo o vývoji děťátek hned po
narození. Zajímavé bylo například, že se
narodili se zavřenýma očima a poprvé je
otevřeli tak po čtyřech dnech – hezky po
jednom očku. Každá takováto změna byla
pro nás velikou událostí. Dále bylo například napínavé čekání na první „kakání“,
které mělo odhalit, jestli jim funguje zažívání, nicméně i to se podařilo a bylo opět veseleji. Samostatnou kapitolou bylo krmení.
Kromě potravy dodávané v prvních dnech
kanilou přímo do žíly, hned od prvního dne
dostávali mateřské mléko sondičkou rovnou do žaludku. První denní dávka začínala na 1ml každé tři hodiny a postupně se
množství zvyšovalo až na 30ml ke konci našeho pobytu na ARO. Krmení bylo jednou
z činností, kterou prováděli rodiče, sestřička
vždy připravila mlíčko do injekční stříkačky,
kterou připevnila na sondičku a dále to
bylo na nás. Byl to úžasný pocit, vědět že
jsme součástí péče o naše kulíšky. Poměrně
brzy nám přibyla další činnost, a to přebalování. Vzhledem k tomu, že jejich nožičky
byly slabší, nežli můj malíček, bylo nutné je
při přebalování chytat pouze za zadeček,
abychom jim nožičky nepochroumali. Ještě
před porodem jsem se těšil, až půjdeme na
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předporodní kurs, kde nám všechno vysvětlí, ukážou a naučí. Bohužel termín tohoto
kurzu byl naplánován až na týden po našem neočekávaném porodu, takže jsme se
vše museli učit za běhu. Naštěstí sestřičky
na ARO byly velice ochotné a vše nám rády
několikrát ukázaly a vše nás naučili.

9.11.
Dalším velikým krokem vpřed byl první den,
kdy nám dali pochovat Kamilku. K našemu
velkému překvapení to bylo již čtvrtý den
po porodu. Takovému chování nedonošeňátek se říká „klokánkování“, sestřičky dají
mamince drobečka na hruď a ten se tam
s mamkou sbližuje a zvyká si na maminčinu přítomnost a „vůni“, a to sice až na tři
hodiny. Prospívá to především mentálnímu
vývoji miminka, ale pro mamku samotnou
je to také velká událost. Každé klokánkování bylo pro mamku velkým zážitkem,
postupně jsme vypozorovali, že vždy závisí
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na rozhodnutí sestřičky, zda se bude klokánkovat, či ne. A právě ta sestřička, která
měla čtvrtý den službu, se opravdu nebála
a později když měla službu, tak Kamilka
s mamkou klokánkovali celé tři hodiny. Já
jsem klokánkoval až později, když už mohly
klokánkovat obě děti a musím potvrdit, že
se na to jen tak nezapomíná. Poprvé jsem
klokánkoval Kamilku a užíval jsem si to,
i když se musím přiznat, že sedět tři hodiny
v zatemnělé místnosti, na křesílku, nesmět
se pohnout a zůstat vzhůru se mi nepodařilo. Ale jak jsme se později bavili s mamkou,
tak spánek s maličkým na prsou je zcela
normální.
Jinak, abych zhodnotil první kritický týden.
Chodil jsem normálně do práce, ale jelikož
pracuji nedaleko Apolináře, tak jsem měl
upravenu pracovní dobu, a přes oběd jsem
se chodil dívat na kulíšky i mamku. Vždy
jsem tam pobyl tak hodinku přestože jsem

kolikrát stál pouze u inkubátoku, kde byl
jeden z našich kulíšků zabalen v teplé dece
tak, že z něj nekoukala ani hlavička a po
celou dobu se ani nepohnul, tak jsem tak
nějak cítil obrovskou úlevu, že mohu být se
svými dětmi. Později jsem vždy dostal od sestřiček stříkačku a přes poledne jsem krmil.
Po práci jsem občas zašel ještě za mamkou,
ale u dětiček už byla tma, takže nebyly téměř vidět. Když jsem pak dojel domů, tak
jsem se snažil něčím zabavit, aby na mě nepřišly ty „zlé“ myšlenky, ale manželka mi
průběžně posílala SMS po každém krmení.
Tyto zprávy mě vždy uklidnily a vždy jsem
se cítil lépe, i když jsem se na druhou stranu každé SMSky bál, že v ní najdu nějakou
nepříjemnou zprávu. Těch naštěstí po celou
dobu nebylo mnoho a nakonec se každá
nepříjemnost zdárně vyřešila…
Pokračování příště…
Foto: archiv rodiny

rodinná banka
pupečníkové krve
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DOPŘEJTE SI

