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KRISTÝNA
JANÁČKOVÁ

Inzerce

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

Lék Wobenzym

®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Více na www.wobenzym.cz

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

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 267 750 003, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Editorial
Máme tu říjen a po letošním podivuhodném
září si asi všichni říkáme, jaký bude. Vrátí
se babí léto a my si něco ugrilujeme a ještě
načerpáme trochu sluneční energie? Nebo
už oblékneme zimní bundu v předzvěsti
studené zimy? V září jsme zažili obojí. Dny,
kdy jsme se potili v kraťasech i dny, kdy
jsme si večer doma zatopili… Nicméně, ať
už to dopadne jakkoliv, pro dny slunečné
i zamračené jsme tu my s naší porcí nových
článečků.
Tentokrát si můžete přečíst, jaké hračky pro
vaše děťátko vybrat, co dělat, když ho bolí
bříško i jak by měl vypadat ideální jídelníček.
Řekneme si něco o pitném režimu i o tom,
jak to zařídit, abychom měli krásné nehty.
Povíme si něco o úloze ovoce a zeleniny
v našem jídelníčku a představíme vám fenomen Aloe vera. Chybět samozřejmě nebude
ani rozhovor, tentokrát s herečkou Kristýnou
Janáčkovou.
Tak na shledanou další měsíc.
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Těhotenství

TĚHOTENSTVÍ
A KŘEČOVÉ ŽÍLY
Každá žena potvrdí, že s těhotenstvím se jí kompletně změní život. V tomto
období prochází tělo ženy obrovskými změnami, které zajišťují zdárný
průběh těhotenství a vývoj a růst plodu. Mohou za to hormony, které
mění ženu jak po emocionální stránce, tak po té fyziologické. Hormonální
změny však mohou přinést i potíže, nejčastěji k nim patří křečové žíly,
otoky nohou a hemoroidy. Tyto potíže by neměly být zanedbány, protože
kromě estetického hlediska mohou zvýšit riziko uzávěru žilního systému
– trombózy – nebo významně snížit kvalitu života při komplikacích
s hemoroidy. Konzultace s lékařem o vhodné léčbě je tedy velmi důležitá.
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Hormonální změny jsou vedle těch dědičných nejčastějšími faktory, které způsobují
vznik křečových žil v těhotenství. „Hormonální změny vedou k rozvolnění vazivových
tkání a tedy i žilní stěny. S postupujícím
těhotenstvím se pak přidává i tlak rostoucí
dělohy, který zpomaluje žilní návrat z dolní
poloviny těla a vede tak k dalšímu zhoršení
varixů dolních končetin, rodidel a hemoroidů,“ vysvětluje doc. MUDr. Tomáš Fait,
gynekolog a porodník, a dodává: „Dalším
rizikem je pak nadváha a pro hemoroidální
onemocnění také tlak dělohy na malou pánev a samozřejmě samotné tlačení při porodu.“ K rozvolnění tkání dochází vlivem
hormonů. Dalším projevem jsou například
bolesti zad a pánve důsledkem rozvolnění
vazů.
A jak poznáme, že nás ohrožují křečové
žíly? Pokud vám nohy začínají natékat, ale
při jejich umístění do zvýšené polohy (např.
opření nohou o stěnu, položení na židli či
pohovku) otok zase zmizí, zbystřete a navštivte lékaře. Může se jednat o počáteční
stadium onemocnění. Nejčastější potíže,
které pacienty trápí, je hlavně bolest nohou
a pocit napětí či tíže dolních končetin, a to
především večer po denní námaze, po celodenním stání či sezení. Horko a teplé počasí
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tyto příznaky zhoršují.

JAK PROTI PROBLÉMU
BOJOVAT?
Pokud je někdo k tvorbě varixů dědičně
předurčen, je boj proti nim dosti obtížný,
ale tím spíše by se neměl zanedbávat. Určitě je vhodné udržovat si přiměřenou tělesnou váhu. „V rizikových obdobích jako je
těhotenství doporučuji užívat kompresivní
punčochy. Již od prvních příznaků – pocitů těžkých, oteklých nohou, bolestí nohou,
křečí – či viditelných projevů onemocnění
(otoky, vystouplé žilky), je vhodné užívat
účinné venofarmakum (lék na žíly), které
vám předepíše váš gynekolog, praktický
lékař nebo kterýkoli žilní specialista,“ doporučuje doc. MUDr. Fait a varuje: „ Nedoporučuji spoléhat se na neověřené doplňky
stravy, které by mohly uškodit plodu, nebo
mít pouze placebo efekt. Jejich výrobci sice
reklamují stejné složení jako u skutečného
léku, ale nikdo to neověřuje a nekontroluje
bezpečnost, natož účinnost potravinových
doplňků, které nejsou určeny k léčbě, ale
doplnění stravy zdravého jedince. Jakoukoli léčbu proto konzultujte se svým lékařem, který vám předepíše skutečně účinný
léčivý přípravek.“

Po skončení těhotenství křečové žíly ustoupí. Jejich projevy se zmírní. Ale zcela nevymizí. S dalším těhotenstvím se projeví dříve
a ve větší míře. „Není vhodné řešit varixy
operačně, dokud nemáte splněna svá reprodukční přání. Proto doporučuji režimová opatření (redukce váhy, elevace dolních
končetin, omezení pobytu v horku) také
kompresivní léčba v podobě bandáží nebo
kompresivních punčoch a medikamentózní
léčba ověřenými venofarmaky,“ doporučuje doc. MUDr. Fait.
Hemoroidy patří s křečovými žílami k žilním
onemocněním a může za ně především
déle trvající zácpa a genetické predispozice. „Hemoroidy často vznikají v těhotenství
díky hormonálním změnám a zpomalenému návratu krve ze žil v dolní polovině těla.
Při porodu se pak akutně zhorší díky tlaku
na porodní cesty.“ vysvětluje lékař.
Těhotenství kromě štěstí přináší mnoho fyzických ústrků, proto není nutné trpět zbytečně. „Při včasném zahájení léčby výrazně
snížíte potíže s varixy a hemoroidy,“ uzavírá
gynekolog.
Více informací naleznete na
www.zilniporadna.cz
Foto: Schutterstock.com
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MYKÓZY?

5 MÝTŮ
INZERCE

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

2. MÁTE MYKÓZU? ŠPATNĚ SE
MYJETE.
Hygiena je velmi důležitá a může samozřejmě souviset se vznikem vaginální
mykózy. Je tomu tak však nejen v případě nedostatečné, ale také přehnané
hygieny. Ženy s výtoky často zkouší nejrůznější výplachy, deodoranty, parfémované toaletní pomůcky a intimní mýdla.
Všechny tyto faktory však ovlivní a zpravidla zhorší křehkou poševní rovnováhu.
Mezi další faktory, které mohou vést k rozvoji vaginální mykózy, patří: nevhodné oblečení (mokré plavky, neprodyšné kalhoty či
punčocháče), dietní chyby (nedostatečný
pitný režim, nadměrná konzumace cukrů),
stres či poranění poševní sliznice. Náchylnější k vaginálním mykózám jsou například
těhotné nebo ženy trpící cukrovkou.

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

4. BÍLÝ JOGURT JE SKVĚLOU
POMOCÍ
Velmi zjednodušeně lze říci, že dokud
kvasinky druhu Candida nenarušují sliznici, nezpůsobují žádné obtíže. V tomto kontextu je pravda, že lactobacillus
v kombinaci s dobrou imunitou a vyrovnaným poševním prostředím chrání sliznici před proniknutím kvasinek.
Je ale omyl vyvozovat z toho první pomoc
při vaginální mykóze v podobě aplikace bílého jogurtu na postižené místo. Sliznice
je tou dobou již narušena a navíc jogurt
obsahuje laktobacily odlišného původu.

Vhodnou prevencí je zdravý životní styl
a správná hygiena, jako první pomoc nikoliv k léčbě, ale ke zmírnění nepříjemného
svědění, je studená sprcha, která postižené
místo ochladí a přinese alespoň dočasnou
úlevu.

5. KDYŽ PŘÍZNAKY NEODEZNÍ
IHNED PO PŘELÉČENÍ, NEBYLA
LÉČBA ÚSPĚŠNÁ
Existuje řada moderních přípravků určených
k tří nebo dokonce jednodenní léčbě vaginální mykózy. Tato doba však nestačí k úplnému vyléčení infekce a zhojení poševní
sliznice, která byla díky mykóze poškozena,
a je proto možné, že otok, zarudnutí, podráždění či svědivé pocity v menší míře přetrvají ještě několik dní po ukončení krátkodobé léčby. Pokud i pak obtíže přetrvávají,
poraďte se o dalším postupu s odborníkem.
Lékaři ženám s opakujícími se mykózami
doporučují kombinaci antimykotické léčby
s léky systémové enzymové terapie, které
normalizují imunitu v celém těle. Kromě
toho se samozřejmě dají vyzkoušet i další
možnosti.
Jsou však i případy, kdy je lepší zvolit spíše
léčbu dlouhodobou. Je tomu tak například
pokud užíváte antibiotika, která mohou
být faktorem podporujícím rozvoj vaginální
mykózy.
Zdroj: Dama.cz
Foto: Schutterstock.com

Nový Jičín – nejen město klobouků
Historické město na okraji Moravské brány v Podbeskydské
pahorkatině se pyšní nejen čtvercovým náměstím s podloubím na všech čtyřech stranách, renesančním Žerotínským
zámkem, sídlem Muzea Novojičínska, ale také unikátní
expozicí věnovanou technologickému procesu výroby klobouků, kterou najdete v Návštěvnickém centru. Zájemci
o tuto expozici se tak poutavou a zábavnou formou mohou seznámit s materiály a výrobou, prohlédnout si ateliér
a vyzkoušet až 300 klobouků. V dosud nevyužitých prostorách Návštěvnického centra, v domě zvaném U Laudona,
se v současné době připravuje zcela nová expozice věnovaná slavnému rakouskému
vojevůdci, který v domě roku 1790 zemřel. Expozice bude obsahovat neobyčejně rozsáhlou sbírku vojenských plánů, map a atlasů a knihovnu maršála Laudona, sbírky obrazů a grafik z majetku rodiny Laudonů. Nebude chybět dětská herna, interaktivní,
animační a doprovodné programy. Expozice Laudon bude veřejnosti zpřístupněna na
podzim tohoto roku. Doplňkovou aktivitou bude naučná trasa pro pěší nazvaná Po
stopách generála Laudona o délce 16,7 km. Návštěvnické centrum, jako výchozí bod
trasy, zapůjčí zájemcům i trekové hole. V září byla otevřena nová cyklostezka v trase
bývalé železniční trati mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi o celkové délce 9,7 km.
Asfaltový povrch tratě budou moci využívat také inlajnisté, v zimě bude upravována
pro běžkaře. Na trati bude 5 odpočívadel s informační tabulí a mapou upozorňující
na turistické atraktivity dané lokality.

www.icnj.cz

www.mestoklobouku.cz
INZERCE

Mykózy nehrozí jen v létě
Vyzkoušejte 100% přírodní doplňky stravy z Kanady
Multiacidophilus
4 miliardy aktivních buněk
7 kmenů probiotických bakterií
obsahuje oligofruktózu (prebiotikum)
směs laktobacilů, bifidobakterií
a dalších mléčných bakterií (probiotika)

Brusinky 18 000mg
obsahují standardizovaný patentovaný koncentrát
z kanadských brusinek (Vaccinium macrocarpon)
Cran Rich® vysoké koncentrace 36:1
vhodné také pro těhotné a kojící ženy
ochrana buněk před oxidativním stresem

Máte otázky?
Volejte zdarma
800 100 453

Objednávejte online na:
www.panaceapraha.cz
www.001shop.cz

Panacea Praha, s.r.o
Výhradní dovozce
přírodních kanadských
doplňků stravy
Natural Factors

Svět nejmenších
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RÝMA A KAŠEL

INZERCE

Všichni víme, že rýma a kašel jsou nepříjemnými onemocněními. Nic vás
nebaví, bolí vás hlava, cítíte se zle. A pokud nemáte možnost klidového
režimu, je to ještě horší. A co takhle, když tito nepříjemní společníci navštíví
naše děti…
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Rýma nebo-li rinitida je pro většinu z nás
banální záležitostí. S povzdechem se vybavíme zásobami kapesníků, vezmeme si
nějaký ten paralen a hurá do práce či do
školy. U našich nejmenších jsme přece jen
obezřetnější, ale u tady rýmu často podceníme. Přecházet rýmu a nachlazení se přitom nevyplácí, mohou nastat komplikace
a mnohem závažnější choroby. Nejlépe je
rýmě předcházet volbou přiměřeného a suchého oblečení, předcházet velkým výkyvům teplot, vyhýbat se infekcím a hlavně
posilovat imunitní systém.

CO TO RÝMA JE?
Rýma je zánět nosu, případně hltanu či
vedlejších nosních dutin a je označována jako nemoc z nachlazení. Není to ale
vždy pravda. Forem rýmy může být víc
a její původci jsou většinou viry, bakterie
nebo plísně. Obecně formy rýmy dělíme na
akutní, chronickou, chronickou hypertrofickou a alergickou. Akutní rýmou může
člověk onemocnět buď přenosem, nejčastěji vzduchem kapénkovou infekcí, nebo
podchlazením. Pokud není akutní rýma dostatečně léčena, může přejít v chronickou
rýmu. Znamená to, že se rýma velmi často
vrací. Původci jsou stejní, jen oslabený imunitní systém se s jejich atakem nedokáže
vyrovnat. Rýma, která trvá prakticky bez
přestání, je rýma chronická hypertrofická
a alergickou rýmou nazýváme tu, kterou
vyvolává nějaký allergen
Akutní rýma je ta, o teré teď budeme mluvit. Nejčastěji je způsobená viry, bakteriemi, plísněmi. Je to infekční onemocnění, je
vysoce přenosné (kapénkovou infekcí), a to
při běžném smrkání, kýchání, kašli i obyčejným mluvením. Infekce se šíří vzduchem
a samozřejmě i kontaktem (líbáním, použitím infikovaných předmětů). Akutní rýma
bývá často nazývána nemocí z nachlazení. Je pravda, že pokud pacient pobýval
v chladném, větrném a vlhkém prostředí,
mohl se jeho organismus podchladit a dát
tak možnost vzniku nemoci. Nejvíc náchylné na podchlazení jsou nohy (chodidla),
a proto je nutné je mít v suchu a teple. Promočená obuv není pro člověka to nejlepší.
Akutní rýma trvá přibližně týden, nástup
nemoci je rychlý, před propuknutím rýmy
a ostatních příznaků se zpravidla objeví pocity chladu, zimnice (třesavka). Kromě zvýšené sekrece nosní sliznice (vodnatá rýma),
toto onemocnění provází kýchání, kašlání,
škrábání v krku, bolesti hlavy, únava a zvýšená teplota. Léčba by měla probíhat kli-
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dem na lůžku, v teple, zvýšeným příjmem
tekutin (teplý čaj), případnou aplikací nosních kapek. Při kašli, který ji často doprovází, se mohou užívat kapky či sirup proti
kašli, při teplotách nad 38°C přípravky na
snížení teploty. Z doplňků stravy se doporučuje užívání vitamínu C, zinku, popřípadě
preparátů, které posilují imunitní systém,
nebozmenšují příznaky nemoci. Z bylinných čajů šípkový, lipový nebo ze speciálních směsí na nachlazení. Dlouhodobě je
dobré popíjení šťávy z Aloe Vera, která působí mimo jiné protizánětlivě. Rýma by se
neměla přecházet, protože se může zkomplikovat vážnějším onemocněním, např. zánětem průdušek, ucpáním vedlejších nosních dutin nebo přejít v chronickou formu.
Obzvláště u malých dětí se u rýmy neobejdeme bez odsávaček. Na trhu je několik
typů, od jednoduchých mechanických až
po odsávačky, které využívají podtlaku vysavače. Je jen na vás, kterou si vyberete.

JAK PORAZIT KAŠEL
Jak už jsme se zmínili, rýmu často doprovází kašel. Je to 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.

TYPY KAŠLE:
Kašel dělíme podle nejrůznějších hledisek
na jednotlivé druhy.
1. podle produkce sekretu na:
neproduktivní – suchý
produktivní - vlhký
2. podle délky kašle na:
akutní - trvá do 20 dnů

opakující se (recidivující) - opakující se stavy
suchého kašle, nejčastější při průduškovém
astmatu
chronický - trvá více, než 3 týdny.
3. podle časové závislosti:
ráno
v noci
při jídle
4. podle intenzity na:
málo intenzivní - neomezuje dítě a nevyčerpává jej vyčerpávající
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). Nejčastěji se u nás užívá Tussin, Sinecod apod. Je
vhodná kombinace s protialergickými léky,
nejčastěji Dithiadenem či Fenistilem, lze
podat i Zyrtec, Zodac, Claritine apod.
Později, kdy začíná dítě vykašlávat, již nejsou léky tlumící kašel vhodné. Lze podat
léky na vykašlávání nejčastěji Mucosolvan,
Halixol, ACC, Bromhexin.
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.
Jana Abelson Tržilová
Foto: Shutterstock.com

216 × 276 mm, váz., 56 str., 199 Kč

Vyprávění
o malých hrdinech,
kteří zažívají
velká dobrodružství.
Knihu můžete zakoupit u všech dobrých
knihkupců nebo na www.fragment.cz
INZERCE
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BOLESTI

BŘÍŠKA
Bolesti bříška u malých dětí mohou velmi znepříjemnit život jim i nám.
Jednou z možných příčin bolesti bříška u miminka je kojenecká kolika.

Při takových bolestech dítko pravidelně naříká vysokým plačtivým tónem (může až vysloveně křičet), napíná nožičky a přitahuje
je k bříšku, rudne v obličeji. Později, když
tento problém ustoupí mnohdy pro změnu
přichází na řadu zácpa...

PROČ BŘÍŠKO BOLÍ?
Nejčastější příčinou bolesti u kojenců bývá
nezralá trávicí soustava, která způsobuje
meteorismus, tedy zvýšenou plynatost v zažívacím traktu. Právě vlivem plynatosti pak
dochází k tlaku na střevní stěnu, což vyvolává kolikové bolesti bříška. Důležité je složení jídelníčku kojících maminek, které by
se v případě těchto problémů měly vyhýbat
nadýmavým jídlům, neboť trávicí trakt dětí
do tří měsíců není dostatečně zralý. Další
příčinou břišní koliky může být aerofagie,
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kdy děti zároveň s mlékem nasávají a polykají vzduch, čímž dochází k nafouknutí
trávicího traktu a ke vzniku bolestí. Narušenou rovnováhu mezi příjmem a výdajem
plynů můžeme mírnit tím, že děťátku děláme během krmení přestávky na odříhnutí. Je třeba připomenout, že bolesti bříška
u kojenců způsobuje i alergie na bílkoviny
kravského mléka a gastroezofageální reflux
(GER), kdy dítě i několik hodin po pití ublinkává. Tyto problémy se u dětí projevují
zejména v prvních měsících života, setkáte
se proto také s názvem tříměsíční kolika.
Co všechno lze udělat pro úlevu od bolestí
bříška?

MASÍRUJTE BŘÍŠKO
Masírujte bříško miminka v oblasti pupku
krouživými pohyby ve směru hodinových

ručiček. K masáži můžete použít také speciální přípravky proti bolesti bříška, které dostanete v lékárně. Zacvičte nožkama, dejte
teplý obklad. Po masáži je dobré zkusit
jemně zacvičit nožičkama děťátka tak, že
kolínka přitlačíte na bříško, čímž dosáhnete
uvolnění větrů. Nahřátá plenka přiložená
na bříško dítěte může jako teplý obklad na
bolavé místo dělat „zázraky“ a dítěti ulevit.
Existují i různí “hřejiví plyšáci”, kteří také
bolavému bříšku uleví.
Položte miminko na bříško
Můžete také položit miminko na nějaký čas
na bříško, i to přispívá ke zmírnění problémů. Nebo vyzkoušejte oblíbenou polohu
mnohých kojenců – bříškem na předloktí:
položte si miminko na svoje předloktí bříškem dolů. Dobře „funguje” i poloha, kdy
si maminka nebo otec položí miminko bříš-

Svět nejmenších
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maminka řeší kojeneckou koliku, měla by
preferovat lék, u kterého má prověřenou
účinnost (narozdíl od doplňků stravy, kde
se řeší pouze nezávadnost). Ne všechny
kapky se simethiconem jsou stejné, některé
se dávkují pouze 5-10 kapek, takže dávkování v porovnání s konkurencí je rychlejší
a pro maminku pohodlnější, navíc maminka díky nižšímu dávkování ušetří.

NOSTE SVOJE DĚŤÁTKO
Miminko, které bolí bříško, se často zklidní v mateřské náruči. Proto své dítko co
nejvíce chovejte, můžete jej lehce kolébat.
Miminko se tak nejen uklidní, ale zmírní se
i bolest bříška, které je „masírováno” tělem
matky. Tím dochází k úlevě. Časté nošení
dítěte v náručí či například v šátku na nošení dětí může být dobrou prevencí bolestí bříška a kolik. Pokud nepomáhá žádný
osvědčený recept a dítě stále pláče, je třeba
navštívit lékaře.

