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Editorial
líp už bylo, napadá mě vždy, když potkám kolem silnice další bilboard přesvědčující, že právě
s tou konkrétní stranou dosáhneme jistě maximálního štěstí.
líp už bylo, napadá mě, když vidím projev našeho pana prezidenta a uvědomuji si, že se stydím.
líp už bylo, napadá mě, když na národní hoří
svíčky a mně dojde, že už nikdy neuslyším nový
glosující komentář václava havla.
líp už bylo, napadá mě, když vidím bývalé národní umělce, jak se tváří, že za komunismu trpěli pod mocenskou nadvládou.
líp už bylo, napadá mě, že spoustu dalších příkladů si jistě doplníte sami.
Ale možná, jednou, přátelé, zase dobře bude,
na hrad se vrátí to trochu kýčovité srdce a hlavně pravda a láska, ve kterou každý z nás z hloubi duše jistě nepřestal věřit. možná zvítězí v našich srdcích a možná v naší zemi. A možná jsme
to právě my, kdo to dokážeme změnit. možná,
když tyhle dvě hodnoty budeme vštěpovat našim dětem, dáme jim víc, než jenom naději.
dáme jim šanci. Šanci žít ve spravedlivém světě.
A než tahle doba nastane? možná trocha našeho čtení…
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Těhotenství

Životospráva
v těhotenství
„Těhotné by neměly jíst červené maso. Neměly by si dopřávat plísňové
sýry. Naprosto nevhodné je uzené maso… Takové a podobné rady
dostává každá těhulka, jakmile se jí začne kulatit bříško. K tomu se
přidají naprosté zákazy alkoholu, doporučení vypít každý den dvě deci
červeného vína a návod, jak je zdravé zapíjet mastné pivem. Co z toho je
vlastně nesmysl a co pravda?
A jak by měl vypadat
správný jídelníček těhotné
ženy?
První zásadou by mělo být, že těhotná žena
by podobně jako malé děti, měla jíst několikrát denně v malých dávkách. Na čelním
místě by měla být čerstvá zelenina a ovoce,
mléčné výrobky a libové maso. Aby byly
zachovány výživové hodnoty, měly by být
potraviny tepelně upravovány dle moderních metod správné výživy. Množství stravy
by se během těhotenství nemělo zvětšit víc
jak o 200 kilokalorií za den (830 kJ), strava
se musí hlavně zkvalitnit a zpestřit. Celkový
přírůstek na váze by na konci těhotenství
neměl přesáhnout více než 12 kg.

Z čeho vybírat
Obilniny, těstoviny, pečivo a rýže
Z těchto potravin má těhotná žena čerpat nejvíce energie denně. Z obilnin se
v naší zemi nejčastěji konzumují pšenice,
oves, kukuřice, rýže, případně také pohanka. Pro lidské tělo jsou tyto potraviny
dobrým zdrojem škrobu (tedy sacharidů),
dále nestravitelné vlákniny (celulózy), a to
zvl. celozrnné tmavé výrobky. Významný
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je také obsah vitamínů skupiny B, zvl. B1,
B2 a niacinu (vitamín PP). V této skupině
potravin se nacházejí také minerály, jako
vápník a železo, ale ve srovnání s ostatními
potravinami, třeba mlékem a masem, jsou
tato množství mnohem nižší. Obilniny jsou
také zdrojem bílkovin, které však velmi často neobsahují všechny tzv. esenciální neboli
nezbytné aminokyseliny, a proto by se měly
kombinovat s kvalitnějšími zdroji, např. tvarohem, sýry, drůbeží, rybami, masem nebo
vaječným bílkem.
Doporučované potraviny jsou: pečivo z celozrnné nebo tmavé mouky (graham, dalamánek, žitný chléb, moskevský chléb,
knäckebrot), ovesná kaše, celozrnné pochoutky s rozinkami, konzumní chléb, rýže,
müslli. Méně vhodné potraviny jsou: sladké
bílé pečivo, tukové pečivo, sladké knedlíky,
buchty, koláče.
Bílkoviny – proteiny
Jsou základními živinami pro plod a matku.
Jejich spotřeba vzroste o 30%. Vydatným
zdrojem jsou ryby, maso, vejce a mléčné
výrobky. Dalším vhodným zdrojem jsou
luštěniny a oříšky, obiloviny, rýže, těstoviny.
Bílkoviny by měly být alespoň ve 3 denních

jídlech. Maminky by měly dávat přednost
rybímu a kuřecímu masu, opravdu ale
miminku neublížíme, když si dopřejeme
i maso vepřové a hovězí. Sýry lékaři příliš
nedoporučují, mnohem lepší službu vám
udělají zakysané mléčné výrobky, nejlépe
s živou mléčnou bakterií.
Cukry – sacharidy
Jsou zdrojem energie. Zdravé je jíst cukr obsažený v ovoci, medu, a tzv. pomalý cukr –
škrob v obilovinách, rýži, vločkách. Dobrá je
také melasa a hnědý cukr, mléko, luštěniny.
Méně vhodné jsou potraviny s obsahem
tzv. „prázdných” cukrů: čokoláda, sušenky,
žvýkačky, sladké limonády, zmrzliny, bonbóny a sladký alkohol.
Tuky – lipidy
Jsou to zásobní látky, které dodávají energii
a jsou nezbytné pro vstřebávání vitaminů
A, E, D, a K. Nejkvalitnější jsou za studena
lisované rostlinné oleje! Při trávení vznikají
mastné kyseliny, které procházejí placentární bariérou a tak se dostávají k plodu. Podíl
tuků v potravě by neměl překročit 30 %. Pokud žena použije ve stravě a k vaření tuky,
pak jsou nejvhodnější: ze 2/3 za studena

Těhotenství
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mi spánku, u těhotných hrozí předčasný
porod. Potraviny obsahující vysoké dávky
hořčíku: kakao, sója, fazole, mák, oříšky
lískové, kešu, mořské plody, vločky.
P – fosfor: je vázán na vápník. Potraviny
bohaté na fosfor: drůbež, mořské ryby, ořechy, plnotučné mléko, a podmáslí.
J – jód: je významnou složkou napomáhající
vývoji plodu, zvlášť pak jeho mozku. Štítná
žláza potřebuje jód pro tvorbu hormonů,
které ovládají životně důležité funkce těla.
Nejvíce jódu lze získat v těchto potravinách:
jodizovaná sůl, mořské ryby a mořské plody,
brokolice, pórek, višně, špenát, kvalitní voda.
•
•
•
•
•
•
•
lisované rostlinné oleje (zdroj vitaminu E
a omega mastných kyselin) – např. olej olivový, z 1/3 živočišné tuky – máslo, kvalitní
vyškvařené sádlo. Méně vhodný je margarín
a ztužené tuky. Nevhodný je tuk přepálený.
5. Vitaminy
Jsou nenahraditelnou složkou potravy, protože se v těle nevytváří. Největším zdrojem
vitaminů je zelenina a ovoce.
Z nich nejdůležitější jsou vitamin C, beta
karoten, vitaminy řady B a kyselina listová.
Již 2 měsíce před plánovaným početím je
vhodné zvýšit přísun kyseliny listové, která je
pro zdravý vývoj plodu nezbytná, po porodu je naopak nezbytná pro kojící maminku.
V těhotenství v prvním trimestru ji těhotné
pravděpodobně předepíše gynekolog.
Nedostatek kyseliny listové může způsobit
mnoho vrozených vývojových vad, zejména
defekty neurální trubice a rozštěpy rtu. Pravidelný přísun kyseliny listové v tabletách
může snížit výskyt těchto vad až o 75%.
Najdete ji také v syrové listové zelenině,
špenátu, droždí, játrech, černém chlebu.
Zdrojem vitamínu A, E, B6 a zároveň minerálů
(stopových prvků), zinku a hořčíku, draslíku,
fosforu, železa je listová a kořenová zelenina,
brokolice, zelí, špenát, rajčata. Využitelnost
vápníku ze zeleniny je poměrně nízká. Většina druhů ovoce je velmi dobrým zdrojem
vitamínu C, žluté a oranžové plody také zdrojem beta-karotenu, dále draslíku a pektinu.
Největším zdrojem vitaminů řady B je droždí, ryby, vločky, ořechy, mléčné výrobky.
Ryby jsou též vynikajícím zdrojem vitaminu
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A, D. Za studena lisované rostlinné oleje
zase vynikajícím zdrojem vitaminu E.
Vhodná je především zelenina (ovoce) syrová, příp. sušená, mražená.
Minerály a stopové prvky
Jsou nezbytné pro výstavbu těla plodu.
Podílejí se na látkovém metabolismu v těle
matky i plodu. Nejvýznamnější jsou vápník
(Ca), hořčík (Mg), jód (J) a železo (Fe).
Ca – vápník: důležitý pro udržení pevnosti
kostí a zubů a dobrou funkci svalů a nervů. Plod odebírá svou potřebu z mateřské
krve. Největší zdroje Ca: odtučněné mléko
v prášku, mléko a mléčné výrobky, olejovky
(sardinky, více šproty), petržel, sojové produkty, mák, zelenina. Přisvojitelnost vápníku je ovšem vázána na přítomnost vitaminu
D – např. ze slunečního záření.
Fe – železo: nutné pro tvorbu červeného
krevního barviva (hemoglobinu) společně
s vitaminem C – aktivuje Fe v těle, B12
a kyselinou listovou. Železo je nutné přijímat potravou: maso, černý chléb, vejce
a k tomu hodně zeleniny. Ocet v salátu však
veškeré železo zeleniny ničí. Bohatým zdrojem železa jsou dále kvasnice, játra, žloutky, vločky, ryby, červená řepa, mandle, fíky,
rozinky a sušené švestky.
Pokud přirozený příjem železa v potravě těhotné nestačí, je nutné rozšířit zdroje o lékovou formu.
Mg – hořčík: spolu s vápníkem v poměru 2:1, Ca: Mg, pomáhá k výstavbě kostí,
zubů a nehtů. Nedostatek se projeví svalovou křečí, hubnutím, únavou, porucha-

čerstvé potraviny mají přednost
duste a pečte
lepší je jogurt než majonéza
chléb, rohlíky vs. sladké pečivo
polévka je grunt
pořiďte si odšťavovač
omezte uzeniny

Tekutiny
V dnešní době často zapomínáme na dostatečný přísun tekutin. V běžném stavu by
měla žena vypít 2 až 3l tekutin denně. Když
je těhotná, spotřeba se zvyšuje.
Vhodné jsou minerální vody, je nutné je
střídat, aby se měnily koncentrace minerálů, které dodáváte tělu. Pijte také kvalitní
stolní vody. Denně vypijte asi 1/2l mléka
nebo kefíru.
Výjimečná konzumace malého množství alkoholu (vinný střik) vám ani dítěti neublíží.
Také menší množství piva nikterak neškodí.
Rozhodně byste ale měla vynechat „tvrdý”
alkohol. Příliš vhodný není ani silný černý čaj
a káva, když už je budete pít, tak s mlékem.
Především v I. trimestru není vhodné pití
toniku a coca-coly, kdy specifické složky
těchto produktů neprospívají k zdárnému
vývoji vašeho děťátka.
Vhodné jsou čerstvě vymačkané ovocné
a zeleninové šťávy, zeleninové džusy a 100%
ovocné džusy bez přídavku cukru. Obecně platí, že tekutiny, které vypijete, nemají
být sladké. Tím výrazně snížíte přísun cukru
do těla a omezíte tím vaše starosti s rychlým
přibýváním na váze během těhotenství.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Magdalena Mikulandová:
Těhotenství a porod – průvodce české ženy
od početí do šestinedělí, WHO, Zuzana
Brázdová: Výživa těhotných a kojících žen,
rodina.cz

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku

„naděje zdravé
budoucnosti“

funguje na Slovensku mezi veřejnou bankou Eurocord
-Slovakia a rodinnou bankou Cord Blood Center SK.
V České republice je podobně navázána spolupráce mezi
veřejnou Bankou pupečníkové krve a rodinnou bankou
Cord Blood Center CZ na tzv. indikovaných odběrech.

Pupečníková krev
dosud pomohla více
než 25 000 pacientů na
světě překonat jejich závažná
onemocnění. Odborníci z oblasti
lékařského výzkumu se shodují, že je
cenným zdrojem krvetvorných kmenových
buněk pro léčbu hematologických, onkologických
a autoimunitních onemocnění. Z tohoto důvodu by
měla být uskladněna pro budoucí použití. Některým pacientům pomohla jejich vlastní pupečníková krev, jiným
krev od sourozence anebo neznámého dárce.
Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci
na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé
a zdravé, na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se odebírá
až v průběhu onemocnění.
Specialisté se stále častěji rozhodují pro léčbu pomocí
vlastní pupečníkové krve dítěte. Svědčí o tom publikované případy standardní léčby u hematologických a onkologických onemocnění anebo v rámci experimentální léčby
v regenerativní medicíně.
Tuto jedinečnost pupečníkové krve si uvědomují i přední
evropští odborníci. V roce 2012 Evropský parlament přijal
usnesení o zvýšení rezerv kmenových buněk z pupečníkové krve. V usnesení je mimo jiné zdůrazněn významný
vědecký pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové krve,
která představuje slibnou alternativu v léčbě různých
nemocí, včetně dětských onemocnění. Zároveň však
upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk
z pupečníkové krve. V usnesení se navrhuje, aby každý
stát EU zřídil alespoň jednu veřejnou banku pupečníkové krve. Výslovně je v něm také uvedená potřeba úzké
spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinnými) bankami pupečníkové krve. Tento model úspěšně

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE
KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK
Transplantace krvetvorných kmenových buněk s použitím
vlastních buněk pacienta z kostní dřeně, tzv. autologní
transplantace, se používá již více než 50 let na léčbu dětí
i dospělých při závažných onemocnění jako jsou např.
lymfomy, nádorová i autoimunitní onemocnění. Použití
vlastních buněk má svoje opodstatnění, jestliže choroba není genetického původu. V opačném případě se
musí na léčbu použít kmenové buňky od zdravého dárce
a hovoříme o alogenní transplantaci. Vlastní krvetvorné
kmenové buňky se dnes využívají na transplantaci častěji
než buňky dárce.

Tkáň pupečníku je želatinová hmota, která obaluje pupečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňůru. Obsahuje kmenové buňky s unikátními vlastnostmi,
které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální
kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně jsou schopné se přeměnit na specializované buňky nebo na různé tkáně v lidském organismu,
jako jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly, nervy,
srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně
pupečníku není pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují
v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater,
cukrovkou, sklerózou multiplex, poškozením srdečního
svalu, myelodysplastickým syndromem a jinými onemocněními.
Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál
pro poměrně nový obor medicíny – regenerativní medicínu, která se zabývá právě touto obnovou (regenerací)
poškozených orgánů.

POUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE
NA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových
buněk podobně jako kostní dřeň a periferní krev. Jestliže
má dítě uskladněnou pupečníkovou krev a má diagnostikované onemocnění léčitelné autologní transplantací
krvetvorných kmenových buněk, může se tato krev
na základě rozhodnutí lékaře použít na léčbu. U dětí jsou
přesně stanovená onemocnění, kdy je možné vykonat
autologní transplantaci. Jsou to zejména neuroblastomy,
lymfomy a jiné nádory typické pro dětský věk. S věkem
přibývá počet i frekvence onemocnění léčitelných autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk.
Odborníci uvádějí, že jeden člověk ze 400 v průběhu
svého života onemocní nemocí léčitelnou transplantací
krvetvorných kmenových buněk.

Většina klinických aplikací je v současné době experimentální, v rámci klinických studií, které již prokázaly,
že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku je prakticky možné a pro pacienty bezpečné.

Vlastní pupečníková krev se použila u takových transplantací, u kterých se pacientovi podávají krvetvorné
kmenové buňky na obnovu zničené krvetvorby, jako
například myelodysplastický syndrom, získaná aplastická
anémie, meduloblastom, neuroblastom, retinoblastom
a jiná nádorová onemocnění.

Kmenové buňky z pupečníkové tkáně se také mohou použít jako podpora při standardní transplantaci
krvetvorných kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky
léčby. Imunosupresívní a imunomodulační schopnosti
mezenchymálních kmenových buněk dokáží pomoct při
chronických zánětlivých a autoimunitních procesech.

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmenových buněk i tkáň pupečníku.

Mezenchymální kmenové buňky představují alternativu
pro buněčnou terapii při regeneraci poškozených tkání
organismu.

Bližší informace o kmenových buňkách z pupečníkové
krve a tkáně pupečníku získáte
rodinná banka
pupečníkové krve

800 900 138

na bezplatné informační lince
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

Těhotenství

Léky
k těhotným nepatří?
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?
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Těhotenství
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9

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.

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.

Záleží kolik A kdy

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, 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

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
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ZdrAvý orgAnismus to
Zvládne

„kdybychom si rozdělili vrozené vady podle příčin, tak těch čistě dědičných, což
jsou mutace a chromozomové abnormity, je jenom 15%. na 25% se prokázaně
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,“
říká prof. jelínek.
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.
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…

-ifZdroj: marta dušková (děti a my)
Foto: sAmphoto.cz

Rozměry

bez nánožníku
cca 90 x 50 cm
s nánožníkem

115 x 45 cm

Materiál

100 % polyester
Výplň
100 % polyester oteplovací
rouno značky Valterm

Vnitřní potah
100 % BIO BAVLNA
BERÁNEK

BIOBAVLNA:

Při pěstování Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva (jako pesticidy), ani chemické hubící
prostředky a je ručně sbíraná a tím na omak příjemnější, během její sklizně i následného zpracovaní
není jakkoli chemicky upravovaná. Bio bavlna je vhodná nejen pro alergiky a miminka, ale i pro ty,
kteří si raději koupí produkt šetrný k životnímu prostředi.

Popis výrobku


Oteplovací rouno značky VALTHERM
– základní informace

Vzduch je nejlepší izolátor tepla. Na základě tohoto fyzikálního principu
byl vyvinut nový oteplovací materiál značky VALTHERM. Jedná se o polyesterová mikrovlákna v plástvové struktuře s diferencovanou hustotou. Jsou tak v této vložce vytvořeny miliony mikroskopicky malých
vzduchových dutin, které v sobě vážou teplo izolující vzduch (pokud
se člověk pohybuje, je dosaženo tepelné izolace až do -35°C).

Výrobce  Výrobca:

Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, E-mail: info@detskedeky.cz










Využití do všech typů kočárků
(klasické, sporťáky, golfky).
Fusak má uprostřed zip a lze ho
celý rozevřít. Spodní část fusaku
má zapínání na zip.
Šňůrové stahování kolem hlavičky.
Otvory na protažení tří
i pětibodových bezpečnostních
popruhů zajišťují bezpečné použití
i sedícímu miminku.
Kapsa na zadní straně fixuje
fusak proti posunutí v kočárku
při poloze vsedě.
Fusak je vyroben v ČR.
Made in EU

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Jako každý rok přemýšlíte, co by mohlo potěšit Vaše děti pod
stromečkem?
Proč nezkusit tradiční českou stavebnici Seva, kterou jistě každý z Vás zná
ze svého dětství. Tato stavebnice s více jak 30 letou tradicí stále získává
velký počet nových zájemců, hlavně díky tomu, že všechny stavebnice
jsou zdravotně nezávadné. U dětí rozvíjí jemnou motoriku a kreativní
myšlení.
Aby děti mohly nechat volný průchod své fantazii a nebyly při tom
limitovány počtem dílků, je možné zakoupit Jumbo balení za zvýhodněnou cenu. Jumbo balení stavebnice zakoupíte v plastovém boxu, který
umožní dětem především rychlý úklid, což jistě oceníte i Vy.

SEVA PRO DÍVKY JUMBO

WWW.VISTA.CZ

SEVA ARMY JUMBO

Jako další tip, co nadělit pod vánoční
stromeček, je stavebnice BLOK Flora 4.
Můžete stavět domečky, zahrádky a další
stavby typické pro děti již od 1 roku,
kterým je tato stavebnice určena.
Stavění je díky jednoduchým
a barevným dílkům zábavné.

SEVA 3 JUMBO

Dopřejte svým dětem to nejlepší pro jejich rozvoj, pořiďte jim stavebnici Seva.
Českou stavebnici, která rozdává dětem radost.

BLOK FLORA 4

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?

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.“

12

www.rodinaaja.cz

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.

Svět nejmenších

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.

HOMEOPATIE
PRO
CO TO
VLASTNĚ
JEZVÝŠENÍ
MED? IMUNITY

A HOMEOPATICKÁ
POMOC VE VAŠÍ RODINĚ
I když med obsahuje jiné látky jen v malém

či i nepatrném množství, je toto spektrum
pro med jako
nesmírně významPomocí homeopatie se dají léčit mnohá složitá onemocnění
jako potravinu
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nezabírá. Dcera je zimomřivá a špatně roste. Její učitelka
od září
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složená převážně z jednoduchých cukrů
Kurz proběhne v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Opava, Zlíně a Plzni. Dále
Vážená paní,
odprodá velkozpracovateli, ktea trochy vody. Zmíněnými jednoduchými
také plánujeme kurz v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem.
rý se balením medu zabývá
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a frukPřednášky proběhnou od 9:00 do 12:00 hodin.
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bych vaší dceři doporučil lék Silicea AKH,
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či
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množstvích.
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navyuwebových stránkách:
(MUDr. Alexander Fesik, lékař-homeopat)
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www.budtezdravi.cz
na informační
telefonní lince 596 113 330,
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ČESKÁ HOMEOPATIE

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte:596 113 330, 776 879 799 nebo pište na: budtezdravi@budtezdravi.cz
www.rodinaaja.cz

VÍCE INFROMACÍ O HOMEOPATII NAJDETE NA WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
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svět nejmenších

typy kAŠle
kašel dělíme podle nejrůznějších hledisek na jednotlivé druhy.
1. podle produkce sekretu na:
3. podle časové závislosti:
neproduktivní – suchý
ráno
produktivní - vlhký
v noci
2. podle délky kašle na:
při jídle
akutní – trvá do 20 dnů
4. podle intenzity na:
opakující se (recidivující)
málo intenzivní – neome– opakující se stavy suchého
zuje dítě a nevyčerpává jej
kašle, nejčastější při průdušvyčerpávající
kovém astmatu
chronický – trvá více,
než 3 týdny.

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.
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typy kAŠle
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.
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

Ambrosan.
Aby kasel
odesel!

Léčí kašel při onemocnění dýchacích cest.
Vhodný pro dospělé a děti.
Dostupný jako sirup, kapky a tablety,
bez lékařského předpisu.

AMBROSAN

sirup
nyní s dárkem

Dárek je možné obdržet při nákupu Ambrosan sirup
ve vybraných lékárnách od 1. 8. 2013 do vyčerpání zásob,
nejpozději do 31. 12. 2013.
Ambrosan® 30 mg, Ambrosan® kapky a Ambrosan® 15 mg / 5 ml sirup
jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.

012518959

PŘED POUŽITÍM ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

AMBROSAN_inzerce_210x140mm_13-08-2013.indd 1
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Vždyť je tak roztomile

tlusťoučký!
V Česku se zatím s obezitou potýká necelých deset procent dětí, ale příklad
ze zemí, které začínaly na podobných číslech, je dosti varující – například
Španělsko udává až třicet procent obézních chlapců a dívek, a to se zde ještě
relativně nedávno tento problém vůbec nevyskytoval. Nejhorší na tom je, že
z deseti obézních dětí vyroste osm obézních dospělých.

Obézní rodiče ovšem nechtějí vidět, že jsou
obézní i jejich děti. Přitom není tak těžké
získat zdrcující jistotu. Pokud dítě změříte
a zvážíte, poznáte obezitu tak, že odečtete od výšky dítěte v cm číslo 100 (dřívější
Brocův index). Tedy když dítě měří 140 cm,
nemělo by vážit více než 40 kg.

Jak nemít doma tlusťocha?
Nejlepší prevencí obezity dítěte je nemít
obézního rodiče. Co ale dělat pokud jsou
již naše geny „poznamenány“ předchozí
generací?
1. Můžeme se pokusit ještě před otěhotněním zlepšit v životním stylu, co je
v našich silách.
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2.

Dalším důležitým faktorem je kojení.
Nejpřirozenější výživou pro dítě v raném věku je mateřské mléko. Složení
mateřského mléka se mění s růstem
dítěte dle jeho potřeb, čehož není
schopna žádná jiná potravina. Další
z mnoha výhod kojení je, že si dítě
samo volí množství mléka, které chce
vypít. Pokud si nemůže samo regulovat příjem potravy a dostává nadměrné dávky mléka nebo stravu příliš koncentrovanou, nebo se mu předčasně
podávají přípravky kojenecké výživy
apod., může se u něho začít vyvíjet
obezita. Matky často např. při přípravě
pokrmu přesahují ve snaze dítěti při-

3.

lepšit, míru v odměrce. I když dávku
zvýší jen nepatrně, při trojím opakování denně mají o obezitu svého dítěte
postaráno.
Pokud už jsme ovšem ve stádiu, kdy
prevence není možná a kojení jsme
prošvihli, zbývá řešení poslední. Přestat se vymlouvat a začít něco dělat.