LÁZNĚ
VYRAZTE DO LÁZNÍ!
Vyzkoušíte to jednou a zjistíte, že se tomu
žádná dovolená nevyrovná. Nejen, že budete pobývat v krásném prostředí (většina
lázeňských zařízení leží obklopena rozsáhlými parky či zahradami), třikrát za den
vám někdo připraví skvělé jídlo, ale ještě
vám zde milé sestřičky budou rozmazlovat
tělo. Dokonce i svého partnera můžete vzít
bez obav s sebou. Jistě i jemu přijde trochu
rozmazlování vhod a procedury vám ochot-
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Chcete se nechat trochu
rozmazlovat? Zatoužila jste
po několika dnech či týdnech,
kdy by se někdo věnoval
vašemu tělu a vy si mohla
dopřávat luxus, být hýčkána?

ný personál naplánuje tak, aby chvíle volna
připadly vám oběma na stejnou dobu a vy
si mohli společně vyrazit třeba na procházku po okolí.

CO PENĚŽENKA UNESE
Pokud se obáváte, že vás pobyt v lázních
zruinuje, řekněme si, že existují v podstatě dvě možnosti, jak ho zafinancovat. Tou
první je získat poukaz od lékaře v případě
vážných neduhů. Potom ho za vás zaplatí

pojišťovna. Druhou možností je, že do lázní
pojdete jako samoplátci. Ale ani tehdy se
nemusíte obávat přemrštěných cen. Pokud
se vám do ruky dostanou ceníky známých
lázeňských zařízení, budete možná překvapeni, jak příjemná je jejich nabídka. Obzvláště teď v období podzimu se mnohde
pobyt s plnou penzí pohybuje už kolem
dvou set korun na den, což je cena jistě
velmi příznivá. Protože lázně už opravdu
dávno nejsou jen o rehabilitaci a koupelích,

Cestování

lázeňské domy pro své klienty obvykle nabízejí i speciální pobyty s bohatým a zajímavým programem.
Mohou to být týdny pro ženy, vzdělávací
pobyty věnované konkrétním onemocněním, turistické, antistresové nebo cyklistické pobyty. Vyberete si prostě program, který vás láká a okořeníte ho ještě dokonalou
péčí o vaše tělo.

CO SI VYBRAT
Možná jsme vás přesvědčili, že by nebylo
od věci o lázních uvažovat. Jaké procedury si ale vybrat, abyste své prostředky vynaložili opravdu účelně? Tou hlavní by ve
většině případů jistě měla být vodoléčba.
Voda je takový malý zázrak a hydroterapie
neboli vodoléčba pomáhá téměř při všech
onemocněních
Při vodoléčbě hraje velkou roli teplota vody.
Horká voda či pára roztahují cévy, podporují pocení, uvolňují svaly a klouby a tělesné
teplo proudí k povrchu těla. Studená naopak cévy stahuje, tlumí záněty a zvyšuje
přítok krve k vnitřním orgánům.

Při procedury se studenou vodou platí, co
nejchladnější, ale krátkodobě, doba působení se pohybuje od několika sekund do
několika minut.

Co voda skutečně umí?
•
•
•
•
•

Rozpouští nežádoucí látky v těle
Rozpouštěné vyměšuje
Vyčištěnou krev přivádí do
pravidelného oběhu
Zesláblý organismus posiluje
k nové činnosti
Organismus otužuje.

V závislosti na povaze problému se používají různé druhy vodoléčby:
•
mírné formy
Omývání, tření, kartáčování, vzestupné
koupele chodidel a předloktí, střídavé koupele chodidel a předloktí, studené polevy.

•
středně silné formy
Tam patří třeba sedací koupele, polokoupele, zábaly, napařování v sedě, sauna…
•
silně působící formy vodoléčby
Což znamená přehřívací lázeň, rusko - římskou parní lázeň, studené nebo horké střiky, zábaly celého těla.