ZÁCPA U KOJENCŮ NENÍ
LEGRACE…
Kolem třetího měsíce obvykle problémy
s kolikami začínají mizet. Pro změnu se ale
objevuje další problém a tím je zácpa.
O zácpě obvykle mluvíme, když je interval
vyprazdňování delší než 48 hodin, méně jak
dvě stolice za týden a stolice je nadměrně
tuhá. Jsou však i děti, které se vyprazdňují
pouze 2-3x týdně, a to bez obtíží a změn konzistence, v těchto případech nejde o zácpu.
kem na své odhalené břicho. Přímý kontakt
a působení přirozeného tepla lidského těla
na bolavé místo miminka často pomůže
problém trpícího děťátka vyřešit.

až tehdy, pokud jste neúspěšně vyzkoušeli
všechny jiné způsoby, jak dítěti od bolestí
bříška ulevit. Při zavádění rourky buďte velmi opatrní, abyste děťátku neublížili.

VYZKOUŠEJTE SÍLU BYLINEK

SPECIÁLNÍ LÉKY
A POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

Kojeným dětem se do ukončeného šestého měsíce nedoporučuje podávat žádné
čaje a kromě mléka žádné tekutiny. Pokud
tedy svoje děťátko kojíte a ono trpí bolestmi bříška, zkuste vypít odvar z bylinek, jako
jsou fenykl, kmín či anýz. Existují i speciální čajové směsi proti bolesti bříška, různé
dětské čaje s obsahem těchto bylinek, které
může vypít maminka. Skrze mateřské mléko se pak jejich účinky projeví u miminka.

REKTÁLNÍ ROURKA
Rektální rourka je gumová hadička, kterou
koupíte v lékárně. Zavádí se do konečníku
miminka. Jde o kontroverzní pomůcku –
mnozí odborníci její použití nedoporučují.
V každém případě by měla přijít na řadu
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V lékárně dostanete několik druhů různých léků, kapek proti nadýmání a bolestem bříška. O přípravku vhodném pro vaše
miminko se poraďte s dětským lékařem,
případně s lékárníkem. Doporučujeme podávat děťátku potravinové doplňky s Lactobacilus acidophilus, který nejen účinně
pomáhá při dysmikrobii ve střevech děťátka a řeší problém s nadýmáním a bolestmi bříška, ale dle klinických studií zlepšuje
i obranyschopnost dítěte, výrazně snižuje
četnost onemocnění a riziko vzniku alergií.
Ve vaší lékárničce by určitě neměly chybět
přípravky, které obsahují simethicon - jako
tradiční a prověřenou účinnou látku, která
pomáhá při kojeneckých kolikách. Pokud

Již v prvních hodinách po porodu, nejpozději do 24 - 36 hodin života, vyloučí novorozenec stolici, která se označuje názvem
smolka a má svoji typickou barvu i zápach.
Pokud se vyloučení do této doby nepodaří, mohou být příčinou zácpy střevní potíže
(např. Hirsprungova nemoc). U dětí s tímto
onemocněním se zácpa projevuje již během
pár týdnů až měsíců života, je pro ni typické vzedmuté břicho a dětské neprospívání.
I kdy se zácpa může objevit v každém věku,
u plně kojených dětí není obvyklá. Vyprazdňování bývá u kojenců díky mateřskému
mléku poměrně snadné, stolice bývá měkká,
k vyprazdňování dochází několikrát denně.
Naopak u dětí krmených umělým mlékem
dochází k zácpě častěji, z těchto důvodů
jsou vhodná mléka obsahující probiotika.
Zhruba polovina případů zácpy se objevuje u dětí ve věku do jednoho roku života,

Barbora Špotáková

je naší spokojenou zákaznicí, staňte se jí i vy!

• U nás si vybere každý – více než 15.000 výrobků
v nabídce a více než 40.000 výrobků skladem
• Poštovné zdarma již při objednávce nad 850,-Kč
• Bezplatná zákaznická linka 800 500 450
• Člen APEK – certifikát kvality APEK

www.pinkorblue.cz
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a to převážně u kojenců v období zavádění umělé stravy nebo zařazení prvních
příkrmů. Důvodem bývá menší množství
vypitých tekutin (mléka) a složení prvních
příkrmů z potravin, které tuto zácpu způsobují (banán, rýže, mrkev a ostatní zelenina). Jako prevence zácpy je vhodné do
příkrmu přidat odstříkané či umělé mléko
nebo kojenci podávat společně s jídlem více
jiných tekutin (voda, ovocné šťávy, čaj), příkrm omastit (přidat lžičku olivového oleje).
Dalším obdobím, kdy se v dětském věku
vyvíjí zácpa je:
•
•
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batolecí věk - během trénování vyprazdňování na nočník či toaletu
předškolní věk (nástup do školky) důvodem může být stres nebo nedo-

•

statek soukromí pro vykonání potřeby
školní věk

Déletrvající zácpa může být projevem i jiného onemocnění, jako je např. celiakie
(nesnášenlivost lepku), onemocnění štítné žlázy či vrozených vad trávicí soustavy.
Často se jedná o funkční onemocnění, kdy
dítě cítí při vyprazdňování bolest, a proto
se snaží další vyprazdňování stolice oddalovat. Přitom dochází ke hromadění stolice ve střevě, v některých případech může
dojít až k poškození svěrače konečníku.
Dítě tak již necítí nucení na stolici a problém je nutné řešit vždy s pomocí lékaře.
V léčbě zácpy se přistupuje komplexně.
Stolici je nutno změkčit, aby se usnadnila
defekace. Je nutné zařadit do jídelníčku

hlavně ovoce, zeleninu, popřípadě šťávy
z kompotů.
Domácí opatření proti zácpě
•
zvýšit podíl vlákniny ve stravě - čerstvé i sušené ovoce a zelenina, nejlépe švestky, meruňky, hroznové víno,
jablka, hrušky, hrášek, zelené fazolky
nebo brokolice. Z ostatních potravin
jsou vhodné např. ovesné vločky nebo
celozrnné pečivo.
•
omezit potraviny, které vyvolávají zácpu - rýže, mrkev, banány, čokoláda,
bílé pečivo, ...
•
zařadit do jídelníčku probiotika - některé probiotické kmeny jsou v přirozené formě obsaženy ve fermentovaných (kysaných) mléčných výrobcích
– v jogurtech, kefírech apod. Jsou to
hlavně různé kmeny rodu Laktobacillus a Bifidobacterium, jejichž vhodnost byla prokázána fyziologickou
přítomností u zdravých jedinců a prospěšností kvašených mléčných výrobků. Patentovaný druh mléčné bakterie
Lactobacillus reuteri Protectis s výjimečnými vlastnostmi obsahují například různé probiotické kapky.
•
zvýšit příjem tekutin - vhodné jsou
kromě vody také ovocné a zeleninové
šťávy, nevhodné jsou naopak slazené
nápoje a černý čaj
•
zajistit dostatek pohybu - u nejmenších kojenců to může být cvičení nožičkami (přitahování k bříšku) a častější polohování na bříško
•
cvičit pravidelné vyprazdňování - cílem nácviku je, aby dítě začalo správně vnímat přirozené nucení na stolici
a vyprazdňovalo se pokud možno pravidelně. Nejsnadnější je vyprázdnění
zhruba 15 - 30 minut po jídle, nejlépe po snídani. Nácvik by měl probíhat
v klidu, aby se nestal dalším zdrojem
stresu pro dítě.
Pokud se nedaří odstranit zácpu výše
uvedenými opatřeními a naopak se přidávají další problémy, jako je bolest bříška,
nechutenství, silná bolest při vyprazdňování nebo se ve stolici dokonce objeví
krev, je nutná konzultace s pediatrem.
Farmakologická léčba zácpy (např. laxativy)
by měla být vždy v rukou lékaře.
Text: Jana Abelson Tržilová
Foto: Shutterstock.com
Zdroj: ordinace.cz. baby-online.cz,
e-mimino.cz , naseporodnice.cz
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Lžička plná ovoce
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Budete se stěhovat?
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Ovocné Svačinky Hamánek jsou tvořené kombinací
100 % ovoce bez přidaného cukru nebo jemného
tvarohu, který zajistí dětem dostatečnou porci
bílkovin a skvěle je zasytí. Navíc praktické, lehké
a nerozbitné balení Svačinek je možné vzít s sebou
na výlety či do aquaparků, kde nejsou z hlediska
bezpečnosti příkrmy ve skle povoleny.
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Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
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skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

SOUTĚŽ

Pošlete nám fotograﬁi svého dítěte a

získejte s Hamánkem jeden ze 4
rodinných wellness pobytů v Rakousku

pro 2 dospělé a 2 děti v Hotelu**** Sonnenpark,
včetně plné penze a volného vstupu do lázní
Sonnentherme Lutzmannsburg.
Soutěžíme také o košíčky plné Hamánků. Soutěž probíhá
od 15. 9. do 30. 11. 2014. Podrobné informace včetně
vstupu do soutěže na: www.soutez-hamanek.cz

www.sonnenpark.at, www.sonnentherme.at
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Nikdo nebude polemizovat o tom, že děti jsou to nejdražší, co máme a že
je chráníme jako oko v hlavě. Rádi jim dopřejeme vše, co si přejí. Jenomže,
někdy tím naděláme víc škody, než užitku. To když se třeba netrefíme při
výběru hraček…
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DĚTI A NEBEZPEČNÉ

HRAČKY
INZERCE
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Při návštěvě hračkářství rodiče často žasnou
nad sortimentem a množstvím hraček, které jsou dnes pro děti k dostání. Jen s nostalgií vzpomínají na první mrkací panenky,
lego nebo jednoduchou autodráhu, s níž
si hráli několik let. A tak procházejí uličkami regálů a obdivují se nejrůznějším multifunkčním hračkám, které slouží k rozvoji
jemné a hrubé motoriky, zrakového či sluchového vnímání apod. Jenže ne vždy hračky splňují kritéria stanovená pro materiál
a zpracování, která musí být při jejich výrobě dodržena. Náš trh je zavalen čínským
zbožím – osmdesát procent hraček na
evropském trhu tvoří právě hračky z Číny,
které jsou ve většině případů nebezpečné,
a to buď kvůli svému chemickému složení
či mechanickému provedení.
Není tedy výjimkou, že rodiče koupí svému
novorozenému miláčkovi hrazdičku, o níž
se ještě ten večer ve zprávách dozvědí, že
je zdraví nebezpečná, nebo si pro první pobyt u vody vyberou kruh, který však obsahuje několikrát více ftalátů, než je povoleno. Časté používání zdravotně závadných
hraček pak může vést k poškození zdraví
dětí, které se často projeví až se zpožděním několika měsíců či let. A dohledat jeho
příčinu je pak prakticky nemožné. Je vůbec
možné se v záplavě dětských hraček vy-
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znat a kupovat vždy jen ty nezávadné
a ověřené? Prvním pravidlem je neku
povat levné hračky na vietnamských
tržištích, ale dát přednost kamennému obchodu. I zde sice najdete
hračky s původem z Číny, jejich podíl
však není tak vysoký jako v prvním
zmíněném případě. Přestože dnes
i drahé hračky od renomovaných
výrobců mají na etiketě uvedeno, že
jsou vyrobeny v Číně, výrobci těchto
hraček deklarují dodržování stejných
bezpečnostních norem jako v zemi
jejich původu. Jistotu nemá zákazník
nikdy, ale pravděpodobnost, že koupí
padělek ve značkovém obchodě, je
mnohonásobně nižší než na tržišti.
V současnosti je však asi nejjistější zárukou koupě hraček s nezávisle ověřenou
kvalitou. Takové nezávislé ověření kvality
garantují značky „Bezpečná a kvalitní hračka“ a „Bezpečné hračky“. Právo označovat
své výrobky značkou „Bezpečná a kvalitní
hračka“ v Programu Česká kvalita mají ti
výrobci, kteří splní požadavky dané „Směrnicí s kritérii pro hodnocení bezpečnosti
a kvality hraček“. Druhá značka „Bezpečné
hračky“ je vydávána Institutem pro testování a certifikaci (ITC).

KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK DOZVĚDĚT VÍCE O ZAKÁZANÝCH
HRAČKÁCH NEBO HRAČKÁCH
CERTIFIKOVANÝCH UVEDENÝMI
ZNÁMKAMI KVALITY?
•

Česká obchodní inspekce (ČOI) na
svých stránkách pravidelně informuje
o dětských hračkách, které byly zachyceny v rámci systému RAPEX nebo
neodpovídají normám ČSN a mohly
by způsobit poškození zdraví vašeho
dítěte.

INZERCE

CHODÍCÍ
TYGŘÍK

Radost
z toho, že
můžu lézt
s kamarádem!

Veselý, barevný tygřík je
legrační hračkou, která
se jemným dotykem
začne pohybovat vpřed.
Tím děťátko stimuluje
k vlastnímu pohybu
a novým objevům. Tygřík
chodí, vydává zvuky
a chrastí, čímž rozvíjí
motoriku a smyslové
vnímání.
Věk: od 9 měsíců

www.fisher-price.cz
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•

•

•

Časopis dTest provádí nezávislé a odborné testy spotřebitelských výrobků,
mj. i výrobků pro děti.
Na stránkách Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha se dozvíte
více o zásadách udělování ochranné
značky „Bezpečná a kvalitní hračka“.
Institut pro testování a certifikaci uve
řejňuje na svých stránkách kromě
pravidel pro získání ochranné známky „Bezpečná hračka“ také seznam
hraček s oprávněním používat tuto
značku.

V současné době platí legislativa, dle níž
hračky, které jsou k nám dováženy ze zahraničí, musí získat značku shody „CE“.
Ta se však zakládá pouze na prohlášení výrobce, že daný výrobek splňuje legislativu
země, do níž je dovážen. Vše je tedy založeno na důvěře ve výrobce. V té souvislosti
upozornila před lety na další znepokojivou
informaci europoslankyně Zuzana Roithová, která poukázala na to, že výše uvedená značka „CE“ není v EU chráněna proti
zneužití a Číňané ji používají jako zkratku
označující China Export. Neznalý zákazník
se pak může domnívat, že jím zakoupená
hračka je bezpečná, protože je označena
touto značkou, zatímco tomu může být
právě naopak.
V čem se navíc liší hračky označené značkou „CE“ od hraček s ochrannou známkou
„Bezpečné hračky“? U první skupiny stanovuje věkovou kategorii hračky výrobce,
zatímco u „bezpečných hraček“ ji určuje
odborník. Dále při testování vlastností běžných hraček se obvykle testuje pouze prototyp výrobku. Při získání značky „Bezpečné hračky“ se kromě prototypu testuje také
výrobek ze sériové výroby. Hračky označené
touto známkou jsou navíc pravidelně kontrolovány Institutem pro testování a certifi-
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kaci. Tento institut také vede registr certifikovaných hraček včetně fotografií, který
může spotřebitelům usnadnit jejich výběr.

PROVĚŘTE SI SAMI, ZDA
KUPUJETE BEZPEČNOU HRAČKU:
•
•

•

Z hračky nesmí být cítit chemický zápach.
Nesmí se snadno odřít – zkuste ji cvičně podrobit menšímu tlaku, například
třením o hrubší povrch apod.
Prověřte, zda z hračky nevypadávají
malé částečky.

PRO MALÉ DĚTI RADĚJI KVALITU
ZA VYŠŠÍ CENU
Laciné hračky z plastu od asijských výrobců nejsou vždy dobrou volbou. Některé
z těchto výrobků mají bohužel nižší kvalitu. Zejména u lakovaných hraček hrozí, že
je dítě olízne a otráví se. Stejně tak různá
chrastítka se nehodí pro děti do tří let bez
dozoru, protože by mohlo dojít ke spolknutí nebo vdechnutí menších částí. Často se
i zdánlivě bezpečné hračky mohou proměnit v nevyzpytatelnou věc, která ublíží. Kontrolujte pravidelně stav hraček svých dětí.
A především, dejte přednost značkovým
kvalitním hračkám před jejich nekvalitními
napodobeninami.

JE DŘEVO HORŠÍ NEŽ PLAST?
Dřevěné hračky jsou v mnohých případech
nebezpečnější, než se od nich obecně čeká.
Po četném testování se zjistilo, že dřevěné
věci v sobě měly například nikl, který podporuje alergickou reakci kůže. V některých
dalších hračkách byla dokonce potvrzena
přítomnost formaldehydu. Na samotném
materiálu hračky tolik nezáleží. Dejte na
bezpečnostní značení a hračku si pro sebe
vyzkoušejte podle výše uvedených tipů.
Vždy dávejte přednost dřevěným hračkám,

které jsou ekologicky opracované.

„NEHRAČKY“ – POVOLIT NEBO
NEPOVOLIT?
Věci, které nejsou prvotně určené na hraní, nemusí být škodlivé, pokud při jejich
používání budete dětem nablízku. Dávejte
pozor zejména v případě, kdy děti manipulují s ovladačem nebo plastovými miskami.
Dbejte na to, aby se nedopatřením z ovladače neuvolnily částečky, které může vaše
ratolest spolykat. Plastové misky malým dětem raději rovnou zakažte, protože v sobě
mohou mít fosfáty a jiné škodliviny. V zásadě se nic špatného stát nemusí, ale vždy
mějte raději děti na očích po celou dobu
hraní.
Na závěr pár užitečných tipů, jak se vyhnout nebezpečným nehodám s hračkami:
•
Snažte se, aby bylo dítě navyklé již odmala po sobě hračky uklízet. Vyhnete
se tak nešťastným nehodám například
kvůli roztahaným hračkám na schodech nebo v předsíni.
•
Hračky nakupujte u důvěryhodných
prodejců, ti zpravidla běžně uznávají
reklamace.
•
Návody nezahazujte. Jedině díky přesné instruktáži smontujete hračku tak,
aby později dítěti nemohla ublížit. Ani
po přečtení návody nezahazujte a raději pečlivě uschovejte.
•
Odstraňte všechny obaly. S plastovými
sáčky a jinými druhy obalů by se mohly děti udusit.
•
Čtěte a berte v potaz údaje na obalech. Pakliže zde stojí, že hračka není
určena dětem do 36 měsíců, tak tento
fakt nijak neobcházejte a neriskujte
bezpečí svých dětí.
Zdroj: pruhonice-cestlice.cz,
poradna-topgal.cz
Foto: Shutterstock.com

ČESKÝ VÝROBCE HRAČEK
Tradiční české hračky vyrábí společnost Chemoplast BEC, a.s. se sídlem Pražská 1602/7
v Blansku. Příští rok oslavíme již 60 let na trhu.
Všechny naše hračky jsou ze zdravotně nezávadného materiálu a schválené institucí pro testování a certifikaci v ČR, jako bezpečný výrobek.
Z našeho výrobního programu je nejznámější stavebnice CHEVA, stolní hry
FOTBAL a HOKEJ. Naše HOUPAČKY, SADY NA PÍSEK i BABY PROGRAM
vnímáte jako nejkvalitnější výrobky na trhu.
TIP NA SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE MIMINKO
CHRASTÍTKO, KOSTKA MIMI, KOSTKY FANTAZIE, KOSTKY PH nebo BABY
SET
Naše hračky si můžete zakoupit v prodejnách Bambule, Pompo, Wiky,
Teddies, Hopík, popřípadě přímo na stránkách WWW.CHEVA.CZ
Pozor soutěž:

Posílejte nám fotografie vašich dětí s naším výrobkem do 30.11.2014. 5
vylosovaných fotografií odměníme malým dárkem. Fota posílejte na
email: petrilakova@chemoplast.cz. Výherce zveřejníme na našich
stránkách.
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MLÉČNÝ TUK
DŮLEŽITÝ ZDROJ ENERGIE PRO NEJMENŠÍ
V poslední době se stále více diskutuje o významném vlivu časné výživy na
zdraví dětí v dospělosti. Pro správný růst a vývoj dítěte je neodmyslitelná
vyvážená strava se zastoupením všech důležitých složek – bílkovin, tuků,
sacharidů, vitaminů a minerálních látek.