Kdy začít radikálně řešit?
Měli bychom si uvědomit, že čím dříve se
nárůst váhy zastaví, tím je větší naděje, že
se obezita nezachová až do dospělosti. Léčebný zásah u co nejmenších dětí je důležitý i z řady dalších důvodů. V raném věku
se vytvářejí tukové buňky, jejichž počet se

Předškoláček
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většinou již nikdy nesníží. při pozdější redukci hmotnosti se tukové buňky z velké
části pouze zmenšují. dalším důvodem je,
že je nutné předcházet vytváření špatných
stravovacích a pohybových návyků u dítěte. pokud už tyto nevhodné návyky jsou
vytvořeny, pak je snadnější je změnit, když
ještě nejsou fixovány mnoho let. správně
postupovat je tedy nutné již od narození a nedoufat, že dítě z obezity vyroste.
vliv raného vystavení dítěte různým nevhodným potravinám ovlivňuje výběr jídla
samotným dítětem i v pozdějším věku. to
se týká zejména sladkého, které zastává
v naší kultuře funkci společenské komunikace nebo odměny. ukázalo se např.,
že děti, které byly zvyklé pít do 6 měsíců
sladkou vodu, vypily i v pozdějším věku
této sladké vody daleko více než děti,
které s tímto nápojem zkušenost neměly.
děti tedy jedí více to, na co jsou zvyklé.
na druhé straně, pokud zavádíte do jídelníčku dítěte nové jídlo, nechť vás neodradí, když ho dítě na poprvé s nadšením nepřijme. ukazuje se, že nové jídlo je nutné
nenásilně nabídnout přibližně 7x, aby dítěti
začalo chutnat. lze využít i psychologických poznatků, že např. u dětí do 4 let se
preference se utváří podle barev. nejraději
mají červenou, žlutou, oranžovou, nejméně
rádi zelenou. s věkem se preference mění,
zvětšují se rozdíly v oblibě barev a děti kla-
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dou větší důraz na tvary a velikost. lásku
k zelenině můžeme pěstovat v podobě
talířů se zeleninou ve tvaru panáčka, zvířátek, srdíček, formičkami na vánoční cukroví můžete vykrájet okurku apod. místo
abychom se dítěte ptali „chceš zeleninu“
zeptáme se „chceš papriku nebo rajče?“
dítě můžeme již zhruba od tří let zapojit
do přípravy jídla. pokud nechce pít mléko,
může si samo namixovat koktejl v dětském
mixérku či šejkru, pokud chceme podpořit
konzumaci ovoce, může si samo umýt ovoce a z nakrájených části si udělat na talíři
obličej panáčka, může vyrábět ovocné špízy
apod.

2.

vzorem byste měli být nejenom
ve stravovacích návycích, ale i v pohybové aktivitě. nejméně časově náročné je postupně dávkovaná jízda
na rotopedu – vy při zprávách a dítě
při pořadu, které má rádo. střídejte
druhy pohybu – můžete využít i cvičení podle videokazety. uvidíte, že
společně prováděná aktivita upevní
i rodinné vztahy.

3.

důležité je, abyste do nového životního způsobu zapojili celou rodinu,
tedy i ty členy rodiny, kteří nepotřebují hubnout. Zdravější způsob
života prospěje všem. dítě se může
těžko chovat jinak než tatínek, či
bratr. A zlatá střední cesta, kompromisy pro všechny se vždycky
najdou.

4.

víme, že v dnešní uspěchané době
máte neustále pocit, že nemůžete
nic stačit. na druhé straně však zase
platí, že na co si člověk najít čas
chce, na to si ho najde. opomiňte
zejména v počátku nácviku nového
chování méně důležité domácí práce a věnujte čas sobě a dítěti. vyšetřete si alespoň obden čas na nějakou pohybovou aktivitu i za cenu,
že byt nebude uklizen jako klícka.

7 rAd pŘi rodinném hubnutí
samozřejmostí by mělo být, že hubnutí dítěte je záležitostí celé rodiny. ostatně, rodina ho do těchto problémů dostala. proto:
1. buďte dítěti okázalým vzorem při
změně stravovacích návyků. přimějte
tatínka, ať jásá nebo přinejmenším
nekritizuje s výraznými grimasami
pokrmy, které chcete, aby dítě jedlo. vyprávějte jim o vašich úspěších,
které děti neviděly. pochlubte se, jak
jste např. při oslavě v práci ochutnali
vlašského salátu jenom symbolicky, a zatímco kolega snědl celý talíř
smažených brambůrků, vy jste si jich
vzali jenom pět.

5.

nešetřete chválou, oceňujte, chvalte dítě a nejenom za ubrané kilogramy, ale i za plnění dílcích cílů.
ve spojených státech byl prováděn
výzkum, ve kterém byly porovnávány dvě skupiny obézních dětí,
které se snažily zhubnout. rodiče
první skupiny dětí dostali pokyny,
aby děti při hubnutí hodně chválili,
a oceňovali. rodiče druhé skupiny
tyto pokyny nedostali. Za pět měsíců od zahájení studie zhubly děti
první skupiny třikrát více, než děti,
které nebyly oceňovány.

6.

Zkuste porušit rodinné tradice a při
rodinných oslavách si předem naplánujte činnosti, při kterých strávíte minimum času u stolu. brzy poznáte, že dítě si bude s vámi radši
hrát, než sedět přejedené nečinně
u stolu.

7.

nepodceňujte množství jídla, které
dítě sní u kamarádů. dohodněte se
s učiteli ve školní jídelně, aby nedocházelo k tomu, že budou dítě nutit
do snědení kompletního oběda. připravte též dítěti do ledničky talířek
s chutně vyhlížející zeleninou, méně
tučný tvaroh s ovocem apod., aby
dítě, až přijde třeba hladové ze školy,
mělo kam sáhnout. vyhraďte mu oddělení v ledničce, ze kterého si může
vybírat potraviny.

-ifzdroj: žena in, stob.cz
Foto: sAmphoto.cz
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REDUKČNÍ POBYTY
pro děti a jejich rodiče

Pro všechny,
kteří již v ODL
někdy pobývali

50% SLEVA

poradíme vám, jak jíst zdravě, jaké sporty jsou nejvhodnější,
jak společně s dětmi relaxovat (vhodné pro děti od 4 do 12 let)
Počet míst omezen!
Chybí vám inspirace co stále vařit a jaké zajímavé sportovní aktivity
Dítě + doprovod: 3.320 Kč
(cena pro „staré známé“ 1.660 Kč)
vymýšlet pro vašeho „cvalíka“? Netušíte, jaké chyby děláte, že se nedaří
jeho váhu snížit?
BONUSY:
Přijeďte do Říčan a vyzkoušejte „Olivovnu v novém“ – s pestrým
programem zaměřeným právě na hubnutí, obohacené ochutnávkou
zdejších léčebných procedur. To vše pod dohledem lékařů,
fyzioterapeutů a nutriční terapeutky.

1x vodoléčba, 2x sauna,
společné rehabilitační cvičení - 2 hodiny,
zapůjčení kol na vyjížďku,
1x inhalace, 1x částečná relaxační masáž pro doprovod,
další dítě 660 Kč/pobyt, další dospělý 1.200 Kč/ pobyt

TĚŠÍME SE NA VÁS - kolektiv lékařů a zdravotníků
V případě zájmu volejte, příp. pište do přijímací kanceláře paní Tiché
tel. 323 619 103, e-mail: prijem@olivovna.cz
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Mají děti
v mateřské škole
dobré spaní?
Také je pro vaše děťátko odpolední
spaní ve školce naprostou noční
můrou? Také dnes a denně prosí,
aby mohlo jít domů po o…(neboli
po obědě). Poruchy spánku
mohou mít různé příčiny, které se
však dají většinou odstranit.

V předškolním věku se problémy se spaním
objevují častěji. Dítě v tomto věku začíná
objevovat sebe sama, poznávat svět se
všemi detaily a souvislostmi, proti nimž
si někdy připadá bezmocné. Ve spánku
může ventilovat vzrušující prožitky během
dne, ohromnou radost anebo třeba strach.
K znovunalezení pocitu bezpečí a klidu
většinou postačí dávka pozornosti, lásky,
trpělivosti. A samozřejmě dobré podmínky
pro spaní.
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Na co bychom tedy rozhodně měli dávat pozor?
Výběr barev
Barvy ovlivňují psychiku a duševní pohodu.
Je dobré brát na toto ohled při výběru ložního prádla. Zásadně by povlečení nemělo
mít křiklavé, dráždivé barvy jako jasně žlutou, červenou nebo agresivní oranžovou,
které stejně jako barvy příliš tmavé (hnědá, černá, tmavě modrá) spíše zneklidňují.
Děti mají rády jednoduché vzory, jako jsou

kytičky, hračky, veselá zvířátka či pohádkové postavy. Velmi dobře se budou cítit
v povlečení béžovém stejně jako v teplých
červených nebo měkkých zelených tónech.
Také na dohled kolem postýlky či lehátka
by nemělo být nic v nepříjemně výrazných
barvách ani nic blýskavého. Okolí, které
zklidní a nenabízí příliš mnoho rozptylování
pro oči, je pro usínání to pravé.

předškoláček

světlo

22

klimA pro spAní

splněné pŘání

velký význam pro dobrý spánek má teplota
v místnosti a dostatečná vlhkost vzduchu.
je-li přes den místnost dobře vytápěná
a používá se jako třída ke hraní, je důležité před spaním stáhnout regulátor topení
a místnost pořádně vyvětrat. samozřejmě
s ohledem na kvalitu vzduchu v okolí mateřské školy. teplota v místnosti by během
spánku neměla překročit 18° C. měli bychom umožnit dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby do pokoje proudilo stále trochu
čerstvého vzduchu, nebo nechat pootevřené dveře do místnosti, kde se spí. v topném
období je třeba zamezit suchému vzduchu
buď zvlhčovači anebo alespoň zavěšením
vlhkého ručníku v místnosti. pozor také
na hluk, zvuky a jiné nezvyklé věci.

přejedení nebo příliš těžké jídlo před spaním může značně ztížit usínání nebo rušit
spánek. měli bychom také dbát na to,
aby dítě po celý den dostatečně pilo ne už těsně před spaním. krátce před
odchodem do postele by mělo jít ještě
na záchod, aby po usnutí nemuselo hned
zase vstát.
měli bychom vyjít vstříc přáním a potřebám dítěte. neměli bychom diskutovat
o tom, zda je či není čas jít spát, ale při
výběru pohádky nebo hračky, se kterou
bude spát, by dítě mělo mít možnost prosadit si své představy. při větším počtu dětí
je možné se např. řídit každý den přáním
jednoho dítěte a postupně uspokojit přání
všech dětí.

www.rodinaaja.cz

pro mnoho dětí je důležité vidět, co se kolem nich děje. jen nerady proti své vůli zavírají oči a vzdávají se tak „kontroly” nad
sebou samými a svým okolím. pokud je při
usínání nebo probuzení v místnosti černočerná tma, začíná pracovat fantazie a dítě
dostane strach. skulinka mezi dveřmi, kterou proniká světlo odvedle, nebo úsporné
světýlko do zásuvky usnadní v takovém
případě usínání i spánek. proto bychom
měli pamatovat na to, že není vhodné
zatemnit před spaním třídu, ale nechat
v místnosti alespoň částečné světlo. velmi
dobře také na děti působí, pokud třeba
na strop nalepíme svítící hvězdičky, které
je doprovázejí na cestu do snů.

rituály pŘed spAním
děti potřebují a milují rituály před spaním.
jsou důležitou fází přechodu mezi rušnou
a klidnou částí dne. při ukládání ke spánku
bychom měli zachovávat pokaždé stejný
rituál. děti mu přivyknou a lépe rozpoznají, že přichází čas jít spát.
-ifzdroj: martina kohoutková, informatorium,
Foto: sAmphoto.cz

Philips AVENT
pro mateřské školy

Podpořte školku Vašeho dítěte v programu
Philips AVENT pro mateřské školy!
Philips AVENT nyní nabízí úžasný dárkový program pro deset nejoblíbenějších
mateřských škol v zemi*. Mateřské školy mohou získat:
• skvělé výrobky Philips AVENT pro členy mateřských škol
• úžasné vzdělávací sešity, které pomáhají dětem v přípravě do školy
• sada nástěnných samolepek k vyzdobení interiéru školky
Podívejte se na podrobnosti o programu a dozvíte se, jak můžete podpořit Vaši
oblíbenou mateřskou školu.

Philips AVENT. Pro nejlepší start do života.
* Na základě nasbíraných hlasů na stránkách programu: www.aventproskolky.cz a oficiální Facebook aplikace. Podrobná pravidla hry naleznete na oficiálních
stránkách programu AVENT pro mateřské školy www.aventproskolky.cz.
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Dyslektik,

nebo dysgrafik?
V Česku je velký počet dětí, které trpí vývojovými poruchami učení.
Mají obrovské problémy se čtením, psaním, jsou hyperaktivní
a nezvladatelné. Registrovaných je jich jen na základních školách kolem
45 000. Možná je to ale jen špička ledovce. Kolik z těch, které učitelé
prostě označí za problémové, ve skutečnosti patří mezi děti s některou
ze zmíněných poruch?
Mezi nejčastěji diagnostikované poruchy patří
dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Méně často pak dyskalkulie a jen ojediněle dyspinxie či
dysmúzie. Jak se tyto poruchy projevují?

Dyslexie
Trpí-li dítě dyslexií, trpí poruchou čtení.
Obvykle zaměňuje písmena tvarově a zvukově podobná (b za d; a za e). Jeho čtení
bylo těžkopádné. Slova luští a komolí.
„Čtení je pro dyslektika natolik namáhavé,
že mívá obtíže se zapamatováním textu
a s osvojováním školní látky z učebnic a sešitů. Proto se nevydrží dlouho soustředit,”
doplňuje psycholožka Lenka Krejčová
Odborníci, kteří srovnávali aktivitu mozku
u dyslektika a dítěte, jež poruchou netrpí,
zjistili, že nedyslektik při čtení zapojí jen
centrum řeči a zrakového vnímání, kdežto
mozek dyslektika vykazuje překotnou aktivitu různých mozkových center. Proto je
mnohem více namáhán a rychleji se unaví.

Dysgrafie
Dysgrafie je porucha psaní. Dítě má obtíže
vybavit si tvar písmen a znázornit ho. Jeho
písmo bývá proto nečitelné. Když má psát
rychle, třeba v průběhu výuky, vynechává
nejen hlásky, ale i slova.
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„Při psaní se dysgrafik rychle unaví. Často si
stěžuje, že ho bolí ruka. Nedokáže ale psát
úhledně a plynule ani v případě, že má dostatek času,” vysvětluje psycholožka Krejčová.

Dysortografie
Dysortografie je porucha pravopisu. Dítě se
vykreslováním tvarů písmen vyčerpá natolik, že už si nedokáže ohlídat čárky a háčky,

Škola základ života

natož aby mělo čas na odůvodňování tvrdého a měkkého i.
„Dysortografik má obtíže s aplikací pravopisu, i když ho teoreticky dobře zná. Často
se stává, že pokud se dítěte na konkrétní
gramatické pravidlo zeptám, dokáže ho vysvětlit. Selže však, pokud ho má v daném
okamžiku aplikovat v písemném projevu,”
popisuje učitelka ZŠ Věra Hůlová. Podle ní
bývá klasickou chybou například slovo „výkend”, jehož psaní dysortografik odůvodní
jako slovo s předponou vy-.

Dyskalkulie, dyspinxie
a dysmúzie
Dyskalkulie je porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Dyskalkulik má
výrazné obtíže s pochopením nejzákladnějších matematických pojmů. Bez názorných
pomůcek nedokáže spočítat nejjednodušší
početní úlohu, neumí se orientovat na číselné ose.
„Ojediněle se setkáte i s diagnózou dyspinxie (vývojová porucha kreslení) a dysmúzie (porucha hudebních schopností),”
poukazuje Lenka Krejčová.
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označovaná jako lehká mozková dysfunkce
(LMD). Za zkratkou si lze představit celou
plejádu projevů, jimž děti čelí.
„Jedná se o narušení schopnosti soustředit
se kvůli projevům nadměrné aktivity. Děti
s LMD se obtížně dokážou věnovat jedné
činnosti delší dobu, přebíhají k jiným aktivitám, bývají impulzívní,” vysvětluje Lenka
Krejčová a doplňuje: „Na veřejnosti působí tyto děti často nevychovaně, neboť
nedokážou poslechnout, pobíhají a sahají
na vše, co je právě zaujalo.”

Poruchy versus inteligence
„Důležitým rysem všech poruch je, že nesouvisejí s mírou inteligence. Při správné péči
tedy není nereálné, aby člověk s poruchou
učení vystudoval vysokou školu,” upozorňuje Lenka Krejčová. Podle ní se často ukazuje,
že se tyto děti velmi dobře uplatňují v umění,
v technických a přírodovědných oborech, vynikají v geometrii, mechanice a tvořivosti. „Je
otázka, zda se právě ony neuplatní v současné
technické společnosti, a zejména v brzké multimediální budoucnosti mnohem lépe než všeobecně nadané děti,” uzavírá Lenka Krejčová.

Hyperaktivita

Náprava dyslexie a dysgrafie

Častým průvodcem poruch učení jsou vývojové poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou dítěte. Nejčastější je porucha

Náprava dyslexie
•
Čtěte s dítětem denně, ne však déle
než 15 minut.

www.rodinaaja.cz

•
•
•
•

Nepohánějte ho k rychlejšímu tempu.
V žádném případě ho nekárejte
za chyby.
Barevně podtrhávejte a vybarvujte písmena tvarově podobná.
Vybírejte takové knihy nebo časopisy,
které se vztahují k jeho koníčkům.

Náprava dysgrafie
•
Předtím, než začne dítě psát, uvolněte
mu celou paži, předloktí, zápěstí i prsty. Stačí jednoduché kroužení („sněhuláci” - velký kruh paží, menší předloktím, nejmenší zápěstím).
•
Dbejte na správné sezení dítěte u stolu. Nohy opřené kolmo o podložku,
rovná záda, dostatečná vzdálenost
obličeje od papíru, loket opřený o stůl,
správné držení tužky (špetkový úchop
- palec proti ukazováku, tužka se opírá
o prostředník).
•
Cílem není krasopisná úhlednost. Zaměřte se na plynulost a uvolněnost
pohybu.

-ifZdroj: usteckydenik.cz, pravo.cz
Foto: SAMphoto.cz
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kaleidoskop

Chimpanzee pro zachování krásy
Yippee Bar
již tak pestrou nabídku Chimpanzee tyčinek doplní na trhu varianta pro ty nejmenší sportovce.
tyčinku tvoří 40% ovoce, má vysoký obsah
vlákniny a vitamínů, je to vyvážená svačina
pro děti v pohybu.dětskou řadu začínáme
s příchutí hruška/meruňka.

www.chimpanzeebar.com

pro posílení
imunity
tradiční bylinný sirup s extraktem
z jitrocele a tymiánu. neobsahuje cukr.
je slazen extraktem z rostliny stevie
rebaudiana, takzvanými steviol glykosidy.
obsahuje vitamín C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
a k ochraně buněk před oxidativním
stresem. k dostání v lékárnách
a na www.aromatica.cz.

jedním z nejdůležitějších činitelů pro zachování tónů a pevnosti
pleti je voda. Změny
venkovního prostředí
a také ty, které probíhají v našem organismu, mohou vést
ke zvýšené citlivosti pokožky a dokonce k jejímu vysušování. společnost Fytofontána nyní
uvádí na trh novinku
v podobě FC hyaluroceutical emulze a FC hyaluroceutical kapslí.
více na www.f-cosmeceuticals.cz

První pomoc

NYNÍ V AKCI 1+1 ZDARMA
ve vybraných lékárnách.**

při chrapotu, pálení v krku a kašli
Isla pastilky přinášejí okamžitou úlevu. vhodné pro
děti od 3 let, dospělé, těhotné a kojící i diabetiky*.
k dostání v lékárně bez předpisu, 4 příchutě: isla-moos,
*isla-mint, *isla-Cassis, isla-ginger.

www.mdx.cz

Zdravotnický prostředek. před použitím čtěte pečlivě příbalovou informaci. **ke každému nákupu isla pastilek
(isla-moos, isla-mint, isla-Cassis, isla-ginger) získáte navíc balení isla-ginger zdarma, nabídka platí do vyčerpání zásob.

Cd mp3 mArk tWAin: dobrodružství tomA
sAWyerA A huCkleberryho FinnA

ve svých knihách a povídkách se twain humornou formou
věnoval především sociálním problémům, ať to bylo soužití
mezi bělochy a černochy v tehdejší Americe nebo problémy vyplývající z propastných rozdílů mezi životem bohatých
a chudých. v roce 1992 vznikla výpravná rozhlasová dramatizace nejznámějších příběhů toma sawyera a hucka Finna,
kterou vám nyní představujeme na Cd.

robert Fulghum do kApsy

děsivé splynutí – nepŘítel v mé mysli

druhá

AurA - nAučte se Auru vidět, číst, posílit A léčit

FRAGMENT˝

odložený pŘípAd

soudkyni hope Willisové před třiceti lety unesli sestru-dvojče.
nyní se ztratila její pětiletá dcera krissy. noční můra je zpátky.
mají ty dva únosy něco společného? kdo a proč pronásleduje
její rodinu? když selžou klasické metody vyšetřování, obrátí se
hope na forenzní psycholožku, jasnovidku a bývalého agenta
Fbi. čas běží a ne všechny stopy vedou k cíli...

50 odstínů váŠně

mokré pohádky

vrhněte se do milostných dobrodružství dvou lidí, kterým slovo
„stereotyp“ vůbec nic neříká.
deník, ze kterého sálá horoucí žár, ale i jde mráz po zádech,
přečtete jedním - zatajeným - dechem.
nechte se svádět a svádějte! vášeň, vzrušení a inspirace pro
romantiky i odvážnější jedince...

smrtíCí stvoŘení

sára je ve velkém nebezpečí. emilia prahne po pomstě a nic
ji nemůže zastavit. po únosu sáry stojí jonathan před velkým
rozhodnutím: vydá dustina a zbaví se tak soka jednou provždy, nebo bude chránit sářin život, který je pevně spoután
s dustinovým? mají vůbec sára a dustin naději na společnou
budoucnost?

dvacet „mokrých“ pohádek Zuzany pospíšilové má společné
téma - vodu. Ať už jde o rybník, tůňku, potok, moře, déšť,
kroupy, mlhu nebo kapku potu, s každou podobou vody připlouvá do této knížky jiný pohádkový příběh a jiná vodní bytost. víte, že voda má zázračnou moc? umí najít ztracenou cestu, přičarovat poklad nebo potrestat nespravedlnost. Začtěte se
do pohádek a uvidíte.

krvAvá romAnCe – krutá láskA

poručík dallasová návnadou pro sadistického vraha žen!
další pokračování populární řady smrtící… napínavých detektivních příběhů z blízké budoucnosti. před devíti lety, dlouho
předtím, než se eva dallasová stala poručíkem newyorské policie, došlo k sérii neuvěřitelně brutálních vražd celé řady žen.
vrah je unesl, strašlivě zmučil a nakonec zabil. policie ho však
nedokázala dopadnout – jako by se propadl do země. jenomže
po čase je zpět! A tentokrát chce konkrétní ženu: dallasovou.

designové Šperky Z korálků A drátku

každý, kdo propadl kouzlu navlékaných šperků, ví, jaké potěšení skýtá návštěva obchodu s korálky. jenže pak přinesete své
poklady domů a vynoří se množství otázek: Co dál?
• dokážu poskládat korálky do té nejkrásnější kombinace?
• bude mi nový šperk pěkně sedět?
• hodí se dřevěné korálky ke krystalovým?
• snesou se malachitové korálky s kovem?
• je lepší kombinace lesklého s lesklým, nebo naopak s matným?
na všechny tyto otázky – a na mnoho a mnoho dalších – vám
tahle kniha dokáže odpovědět.

láskA proCháZí kuChyní

SMART PRESS

NOXI
GRADA
METAFORA

láskA, sex, touhA – tŘi nejsou pár

parta sedmi středoškoláků rozhodně ví, jak si pořádně užívat
života. každý z nich ale řeší nějaké trable – s láskou, se školou,
s rodiči. Cass je krásná, milá a oblíbená, navíc z bohaté rodiny a
má šanci studovat na prestižní univerzitě. Co když ale ani tohle
nestačí? neshody s klukem, s mámou a nakonec i s kamarády
– zvládne Cass vše vyřešit? A proč jí nikdo nevěří, že žádná
„slečna dokonalá” neexistuje?

všechno, co jste chtěli vědět o auře.
už jste někdy toužili zjistit, jakou má kdo náladu, skutečnou
povahu, zdravotní stav či jaká je jeho osobnost? i vy můžete
snadno naučit rozpoznat a vysvětlit auru – barevné prstence
energie, které vyzařují z duše. když se to naučíte, získáte silný
nástroj k dosažení cílů, zlepšení svého zdraví a na pomoc druhým. budete si vychutnávat úspěch ve všech oblastech života.

pohádky Z pArkoviŠtě

knižní rozhovor s robertem Fulghumem přináší moudré, ale
zároveň zábavné ohlédnutí za jeho životem a profesní dráhou, která je skutečně ohromující. byl kopáčem, kovbojem,
vyhazovačem, učitelem, zpěvákem, malířem, pastorem. prodal
na čtrnáct milionů svých knih, které vyšly ve 104 zemích světa.
Za poslední roky, kdy v česku trávil dost času, se s ním novinář
a spisovatel david laňka sešel několikrát. napovídali toho dost
o Americe, o psaní, o životě. na každou otázku, byť sebezáludnější, přitom robert Fulghum dokázal jasně, obsažně a přitom
humorně odpovědět.

středoškolačka vee má mimořádnou schopnost - během stavů
bezvědomí se ocitá v těle jiných lidí.
svoje nadání se učí postupně ovládat. najednou se ale probudí
za volantem auta, které se řítí do neznáma. Zdá se, že se někdo „naboural” do jejího vědomí a snaží se ji ovládnout. kdo
je tento vetřelec? proč se pokouší vee sledovat a kontrolovat
její mysl?

manželka a milenka.
Alena je přesvědčená, že jejich manželství nic nechybí, jediným
stínem společného života je, že robert bývá v práci příliš dlouho a na rodinu mu zbývají jen drobečky času. daniela věří, že
robert se brzy rozvede, a sní o společné budoucnosti. každá
z nich je ta druhá. která bude první?

parkoviště plná aut se zdají být jen tichými řadami barevných
plechových strojů. nenechte se ale mýlit. pod kapotou to žije.
každý motorista by mohl vyprávět jedinečný příběh svého věrně sloužícího vozu a stejně tak každé auto má v zásobě kupu
historek o svém řidiči. jako lidé odpradávna při setkání mluví,
klábosí a tlachají, také auta na parkovišti toho napovídají... hotové pohádky. Zrovna jako v této knížce, ve které vás staroušek
automobil provede světem, který voní benzinem a naftou.