VODA POKAŽDÉ JINAK…
A jaké procedury si můžete konkrétně
vybrat?
Vířivé koupele
Záleží na velkosti vany, zda jsou určeny pro
celé tělo, nebo jen pro horní či dolní polovinu. Jde o masáž jemně vířící vodou. Podle potřeby se do vody opět mohou přidat
bylinné přípravky. Doba aplikace se obvykle
pohybuje kolem dvaceti minut a procedura
je velmi vhodná především pro lidi hledající
psychickou a fyzickou relaxaci, po úrazech
či operacích.
Perličkové lázně
Pro tuto proceduru se používá vana se
speciálním dírkovaným roštem, kterým
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se přivádí vzduch pod tlakem. Bublinky
stoupají ode dna vzhůru. Blahodárně
působí jednak příjemná teplota lázně,
jednak mechanický účinek bublin, které
masírují kůži. Koupel se aplikuje většinou tak kolem dvaceti minut a je možné ji doporučit kardiakům, epileptikům,
nebo třeba pacientům se sklony ke kolapsu.
Subakvální masáž
Pokud vám lékař doporučí tuto proceduru,
můžete se těšit na koupel v teplé lázni, při
které vás hezká sestřička bude navíc masírovat proudem vody.
Přísadové lázně
Jejich hlavní účinek spočívá v tom, že se do
vody přidává přísada, kterou pacient pro
zlepšení svého stavu potřebuje. Nejčastěji
rozšířené jsou lázně uhličité, sirné, jodové
apod.

CO JEŠTĚ NABÍZEJÍ DNEŠNÍ
LÁZNĚ?
Nabídka lázeňských domů je samozřejmě
ještě mnohem pestřejší. Co dalšího si můžete vybrat?
Pára
Je procedura, při které je organismus vystaven vzduchu o vysoké teplotě a vlhkosti.
Obvykle se doporučuje pobyt v páře o dálce
5-10 minut a pak relaxace vleže. Většinou
se pro zvýšení efektu používají přísady do
vody jako eukalyptový či heřmánkový olej.
Tato procedura není vhodná pro každého.
Především se nedoporučuje při různých
onemocněních srdce, krvácivých stavech,
epilepsii apod.
Parafínové zábaly
Používají se zejména tam, kde je potřebná
nějakou část těla prohřát. Využívají vlastností parafínu nahřátého na 50-60 C.

Slatinné zábaly
Pokládají se buď pouze na část, nebo na
celé tělo. Měly by zlepšit celkové prokrvení
organismu a posloužit k relaxaci.
To je samozřejmě jen část z bohaté nabídky.
Tak co říkáte, přesvědčili jsme vás? Pak už
zbývá si jenom správně vybrat.
Text: Iva Nováková
Foto: SAMphoto.cz
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Chytit přes den
na rozhovor
redaktorku pořadu
Top Star Magazín
Evu Decastelo není
vůbec jednoduché.
Poletuje mezi
různými akcemi,
na nichž natáčí
své ankety,
a mezi domem
na okraji Prahy,
kde žije s rodinou
– novinářem
a podnikatelem
René Decastelem,
tříletým Michálkem
a jedenapůlletou
Zuzankou. A když
nenatáčí se štábem,
sama mnohé akce
moderuje.

Manžel je má

nejlepší kamarádka
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TO JE VÁŠ BĚŽNÝ DEN?
Skoro bych řekla, že ano. Dnes jsem například natáčela na jedné akci, pak jsem
se jela podívat za dětmi. Protože je dnes
možná už poslední hezký letní den, jsou
s babičkou a dědou v kroužcích na Vltavě, kde pěkně řádí. Jela jsem je pohladit
a pak zase utíkala za další prací.

HLÍDÁ ČASTĚJI MANŽEL NEBO
BABIČKY?
Častěji babičky, protože manžel je ještě
vytíženější, než já. Ony už jsou obě v důchodu, takže s hlídáním není problém. A kdyby náhodou nemohly,
mám dost kamarádek, které můžu
zapojit. Jedna z babiček, maminka
mého muže – záměrně nepoužívám
slovo tchýně, protože ho nesnáším
– je navíc bývalá učitelka, takže má
s dětmi víc než bohaté zkušenosti. Já
jsem sice vystudovala pedagogickou
školu, ale učila jsem asi týden. Tak je
fajn, že mi nejen má kdo pohlídat
děti, ale ještě vím, že jsou v rukou
někoho, kdo má s dětmi spoustu
zkušeností ověřených v praxi.

kteří mně v dětství chyběli. Přestože to
někdy vypadá, že se navzájem pozabíjejí.
Ale myslím, že to je úplně normální.