INZERCE
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Velmi často se stává, že maminky z obavy,
aby jejich děťátko netrpělo obezitou, mají
tendenci odmalička své dítě krmit nízkotučnými potravinami a chrání je před jídly
připravovanými na tuku. A právě to je chyba. Dítě tuky potřebuje pro správný růst
a vývoj. Tuky jsou také významným zdrojem energie. Nevyřazujte je tedy z dětského
jídelníčku úplně.
Kojené děti obvykle dostávají dostatek
všech živin včetně mléčného tuku prostřednictvím mateřského mléka, které je
pro výživu nejmenších to nejlepší. Až 50%
energetického příjmu kojence je zajištěno
právě z tuků.
Děti, které nemohou být kojeny, získávají
dostatek energie a důležitých živin prostřednictvím náhradní mléčné výživy. V posledních letech převažuje tendence zařazovat do jídelníčku vyšší podíl rostlinných tuků
na úkor živočišných. Nicméně, úplné vyřazení živočišných tuků z jídelníčku kojenců
a dětí není z výživového hlediska žádoucí.
V kojenecké výživě by se tedy měla využívat
kombinace rostlinných a živočišných tuků
zejména mléčného tuku.
Snahou výrobců kojenecké mléčné výživy
je co nejvíce se přiblížit složení mateřského mléka. Kojenecká mléčná výživa by tedy
měla po vzoru mateřského mléka obsahovat také mléčný tuk, tuk živočišného pů-
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vodu. „Mateřské mléko obsahuje 3 – 5%
mléčného tuku, který tvoří až polovinu
energetického příjmu,“ říká pediatrička
a endokrinoložka MUDr. Veronika Cirmanová a dodává: „Mléčný tuk se vyznačuje
velmi dobrou stravitelností díky vyššímu obsahu mastných kyselin s krátkým a středně
dlouhým uhlíkatým řetězcem. Kromě toho,
že je významným zdrojem energie, je také
důležitý pro vstřebávání vitaminů A, D, E
a K rozpustných v tucích.“ Proto je velmi
důležité v případě, že maminka nemůže
dítě kojit, najít odpovídající náhradu, která
také obsahuje mléčný tuk. Mléčný tuk se
významnou měrou podílí na senzorických
vlastnostech připraveného mléka – dodává
mu lahodnou mléčnou chuť bez potřeby
zvýrazňovat chuť přidáváním mléčného
aroma, což připívá k jeho dobrému přijímání kojenci a dětmi.

•

JAK POZNÁM, ŽE KOJENECKÉ
MLÉKO OBSAHUJE MLÉČNÝ
TUK?
•

•

•

•

•

•
•

Mléčný tuk je významným zdrojem
energie
Tuk je jednou z klíčových složek výživy, která je důležitá pro růst a vývoj
dítěte.
Tuk je důležitý pro vstřebávání vitaminů A, D, E, K rozpustných v tucích.
Významnou měrou se podílí na chuti

Důležité je sledovat pečlivě informace
na obalech. Kromě nutričních hodnot
(energie, obsah sacharidů, bílkovin,
tuků, vitaminů, minerálních látek…)
i složení.
Ve složení musí být vyjmenované
všechny složky v sestupném pořadí,
které se do kojeneckého mléka přidávají.
Pokud je v mléce mléčný tuk, najdete ve složení např. složku: plnotučné
mléko.
Jestliže kojenecké mléko mléčný tuk
neobsahuje, je ve složení uvedeno
odtučněné mléko a zdrojem tuku jsou
pouze rostlinné oleje.
Pouze ve složení mléka Sunar najdete plnotučné mléko, které je zdrojem
mléčného tuku.
Pozor! Mléčné aroma není totéž co
mléčný tuk.
Zdroj: Hero
Foto: Schutterstock.com

GENERÁLNÍ PARTNER

PROČ JE MLÉČNÝ TUK TAK
DŮLEŽITÝ?
•

mléka
Dodává mléku lahodnou mléčnou
chuť, která nemusí být zvýrazňována
přidáváním mléčných aromat.

•

•

BUPI
kosmetika
Dotek přírody
pro vaše nejmenší

S obsahem přírodních
účinných látek
BEZ parafínů, alkoholu,
barviv a alergenů

www.bupi.cz
INZERCE
inzercia.BUPI.210x148,5.jesen.indd 1

19.9.2014 15:03
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UŽ MÁTE
ZOUBKY?
První zoubek, to je velká událost. Najde ho
maminka, nebo tatínek? A opravdu už se
klube? Jenomže tím skvělé zážitky se zoubky
obvykle končí. Dost často je totiž doprovází
bolest a pláč, takže žádný další už toužebně
neočekáváme.
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zaregistrujeme téměř pokaždé. Nakonec
i u nás dospělých platí, že prodělanou bolestí roste naše duše.

NEZAPOMEŇTE NA KARTÁČEK

Doba růstu zoubků je zároveň obdobím
velké vývojové proměny, a to pro dítě nemusí být vždy jednoduché. Nejčastějším
průvodním jevem při prořezávání zubů je
proto mrzutost, pláč, zesílené slinění, někdy i mírné nechutenství. Některé děti jako
by se ve vývoji vrátily o pár týdnů zpět. Klubající se zoubek poznáme podle zarudlého
zduření na dásni, někdy může být tvářička
na té straně, kde zub roste, rozpálenější
a zarůžovělá.

JAK MŮŽEME DÍTĚTI POMOCI?
Velmi rády děti koušou do suchého, ohlazeného kořene lékořice, zavěšeného na
šňůrce: tlak kořene na dáseň pomáhá
zoubku na svět, navíc je lékořice nasládlá
a obsahuje protizánětlivě působící látky.
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Nemáme-li lékořici k dispozici, nahradí ji
chlebová kůrka. Musí být jenom dostatečně velká, aby u nejmenších dětí nehrozilo
její spolknutí. Z homeopatik se osvědčila
Chamomilla. Mnohým dětem také pomáhají kousátka, která se dají chladit do ledničky, a poté příjemně chladí rozpálenou
dásničku. K dostání je i roztok na znecitlivění dásní, kterým se bolavé místo potírá.
Pokud dítěti vyskočí teplota, doporučuje se
podat mu lék proti teplotě. Určitě bychom
neměli automaticky dítěti podávat léky proti bolesti nebo dokonce prášky na spaní: jejich vedlejší účinky mnohonásobně převýší
přínos v podobě krátké úlevy od bolesti.
Odměnou za několik probdělých nocí nám
bude po prořezaném zoubku malý skok
ve vývoji dítěte, který při troše pozornosti

Někdy se maminky ptají, kdy začít zoubky čistit. Odpověď je jednoduchá - čistit
je třeba již úplně první zoubek. Je dobré
navyknout dítě na čištění 3x denně, i po
obědě, nebo alespoň po každém sladkém
jídle. Omezení cukru v potravě je tou vůbec
nejlepší prevencí zubního kazu. Fluoridy
v zubních pastách nebo fluoridové tablety
krom výjimek neřeší příčinu vzniku zubního
kazu, nýbrž následky, nemluvě o jejich vedlejších účincích. Dítě do 2 let spolyká téměř
všechnu zubní pastu a ještě u prvňáčka je
spolykané pasty nezanedbatelné množství:
proto doporučuji používat pasty nezatěžující zažívání dítěte: tj. zubní pasty nepěnivé
(bez obsahu tensidů) a co možná bez obsahu syntetických látek.
-ifFoto: SAMphoto.cz, shutterstock.com
Zdroj: MUDr. Lukáš Dostál – Šleda
doktorka.cz, Mojedite.cz

Podzimní
inspirace

Lehké, jemné mýdlo na ruce
INZERCE
voux.jesen.210x148.indd 1

19.9.2014 15:04

si čistí zoubky z Čech

www.krasnyusmev.cz

Malé Šmoulíky má rádo snad každé
dítě. Kdo by také jejich roztomilosti
odolal. Abychom pro naše děti garantovali maximální kvalitu a účinnost zubní péče, vyrábíme produkty
dětské zubní hygieny Šmoulové přímo v ČR. Ať už zvolíte zubní pastu,
blikající kartáček, kartáček s krytkou, nebo ústní vodu, s oblíbenými
Šmoulíky můžete motivovat Vaše
děti ke kvalitní a pravidelné zubní
hygieně. S hrou a radostí je učíte
hygienickým návykům. Výrobky,
které si zamiluje každé dítě zakoupíte v obchodech Kaufland, Ahold, Globusu, Rossmann, lékárnách a na www.krasnyusmev.cz

Předškoláček
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Vaše děťátko už není žádné batole, den co den ho vodíte do školky a spolu
se spoustou dovedností jistě získalo i nějaký ten zlozvyk. Nastává období,
kde už není ochotné bez výhrad konzumovat zdravé potraviny, které mu
nabízíte. Dříve nebo později objeví kouzlo párku v rohlíku hamburgeru
a coly.
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Předškoláček
z organismu.
Kromě dostatečného přívodu energie potřebuje dítě předškolního věku ke svému
růstu a vývoji i dostatečný příjem kvalitních
surovin.
•
Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, a to
živočišného i rostlinného původu.
•
Podíl tuků na celkovém energetickém
příjmu by neměl poklesnout pod 27
%, a může dosáhnout až 32 %. Důležité je dostatečné zastoupení polynenasycených mastných kyselin, obsažených v rostlinných olejích i rybách.
•
Celkový příjem cholesterolu by denně

SNÍDANĚ JE ZÁKLAD
Naučte své děti, že snídaně je opravdu základem dne, a proto by ji měly brát jako samozřejmost. Pokud i my dospělí snídáme za běhu černou kávu, nemůžeme od svých
ratolestí čekat, že usednou k bohaté cereální snídani. Ideální stav je, když dítě snídá 1
až 1,5 hodiny po probuzení. Vhodnou a zdravou variantou správné dětské snídaně jsou
cereální výrobky. „Častým dotazem maminek je, od kdy je vhodné zařazovat cereálie do
dětského jídelníčku. Cereálie, tedy lepek, zařazujeme od 6 měsíců věku miminka, neboť
v tomto období je již střevo připraveno,“ říká Mudr. Lenka Kejvalová, dětská lékařka.
Opakovaně odborní lékaři apelují, že pozdější zavádění lepku nemá vliv na nižší výskyt
alergií například celiakie, vlastně naopak. Pokud střevo dítěte tzv. šetříme, neumí si
v pozdějším věku poradit s trávením lepku a může být náchylnější k paradoxní reakci či
nesnášenlivosti. Celozrnné resp. plnozrnné výrobky jsou vhodné až od roku věku dítěte.
Ovesnou snídani ve formě Mysli do mléka či jogurtu je možné zavádět již u dětí cca
od tří let. V tomto věku je dítě většinou schopné dostatečně kousat a rozmělnit stravu
a také dostatečně zapít čajem, aby byl dosažen příznivý účinek obsažené vlákniny.
Upozorňuji vás, že s tím naprosto nic nenaděláte. Mnohem zásadnějším argumentem, než vámi omílaným: není to zdravé je
– chutná to a jedí to všichni. Nezbývá, než
najít kompromis. Občas zamhouřit obě oči
a kalorickou nezdravou bombu „obložit“
jinak vyváženým a zdravým jídelníčkem. Jenomže, jak by měl vlastně vypadat?

JÍDELNÍČEK PRO VAŠEHO
PŘEDŠKOLÁČKA
Zdravé dítě předškolního věku (od tří do
šesti let) roste přiměřeně podle genetického kódu, který získalo od svých rodičů.
Potřeba přívodu energie pro předškolní dítě
se dále zvyšuje, s jednotkou hmotnosti (kg)
se však oproti předchozímu období života
(batolete) snižuje. Například energetická
potřeba pětiletého dítěte (v tomto věku
nezávisle na jeho pohlaví) je z 50 % určena k zajištění bazálního metabolismu (tedy
udržení základních životních procesů organismu v době klidu), kolem 26 % energie
dítě potřebuje ke své pohybové aktivitě
a 12 % energie potřebuje organismus dítěte k tomu, aby byl zajištěn jeho přiměřený
růst. Zbývající energie se ztrácí při metabolických procesech spojených se zpracováním výživy či vyloučením jejich produktů
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neměl překročit 100 mg na 1000 kcal,
(např. 100 mg cholesterolu obsahuje
asi 40 g másla, 60-90 g vepřového
masa, 100 g sádla nebo šlehačky, ale
až 700 ml mléka). Zkuste tedy nahradit některé živočišné tuky rostlinnými.
•
Příjem sacharidů by měl uhradit jak
energetickou potřebu, tak potřebu
vlákniny. Sacharóza (cukr, sladkosti)
by měla být konzumována s mírou,
odpovídající asi 10 - 12 % celkového
přívodu energie. V tomto věku, pokud
pro to nejsou dietní důvody, není třeba zaměňovat cukr náhradními sladidly. To se netýká medu, med je sladidlo přírodní.
Neméně důležitý je samozřejmě příjem
vitamínů a minerálních látek. Děti navštěvují kolektivní zařízení a setkávají se zde
více s různými infekty. V závislosti na svém
imunitním stavu jim pak podléhají nebo naopak odolávají. Co by jim tedy ještě určitě
nemělo chybět?
•
Vitamíny A, B, C a E. Velkou měrou
je dodá ovoce a zelenina. Obiloviny
(chléb, těstoviny a další) jsou především zdrojem vitaminů skupiny B.

•

•

Z tuků je nejvhodnější používat oleje,
které jsou bohaté na vitamin E, dále
čerstvé máslo, případně i smetanu, ve
kterých je dostatek vitaminu A.
Vitamin D vzniká v kůži z provitaminů
působením slunečního záření, takže
v létě je jeho příjem touto cestou je
většinou dostačující. V zimním období
se doporučuje denní dávku zvýšit až
na 10 µg.
Z minerálních látek je velmi důležitý
dostatek vápníku a železa, dále sodíku, draslíku, a hořčíku, ze stopových
prvků zinek, měď a selen. K zajištění
těchto látek je proto nutné, aby v potravě měly děti nadále dostatek mléka,
masa, ale i ovoce a zeleniny.

NAŠE DÍTĚ ŠPATNĚ A MÁLO JÍ!
CO S TÍM?
To je častá otázka, se kterou se rodiče obracejí na dětského lékaře. Lékař musí posoudit, zda to není projev nějakého onemocnění. Často však žádné nenajde. Všechny
děti nejsou stejné, rodiče či prarodiče mají
na děti různé nároky. Dobrým ukazatelem toho, zda má dítě dostatek výživy, je
sledování jeho váhy a výšky či jejich změn
v určeném časovém intervalu. Tyto údaje je
nutné posoudit ve vztahu k údajům ostatní
populace. Slouží k tomu křivky růstu a vývoje dětí dané populace. Má-li dítě opravdu
nedostatek výživy, projeví se to v opožďování jeho vývoje a měli bychom se poradit
s lékařem.

JAK SE VYHNOUT POTÍŽÍM PŘI
JÍDLE
•

•

•

•

•

Předkládejte dítěti rozmanitou stravu
a dejte mu alespoň částečně příležitost, aby si samo vybralo, co bude jíst.
Netrestejte je, když určité jídlo nechce,
ale ani neodměňujte, že jiné jídlo sní
bez protestů („Sněz tu mrkvičku a pak
si můžeš jezdit na tříkolce.“)
Nevěnujte příliš mnoho času přípravě
jídla zvlášť pro dítě – pak je to pro vás
mnohem horší, když jídlo nechce jíst.
Jestliže se dítě loudá s jídlem, nespěchejte na ně. Je normální, že jí pomaleji než dospělí.
Nenuťte dítě, aby snědlo víc, než
samo chce. Jestliže normálně roste, je
zřejmé, že jí dost.

-ifFoto: SAMphoto.cz,
shutterstock.com, Emco
Podle Velké knihy o matce a dítěti E. Fenwickové (Perfekt, Bratislava 2000) MUDr.
Petr Tláskal, CSc., FN Motol, nutrivit.cz
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INZERCE

Legendární a celosvětově úspěšná
party hra v rodinné verzi. Hráči se
rozdělí do týmů po dvou a více. Hra
má 3 kola a v každém kole jeden
zástupce týmu popíše nebo předvede
během
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sekund

co

nejvíce

Soutěž o balíčky Uncle Ben´s
Chutnou a zdravou večeři připravíte snadno
a rychle díky omáčkám a rýži Uncle Ben´s. Omáčky
jsou vyrobené výhradně z čerstvých surovin, mají
100% přírodní složení. Rýže Uncle Ben´s po
uvaření nelepí, není polámaná a má vynikající chuť.

známých pojmů, zvířat a povolání,

Soutěžní otázka:

které jsou na kartách. V prvním kole

Rýže Uncle Ben´s si zachovává více vitamínů

hráči popisují slovy, ve druhém pouze

a minerálních látek, protože je upravena procesem:

jedním slovem a v posledním kole

a) pasterizace

předvádějí pantomimu. Balíček karet

b) parbolizace
Odpovedi posílejte na adresu soutez@rodinaaja.cz,
heslo Uncle Ben´s

se předává mezi týmy, dokud není
vyčerpán.

Simply, svačinka, která vás dostane
– jednoduše!

Espumisan® kapky

Lehké, křehké, neodolatelné! Přesně takové jsou RACIO

Když vaše miminko trápí nafouklé bříško

rýžové minichlebíčky nové řady Simply. Podmanivě ra-

a prdíky, použijte kapky Espumisan. Stačí

finované příchutě karotky, medu či pomeranče vám do-

podat 5 až 10 kapek na lžičce před každým

slova zamotají hlavu a zdravá svačina v praktickém balení právě pro jednoho

kojením nebo přidat stejné množství do

strávníka se stane jedním z vašich nejoblíbenějších

lahvičky s kojeneckou výživou. Kapky

denních jídel. Jsou

Espumisan s účinnou látkou simetikon

100%

přírodní,

pomáhají ulevit dětskému bříšku.

bez konzervačních

Lék Espumisan® kapky 100 mg/ml

či jiných přidaných

obsahuje simetikon. Pečlivě si pročtěte

látek a navíc bez-

příbalový leták. K vnitřnímu užití.

lepkové. Více na
WWW.RACIO.CZ

Sladký kaštanový podzim s horkými novinkami
LEDOVÉ KAŠTANY Vlašský Ořech a LEDOVÉ
KAŠTANY Extra Hořké
LEDOVÉ KAŠTANY nabízí unikátní požitek, který vzniká kombinací intenzivní chuti, ledového pocitu a pomalu se
rozpouštějícího čokoládového kaštánku.
Najděte si svého favorita
v limitovaných edicích Vlašský
Ořech či Extra Hořké nebo v originálních variantách LEDOVÉ KAŠTANY originál či LEDOVÉ KAŠTANY bílé
a užijte si sladký kaštanový podzim.

Silák jménem Bupi BABY
- mýdlo na skvrny a na praní

Nové mýdlo Bupi BABY je určeno k odstranění skvrn, které během
dne ulpí na dětském oblečení. A že jich občas je!
Vychází z tradiční receptury a kvality mýdla Palma Kokos,
ale je upravené tak, aby v žádném případě nedráždilo
jemnou dětskou pokožku.
Neobsahuje alergeny, ropné složky, enzymy, fosfáty
barviva, bělidla ani zesvětlovače. Je dermatologicky
testované a příjemně voní!

BIOKOSMETIKA SALOOS
Vyzkoušejte špičkovou přírodní biokosmetiku s jedineč-

Lotosový květ do vaší koupelny

ným bio arganovým olejem, rozzáří vaši unavenou pleť
i duši. Pro své výjimečné účinky se bio arganový olej

Tajemství lotosového květu spočívá v jeho čistotě,
přesněji v jeho samočistící schopnosti. Květy
lotosu mohou být vystaveny bahnu, dešti nebo
prachu přesto se nikdy neušpiní. Využijte schopností této květiny i vy! Čiré mýdlo Voux Lotos
Flower je bez jakýchkoliv barviv, jemně voní,
hydratuje a zanechá pokožku rukou na dlouhou
dobu jemnou a čistou.

často označuje jako „marocké zlato“. Regeneruje všechny typy pleti, dodává jí výživu
a mladistvý vzhled, zpomaluje její stárnutí a pomáhá i při
dermatologických problémech.
Smyslná růže, zklidňující levandule a lemon tea tree vás příjemně naladí.
www.saloos.cz

DVĚ OVOCNÉ KOJENECKÉ VÝŽIVY S DÁRKEM
Hamánek představuje nová výhodná balení dvou
ovocných kojeneckých výživ s dárkem. Na výběr
máte ze čtyř druhů ovocných příkrmů: s banány,
s meruňkami, s broskvemi a s jablky. Ke každému
dvojbalení obdržíte zdarma minipiškoty, které
jsou speciálně určené malým dětem, a to nejen
svým složením, ale také menší velikostí. Dětem
můžete tyto piškoty podávat buď samostatně,
nebo je přimíchat do ovocného příkrmu
a připravit tak rychlou a sytou svačinku.

MEGAFYT PHARMA
DĚTSKÝ ČAJ S ECHINACEOU
•
•
•

Podporuje odolnost dětí v podzimním období
Vhodný již od ukončeného 6.měsíce věku
Bez éček, barviv a přidaného cukru

Ovocné skleničky od Hamánka jsou plné skvělé chuti
a zajistí bříšku vašeho miminka správnou péči v každé lžičce.

ČOKOLÁDOVÝ STROMEK PŘÍMO Z NEBE!