Ceny

příběh lásky i zrady, úspěchů a proher, života i smrti nás zavádí
do elitního prostředí špičkových lékařů a vědců. přibližuje nám
osudy tří protagonistů, ve svém oboru ojedinělých osobností,
jejichž životní peripetie se navzájem prolínají.

nové knihy

emil a detektivové (1929) je dětská detektivka, nadmíru šťastně
a vtipně spojená s výchovným poučením. je to knížka veselá,
plná naděje a zápletek, v níž morálka příběhu přirozeně a nenásilně vyplývá z chování dětských hrdinů. kniha byla prvním
triumfem známého německého spisovatele a znalce dětské
psychologie ericha kästnera a do dnešních dnů se dočkala překladu do 59 světových jazyků.

LUCKA BOHEMIA

RADIOSERVIS

2Cd eriCh kÄstner: emil A detektivové

NO LIMINTS

Cd mp3 ChArles diCkens: oliver tWist

oliver twist je jedním z prvních sociálních románů 19. století
a jedním z nejznámějších děl Charlese dickense. napsal ho
sedmadvacetiletý „rozhněvaný muž“, kterého vedla potřeba
kritizovat a literárně zobrazit důsledky změny chudinského
zákona v roce 1834.

– uvařte, zabalte a věnujte jedlý dárek
první kniha české autorky s tématikou jedlých dárků konečně na
trhu!kniha denisy bartošové obsahuje nejen báječné recepty na
jedlé dárky všeho druhu – pro děti, ženy (maminky, dcery, kamarádky…) i muže (partnery, tatínky…), ale především originální
nápady na jejich balení. láska prochází kuchyní je přehledně
rozdělena do kapitol odpovídajících tematicky jednotlivým měsícům – vždyť únor je lásky čas, červen patří dětem a prosinec si
tvorbu dárků pro blízké přímo žádá! s autorčinou pomocí zvládnete jedlý dárek připravit do posledního puntíku (kniha obsahuje
také přílohu, kde najdete jmenovky, krabičky, kornouty atd.), ale
poslední krok – darování – je již pouze na vás.

www.rodinaaja.cz
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MODERNÍ
TECHNOLOGIE
pro děti,
vhodné nejen pro zábavu

moderní technologie nás obklopují prakticky na každém
kroku a nejinak je tomu i u našich dětí. ty s nimi
mnohdy umí více než my. hitem posledních dvou let
jsou tablety, kříženci mezi smartphony a notebooky.
jsou lehké, snadno ovladatelné a umí nás nejen zabavit,
ale zvládnou i hodně práce. jak se ale na využívání
těchto moderních technologií dívá dětská psycholožka?
jsou tablety pro děti jenom zdrojem zábavy, nebo
mohou mít využití například při výuce?

phdr. jana Zapletalová je psycholožka,
předsedkyně Asociace školní psychologie
a dlouholetá ředitelka institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Aktuálně
se zabývá i vlivem moderních technologií
na výuku.
„výhodou tabletů (např. první dětský tablet
lexitab) je z pohledu dnešních dětí zejména
jejich atraktivita a možnost rychle získávat
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informace. tablety pro děti jsou jim navíc
uzpůsobené a snadno se v nich orientují
pomocí symbolů a zvuků. takže jsou určeny i pro děti, které ještě neumí číst, zároveň je ale pohánějí v touze naučit se číst co
nejrychleji, aby se mohly ještě více věnovat
hrám nebo získávání dalších informací,“ vysvětluje Zapletalová a dodává: „mnohé děti
baví i vlastní pohybování se v médiu, tápání
a objevování nových možností.“
najít vhodnou věkovou hranici, od kdy
jsou tablety pro děti vhodné je ale podle
psycholožky složitější. jsou totiž děti, které
moderní technologie baví již od dvou let,
kdy jsou obvykle využívány nejprve s pomocí rodičů k edukačním hrám: poznáváme ovoce, zvířátka, barvy, čísla nebo třeba

Škola základ života

učíme dítě orientovat se v prostoru. s věkem dítěte je možné přidávat další úkoly,
konstrukční hry, výuku cizích slov, focení
a úpravu fotek apod.
ukazuje se, že čím dříve začne dítě pracovat s novými médii, tím rychleji si osvojí
způsoby jak s nimi pracovat. určitě se jedná
o zručnost, která může posilovat gramotnost dítěte. dětem se také rychleji zvyšuje
čtenářská gramotnost a některé dovednosti spojené se střídáním činností. například
psychomotorická obratnost a ve vyšším
věku i analytické myšlení.
moderní technologie mohou mít i negativní dopad. pokud se z pomůcky pro hru
a učení stane jediný prostředek k zábavě
a komunikaci a nahradí další činnosti, které jsou pro děti důležité, například pohyb
a sociální interakaci s kamarády, nastává
problém. tady je důležitá úloha rodičů, aby
dohlédli na to, aby dítě mělo svůj volný čas
vyvážený. rodiče by měli učit svoje děti zacházet s tabletem jako s pomocníkem a nedělali z něj středobod jejich každodenního
života. tam, kde se to neděje a dítě získá
tablet nebo počítač právě proto, aby byl
od něho „klid“, pak jsme na nejlepší cestě
jak vytvořit závislost na tomto médiu.

v poslední době si tablety začínají nacházet svoje místo i ve školách v rámci běžné
výuky. Zatím nejoblíbenější je tento pedagogický nástroj v usA, ale postupně se
rozšiřuje i do dalších zemí včetně rozvojových. jedná se o školy, kde si uvědomili,
že toto nové médium má řadu zajímavých
výhod, které mohou směřovat k podpoře
výuky. dokonce nejen u běžných žáků, ale
také u žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo u žáků, kteří neumí dobře místní jazyk. bohužel u nás toto běžné
zatím není, existovalo pouze několik pilotních projektů.
tablety a další moderní technologie mají
přes wifi přístup k internetu, který je
v posledních letech hodně diskutovaný
z hlediska bezpečnosti pro děti a mladistvé. doktorka Zapletalová oceňuje
u tabletů tzv. rodičovské zámky, které
dokáží zamezit přístupu dětí k pro ně
nevhodným informacím. Zde opět záleží
na věku dítěte a na postoji rodičů, aby
byli schopni zvážit možná rizika. obecně
lze říci, že nevhodné jsou stránky, které
se věnují sexualitě, násilí, agresivitě, xenofobním náladám apod… jsou to ale
často také nepřesné nebo dokonce lživé

informace, chaty a komunikační kanály,
kde je pravděpodobně největší riziko manipulace s dětmi a to ve všech možných
oblastech včetně případného zneužívání
dětí. rodiče by měli s dětmi o těchto rizicích mluvit a pravidelně kontrolovat, co
děti na internetu dělají.
„myslím, že velmi důležité je, aby s každou
technickou novinkou rodiče dokázali uplatňovat zdravý rozum. vždy je to tak, že děti
mají zájem o nové věci a pokud toho zájmu
využijeme, můžeme jej podchytit pro dobro
věci a děti někam posunout. nikdy nespojovat tyto záležitosti s velkými očekáváními,
že se stane zázrak a například se naše dítě
naučí anglicky mnohem rychleji. učení je
proces se svými pevnými pravidly, takže
vždy vyžaduje naše velké úsilí o zapamatování si a v tom tato média mohou pomoci,“
vysvětluje phdr. Zapletalová.
když toto budou rodiče respektovat, tak se
nemohou výběrem tabletu zklamat. také se
ukazuje, že pokud s něčím vyrůstáte, mají
to děti zažité a snáze se s moderními technologiemi naučí zacházet.
phdr. jana Zapletalová
Foto: sAmphoto.cz

Zdraví

Aby nás

nachlazení nedostalo…
máme tu podzim
a k tomu, bohužel,
patří i nachlazení, kašel
a teploty. náš imunitní
systém selhává a my,
namísto abychom si
užívali podzimních
radovánek, končíme
v posteli. Co se s tím
dá dělat? pro radu jsme
zašli za odborníkem –
mudr. jiřím hanzelem.
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Zdraví

v podZimním období
míváme čAsto problémy
s nAChlAZením, kAŠlem,
teplotAmi. jAk tomu pŘedejít?
Základní preventivní opatření před uvedenými chorobami vidím ve dvou liniích.
jednak je to cílená podpora naší obranyschopnosti – našeho imunitního systému,
na straně druhé prevence formou otužování organismu.

Desatero,
kterými by se lidé mohli Řídit,
Aby byli ZdrAví A v pohodě

2.
3.
4.

k podpoře imunity slouží celá řada látek.
Z vitamínů je nejdůležitější všeobecně známý vitamín C. Zinek a selén reprezentují
hlavní zastoupení minerálů a z oblasti léčivých rostlin je vhodná třapatka nachová,
lichořeřišnice a lípa.
ve své praxi praktického lékaře již řadu let
kombinuji klasickou školní medicínu s alternativními postupy.
otužování organismu zahrnuje nejen
klasickou saunu, plavání a sprchování
chladnější vodou, ale přínosný je i pohyb
a sportovní aktivity ve venkovním prostředí
i v tomto chladnějším období.

6. denně vykonávejte
pohybovou činnost
a přidejte více ovoce a zeleniny
7. vyvarujte se obezity
dodržujte pitný režim, minerálky
8. posilujte svůj imunitní
nahraďte čistou vodou a zeleným čajem
systém
přestaňte kouřit
9. Akceptujte pozvánky
omezte alkohol
na preventivní
stravu doplňte minerálky, vitamíny
prohlídky
10. bojujte proti stresu
a léčivými bylinami

1. jezte střídmě, omezte živočišné tuky

5.

pokud už onemoCníme,
existují i nějAké AlternAtivní
Způsoby léčby, AbyChom
nemuseli konZumovAt léky?
v prvé řadě je nutno si uvědomit, že
většina onemocnění horních cest dýchacích bez komplikací, které se projevují
rýmou, teplotami, kašlem, škrábáním
v krku, včetně známé chřipky je způsobena viry. Antibiotika jsou na viry neúčinná a bylo by chybou je na tato onemocnění nasazovat.

Nachlazení, bohužel,
většinou s sebou přináší
i rýmu a kašel. Obzvláště
kašel nás dokáže potrápit,
proto je zapotřebí s ním
bojovat od samotného
začátku. Nezapomeňte
proto zakoupit ten
správný lék na kašel.

CO TO VLASTNĚ JE MED?
Sirup

I když med obsahuje jiné látky jen v malém
či i nepatrném množství, je toto spektrum
pro med jako potravinu nesmírně významné. Počet těchto jednotlivých látek se počí**
tá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny
identifikovány. Jsou to zejména organické
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze
kterých včely vyrábějí med.
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se
svými specifickými látkami, uskladňují
a nechávají dehydratovat a zrát v plástech. Při medobraní potom včelař včelám
plástve s medem odebere, tekutý med
z pláství odstředí v medometu a med
může být plněn do sklenic. Může
tak činit přímo včelař, anebo med
odprodá velkozpracovateli, který se balením medu zabývá
profesionálně „ve velkém“.

ŘEŠENÍ NA KAŠEL* pro celou rodinu

Včelí med je vzácným, ale nedoceněným
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hlavu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se
medu téměř nedotknou. V jiných zemích
jsou na tom lépe, například v sousedním
Německu je spotřeba medu na osobu téměř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje,
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu
věnuje evropský předpis. Je to potravina
složená převážně z jednoduchých cukrů
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacharózu či některé trisacharidy, obsahuje med
jen v malých množstvích. To je důvod, proč
je med vysoce a efektivně energeticky využitelný. To znamená, že organismus dokáže
K dostání bez předpisu v lékárně.
rychle cukry medu strávit a využít, neboť
K nemusí
vnitřnímu rozkládat
užití. Před použitím
čtětelátky
pečlivěna
příbalovou
Ing. Libor Dupal,
složitější
jedno-informaci.
O správném použití léčivého přípravku a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
předseda
duché.
I Hederae
když jehelicis
medfolii
v extractum
zásadě cukerným
Účinná
látka:
siccum.
*NaturaMed
Forschung
und Praxis,nejvýše
5/2009, volume
Sdružení českých
roztokem,
vody obsahuje
20 %,24.
ne**Kontraindikace: Lék PROSPAN je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku.
spotřebitelů,
kazí se, protože nízký obsah vody neumožwww.prospan.cz
dupal@regio.cz
ňuje rozvinout proces mikrobiálních změn.
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Zdraví

V praxi se ale setkávám s paradoxem, že pacienti právě antibiotika na tato onemocnění
vyžadují. Není to správné.

Právě v těchto indikacích je možno
využít širokou škálu přírodních
prostředků.
Základem je dostatečný příjem vitamínu C. Jedná se o vitamín rozpustný
ve vodě. Znamená to, že přebytek, který organismus v dané situaci nevyužije, vyloučíme močí. Doporučuji proto užívání rozložit do více dávek během
celého dne.
Je obecně známo, že vitamín C je velice
křehká substance, citlivá na var, teplo
a světlo. V roli jeho ochránce nyní vystupují látky, které se nazývají bioflavonoidy. Stručně řečeno se jedná o přírodní
barviva obsažená hlavně v ovoci, zelenině a rostlinách. Představit si je můžete
v jahodách, višních, borůvkách, paprice
červené, zelené, žluté a dalších druzích.
Stěžejní úlohu při nemocech z nachlazení
hrají léčivé rostliny. Snižují teplotu, usnadňují vykašlávání, eliminují bolesti v krku
a podporují pocení.

Pokud už nějaké
takové onemocnění
proděláme, jak se dostat
opět do formy?
Po odeznění infekčního onemocnění se
nejčastěji setkáváme se stesky pacientů
typu: „Stále se necítím ve své kůži, mám
bolesti kloubů a svalů.“ Hlavně je to ale
problém přetrvávající únavy! Často přetrvává i po nástupu z pracovní neschopnosti do zaměstnání a pacienta omezuje
jak v  pracovních, tak běžných životních
situacích.

Chřipce se dá předcházet
různě…
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Jak se jednoduše
bránit v období
chřipek
a nachlazení?
Jednou z nejjednodušších cest je například používání echinaceových bylinných kapek s obsahem účinných
látek. Obsahují květy byliny Echinacea
purpurea, která podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu. Ta působí
ideálně v kombinaci s dalšími bylinami,
například extraktem oblíbeného zázvoru pravého, který má příznivé účinky při
bolestech v krku a hlavy, zmírňuje kašel,
rozpouští hleny a pomáhá při zánětech
horních cest dýchacích.
Novinkou na obnovení psychických i fyzických sil je využití tzv. rostlinných adaptogenů. Výzkum těchto látek probíhal na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Patří
mezi ně léčivé rostliny jako Rozchodnice
růžová /Zlatý kořen/, Aralka mandžuská,
nebo Klanopraška čínská.

Foto: SAMphoto.cz

NOVIN
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K DOSTÁNÍ POUZE V LÉKÁRNÁCH

CO TO VLASTNĚ JE MED?
Včelí med je vzácným, ale nedoceněným
produktem přírody. Jeho spotřeba v Česku
je dramaticky nízká (hovoří se 0,7 kg na hlavu za rok) a také velmi nevyrovnaná. Jsou
rodiny, které zkonzumují 10 i 20 kg medu
za rok, což však znamená to, že jiní lidé se
medu téměř nedotknou. V jiných zemích
jsou na tom lépe, například v sousedním
Německu je spotřeba medu na osobu téměř dvojnásobná. Jeho význam podtrhuje,
že se jeho definici a požadavkům na kvalitu
věnuje evropský předpis. Je to potravina
složená převážně z jednoduchých cukrů
a trochy vody. Zmíněnými jednoduchými
cukry jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Složitější cukry, sacharózu či některé trisacharidy, obsahuje med
jen v malých množstvích. To je důvod, proč
je med vysoce a efektivně energeticky využitelný. To znamená, že organismus dokáže
rychle cukry medu strávit a využít, neboť
nemusí rozkládat složitější látky na jednoduché. I když je med v zásadě cukerným
roztokem, vody obsahuje nejvýše 20 %, nekazí se, protože nízký obsah vody neumožňuje rozvinout proces mikrobiálních změn.

I když med obsahuje jiné látky jen v malém
či i nepatrném množství, je toto spektrum
pro med jako potravinu nesmírně významné. Počet těchto jednotlivých látek se počítá na tisíce a ani dnes nejsou ještě všechny
identifikovány. Jsou to zejména organické
kyseliny, enzymy, ale také pevné částice
zachycené při sběru sladkých šťáv, ze
kterých včely vyrábějí med.
Včely tyto šťávy přetvářejí, kombinují se
svými specifickými látkami, uskladňují
a nechávají dehydratovat a zrát v plástech. Při medobraní potom včelař včelám
plástve s medem odebere, tekutý med
z pláství odstředí v medometu a med
může být plněn do sklenic. Může
tak činit přímo včelař, anebo med
odprodá velkozpracovateli, který se balením medu zabývá
profesionálně „ve velkém“.

Ing. Libor Dupal,
předseda
Sdružení českých
spotřebitelů,
dupal@regio.cz

Zdraví

jak na imunitu?
tipy a rady na posílení zdraví

Chřipka, viroza, angina,
zápal plic... tak co si
myslíte, že na vás asi
čeká? bacily si to venku
jen hemží a záleží
jen na vás, zda vás
dostanou…
Co říkáte tomu připravit si takovou malou
barikádu. Chce to hodně spánku, vitaminů,
pohybu a málo stresu.
představíme vám deset stupňů ke zlaté
(imunitě).
1. Důležité je se na to vyspat.
Aby mohl imunitní systém jet naplno, potřebuje dostatek spánku - ideálně plných
osm hodin. když máte dojem, že ve vašem
těle se až na sny neděje nic, tak ve skutečnosti pracovníci v imunitním průmyslu
makají, div se nestrhají, a zbytek těla regeneruje, až se z něho kouří. Ale jak to
udělat, abyste usnuli, kdy se vám to hodí,
a vydrželi to až do budíčku? lehká večeře,
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vyvětraná místnost, dostatek fyzické únavy
během dne a tma (což je speciálně ve velkých městech často problém, takže investujte do dobrých závěsů či rolet). A taky se
vyplatí zavést si nějaký usínací rituál: šálek
bylinkového čaje, protažení, dobrá knížka
nebo dobrý sex.

2. A co takhle vitamíny?
vitaminy byste měli konzumovat hlavně
v přírodním stavu - tedy z ovoce a zeleniny.
Ale u kusů, které koupíte v našich obchodech (v zimě to platí zvlášť), je často těžko
uvěřit, že ještě vůbec nějakými vitaminy
mohou disponovat. takže zvažte, zda ty
zásadní vitaminy nedodat tělu i jinak.

Zdraví

Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungování
imunity je lví, jsou podstatné i vitaminy
skupiny B, vitamin A, D a E. Rozhodně však
nesahejte po těch nejlevnějších, šumivých
a s obrázkem, které prodávají v supermarketu. Raději se o těch správných poraďte
v lékárně.
3. Nezapomeňte na minerály
Stejně důležité jako vitaminy jsou pro tělo
i minerály. V pořádném nabuzení imunity
hlavní roli hrají selen a zinek. A obdobně
jako u vitaminů je aspoň v období předpokládané vyšší zátěže prozíravější si alespoň
tento podstatný pár do těla vpravit i jinak
než potravou.
Pokud víte, že vaše tělo každou zimní sezonu protrpí opakovaným kašlem a rýmou,
doporučují lékaři přibrat i enzymy. A řada
odborníků by vám poradila i preparáty
z hlívy ústřičné, která v sobě obsahuje zajímavý komplex jak vitaminů a minerálů,
tak pro nás laiky tajemné beta-1, 3-D
glukany.
4. Kysané je dobré
Až 70 procent buněk imunitního systému se nachází ve střevě.

V trávicím traktu každého dospělého člověka jsou totiž miliardy ,hodných‘ bakterií,
které tvoří obranný val proti těm zlým.
Kromě speciálních preparátů, které si opět
můžete koupit v lékárně, najdete bakterie
mléčného kvašení v kvalitních jogurtech,
kefírech, kyšce a podmáslí, ale i třeba v klasice české spíže kysaném zelí.
5. Imunitní zázraky
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné
bylině severoamerických indiánů echinacea
s poetickým českým názvem třapatka. Dnes

je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje
totiž buňky imunitního systému, které jsou
klíčové v boji s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách.
Doporučuje se brát ji denně jako prevenci
a při prvních příznacích příjem zvýšit. Umí
totiž i urychlit vypořádání se s nemocí už
propuknutou. Mezi účinné hity se řadí i rakytník řešetlákový, který má 10x více vitaminu C než pomeranč a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti!
6. Bylinky platí stále…
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, čaj
je totiž skvělý způsob, jak zabít více much
jednou ranou.
Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví
svědčících látek vcelku příjemnou formou,
zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka
v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku,
jako je šípkový nebo kopřivový čaj.
7. Zdraví na talíři
I když můžete mít pochybnosti
o optimálním obsahu vitaminů
a minerálů v ovoci a zelenině
v našich obchodech, stejně zů-

Zdraví

stává správná a vyvážená strava jedním ze
zásadních pilířů dobrého fungování našeho
imunitního systému.
Zásady zdravého stravování znají skoro
všichni, ale zdaleka se jimi neřídí. tak jen
základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny,
pokud možno lokálního původu, méně
masa a více luštěnin, z mléčných výrobků
ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné a živočišné tuky, mnohem
méně cukru. nehladovět, jíst častěji, ale
menší porce. A máte tady dva v jednom:
nejenom že tento systém blahodárně povzbudí vaši obranyschopnost, ale zároveň
při jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

týdně zacvičíte, budete víc chodit pěšky
nebo jezdit na kole, občas si zaplavete.
pohybem venku navíc dostanete do těla
potřebný vitamin d a ještě se otužujete.
Což je další osvědčená metoda, jak své
obranyschopnosti vyjít naproti. ovšem
nesmíte to přehnat, jestliže jste doteď
na otužování ani nepomysleli, byl by úplný a dokonce nebezpečný nesmysl skočit
do vltavy. vzhledem k tomu, že podzim už
je tady, musí začátečníci se svým otužováním začínat pomalu. procházkami venku,
později přidat saunu (nebráni-li tomu váš
zdravotní stav). A hlavně: nepřetápět. přes
den byste doma měli mít tak 21 °C, v noci
je ideálních 18 až 19 °C.

takže poslední bod desatera je: pracujte
na tom, abyste se cítili dobře. obklopujte
se lidmi, které máte rádi, věcmi, které se
vám líbí, a dělejte to, co vám přináší radost. milujete povalování se ve vaně? tak
hned cestou z práce si kupte v drogerii nějakou oblíbenou relaxační koupelovou sůl
a doma se naložte. pleťte, tancujte, skládejte puzzle, čtěte detektivky, jak je libo. máte
večer chuť na víno? sklenička dobrého
vína - pokud nemáte nemocná játra, nejste alkoholik nebo těhotná - ještě nikomu
neublížila. ostatně některé výzkumy tvrdí,
že malé dávky alkoholu dokonce podporují imunitu a že látka quercetin obsažená
ve víně ji přímo zvyšuje. na zdraví!