VÍDAJÍ SE ZUZANKA S MÍŠOU
S ELIÁŠKEM ČASTO?
Vídají se hodně a Eliášek u nás poměrně
často spí, takže oni ho berou jako svého regulérního sourozence. Mají k sobě
opravdu hodně blízko, však taky jedno
z prvních slov, které oba uměli říct, bylo
Elda. Naučili se ho dřív, než uměli říkat
máma nebo táta. Někdy se jen divím,

UŽ SE DĚTI NĚJAK
VYHRAŇUJÍ?

KDYŽ JSTE ČEKALA
MÍŠU, KE KOMU JSTE
NEJČASTĚJI CHODILA PRO
RADU?
Nejvíc jsem se vyptávala asi manžela, protože studoval psychologii,
a na rozdíl ode mě už jedno dítě
měl. Z prvního manželství měl tehdy pětiletého syna Eliáška, takže si
s lecčíms věděl rady. A když jsem
porodila, ze začátku jsem mívala někdy pocit, že je lepší máma, než já.

CHTĚLA JSTE MÍT
VŽDYCKY VELKOU RODINU?
Chtěla, protože jsem byla jedináček.
Měla jsem sice nevlastního bratra, protože rodiče se rozvedli a táta si založil
novou rodinu, ale to nepočítám, protože jsme spolu nikdy nebydleli, takže
jsme se jako sourozenci ani moc neužili.
A mě hodně mrzelo, že nemám k sobě
žádného parťáka, zatímco všichni kolem
mě nějakého měli. Neměla jsem ani sourozence, ale ani moc kamarádek, proto
jsem vždycky měla a mám hodně blízký
a hezký vztah se svou mámou. Ona mě
většinu dětství vychovávala sama. Proto
jsem ráda, že mé děti sourozence mají,
že z nich jednou budou takoví parťáci,

To ale nebyl vůbec žádný problém. My
jsme se Štěpánkou kamarádky už několik
let. A Štěpánka odešla od mého manžela (novinář a podnikatel René Decastelo)
rok předtím, než jsem s ním já začala
chodit. Takže mezi námi není žádný důvod pro nějakou řevnivost. Když jsem šla
na první rande s mým mužem, ona už
rok žila s Jakubem Vágnerem. Jsme kamarádky už víc než deset let, vybavuju
si, jak mi Štěpánka v restauraci ukazovala první fotku svého Eliáška. Tam jsem se
poprvé potkala se svým budoucím mužem. A když jsem s ním šla o pár let
později na první rande, ona to taky
věděla. Renda jí totiž zavolal a řekl
jí to. Ona byla spokojená ve svém
vztahu a věděla, že ona s Rendou
žít nemohla, protože jsou jako
oheň a voda. Kdežto já se k němu
hodím líp, říkala mi tenkrát. Tvrdila, že jí hned po našem prvním
rande bylo jasné, že my s Rendou
budeme spolu. A měla pravdu.

že to Eliášek s těmi našimi prcky vůbec
vydrží. Přeci jen už je mu devět, je to
velký kluk, a oni ho pořád kvůli něčemu uzurpují. Míša za ním chodí, aby mu
stavěl koleje a Zuzanka se po něm plazí
a objímá ho a chce, aby ji vozil jako na
koníčkovi. Ale je to pro ně úžasný starší
brácha, kterého moc milujou.

ÚŽASNÝ VZTAH SPOLU VAŠE
DĚTI MAJÍ URČITĚ HLAVNĚ
PROTO, ŽE JSTE SE DOKÁZALY
DOMLUVIT VY MAMINKY. VY
JAKO SOUČASNÁ MANŽELKA
A ŠTĚPÁNKA JAKO MANŽELKA
BÝVALÁ.

Oba dva se extrémně předvádějí.
Tím, jak je všude beru s sebou, tak
se nestydí, užívají si společnost lidí
a nestydí se před cizími lidmi. Momentálně to vypadá, že Michálek
bude asi baleťák a Zuzanka bude
dělat něco, u čeho bude moct hodně křičet. Tipla bych ji na hlásnou
troubu někde u hasičů. Je to velká šoumenka, ale taky je docela
vzteklá, což má určitě po mně. Já
se dokážu rozžhavit doběla, ale za
pět minut vychladnu a jsem naprosto klidná. Naopak můj manžel
je naprostý flegmatik, toho jen tak
něco z míry nevyvede.