Parfém pro děti bez alkoholu L’eau de bébé od
značky Klorane Bébé uvádí naše nejmenší do

Chcete-li svým blízkým opravdu udělat radost, darujte jim novinku ORION Stromek MODRÉ Z NEBE, která potěší
i ty největší labužníky. Balení ve
tvaru dekorativního vánočního
stromečku v sobě ukrývá směs
oblíbených
čokoládových
bonbónů značky MODRÉ
Z NEBE.

kouzelného světa vůní.
Jeho něžná, nadčasová a neodolatelná vůně
spojuje jemné nóty pomerančového květu se
svěžími citrusy na jemné
pudrové bázi. Parfém pro děti je speciálně vytvořen pro jemnou a křehkou dětskou kůži,
neobsahuje parabeny, alkohol a barviva a je
hypoalergenní.
Může být použit rovněž na ložní prádlo, dětské
oblečení nebo pro maminky.

Limitovaná edice

Nekompromisní
a radikální kniha
o porodu, bondingu,
kojení, spánku,
nošení, plenkách
a pláči. Odhaluje
souvislosti mezi tím,
co na nás působí
v raném dětství,
a problémy v naší
společnosti.

Kniha rodičům
umožňuje detailně připravit
dívky na jejich
menstruační
cyklus a předat
jim pozitivní
pohled na
cyklickou
povahu jejich
ženství.

DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1, 608 242 993
Naše knihy s 20% slevou na www.dharmagaia.cz

Představujeme novinky roku 2014

K dostání v lékárně. 50ml za 399Kč

Zdraví
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Zdraví

JAK NA IMUNITU?
TIPY A RADY NA POSÍLENÍ ZDRAVÍ
Chřipka, viróza, angína, 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…
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Zdraví

Co říkáte tomu připravit si takovou malou
barikádu. Chce to hodně spánku, vitaminů,
pohybu a málo stresu.
Představíme vám deset stupňů ke zlaté
(imunitě).

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, 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...

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
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zásadní vitaminy nedodat tělu i jinak.
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.

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.

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.

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!

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

INZERCE

NOVIN

mixy dě

KA

tských

čajů

ovocných
a černých
dětských čajů

K DOSTÁNÍ POUZE V LÉKÁRNÁCH

Zdraví

v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku,
jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se i porozhlédnout po světě - Egypt
vás může inspirovat svým čajem karkade
(ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem
zeleným a Inkové lapachem.

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů v ovoci
a zelenině v našich obchodech, stejně zůstává 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.

NAŘEDĚNÁ OBRANA
Homeopatie vzbuzuje zásadně protikladné
postoje: buď ji šmahem odmítáte jako šarlatánství, anebo ji uznáváte jako účinnou
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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.

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 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 nesmy sl 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.

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.
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!

-ifFoto: Schutterstock.com
Zdroj: idnes.cz

vysoká životaschopnost probiotických bakterií díky patentované technologii Probiocap®
vysoká odolnost proti kyselosti žaludku chutný ovocný prášek v sáčku, určen pro přímé
nasypání do úst možno smíchat s jídlem, určeno dětem od 1 roku
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Pokud již jste měli co do činění s atopickým
ekzémem, jistě víte, o čem bude řeč. O kůži,
která svědí tak, že si ji rozškrábeme až do
krve a bolesti při každém pohybu rozpraskané
pokožky. A to samozřejmě mluvíme jen o části
potíží, které může způsobit atopický ekzém.
Proto je řada pacientů ochotná vyzkoušet
cokoliv, o čem se domnívají, že jim to pomůže.
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V Evropě se počet atopiků pohybuje mezi
třiceti až čtyřiceti procenty populace a jedinců s klinickými projevy atopie je kolem
dvaceti až pětadvaceti procent. V České republice trápí atopický ekzém 800 000 lidí,
především dětí do čtyř let.
Atopický ekzém je dán z části genetickou
dispozicí, pokud mají atopický ekzém oba
rodiče, je pravděpodobnost, že se projeví
u dítěte, pětasedmdesát procent. „Kromě
genetiky hraje roli také dysregulace imunitních mechanismů, porušená bariérová
funkce epidermis a přítomnost bakterie
Staphylococcus aureus,“ popisuje doktorka Stanislava Polášková z Dermatovene
rologické kliniky VFN a 1. LF UK.

OHROŽENÁ MIMINKA
Nemoc často začíná již v kojeneckém věku,
ale ani pozdější objevení choroby není
vzácností. Bývá často spojena s dalšími atopickými projevy, například se sennou rýmou
nebo astmatem. „Termín atopický dobře
vystihuje abnormální, atypickou a často
nečekanou odpověď kůže a sliznic na nejrůznější zevní i vnitřní provokující podněty,“
říká lékařka.
Nejnepříjemnější je kojenecká forma atopického ekzému, která se zpočátku často
nepozná, a někteří lékaři jej zaměňují například s potničkami. Začíná obvykle mezi
druhým a čtvrtým měsícem silně svědícími
výsevy skupin pupínků i puchýřků na tvářích nebo ve vlasech, které se mohou rozšířit na celou hlavu, trup i končetiny. Často
dochází ke vzniku mokvajících ložisek, kte-
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rá se pokrývají strupy,“ vysvětluje Stanislava
Polášková.
Dětská forma atopického ekzému postihuje batolata a děti předškolního věku. Nejčastějšími lokalitami této formy jsou loketní
a podkolenní jamky, šíje, krk, místa kolem
kotníků, nárty a zápěstí. Často bývají postiženy ruce i obličej, především víčka a okolí
úst. K mokvání nedochází často, jde spíše
o suché chronické projevy – zdrsnění a vysušení kůže s občasnými akutními fázemi,
které s projevují jako zčervenání a svědění.
U dospělých a dospívajících zůstává atopický ekzém lokalizován v ohybových partiích
končetin, postižena je i horní část hrudníku, ramena, krk, obličej a často i ruce.
Hlavním příznakem všech klasických forem
této nemoci je svědění, které přichází v záchvatech.

NA PREVENCI MYSLETE UŽ
V TĚHOTENSTVÍ
Prvotním krokem po diagnostikování atopického ekzému by měla být úprava životosprávy a domácího prostředí. Je třeba
odstranit všechny provokační a zhoršující
faktory. Často je možné (v rodinách, které
jsou v tomto směru rizikové) atopickému
ekzému předejít preventivními opatřeními ještě před narozením potencionálního
pacienta. Těhotná žena v druhé polovině
gravidity a kojící žena by měla vynechat ve
svém jídelníčku ryby, vejce a ořechy, které
jsou nejčastějšími potravinovými alergeny.
Optimální je co nejdelší doba kojení. Pro
dítě je nejlepší výlučné kojení do šesti mě-

síců. V případě, že matka kojit nemůže, je
dobré, aby dítě dostávalo speciální mléčné
přípravky se sníženým obsahem alergenů.
Ze stravy dítěte by rodiče měli vyřadit vaječný bílek až do věku jednoho roku.
„Po druhém roce již nemá dietní opatření
zásadní význam. Hlavní roli v tomto období
hrají alergeny ze zevního prostředí a infekce. Ve školním věku se negativně projevuje
fyzická i psychická zátěž, stres. V pubertě
mívají na průběh atopické dermatitidy vliv
hormonální změny,“ popisuje dále Stanislava Polášková.

JAK S NEMOCÍ BOJOVAT?
Realita je totiž, bohužel, taková, že lék, který by na atopický ekzém účinkoval stejně
jednoduše jako třeba antibiotika na angínu, zatím neexistuje. Nemoc totiž vyvolává několik příčin, především však alergická
reakce. Chorobu může snadno zhoršit také
bakteriální infekce.
Posledním hitem jsou lokálně působící léky,
které mírní zánětlivou reakci imunitního
systému a kůže (tacrolimus, pimecrolimus),
pacienta však atopického ekzému nezbaví.
I když v bitvě s chorobou představují pozoruhodný kvalitativní skok a spoustě pacientů přinášejí velkou úlevu.

MAZAT, MAZAT A MAZAT...
Základní léčbou zůstávají relativně levné
hormonální masti, pasty se zinkem nebo
endiaronem a dehtové přípravky. Pomáhá i rozumná dieta, domov bez alergenů
a pravidelné promazávání kůže přípravky,
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jako jsou Lipobase, Exipial nebo Lipoderm,
případně kosmetika s konopným olejem
získaným extrakcí pomocí zkapalněného
plynu. Každému vyhovuje něco jiného. Díky
této kosmetice ale nemocní přežívají s a žijí
běžný kvalitní život.

MRTVÉ MOŘE DOMA, VE VANĚ
Hodně pomáhají pobyty u Mrtvého moře.
Jezdí tam lidé s lupénkou i s atopickým ekzémem. Pro koho je to příliš drahá záležitost, koupí v lékárně alespoň soli z Mrtvého
moře. Koupele doma sice obvykle nemívají
tak velký efekt jako samotný pobyt u Mrtvého moře, u kterého příznivě působí i sluníčko a zdejší velice specifické mikroklima.
Ale i tak přinesou úlevu malým pacientům
a to je skvělé.

HOJIVÉ SVĚTLO
Dalším způsobem, jak zlepšit atopický ekzém, jsou různé druhy světla: biolampy,
speciální lasery a UV záření. Biolampy využívají tzv. polarizovaného světla. Zlepšují
hojení ran, jizev, vředů a dalších kožních
komplikací. Pomáhají lidem s menšími ložisky. Pokud totiž ekzém zasáhne velkou
plochu kůže, trvalo by nutné ozařování
lampou příliš dlouho.
Solária, a to i s UVA zářením, nejsou na
ekzém příliš vhodná. Na rozdíl od zářičů
s přesně vymezeným UV zářením, které
lékaři kombinují s koupelemi, do nichž lze
přidat i mořskou sůl. Biostimulační lasery
zlepšují prokrvení v podkoží, a tedy i hojení jizev nebo jiných, kožních defektů. Mají
také smysl u některých nepříliš rozsáhlých
forem.

ČÍNSKÉ JEHLIČKY
Pacienti se stále častěji obracejí i na alternativní medicínu. K nejuznávanějším metodám patří akupunktura. Často zmírní svědění a zlepší stav ekzému.
Je však nutné několik sezení u zkušeného
lékaře-akupunkturisty. Ten nemusí akupunkturní body stimulovat pouze jehličkami. U malých dětí, které se jich často bojí,
bývá výhodnější laser nebo třeba speciálně
modulovaný elektrický proud (tzv. EAV metoda). Nevýhodou opakovaných návštěv je,
že tato léčba nebývá levná, na druhou stranu jde o terapii, která nemá žádné vedlejší
účinky.

BIOREZONANCE
V poslední době se hodně hovoří v souvislosti a atopickým ekzémem o biorezonanci.
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Biorezonance umožňuje najít příčiny zdravotních potíží. Rozpozná již v raném stádiu
výskyt alergenů a pomocí několika sezení
pomůže tělu se s nimi vypořádat. Dokáže
nastartovat imunitní systém, což je u atopiků velmi důležité.

A CO TAKHLE OLEJ?
Olej z australského čajovníku bývá považován za nejúčinnější přírodní dezinfekci. To
je asi hlavní důvod, proč může postiženým
lidem pomoci zklidnit ekzém. Řada z nich
si proto oblíbila pleťové mléko, které jim
pomáhá promašťovat suchou a často i zrohovatělou kůži.
Díky antiseptickým účinkům oleje se ekzém
i snáz hojí. Potlačuje totiž druhotnou infekci, kvůli které rána často popraská až do
krve nebo začne mokvat.
Řada maminek přidává několik kapek oleje
dětem do koupele. Nejen kvůli jeho účinkům proti bakteriím, virům a plísním, ale

také kvůli tomu, že pomáhá mírnit svědění
ekzému.
Lidé, kteří mají ložiska ve vlasech, si někdy
kupují vlasový šampón obsahující olej tea
tree. Potlačí totiž v oblasti vlasů možné infekce a zlepší tím projevy ekzému. Zároveň
pomáhá odstraňovat lupy.
Protože olej je přípravkem obsahujícím extrakt z rostliny, tedy z australského čajovníku, doporučují kožní lékaři pacientům,
aby ho na kůži nejprve v malém množství
vyzkoušeli. Alergické reakce na kvalitní olej
jsou sice vzácné, ale nelze je vyloučit.
V každém případě je dobré probrat možné
přínosy i rizika všech metod včetně novinek
s ošetřujícím lékařem. Bez ohledu na to,
jestli jde o novinky z klasické, nebo alternativní medicíny.
-ifZdroj: novinky.cz, Petr Veselý, Právo,
idnes.cz
Foto: Schutterstock.com

PREVENCE ATOPICKÉHO EKZÉMU
eliminace alergenů z okolí
nekouřit v okolí dítěte
zabránit styku s domácími zvířaty
omezit prašnost domácího prostředí
odstranit peřiny a žíněné matrace z místnosti, kde dítě pobývá
lůžkoviny, závěsy, popřípadě koberce měly být prány ve vodě horké minimálně 60 °Celsia
a vlhkost místností by měla být pod padesát procent.

Komerční prezentace

Astma, ekzémy a alergická rýma
– komplexní přístup k začarovanému kruhu atopické trojky

Počet jedinců trpících alergiemi, ekzémy a astmatem stále vzrůstá. Děti se dnes často
s atopickými problémy již narodí nebo se u nich příznaky vyvinou během první dekády
života. U některých osob se tyto problémy začnou projevovat později. Atopie ovlivňuje
kvalitu života a pacient je nucen ke zmírnění příznaků užívat léky. Příznaky atopií se
alopaticky řeší podle dané diagnózy kortikosteroidy, antihistaminiky, antibiotiky, pomocí
různých dýchátek a dalšími léky. Jejich funkce je v akutní fázi onemocnění samozřejmě
nezastupitelná, ale dokážou diagnózu vyléčit? A existuje vůbec nějaké řešení?
Kateřina Boesenberg BHSc. ND
Prezidentka České naturopatické společnosti
www.klinickanaturopatie.cz

Řešení pouze akutního stavu bez komplexního přístupu znamená, že se tato atopická trojka v těle jen přemístí a při zvýšené
zátěži na organismus opět projeví. Není
tedy výjimkou (spíše naopak), že se u dítěte léčeného kortikoidními mastmi na atopický ekzém později vyvine astma. Anebo
u teenagera léčeného na astma se v dospělosti objeví alergická rýma nebo ekzém.
Při astmatu je pacient nucen používat dýchátka k roztažení dýchacích cest. Ovšem
opakovaná aplikace kortikoidů tkáň plic
oslabí. S astmatem pak přibývají i záněty
dýchacích cest. K jejich léčbě jsou třeba
antibiotika. Opakovaná aplikace antibiotik
oslabuje tkáň zažívacího traktu, zvyšuje
se riziko vzniku potravinových intolerancí,
které oslabují imunitní systém, a v konečném důsledku se zhoršuje i pacientovo
astma.
K zaléčení ekzému se tradičně používají
kortikoidní krémy, které ekzém sice potlačí, ale neřeší. Atopie tak zůstává v organismu a při zvýšené zátěži se může opět
projevit. Ekzémy jsou z pohledu přírodní
medicíny kombinací oslabení zažívacího
traktu a zvýšené propustnosti střevní stěny, což má za následek tzv. autointoxikaci organismu. Ta pak u citlivých osob
způsobí ekzém. Zaléčením střevní stěny
a posílením imunitního systému lze tyto
problémy odstranit. A to i v případě, že
se objeví hned po narození. Ve zhruba 70 % případů se jim dá dokonce velmi jednoduše předejít. Pokud
budoucí matka ví, že v minulosti
na jednu z atopií ona sama nebo
někdo z rodiny trpěl, může –
i během těhotenství – velmi
jednoduše svůj organismus
podpořit a tím výrazně snížit riziko atopické exprese
u dítěte.
I u alergické rýmy najdete společného činitele. Alopatická antihistaminika sice
potlačí akutní příznaky plné-

pyly či prach, a případně i testy ke zjištění
dalších faktorů, které mají vliv na celkový
zdravotní stav (nezaléčené bakteriální infekce, viry atd.).
Samozřejmě i psychické či fyzické zatížení
může příznaky zhoršit, stejně tak jako změny v těle samotném (puberta, menopauza
atd.). I tyto druhy zatížení je třeba brát
v potaz a organismus pokud možno řádně
„připravit“, případně po prodělaném zatížení následně posílit.

ho nosu, kýchání a oteklé sliznice, ale řeší
její původ? Z pohledu přírodní medicíny se
jedná o kombinaci předrážděné imunity,
nedostatečnosti zažívacího traktu a zvýšené střevní propustnosti.
K atopiím je třeba přistupovat komplexně. Jak tedy na to?
Je třeba zajistit, aby veškeré stresory byly
minimalizovány, jak nejvíce je to možné.
Mezi stresory, které mají na atopie vliv – ač
se to třeba na první pohled nezdá –, patří
v prvé řadě potraviny a tekutiny, které konzumujeme, poněvadž s tím, co sníme a vypijeme, se naše tělo musí tzv. „poprat“.
Voda by měla být vždy filtrovaná. Přestože zdroj vody může být čistý, u potrubí
to tak být nemusí. Může propouštět látky z okolí a obsahovat chemikálie a těžké
kovy. Ochucené a sladké nápoje jsou také
naprosto nevhodné. Cukr a umělá sladidla
zvyšují zánětlivost organismu, snižují jeho
obranyschopnost a zvyšují propustnost
střevní stěny.
Potraviny by měly být pokud možno bez
obsahu pesticidů a konzumovat by se měly
pouze ty, na které nemáme potravinovou
intoleranci. Intolerance v těle vytváří trvalou dráždivou reakci, která bude příznaky
ekzému, astmatu i alergické rýmy zhoršovat. Pokud nevíte, zda na intolerance trpíte, nechte se otestovat.
Dále je třeba absolvovat testy ke zjištění možných alergenů, jako jsou roztoči,

O konzumaci vhodných doplňků se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Jak
u alergické rýmy, tak u ekzémů i astmatu je však naprosto nezbytná denní konzumace probiotických kultur k ochraně
střevní stěny a omega-3 mastných kyselin
ke snižování zánětlivé reakce v organismu.
Správně musí být nastaveno jejich denní
dávkování a individuální řešení daného
oslabení správnou podporou imunitního
systému. Kvalifikovaný odborník by vám
měl být schopen vypracovat léčebný protokol a komplexně příznaky zaléčit.
S atopiemi nemusíte žít trvale, příznaky
se dají zmírnit a dokonce i vyřešit.

www.food-detective.cz

ZÁZRAČNÁ
ALOE VERA
Aloe vera, rostlina, která je jako zázračný lék známá po celém světě konečně
našla své uplatnění i u nás.

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

JAK ALOE VERA POUŽÍVAT
Listy aloe vera se skládají ze dvou hlavních
složek. Slupka listů obsahuje latex, který má
palčivou hořkou chuť. Při kontaktu s pokožkou

Zdraví
může působit dráždivě a nedoporučuje
se ani k běžnému užití vnitřnímu. Dříve
se sice aplikoval jako projímadlo, ale protože může způsobovat silné křeče v trávicím
traktu, od jeho laického užívání za tímto
účelem se ustoupilo.
Druhou, pro nás důležitější, složkou listů aloe vera je gelová průhledná tekutina ukrytá pod slupkou, která je právě nositelem nejvýznamnějších látek obsažených
v této rostlině. Najdeme v ní množství pro
tělo velmi důležitých aminokyselin, minerálů (hořčík, zinek, vápník, chróm, měď,
draslík, sodík), vitaminů (A, C, některé vitaminy skup. B, kyselinu listovou) a jiných
významných substancí, je to opravdu vysoce kondenzovaný zdroj zdraví prospěšných
látek.
Při zpracování listu aloe odříznutého přímo
z rostliny je tedy bezpečnější se vyhnout
slupce kvůli jejím dráždivým účinkům - list
nejlépe podélně rozpůlíme a lžičkou z něj
seškrábneme gelovou vrstvu. Tento čistý
gel pak můžeme aplikovat přímo na postižené místo na naší kůži, nebo pro další
zpracování k vnějšímu či vnitřnímu použití.
Máme-li problém s užitím gelu z rostliny,
samozřejmě je možné gel zakoupit v lé-

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

pouze tekutý gel, tedy vnitřní část listu bez
slupky. V posledních letech se na našem
trhu objevuje i množství prostředků s obsahem výtažků z aloe vera k vnitřnímu užití.
Připisují se jim opravdu významné pozitivní účinky na naše tělo, jako jsou například
detoxikace organismu, výrazné zlepšení
zažívání, zefektivnění metabolismu látek v našem těle, léčení nemocí trávicího
traktu, regulace krevního tlaku, snižování
hladiny krevního cukru u diabetiků a léčba
kloubních nemocí. Používají se jako prostředek pro celkové posílení imunity, čímž
působí jako prevence proti nemocem. Díky
zvyšování odolnosti organismu mohou být
také přínosné v případě méně specifických
onemocnění, jako jsou alergie a ekzémy.
U doma vyrobeného sirupu z aloe i u hotového zakoupeného výrobku je třeba dodržet předepsané dávkování a dobu aplikace, v obou případech se aloe užívá vnitřně
jako časově omezená kúra. (V těhotenství
by se aloe užívat vnitřně neměla).
Sirup z aloe nám ale může být pomocníkem, i když nemáme zrovna pocit, že nám
něco chybí. Pomůže nám zvýšit obranyschopnost našeho těla a zlepší odplavování
usazených toxinů. Někteří odborníci tvrdí,

kárně. Nabízí se v mnoha modifikacích,
samozřejmě, čím více koncentrovaný a čím
méně parfémovaný, tím pro vás lépe.