8. Naředěná obrana
homeopatie vzbuzuje zásadně protikladné
postoje: buď ji šmahem odmítáte jako šarlatánství, anebo ji uznáváte jako účinnou
alternativní léčebnou metodu. pokud patříte do té druhé skupiny, i ,kouzelné kuličky‘ jsou připraveny pomoct vám posílit vaši
imunitu.
homeopaté doporučují v období rizika zvýšeného nebezpečí nákazy používat preventivně oscillococcinum, stačí jednou týdně
jednu dávku. když už nemoc vypukne, je
nejlepší poradit se svým homeopatem,
u této metody je totiž léčba takřka vždy
zcela individuální.

10. Pohoda je nejdůležitější
psychika a zdravý životní styl jsou pro
schopnost vašeho těla bránit se zákeřným
virům a bakteriím zcela zásadní. můžete
do sebe sypat vitaminy i minerály lopatou,
zapíjet to hektolitry zázračných čajů, vybíhat každé ráno po osmihodinovém spánku
do parku, sprchovat se studenou vodou,
když vám bude mizerně na duši, stejně vás
,něco‘ sklátí.

-ifFoto: sAmphoto.cz
Zdroj: idnes.cz

9. Hejbejte se kosti moje…
když je v dobré kondici tělo, je v dobré
kondici i jeho imunita. nemusíte hned
začít běhat maraton, stačí, když si třikrát
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ach jo,
to to bolí
taky to znáte?
bolí vás hlava, záda
i břicho, míváte návaly
horka a ještě navíc vás
všichni štvou? Zřejmě
je u vás jako doma.
premenstruční syndom.
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Zdraví

Premenstruační syndrom (PMS)
je velmi rozšířený a obtížný problém, se kterým se potýká přes
50% menstruujících žen. Obtíže začínají během 7-14 dnů
před menstruací a jakmile se dostaví krvácení, ustupují.
Dalších 7 dní po menstruaci je žena bez problémů.
 Nejsem v tom sama,
aneb jaké příznaky má
většina žen
Mezi nejčastější příznaky patří deprese
či jiné změny nálady, úzkost, agresivita,
podrážděnost, neklid, únava, přejídání, nadýmání, bolestivost prsů, pokles
schopnosti soustředit se, ztráta sebekontroly, bolesti hlavy a v zádech. Libido je
většinou sníženo. V některých případech
je PMS tak výrazný, že se mění i osobnost ženy. V období 4 dní před menstruací jsou častější sebevražedné pokusy
a stoupá počet úrazů doma i na silnicích.
Zajímavé je i zjištění, že muži přicházejí
pozdě do práce, když je jejich partnerka
v premenstruačním období.

Proč vůbec problém vznikl?
Příčiny vzniku PMS jsou stále nejasné.
Existuje mnoho teorií, ve kterých se hovoří o vlivu diety a prostředí, či o vlivech
sociálních, psychologických, hormonál-

ních a genetických. PMS se nevyskytuje
v době těhotenství a mizí v menopauze.
Řada žen popisuje úlevu při užívání orální antikoncepce. Význam pravděpodobně mají hormonální změny v druhé polovině menstruačního cyklu. Vyvolávajícím
faktorem může být nedostatek hormonu
progesteronu, avšak nejsou pro to přesvědčivé důkazy. Objevují se i názory, že
PMS může být způsoben neschopností
progesteronových receptorů vázat tento
hormon.

Zdraví

 pryč s ním
jak problému předejít? Zdá se, že nejúčinnější je úplné potlačení ovulace, např.
orální antikoncepcí. mezi další doporučované prostředky patří pravidelné
cvičení, omezení kofeinu, alkoholu, soli
a ostrého koření. další možností je hormonální léčba progesteronem a progestiny, kterou určuje váš lékař.
na našem trhu existuje řada doplňků stravy na bázi nenasycených mastných kyselin
(pupalka dvouletá, brutnák lékařský atd.),
které lze doporučit. podobně jako třeba
některé bylinky.

KontryHeL – král mezi bylinkami
Za krále ženských bylinek je považován kontryhel. kromě toho, že dokáže zklidnit nepříjemné stavy způsobené premenstruačním syndromem svede ještě mnoho dalších věcí.
posiluje ženské pohlavní orgány, především dělohu. Zpevňuje podbřišek, a tím zlepšuje stav dělohy
náchylné k potratům a zvyšuje pravděpodobnost početí. je jedinečný při menstruačních poruchách, a to oslabené nebo slabě vyvinuté menstruaci. tlumí menstruační bolesti. upravuje nadměrné krvácení. léčí všechna
zánětlivá onemocnění v podbřišku, včetně zánětu vaječníků. působí
proti bělavému výtoku a svědění, kdy jsou dobré sedací koupele.
jeho pití je vhodné jako prevence k ulehčení přechodu. upravuje
nepříjemné potíže při menopauze, a to včetně psychických.
kontryhelový čaj se doporučuje pít i během těhotenství,
zvyšuje záruku donošení miminka a snadného porodu. pomáhá
i při nervových potížích během těhotenství a po porodu, jako je
deprese, strach. jeho pití po porodu a v období šestinedělí stahuje dělohu. kontryhel také podporuje
sekreci mateřského mléka. Zkrátka vrací naši ženskost do harmonie.
čaj z kontryhelu

ByLInKy
na ŽensKÉ BoLístKy

2-4 čajové lžičky bylinky přelijeme
1/4 litrem vroucí vody a necháme jen
krátce přejít varem, poté necháme
10 minut luhovat. pijeme 2 šálky denně.

samozřejmě nejen kontryhel léčí ženské neduhy.
existují i další skvělé bylinky, které nám mohou pomoci zbavit se nějakého trápení.
Lactobacillus, který je zdravou
mikroflórou pohlavních orgánů i střev.
pomáhá při zánětech i cystách.
Černý rybíz reguluje hladinu ženských
hormonů v těle.
Fialka - zábal z květového odvaru pomáhá
při popraskaných bradavkách, působí také
jako afrodiziakum.
Chřest - jeho konzumace pomáhá při
cystitidě.
Jahodník - pití čaje a samozřejmě jeho
plody povzbuzují činnost ženských
rozmnožovacích orgánů.
Jedlový olej pomáhá při léčbě
gynekologických onemocnění.
Kalina pomáhá při děložních problémech
a menstruačních bolestech a křečích.
Kukuřice - její konzumace je vhodná při
cystách.
Levandule - levandulový olej ulevuje
při menopauze, nespavosti a nervové
podrážděnosti. čaj pomáhá na cystitidu.
Maliník - tato bylinka harmonizuje
ženské hormony v těle a tlumí poševní
záněty. doporučuje se pít od 34. týdne
těhotenství. pomáhá připravit dělohu
na porod a ulehčit jej.
Máta pomáhá při premenstruačním
syndromu.
Měsíček lékařský má protinádorové
účinky na pohlavní orgány a pomáhá při
menstruačních potíží i v přechodu. působí
na bílý výtok.
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Mrkev je považována za afrodiziakum
a šťáva z ní za nápoj lásky.
je doporučována při anémii
a premenstruačním syndromu, díky
vitamínu A udržuje rovnováhu organismu
a omlazuje.
Myrtha - tato biblická rostlina pomáhá při
děložním výtoku.
Libeček má své využití při bolestivé
menstruaci a pomalém porodu. koupel
z něj je prý koupelí lásky.
Petržel konzumujte na podporu menstruace.
Proskurník - zábal z jeho odvaru se
přikládal na bolavá prsa při kojení.
Pupalka – pupalkový olej obsahuje
látky, které zlepšují hormonální harmonii
a premenstruační syndrom.
Šalvěj je známá, že působí protizánětlivě
v celém těle, pomáhá také zlepšit odtok
krve při menstruaci.
Šantu je možné použít při potížích
s menstruací a močením a uvolňuje
dělohu. v čínské medicíně je využívána
k zastavení poporodního krvácení nebo
silné menstruace.
Šípková růže smíchaná s ibiškem
pomáhá proti cystitidě.
Withánie - indický ženšen, bylina
na plodnost a afrodiziakum.

-ifZdroj: vasedeti.cz, apatykar.cz
Foto: sAmphoto.cz
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Alergie,
astma,
atopický ekzém…

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

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

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

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

3. Jak se léčí a dá se vyléčit?
Mezi základní principy léčby astmatu patří
léčba neinfekčního „alergického“ zánětu
dýchacích cest, který je podkladem astmatu a pak léčba symptomů, čili bezprostřední
léčba akutních příznaků (záchvatů dušnosti).

5. Je možné získat alergii
i v dospělosti? Čím je to
způsobeno?
Ano, alergii je možné získat v jakémkoli
věku. Je to dáno stejným mechanismem

Zdraví

jako u mladších jedinců, genetickou dispozicí a působením zevním faktorů - alergeny
a infekce.

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

7. Kdo je astmatem/alergií více
ohrožen? Děti? Muži? Ženy?
Alergie je častější u dětí než u dospělých.
Dle dotazníků má příznaky alergie podstatně více jedinců než je hlášeno lékaři.
Podle periodicky opakovaného šetření
prevalence alergií vzrostl počet alergických
dětí mezi roky 1996 a 2006 ze 17 % v roce
1996 na 32 % v roce 2006. Nejčastějším
onemocněním je alergická rýma pylová
a atopický ekzém; obě tyto alergie činí přes
polovinu všech diagnostikovaných alergických onemocnění. V roce 2006 bylo lékařem diagnostikováno astma u 8 % dětí, což

představuje nárůst o polovinu ve srovnání
s rokem 1996. U dětí je o něco častější
výskyt astmatu u chlapců, jinak závislost
alergických nemocní na pohlaví není jednoznačně prokázána.

8. Dá se astmatu či alergii
předcházet? Je možná
v lehčích případech nějaká
domácí léčba nebo patří
astma/alergie vždy do rukou
lékaře?
Neovlivníme genetickou dispozici k alergii,
manifestaci můžeme ovlivnit tím, že snížíme
expozici alergenům. V případě pylů je to velmi obtížné, můžeme po expozici pyly z obličeje či vlasů umýt, či v době kvetení stromů
a trav nevětrat, pokud je sucho a ve vzduchu
je vysoká koncentrace pylů. Koncentraci domácích alergenů (roztočů) můžeme snižovat
častým vytíráním a otíráním povrchů, častým
praním ložníhoprádla a snížením teploty v
ložnici, odstraněním látkových a čalouněných povrchů a koberců. V případě alergie
na domácí mazlíčky, kterých se Vy nebo Vaše
dítě nechcete vzdát, lze problémy z velké
části eliminovat výběrem vhodného steliva,
které sníží množství alergenů v domácnosti.

Samozřejmě platí, že by lidé neměli kouřit,
neboť kouření může ovlivňovat jak dispozici k alergiím, tak i průběh hlavně astmatu. Samotná diagnóza alergie a nastavení
léčby by měly být v rukou odborníka. Astma by si pacient vůbec sám diagnostikovat
ani léčit neměl.

9. Dá se říci, že může být
astma v některých případech
dokonce smrtelné?
V současné době, kdy lze i těžké formy
astmatu úspěšně léčit, je úmrtnost na astma minimální. Bohužel ale i dnes dochází
k úmrtím na těžké astma. Nicméně většinou jde podcenění stavu či o zanedbání
léčby ze strany pacienta nebo o špatně nastavenou léčbu lékařem.

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

BIOREZONANCE: Zázrak, na který alergici čekali?
Čeští lékaři i pacienti přijímají novinky s nedůvěrou, a tak se alternativní metody u nás prosazují jen
velmi těžko. V pražské biorezonanční ordinaci BIONCE se tím nenechali odradit. BIONCE již 2 roky
klientům pomáhá s diagnostikou a řešením alergií pomocí biorezonanční terapie.

Biorezonance je bezbolestná léčebná metoda bez vedlejších účinků. Kombinuje poznatky z medicíny s kvantovou fyzikou a provádí
se pomocí biorezonančního přístroje. Používá se v Asii, Austrálii a řadě států Evropy. Jen
ve Švýcarsku je už vyškoleno více než 2000
lékařů pro užívání biorezonance v běžné
praxi a stále více stoupenců má i u nás. Jedním z nich je i MUDr. Ján Petrilák z ordinace
BIONCE.
„Původně jsme biorezonanci používali
pouze pro odvykání kouření, ale když
jsme viděli fantastické výsledky, začali jsme se o možnosti biorezonance
zajímat mnohem hlouběji,“ popisuje
MUDr. Petrilák začátky ordinace BIONCE
a rychle jmenuje potíže, které biorezonance
řeší. Nás ale zajímají alergie.
„Naše certifikované přístroje BICOM Optima umějí provést analýzu elektromagnetického vlnění těla,“ říká MUDr. Petrilák a dodává: „Poté, co na základě obrazu

elektromagnetického vlnění stanovíme
alergeny, pomocí biorezonance změníme
elektromagnetické vlnění pacienta tak, abychom mu pomohli.“
Zatímco pro odvykání kouření stačí jedna
biorezonanční terapie v délce 30 minut,
u alergií je celý proces trochu delší. Po úvodním sezení, kdy dojde k určení alergenů, následuje série terapií, jejichž počet je individuální a záleží na povaze alergie. Výhodou
je, že na terapie se nemusíte nijak chystat.
A výsledky? Ohlasy a citované vědecké studie na webových stránkách www.bionce.cz
nasvědčují tomu, že účinky biorezonance
jsou pozoruhodné.

ALERGIE?
ZKUSTE BIOREZONANCI!

NOVÁ METODA
JAK POMOCI ALERGIKŮM

BIONCE navíc přijímá nové pacienty, takže pokud vás trápí alergie, můžete se o prospěšnosti biorezonance přesvědčit sami.

Alergie patří mezi nejčastější civilizační choroby.
Alergiemi trpí podle odhadů 30 až 40 % populace.
V ordinaci BIONCE pomocí biorezonance diagnostikujeme alergeny a také úspěšně řešíme alergie.

Volejte 775 469 515
nebo pište na recepce@bionce.cz

BIONCE s. r. o.
Mánesova 1138/50, Praha 2
recepce@bionce.cz
www.bionce.cz
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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

Atopický ekzém

rozdělujeme do tří forem:
1. KOJENECKÁ
obvykle začíná kolem 3. měsíce života a zahrnuje největší množství případů. nejprve se
objevuje na tvářích, čele a bradě, poté se rozšiřuje na jakoukoliv část těla. projevuje se
červenými pupínky, šupinami a puchýřky, které mohou mokvat. dítě postižená místa svědí, jsou neklidné a špatně usínají. po prvním roce života může dojít k úplnému zhojení.

2. DĚTSKÁ
u této formy dochází ke stěhování ekzému z obličejové části do typických míst, jako
jsou loketní a kolenní jamky. mezi další postižené části pak zahrnujeme krk, zápěstí
a hřbet ruky. přetrvává opět silná svědivost a dochází k opětovnému zanášení infekce
do postižených míst. s věkem projevy ekzému ustupují a během sedmého roku dochází
u poloviny postižených k úplnému zhojení. opětovný návrat může ovšem vyvolat puberta, u druhé poloviny postižených ekzém přetrvává.

3. DOSPĚLÁ
u 10% pacientů může ekzém propuknout až v dospělosti. obvykle
jde o pokračování nemoci z dětství. místa postižené kůže jsou stejná jako u kojenecké formy, intenzita svědění je však vyšší. kůže
je zdrsnělá a hrubá, dochází k jejímu popraskání.
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.

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

pokud už si dítě pořídí domácího mazlíčka rozhodně kupovat pouze antialergenní podestýlku

3) Péče o kůži
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•

sprchování vlažnou vodou

•

pečlivé promazání kůže, šetrné mycí přípravky
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Zdraví

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. Vnitřně používaná léčiva
jde především o antihistaminika, které snižují intenzitu
svědění a zarudnutí kůže.
2. Zevně používaná léčiva
Kortikosteroidy – tato 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.
3. 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

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

Zdravotní nezávadnost potvrzena ZÚS

dvA životy
Autorčin nejnovější román zachycuje příběh dvou žen, dobrých
kamarádek. Anna, tlumočnice a překladatelka, má manžela
a dvě dcery a na první pohled jí nic neschází. ve skutečnosti
je to však trochu jinak veronika učí na gymnáziu, je osamělá
matka dvacetileté dcery a vůbec ji netrápí, že v jejím životě
není žádný muž. jednou se zklamala a to jí stačí, nemíní znovu
pokoušet osud. naplnila si život drobnými radostmi a kamarádstvím, raduje se z každého dne.

meZi nebem A Zemí – ZAmilovAné duŠe
duše Alony dareové se po nehodě vrátila zpět ze záhrobí. nyní
se na ni začínají obracet další zbloudilé duše a ona potřebuje
pomoc. dokáže najít společnou řeč s Willem - jediným člověkem, který jí slyší, ale o kterého předtím nezavadila ani pohledem? potřebuje jeho pozornost opravdu jen kvůli ostatním
nebo jí na Willovi záčíná záležet víc, než je ochotná si připustit?

FRAGMENT

roZbité Štěstí
příběh manželů terky a Andreje se začíná téměř idylicky: žijí
v hezkém, moderně zařízeném bytě s dvěma dětmi, malou
emilkou a pubertálním Adamem, a zdá se, že jim nic nechybí
ke štěstí. jediné, co terku trápí a neví si s tím rady, je skutečnost, že s Adamem, Andrejovým synem z prvního manželství,
k sobě nemohou najít cestu, i když se o to velmi snaží. vážná
krize v manželství nastane, když Andrej, majitel cestovní kanceláře, zkrátí daně a dostane se do vězení. terka zůstane na výchovu dětí sama...

můj milý deníčku
– jsem prostě geniální, no A Co?!
jsem jamie a pořád si píšu svůj deník. takže mi školní úkol „psát
si tři týdny deník” opravdu nevadí... ehm, tedy nevadil do chvíle, kdy učitel oznámil, že si pak zápisky budou moct všichni přečíst. kdo to kdy slyšel, aby si celá třída četla deníky ostatních?!
tenhle problém má jen jedno řešení - budu si psát deníky dva,
jeden „falešný” pro spolužáky a svůj opravdový potají.

úžAsný deník – tom gAtes
– nAprosto FAntAstiCký (skoro)

duhový most
NOXI

nové knihy

hurvínek meZi osly
všem příznivcům známého nezbedy hurvínka, jeho kamarádky máničky a moudrého pana spejbla přineslo nakladatelství
Fragment nové dobrodružství. kniha hurvínek mezi osly je již
třetím titulem, který vznikal ve spolupráci s divadlem s+h.
vyprávění nás tentokrát zavede do záhadného města oslova,
kde nemusí nikdo chodit do školy. prý učiněný ráj na zemi!
nevěříte?…

tom gates je naprosto fantastický, a to naprosto ve všem
(teda skoro). vážně se moc těším na školní výlet se sportovními aktivitami (pokud zvládnu najít přihlášku… kam já jí
jenom dal).

olga je obyčejná žena, prodavačka, matka desetiletého syna
Filipa a manželka vysokoškolského učitele. má své sny a touhy,
které by chtěla proměnit ve skutečnost. Chtěla by být bohatší,
aby nemusela tak tvrdě pracovat a konečně mohla také trávit
krásné chvíle například na dovolené u moře. jejím největším
přáním ovšem je zhubnout. na žebříčku jejích životních hodnot
štíhlá rovná se šťastná. proto se trápí neustálými redukčními
dietami, hubne a přibírá a z tohoto kolotoče neúspěchů je podrážděná, nervózní a nešťastná...

srdCe v temnotáCh
nastal čas, kdy klára musí dát svou čtyřletou dcerku do mateřské školky a nastoupit do práce. i když si to představovala
jinak a chtěla zůstat s dětmi doma co nejdéle, nejde to. manžel
milan přišel o lukrativní místo a v novém zaměstnání nevydělává tolik, aby to stačilo pokrýt potřebné výdaje pro čtyřčlennou
rodinu.

drsná Země (rough Country)
virgil Flowers míří na sever řešit záhadnou vraždu a zjistí, že
země je tam skutečně drsná… vražda majitelky reklamní agentury zavede detektiva virgila Flowerse na nepravděpodobné
místo činu: do pokojného rekreačního střediska na severu minnesoty. počet podezřelých narůstá a virgil musí odhalit dávná
tajemství…

květiny pro lAuru
mladí manželé laura a ivan si vychutnávají své štěstí... až
do chvíle, kdy jim zemře jediný syn, sedmiletý tomášek. jejich
životy a vztah jsou podrobeny té nejtěžší zkoušce. dokážou ji
zvládnout? budou umět přijmout bolest, kterou jim život nadělil? jak se vyvine jejich další osud?

ZbožŇuju neW york (i heArt neW york)
když na svatbě své nejlepší přítelkyně přistihne Angela Clarková svého dlouholetého partnera in flagranti, udělá to, co by
v její situaci provedla každá soudná žena: sebere se a odjede…
ovšem nejen ze svatební hostiny, ale i z Anglie, neboť usoudí,
že nejlepším místem pro zhrzené mladé ženy je new york.

BB ART

světlo meZi oCeány
PLUS

víkend s pŘáteli (the tennis pArty)
je léto, sobotní dopoledne, nádherné slunečné počasí a čtyři
dvojice přátel se sejdou k tenisovému turnaji. seznamte se
s hostiteli, kteří se chtějí pochlubit svým novým venkovským
sídlem. seznamte se s hosty, kteří jsou místy až nelítostně
soutěživí.