JSTE NAROZENÁ VE ZNAMENÍ
PANNY. MYSLÍTE, ŽE NA VÁS
TOTO ZNAMENÍ SEDÍ?
V něčem jsem velmi netypická Panna.
Sice mám ráda pořádek, ale pokud je
systematický nepořádek, vůbec mě to
nevzrušuje. Líbí se mi rčení: Inteligent
zvládne chaos, jenom blbec musí mít pořád uklizeno. Ale jinak jsem pečlivá, pracovitá, empatická. Podle horoskopu mi
vychází, že se mi dobře pracuje s lidmi
a že jsem tvořivá. Takže vlastně ano, kromě přehnané pořádkumilovnosti na mě
to znamení docela sedí.

www.rodinaaja.cz
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MLUVILA JSTE O VZTAHU
S MAMINKOU. ZNAMENÁ TO,
ŽE KDYŽ SE VÁM STANE NĚCO
ŠPATNÉHO, NEBO NAOPAK
ZAŽIJETE NĚCO HEZKÉHO, ONA
JE PRVNÍ, KOMU ZAVOLÁTE?
Popravdě řečeno má nejlepší kamarádka
je už několik let můj muž. On má totiž
velký přehled o všem možném a taky
dostatečný nadhled nad spoustou věcí.
Tak já chodím se svými starostmi za ním.
A kamarádky svými problémy neobtěžuju. Pro ně jsem takovou vrbou spíš já. Ale
já nejsem moc zvyklá ventilovat své
problémy, v tom jsem trochu zaťatá, řeším je spíš sama v sobě.

spokojený, se zpátky moc neohlíží. Kdyby
totiž nějaké období vynechal nebo změnil, tak by určitě nebyl tam, kde je. Člověka nejvíc utváří to špatné, co se stane.
Dobré věci vás spíš rozmazlí, než aby vás
formovaly. Čím horší věci se vám v životě
stanou, tím jste silnější. Takové situace
vás buď zlomí, nebo zocelí.

nejde o život, nejde o nic. Od té doby
řeším jen rodinu a děti a nic ostatního
mě nerozhodí.

CO VÁS NEJVÍC ZOCELILO?

JAKÁ JSTE BYLA VE DVACETI
LETECH A KDE JSTE SE VIDĚLA
V BUDOUCNU?

Asi nehorší období pro mě bylo, když
jsem byla ve třetím měsíci s Michálkem
a umřel mi náhle tatínek na rakovinu sli-

V ČEM SE S MANŽELEM
NESHODNETE?
Já jsem na děti někdy přísnější. Nemyslím tím, že bych je nějak trestala,
ale že se nenechám zviklat, když na
mě udělají velké smutné oči. Když
například Michálek nechce nějakou
šťávičku, ale vyžaduje jinou, protože
tahle mu nechutná, řeknu mu, že ji
dostane, až vypije tu první. Kdežto
manžel vyměkne. Ale je to dané asi
tím, že já s dětmi trávím víc času, tak
jsem otrlejší. (směje se Eva).

JAK VÁS ZMĚNILO
NAROZENÍ DĚTÍ?
Překvapily mě dvě věci. Věděla
jsem, že své děti budu milovat, To
je logické. Ale překvapilo mě, jaký
se ve mně usadil strach. Jak šíleně
se o ně bojím a jak reaguju, když
se s nimi něco děje. To jsem opravdu trochu hysterka a je mi jasné že
se toho strachu nezbavím. Zároveň
mám ale pocit, že zažívám nejkrásnější
období svého života. Že můj život má konečně smysl a že ho bude mít už napořád.
Nikdy jindy jsem takový pocit neměla.

TÝKÁ SE TEN POCIT I PRÁCE?
Práce je jen takový bonus, nadstandard.
Svou práci mám moc ráda a baví mě natáčení reportáží do Top Star Magazínu
i moderování různých akcí, ale podstatné jsou pro mě děti. Kdyby mi teď někdo
řekl, že musím skončit s prací, nebudu
litovat.