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

že aloe dokáže ochránit naše tělo před některými druhy rakovinného bujení a že je
jedním z nejsilnějších přírodních zpomalovačů stárnutí organismu.
Tak co říkáte, nestálo by za to tuto zázračnou rostlinku vyzkoušet?

VNĚJŠÍ UŽITÍ ALOE
Blahodárné účinky aloe vera na naši kůži
jsou všeobecně známé. Můžeme ji použít
jako první pomoc na mnoho menších poranění kůže, jako jsou různá škrábnutí, od-

VNITŘNÍ UŽITÍ ALOE VERA
I v případě vnitřního užití používáme raději

Zdroj: Fiftyfifty.cz
Foto: SAMphoto.cz

dáreK K narOzeninám – dreS S VLaStním jménem
Velikosti od 128 cm – XXXL, dodání do 7 dní
od online objednávky na
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NOVINKA AUTORA BESTSELLERU LITERÁRNÍ UDÁLOST ROKU
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEm
Kate Atkinsonová

Mark Haddon
ČERVENÝ DŮM
Přeložil David Petrů, 298 Kč

Dvě rodiny spolu jedou na dovolenou. Osm lidí, z nichž někteří se mají rádi, jiní ne,
někdo je k němu lhostejný a jiného nemůže vystát. Staré předsudky vyvstávají na
povrch, dávné trapasy a křivdy se bolestně připomínají, kostlivci lezou ze skříní. A nejhorší je, že to, co je ve vzpomínkách jednoho jasné, si jeho příbuzný pamatuje úplně
jinak. Peklo jsou ti druzí, řekl kdysi Sartre, a Haddon k tomu dodává: hlavně
pokud jsou z příbuzenstva.
Kniha se NEDOPORUČUJE jako prázdninové čtení, pokud jedete na venkov
nebo k moři se svou širší rodinou.
Mark Haddon (1962) je autorem více či
méně humorných románů Podivný případ se psem (2004) nebo Problémové
partie, z nichž první je určen především
mladším a druhý zralejším čtenářům.
(2007). Za Podivný případ se psem dostal cenou řadu literárních cen včetně
Whitbread Award. Napsal i legrační
prózu pro děti Spudveč! (česky 2009)
a vydal sbírku básní. Román Červený
dům je jeho zatím nejambicióznějším
literárním dílem.
„Sympatický román poskytující velký čtenářský zážitek… Naprosto nás
pohltil, pobavil i dojal.“
Kate Kellawayová, Observer

ŽIVOT ZA ŽIVOTEM
Přeložila Daniela Theinová, 398 Kč

Hlavní hrdinka Ursula Toddová se
narodí přiškrcená na pupeční šňůře
a umře. Jakkoli je tento děj dramatický, na román by asi nevydal. Jenomže Ursuliny osudy smrtí nekončí.
Prožívá totiž ŽIVOT ZA ŽIVOTEM, do
mrazivého zimního dne se rodí podruhé, potřetí i počtvrté a každý život
je nová šance, pro ni, pro její rodinu
i pro svět. Ursula mívá občas pocit,
že tohle už jednou zažila, že ví, jak
to dopadne, ale především ji někdy
z ničeho nic zachvátí neznámá hrůza
– co bude muset udělat, aby se tušení
tragédie nezhmotnilo?
Malé osudy rodiny Toddových se mísí
s dějinnými událostmi dvacátého
století, a jak se nám znovu a znovu,
ale pokaždé o něco jinak odvíjejí
před očima, máme dost času přemýšlet o lásce mezi rodiči a dětmi,
o vině nečinně přihlížejících i o tom,
co znamená hrdinství. Ursuliny životy vás vtáhnou do víru, že kterého se nebudete
chtít vymanit.
Vítěz COSTA Award 2013, s nominací na Orange Prize a jedna z deseti nejlepších knih roku 2013 New York Times, vychází v říjnu 2014 v českém překladu.
Netrpělivě očekávaný román, jenž se dlouhé týdny drží na předních místech
mezinárodních literárních žebříčků a s přehledem poráží knihy J. K. Rowlingové
i Padesát odstínů šedi.

KNIhY TAKé POhODLNě zAKOUPÍTE V INTERNETOVém KNIhKUPECTVÍ www.KOSmAS.Cz.

PROBLEMATIKA
SUCHÉHO OKA
Syndrom suchého oka (někdy nazývaný keratokonjunktivitis sicca nebo
keratitis sicca), je multifaktoriální onemocnění, při němž změny slzného
filmu a očního povrchu způsobují pocit dyskomfortu, slzení, poruchy
zrakové ostrosti a nestabilitu slzného filmu. Stav může rezultovat
v chronické poškození povrchu oka a tím i oslabení zrakových funkcí.
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U starší populace onemocnění postihuje
častěji ženy než muže, dle mezinárodních
studií v poměru 2:1. Druhou skupinu mladších pacientů tvoří lidé po laserových očních operacích, kde bývá dočasně snížena
kvalita slzného filmu. A konečně třetí skupinou jsou pracovníci v kancelářích, klimatizovaných provozech či nositelé kontaktních
čoček. V případě druhé a třetí skupiny pacientů žádné výrazné rozdíly mezi pohlavím
nebývají.
V zásadě u tohoto onemocnění dochází buď ke snížení tvorby některých složek
slzného filmu (většinou vodné složky) –
kvantitativní porucha. Nebo se projevuje
nepoměrným zastoupením těchto složek –
kvalitativní porucha. Důsledkem bývá rychlé odpařování a nestabilita slzného filmu.
Nemoc probíhá celoročně, ovšem v různých částech roku s kolísavou intenzitou
a odlišnými riziky komplikací. Lze říci, že
jaro a léto bývají typické kombinací s alergickými stavy a vysokým rizikem bakteriální
superinfekce. V zimě vystupuje do popředí
výrazná slzivost a úpornost základních příznaků – řezání, pálení, pocit cizího tělesa.
Časná diagnóza, poučení pacienta a adekvátní intenzivní terapie mohou zabránit
těžkým povrchovým změnám oka – jizvení
a tvorba vředů rohovky.
Pojďme se tedy podívat, jaká je prevence
vzniku tohoto onemocnění a jaká možnost
léčby?

PREVENCE SUCHÉHO OKA
Prevencí je zmírnění nebo ideálně odstra-
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nění všech příčin, které ke vzniku suchého
oka napomáhají. Prevencí diskomfortu je
užívání umělých slz. Kapejte si do očí vždy,
když cítíte potíže. Nebezpečí předávkování
u umělých slz nehrozí. Máte-li oči červené,
vynechejte nošení kontaktních čoček až do
doby, kdy se oči zklidní.

LÉČBA SUCHÉHO OKA
Z pohledu očního lékaře (oftalmologa) by
léčba syndromu suchého oka měla být
komplexní. Na prvním místě musí oční lékař
zjistit, která složka slzného filmu je postižena a na základě tohoto zjištění pak stanovit
vhodnou léčbu a dávkování. V léčbě syndromu suchého oka se užívá:
Úprava zevního prostředí (omezení pobytu
v klimatizovaném, prašném, zakouřeném
prostředí, dostatek spánku, pitný režim,
pobyt v přírodě a omezení pobytu před

monitorem PC nebo televize). Dlouhodobé
trvalé nošení kontaktních čoček se doporučuje u syndromu suchého oka omezit.
Medikamentózní léčba
Chirurgická léčba
U většiny pacientů se syndromem suchého
oka je možno vystačit s úpravou prostředí
a léčbou medikamentózní. Tu na prvním
místě tvoří slzy posilující a nahrazující (substituční) léčba umělými slzami ve formě
kapek. Pomocí léků (medikamentózně)
je možno provádět i stimulaci tvorby slz.
Pomáhá i protizánětlivá léčba. Volba léčby
záleží vždy na tíži onemocnění. U těžkých
stavů spojených s poruchou postavení víček např. po poleptání musí oční lékaři přikročit někdy i k léčbě chirurgické.
As. MUDR. Pavel Němec, mojelekarna.cz
Foto: Schutterstock.com

Učíte děti MYSLET?
Rozvoj dětí má největší potenciál
v předškolním věku. Celých 90 %
kritického vývoje dětského mozku
proběhne ve věku do pěti let. Vybudování silných základů v tomto
věku významně zvyšuje šance na
pozitivní vývoj dětí. Zatímco slabé
základy zvyšují pravděpodobnost
problémů v pozdějším životě. Jde
o kritické období dětského života,
kdy je tvorba synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější
a nejrychlejší. Toto období je definováno jako prvních 10 let života s největším potenciálem okolo
prvních tří let věku dítěte.
Od šesti měsíců můžete s dětmi
znakovat. Znakování dle výzkumu
zvyšuje IQ v průměru o neuvěřitelných 12 bodů. FasTrack® Signing je
program určený pro děti do dvou let,
který snižuje frustraci miminka, učí ho
v dřívějším věku komunikovat, rozšiřuje slovní zásobu a v neposlední řadě
přispívá k rozvoji mluvení v dřívějším
věku než u dětí, které neznakují.
V raném věku lze začít také s hudební výchovou. Přínosy hudby na rozvoj inteligence jsou známy již po delší
dobu. Program FasTrack® Music je
rozdělen do čtyř věkových kategorií
a přizpůsoben vývoji dětí. Dle výzkumu děti navštěvující tento program
dosahují 32% zlepšení gramotnosti.
Současně bývá také prvním seznámením s anglickým jazykem, jelikož tento
mezinárodně nejrozšířenější hudební
program nabízí písničky v originálním
anglickém znění.
Není to úžasné, jak jsou malé děti
zvídavé? Program určený pro batolata umožňuje dětem od dvou do
3,5 roku konstruktivně rozvíjet svou
zvědavost stejně jako komunikaci,
soustředění, sebevědomí a sociální
dovednosti. Děti se účastní raného
učebního programu prostřednictvím písniček, pohybu a vlastních
pokusů po dobu 1 hodiny 1×týdně . Fastrack® Tots připravuje děti
na školku a zprostředkovává batolatům první třídní zkušenosti.

Kreativitu, Komunikaci, Kritické
myšlení, Kooperaci a Klíč k sebedůvěře to vše nabízí program FasTracKids® formou interaktivního dobrodružství. Pomocí 12 tématických
předmětů se u dětí od tří do osmi let
zaměřuje především na rozvoj tzv.
soft skills, tedy dovedností, které
naše děti budou potřebovat v každém případě. Dle výzkumu se děti navštěvující tento program rozvíjí o 100
až 150 % rychleji, čímž získávají pevné
základy do života.
Interaktivní formou děti mohou také
poznávat druhý jazyk, jako je tomu
v případě FasTrack® English, který
je určen dětem od čtyř do osmi let.
Toto moderní pojetí výuky angličtiny
vychází stejně jako ostatní programy
z lekcí, které jsou předávány FasTrack
učící stanicí.
FasTracKids® centra rozvoje přináší
dětem čas plný zábavy a rozvoje. Řídíme se heslem „Učení chytře přestrojené za zábavu“. Děti se k nám
nechodí učit, ale především bavit!
Příjemné prostředí plné barev ne-

čeká jen na děti, ale i rodiče. Naše
centra jsou vybavena nejen hernou
a čekárnou pro rodiče, kde mohou
sledovat výuku, ale i pracovnou, kde
jim žádná práce neuteče.
Dětem i rodičům se ve FasTracKids®
líbí, o čemž svědčí řada dobrých referencí, např.: „Předně bych vám, celému týmu FasTracKids, ráda poděkovala za dobrou práci, profesionální
přístup a hlavně péči, kterou jste věnovali mému synovi R. S. Ještě nikde
jsem se nesetkala s takovým přístupem a současně i výsledky jako u vás
a moc vám držím palce do budoucna!“

Praha 1 – Florenc | Těšnov 15
T: 730 802 507
Praha 5 – Nové Butovice | V Hůrkách 2145
tel.: 604 815 472

www.FasTracKids.cz
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CHŘIPKA
O tom, co je to dostat chřipku, ví každý z nás své. Teplota,
bolest v krku, kašel a rýma, kdo by o ně stál… Jenomže, co
udělat proti tomu, aby se nám vyhnula? Jedině snad, vědět
o ní, co nejvíce.
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Chřipka lidstvo provází téměř od nepaměti. S epidemiemi tohoto onemocnění podle
historických pramenů setkáváme již v průběhu 12. století. V současné době během
každoročních jarních nebo podzimních
epidemií nemocí ochoří mezi pěti až deseti procenty populace – podle průzkumů
tak jde o jednu z nejčastějších příčin jak
pracovní neschopnosti, tak i školních absencí. V roce 1995 během
chřipkové epidemie bylo dokonce
najednou hlášeno akutní respirační onemocnění u 11 procent
všech obyvatel ČR. Přestože lze
narazit na statistiky počtu obětí,
sama o sobě chřipka smrtelnou
chorobou není – většině z nich se
staly osudné některé její následky,
mezi něž mohou patřit například
těžké zápaly plic.

příjmem vitamínů a samozřejmě i tekutin.
Nejvýznamnější je zde užívání vitaminu
C, který neztrácí svůj význam ani spolu
s propuknutím nemoci. Zmírňuje totiž jeho
příznaky, a zároveň i zkracuje dobu trvání
chřipky i nachlazení.
Kromě vitaminu C je vhodné také pohlídat
příjem selenu a zinku. Jako v ostatních pří-

CO JE TO CHŘIPKA?
Chřipka se řadí mezi infekční virová onemocnění, kdy dochází
k prudkému zánětu dýchacích
cest. Bezprostředně po uplynutí infekční doby, která zpravidla
trvá v rozmezí 12 až 48 hodin
přichází rychlý nástup horečky,
bolestí hlavy, svalů, kloubů, jakož
i třesu nebo pocitu schvácenosti.
V některých případech přichází
nutkání na zvracení, spavost a jakési omámení. Jedním z typických příznaků
chřipky je také dráždivý suchý kašel. Mezi
případné komplikace se potom často řadí
zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin
nebo zánět středního ucha.

JAK S NÍ BOJOVAT?
První ze zásad zřejmě překvapí jen málokoho: účinná prevence je tím účinnější, čím
více je lidský organismus zdravý a otužilý
– v takovém případě potom případný kontakt s infekcí nemusí automaticky znamenat nákazu.
Zdravé a otužilé lidské tělo se přitom v oblasti prevence chřipkových onemocnění
nejčastěji objevuje jako tělo člověka, který
má dostatek tělesného pohybu, pravidelně
a dostatečně spí ale i odpočívá, a živí se
pestrou a zároveň vyváženou stravou. Kromě toho má případnou nákazu vliv také to,
zda člověk pobývá čistém prostředí.
Jednou z nejdůležitějších součástí účinné
prevence proti chřipkovým onemocněním
tedy je rychlé posílení imunitního systému. Toho dosáhnete zejména zvýšeným
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padech i zde platí, že nejlepší volbou je příjem těchto látek v přírodní formě, po multivitaminových tabletách se dívat raději až na
druhém místě. Mezi přírodní zdroje selenu
patří například celozrnná mouka a z ní připravené výrobky, brokolice, rajčata, cibule,
česnek nebo fazole. Zinek potom najdeme
opět v celozrnných reáliích, fazolích, ořeších nebo dýňových semenech.
V případě, že trpíte chřipkou anebo jinou
nemoci z nachlazení několikrát za rok, signalizuje to, že máte dlouhodobě oslabenou imunitu. Účinně pomohou enzymové
léky (např. Wobenzym), které posilují oslabenou imunitu a brání opakování nemocí.
Osvědčují se nejen u dospělých, ale i u dětí,
které především trápí problém častého
opakování zánětů dýchacích cest.
Pokud máte pocit, že sami před sebou nejste dostatečně disciplinovaní nebo zkrátka rychle zapomínáte, může pro vás být
vhodnou volbou i očkování. Očkování proti
chřipce zůstává jedním z nejúčinnějších
způsobů ochrany, který má svůj význam
především pro rizikové skupiny. Očkování

se provádí každoročně v podzimních měsících, tedy v období, které předchází hromadným nákazám, a ochrání vás po následujícího půl roku až rok.

KDYŽ UŽ CHŘIPKA VYPUKLA...
Pokud již vás chřipka navštívila, základem
léčby by měl být klid na lůžku. Jednou
z nejhorších věcí, které může nemocný chřipkou provést tak bývají
poměrně časté snahy o její přechození.
Spíše než okamžitou sháňku po lécích proto lékaři doporučují, aby si
nemocný s horkým čajem v rukou
zalezl nahý pod peřinu, důkladně
se vypotil, potom oblékl a snažil se
v teple usnout. Večer je potom na
místě celou tuto „kůru“ zopakovat.
V případě, že po třech až pěti dnech
nedojde ke zlepšení vašeho stavu,
měli byste raději vyhledat lékaře.
V opačném případě totiž mohou
nastat nepředvídané komplikace.
Patří-li postižený člověk mezi osoby,
u nichž by možné snížení obranyschopnosti mohlo vést ke zhoršení
jejich stavu, je samozřejmě na místě vyhledat lékaře hned v začátku.
Mezi tyto skupiny osob se počítají
především malé děti a starší lidé,
nebo lidé trpící chronickými záněty.
Ale i osoby po operaci nebo ti, kdo
právě prochází rekonvalescencí.
Chřipka se stejně jako další onemocnění
dýchacích cest přenáší v drtivé většině případů vzduchem. Stejně tak je ale možné,
aby virus chřipky po dlouhé hodiny, někdy
i dny ulpíval na místech, jako jsou telefonní
sluchátka nebo kliky, odkud se jím také lze
infikovat.
Na závěr bychom ještě rádi upozornili na
jeden velice rozšířený mýtus. Trpíte-li během onemocnění chřipkou vysokými horečkami kolem 38 nebo 39 stupňů, není
nezbytné teplotu za každou cenu srážet.
Podle lékařů totiž váš organismus jejím
prostřednictvím bojuje s infekcí. K nasazení léků proti horečce tak přistupujeme až
tehdy, překročí-li tělesná teplota 40 stupňů. Stejně tak účinné jsou také studené
zábaly, v nichž má na sobě nemocný mokré
prostěradlo bez další přikrývky. Sáhnout lze
i k o něco prozaičtější technice – navlékání
mokrých ponožek.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: chripka.info
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STRAVA

JAKO ZÁKLAD ZDRAVÍ
Důsledky špatného stravování jsou mnohdy nezvratitelné. Téměř každý
desátý člověk má cukrovku, více než polovina lidí má nadváhu – z toho
20 % děti. Z celkové úmrtnosti v České republice je více než polovina
kardiovaskulárních onemocnění. Těmto civilizačním chorobám lze snadno
předcházet, stačí dodržovat zásady správného stravování a hýbat se.
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NEPŘÍTEL Č. 1. OBEZITA
Jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé
snaží zhubnou je, že mají nadváhu. Obezita
může mít hned několik příčin. Vždy se však
na jejím vzniku podílejí genetické a zevní
faktory. Například u žen existují i období,
v nichž jsou k rozvoji obezity zvláště náchylné, neboť se snižuje pohybová aktivita
(např. těhotenství a období po porodu, dospívání a nástup do práce). Všeobecně nám
v tomto směru neprospívá stresování se či
zanedbávání sportovních aktivit.

můžeme vypočítat pomocí vzorce: BMI =
tělesná váha (kg)/výška (m) 2. Vážíte-li například 75 kg a měříte 160 cm, váš výpočet
bude vypadat takto 75 : (1,6 x 1,6) = 70 :
2,56 = 29,3. Vaše BMI je 29,3, podle tabulky patříte to kategorie nadváhy.

ODHALTE PŘÍČINY
Prvním krokem ke změně a nastartováním
zdravého životního stylu je zjistit, jak na
tom vaše tělo je. Na základě různých vyšetření (krevní obraz, podíl tělesného tuku
a další) se dozvíte, proč jste se dostali do
stavu, který vám nevyhovuje a odhalíte
příčiny přebytečných kil (například sedavé
zaměstnání, stravování ve fastfoodu jsou
základy pro kardiovaskulární choroby, diabetes a další civilizační choroby).
Většina lidí, kteří se rozhodnou udělat krok
ke změně, začne nějakým druhem diety.
Jejich úspěch je však pouhých 5 - 10 %.
U amatérských diet se často stává, že člověk shodí několik kil za relativně krátkou
dobu, ale tento stav nevydrží dlouho. Čím
to je? Faktorů, které nás ovlivňují, je totiž
více. Nejedená se jen stravu, kterou jíte,
ale je potřeba se i hýbat a hlídat si správný
odpočinek a spánek. „Nedostatek spánku
znamená nízkou hladinu hormonů dobré
nálady, což vede k podráždění a následně
k potřebě uchylovat se k jídlu a nechuti
sportovat. Pokud chcete nastartovat zdravý
životní styl, dělejte to pro sebe, ne pro okolí a jděte do změny natrvalo,“ upozorňuje Petr Havlíček, odborný garant iniciativy
Vím, co jím a piju.