ZlAté náměstí (homeComing)

FiFty shAdes Freed
– pAdesát odstínů svobody

rAnč u dědečkA
NOXI
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je vůbec možné předávat zkušenosti? dokáže se člověk řídit
dobrými radami? existuje recept na spokojený a šťastný život?
eleanor levinová se po sedmdesáti letech prožitých v new
yorku vrací do rodného irska, aby zde završila svůj dlouhý
a úspěšný život psychoanalytičky. má bezpočet zkušeností
a vzpomínek.

julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje s dcerou na samotu, do domu, který zdědila po milovaném dědečkovi. rozhodně se žít jinak, začít znovu. dům předělá na malý
penzion, ve kterém hostům nabízí odpočinek v oáze ticha,
domácí stravu a možnost výjezdů na koni. jenže ani vzdálenou samotu neobcházejí citové vzplanutí, trápení a problémy...
příběh je okořeněný nejen různými situacemi s ubytovanými
hosty, ale vykresluje i julkin vztah k dceři, studentce veterinářství a k přítelkyním.

válečný hrdina tom sherbourne se vydává na janusovu skálu,
aby se tam stal správcem majáku. když v partageuse neplánovaně pozná izabelu a za nějakou dobu se s ní ožení, zdá
se, že všechny útrapy v jeho životě již skončily. idylu páru žijícího na ostrově však naruší izabelina nenaplněná touha stát
se matkou.

ve chvíli, kdy se Anastasia steeleová poprvé setkala s mladým
úspěšným podnikatelem Christianem greyem, netušila, jak
moc se jí změní život. Ana od počátku věděla, že se musí naučit
sdílet s Christianem jeho styl života, který jí nikdy nebyl vlastní,
on se musel na oplátku vypořádat se svými vnitřními démony.
nyní, když jsou konečně spolu a zdá se, že mají všechno, zasáhne osud a před Anou vyvstávají její nejhorší noční můry…

čArodějniCe Školou povinné 4
mildred virválové, nejhorší studentce čarodějnické Akademie
slečny krákavé, každou chvíli hrozí vyloučení ze školy, neboť
nebohá dívka oplývá neobyčejnou schopností dostávat se
do nesnází, třebaže ne vždy vlastní vinou. její soucitné srdce
jí ale nedovolí dbát žádné hrozby, a i proto zachrání ze zakletí
kouzelníka proměněného v žabáka. vděčný kouzelník pak pozve celou třídu na svůj hrad u moře. A to je teprve začátek...!

než usneŠ

Amélie A bArevný svět

seznamte se s početnou a poněkud výstřední rodinou blomových – nesnesitelně sarkastickou pratetou selmou, okouzlující,
ale bláznivou matkou Anni, zoufale nešťastnou sestrou julií
a samotnou vypravěčkou karin, která sice není krásná, ale zato
umí zpívat a neodolatelně si vymýšlet. v karinině magickém
světě se nepozorovaně prolíná skutečnost, fantazie a iluze.

pojďte společně s Amélií objevovat barevný svět! tajemný dům
v pražské tróji, kde se před 123 lety zastavil čas, už není zapomenutý ani temný. Amélie s maminkou tam teď žijí společně
s markétou a její mámou, které jim pomáhají objevovat náš
barevný svět. markéta prožívá první lásku se samem a přitom
se snaží s Amélií odhalit tajemství zvláštního kluka jakuba, kterého potkali na starém městě…

knihA o vŠeCh dietáCh

Alespoň jeden výtisk knihy „Fantastická zvířata a kde je najít“
vlastní téměř každá kouzelnická domácnost v celé zemi. nyní,
po omezenou dobu, mají i mudlové příležitost zjistit, kde žije
pětinoh, čím se živí kluběnka a proč není dobrý nápad nechávat za dveřmi mléko pro bodloše.

slAdké ZApomínání

AnnA
krok ZA krokem do nového životA

se šestatřicetiletou hope se život zrovna nemazlil: nedávno jí
zemřela matka, manžel ji opustil kvůli dvaadvacetileté blondýnce, její účet zeje prázdnotou a ona se ze všech sil snaží vychovávat dospívající dceru a zároveň udržet krachující pekárnu.
na dobré konce ale není nikdy pozdě: stačí jen trocha odvahy,
víry a neutuchající naděje…

Anna se touží stát primabalerínou. Ale po těžké autonehodě
ochrne a šance na zářnou taneční kariéru jsou ty tam. vypadá
to, že už nemá proč žít, bez baletu nevidí v uzdravení žádný
smysl. pak se však dostane do sanatoria, pozná rainera, prima
kluka na vozíku, který jí vlije novou energii do žil.

Z druhé strAny postele

báječné modely doprAvníCh
prostŘedků Ze stAvebniCe lego
Chcete díky jednoduchým návodům krok za krokem, které jsou
doplněny podrobnými a přehlednými soupiskami potřebných
dílů, stvořit z lega dokonalé modely taxíku, Ferrari, kabrioletu,
silničního tahače či helikoptéry a zasadit je do svého města?
na stránkách této knihy vám autoři přinášejí spoustu skvělých
námětů, jak z nepřehledné změti kostek vykouzlit naprosto
úchvatné, profesionálně vypadající modely.

rebelové věčnosti
nadnárodní korporace tempus Fugit dosáhla nemyslitelného –
dokáže obchodovat s časem. Chcete koupit nebo prodat deset
let života? nebo rovnou celý? věčný život se zdá na dosah. Ale
je tato převratná technologie skutečně tak bezpečná, jak tvrdí
tempus Fugit? nebo jsou všechny ty podivné události, které se
dějí po celém světě, důsledkem zahrávání si s časem.

COOBOO

Země věčného létA
garet jamesová se z rodného new yorku vydává do původní
vlasti své matky, Francie. motivem je nejen láska ke čtyři sta let
starému vampýrovi Willu hughesovi, ale i touha zjistit něco víc
o vlastním původu a předcích z ženské linie – strážních věžích,
které kdysi přísahaly chránit lidstvo před prastarým zlem. garet
se vydává do paříže, kde v nejstarším městském kostele st. julien-le-pauvre končí Willovy stopy.

millA – dárek
Camilla, které nikdo neřekne jinak než milla, to nemá jednoduché. bojí se přivést si domů kamarádky, aby náhodou neviděly
otce opilého nebo matku v depresi. možná by ale aspoň pochopily, proč se musí pořád starat o mladšího brášku josífka,
kterého má nade všechno ráda. jejím největším snem je mít
vlastního koně, po škole jezdí pomáhat do stájí a sní o tom,
že se jí to jednou splní, ačkoli se to zdá nemožné. nebo ne?

FAntAstiCká ZvíŘAtA

Chtěli byste zhubnout a marně přemýšlíte, kterou dietu zvolit?
nejrůznější metody se na vás hrnou ze všech stran. některé
jsou nesmyslné, a některé dokonce nebezpečné. důležité je vědět, které a proč, abyste si dokázali vybrat tu správnou, jež vám
neublíží a pomůže vám dosáhnout vytčeného cíle.

Ariane a hugo chtějí uniknout z rutiny svého desetiletého manželství. odhodlají se proto k zásadní změně – vymění si strany
postele a také své životy. A spolu s tím rovněž zaměstnání, auta
a šekové knížky. ona je náhle šéfovou společnosti půjčující
stavební zařízení, on prodává šperky. přizpůsobí se muž zvyklý
řídit tým podřízených této situaci? dokáže si blondýnka vážící
padesát kilo vynutit respekt chladných obchodníků? A je život
na druhé straně postele opravdu lepší?

nové knihy

COMPUTER PRESS

templetonoviC mAjí nápAd
dejme tomu, že znáte dvanáctiletá dvojčata, kluka a holku
jménem john a Abigail templetonovi. Řekněme, že john je
praktik a hraje na bicí a Abigail je teoretička a luští kryptické
křížovky. A teď si představte, že jejich otec je geniální, i když
někdy trochu zmatený vynálezce. A že jiná dvojčata – dospělá
– jménem dean d. dean a dan d. dean unesla templetonovic
dvojčata i jejich směšného psa, aby donutila jejich otce, aby se
vzdal jednoho ze svých (docela) geniálních vynálezů.

AgAthA rAisinová A vrAžedná setbA

MOTTO

Frankie a jeho tým milují fotbal. na něj si najdou čas vždycky.
Ale když vyhrají na pouti starý fotbalový míč, budou přeneseni
do kouzelného světa fotbalu, o kterém vůbec netušili, že existuje! může Frankie a jeho tým porazit piráty a vrátit se domů?

mildred pierCeová

Agatha raisinová se po zasloužené dovolené vrátí zpátky
na venkov a s nelibostí zjistí, že zájem jejího šarmantního staromládeneckého souseda jamese laceyho upoutala nová žena.
krásná mary Fortuneová se do Cotswoldsu přistěhovala teprve
nedávno a vypadá to, že Agathu trumfne naprosto ve všem –
zejména co se zahradničení týče. A zahrádkářská výstava se
blíží mílovými kroky.

COMPUTER PRESS

FrAnkův kouZelný FotbAl
– FrAnkie A piráti

v nelehkém období velké hospodářské krize v 30. letech se
mildred pierceová, rozvedená mladá žena, matka dvou dcer,
nejen potýká s nedostatkem peněz, ale také si přestává rozumět se svou starší dcerou vedou. příběh líčí mildrediny spletité
vztahy nejen s vesměs netečnými a línými muži, ale hlavně se
sobeckou a povýšenou dcerou, pro kterou by obětovala život.
jen díky odhodlání a vůli se mildred stále ještě pokouší hledat
štěstí pro sebe i svou rodinu.

ALBATROS

XYZ

čAroděj
Autorizovaná a spoustou fotografií doplněná autobiografie
jednoho z našich nejlepších fotbalových brankářů posledního
desetiletí líčí vaniakovy vzestupy a pády, přibližuje jeho kariéru od samých začátků přes angažmá v olomouci, drnovicích
i třeba Řecku až po nejúspěšnější sezóny v pražské slavii. právě
tam si vaniak vysloužil přezdívku čaroděj – podle fanoušků,
spoluhráčů i komentátorů mezi tyčemi doslova čaroval.

můj (nový) vlAstní deník mAlého
poseroutky
všichni gregovi fanoušci pozor! každý teď může psát jako
malý poseroutka! nenechte si ujít tenhle nový a vylepšený
můj vlastní deník malého poseroutky. je založený na slavných
zápiscích grega heffleyho a umožní vám vyjádřit se svým vlastním způsobem! Co nejlepšího se vám kdy zdálo? jaké nejhnusnější jídlo jste jedli?

nejistý ZítŘek
serafina už prožila celá století. Ale teprve nedávno si začala
připadat opravdu naživu. konečně se rozhodla opustit svého
přítele Cyruse a po letech a letech, kdy musela střídat těla kvůli
zachování své nesmrtelnosti, se konečně usadila někde, kde
je šťastná. protože našla noaha. Ale pak se stane něco velmi
podezřelého a serafina se začne obávat o své nové přátele.
rozhodne se pro další, nové tělo – a jiný život –, nebo najde
způsob, jak si udržet navždy, co právě získala?

www.rodinaaja.cz
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Kontaktní
čočky
a líčení?
Jednoduché rady
pro všechny nositelky

kontaktní čočky si většinou pořizujeme, abychom se zbavili brýlí. mnohdy totiž
máme pocit, že nám nesluší, nevyhovují při sportu nebo se v nich prostě jen
necítíme. u žen je pak dalším důvodem, proč se přiklání k čočkám, i líčení.
nalíčit se totiž tak, aby i pod brýlemi byly oči zvýrazněné, je často problém.
čočky jsou proto z tohoto hlediska snazší. nalíčené oči nejsou skryté pod
brýlovými skly a líčení je tak daleko více zřetelné. pryč jsou doby, kdy byla zažita
představa, že se nositelky čoček ze zdravotního hlediska nesmí líčit. víte, jaký je
správný postup líčení při nošení čoček? seznamte se s jednoduchým a rychlým
postupem a uvidíte, že zdraví a krásu lze skloubit!
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krása

oči jsou naším nejcitlivějším orgánem
a zároveň také smyslem, který nám poskytuje nejvíce informací. Až 90% informací a znalostí získáme díky zraku,
na ostatní smysly tak společně připadá
zhruba 10% vjemů. ne nadarmo je proto
nutné si oči chránit, pečovat o ně a poskytovat jim náležitý komfort.
A nebyly by to ženy ani svět módy, kdyby
neobjevily, že i oči se dají „zdobit“. dnes
už si těžko žena vyšla na ulici bez použití make-upu, řasenky, očních linek nebo
stínů. Co ale když je dáma zároveň i nositelkou kontaktních čoček? jaký je správný
postup aplikace čoček a líčení, a jak zabránit, aby se částečky dekorativní kosmetiky
nedostaly do očí?
pokrok v kosmetickém i oftalmologickém
průmyslu celkově přispěl k většímu komfortu nositelek čoček. bio-inspirované výrobky
jsou jen dalším krokem k rovnováze s přírodou a mohou tak pomoci lidem udržovat
nebo dokonce rozšiřovat jejich vlastní tělesné funkce. ostrý zrak, dokonale nalíčené
oči a nulové zdravotní potíže, tak vypadá
současnost ve spojení čoček a líčení.

MYSLÍTE TAKÉ
NA SVŮJ ZRAK?

Nyní 30 + 15
kapslí navíc

Doplněk stravy Ostrovidky Neo obsahuje směs vitamínů,
minerálů, karotenoidů a rostlinných extraktů.
Vitamín A a zinek přispívají k udržení normálního stavu zraku.

www.ostrovidky.cz

krása

Zásady líčení
pro nositelky
kontaktních čoček

líčení provádějte vždy až po aplikaci čoček.
čočku nejprve vyjměte z roztoku, ideální jsou
bio-inspirované roztoky (např. biotrue), které
jsou k očím šetrné a respektují jejich přirozené vlastnosti. čočky díky nim zůstanou vlhké
až 20 hodin a tudíž v oku neřežou ani nepálí a nenutí k mnutí, a tím pádem se předejde
riziku zanesení částeček kosmetiky do očí.
používejte šetrnější kosmetické prostředky určené pro uživatele kontaktních čoček
či pro osoby s citlivějšíma očima. většina
kosmetických prostředků od řasenek až
po oční linky se nyní dají sehnat i ve variantě „sensitive“ nebo-li pro citlivé oči. vhodné
jsou tak pro nositelky čoček i pro ženy, které trpí na častější oční záněty nebo alergie.
nenanášejte kosmetické prostředky na vnitřní
okraj víček, protože by mohly znečistit povrch
čoček. v případě, že jste milovnice očních linek,
nanášejte ji na vnější okraj víčka, nikdy ji nemalujte přímo „do oka“. hrozí nejen znečištění
povrchu čočky, ale i poranění o hrot tužky.
nepoužívejte kosmetické prostředky a řasenky k prodloužení řas obsahující drobná
vlákna. ty totiž mohou snadno z řasy odpadnout a dostat se do oka, kde mohou jednak
znečistit čočku, ale způsobit i podráždění oka
a jeho zarudnutí.
během aplikace kosmetických prostředků
ve spreji zavřete oči, aby se částice prostředků
neusadily na čočkách. to platí především pro
parfémy a laky na vlasy. nepříjemné pak není
jen usazení spreje na čočkách, ale i pálení očí,
ke kterému by při zasažení očí okamžitě došlo.

C

M

Y

odličování provádějte vždy až po odstranění
čoček z očí. pouze tak zabráníte, aby se zbytky kosmetických prostředků dostaly na čočky.
kontaktní čočky pak opět uložte do pouzdra
s bio-inspirovaným roztokem, který je přes
noc i vydesinfikuje. oči následně odlíčíte pomocí odličovacích ubrousků nebo polštářků,
na které nanesete odličovací vodu nebo krém.
odličujte vždy jemnými pohyby bez silnějšího
tření očí.

CM

MY

CY

CMY

K

Foto: sAmphoto.cz
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Avon Instinct,
50 ml, 700 Kč

Vydejte se na dobrodružnou cestu po stopách exotiky, vášně
a vzrušení. Avon představuje novou smyslnou vůni Avon
Instinct EDP, jejíž tváří se stala známá americká herečka
Megan Fox. Sexy, svůdná a odvážná, taková je Instinct EDP.
Nová vůně Avon Instinct EDP zachycuje divokou smyslnost
okamžiku, kdy mizí veškeré zábrany a naše smysly nad námi
definitivně převezmou moc. Stejně jako vzrušení z náhodného
setkání, zachytí vůně opojný pulsující zážitek.
Opojná vůně exotické kamélie vás obklopí svými
okvětními lístky a odhalí tak svůdnou vůni evokující
pocit pokušení a touhy. Díky zklidňujícím extraktům
ze santalového dřeva se budete cítit jako v závoji
smyslnosti.

I muži podlehnou instinktu
Zažijte příval exotické svůdnosti a vzrušující energie
s pánskou vůní Avon Instict for Him EDT, ve které se
mísí mandarinka, šalvěj a exotické ebenové dřevo.

Avon Instinct for Him,

Při vývoji nové vůně Avon Instinct EDP hledal
Avon tvář, která vylíčí její divokou svůdnost.
Herečka Megan Fox evokuje pravou magnetickou
přitažlivost. Právě ona je dokonalou tváří pro vůni,
která je skvostně svůdná a zároveň i trochu nebezpečná.

75 ml, 700 Kč

www.avoncosmetics.cz

„Tato vůně je to pravé pro ženy, které se chtějí cítit sebevědomě a být sexy.
Dodá vám pocit neporazitelnosti,“
říká tvář nové vůně herečka Megan Fox.

1-2 s_Avon.indd 1
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Dokonalost v každé kapce
Hyal-Drop®
H
multi
mu

kyselina hyaluronová
2,4 mg/ml

vhodné pro citlivé oči
a nositele kontaktních čoček
použití až 12 týdnů po otevření
pohodlná manipulace a přesné
dávkování každé jednotlivé kapky

www.hyal.cz

Výživa

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 60–150 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 100g), dřínky (200 mg), černý rybíz (až 400 mg), jeřabiny (až 200 mg),
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 50 mg). 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 nervového systému. Ničí se dlouhým varem. Vyskytuje se
v bramborách, nejvíce v obilninách, v obilních klíčcích a ve slupce, v luskovinách.
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.

Výživa

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.
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 doporučená 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.
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, bram-

borách, 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.

výživa

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.
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
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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.
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.

výživa

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.

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 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.

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.

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

u–FAktor
jsou to sirné sloučeniny vyskytující
se např. v zelí a v jiných
brukvovitých zeleninách. Chrání
údajně před
chorobami
žaludku
a dvanáctníku.

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. 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.
Chcete zveřejnit i váš příběh?
Napište nám ho na mail simova@rodinaaja.cz
Všechny zveřejněné příběhy odměníme malým dárkem!

–if–
Foto: sAmphoto.cz
bylinky.kvalitne.cz

výživa

Švestky, jablka a hrušky – to vše je pozdní letní ovoce plné chuti, které rádi
zpracováváme v našich kuchyních. připravte pro své nejmilejší dezert s chutí
babího léta.
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Třešňová
crumble

Švestkový
koláč
s drobenkou

Ingredience:

Ingredience:

• 500 g mouky
• 90 g moučkového cukru
• 1 vanilkový cukr
• 125 g rostlinného tuku hera
• 3 vejce
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 3 sklenice naložených višní nebo třešní

Těsto
• 50 g droždí
• 60 g rostlinného tuku hera
• 250 ml mléka
• 240 g třtinového cukru
• 500 g mouky
• 1 balíček vanilkového cukru
• 2 vejce a 2 žloutky
• ½ lžičky perníkového koření
• 2 sklenice švestek

Postup:

Postup:

1.

předehřejte troubu na 180° C.

1. předehřejte troubu na 180° C.

2.

smíchejte rostlinný tuk, mouku, prášek do pečiva, cukr, vanilkový cukr a vejce
a vše spojte v těsto. těsto rozválejte, rozdělte na ¼ a ¾. větší díl těsta dejte
na plech nebo do formy. Zbylé těsto si dejte stranou.

2. nejprve si připravte kvásek. smíchejte droždí s polovinou sklenice teplého mléka,
přidejte dvě lžíce cukru a dvě lžíce mouky a nechte v teple vykynout.

3.

těsto poklaďte odkapanými třešněmi či višněmi a nakonec na ovoce rozdrolte
zbývající těsto.

4.

pečte v troubě po dobu 40 minut dozlatova.

Jablečný
koláč
se skořicí

Drobenka:
• 60 g másla
• 120 g moučkového cukru
• 130 g hrubé mouky

3. dejte mouku do mísy a přidejte kvásek, vejce, žloutky a vše nakonec promíchejte.
pak přidejte zbývající teplé mléko s třtinovým a vanilkový cukrem. těsto zpracujte
a odložte jej stranou.
4. jakmile těsto zdvojnásobí svůj objem, vložte jej do předem tukem vymazaného
a strouhankou vysypaného pekáče. nakonec poklademe švestky.
5. nakonec si připravte drobenku. dejte všechny ingredience do mísy a utřete je.
drobenkou posypeme švestky. pečeme asi 45 minut.

Muffiny
se slaninou, sušenými rajčaty
a černými olivami

Ingredience:
• 2 balení rostlinného tuku hera
• 500 g pšeničné mouky
• 150 g moučkového cukru
• 6 žloutků
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 2 balíčky vanilkového cukru
• 1 kg jablek
• 1 balení skořice

Ingredience:
•
255 g mouky
•
250 ml mléka
•
125 g rostlinného tuku hera
•
2 lžičky prášku do pečiva
•
2 vejce
•
100 g slaniny
•
50 g černých oliv
•
10 ks sušených rajčat
•
sůl, pepř, tymián, petržel nebo jiné z vašich oblíbených bylinek
•
1 vaječný žloutek

Postup:

Postup:

1.

předehřejte troubu na 180° C. připravte těsto z mouky, rostlinného tuku, cukru
a žloutků, vše promíchejte a přidejte prášek do pečiva. po dokončení těsto rozdělte na dvě poloviny.

1.

předehřejte troubu na 180° C. v míse smíchejte mouku a prášek do pečiva a přidejte nakrájenou slaninu, olivy, sušená rajčata , špetku soli a trochu pepře.

2.

2.

rozválejte první díl těsta a vložte jej do formy vystlané pečícím papírem, těsto
propíchejte vidličkou a posypete skořicí. na těsto klademe plátky oloupaných
a nakrájených jablek, posypeme vanilkovým cukrem a skořicí. nakonec na připravený koláč dáme druhou polovinu rozváleného těsta.

smíchejte to vše, přidejte mléko a promíchejte znovu. nalijte roztavený a lehce
ochlazený margarín.

3.

smíchejte jemně, aby se spojily všechny ingredience a přidejte čerstvé bylinky.
pomocí lžíce naplňte těstem do dvou třetin papírové kelímky na muffiny.

pečeme asi hodinu. nakonec posypeme moučkovým cukrem a skořicí.

4.

dejte si muffiny na podnos a pečte asi 30-40 minut.

5.

otestujte muffiny pomocí párátka.

3.

TIP NA SERVÍROVÁNÍ:
K teplému koláči se skvěle hodí kopeček vanilkové zmrzliny.

S Bupi opruzeniny zmizí
Žabka Bupi se profesionálně věnuje
péči o jemnou a citlivou pokožku dětí
a jejich maminek.
Nová dětská kosmetika Bupi BABY je
vyrobena především z přírodních látek,
neobsahuje parafíny (ropné složky),
umělá barviva a jiné škodlivé látky.

Ke koupi v síti:

Všechny výrobky příjemně voní díky
parfému bez alergenů.
Každodenní používání kosmetiky Bupi
BABY citlivou dětskou pokožku nedráždí,
uklidňuje a regeneruje ji a je nejlepší volbou pro Vaše dítě.

Prirozene jemna pece

výživa

BIO

potraviny

– nutnost, nebo přepych?
už téměř v každé potravině existuje bio koutek. máme bio zeleninu,
bio hotová jídla i bio salámy. jenomže, co to vlastně to bio znamená?
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Výživa

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 hnojiva, 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.

dů, 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“, „organický“ či „ekologický“.
Všechny tyto znaky nemohou ze zákona
používat výrobci konvenčních potravin, tudíž jsou poměrně spolehlivým poznávacím
znamením.

Jaké si vybrat?
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, pestici-

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. V hypermareketech
nabídka bio produktů obsahuje už obvykle
více než 200 položek. Uvařit tak můžete celý

Navštivte
naše prodejny:

přírodní produkty
y

PRAHA 1 

pouze přírodní
kosmetika

Jungmannova 25/13

PRAHA 2

Bělehradská 71

PRAHA 4

Metro Háje

HRADEC KRÁLOVÉ
Chelčického 280

TRUTNOV

Jihoslovanská 29
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• čaje a byliny
• ekodrogerie

www.bioobchod.cz

JAROMĚŘ
nám. ČSA 21

P nákupu v našem
Při
e-shopu nad 1490 Kč
e
poštovné zdarma, při
osobním vyzvednutí

5% sleva

výživa

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 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?
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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: jime-biopotraviny.cz,
biopotraviny123.cz

Znáte zelené potraviny? Víte co umí?

Chlorella Fresh

Ječmen Fresh

Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa, je zdrojem řady esenciálních živin, je bohatá nejen na vitamíny a minerály, ale i na chlorofyl, který má výrazné detoxikační účinky. Chlorella rovněž obsahuje vlákninu, antioxidanty, ribonukleovou kyselinu a unikátní
růstový faktor CGF.

Výtažek z mladého ječmene je živým, přírodním, čistým a komplexním nápojem, který zasytí organismus a přinese mu řadu pozoruhodných látek, jakou jsou: kvalitní bílkoviny, aminokyseliny,
minerály, antioxidanty, přírodní vitamíny, chlorofyl.

NOVINKA

Chlorella Ginkgo Fresh

Spirulina Fresh

Extrakt z listů Ginkgo Biloba má příznivý vliv na nervový systém a krevní oběh.
Posiluje paměť, zvyšuje soustředění a pozitivně tak ovlivňuje schopnost učení.
Zlepšuje průtok krve pomocí regulace
pružnosti cév a zvýšením viskozity krve,
tím zvyšuje množství kyslíku přiváděné
do mozku. Kombinace Chlorelly a Ginkga
je jedinečná kombinace.

Spirulina je modrozelená vláknitá sinice, je výborným zdrojem přírodních lehce stravitelných bílkovin a bohatým zdrojem zeleného rostlinného barviva chlorofylu. Obsahuje velké
množství železa v chelátové formě, dále vápník, zinek, draslík a hořčík, důležitý je i obsah
beta-karotenu a vitamínů skupiny B, zvláště vitamínu B12, zcela netypického pro rostlinnou
říši. Spirulina obsahuje přibližně 65 % bílkovin, včetně všech osmi esenciálních aminokyselin,
a proto je vhodným doplňkem stravy pro sportovce, vegany, starší a oslabené lidi. Další pro život nezbytnou skupinou jsou polynenasycené mastné kyseliny, např. kyselina gama-linolenová, obsažená i v mateřském mléce a podílející se také na snižování hladiny cholesterolu. Tato
aminokyselina snižuje v mozku chuť k jídlu a je vhodná jako doplněk k redukčním dietám.

www.ZelenyObchod.cz
OBCHOD SE ZELENÝMI POTRAVINAMI
info@zelenyobchod.cz • tel.: +420 608 841 888

výživa

Pomocníci
nebo zabijáci?

