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IVETA VÍTOVÁ
Problémy s oblékáním u nás doma řešil i Mikuláš

Je možné, že očkování bude
stát trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem
středního ucha způsobených právě pneumokoky.
Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování
se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.
Pzer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.pzer.cz
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ho nechávám očkovat.
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Editorial
Milé čtenářky,
Když tak sedím v kanceláři, za okny to
konečně vypadá jako na jaře, na facebooku se objevují fotky prvních jarních
kytiček, které poráží zimu, mám pocit,
že je život vlastně docela fajn. Jistě, nemůžu moc brouzdat na internetu, protože oznámení typu: „Demostrace se
zúčastnily desetitisíce lidí. Agenta Stb ve
vládě nechceme. Je prezident notorik?“,
člověku moc na optimismu nepřidají…
Stejně jako zprávy, že počet nehod na
českých silnicích roste, za patnáct let se
zdvojnásobí počet pacientů s rakovinou
a navzdory tvrzení, že dětské domovy za
pár let už nebudeme potřebovat, jsou
stále plné dětí, které marně čekají na
adopci, či pěstounskou péči.…
Prostě svět kolem nás není až tak úplně
růžový a nalakovat s ho na růžovo nepomůže, nicméně s realitou se musíme naučit žít a pokud možno nekoukat kolem
sebe přes šedivé brýle nezájmu a intolerance. Protože mít se budeme tak, jak si
sami zasloužíme…
Takže krásné optimistické jaro s naším
časopisem, který jako každý měsíc přináší spoustu zajímavých článků. Možná
právě díky nám skoncujete s jarní únavou, nachlazením, nebo kašlem. A to,
předpokládám, by bylo fajn.
Takže krásné jarní počtení…
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ANEMIE

V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ

Velmi často se objevuje anémie z nedostatku železa u žen a dětí. U žen je
toto způsobeno vyššími denními ztrátami železa během menstruace, gravidity,
porodu a laktace, kdy jednak dochází ke zvýšeným ztrátám z důvodu opakujícího
se či velkého krvácení, jednak předáním vlastních zásob železa plodu a tvorbou
mateřského mléka při kojení.

INZERCE
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Vzhledem k neoddiskutovatelnému
významu kojení pro imunitní systém
dítěte je tedy dlouhodobé kojení žádoucí. To však klade značné nároky na
červenou krvetvorbu a tedy i přísun
železa. Poněvadž řada žen již před těhotenstvím a během něho má snížené
zásoby železa, nepřekvapuje fakt, že
30 až 50 % rodiček po porodu má větší či menší anémii z nedostatku železa.
Toto riziko ještě stoupá u žen s nedobrým složením výživy či u žen trpících
častými infekcemi. V USA bylo z těchto
důvodů přikročeno k rutinnímu podávání železa těhotným ženám. Preparáty se železem se podávají rutinně, a to
i bez laboratorního průkazu anémie
či sideropenie (snížené hladiny železa
v krvi). Předpokládá se totiž, že sideropenie i anémie jsou v těhotenství běžné, mohou ohrozit plod i novorozence
a vzniku komplikací tohoto druhu lze
zabránit podáváním železa.
Rutinní podávání železa těhotným tedy
vychází z následujících předpokladů:
1. mnoho těhotných žen trpí sideropenií (nedostatkem železa) nebo anémií
2. sideropenie nebo anémie matky
může poškodit matku, plod i novorozence
3. podávání železa může výskyt těchto
komplikací snížit, pravděpodobně tím,
že zvyšuje zásoby železa u matky, plodu i novorozence
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4. potenciální přínos podávání železa
převažuje nad jeho nežádoucími účinky - pokud by bylo železo podáváno
ve vysokém nadbytku, mohlo by dojít
k jeho nežádoucímu ukládání v tkáních
- při perorálním podávání může toto
vzniknout velmi vzácně).
5. těhotné ženy jsou ochotné užívat tolik železa, kolik je zapotřebí k dosažení
požadovaného přínosu

MLÉKO SE TVOŘÍ Z KRVE
Kojící žena se nachází v období laktace, kdy dochází pod vlivem hormonálních změn k tvorbě a vylučování mléka
v mléčné žláze prsu. Mléčné žlázy prodělávají změny již v těhotenství, během
něhož vylučují určité množství mleziva
(kolostra), které je během prvních dnů
po porodu nahrazeno mlékem. Laktace
je řízena hormony (zejména prolaktinem a oxytocinem) a výrazným podnětem pro tvorbu a vylučování mléka je
sání bradavek, proto po odstavení dítěte tvorba mléka v mléčné žláze ustává.
Lidské mléko má optimální složení
všech živin, minerálů a tekutin pro novorozence a kojence. Obsahuje i protilátky, které dítě chrání před některými infekcemi. Kvalita produkovaného
mléka je částečně závislá na kvalitě přijímané stravy matkou. Do mateřského
mléka se mohou dostat i cizorodé látky
včetně léků. Kojící matka musí mít dostatečnou výživu (bílkoviny, vitamíny,

vápník, další minerály a dostatek tekutin). Předně však je třeba podporovat krvetvorbu, protože mléko se tvoří
v mléčné žláze z krve a ženy chudokrevné, anemické nemají-li dost krve,
nemají mléko z čeho vytvořit. Tyto,
většinou unavené, plaché a tiché ženy,
nemají dost mléka pro své novorozeně
a trpí výčitkami ze strany příbuzných,
zdravotníků a okolí, protože nejsou
schopné kojit. To pak způsobuje výčitky
svědomí, depresivní stavy a neprospívá
to ženě ani jejímu dítěti. Významné
jsou i vlivy psychické.
Anemií je proto třeba se zabývat již
v těhotenství, neboť proces krvetvorby
trvá 120 dní a i v průběhu kojení je třeba dodávat látky krvetvorbu podporující tj. bílkoviny, železo, měď, vitamíny
B6, B12, kyselinu listovou, vitamín C,
D3, E, chlorofyl atd.
Foto: Shutterstock.com