ZÁKLADNÍ BODY ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU:
1.
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ZDRAVOTNÍ RIZIKA

MÉNĚ NEŽ 18,5

PODVÁHA

VYSOKÁ

18,5 - 24,9

NORMA

MINIMÁLNÍ

25,0 - 29,9

NADVÁHA

NÍZKÁ AŽ LEHCE
VYŠŠÍ

30,0 - 34,9

OBEZITA 1. STUPNĚ

ZVÝŠENÁ

35,0 - 39,9

OBEZITA 2. STUPNĚ

VYSOKÁ

40,0 A VÍCE

OBEZITA 3. STUPNĚ

VELMI VYSOKÁ

•

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ CÍLE JSOU:
•

•

•

Nejpoužívanějším měřítkem k určení tělesného tuku je BMI (body mass index). Ten

KATEGORIE

Změna životního stylu je proces. Není to
jednorázová událost. Sami změnu utváříte
– nestane se přes noc a ani jí za vás nikdo
a nic neudělá (připravte si tedy trpělivost
a aktivní přístup).
Úspěšná změna začíná tím, že chcete ne
z toho důvodu, že musíte. Měl/a bych, pan
doktor/manžel chce...chtít je základem
změny. Jako prevenci neúspěchu, ztráty
motivace a pocitu zklamání si předem stanovte své cíle.

SPOČÍTEJTE SI, JAK NA TOM JSTE

5.

BMI

ZMĚNA JE PROCES, KTERÝ MÁ
SVÉ JEDNOTLIVÉ FÁZE:

•

3.
4.

a jejich příčiny, apod.
Moje – trvalá změna je možná pouze
tehdy, děláte-li to pro sebe!

JAK SPRÁVNĚ NASTARTOVAT
ZMĚNU

Pravidelná zdravá strava (5x denně
malé porce)
Dostatečný pohyb (10 000 kroků denně)
Spánek
Správný pitný režim (základem je neochucená voda)
Omezit alkohol a kouření (alkohol je
vysoce kalorický)

2.

•

Dlouhodobé i krátkodobé – např. chci
za 6 měsíců uběhnout 10 km bez přestávky + chci trénovat běhání 3 krát
týdně a postupně prodlužovat trasu,
např. každý 2. týden o 1 km
Konkrétní – nestačí chtít změnu dosavadního stavu obecně, ale přesně
vědět co chcete - např. chci zhubnout
5 kilo a vejít se zase do své oblíbené
sukně/kalhot. Nelze si říct jen „chtěla
bych zhubnout.“
Reálné a dosažitelné – např. dám si
vinný střik jednou týdně, nebo budu
chodit na svižnou procházku 3 dny
v týdnu. Rozhodně si neříkejte: už nikdy nebudu pít víno, budu cvičit každý
den a podobně.
Prozkoumané – jaké mám možnosti
a možné překážky v průběhu dosahování změny, nezdravé vzorce chování

•
•
•

Přemýšlení o změně a její příprava
(ujasňování si pro a proti)
Rozhodnutí ke změně (jdu do toho)
Práce na změnách (akce)
Udržování změny (zdolávání překážek,
stereotypů)

Nejtěžší jsou fáze na začátku a na konci rozhodnout se a změnu udržet!
Pro trvalé dosažení a udržení změny jsou
vhodné pravidelné návštěvy odborníků
(nutriční poradce, psycholog, kouč, fyzioterapeut, trenér, apod.) a podpora rodiny/
přátel.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAČÁTEČNÍKŮ
Snažíte se jíst správně, dostatečně se hýbat,
ale kila nejdou dolů. Čím to může být? Základní chyby nejčastěji hledejte v sestavování jídelníčku a nesprávném pohybu.

1. ŠPATNÝ JÍDELNÍČEK
Jaké jsou nejčastější prohřešky? „Nevhodná
skladba jídelníčku obsahuje například hodně sacharidů na úkor bílkovin, nedostatek
zeleniny a ovoce konzumované v nevhodný
čas,“ upozorňuje Petr Havlíček.
•
Nízký příjem bílkovin – častěji konzumujeme sacharidy místo bílkovin.
Sacharidy mají vysoký glykemický index a v kombinaci s nízkým příjmem
bílkovin se šance na úspěšné hubnutí
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•

•

•

•

•

snižuje.
Nedostatek zeleniny – znamená nízký
příjem vlákniny, vitamínů, minerálních
látek a antioxidantů. Doporučované
množství zeleniny je nejméně 300 g,
ale raději až 500 g na den (okurka
a dvě papriky).
Příliš ovoce – ovoce dodává tělu hodně sacharidů. Doporučené množství je
200 g ovoce na den. Vhodné je rozdělit si dávku po 100 g a doplnit ji mléčným výrobkem, tvarohem, šunkou či
jiným druhem bílkovin, které nemají
příliš živočišných tuků.
Málo tuků – při dietě se mnohdy
stává, že vyloučíme ze stravy téměř
veškerý tuk. Ten je však nezbytný pro
vstřebávání některých vitaminů. Tuky
by měly i při redukční dietě tvořit 30
% z celkového denního energetického příjmu. Opět platí, že vhodné
je přijímat tuky rostlinného původu,
které tolik nezatěžují organismus jako
například máslo.
Málo ryb – ryby v jídelníčku Čechů
obecně hodně chybí. Měli bychom
konzumovat alespoň 2-3 týdně. Jsou
totiž významným zdrojem vitaminů A,
D a vitaminů skupiny B. Z minerálních
látek nám rybí maso dodává vápník,
hořčík, fosfor, jód a síru.
Sladké nápoje – dejte si pozor na cukr
v nápojích. Ten se mnohdy vyskytuje
i tam, kdy bychom ho nečekali – například v kefírech.

•

•

•

•

částí úspěchu. je však důležité dodržovat základní pravidla, aby pohyb bavil
a zároveň byl efektní,“ konstatuje Petr
Havlíček.
Přepálený start – jednou z nejčastějších chyb je „přepálený start“. Pokud
jsme 5 let nic nedělali, nemůžeme se
nekontrolovatelně vrhnout na cvičení,
každé tělo potřebuje i odpočinek. Pokud chcete vidět výsledky, cvičte minimálně 3 x týdně.
Pozor na stereotyp – tělo si na jednostranný pohyb velice rychle zvykne, je
potřeba zařadit i kompenzační cviky
a pohyb střídat.
Nesprávná technika – špatnou technikou můžete svému tělo nadělat mnoho škod. Špatným cvičením se zhoršuje držení těla, které vede ke zborcení
vzpřímeného držení těla a vznikají tak
trvalé vady např. na páteři jako je skolióza, lordóza nebo kyfóza. Každý kdo
začíná cvičit, by měl začínat pod dohledem odborníka.
Motivace - v první fázi cvičení je třeba
určit si cíle, kterých chcete dosáhnout.
Ať jsou to cíle viditelné - redukce tuku,
zpevnění problémových partií, zvětšení objemu svalové hmoty, nebo cíle
nehmatatelné - cítit se lépe, nebo
např. odstranit bolesti zad. Důležité
je i za jak dlouho chceme zvoleného
cíle dosáhnout. Cíle si vždy stanovte
reálné!

KDE HLEDAT MOTIVACI?
2. ŠPATNÝ POHYB
•
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„Pokud chcete hubnout, tak pohyb
a správná relaxace je nezbytnou sou-

Motivace je pro celý proces změny životního stylu zásadní (na začátku, v průběhu i v udržování změn). „Motivace bě-

hem procesu změny kolísá. Nepanikařte,
když se motivace vytrácí a nevzdávejte
veškeré dosavadní úsilí, raději zjistěte příčiny a možnosti jak jí zase navýšit, nebo jen
prostě chvíli vyčkejte,“ radí Petr Havlíček.
Připravte se také na možnost, že motivaci
pro uskutečnění změny nemáte - v tomto
případě se do změny nepouštějte nebo ji
odložte, nesnažte se motivaci hledat násilně a za každou cenu.

TIPY NA PODPORU MOTIVACE:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Udělejte si seznam pro a proti současného stavu, který chcete změnit.
Udělejte si seznam pro a proti stavu,
kterého chcete dosáhnout.
Najděte si své vlastní důvody, proč
chcete změnu životního stylu uskutečnit a pravidelně si je připomínejte.
Rozlišujte motivaci vnější a vnitřní - všichni víme, že nezdravá strava
a nedostatek pohybu způsobují nadváhu a civilizační choroby, ale proč
zrovna Vy chcete svůj dosavadní způsob života změnit?
Předem si ujasněte své cíle a možnosti
a uskutečňujte je pozvolna.
Naplánujte si odměny za jednotlivé
dílčí úspěchy.
Změnu životního stylu neodkládejte,
je pravděpodobné, že ideální podmínky nenastanou nikdy (stres, hodně
práce, děti, únava tu budou vždycky).
Nebojte se požádat o pomoc (kouč,
psycholog nebo i kamarád).
Mějte se s sebou trpělivost a dělejte
všechny změny pro sebe.
Zdoj: Vím co jim a piju
Foto: Shutterstock.com

Dárky pro zdraví
www.medivital.cz
Z čeho opravdu jsme?
Japonská firma Tanita je světovým lídrem v prodeji osobních
vah s tělesnou analýzou, které vám během několika vteřin
zobrazí 9 naměřených hodnot složení vašeho těla: tělesný
tuk, metabolický věk, útrobní tuk, hodnocení metabolismu,
svalová hmota a další hodnoty, které vám zlepší motivaci při
sledování cíle při hubnutí, cvičení, sportu.

Tanita BC 731

cena 1699 Kč
v nabídce 20 modelů
v ceně od 899 Kč.

Dýchejte zdravě!

INZERCE

Nejmenší čistička vzduchu na trhu Cleanaer je
velká pouze 21 cm. Pomocí patentované technologie z Oxfordské univerzity odstraní až 99,9
% virů, bakterií, pachů včetně cigaretového
kouře.
Pomáhá při astmatu, alergii, senné rýmě. Ocenění britské Nadace pro alergii pro svojí schopnost snížení alergénů z prostředí. Působí i jako
osvěžovaž vzduchu.

Cena 2799 Kč

Handy Cure
Laserová biolampa Handy Cure pomocí kombinace 4 klinicky ověřených metod pomůže odstranit nebo snížit bolest při onemocnění pohybového
aparátu. Artrózy kloubů, bolesti zad, karpální tunely,
ostruhy patní kosti, artritida, sportovní úrazy, výrony,
bolesti páteře, tenisový loket, záněty šlach a jiné onemocnění pohybového aparátu. Garance na vrácení peněz 30 dnů.

Cena 4900 Kč
STOP BOLESTI
Zdravá voda v domácnosti
Bateriový vodní filtr Crystal Quest s 5 stupňovou filtrací odstraní nežádoucí látky, ale
ponechá potřebné minerály a stopové prvky.
Kvalitní pramenitou vodu zbavenou bakterií
a vhodnout i pro kojence a starší lidi můžete mít i ve své domácnosti za
Cena 1399 Kč
méně než 0,15 Kč za litr.

Více informací, dotazy a objednávky na
www.medivital.cz
e-mail: info@medivital.cz
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OVOCE A ZELENINU
STÁLE ZANEDBÁVÁME
Ovoce a zeleninu bychom si měli dávat ke každému z denních jídel.
Z výživového hlediska je ovoce doporučováno spíše dopoledne, zelenina
pak odpoledne a večer. Podle průzkumu si pravidelnou konzumaci pěti jídel
denně hlídá více než polovina z dotázaných. Přesto téměř pětina přiznala,
že se stravují nepravidelně a některá jídla zcela vynechávají.
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Každé naše denní jídlo bychom měli doplnit
kusem ovoce či zeleniny tak, abychom denně spořádali alespoň 200 g ovoce a 400 g
zeleniny. Díky pravidelnému stravování lze
lehce docílit toho, že sníst denně pět porcí
ovoce a zeleniny nebude tak velký problém.

VELKÝM POMOCNÍKEM JSOU
SVAČINY
Tato dvě menší denní jídla bývají zpravidla
opomíjena. Právě díky nim ale dodáme
tělu potřebnou energii během dne. Jenže až třetina z dotázaných přiznala, že na
svačinu v práci často zapomene. To má za
následek přejídání se obědem i večeří. Tělo
má totiž pocit, že výpadek v příjmu energie
musí dohnat.
Naučit se pravidelně stravovat přitom nemusí být vůbec těžké. Tělo si poměrně
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rychle zvykne na nový režim a pak vám
už dá samo vědět, že potřebuje doplnit
„palivo“. Pokud si nevěříte, že se to sami
naučíte, na pomoc si můžete vzít i pomocníky. Do hubnutí nebo získání rad ohledně
stravování s pomocí výživového poradce by
se pustila jen pětina dotázaných. Naproti
tomu téměř polovina dotázaných svěřuje
svoji důvěru různým aplikacím, které se
stravováním pomáhají. Ty vám pomohou
vybudovat správný a pravidelný režim

NEPRAVIDELNÉ STRAVOVÁNÍ
VEDE K TLOUSTNUTÍ
Tělo se totiž podle nepravidelného režimu
naučí fungovat celkem rychle, dělá zásoby,
aby z nich v případě potřeby mohlo čerpat.
Celkem lehce se pak stane, že zásob už má
přebytek. Tomuto stavu se říká nadváha, od

které je to kousek k obezitě. Právě nadváhou a obezitou trpí zhruba polovina české
populace. Podle průzkumu se s ní snaží bojovat téměř tři čtvrtiny dotázaných tak, že si
čas od času zajdou zasportovat. Pravidelně
se hýbat ale dokáže jen třetina dotázaných.
Ti se pak sportování věnují obvykle třikrát
týdně.
Vhodná a pravidelná strava s dostatečným
množstvím ovoce a zeleniny pomáhá předcházet různým civilizačním onemocněním
jako je vysoký cholesterol, vysoký krevní
tlak nebo žlučové kameny.

Více informací hledejte na
www.jidelniplan.cz
Foto: Schutterstock.com

MULTIFUNKČNÍ ROBOT
S kuchyňským multifunkčním robotem VarMix® uvaříte v krátkém
čase a bez námahy všechny druhy hlavních chodů.
Přílohy (brambory, těstoviny, rýže, zelenina, knedlíky…), masa (kuřecí,
vepřové, hovězí, skopové…), polévky (vývary, krémové), omáčky,
zavářky, moučníky, zeleninové saláty, pomazánky, nápoje, koktejly,
zmrzliny, krémy, marmelády, džemy, majonézy, kaše, kojeneckou
stravu (zeleninovou i ovocnou)…
Jednotlivé funkce a příslušenství zajistí snadnou
přípravu pokrmů, které vyžadují větší množství přísad.

VAŘENÍ S MÍCHÁNÍM
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Naši kompletní nabídku naleznete
na www.dedra.cz nebo u našich
prodejců po celé ČR a SR.

Ušetří čas, peníze i prostor v kuchyni a stane se Vašim
nepostradatelným pomocníkem.

funkcí v JEDNOM
VarMixu®

VIDEO
na dedra.cz

DRCENÍ

umožňuje vaření
různých složek
pokrmu současně
VAŘENÍ V PÁŘE

SEKÁNÍ

NOVÉ

OHŘÍVÁNÍ

MLETÍ

POMALÉ VAŘENÍ
(SOUS VIDE)

EMULGACE

MIXOVÁNÍ

ŠLEHÁNÍ

MĚLNĚNÍ

VarMix® zastoupí všechny potřebné
spotřebiče (mixéry, šlehače, parní hrnce,
mlýnky, kutry…), které jsou při přípravě
receptů potřeba.

PŘÍPRAVA TĚSTA

Napětí s rychlým
spádem?

Stylová hudba jedině ze
stylového přehrávače
Starodávný

vzhled,

Hledáte napětí a máte rádi svižné
hry s rychlým spádem? Pak by vám

unikátně

určitě neměla uniknout novinka mezi

zpracovaný design a skvělé funkce,

společenskými hrami Port Royal. Ta

to vše představuje retropřehrávač

vás totiž zanese svoji tematikou mezi

Hyundai RTCC 513 RIP. Přehraje
nejen

gramofonové

desky,

piráty. Jedná se o karetní hru vhodnou

ale

pro celou rodinu a tudíž nenáročné

i kazety a CD. Samozřejmostí je

hráče, užijí si ji však i hráči náročnější.

USB vstup a podpora formátů MP3

Navíc její výhodou je i příznivá cena,

a WMA.

která se pohybuje na polovině sumy,
za kterou se prodávají hry srovnatelné
velikosti balení.

Nástěnné hodiny
s fotkou celé rodiny

Sportujte i na podzim!
Venku už máme sychravo, většinu z nás to ale od sportu neodradí. Pokud

Určitě

chcete běhat a mít pocit komfortu, nechte se inspirovat v prodejnách Tchibo.

máte

nějakou

pěknou

fotku celé rodiny, a jestli ne, pak je
na čase si nějakou pěknou udělat.
Uložte si ji do svého počítače,
otevřete stránky www.happyfoto.
cz a mezi praktickými fotodárky
najděte záložku Skleněné hodiny.
Objednejte je a za pár dnů vám
přijdou skleněné hodiny včetně
hodinového strojku poštou. Už si k nim dokoupíte jen baterii AA, vložíte
a budete se divit, jak ten čas letí!

WWW.FISHER-PRICE.CZ

PEJSKŮV VLÁČEK
Všichni nasedat! Roztomilí zvířecí kamarádi jsou již ve vláčku. Když
stisknete svítící komínek vláčku, uslyšíte více jak 50 písniček. Fisher
Price přináší převratnou technologii Smart Stages, díky které si může
vaše dítě hrát s jednou hračkou po velmi dlouhou dobu. Každé dítě
se vyvíjí vlastním tempem , a proto Smart Stages nabízí tři možnosti
hraní s různým obsahem, aby si vybrala každá maminka.
Věk: 6-36 měsíců
Cena: 1499 CZK

TO JE HOUPÁNÍ, ŠPLHÁNÍ A ZÁBAVA CELÝ DEN A ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
snadná montáž bez vrtání
vysoká nosnost - 100 kg
potřebná plocha do 0,6m2
certifikace s nejvyšší kvalitou

www.suprafort.cz

– SPOUSTA LEGRACE NA
MALÉM PROSTORU DOMA
– PŘIROZENÝ TRÉNINK OBRATNOSTI
A SÍLY VAŠICH DĚTÍ JIŽ OD 3 LET
– LEPŠÍ ZDRAVÍ A FYZICKÁ ZDATNOST
PRO CELOU RODINU

Zdravotnický prostředek Libenar nosní kapky pro děti se používá ne-

Želvička uspí vaše děti pod hvězdnou oblohou

jen pro každodenní hygienu nosu u novorozenců. Čistí nos u dětí,

Nechtějí vaše děti samy usínat ve své postýlce? Mají strach ze tmy a strašidel?

které ještě neumí správně smrkat.

Nedivte se jim, i samostatné usínání se musí naučit. A není to tak těžké, jak se

odstraňuje přebytečné nosní

může zdát. Děti totiž uklidňují rituály. Vykoupejte je, přečtěte pohádku a zapněte

sekrety a díky svému zvlhču-

Hvězdnou želvičku s Bluetooth. Kouzelná hračka ve tvaru želvy uklidní před

jícímu účinku rychle zklidňuje

spaním dětské hlavičky, strop

suchou sliznici.

i stěny pokoje promění v noční

Je vhodný zejména při běžné

oblohu plnou hvězd, přehraje

a alergické rýmě, jako po-

oblíbenou

moc při odsátí nosního hlenu

nebo nahraný vzkaz, případně

a

písničku,

říkanku

spustí uklidňující zvuk moře.

usnadnění

Kvalitní originál jen od Cloud b.

správného ko-

WWW.KLIDNEUSINANI.CZ

jení i spánku.

NEVĚRA

Touží vaše dítě po zvířátku?

Lindě je 31 let a podle mínění všech

Vzpomínáte na vaše dopisy Ježíškovi? I díky nim jsou Vánoce čas, kdy se plní tajná

vede dokonalý život: bydlí ve Švýcarsku,

dětská přání. Jedním

v jedné z nejbezpečnějších zemí světa,

takovým přáním může

má skvělé manželství, milujícího manžela,

být i nová stavebnice

roztomilé a způsobné děti a zaměstnání

LEGO® DUPLO® Velká

novinářky, na které si nemůže stěžovat.

farma, která nadchne

Rutina a předvídatelnost každodenního

všechny malé farmáře

života v ní však začínají budit pochybnosti.

i farmářky svými do-

Už nedokáže snášet úsilí, které musí

plňky, veselými zvířátky

vynakládat, aby vypadala šťastně, zatímco

a pojízdným traktorem.

ve skutečnosti k životu pociťuje nesmírnou
apatii.