Viry

a bakterie
„koukej si umýt
ručičky,“ nabádají
matky starostlivě
svá dítka a jedním
dechem dodávají:
„jinak budeš mít
bříško plné bacilů
a bude ti špatně.“
nic proti mytí rukou.
to je bezesporu
velmi prospěšná
procedura. Ale
druhá část mateřské
hygienické instruktáže
je nepokrytou
dezinformací. „bříško
plné bacilů“ máme
všichni, bez ohledu
na to, jak pečlivě si
„umýváme ručičky“.
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Výživa

V našich útrobách žije asi kilo a čtvrt bakterií, astronomický počet virů, horda prvoků a pestré společenství kvasinek. A špatně by nám bylo, kdybych je ve svém těle
nehostili. Společenství mikroorganismů
označované také jako střevní mikroflóra je
neobyčejně pestrou zoologickou zahradou.
O jejich chovancích toho víme zatraceně
málo. Někteří mikrobiologové odhadují počet bakteriálních druhů v lidském trávícím
traktu na stovku, ale blíže pravdě budou
zřejmě odhady až pětkrát vyšší. Virová zoo
by mohla čítat asi 1 200 položek. Lidský
žaludek a střevo jsou z hlediska mikrobiologů probádány stejně spoře jako pralesy
Amazonie. A tak se vědci ptají: Co v nás
vlastně všechno žije? Mohou nám naši přirození „nájemníci“ nějak škodit? Mohou
nás ohrožovat nemocemi jako je například
rakovina střev? A můžeme nějak ovlivnit
„mikroobyvatele“ svých útrob a prospět
tak svému zdraví?

Probiotika – víra nebo fakt
Zjevná neznalost vlastní střevní mikroflóry
nám nebrání v kategorických soudech
o tom, co je pro nás dobré a co ne. Každou
chvíli se na nás z televizní reklamy směje

spokojená tvář atraktivní slečny nebo ztepilého mládence a přesvědčuje nás, že nám
bude přímo skvěle, pokud budeme jíst
probiotika - výrobky s „živými bakteriemi“
- a prebiotika - látky, které napomáhají
množení žádoucích střevních bakterií v našich střevech. Můžeme si vybrat, jestli je
chceme užívat v kapkách, tabletách nebo
zda dáme přednost jogurtům a dalším
mléčným výrobkům. Obvykle se můžeme
na jejich obalech dočíst, že nám „posílí
imunitní systém, zbaví nás nepříjemných
následků střevních infekcí, následků léčby
antibiotiky nebo konzumace alkoholu…“
Většina výrobců neopomene dodat, že
pozitivní efekt jejich produktů je „vědecky
ověřen“. O tom, že „televizní osvěta“ padá
na úrodnou půdu, svědčí velmi výmluvně
fakt, že celosvětový trh s probiotiky a prebiotiky dosahuje ročního obratu 6 miliard
dolarů. Je to tedy utěšeně vzkvétající byznys. Odborníci však mají k jednoznačným
soudům ohledně probiotik hodně daleko.
„V téhle branži je spousta klamných prohlášení a zištných zájmů,“ tvrdí Michael
Blaut, který vede oddělní mikrobiologie
na Ústavu pro lidskou výživu v německé
Postupimi. Britský mikrobiolog Glenn Gib-

son z university v Readingu k tomu dodává,
že pokud byly nějaké vědecké studie v této
oblasti provedeny, pak většinou nebyly provedeny s potřebnou důkladností. „I když se
zdá, že v některých případech mají probiotika skutečně příznivý vliv, víme toho o naší
střevní mikroflóře tak málo, že nemáme
nejmenší představu o tom, jak by mohla
vlastně účinkovat.

Hodné a zlé bakterie
Důvod, proč zkoušíme měnit mikrobiální „sestavu“ ve svých střevech, je zřejmý.
Chceme mít v sobě co nejvíce „hodných“
bakterií a co nejméně „zlých“. K „hodným“ počítáme ty, které rozkládají živiny
na organické kyseliny, jež jsme schopni
vstřebat a využít je jako zdroj energie. K takovým „vzorňákům“ patří zástupci rodů
Lactobacillus, Bifidobacterium nebo Eubacterium. K tradičním „průšvihářům“ se řadí
někteří zástupci rodu Clostridium produkující sloučeniny schopné vyvolat rakovinu
(např. nitrosaminy).
Komerčně dodávaná probiotika obsahují
samozřejmě jen „hodné“ bakterie, především laktobacily a bifidobakterie. Za zmínku stojí, že jde často o bakterie původně

Milé maminky,
budeme se na vás těšit 10-13.října
na veletrhu FOR TOYS
v Praze - Letňanech

1. přehledný eshop s RC modely i pro ženy

výživa

izolované z trávícího traktu zvířat a nikoli
o bakterie pocházející z lidského organismu. důvod je ryze praktický – zvířecí bakterie jsou už lépe ochočené a snáze se v průmyslových podmínkách množí.
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rhamnosus. jejich děti dostávaly tutéž bakterii denně až do věku půl roku. léčebná
bakteriální kúra měla jasný pozitivní efekt –
u dětí vedla ke znatelnému poklesu výskytu
alergických komplikací, např. ekzémů.

Chybí hodnověrné údAje

ZápAs s imunitou

studií zkoumajících účinky probiotik bylo
provedeno bezpočet. experti ale mají k drtivé většině z nich vážné výhrady. vyčítají
jim, že nebyly provedeny s dostatečnou
důkladností. Ale abychom nebyli vůči probiotikům nespravedliví, musíme přiznat, že
několik velice důkladných studií potvrdilo
jejich pozitivní efekt při léčbě průjmových
onemocnění a při některých typech zánětů
střeva. mnohem méně hodnověrných dat
je k dispozici k proklamovanému účinku
probiotik na zlepšení zdravotního stavu povzbuzením imunitního systému. nabuzení
imunitního systému se probiotikům celkem
daří. nakolik to pomáhá těm, kdo probiotika užívají, však zůstává nejasné. jednou
z mála výjimek je finská studie týmu vedeného erikou isolauriovou z university v turku. při ní užívaly těhotné ženy z rodin trpících alergiemi denně bakterii lactobacillus

na další podobné studie zatím čekáme.
v evropské unii (konkrétně ve Francii, německu, Švédsku a itálii) zkouší mezinárodní
tým vedený joëlem dorém změnit mikrobiální osádku střev u mladých i starých
lidí podáváním bakterie bifidobacterium
animalis. Španělé zkoušejí probiotika založená na bakteriích lactobacillus salivarius
a bifidobacterium infantis u pacientů, kteří
prodělali těžká zánětlivá onemocnění střev.
lékaři si od probiotik slibují, že vyženou pacientům ze střev „zlé“ bakterie a učiní tak
střevo pro imunitní systém nenápadnější.
probiotika procházejí možná trochu překvapivě i testy, které prověřují, zda neškodí
lidskému zdraví. mnohé bakterie používané v probiotických preparátech disponují
geny, které je činí odolnými vůči antibiotikům. ty mohou být za určitých podmínek
přeneseny na bakterie vyvolávající závažná
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onemocnění. mikrobi si v podobných genetických vymaněných burzách celkem libují.
to není žádná legrace, protože kmenů nebezpečných bakterií vzdorujících antibiotikům neustále přibývá a někteří původci
vážných chorob už odolávají prakticky
všemu, čím současná medicína v antibiotickém arzenálu vládne. některé mikrobiology také znepokojuje fakt, že se nikdo příliš
nestará o možné toxické účinky některých
bakterií využívaných pro tvorbu probiotik.
A tak tu platí staré osvědčené – důvěřuj,
ale prověřuj. i kdyby tyto prověrky nakonec
ukázaly, že probiotika nemají tak razantní
účinky, jak bychom si přáli, a že některá dokonce mohou škodit, není třeba nad nimi
lámat hůl. genoví inženýři dokážou s mikroorganismy divy a mohou málo výkonné nebo „neposlušné“ mikroby vylepšit či
„ukáznit“. jaké zázraky s sebou probiotika
přinášejí, ukáže čas. A dříve, než budeme
vědět víc, měli bychom se držet zásady –
všeho s mírou - a užívat zdravý rozum.

Zdroj: jaroslav petr
Foto: sAmphoto.cz

ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY NECHTĚL PÍT
ČERSTVOU PRAMENITOU VODU Z HOR?
TAKOVÁ TOTIŽ TEČE Z KOHOUTKU.

NEMOŽNÉ?
MOJE VODA, MŮJ ŽIVOT

Více na: www.vortexpower.cz; www.ozivovacvody.cz

*zdroj: www.wasserbild.at

JAKOU VODU BYSTE CHTĚLI PÍT?

Voda po 1 minutě
v mikrovlnné troubě

Neupravená
pražská voda z kohoutku

Stejná pražská voda, oživená
nástavcem VortexPower Spring

Dietní klub

Jak se vyznat
v dietách

Test diet

Ve světě existuje více než 30 tisíc diet.
Jak se v tom správně zorientovat?
Možná za pomoci přehledu těch nejznámějších.

- klady a zápory jednotlivých metod
Počet hvězdiček u jednotlivých metod
na hubnutí vyjadřuje jejich účinnost. Nejméně účinné jsou označeny jednou hvězdičkou, nejúčinnější čtyřmi.

Obezita se stává epidemií. Hubnout se přitom snaží 40 až 80 procent dospělé populace, alespoň jednou za život drží dietu 95 procent žen.
Monotematické diety 
Jsou založené na tom, že doporučují pouze jeden druh potraviny - např.
dieta vajíčková, bramborová, zelenina
v podobě tukožroutské polévky apod.
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Bílkovinná dieta
(zónová dieta) 
Základem jsou nízkotučné bílkoviny (jako
ryby, drůbež, mléčné výrobky) v kombinaci
s velkým množstvím zeleniny.

Klady:
Lidé především v důsledku omezeného
výběru potravin sníží energetický příjem.

Klady:
Dieta bohatá na bílkoviny pomáhá těm,
kdo nevydrží nejíst především proto, že
mají hlad. Přispívá též k zachování potřebné svalové hmoty.

Zápory:
Jednostranné diety nedodají tělu
základní živiny, vitaminy, minerály,
vlákninu.

Zápory:
Při zvýšeném příjmu živočišných bílkovin je
těžké uhlídat omezení tuků.
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Dieta se zvýšeným
obsahem vlákniny 
Doporučená denní dávka vlákniny je 30 g.
Tu je třeba konzumovat v zelenině, ovoci,
celozrnných potravinách, luštěninách.
Klady:
Vláknina tlumí pocity hladu, čímž napomáhá konzumaci menšího množství potravy, zabraňuje zácpě, snižuje hladinu
cholesterolu.
Zápory:
Vláknina ztrácí příznivé účinky, pokud se
nezapije dostatečným množstvím tekutin.

Dietní klub

Diety bohaté na sacharidy 
Dovoleny jsou všechny potraviny bohaté
na škrob jako brambory, luštěniny, zelenina, celozrnné výrobky a ovoce. Doplňuje
se malými množstvími netučného masa,
ryb a drůbeže.
Klady:
Tyto diety mohou nasytit po delší dobu,
obsahují vysoký podíl vlákniny.
Zápory:
Při příliš jednostranné dietě bohaté
na sacharidy hrozí při dlouhodobém
dodržování nedostatek železa, vápníku,
esenciálních mastných kyselin a vitaminů rozpustných v tuku.

Tuková dieta (dieta Štefana Margity) 
Povoluje se velké množství tuků a bílkovin,
sacharidy (cukry) včetně ovoce a zeleniny
se zakazují.
Klady:
Člověk nepociťuje hlad.
Zápory:
Dieta je nefyziologická. Dochází k odvodnění, tělu chybějí důležité látky.

Diety založené na kombinaci
základních živin či potravin 
Teorie oddělené stravy tvrdí, že pokud
kombinujeme navzájem jen určité druhy
živin, jednotlivé složky potravy se lépe
tráví a hubnutí nám půjde snadněji.
Klady:
Hubnoucí se zamyslí nad jídelníčkem.
Automaticky nezobají mezi jídly.
Zápory:
Při jednostranné konzumaci např. „kytiček“ chybí některé živiny, vitaminy
a minerály.

Dietní klub

Nízkoenergetické
bílkovinné diety 
Nízkoenergetické bílkovinné diety dokáží při malém energetickém příjmu, většinou 3000 kJ za den, dodat tělu všechny
důležité látky.
Klady:
Rychlými váhovými úbytky mohou pozitivně motivovat hubnoucího.

Půsty 
Při půstu se přijímají jen tekutiny.
Klady:
Dochází k dočasným značným hmotnostním úbytkům, po několika dnech mizí pocit
hladu.
Zápory:
Dlouhodobé hladovky bez lékařského dozoru jsou hazardem se zdravím.

Zápory:
Obézní se po skončení diety vrací k původní stravě, protože se nenaučí novým
návykům.

Hubnutí podle bestsellerů
Fit pro život 
Dopoledne se má jíst jen ovoce a zelenina, která tvoří 70 procent jídelníčku.
Normální strava se doporučuje až odpoledne a večer.
Klady:
Většina lidí zařadí nově do svého jídelníčku v rozumné míře ovoce a zeleninu.
Zápory:
Kniha podpořila velký nešvar obézních,
kteří ráno nesnídají a většinu potravy
přijímají v druhé polovině dne.

GENERÁLNÍ PARTNER

Dieta podle celebrit
(Barevná dieta Hany Horecké) 
Dieta spočívá ve svícení silnou červenou
stowattovou žárovkou na solar plexus
(břicho) za poslechu hudby s výrazným
rytmem bicích nástrojů. Konzumovat
můžete jen barevné potraviny.
Klady:
Nesmyslnost teorie bije tak do očí, že
této dietě snad nikdo nepodlehne a jen
se jí upřímně zasměje.
Zápory:
Utratí se zbytečně za speciální žárovku
a okolí vás může považovat za podivína.
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Dieta podle krevních skupin 
Teorie tvrdí, že sníme-li to, co „naší krvi
nechutná“, je porušena plynulá látková výměna a potraviny se ukládají do tukových
zásob.
Klady:
Lidé se zamyslí nad svým jídelníčkem a dostanou ho více pod kontrolu.
Zápory:
Jídelníček není u některých krevních skupin
vyvážený.

Hubnutí pomocí zázraků 
Jsou v nich popírány zákony zachování
energie, kdy všechny nabídky mají společné heslo - pro hubnutí nemusíte nic
dělat a zázrak zhubne za vás.
Klady:
Neškodí tělu. Roli může hrát i placebo
efekt.
Zápory:
Zažijete další zklamání, že to zase nevyšlo.

-ifzdroj: [Tiscali/PhDr. Iva Málková, STOB]
Foto: SAMphoto.cz

Český
Ježíšek

odepisuje dětem

Psychotéma

Otcové

v očích zákona

Týden matka, týden otec. Anebo měsíc matka, měsíc otec.
Budou se střídat, dítě nepřijde o žádného z rodičů, nikdo nebude nikomu nic
vyčítat a všichni budou spokojeni. Právo na dítě přeci mají oba.
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To bezpochyby nikdo nepopírá. Stejně tak
nikdo netvrdí, že otec je obecně horší rodič než matka. Dokonce i v živočišné říši se
najde množství druhů, kde se samečci starají stejně svědomitě jako samičky, i když je
jich podle zoologů více mezi nižšími druhy
než třeba mezi primáty. Například pštrosí
samci sedí na vejcích a po vylíhnutí mláďat
péči o potomstvo zcela přebírají. Samečci
novoguinejské žáby zase nosí po vylíhnutí
mláďata na zádech – najednou to může být
až třicet žabek. Právo na dítě má jistě otec
stejně jako matka.
Ostatně, jistě máte v podvědomí případy
několika českých otců, kteří se vydali domáhat svých práv do Štrasburku a kteří tvrdí, že je soudy diskriminují hned nadvakrát.
Jednak děti ve více než devadesáti procentech případů svěřují do péče matkám,
jednak jsou později liknavé v případech,
kdy matky kontakty otců s dětmi blokují.
„Rovnost rodičů před zákonem není naplňována,” potvrzuje soudní znalec a klinický
psycholog Jiří Tyl. „Zákon přitom výslovně
praví, že soud má dbát, aby bylo respektováno právo dítěte na oba rodiče.” Svěřování
dětí do péče téměř výhradně matkám kritizoval i ombudsman Otakar Motejl. „Všechny zúčastněné sociálně-právní ochrany
dětí by měly napomáhat takovému řešení
případu, které nejlépe odpovídá zájmům a
právům dítěte,” řekl na toto téma. Ale co
je právo dítěte?

Právo na mámu s tátou
„Rozvádějí-li se manželé, kteří spolu mají
děti, pak jejich vztah zákonitě rozvodem
nekončí,“ říká psycholog Jan Jirsa. „Nebo
by skončit neměl, protože případné spory nejvíce odnášejí děti. Pokud se rodiče
nedokáží domluvit na jistých pravidlech,
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termínech setkávání a výchově, pak bude
trpět jejich dítě, pro které je mnohem horší negativní vztah, jaký mezi sebou rodiče
mají, a jejich vzájemné spory, než samotný
rozvod. Kdyby se rodiče rozhodli, že spolu
nebudou žít, srozumitelně to dítěti vysvětlili
a udržovali by spolu přátelské vztahy, pak
by rozvod snášelo lépe než pokračování
jejich nefungujícího manželství. A nároky
otců, kteří si osobují svá práva, jsou pochopitelné. Chtějí se o své dítě starat a víkend
za čtrnáct dní jim zkrátka nestačí. Legislativa jim v tomto případě dává možnost domluvit ses partnerkou na střídavé péči.

Střídavá péče
Střídavá péče je u nás možná od novely
zákona o rodině z roku 1998. Je to dobrá
alternativa. Má však mnoho ale. Nemá-li se
na psychice dítěte podepsat, musí s ní dítě
souhlasit, z čehož vyplývá, že pro malé děti –
kojence, batolata a děti v předškolním věku
– je zcela nevhodná. V útlém věku se formuluje vztah dítěte ke světu, důvěra ve své
okolí a k tomu je nutná maximální stabilita.
Není pravda, že kojenec jenom kouká a nevnímá se, co se kolem něj děje. Aby se cítil
v bezpečí a později netrpěl traumaty, potřebuje své jistoty. A pendlování mezi dvěma
světy dětem škodí. Nejsou tak flexibilní, aby
si s tím dovedly poradit. V předškolním a
školním věku navazují důležité kamarádské
vztahy, a když jsou od svých vrstevníků odtrženy, vztahy nemohou vzniknout tak hlu-

boké, jak by měly a oni pak mají problémy
s pocity vykořeněnosti. „V případě malých
dětí by střídavá péče vůbec neměla existovat,“ pokračuje Jan Jirsa. „A pokud jde o ty
starší děti, ty by se měly rozhodnout samy. A
toto rozhodnutí by mělo být pro oba rodiče
rozhodující. Mají-li rodiče spolu dobré vztahy a je-li jejich dítě psychicky vyrovnané, pak
se ocitáme ve zcela jiné situaci a není důvod
pro střídavou péči nezvednout ruku.“
Ať už je mezi rodiči cokoliv, nikdy by následky nemělo nést jejich dítě. Před rozvodem
ani po rozvodu. Rodič by si nikdy neměl
dělat ze svého dítěte důvěrníka zatěžovat
ho svými partnerskými problémy. Neměl by
si stěžovat na svého bývalého partnera, ani
na něj házet vinu, aby dítě získal na svou
stranu. Děti mají své oči, svůj rozum a jsou
schopny si udělat úsudek samy. My dospělí bychom ho měli umět respektovat. Tak,
aby televizní obrazovky nemusely plnit srdceryvné scénky dětí hospitalizovaných zřejmě pomatenými soudci v psychiatrických
léčebnách, kde se mají naučit lásce k otci,
nebo naopak obrázky dětí, kterým matka
odpírá návštěvu táty, kterého milují a pro
kterého pláčí.
Nikdy bychom neměli zapomínat na známou skutečnost. Děti nám nepatří, byly
nám pouze na chvíli svěřeny, aby mohly dál
pokračovat ve své pouti…
Text: Ivana Kořínková,
foto: SAMphoto.cz

Zdeněk Svěrák:
„Jsem to já a nejsem to já.“
145 × 205
mm, váz.,

Vyprávění inspirované vzpomínkami
na klukovská léta.
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Knihu můžete zakoupit u všech dobrých
knihkupců nebo na www.fragment.cz!
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AUDIOKNIHY
pro celou rodinu
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Českého rozhlasu
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taky patříte k těm
lidem, kteří namísto
aby se radovali
z veselých barev
podzimu mají pocti,
že na ně s každým
lístkem něco padá?
máte pocit,že jste
na světě sama, nikdo
vás nemá rád a svět je
zlý a šedivý?
ráno se vám nechce
vstávat a celý den máte
pocit, že z vás někdo
vysál všechnu energii?
nedá se nic dělat,
asi jste se stala
adeptkou na diagnózu:
podzimní deprese.

nemějte ale obavy, nejedná se o žádnou velkou nemoc. podzimní deprese je
přirozená a je mimo jiné způsobena nedostatkem denního světla ve studených
měsících. už od antiky je známo, že denní
světlo je pro náš organismus tak důležité
jako nabíječka pro náš mobilní telefon.
únavou, poruchami spánku, změnami nálady a někdy i potížemi s příjmem potravy
trpí na podzim až 60% populace, 10% lidí
má pak takové potíže, že je narušen jejich
běžný život. Ženy jsou přitom zasaženy
dvakrát až třikrát více než muži. odborně se podzimní deprese, která se přikrade většinou nenápadně a útočí na naše
myšlení, chování a srdíčko, nazývá sub-syndromální sezónní onemocnění (sub-sAd). u někoho trvá jen několik hodin,
u jiného pár dní i týdnů.

proč ZrovnA nA podZim?
možná si říkáte, proč takové problémy
vznikají zrovna na podzim. no je to především proto, že změna ročního období znamená změnu také pro lidské tělo,
které se musí přizpůsobit tomu, že bude
mít k dispozici méně denního světla,
a tím i menší dávku hormonů štěstí serotoninu a endorfinu. v lidské kůži se
vlivem nedostatku slunečních paprsků
vytváří méně vitamínu d, což se následně odráží ve zvýšené citlivosti a nervozitě. naopak nedostatek světla podporuje
zvýšenou produkci hormonu melatoninu, který tělo za běžných okolností „vyrábí“ především v noci. pokud však není
ve dne příliš mnoho světla, zůstává
zvýšená hladina melatoninu i přes den.
A spolu s touto látkou bohužel i špatná
nálada. denní světlo působí na lidský
organismus také přes sítnici oka, odkud
pak nervovými drahami dojde informace
do mozku, kde zpětně dochází k naladění na „nové“ biorytmy.

oprAvdu s jArem ZmiZí?
podzimní deprese samozřejmě není nic tak
hrozného. mnohem závažnější je, pokud
sklouzne v psychickou poruchu. jak ale
vlastně lze rozlišit, jestli trpíme jen typickou podzimní depresí nebo se máme
skutečně obávat o svůj život?
Základní indicie, které tyto dva druhy rozlišují, jsou tyto: lidé s podzimní depresí by
nejraději pořád spali a mají chuť na sladké, zatímco lidé s „pravou“ depresí většinou nemohou spát a v jídle se spíš jen tak
pošťourají. obvykle se probouzejí kolem

druhé hodiny ranní a poté už neusnou,
ráno je pak po hlavě vrhne do smutku
a hlubokého pesimismu. nemá cenu nutit
depresivního jedince do jakékoli aktivity,
protože k ní nemá síly. jeho neschopnost
se bavit mu pouze potvrdí, že je „neschopný“, dochází k prohloubení deprese
a bludný kruh je úspěšně uzavřen. mírnější forma deprese odezní časem sama, lidé
postižení těžkou depresí potřebují odborné ošetření. Ať už postihne deprese vás
nebo někoho blízkého, nemějte strach:
zhruba jedna čtvrtina depresí odezní
do jednoho měsíce, polovina do měsíců tří a pouze deset procent je trvale
nemocných. bohužel 70 % těch, které
deprese postihla, ji prožijí znovu. příčiny
depresí jsou různé, jednoznačně ale vede
selhání ve škole nebo práci, ztráta milovaného člověka, vážná choroba a stáří.
depresí mohou trpět děti v kojeneckém
věku, stejně tak jako starci.

jAk s depresí ZAtočit
pokud patříte jako většina populace mezi
lidi, které obtěžuje „jen“ podzimní deprese, možná vám přijde vhod pár rad, jak se
jí zbavit.
jedním z velmi zajímavých řešení, jak se
zbavit podzimní depky, je světelná terapie
(fototerapie). stačí, když si domů nebo
do práce pořídíte speciální lampu a její
světlo na sebe necháte působit 40 minut
až dvě hodiny denně. nejlepší je používat lampu hned po ránu, když vstanete
z postele. během terapie si můžete číst
noviny nebo snídat. důležité ale je, aby
vám světlo padalo do očí. už po několika
dnech se nálada lidem zlepší. vzhledem
k tomu, že světelná kúra nemá žádné vedlejší účinky, může se v případě nutnosti
používat celou zimu. poprvé bylo světlo použito k léčbě deprese a letargie už
před 2000 lety. umělé světlo pomáhalo
námořníkům kapitána Cooka zvládat letargii během polární zimy, vojáci sloužící ve čtyřicátých letech ve skandinávii se
před zimními depresemi také bránili světelnými paprsky. od roku 1980 se léčbou
světlem zabývá věda zcela seriózně a je
mnoho lidí, kterým už tato metoda pomohla vyřešit jejich letitý problém.
pokud máte k depresi sklony, rozhodně
poslouchejte oblíbenou hudbu. je celkem
jedno, jestli si pustíte rádio nebo dáte
do uši sluchátka z walkmana nebo Cd
přehrávače. stejný efekt způsobí i pěkný
film nebo knížka.
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úplně nejlepším lékem na deprese je pohyb! podle amerických vědců z univerzity duke
v durhamu je pravidelné sportování dokonce účinnější než jakákoliv antidepresiva.
ideální je pohyb na čerstvém vzduchu, pokud ale dáváte přednost třeba aerobiku, józe nebo
kolektivním sportům, proč ne.
nezůstávejte doma sami. když půjdete na kafíčko nebo na vínečko s kamarádkou, hned vám
bude líp. Pozor ale na příliš „depresivní“ kamarádky a příliš mnoho vína, to by se vám
mohlo ještě přitížit.
pokud patříte mezi lidi, kteří si neustále stěžují, že v létě je moc velké horko, na podzim příliš
sychravé počasí a v zimě zase zima, obklopujte se záměrně pozitivními lidmi. oni už vám
vysvětlí, že nelze všechno svádět na počasí. koneckonců i střídání ročních období má přece
svoje kouzlo. A za těch pár let, co jste na světě, jste si přece už mohli zvyknout.