VRÁTILA BYSTE NĚKDY ČAS?
Nikdy. Všechna období, kterými si člověk
v životě projde, ho formují. A pokud je
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JE NĚCO, ČEHO V ŽIVOTĚ
LITUJETE?
Líbí se mi heslo Edith Piaf, kterého se držím i já: Ničeho v životě nelituj.

Ve dvaceti jsem pracovala na Barrandově
a dělala koordinátorku speciálních
efektů u filmu Aféra s náhrdelníkem s tehdy čerstvou držitelkou
Oscara Hillary Swank. A myslela jsem si, že zbytek svého života
budu pracovat u filmu na amerických produkcích a že už se nikdy
nedostanu ani na poštu, ani do
kina. Pracovala jsem tenkrát skoro dvacet hodin denně, protože
to u těchto produkcí bylo něco
naprosto normálního. A když jsem
měla náhodou volnou neděli, obvolávala jsem lidi na pondělní natáčení. Tenkrát jsem byla úplně
mimo normální život a rodinu pro
mě představoval ten filmový štáb.

KDY JSTE SI UVĚDOMILA,
ŽE VÁM RODINA CHYBÍ A ŽE
BYSTE CHTĚLA ŽÍT JINAK?

nivky. V té době se psalo o tom, že stejnou nemocí trpí i americký herec Patrick
Swayze. Ale díky lékům, které se dají
sehnat v Americe, a díky nadstandardní
péči, on žil ještě rok. I když těžko říct,
jestli to byl život, možná to bylo spíš utrpení. Pamatuju si, když jsem chodila do
nemocnice na Karlovo náměstí za tatínkem a nosila mu ultrazvuky a snažila se
s ním nějak komunikovat, ale on mě v té
době už skoro nevnímal. Když jsem tenkrát otevřela jakékoliv noviny, byla tam
fotka Patricka, který v té době vypadal
podobně jako tatínek – hrozně hubený,
vlastně jen lebka potažená kůží. To mě
drtilo. Tátova smrt mě opravdu hodně
poznamenala. Pochopila jsem, že když

Po rodině jsem toužila vždycky,ale
od svých osmnácti let jsme měla
tolik práce, že jsem to nijak neřešila. Neměla jsem čas vnímat, že
bych chtěla rodinu. Zlomilo se to
až ve chvíli, kdy jsem potkala svého
muže. Šli jsme na večeři a pak na
oběd a druhý den jsme se k sobě nastěhovali a za čtrnáct dní jsme čekali syna.
Byl to fofr. Ale protože jsme se znali
osm let a byli přátelé, bylo mi okamžitě jasné, že Renda je muž mého života
a přes to nejede vlak. A vnímám to tak
pořád. Byla jsem sice dvakrát požádaná
o ruku, ale pokaždé ze svatby i ze vztahu
sešlo. Renda mě sice o ruku nepožádal,
ale nakonec jsme se brali pár týdnů před
narozením Míši. A já vím, že přesně tak
to všechno mělo být. Všechno do sebe
krásně zapadlo.

Monika Seidlová
foto ateliér Fotoprome.cz

Rozhovor

Hraju si s bratránky u babičky,
která byla učitelka. Protože měla
prázdniny, trávili jsme léto u ní
na zahradě a hrozně se tam vyřádili. Bratránci byli o dva a o čtyři
roky mladší, Honzík a Pavlík. Pamatuju si, jak mě ráno k babičce
maminka odvezla, my jsme tam
celý den řádili a blbli a večer si
mě zase vyzvedla. Bylo mi tak
čtyři, maximálně pět let.

www.rodinaaja.cz
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ČTENÍ PRO VÁS

Také vás trápí
rýma a kašel?



Zdravé svačinky

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

Bylinky

přinášejí zdraví

Eva Decastelo

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Manžel je má nejlepší kamarádka

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ...................................................................................................................................................................................................
ULICE: ........................................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
E-MAIL: ..............................................................................................

TELEFON: ............................................................................................

VZDĚLÁNÍ: ..........................................................................................

VĚK: ....................................................................................................

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



PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje rodina a já. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech,
nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného.
PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1. 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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PODPŮRNÁ PÉČE
PŘI LUPÉNCE, ICHTYÓZE,
ATOPICKÉM EKZÉMU
A AKNÉ
/ Skleněné peelingové čočky SAKURY /

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

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

Více informací na:

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