WWW.ARGO.CZ

Výživa
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DODRŽUJTE SPRÁVNÝ

PITNÝ REŽIM
Správný pitný režim je nedílnou součástí zdravého životního stylu, který je
důležitý nejen pro to, abychom skvěle vypadali, ale představuje i důležitý
předpoklad k udržení toho nejdůležitějšího – našeho zdraví.
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JAK BY MĚL NÁŠ PITNÝ REŽIM
VYPADAT?

odbornice na výživu Ing. Zita Viková.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY VLÁKNINY NA
LIDSKÝ ORGANISMUS

Množství tekutin záleží samozřejmě nejen
na naší váze, ale také na teplotě prostředí
a činnosti, kterou děláme. Příjem tekutin
by měl být v menších dávkách rozložen do
celého dne, přičemž velmi důležité je vypít
dostatek tekutin ráno. Základem pitného
režimu by měla být voda. Díky té jsou z organismu vylučovány zplodiny metabolismu
i další látky, kterých se tělo potřebuje zbavit, včetně toxických látek uložených například v tukové tkáni při hubnutí. Zvláště
při hubnutí je tedy dostatek tekutin velmi
žádoucí a nezbytný. Nedostatek tekutin se
považuje za velmi nebezpečný. Důsledky
nesprávného pitného režimu mohou být
časté bolesti hlavy, únava či snížení výkonnosti jak fyzické, tak psychické.

Pitný režim můžeme také obohatit o cereální nápoje, které jsou z nutričního hlediska daleko lepší alternativou kávy nebo
čaje, a to proto, že neobsahují kofein, ale
naopak našemu organismu dodají společně
s tekutinou i vlákninu, která je z pohledu
výživy velmi příznivá.

Vlákninu můžeme rozdělit na dva typy –
nerozpustnou a rozpustnou. Rozpustnou
vlákninu obsahuje například cereální nápoje. Vláknina, jak již bylo řečeno, ovlivňuje
trávení a vstřebávání jednotlivých nutrietů. Potraviny a nápoje s vyšším obsahem
vlákniny mají nižší glykemický index a tělo
živiny vstřebává pomaleji. Strava s velkým
obsahem vlákniny je objemnější. Tráveninou s větším obsahem vlákniny se žaludek
více zaplní, což přispívá k lepšímu pocitu
zasycení při poměrně malé energetické
hodnotě. Pomalejší evakuace žaludku snižuje pocit hladu a vláknina tedy nepřímo pomáhá předcházet i vzniku obezity.
„Vláknina také podporuje množství a složení střevní mikroflóry, která je velmi důležitá z důvodu vytváření správného prostředí ve střevě a přirozené obranyschopnosti.
Nerozpustná vláknina má zase schopnost
čistit a odvádět z těla ven odpadní látky,
a střevo tak preventivně chránit proti rakovině tlustého střeva,“ uzavírá odbornice na
výživu Viková.

JAKÉ NÁPOJE BY MĚLY TVOŘIT
NÁŠ PITNÝ REŽIM?
„Náš pitný režim by měl obsahovat převážně čistou neslazenou pramenitou vodu,
dále můžeme vypít i malé množství minerálky, ovocných či zeleninových šťáv, bylinkových a ovocných čajů. Velmi důležité je
pít ráno, kdy máme v organismu deficit tekutin vyvolaný nočním odpočinkem“, radí
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DOPORUČENÝ PŘÍJEM VLÁKNINY A SOUČASNÁ VÝŽIVOVÁ
SITUACE
Dle doporučení bychom měli přijímat 30 g
vlákniny za den, přičemž doporučený poměr nerozpustné a rozpustné vlákniny je
3:1. Současná konzumace vlákniny u nás
se však odhaduje na pouhých 10-15 g za
den. Odborníci na výživu a lékaři se v České republice shodují na tom, že je příjem
vlákniny u většiny obyvatel neuspokojivý
a je nutné ho zvýšit. Souvisí to s nedostatečným příjmem potravin, které obsahují
vyšší množství vlákniny, jako je ovoce a zelenina, celozrnné výrobky, luštěniny apod.
Vláknina je nezbytná pro správnou činnost
trávicího ústrojí a také například pozitivně ovlivňuje koncentraci glukózy v krvi či
množství vstřebaného cholesterolu.

Zdroj: Caro.cz
Foto: Schutterstock.cz

Pupečníková krev,

dar na celý život

Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových buněk, které se využívají na léčbu několika desítek vážných onemocnění.

Medicínský výzkum otevírá nové možnosti
využití vlastní pupečníkové krve a tkáně
pupečníku v regenerativní medicíně, kde se
jejich účinek ověřuje u více diagnóz, jako např.
dětská mozková obrna, autizmus, diabetes 1. typu, traumatické poškození mozku
a další.

Cord Blood Center nabízí ve schválených nemocnicích jako jediná tkáňová banka v České
republice také odběr a uskladnění kmenových buněk z tkáně pupečníku dítěte. Tato
tkáň obsahuje mezenchymální kmenové
buňky, které sa navzájem doplňují s buňkami z
pupečníkové krve.

Zeptejte se na možnost uchování
kmenových buněk z pupečníkové krve
Vašeho gynekologa.
Více informací získáte na
bezplatné informační lince

800 900 138

www.cordbloodcenter.cz

Kmenové buňky z pupečníkové krve a tkáně pupečníku se odebírají na začátku života, jsou
mladé a mají dobrou schopnost se množit. Nejsou zatížené životním stylem, stárnutím
anebo získaným onemocněním. Jejich odběr
je jednoduchý, bezbolestný a neškodí matce
ani dítěti.

V rámci Programu sponzorovaných odběrů
pupečníkové krve máme díky sponzorským
příspěvkům našich partnerů možnost nabídnout v České republice odběr pupečníkové krve
jen za 12.900 Kč!

Více buněk, více života
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Krása

MOŘE
DOMA
INZERCE

Také jste smutná z toho, že už je léto pomalu za námi a s ním i chvíle, kdy
vás lehounce nadnášelo a kolébalo moře? Zkuste si vytvořit moře doma.
Vašemu tělu to nesmírně prospěje - mořské řasy a sůl dokonale hydratují
pokožku i vlasy a dodají jim důležité minerály.
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a jsou přímo koktejlem mládí.

SKVĚLÁ MOŘSKÁ SŮL
Dalším mořským produktem, který koupíte
jako součást přípravku, ale i v jeho natur
podobě, je mořská sůl. Smíchanou s trochou vody ji můžete použít jako peeling
celého těla. Zbaví vás odumřelých šupinek
pokožky, ale hlavně dokonale prokrví masírované místo. Poměrně levná varianta boje
proti celulitidě!
Nebo si mořskou sůl jen tak přidejte do
vaší obvyklé koupele a nezapomeňte přidat
hrstičku řas, aby pocit byl dokonalý. Koupel nemá být příliš teplá, stačí 35 stupňů
Celsia, a vydržte 15 minut a opláchněte se
studenou vodou. Účinek regenerace znásobíte, když se poté uložíte k spánku. Mořská
sůl regeneruje pokožku, ale i celý organismus, zlepšuje buněčnou výměnu, přísun
kyslíku i prokrvování kůže.
Řasy i mořskou sůl můžete, dokonce je to
žádoucí, využívat i vnitřně. Naordinujte si
místo odtučňovací diety dietu pro krásu
a zdraví, a k tomu jsou mořské produkty
ideální. Škoda každé koupele, kterou nevyužijete pro zkrášlení nebo relaxaci.

A MÁME TU BAHNO…

Fenoménem mezi moři je Mrtvé moře.
Jedná se v podstatě o bezodtoké solné jezero s vysokou koncentrací solí (až 40%).
Voda se z něj ve velkém množství uvolňuje
formou páry. Koncentrace solí a minerálů
se tím zvyšuje, a to má za následek tolik
známé účinky soli z Mrtvého moře. Oblast
Mrtvého moře je známá i malým množstvím srážek a vysokou sluneční aktivitou.
•
Voda v Mrtvém moři obsahuje okolo
20 druhů minerálů, hlavně jód, hořčík, vápník, sodík a draslík, proto je
ideální k léčbě všech kožních problémů. Tyto minerály také můžete nakoupit v potravinových doplňcích.
•
Sůl z Mrtvého moře působí i relaxačním účinkem a příznivě působí při
kloubních potížích a únavě svalů.
Kosmetické firmy stále více využívají při
výrobě pěsticích produktů suroviny, které
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pocházejí obvykle právě z Mrtvého moře.
Není divu, protože přípravky z výtažků
mořských řas zpomalují stárnutí, hydratují
do hloubky a jsou v dokonalém souladu
s pokožkou. Řasy mají navíc silné antioxidační účinky. Ale nemusí jít jen o kosmetiku, můžete si koupit i přírodní produkty
jako mořskou sůl i řasy - jsou běžně v prodeji.

CO TAKHLE POŘÁDNÝ KOKTEJL?
Vyzkoušejte sama na sobě, jak pleťová či
tělová maska s obsahem mořských řas dokáže pokožku vyhladit, zpevnit, vypnout
a zvláčnit. Nebo můžete využít pravých
sušených řas, namočit je a nanést na problémové partie, které pak obalíte alobalem
nebo igelitovou fólií a necháte působit.
Velmi vhodné zejména pro krk a dekolt!
Mořské řasy působí proti volným radikálům

Zapomenout nesmíme ani na bahno z Mrtvého moře. Bahno z Mrtvého moře je ojedinělé na celém světě, má řadu použitelných
aplikací. Dokáží rozjasnit tón pleti, odstranit odumřelé buňky, čistí pleť do hloubky.
Přitom zásobuje pokožku stopovými prvky
a minerály.
Dá se použít i jako zábal na vlasy, kdy přípravek z bahna vyživí vlasovou pokožku.
Bahno se používá i v případech léčení svědivosti pokožky hlavy a při nadměrném vypadávání vlasů.

SOLNÉ JESKYNĚ = TAK TROCHU
MRTVÉ MOŘE
Nemusíte jezdit až k moři - mikroklima oblasti Mrtvého moře si můžete dopřát i u nás
- v tzv. solných jeskyních. Klima v solné jeskyni je nasyceno mikročásticemi suché soli
a je mimořádně intenzivní.
Pobyt v solné jeskyni doporučují přední odborníci - kožní lékaři, alergologové, pediatři. Pobyt v solné jeskyni z mořské soli patří
k léčebným prostředkům s minimálním rizikem pro organismus.
Zdroj:Prozeny.cz, magazin-zdravi.cz
Foto: SAMphoto.cz

Krása

9 TIPŮ PRO KRÁSNÉ NEHTY

Kdo z nás by nechtěl mít dokonale upravené ruce. Ty jsou přece vizitkou
každé úspěšné ženy. A k rukám samozřejmě patří hezké nehty. Takže, co
byste řekli na 9 rad pro krásně nalakované nehty?
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Krása

Krása

nehty nikdy nepoužívejte vatu, protože
její kousíčky se pak nalepují na nehty.

•

•
•

1.

2.
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Jak určit správný tvar nehtu? Můžete zvolit klasický zaoblený nehet nebo rovný,
poraďte se se svou manikérkou, co je pro vás vhodnější. Záleží na tom, jestli pracujete s počítačem, jestli sportujete… Je tu mnoho faktorů, podle kterých si zvolit
správný tvar nehtu.
Jak zatočit se zažloutlými nehty? Stačí si vzít obyčejnou bělící zubní pastu. Dejte ji
na nehet a třete ho doběla. Ale šetrně, abyste nepoškodili povrch nehtu.
Jsou lepší dvě tenké vrstvy laku nebo jedna silná? Určitě dvě tenké vrstvy, protože
lak na nehtech pak vydrží déle a rychleji zaschne.

Začít bychom měli tím, že zvláčníte
kůžičku okolo nehtů. Použít k tomu
můžete regenerační krém na ruce,
případně klasický balzám na rty.
Poté zapilujte nehty do správného tvaru. Nikdy je nestříhejte nůžtičkami, ale
do požadovaného kulatého tvaru je

4.

Aplikujte lesk
ní část nehtu
ra i zdola.
nehtu, aby

5.

Použijte vyhlazovací sérum na
nehty.
Vypadá
jako
bezbarvý
lak a vyhladí veškeré nerovnosti na nehtu a zároveň ho ochrání.

6.

Naneste lak na nehty. Jestliže pře-

sáhnete plochu nehtu, použijte
odlakovací tyčinku, díky níž se zbavíte všech šmouh v okolí nehtu.
7.

Nechte lak na nehtech zaschnout
minimálně 10 minut a pak udělejte druhou tenkou vrstvu laku.

8.

Přetřete nehty bezbarvým lakem.
Zvýrazníte tím lesk nehtu a ochráníte tak barevný lak dlouhodobě.

9.

Druhý den přetřete nehty ještě jednou vrstvou bezbarvého laku pro lepší
ochranu a lesk.
-ifZdroj: moda.cz
Foto: SAMphoto.cz

dostaňte kvalitním pilníkem na nehty.
3.

Je velmi důležité zbavit nehty veškeré
špíny, proto je přetřete odlakovačem
na nehty bez acetonu. Nehty to neponičí a zbavíte je jednak zbytků laku,
jednak mastnoty, která se na nehtech
usazuje. Na aplikaci odlakovače na

na nehty na vrchz obou stran, shoOchráníte tím tvar
se nezačal třepit.

ALBATROS

A CO KDYŽ JSEM BLÁZEN?

KALENDÁŘ MALÉHO POSEROUTKY 2015

Dvanáct let je tak nádherný věk, tolik nových věcí. Ale ne
vždycky je všechno tak skvělé, jak se může zdát. Třeba když
je vaše máma v blázinci, váš táta pije a nemáte nikoho,
komu se svěřit s obavami, že možná jste taky blázen. A tak
musí Sára kromě kluků a šminek řešit
i méně příjemné věci a díky své nezlomnosti, humoru
a nadhledu najít sílu bojovat sama za sebe.

Užijte si další rok s malým poseroutkou Gregem Heffleym!
V tomhle nástěnném kalendáři najdete spoustu obrázků,
všechny důležité svátky, pár těch nedůležitých a navrch
ještě kopu báječných samolepek!

SELEKCE

BIZBOOK

STEVE JOBS – MŮJ ŽIVOT, MÁ LÁSKA, MÉ PROKLETÍ

Pro dívky je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od
života, který jim byl stanoven od narození. Být obklopena
světem třpytivých šatů a drahocenných
šperků. Žít v paláci a bojovat o srdce prince Maxona. Ale
pro Americu to znamená otočit se zády ke své tajné lásce
Aspenovi, který je o kastu níž než ona. Nechce se jí odejít
z domova a vstoupit do nelítostné soutěže o korunu.

Odhalte druhou tvář největšího IT vizionáře své doby.
Steve Jobs byl arogantní, zároveň však uzavřený mladík,
romantik, hrubián, génius naplněný sny i beznadějí
hledající útěchu v LSD. V den, kdy se stal multimilionářem,
opustil těhotnou přítelkyni. Zapřel i své vlastní dítě, dceru
Lisu.
O životě s idealistou, který chtěl změnit svět, a o jeho
temných stránkách píše Jobsova bývalá přítelkyně a matka
jeho prvního dítěte.

JEDNOU ANO, DVAKRÁT NE

DOBRODRUŽSTVÍ MINECRAFTU 1 – POVSTÁNÍ HEROBRINA

West je úspěšný středoškolák a má vše, co si jen může přát.
Avšak jednoho dne se probudí po nehodě v nemocnici –
ochrnutý a bez možnosti mluvit. Jediné, co ho udržuje při
smyslech, jsou návštěvy Olivie, pacientky z vedlejšího pokoje. Co se stane, jestli se West vyléčí?
Uvidí se ještě někdy? A můžou se oba ještě někdy vrátit do
normálního života?

Dvojčata Josh a André používají vybavení z tátovy
laboratoře virtuální reality ke hraní Minecraftu, jako by byli
v kostičkovaném světě doopravdy. Díky přístupu k tátovu
superpočítači se nabourají do zaheslovaného serveru,
který vytvořil sám Notch. Šušká se, že obsahuje jedinou
verzi Minecraftu, v jehož programu běží Herobrine. To, co
tam najdou, ale rozhodně nečekají

HLAVOLAMIKON
JEN SI TROUFNI

Sbírka hlavolamů, hádanek, šifer a logických úloh
Řešíte rádi hlavolamy, hádanky či logické úlohy? Luštíte
na dovolené? Jezdíte s dětmi na tábory? Chcete vyplnit
dětem jejich volný čas zábavnými aktivitami? Potřebujete
žákům oživit hodiny matematiky? Pak je tato kniha určena
právě vám. Knihu lze používat nejen například v rámci
zážitkových akcí nebo rodinných výletů, ale také ve výuce.
Samozřejmostí je seznam řešení úloh na konci knihy.

Pravda o Beth a jejím životě by poslala její matku do vězení, proto ji musí chránit za každou cenu. Až její strýc přinutí Beth vybrat si mezi máminou svobodou a svým vlastním
štěstím… Musí však chodit do školy, kde jí nikdo nerozumí.
Snad kromě jednoho kluka… Pro Ryana to na začátku byla
výzva…

COMPUTER PRESS

INTERNETOVÝ MARKETING
Chcete přilákat nové kupující na e-shop či znát
efektivitu svých marketingových akcí? Potřebujete
rychle rozšířit povědomí o svých webových stránkách?
Zkušený lektor a vyučující vám v tomto zbrusu novém,
ze 70 % přepracovaném a rozšířeném vydání bestselleru
vysvětlí všechny metodické i technické aspekty úspěšné
propagace na Internetu a podělí se s vámi o řadu
zkušeností z marketingové praxe. Naučíte se také své
internetové aktivity měřit a vyhodnocovat.

SVŮDNÉ NEBEZPEČÍ
Sedmnáctiletá Anna Whittová už překonala prvotní šok ze
zjištění, že není obyčejnou smrtelnicí. Patří mezi potomky
padlých andělů, nefily, a její osud předurčuje
dávná věštba – právě ona má navždy zlomit moc démonů
nad světem lidí. Druhý díl svůdného příběhu o padlých
andělech a démonech.

MÉHO MANŽELA NEZASTŘELIL KAJÍNEK
Pro mě samotnou i pro celou naši rodinu byla Štefanova
smrt strašnou tragédií, která dodnes poznamenává naše
životy. Byla to skutečně obrovská rána pro všechny v mém
nejbližším okolí. Ti, kterých se událost osobně nedotýkala,
ji považovali naopak za obrovskou senzaci.
Po celá dlouhá léta ve mně uzrávala myšlenka očistit
Štefanovo jméno a dovědět se pravdu. Konečně zjistit,
jak to tenkrát doopravdy bylo. Jsem totiž přesvědčená, že
mého muže nezabil Jiří Kajínek, který je za jeho vraždu
odsouzený na doživotí!

ZÁŘIJOVÁ SVĚTLA
„Svým způsobem jsme všichni vlastně rozbité hračky,
nemyslíte?“ říká tajuplný výrobce hraček žijící jako
poustevník ve svém starém sídle. Obklopen mechanickými
bytostmi, které sám stvořil… Z idylky se stane místo hrůzy
a Irene s Ismaelem prožijí největší a nejnebezpečnější
dobrodružství svého života.

Jsem Jamie a uzavřela jsem s Isabelou nejšílenější sázku
svého života. Kdo prohraje, musí políbit Paula Pagora,
který má obličej plný beďarů. To nepřežiju!
Taky se děje něco divného. Kluci asi fakt nejsou z jiné
planety. Začala jsem totiž těmhle záhadným tvorům
rozumět. Mám pro to jediné vysvětlení – získala jsem
nadpřirozené schopnosti neboli superschopnosti!

PODIVUHODNÉ A KRÁSNÉ SOUŽENÍ
AVY LAVENDER

COOBOO

FRAGMENT

MŮJ MILÝ DENÍČKU – FAKT NEJSOU KLUCI Z JINÉ
PLANETY?

Ava, skoro ve všech ohledech normální dívka, se narodila
s křídly. Ve snaze pochopit tuto svou zvláštnost a s rostoucí
touhou zapadnout mezi své vrstevníky se odváží do
světa, naprosto nepřipravená na to, co ji může čekat. Vše
vygraduje v noci oslav letního slunovratu. Osud Avy i její
rodiny nabírá na ničivé kadenci.

Mac vede dvojí život. Není pouze studentkou, ale také
Správkyní v Archivu, v tajuplném místě, kam odcházejí
spát Historie zemřelých lidí. Mac nastoupí na střední
a snaží se dostat svůj život do normálních kolejí, ale nějak
se jí to nedaří. Proč se v jejím okolí ztrácejí beze stopy lidé,
se kterými se setkala? Mac se to pokusí rozluštit, ale riskuje
u toho své Správcovství, vymazání. vzpomínek, a dokonce
i svůj život.