BYLINKY PROTI ŠPATNÉ NÁLADĚ
k podzimní depresi patří hněv, smutek a melancholie. od mnohého vám pomůže dobrý
bylinkový čajíček, případně jiný skvělý nápoj.
rozhodně to vyzkoušejte.
ČAJÍK PROTI HNĚVU
květy měsíčku se smísí stejným dílem s řepíkem lékařským. Šálek odvaru pijte zvolna
po doušcích.(pro ty, kteří neví, co přesně je
odvar - bylinky zalité studenou vodou a poté
uvedené do varu. kořeny a kůra se obvykle
vaří 30 až 60 minut, ostatní části rostlin 10
až 15 minut. odvar se pak scedí nebo přeoduše: lije
n
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LÉK NA TRUDOMYSLNOST,
MELANCHOLII A SKLÍČENOST
Zvolna pijeme 1 šálek meduňkového čaje
s medem a citronovou šťávou.
PRO PESIMISTY
do ohřátého mléka dáme lžíci medu, zamícháme a vypijeme.
NA PODZIMNÍ NEDUHY
pokud vám není zrovna nejlépe, ještě jeden čajíček nakonec. na podzimní zdravotní neduhy můžeme vyzkoušet anýz
vonný. účinnou látkou je éterický olej.
ten zařazuje anýz mezi prostředky proti
nadýmání, jakož i proti křečím, a jako dezinfekční drogu při poruchách funkce žaludku a střev.

iva nováková
Zdroj: tiscali.ženy, móda.cz; foto: sAmphoto.cz
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prAguliC,
Aneb poZnej prAhu jinýmA očimA
nevšední projekt pragulic, jenž vzešel z hlav tří studentů univerzity karlovy,
vznikl v březnu roku 2012. jeho hlavním posláním je, že dává bezdomovcům
příležitost, stát se průvodcem po praze, získat tak práci a předvést se v dobrém
světle. průvodci tráví většinu svého volného času tím, že se pohybují po ulicích,
a proto je znají nejlépe. mají prochozená všechna zákoutí, znají jejich historii
a historky, které se s daným místem pojí. v současné době je v rámci projektu
zatím osm proškolených průvodců, kteří byli vybrání na základě komunikativnosti
a spolehlivosti. my jsme se setkali se dvěma z nich, s panem karlem l. (karim)
a janem b.
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kArel l. (kArim)
karim přijel do prahy jako šestnáctiletý mladík. tehdy opustil rodinu a vydal se vstříc
lepším zítřkům, jako jeden z mnoha lidí. v té
době si již uvědomoval svou homosexuální
orientaci a jeho záměrem bylo najít si zde
práci, osamostatnit se a uživit se bez finanční
pomoci svých rodičů. věci se ovšem nevyvíjely
podle jeho představ a karim se stal doslova
obětí anonymní prahy. dostal se do styku
s partou, se kterou poznal svět drog a prostituce. má za sebou šestiletou závislost na drogách a sedmnáct let života strávil prostitucí,
která ho stála zdraví. je totiž už čtrnáct let
hiv pozitivní. karim vypráví o zkušenostech
s pervitinem a o lidech, kteří v jeho blízkosti užívali heroin. karima nelze přehlédnout,
jeho extravagantní image přitahuje pozornost na několik metrů a celé prohlídce dodává osobitou atmosféru. první vás upoutají
jeho výrazně namalované oči s umělými, hustě nalíčenými řasami. dále černá kapuce přetažená přes jeho tmavě hnědé dlouhé vlasy,
několik masivních prstenů na rukou, fialový
lak na jeho nehtech a v neposlední řadě dlouhý černý odrbaný kabát. karim je nesmírně
otevřený člověk, jenž vám suverénně servíruje
informace o pražském podsvětí.

svět uliCe se vám
doslovA ZAžere pod kůži
prohlídka s karimem, průvodcem, který
dlouhá léta trávil svůj život v pražských
ulicích, začíná na jungmannově náměs-

tí. karim nejprve vypráví o životě na ulici,
kde žil dohromady třiadvacet let. „dnes
přespávám na ubytovnách, ale v sobě pořád cítím, že patřím na ulici. jsem vychovaný ulicí. život je zde drsný, nefunguje tu
žádný řád a lidé si rychle zvyknou, že je tu
nikdo nebuzeruje. často se lidé bez domova snaží vyškrábat nahoru, ale časem se
ocitnou na stanovištích, jako je třeba hlavní nádraží a rezignují. tento způsob života
se vám naprosto zažere pod kůži a je těžké se z toho dostat a začít žít normálně,
na rozdíl od toho jak lehké je, ocitnout se
na ulici. je to hned, stačí se rozvést, ztratit
práci, ocitnout se v situaci, kdy vás rodina
opustí, nebo stačí i smrt blízkého člověka.
ostatní lidé vás pak berou jako odpad, a to
do doby, dokud se neocitnou na stejném
místě. tenkrát jsem přespával v bezdomoveckých squattech a v odstavených vagonech s potkanama,“ vzpomíná na svou
dlouholetou minulost.

nebyl jsem syn,
Ale monstrum
v tu dobu měl karim za sebou několik
neúspěšných pokusů při hledání práce.
kamarádi ze squattu ho přivedli alespoň
ke komparzům a natáčení, což je pro bezdomovce prý obvyklý způsob obživy. ovšem komparzy a natáčení se vyskytovaly
jen velmi zřídka. Za celý den si tak vydělal

alespoň tisíc korun. karima herectví bavilo.
jeho otec, byl totiž legendou divadelního
světa v brně a karima představil v divadle
husa na provázku, kde tenkrát hrál i bolek
polívka. „jako otec a syn jsme si nerozuměli, ale na place jsme byli skvěle sehraný,“ vzpomíná na svého otce. prohlídka
pokračuje směrem k perlové ulici, která je
s karimovým životem plně spojena a to
konkrétně s prostitucí. Cestou karim vypráví o jeho homosexuální orientaci. on
sám se s ní vypořádal celkem rychle, jelikož mu to později otevřelo bránu k velice
zajímavým oblastem života. jeho otec jeho
homosexualitu přijal, stejně jako jeho babička, která ho několik let vychovávala.
matka ovšem reagovala jinak. „vyčítala mi,
že nemá syna, ale monstrum. nedivím se
jí, byl jsem jedináček a byla na mě vázaná, také si hodně přála vnoučata. můj otec
pak zanedlouho zemřel.“ karim propadnul
drogám a prostituci. pervitin míchal spolu
s ketaminem a drogově závislý byl celkem
6 let. denně měl také na očích feťáky, kteří
si nitrožilně píchali heroin. „není to sranda, již po první dávce heroinu si vytváříte
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„s klukama jsme se hádali o klienta, i když
bych si o něho neopřel ani kolo. bylo zcela
normální chodit po hlaváku s nožem a hlídat si své teritorium. dnes řeším konflikty
jako normální člověk – slovně.

musel jsem jít ZA hrAniCi,
jinAk byCh byl odepsAný.

silnou závislost a užíváte ho do doby, než
přijde tzv. zlatá dávka – tedy poslední. karim ovšem heroin neužíval a z pervitinu se
nakonec sám dostal. „přestal jsem, protože
jsem chtěl přestat. A také hlavně z důvodu,
že mi na následky drog umřeli dva blízcí kamarádi“, zdůrazňuje karim.

to, že se lidé Z uliCe
nAvZájem ZAvrAždí, je pro ně
lehčí, než nA sobě prACovAt.
ulice je podle karima těžký byznys a panuje
zde tvrdý zákon džungle. lidé si navzájem
nepomůžou jen kvůli tomu, že jsou bezdomovci. naopak je zde nesmírná rivalita
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a závist. i mezi bezdomovci panuje určitá
hierarchie a ke konfliktu stačí jen to, že
jeden z nich je úspěšnější, například, že
vypadá atraktivněji, nebo se umí lépe vyjadřovat. Zkrátka přežijí ty silnější, psychicky
a fyzicky odolnější jedinci. „když jsi na ulici,
okradou tě jiní bezdomovci nebo feťáci, je
snadné přijít o všechno. bez dokladů tě pak
ani nikdo nezaměstná a nemůžeš si ani vyzvednout podporu. prostitutky a prostituti
z ulic se z důvodu konkurence navzájem
zavraždí, je to totiž lehčí než na sobě pracovat. dnes mi to přijde absurdní, ale tenkrát
bych byl asi také schopen zabít. svět drog
vás změní od základů“, upozorňuje karim.

A kdy se člověk dostane za hranici, že začne vybírat kontejnery a prodávat své tělo?
„dostanete se do toho jednoduše, u člověka se objeví určitý zlom, kdy prostě musíš
jít za hranici. jinak jsi odepsaný. nejtěžší
je najít cestu zpátky. já jsem se z prostituce dostal v době, kdy jsem zjistil, že mám
v sobě virus hiv. vím, kdo mě nakazil, byl
to cizinec a dnes už nežije v naší republice.
nakazil mě záměrně.“ tehdy začal karim
chodit na vyšetření, na které chodí doteď.
vysvětluje, že příznaky se u každého projevují jinak, ale že on sám na sobě pociťuje
především únavu. karim nás upozorňuje,
že hiv není jen problémem jeho bývalé komunity, ale kohokoli z nás v dnešní době.
„spousta mladých lidí si myslí, že jim se to
stát nemůže a chovají se podle toho.“ nyní
se karim v rámci projektu pragulic věnuje
průvodcovství a za den tak nachodí mnoho
kilometrů, jelikož si prohlídky předem prochází, aby na nic nezapomněl a neochudil
zájemce o jeho nevšední autentické zážitky.
„to, že dělám průvodcovství a denně nachodím tolik kilometrů mému zdravotnímu
stavu prospívá, ale nevím, kdy umřu.“ karim mluví o tom, že prostituce se dá zvládat
do určité chvíle, ale následně přijdou věci,
které člověka zničí – kolegové, klienti, peníze. během svého života se setkal se dvěma
pasáky. „měl jsem pasáka, u kterého jste
nevěděli, kdy mu rupne v bedně. lítali jsme
a prodávali jsme svoje vlastní tělo, abychom
mu zajistili finanční příjem, většinou z vás
mají třetinu a když se nedařilo, byl schopen
vás zmlátit tágem od kulečníku. brali jsme
zhruba 1200 – 1800 marek za hodinu.“

v kriminále jsem dělAl
lektorA ŠlApkám.
následně naše trasa pokračuje směrem
k staroměstskému náměstí. jelikož je to
místo, kde se vyskytují oblíbené turistické
lokace, začíná nám karim vyprávět legendu
o bezhlavém templáři, ukazuje nám empirické stavby, rokokový palác a orloj. Z našich
výrazů nejspíš usoudil, že je potřeba trochu
odlehčení. karim zná prahu výborně, obohatil nás jak o příběhy z historie, tak o zážitky z ulice, ke kterým se posléze vrací – ten-
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tokrát vypráví o tom, co dělají bezdomovci
v zimě. „ty odolnější vydrží ve squattech. jiní
vykradou výlohu nebo něco ukradnou, pak
jdou do kriminálu. problémem je, že se vrací jako vyškolení kriminálníci. není těžké se
tam dostat, když vás pošlou soudci do kriminálu, mají z toho větší provizi. nejkrušnější chvíle zažívá v kriminále máma nebo
pedofil, když zabijí dítě, to vás tam zlikvidují.“ Cestou ke karlovu mostu karim vypráví
o karlově náměstí. „karlák je jedno z nejnebezpečnějších míst v praze. krade se tu, je
tu hodně kapsářů, ani necítíte, že vás někdo
okrádá. taky je tu hodně rozšířená drogová
scéna, dealeři a prostituce. na karlově mostě nám karim vypráví, o tom jak se dostal
do kriminálu. ve vězení byl celkem třikrát,
pokaždé za krádeže. naposled byl ve vazbě
na dva roky za vykradení skladu. „v kriminále jsem byl, když mi bylo něco přes dvacet
let, teď už nic takového. než jsem měl nastoupit do kriminálu, už tenkrát o mě kolovalo, že se živím prostitucí. v podstatě jsem
tam dělal lektora šlapkám. ta prostituce
a kriminalita, která je venku, je i ve vězení.
pokud nemáš bohaté rodiče, kteří ti posílají
peníze na konto tak odevzdáváš své vlastní
tělo několikrát denně a pak máš třeba cigára. Absolutně ztratíš důstojnost. v kriminále
jsem se naučil rozeznávat lidi, lépe je odhadnout, více se v nich vyznat a naučit se komu
věřit a komu nikoli. naučil jsem se mít ocelový lokty a přežít tam s lidmi, se kterými bych
na ulici normálně žít nemohl.“

nyní jsem Workoholik.
naše trasa pokračuje směrem k petřínu, karim nám vypráví o hladové zdi, a ptá se nás,
proč se jí tak říká. odpověď je jednoduchá,
postavili ji bezdomovci. ujišťuje se také,
jestli někoho náhodou nebolí nohy a zda
nechce vzít na záda. na to ovšem nemáme
pomyšlení, všichni s napětím poslouchají
a pokládají našemu průvodci otázky. prostřednictvím dotazů se dostáváme k jeho
současné práci. Ač je to paradoxní, karim
je nyní, jak sám o sobě říká, workoholik.
v současné době se živí průvodcovstvím
v rámci projektu pragulic. v případě zájmu,
je ale ochoten poskytnout i vip prohlídku. karim také přednáší na školách, a to
především o prostituci, kriminále, o životě
na drogách a o viru hiv – snaží se varovat.
dále mu k obživě pomáhá travesti show,
na kterou si šije sám kostýmy, hraje v divadle bezdomovců a maluje obrazy pro prodejní výstavy lidí bez domova. o karimovy
prohlídky je velký zájem, provede vás pra-

hou buď v noci, nebo ve dne, záleží na zájemcích a na výběru trasy. již několikrát se
stalo, že se jeho prohlídka na žádost lidí
protáhla do jedné hodiny ranní. upřímně se vůbec nedivím. Z petřína
nám karim ukazuje loď
hermes, kde mohou bezdomovci za dvacet korun
přespat a zároveň musejí
dodržovat pravidla, týkající
se například zákazu alkoholu.
postavit si stan je bezdomovcům povoleno například v butovicích a Zličíně. dále
se pak stany objevují na okrajích prahy.

jAn b.
s honzou jsme se střetli na Florenci v blízkosti metra. než jsme se stihli na něco zeptat, honza nás zahltil otázkami, směřujícími k četbě knih a nesmírně ho zajímalo,
zda máme rádi verše. jeho životní příběh,
je totiž s knihami doslova provázaný. Ačkoli
honza žije již 10 let na ulici, vyzařuje z něho
pozitivní energie a po celou dobu prohlídky se nás snaží především pobavit. sebe
samotného považuje za zachránce knih
a sděluje nám, že byl odjakživa bohém. má
rád kulturu, umění a mezi jeho dávné lásky
se řadily především herečky, malířky či muzikantky. během prohlídky si také dopřává
pár kapek růžového vína a tvrdí, že život
na ulici, bez alkoholu prakticky nejde. živí
se převážně sběrem odložených knih, které nachází v popelnicích. „přijde mi to tak
spravedlivé, než natahovat ruku pro peníze.“ při této aktivitě je vybaven rukavicemi
s desinfekčním sprejem a ne jenom tím.
v jeho ruksaku se skrývá také pepřový sprej
a krabička poslední záchrany – prý aby se
nám v průběhu prohlídky nic nestalo.

vydělávAl tisíCe A skončil
jAko beZdomoveC
s naším druhým průvodcem se vydáváme
směrem k autobusovému nádraží Florenc,
toto místo je pro honzu noční můrou, tenkrát zde totiž málem uhořel. ukazuje
na pamětní desku, o které málokdo tuší.
na desce je vyryto datum 27.10. 2010,
které je spjato s požárem. „v tu dobu
zde uhořelo 9 lidí a 2 psi, bylo to okolo půl jedné hodiny ranní“, vzpomíná. Zde nám také začíná vyprávět
o tom, jak se ocitl na ulici. je vůbec
možné, že se člověku, jehož příjem činil v 90. letech šedesát šest
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tisíc měsíčně stane něco takového? Zřejmě
ano. všichni máme rádi výjimky a toužíme
po něčem, co jsme dosud neměli. A platí
to i u našeho průvodce. místo nadšených
obdivovatelek umění se tenkrát zakoukal,
jak sám říká, do exaktně vzdělané dámy,
doktorky farmacie. tato slečna byla tehdy
ještě ke všemu panna, což ho ohromně fascinovalo. jelikož byla nedobytná, musel se
tenkrát honza hodně snažit, aby si ho vzala. A nakonec se tak stalo. ovšem manželství se nevyvíjelo zrovna správným směrem.
kromě toho, že měla honzova vyvolená diplom z farmacie, zapomněl si všimnout, že
vlastní i diplom z juda. Začala ho tlouct, což
se stupňovalo a nakonec si začala s jeho daňovým poradcem. „oni byli jediní dva lidé,
kterým jsem plně důvěřoval. moje manželka a můj daňový poradce. na peníze jsem
nemohl ani sáhnout. vše měla pod kontrolou moje bývalá žena. ti dva se pak podíleli
i na různých machinacích s bytem a bylo. byl
jsem na ulici. to bylo pro mě asi nejtěžší, ten
moment, kdy si uvědomíte, že nemáte nic.
A nejvíc mě ranilo, že jsem se nemohl ani
vídat s dětmi, má bývalá manželka si to nepřála.“ honzu nyní jeho vlastní děti vyhledávají, ovšem stále proti vůli jeho bývalé manželky. po rozvodu byly honzovy vypočítány
alimenty ve výši 8 500 korun měsíčně. rok
také honza strávil ve vězení za neplacení výživného. „Říkali mi tam Alík. je to hrozná
ostuda, být ve vězení za neplacení na děti,
ale v tu dobu jsem neměl žádné peníze a žil
jsem na ulici, čímž se nechci ospravedlňovat.
je to velká ostuda.“ nyní bydlí u kamaráda
na chatě a alimenty pilně splácí. honza se
na celou situaci dnes kouká s nadhledem
a rozhodně se nechce vracet do minulosti
a přemýšlet nad tím, co by, kdyby… pro-

hlídka pokračuje směrem na karlín. honza
nám vypráví o povodních, které praha zažila
v roce 2002, což má pořád živě v paměti.
„je neuvěřitelné, jak ten karlín od té doby
dokázal zkrásnět.“ to honzu zejména inspiruje k tomu, že se dají přežít i horší tragédie. vzpomíná také na svá studentská léta
a na to jak byl komunisty vyhozen ze třech
gymnázií a také z FAmu. kdysi dávno totiž
začínal divadelní kariéru.

hodil jsem se jen
nA vyčiŠtění holubího trusu.
s naším průvodcem jsme se vydali směrem ke kostelu svatého Cyrila a metoděje
na karlíně. honza tento kostel pravidelně
navštěvuje a zná se s farářem, který mu zde
nechává knihy, jež jsou nazbyt. dále se vydáváme k bývalé továrně, kde v současné
době výtvarní umělci vytvářejí svá díla. honza ukazuje na jedno z obloukových oken
a chlubí se, že na jeho malbě, se podílel on
sám. ve vězení se prý totiž naučil řemeslům jako je natěrač, lakýrník a malíř. uvnitř
továrny jsme si prohlédli řadu ateliérů, které byly plné obrazů a všemožných barev.
také jsme byli upozorněni na vzájemnou
rivalitu, jež mezi umělci panuje. A proč nás
sem honza vlastně zavedl? „když jsem se
po roce stráveném ve vězení dostal zpět
na svobodu, měl jsem jen krabice od banánů, naplněné knihami a padesát let života za sebou. žádný domov, nic. Zkoušel
jsem si shánět zaměstnání, ale nevyšlo to.
v této situaci, jste totiž naprosto nezaměstnatelný! hodíte se možná tak na vyčištění
holubího trusu a to jsem taky dělal v této
bývalé továrně. Za to mě zde pak nechali
občas přespat, dostal jsem jídlo nebo menší
obnos peněz.“

rohAnský ostrov Aneb
neChtěné místo ve městě.
naším dalším cílovým a zároveň posledním
místem, byl rohanský ostrov. kromě toho, že
je rohanský ostrov celkem v blízkosti centra,
je také nechtěným místem ve městě. připomíná skládku a je plné ruin, kde žije stovka bezdomovců. my jsme se s některými z nich setkali a seznámili se tak s jejich životními osudy.
nejhorší na tom bylo, že jsme se zde potkali,
především s většinou mladých lidí. přičemž
právě jedna z dívek nám začala vyprávět svůj
příběh. „moje matka měla patnáct dětí, byla
to alkoholička a nakonec skončila v kriminále.
v tu dobu si mě vzala do péče moje teta. ta,
ale neplatila byt a dopadlo to tak, že k nám
přišla exekuce. ve stejnou dobu byl i zavražděn můj děda v karlíně. už jsem nikoho jiného neměla a tak jsem skončila v osmnácti
letech na ulici.“ takto zní jeden z nešťastných
osudů mladé dívky z rohanského ostrova. my
jsme se zde setkali se spoustou dalších bezdomovců. většina z nich, ale byla nedůvěřivá
a moc se jim s námi do řeči nechtělo. no, není
se čemu divit. našli se však i tací, kteří byli rádi,
že nás jejich sociální situace zajímá. nyní už
jen doufají, že se tato problematika dostane
do podvědomí více lidí. už jen proto, že důvodů, jak skončit na ulici je opravdu mnoho.
někdo si je třeba může zavinit sám, ale jsou
i tací, kteří se ocitli na samotném dně nečekaně a čirou náhodou. dnes opravdu stačí jen
100
přijít o práci, rozvést se, nebo také smrt naše95
ho nejbližšího člověka.
75

text: denisa rabelová,
foto: Šárka urbánková
25
Autorky jsou studentkami univerzity
jana Amose komenského v praze
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Cestování

vyrAZte do láZní!

Dopřejte si

lázně

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?
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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 ochotný 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, lázeňské domy pro své
klienty obvykle nabízejí i speciální pobyty
s bohatým a zajímavým programem.

Cestování

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.

Cestování

voda je takový malý zázrak a hydroterapie
neboli vodoléčba pomáhá téměř při všech
onemocněních
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.
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.
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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
Což znamená přehřívací lázeň, rusko - římskou parní lázeň, studené nebo horké střiky, zábaly celého těla…

vodA pokAždé jinAk…

dle 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 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.

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. po-

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.

Nechte

se hýčkat

Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu
klidu a pohody nedaleko Prahy
a vyberte si jeden z lázeňských pobytů
nebo balíčků procedur a načerpejte sílu
a energii do dalších dní.

Čokoládový víkend
Splňte si svůj dětský sen a ponořte se
do čokolády až po uši.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové
pokoje s TV
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba
BONUS:
• 1x poukaz na horkou čokoládu
v lázeňské kavárně

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.

BA
LÍČ
EK
Balíček lázeňských procedur, který
můžete absolvovat během jediného dne.
• 1x manuální lymfodrenáž
• 1x břečťanový zábal dolních končetin
• 1x olejová vinná koupel (anticelulitidní)

Pryč s celulitidou

Cena balíčku již od 900,- Kč

Více o lázních na
www.msene.cz

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

text: iva nováková
Foto: sAmphoto.cz

Oáza klidu a pohody
nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s.
Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009
e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

kaleidoskop

Měsíčkový
kojenecký set
Weleda

Ž

TĚ
U
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praktická kovová dóza se 3 základními produkty s měsíčkem lékařským:
- měsíčkovým kojeneckým olejem
- měsíčkovým kojeneckým krémem
- měsíčkovou kojeneckou koupelí
měsíčkové přípravky Weleda jsou vhodné
pro miminka již od prvního dne po narození, chrání pokožku, nezatěžují ji a důkladně o ni pečují. Šetrné složení je vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku, výtažky
měsíčku lékařského mají navíc protizánětlivé, antibakteriální a hojivé účinky.

DÁREK
Na

víc bavlně
ná plenka
s potiskem
Weleda,
rozměr 50
x70 cm.

www.weleda.cz

prodejní cena balíčku je 749 kč.

pokud chcete pro děti chytrou
zábavu i na doma, pak můžete
na penshopu koupit stavebnice playmais, které rozvíjejí
motoriku, prostorovou představivost a barvocit dětí už
od tří let. stavebnice je vyrobena z kukuřice, barvena
potravinářským barvivem,
dílky se dají lámat, stříhat
a ohýbat a lepí se k sobě
obyčejnou vodou a dají
se rozebrat a složit znovu. penshop.cz je největší
český on-line prodejce
psacích a kancelářských
potřeb. jeho sortiment zahrnuje pera
světových značek, diáře, zápisníky, kožené doplňky (desky, peněženky, vizitkáře, pouzdra, tašky), vybrané umělecké potřeby,
pera pro nejmenší a kancelářské doplňky.

www.penshop.cz
ní
nShop.cz ne
V nabídce pe
ma:
té
na
Playmais
stavebnice

odpovědi posílejte
na adresu:
soutez@rodinaaja.cz
heslo Pesnop.cz

a) farma
safari
b) africké
ná loď
ír
sm
ve
c)

MEGAFYT PHARMA

Dětský čaj
průdušky

Immnunostars
doplněk stravy s houbami shiitake
a maitake. jedlé houby původem z japonska a z číny obsahují látky, které
posilují imunitní systém (jsou účinné
proti chřipce, nachlazení a alergiím).
mají silné protivirové a protizánětlivé
účinky. pomáhají na zmírnění vedlejších účinků chemoterapie, při vysoké
hladině cholesterolu, cukru či vysokém krevním tlaku. regulují činnost žaludku a střev. podporují detoxikaci organismu.
jsou prevencí srdečně-cévních onemocnění.
produkt zakoupíte u poradců společnosti just Cs spol. s r.o.
více informací získáte na www.justnahrin.cz nebo
na tel. 800 31 32 33.

LUNA

vyvážené složení pro děti
již od ukončeného 6. měsíce
ideální v podzimním období

KYTICE Z PLYŠÁKŮ
– originální dárek pro kAždou pŘíležitost
překvapte krásnou kyticí z roztomilých plyšáků. taková nikdy
neuvadne a navíc si s ní děti užijí i spoustu legrace. hodí se
k příležitostem jako jsou: narození miminka, první školní den,
svatba, promoce, výročí, svátky, narozeniny, valentýn, vánoce...

Elektrická prsní pumpa
nuk lunA je mimořádně účinná a komfortní při
odsávání vzácného mateřského mléka
• vysoce efektivní odsávání díky 2-fázovému rytmu
• sací síla je plně nastavitelná – pro mimořádně jemné odsávání
• super-měkký silikonový polštář, s jemným vzorkem pro
příjemnou masáž a perfektní přilnutí k prsu
• může být obsluhována pouze jednou rukou a snadno se čistí
díky jen několika málo součástem
• může být napájena ze sítě nebo bateriemi. koncovky
adaptéru jsou vyměnitelné pro případ cestování
• kompatibilní s láhvemi a savičkami nuk First Choice

www.nuk.com
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cena 2 290 Kč

kontakt:

www.veselekytice.cz
info@veselekytice.cz
tel.: 606 656 857
728 385 470

NOVINKA

kaleidoskop

SOUTĚŽ

S Bupi

opruzeniny zmizí!
víte, že pokožka miminek je přibližně 5x tenčí
než u dospělého člověka? právě proto se velmi
snadno podráždí nebo oprudí. bolestivému
trápení dětí však můžeme snadno předejít
s bupi bAby krémem proti opruzeninám.
preventivní a důsledné
používání přípravku
vytvoří na pokožce
ochranný film, který
ani nedovolí vzniknout
zarudlým bolavým místům.
obsažený panthenol
a bisabolol spolu s oxidem zinečnatým a dalšími
přírodními oleji rychle uklidní případné podráždění.
více o tradiční slovenské značce na

www.bupibaby.eu

TIP NA DÁREK – Ocuvite® Complete
Co darovat vašim blízkým? dobrým tipem může být například
ocuvite® Complete pro výživu očí v limitované edici s dárkem. doplněk stravy ocuvite® Complete dodává organizmu
vyvážený poměr pro oko
prospěšných látek, jakými
jsou například kyselina
dhA, vitaminy C a e a zinek. tento doplněk stravy
je volně prodejný v lékárnách. www.ocuvite.cz

SOUTĚŽTE

První dětský multimediální tablet

v českém jazyce LEXITAB

sparkys přichází na trh s prvním dětským multimediálním
tabletem lexitab. lexitab je
tablet pro děti určený nejen
pro zábavu, ale i na vzdělání. nabídka funkcí je široká
stejně, jako tomu je u tabletů pro dospělé, ale s tím
rozdílem, že přístup na internet (přes WiFi) je pod rodičovským zámkem (možnost
nastavení užívání a celková
kontrola internetových stránek). v tabletu je nahráno 50
aplikací v hodnotě 1 800 kč.
o
hrát tent
najdete zde hry, kvízy, logicChcete vty
?
t
ble
ké úkoly a dokonce 50 e-knih v českém a stejkrásný a
né množství i v anglickém jazyce. ve vzdělábchodě
vacích hrách se děti učí zajímavosti z historie,
e kterém o XITAB
V
zeměpisu a zábavnou formou i slovíčka a písLE
lze tablet
ničky v angličtině. v tabletu je nahrán i celý
?
it
p
u
o
zak
film kozí příběhy.
su
další aplikaci si děti za dozoru rodičů mohou
šlete na adre
odpověď po inaaja.cz
stáhnout z lexibook marketu. v tabletu nechyd
soutez@ro T
bí ani web kamera a předinstalovaný jednoduchý
lo: TABLE
es
h
a vtipný program na úpravu fotek a program na přehrávání videí.
tablet je také lehoučký, váží necelých 400 g, takže jej zvládnou i menší děti. navíc je
v barevném a pogumovaném obalu, takže vydrží i nějaký ten pád. jako všechny tablety je snadno ovladatelný dotykem. tablet je červený s možností přikoupení barevných silikonových obalů v černé, oranžové a zelené barvě.

s ORION o 3 balíčky tyčinek Nugáta
a dalších dobrot v hodnotě 500 Kč
hvězdné duo čokoládových tyčinek karmen s karamelovou náplní a mileny s nádechem rumu doplní další skvělá tyčinka, nugáta. nechte své chuťové pohárky hýčkat
nejoblíbenější čokoládovou kombinací na trhu, preferovanou většinou
spotřebitelů. nugát a mléčná čokoláda vám určitě vykouzlí úsměv
na rtech za každého počasí. A nejen to, dlouhodobě nízká doporučená cena 8.90 kč potěší určitě každého z nás. dopřejte
si i vy chvilku jen a jen pro sebe a vychutnejte si výjimečnou chuť nugátu a mléčné čokolády. věřte,
že už po prvním ochutnání budete mít svého
nugátového favorita číslo jedna.

Soutěžní otázka:
Z čeho se také vyrábí nugát?
a) z kokosu

b) z oříšků

c) z jablek

odpovědi zasílejte na:
soutez@rodinaaja.cz
heslo NUGATA

morušová rozjasňující maska
heřmánková regenerující maska
vypínací maska z mořských řas
levandulová zklidňující maska
čistící maska “tea tree”
hydratační maska s obsahem růžového oleje

Balíček
pro zdraví
vašich dětí

novinku swiss vitamín d3-efekt kids si vaše děti zaručeně zamilují.
Cucavé tablety jim dodají potřebnou denní dávku vitamínu d, který je velice důležitý nejen pro pevné kosti
a zuby vašich dětí. Funguje jako významný regulátor
imunitního systému a pokud jej mají děti nedostatek,
jsou náchylnější k různým nemocem. navíc mají tablety podobu pejsků a báječně chutnají po pomerančích.
děti se tak budou na zdravou „pochoutku“ přímo těšit.
v balíčku najdete také swiss laktobacílky, probiotické
cucavé pastilky s výbornou přírodní třešňovou příchutí,
a roztomilého plyšového pejska z originální sběratelské
kolekce the dog..

Soutěžní otázka:

Kolik procent populace trpí nedostatkem

vitamínu D?

Nápovědu získáte na www.swissherbal.cz
Odpovědi zasílejte
na soutez@rodinaaja.cz, heslo Vitaminy
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Duší jsem vždycky byla
blondýnka

jedno lidové moudro
praví, že změna je
život. své o něm ví
i moderátorka hlavní
zpravodajské relace
na primě terezie
kašparovská. ve svém
životě dokázala
změnit leccos. porodila
dceru, z kudrnaté
tmavovlásky se stala
uhlazenou blondýnkou,
rozvedla se. nedávno
také změnila svého
moderátorského
parťáka. jak se jí
žije teď, na začátku
podzimu?
94
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ZAčátek Školního roku
A nástup podZimu je vždyCky
velká ZměnA. trvá vám, než si
nA ni Zvyknete?
Začátek nového školního roku je velká
změna nejen pro děti, ale i pro rodiče, skoro bych řekla, že je to až šok. Z rozvolněného letního poletování je tu najednou zase
pevný řád, který se musí dodržovat. na jednu stranu jsem byla ráda, když začala škola.
ema strávila část prázdnin s tatínkem, část
u mých rodičů na moravě, už mi trochu
začínalo vadit, že není se mnou. na školní
rytmus jsme najely asi během týdne. se začátkem školy je vždycky potřeba vymyslet
strategii, kdo kdy odkud emu vyzvedne.
naštěstí bydlím na praze 6, kde je všechno
poměrně blízko a všude se dostanu tramvají a metrem, tak jsem ušetřena složitého
přejíždění autem sem a tam.

trpíváte nA podZim
melAnCholiCkými poCity, že
už je po létě A do vánoC je
jeŠtě dAleko?
nijak zvlášť. jasně, že mi trochu chybí ty
krásné letní dny, ale zima mi nevadí. s emou
rády jezdíme na hory a lyžujeme, umíme si
užít i zimu ve městě, takže já se na ni těším.
A na vánoce samozřejmě taky.

diváCi hlAvní ZprAvodAjské
relACe nA primě vás
teĎ mohou vídAt jAko
blondýnku. pŘed pár lety
jste jeŠtě bylA kudrnAtá
tmAvovláskA. v jAkýCh
vlAseCh se Cítíte nejlíp?
nejlíp se cítím teď. Asi jsem duší vždycky
byla blondýna. Což tedy nemyslím v tom
hanlivém slova smyslu. proto jsem ráda, že
jsem se ke změně barvy nechala přemluvit.
i když to znamená rovnat si kudrny žehličkou
nebo fénem a vlasy si odbarvovat. někteří
lidé změnu vůbec nezaznamenali a myslí si,
že jsem vždycky měla světlé vlasy, jiní mě naopak vůbec nepoznávají, což se mi zdá být
docela legrační. Ale můj současný stav není
jen o barvě vlasů. Zkrátka teď se cítím dobře.

Terezie Kašparovská
se narodila 20. 7. 1978 v brumově-bylnici.
vystudovala fakultu žurnalistiky na univerzitě
palackého v olomouci. v televizi začínala
jako regionální zpravodaj primy ve Zlíně.
momentálně uvádí hlavní zpravodajskou
relaci s tomášem hauptvogelem. je
rozvedená, má sedmiletou dceru emu.

když nás vedení dalo dohromady, potěšilo mě to. být s někým v moderátorské
dvojici ale znamená víc se sblížit, naučit
se reagovat jeden na druhého. protože
moderátorská dvojice si musí takzvaně
sednout. jako profesionálové i jako lidi.
Aby to tak bylo, je fajn, když spolu moderátoři tráví nějaký čas i mimo práci.
Což mě teď občas v dobrém slova smyslu
zaměstnává. já jsem si ale stejně dobře
rozuměla a stále rozumím i se svým předchozím partnerem tomášem drahoňovským a znám i jeho manželku.

jAká ZměnA pro vás bylA
ZA poslední dobu nejvíC
ZásAdní?
Asi rozvod. A pokud se podívám ještě dál,
tak narození dcery.

hodně času. i když nejsme standardní rodina, můj bývalý muž s ní má hezký vztah
a podnikají spolu hodně věcí. eminka má
také krásný vztah s mými rodiči. můj tatínek, který kdysi asi jako většina hodně
vytížených otců neměl moc času na mě ani
na mou mladší sestru, si na emě všechno
vynahrazuje a maximálně se jí věnuje. má
sestra je o devět let mladší a děti ještě
nemá, takže ema je první, milované a trochu i rozmazlované vnouče. mé rodiče jen
trochu mrzí, že od nás bydlí poměrně daleko, takže se s námi nemohou vidět několikrát v týdnu. Ale o prázdninách jsme
se všichni společně užili a teď na podzim
se mi naskytlo asi deset dní volna, tak přemýšlím, že se za rodiči zase vydáme. pokud ema třeba nebude s tatínkem.

jAk emA neslA váŠ roZvod?
emě je sedm, žijete spolu
sAmy, stává se Z ní pomAlu
váŠ pArťák?
myslím, že ano. jedna druhé se navzájem
přizpůsobujeme. ema ví, že maminka musí jít
do práce a chápe, že jsou momenty, kdy nemůže být s ní. Ale že pak jsou chvíle, které si
užijeme. nedávno jsme například spolu byly
bruslit. oni mají ve škole místo některých hodin tělocviku bruslení. Šla jsem na tuto hodinu s ní a obě jsme si to užily. nebo jindy jsme
spolu skákaly na trampolíně, jezdily na koloběžkách. ema je zatím se mnou ráda, naštěstí
ještě nedorostla do věku, kdy děti obrací oči
v sloup a v duchu se ze společnosti rodičů
hanbou propadají do země. Ale vím, že taková doba přijde. Zatím máme svůj holčičí svět,
který si moc užíváme.

ZměnilA jste i svého
moderátorského kolegu,
jste teĎ ve dvojiCi s tomáŠem
hAuptvogelem. už jste se
slAdili?

do toho světA nebude
jednoduChé vpustit nějAkého
muže.

tomáše hauptvogela jsem znala, seděli
jsme ve zpravodajství vedle sebe. jsme
kamarádi a vážíme si jeden druhého.

to si uvědomuju. Ale nijak to neřeším.
eminka ale není chuzená o mužský element, ona má svého tátu a tráví s ním

nelhali jsme jí a nic nepředstírali. po pravdě
jsem jí řekla, že si s tatínkem už nerozumím
tak, jako dřív, že chceme žít každý po svém
a on už s námi nebude bydlet, ale jinak že
se nic nezmění. pořád bude její táta. nejdřív
se jí to nelíbilo, ale přijala to. neříkám, že
bych rozvod chtěla zažívat znovu, ale myslím, že jsme ho zvládli se ctí a v psychické
pohodě. každý, kdo se někdy rozváděl, ví,
že rozvod patří k psychicky náročným momentům srovnatelným s těmi nejtěžšími
životními okamžiky.

Co bylo nA roZvodu
nejtěžŠí?
nejtěžší bylo zvyknout si být jen sama
za sebe. s manželem jsme spolu byli dvanáct let a najednou vedle mě nikdo nebyl.
nebyla jsem zvyklá žít sama, nezažila jsem
život single. najednou jsem všechno mohla, což je pozitivní, ale musela jsem se to
naučit. potřebovala jsem vyplnit to prázdné místo vedle sebe. nemyslím nějakým
mužem, ale prací, sportem, koníčky, lidmi,
čímkoliv. je hezké mít se o koho opřít, ale já
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si uvědomila, že se nepotřebuju o někoho
opírat za každou cenu, že jsem sama docela v pohodě. nechci zpochybňovat vztah,
ale lepší je žít sama a v klidu, než ve vztahu
plném hádek.

klad nechat se potetovat a odjet na týden
s o deset let starším klukem. snad ani emu
nic podobného nenapadne

ZvyklA jste si ryChle?

já jsem neměla moc prostor pro průšvihy.
nebo mi to má milosrdná paměť zablokovala. možná byste se měla zeptat mých
rodičů. (smích). třeba něco takového ještě udělám. i když už zřejmě ne, co se týče
bláznivých kousků nebo nerozumných rozhodnutí, už mám asi vybráno.

nějakou dobu to trvalo. jsem rozvedená
zhruba rok a půl a teprve teď mám pocit,
že jsem v pohodě. s mým bývalým mužem
fungujeme skvěle a ve všem se domluvíme. on je napořád emin tatínek, nikdy
o něm nebudu mluvit špatně a v mém životě pro něj vždycky bude místo. A hlavně
v jejím.

jste teĎ opAtrnějŠí, Co se
výběru mužů týče?
samozřejmě, už mi není dvacet, abych
se bláznivě zamilovala do někoho, s kým
vztah nemá budoucnost. na druhou stranu – nikdy neříkej nikdy, člověk neví, co
se může stát. já jsem dost impulzivní. Ale
hlavně s věkem a zkušenostmi taky rostou
nároky na partnera.

spoustA žen, které mAjí
Z televiZe nebo Z jinýCh médií
Známou tváŘ, se setkává
s tím, že se nA ně lepí ChlApi,
kteŘí se nA niCh Chtějí
Zviditelnit.
nebo naopak je dost takových, kteří si právě kvůli tomu. že má žena známější tvář,
netroufnou ji oslovit. protože se jim může
zdát, že je nafoukaná. nebo mají pocit, že
by o ně nestála, proto to rovnou vzdají. Což
je škoda, měli by to zkusit. kdo se bojí, nesmí do lesa. (smích)

ŘíkAlA jste o tom, jAk
si váŠ tAtínek užívá roli
dědečkA. jAk vás rodiče
vyChovávAli?
se sestrou jsme měly přísnou výchovu
a musely akceptovat různá nařízení. například být poměrně brzo doma. sestra když
byla v mém věku, už měla výchovu volnější, ale ne moc. tenkrát jsem to těžce nesla, dneska když už jsem sama rodič, jejich
postoj samozřejmě chápu jinak. Až bude
emě patnáct, asi jí nedovolím úplně všechno, člověk musí najít zlatou střední cestu.
nemá smysl všechno zakazovat, dítě se pak
uzavře do sebe a všechno může být ještě
horší. doufám, že ema nebude mít děsivou
pubertu, já jsem byla poměrně hodná. nenapadaly mě podobné kousky jako napří-
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Co nejbláZnivějŠího jste
jAko holkA udělAlA?

teĎ mluvíte ZAse o nějAkém
muži?
Ano. Ale něco podobného zažila asi spousta žen. A víc o něm ani mluvit nebudu,
nestojí za jakoukoliv publicitu. nerozumná
rozhodnutí vás učí a špatné zkušenosti posouvají někam dál. já jsem pochopila, že
jediný člověk, který mě může udělat šťastnou, jsem já sama. když budu já unavená
a citově vyprázdněná, nemůžu dát nic pozitivního nikomu kolem sebe, dítěti ani partnerovi. tak jsem se musela naučit pracovat
sama na sobě, začít si sebe víc vážit. umět
se víc radovat ze života i práce a snažit se
dny prožívat tak, jak si je představuju já
a ne někdo jiný.

nejstarší vzpomínka
na dětství
nevím, jestli je to má vzpomínka
nebo interpretovaná od babičky.
byla jsem hodně maličká, stojím
u babičky a u dědy v obýváku.
děda mě hrozně plísní za to,
že nemám sahat na gramofon.
je to má poslední vzpomínka
na něj, krátce nato zemřel.

rozhovor

myslíte být mAličko
sobeCká?
i tak by se to dalo nazvat. člověk je na světě
sám za sebe a nemůže žít pořád pro druhé.
jistě, je hezké se obětovat pro rodinu, pomáhat si navzájem, ale nesmí se to přehánět.
nechci, aby to vyznělo zle nebo sobecky, samozřejmě, že pro své blízké udělám cokoliv,
ale už jsem se naučila dělat i něco pro sebe.

člověk si totiž jednoho dne uvědomí, že
nikdo nedělá nic pro něj, že se mu ty citové investice nevrací, takže on sám nemá
z čeho čerpat. A začne být roztrpčený,
unavený, nespokojený. A v tu chvíli už je
na záchranu skoro pozdě. to, co jsem prožila za posledních pár let, mě naučilo nejen
víc myslet na sebe, ale i větší toleranci. nechtěla bych mít vedle sebe muže, který sedí
doma a čeká na mě a vyčítá mi, že já tam
nejsem. mám práci, která je nepravidelná
a zaměstnává mě často i o víkendech. Ale
já ji mám ráda a nechci se jí vzdát. Chtěla
bych, aby to můj budoucí partner chápal.
Ať si taky má svou práci a svůj svět. Ať se
mnou doma třeba občas není, ale hlavně ať
se tam rád vrací.

monika seidlová
Foto: tomáš pánek
líčila a česala: dana beranová

www.rodinaaja.cz

97

ŘÍ

pŘedplAtné

Z

JE

D

časopis pro rodinnou pohodu

A

8.

N

R

M

ro
č

ník

20

A

13

100 stránek
ČTENÍ PRO VÁS

Životospráva
v těhotenství



Kontaktní
čočky a líčení?

Ano, objednávám roční předplatné titulu moje rodina a já za 299 kč.
Terezie
Kašparovská

objednávkový kupÓn

Barevný podzim
v kuchyni

Otcové

Duší jsem
vždycky byla blondýnka

v očích zákona

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.

Z pŘíŠtího vydání

Říjen 2013
8. ročník
vydává IN publishing group s.r.o.
dAtum vydání: 10. 10. 2013
ŠéFredAktorkA: mgr. iva nováková
grAFiCké oddělení: jan novák, jaroslav novák, jana pexa váňová
FotoeditorkA: jana Abelson tržilová
jAZyková korektorkA: mgr. barbora kvapilová
obChodní oddělení: denisa syberová, veronika kubrichtova,

Horečka
musí pryč

petra lahrachová bláhová, petra havelcová
Web designe: carpone
odborné porAdny: mudr. eva vitoušová,
paeddr. mirka žídková, hana benešová, ing. vladimír jelínek,
pharm. dr. lenka kuncová, mudr. marcela valíčková, mudr. pavel buček,
mudr. jarmila miklová, Adéla Zrubecká
doručovACí AdresA: in publishing group s.r.o., pražská 69/11,
250 01 brandýs n./l.
obChodní oddělení tel.: +420 774 584 104
e-mAil: inzerce@rodinaaja.cz

Záněty

Akné,
problém nejen
našich dětí

pŘedplAtné e-mAil: predplatne@rodinaaja.cz
registrAční číslo: mk čr e 17058
náklAd: 60 000 výtisků

s kolagenem

s heřmánkem

ochranná

s měsíčkem
a vitamínem E

www.jeleniluj.cz I www.reginakosmetika.cz
Sledujte Jelení lůj v české historii
www.fb.com/jelenilujoriginal
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