DÍVKA Z 6E
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COOBOO

DVEŘE DO PRÁZDNOTY
Velice strhující román o dívce, jež prožila velkou část svého
života zamčená sama v bytě, a kterou tento otřesný styl
života jednoho dne přestane bavit. Autorka své čtenáře
zavádí do tajných sexuálních choutek našich mužů a do
pokroucené mysli dívky, která jim je poskytuje.

Hry, tvoření a jiné zábavné aktivity
My, Reptáci, vyhlašujeme slavnostně svatou válku
prasatům! Ve jménu šunky, do nich! Pomůžeš nám zbavit
se všech odporných vepřisluhovačů? Ale pozor! Nebude
to snadné. Ti zelení ničemové jsou schopni učunit cokoliv,
aby nám ukradli naše vejce. Na programu jsou bludiště,
sudoku, šifrované zprávy, postřehové hry a další. Tak jen
do toho, zaženeme nudu jako prasata do ohrady!

KDE SE TOULÁŠ, BERNADETTO!
Geniální nebo vyšinuté? Nezřízeně vtipná kniha o dívce,
která na vlastní pěst pátrá, kam že se to poděla její matka,
a nebojí se použít všechny prostředky včetně veřejných
listin, tajné korespondence FBI, e-mailů přátel, rodiny,
učitelů a všeho, co má po ruce.

MANAGEMENT – ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY, VÝKONNOST A PROSPERITA
Inovované a aktualizované vydání klíčové domácí
monografie na téma managementu představuje jak
základní a tradiční, tak i aktuální a nová témata,
s nimiž se vyrovnává jak teorie, tak i praxe moderního
managementu. Kniha se uplatňuje nejen jako základní
studijní materiál v mnoha kurzech managementu na
vysokých školách manažerského a ekonomického směru,
ale i v dalších programech manažerského vzdělávání.

UMĚNÍ ODCHÁZET

PLUS

MANAGEMENT PRESS

CPRESS

ANGRY BIRDS TO JE TREFA!

Eva se živí jako redaktorka ženských románů v londýnské
čtvrti Soho, ale ji samou na romance moc neužije. Od chvíle, kdy se k ní přestěhoval přítel Luke, přemýšlí, jak od něj
bude muset odejít. Ne snad proto, že by ho nemilovala, ale
proto, že odjakživa mnohem
lépe zvládá umění odcházet než umění s někým být.

VRAŽDA NA MEXICKÝ SVÁTEK
Když je Christine pozvána na výlet do Arizony, využije příležitosti a těší se, že prožije nějaké dobrodružství. Cesta
v ní ale vyvolá vzpomínky na dávného spolužáka, Heinze
Grunera, který před dvaceti lety záhadně zemřel během
pěší túry na Picacho Peak nedaleko Tucsonu. Jejím přáním
je najít pravdu – ať už se jednalo o nehodu, jak vyplývá
z policejního hlášení, nebo o vraždu. A tak Chris začíná
hledat jakoukoli stopu a pátrat po každém,

SEXZNAM
Sexy, inteligentní a skandální! Sexznam líčí pouť pohledné
třicátnice neprozkoumanými místy její ložnice – a je to
docela jízda. Značně nemravné, ale skvělé čtení, z něhož
budete jednu minutu lapat po dechu a vzápětí se hlasitě
smát. Co se stane, když si svobodná třicátnice napíše
SEZNAM deseti věcí, které chce stihnout v sexuální oblasti?

JEDNOHO DNE, MOŽNÁ...
Lauren Grahamová se proslavila v seriálu Gilmorova
děvčata, ale ještě předtím napsala vtipný a svěží román
o touze stát se herečkou. Píše se únor 1995 a Franny, která
už v New Yorku bude skoro tři roky, stále pracuje jako
servírka. Jejím jediným hereckým úspěchem je reklama
na nevkusné vánoční svetry a občas nějaký ten casting.
Román Jednoho dne, možná je příběh o naději, velkých
snech, hledání sama sebe, překročení vlastních hranic
a také o tom nejdůležitějším – o lásce, bez které by to
v životě nemělo smysl.

PŘÍBĚHY A RECEPTY Z POŠŤÁCKÉ BRAŠNY
Kdo má doma nejlepší recepty? Přece venkovská pošťačka.
Během svých obchůzek po jihočeských vesničkách vyslechla
autorka spoustu historek a po ochutnávce nasbírala
i osvědčené recepty.

ČARODĚJNICE ŠKOLOU POVINNÉ 7

KUCHAŘKA ZE SVATOJÁNU

Hvězda splněných přání
Nejnovější, dosud nepublikovaný a dlouho očekávaný díl
slavné knižní série The Worst Witch, která je u nás známá
díky úspěšnému televiznímu seriálu Čarodějnice školou
povinné.

Autorka úspěšného foodblogu Kuchařka ze Svatojánu
sepsala své recepty do výpravné knihy obsahující 282
receptů a 648 fotografií.

Bridget Jonesová se vrací po téměř šestnácti letech na
scénu. Leccos se bezpochyby změnilo, ale hodně toho
zůstalo při starém. A i když do jejího seznamu předsevzetí
přibyly nové výzvy („Přestanu před dětmi varovně počítat
„raz... dva...“, aniž jsem rozhodnutá, co vlastně udělám,
až řeknu „tři“...“) a některé zůstaly stejné („Nebudu jíst
víc než tři Big Macy nebo panini se sýrem a šunkou ze
Starbucks týdně...“), je jasné, že Bridget, kterou milují
miliony čtenářů po celém světě, je zpátky v plné polní.

POLÍBENÁ MĚSÍCEM

MOTTO

X.Y.Z

BRIDGET JONESOVÁ: LÁSKOU ŠÍLENÁ
Druhá kniha strhující fantasy trilogie.
Po porážce Luciena, vůdce temné odnože revenantů, se
zdá, že lásce Kate Mercierové a Vincenta Delacroix nestojí
nic v cestě. Jak však jejich vztah nabírá na intenzitě,
řeší oba zásadní otázku, jak skloubit život smrtelnice
a nemrtvého.

VĚŘÍM
NA
ANDĚLY
Okatá herečka Kristýna Janáčková se maminkou stala dřív před televizní
kamerou než ve skutečnosti. V televizních seriálech dostávala role
zpovykaných nevyzrálých slečen, které se těžko sžívaly s tím, že mají dítě.
V civilu si Kristýna na potomka počkala až po třicítce. Jak říká, všechno má
svůj čas. Netají se tím, že prožívá nejhezčí období svého života a že se jí
plní sny.

BYL TO VELIKÝ ŠOK ZVYKNOUT
SI NA TO, ŽE SE VÁM ŽIVOT
S PŘÍCHODEM SYNA OBRÁTIL
VZHŮRU NOHAMA?
Ani ne. Věděla jsem, že můj život se bude
točit kolem miminka, byla jsem připravená
na zodpovědnost i na obětování se. Věděla
jsem, že jakmile se vám narodí dítě, nerozhodujete se už jen sama za sebe a všechno
se neřídí jen podle vás, ale podle vašeho
dítěte. Spíše v šestinedělí jsem se musela
vyrovnávat sama se sebou, protože jsem
do porodu nikdy nebyla v nemocnici a ni-
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kdy neabsolvovala žádný zákrok. A teď
jsem měla za sebou císařský řez a na památku jizvu. Chvíli mi trvalo, než jsem si
na ni zvykla a zamilovala jsem si ji. Dnes už
o ni pečuji s láskou díky jednomu připravku, který má vynikající hojivé a regenerační
účinky. Jedná se o sféry kyseliny hyaluronové se skvalenem, které se používají po
plastických operacích. Každý den však děkuji svému synovi za to, jak je fantastický.
Od první chvíle byl moc hodný a krásně mi
spinkal. Možná v tom byl malý šok. Všichni
vás varují, jaký je to mazec, a vy se nakonec

se svým dítětem jen smějete a dokonce se
i vyspíte. Máme rekord 11 hodin v kuse.

TAKŽE JSTE ANI NA CHVÍLI
NEPROPADLA PANICE NEBO
STRACHU, ŽE NĚCO DĚLÁTE
NEBO UDĚLÁTE ŠPATNĚ?
Deprese a podobné stavy se mi naštěstí vyhnuly, ale pamatuju si den, kdy jsem
opravdu měla blízko k hysterii. Luis mi téměř celou noc a den proplakal a já vůbec
netušila, proč, a co s ním mám dělat. Až
večer mi došlo, že jsem si vlastně dala piz-

zu, i když z bezlepkové mouky, protože trpím nesnášenlivostí na lepek. Přesto čerstvé
těsto Luisovi způsobilo nadýmání, což jsem
si v první chvíli neuvědomila. Vyčítala jsem
si, že jsem tak důležitou věc vytěsnila z hlavy a obrečela jsem to. Byla jsem na sebe
naštvaná a zároveň mi bylo líto Luise. To
byl jediný moment zoufalství. Od té doby si
dávám velký pozor na svou stravu.

KAŽDÁ HOLKA MÁ PŘEDSTAVY
O TOM, JAKÉ TO BUDE, AŽ
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BUDE MÁMA. JAK MOC SE LIŠÍ
VAŠE HOLČIČÍ SNY A PLÁNY OD
SKUTEČNOSTI?
Vlastně se ani moc neliší. Ne že bych si
přesně vysnila, že chci mít manžela a dvě
děti. Spíš jsem snila o tom, že budu mít
jednou vedle sebe někoho, s kým se budeme milovat tací, jací jsme, s nímž si budu
rozumět, že budu mít rodinu, budu dělat
práci, kterou mám ráda. A to se mi vlastně
splnilo. Mám skvělého partnera, který je mi
oporou. A mám skvělé dítě, které se ráno

budí s úsměvem a celý den prochechtá.
Luis miluje objevovat svět a já jsem šťastná, že můžu být u toho. Je to velký parťák,
který se dokáže i sám zabavit a nechává mi
tak prostor, abych se mohla věnovat i svým
věcem. Já jsem ale stejně nejraději s ním.
Mám-li si bez něj někam vyrazit, ať je to
třeba výstava, divadlo, posedět s přáteli,
mnohem víc si vybírám, než dřív, čas je teď
pro mě mnohem drahocennější. Takže skutečnost naprosto předčila mé sny. Jediné,
co jsem si neuměla představit, je ten ko-

dalších několik týdnů, až náš vztah plně odstartoval romantickým pobytem v Liberci.

KDYŽ MLUVÍTE O TOM, JAK JE
LUIS ÚŽASNÉ MIMINKO, NENAPADÁ VÁS TŘEBA OTÁZKA:
ŠKODA, ŽE JSEM SE MÁMOU
NESTALA DŘÍV?

Nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlela, protože jsem se stala mámou v pravý čas, kdy
jsem na tuto roli byla připravena a měla vedle sebe partnera, s nímž dítě chci. Více než
věk mi přijde důležitější vnitřní přesvědčení
a touha stát se mámou, přijmout tu zodpovědnost. Je to přeci jen velké sousto. Těhotenství jsem vnímala jako nádherné období,
i porod byl pro mě krásný a nijak stresující
zážitek. Všechno do sebe skvěle zapadlo.
Luis se nám narodil v pravou chvíli.

CO JINÉHO JSTE ODKLÁDALA
A ONO TO PAK PŘIŠLO V PRAVÝ
ČAS?

lotoč, který vypukne, když někam s Luisem
vyrážíme, nebo někam vyrážím sama. Ale
už jsem si v tom našla systém. Preferujeme dny plné pestrosti a zážitků, které se
zakončí jeho relaxační koupelí. Koupeme
denně. Je to takový rituál a funguje výborně. A taky se učím více hospodařit se svou
energií, abych ihned po uspání dítěte neuspala i sebe. S partnerem se teď díváme
na seriál Hra o trůny a často se stávalo, že
sotva jsme si pustili díl, za chvíli jsme usnuli,
a tak se občas přihodí, že některý díl vidíme

na čtyřikrát. (smích)

VAŠÍM PARTNEREM JE MICHAL
ŠKRABÁK (ZPĚVÁK, KYTARISTA
A FRONTMAN KAPELY RIVER
JORDAN – POZN.RED.). JAK JSTE
SE POZNALI?
Poprvé mě uviděl v hotelu Hilton v Praze.
Byla jsem tam jako patronka jedné z adeptek na Miss Junior a on seděl v hledišti. Tam
prý byl počátek všeho. Následně jsme se
potkali na after party a oťukávali jsme se

Přiznávám, že spoustu věcí odkládám a tím
se někdy zbytečně stresuji, protože leccos,
co teď řeším, už jsem mohla mít dávno vyřešené a nemusela jsem na to myslet nebo
si psát neustále poznámky, co musím ještě
udělat. Úkoly nebo některé povinnosti dotahuju do konce, až když mě začne tlačit
čas. Pak se na ně vrhnu a je klid. Ale jen do
chvíle, než se objeví další úkoly, což bývá
téměř vzápětí.

VYRŮSTALA JSTE V IDYLICKÉM
PROSTŘEDÍ VE VESNIČCE
KAROLÍNKA NA VALAŠSKU. JAK
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VÁS TO MÍSTO OVLIVNILO?
Myslím, že hodně. Kraj, ve kterém vyrůstáte, vás vždycky ovlivní. Narodit se v Praze,
asi bych byla jiná, má herecká cesta by třeba byla rychlejší, všechno bych měla blíž. Já
jsem se dostala do Prahy až v šestadvaceti
letech. To jsem taky odkládala, ale na Prahu jsem si pak rychle zvykla. Nejen, že vás
ovlivní kraj, kde se narodíte, ale lidé, kteří pocházejí z jednoho města nebo místa,
mají často i podobné povahové rysy. Žila
jsem v Ostravě a poznám často ostravskou
povahu, i ta naše valašská duše je v určitých
ohledech specifická.

JAK BYSTE POPSALA OSTRAVSKOU POVAHU A VALAŠSKOU
DUŠI?
Vnímám to pocitově, slovy se to těžko popisuje. Ostraváci se mi zdají být víc od rány,
s ničím se moc nemažou. Tím, jak je Ostrava trochu temné město, jsou i oni drsnější,
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průbojnější, i ženy jsou mnohdy chlapštější.
Lidi na Valašsku jsou hodně odkojeni přírodou, která má na ně velký vliv, k větším
městům vztah nemívají moc kladný, rádi
jsou jen na svém území, které si zvelebují,
ženy bývají obětavé, pro rodinu by se rozdaly, starají se o domov, muže a děti.

starat, není problém stíhat péči o něj i nějakou práci. Mám taky obě babičky, které mi
malého vždycky rády pohlídají. Takže můžu
být klidná. Luisovi vždy řádně vysvětlím,
kam jdu a proč, on se na mě usměje a je
spokojený a šťastný, neb ví, že se mu zase
brzy vrátím.

LUISOVI JE SEDM MĚSÍCŮ, UŽ
ZAČÍNÁTE ZASE POMALU PRACOVAT?

ČETLA JSEM, ŽE JSTE BYLA POMĚRNĚ PŘÍSNĚ VYCHOVÁVANÁ?

Začala jsem točit další díly Cest domů
a pomalu se vracím i zpátky do divadla,
ve Studiu DVA hraju v představení Zdravý
nemocný s Karlem Rodenem v titulní roli.
Přijala jsem i roli v divadelním spolku Artur
ve velmi oddechovém představení Svaté
neřesti. A jsem otevřená i dalším nabídkám
a příležitostem, na které se moc těším. Tím,
že je Luis tak skvělé a chápající dítě a můj
přítel fungující otec, který se umí o našeho
syna s láskou a pečlivostí jemu vlastní po-

V některých ohledech ano. Ale já jsem
s bratrem (Kristýnin bratr je Zdeněk Janáček, který žije s herečkou Aňou Geislerovou
– pozn.red.) vyrůstala v jiné době, proto
i naše výchova byla logicky jiná. Navíc rodiče pracovali ve zdravotnictví, měli pevnou
pracovní dobu, jiný rytmus. Přesto jsme
měli hezké dětství, na které ráda vzpomínám. Pokud se mi něco nelíbilo, nebylo to
nic zásadního, pamatuju si jen ty zážitky,
které pohladí. Při výchově Luise vycházíme
s partnerem hodně ze sebe, víme, co mu

V JEDNOM Z PŘEDCHOZÍCH
ROZHOVORŮ JSME SI POVÍDALI
O ZAJÍMAVÉM TÉMATU –
O ANDĚLECH A KNÍŽKÁCH IRSKÉ
MYSTIČKY LORNY BYRNEOVÉ.
MÁTE POCIT, ŽE S NAROZENÍM
LUISE TAKY SOUVISÍ ANDĚLÉ?
Určitě ano, protože tak hodné dítě mi
museli přinést jedině andělé. Věřím nejen
na svou intuici, ale i na věci mezi nebem
a zemí a na to, že každý máme nad sebou
nějakého strážného anděla. V určitých
chvílích mám intenzivní pocit, že se nějací
andělé pohybují v mé blízkosti a že Luis je
vidí. Při kojení někdy stáčí pohled někam
nahoru a něco důkladně pozoruje a pak se
začne smát, jakoby ho někdo rozesmíval.
Podle Lorny jsou děti schopné vidět anděly
zhruba do tří let svého věku. Věřím, že Luis
je vidí a že oni ho opatrují. Že opatrují nás
všechny.

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA
DĚTSTVÍ:
Nejstarší vzpomínka je z opravdu velmi raného věku. Ležím v kočárku, myslím, že byl
červený, ale hlavně měl průhledné boky.
Vybavuju si, že se dívám tím okýnkem ven
a nějaké dítě mi na ně ťuká. Ptala jsem se
rodičů, jestli jsem takový kočárek měla, potvrdili mi, že ano.

KRISTÝNA JANÁČKOVÁ

chceme předat. Jasně, že se asi nevyhneme tomu, abychom ho něčím nenaštvali
a bude s námi diskutovat, ale i to k výchově patří.

JAKÁ JSTE BYLA JAKO MALÉ
DÍTĚ?
Byla jsem prý velmi hodné dítě, rodina tvrdí, že kam mě postavili, tam jsem zůstala
stát a čekala. Ani v pubertě jsem nijak zásadně nezlobila. A Michal prý byl to samé,
možná proto máme tak zázračné dítě.
I když ono se to může ještě změnit, děti
jsou každou chvíli jiné. Nebo třeba budeme
mít druhé dítě, které bude pravý opak a dá
nám pořádně zabrat. Ale to je všechno třeba a kdyby. Faktem zůstává, že pro mě je
Luis a péče o něj hlavně radost.

STIHLA JSTE PŘES LÉTO
NĚJAKOU DOVOLENOU?
Letos jsme nikam na dovolenou jet ne-

chtěli, Luis je ještě malý na to, abychom ho
vezli k moři. Tak jsem odjela na týden na
Valašsko za rodinou, aby si ho všichni užili.
Líbilo se mu tam, od rána do večera se jen
smál a krásně usínal a spal celou noc. Až mi
bylo líto, že musím zpátky do Prahy. Třeba
za pár měsíců někam k moři vyrazíme. Nic
neplánujeme, nic nehrotíme, přizpůsobíme
se malému. Chceme jet s ním, neumím si
představit, že bych ho nechala u babiček
na hlídání a vyrazila pryč třeba na týden.
Nedokázala bych ho opustit na několik dní.
Já ho nevidím dvě hodiny a už jsem nervózní. Uvidím, co bude. Nejsem plánovací typ,
plánuju jen práci. Pokud mám volný den,
dost často nechávám rozhodnutí na to, co
budeme dělat, až na ráno, na momentální náladu, řídím se tím, co mě v tu chvíli
napadne. Díky Luisovi jsem začala hodně
žít ve stylu „teď a tady“. A dost mi to tak
vyhovuje.

Narodila se 4. 9. 1981 ve Vsetíně. Nebyla přijata na DAMU, nastoupila proto do
zlínského divadla, v angažmá byla i v ostravském divadle Aréna. Chtěla změnu, přestěhovala se proto do Prahy, kde už tenkrát
žil její starší bratr s rodinou. Pracovala jako
servírka ve vinárně Bokovka, když jí začaly
postupně chodit nabídky. Princezna v pohádce Království potoků, studentka v trojdílné inscenaci Ďáblova lest. Viděli jsme ji
v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Aféry, Policajti z centra, Helena a další televizní
projekty. Momentálně hraje v seriálu Cesty
domů. Účinkuje ve Studiu DVA v představení Zdravý nemocný a v divadelním spolku
Artur v komedii Svaté neřesti. S přítelem
– hudebníkem a zpěvákem kapely River
Jordan má sedmiměsíčního syna Luise Frederika.

Monika Seidlová
Foto Lenka Hatašová
Make-up: Hanoa Moa Dermalogica
Líčila a česala Hana Jurová
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