KOMERČNÍ PREZENTACE

ŽELEZO V ČÍSLECH
První pohled po ránu zpravidla patří neúprosným číslicím na našem budíku, a pak už nás čísla obklopují celý
den - od označení autobusu, který nás spolehlivě dopraví do práce, po neméně důležitá čísla, shrnující
prospěch dětí ve škole i výsledky našeho snažení v zaměstnání. Pojďme se řečí čísel podívat i na železo, tedy
stopový prvek, který v našem těle přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu, správné
funkci imunitního systému i ke snížení míry únavy a vyčerpání.

3,5 až 5 gramů

Právě tolik železa obvykle obsahuje tělo
dospělého člověka. Jeho zásoba se však
trvale snižuje. Zatímco u dospělého muže
jde každý den o ztrátu přibližně 1 mg
železa, u žen v reprodukčním věku se jedná
až o dvojnásobek. Železo si naše tělo neumí
samo vytvořit, a proto jej potřebuje soustavně doplňovat.

30 miligramů

Denní potřeba železa u žen ve věku zhruba 15 až 50 let bývá přibližně 15 mg a je
tak asi o třetinu vyšší než u mužů ve stejné věkové kategorii. Až na dvojnásobných
30 mg však vzroste v období těhotenství,
kdy by měly ženy, alespoň pokud jde o železo, skutečně jíst za dva. Vyšší potřeba
tohoto stopového prvku, který přispívá
k rozvoji poznávacích funkcí u dětí, přetr10 až 15 miligramů…
vává u žen i v době kojení, kdy se pohybu…je průměrné množství železa, které den- je kolem 20 mg denně.
ně přijímáme ve stravě. Z toho však naše
tenké střevo vstřebá jen přibližně 10 až 15
% a zbytek se vyloučí. Vstřebatelnost železa
lze zvýšit současnou konzumací zdrojů vitamínu C, a to jak z ovoce nebo ovocných
šťáv, tak ze zeleniny. S některými potravinami či nápoji je naopak po konzumaci železa
lepší chvíli počkat, neboť jeho takzvaně biologickou dostupnost snižují. Patří k nim například káva a čaj s obsahem taninu nebo
potraviny bohaté na vápník.

Dostatek železa potřebuje každý z nás,
o něco větší pozornost je lepší věnovat
doplnění železa u dětí v období růstu, ale
také u sportovců. O železo totiž přichází
naše tělo nejen s krví, ale i s potem. Dobré
je také dohlédnout na dostatečnou konzumaci zdrojů železa u starších lidí,
u nichž chuť k jídlu někdy klesá více než
potřeba základních vitamínů, minerálů
a stopových prvků.
Ideálním zdrojem železa je pro naše tělo
pestrá a vyvážená strava. Vyzkoušet můžete také doplňky stravy. Některé přitom
kombinují jak dobře vstřebatelnou formu
železa, tak další tělu prospěšné látky. Patří
k nim tekutý doplněk stravy Salus Floradix® Železo+, který kromě organického železa obsahuje také vybrané vitamíny B
a C i výtažky z bylin a ovocných šťáv.
www.floradix-zelezo.cz.

Salus Floradix® Železo+
Při únavě a vyčerpání
Salus Floradix® Železo+ je tekutý doplněk
stravy s obsahem železa a dalších tělu prospěšných látek, které přispívají ke snížení
pocitu únavy a vyčerpání.
Proč vyzkoušet Salus Floradix® Železo+?
·
·
·
·

je dobře vstřebatelný
má komplexní složení s obsahem přírodních látek
představuje zdroj vitamínů B1, B2, B6, B12 a C
obsahuje výtažky z bylin a ovocné šťávy přispívající
ke správnému trávení
· je bez konzervačních látek a barviv
Více informací o výrobku najdete
na www.floradix-zelezo.cz
Salus Floradix® Železo+ je k dostání v lékárnách,
drogeriích TETA, Rossmann a dm drogerie.
Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Doplněk stravy

Svět nejmenších

ABY V NOCI
NEPLAKALO
Tak konečně je na světě. Vaše miminko se narodilo a celá rodina jako by s ním
omládla. Ať už holka nebo kluk, hlavně, že je zdravé, poklepáváme na dřevo.
Jenomže, právě že není…
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Vlastně to nejprve tak vypadalo a z porodnice jste odcházeli naprosto bez
obav. To až potom přišly ty zrádné skvrny na tělíčku, noční škrábání a pláč.
Diagnóza zní jednoznačně. Atopický
ekzém.

zlepšení nebo vymizení ekzému, zejména v letním období, aby se znovu
projevy ekzému objevily. Příznaky se
mění nejen svým vzhledem, ale i rozmístěním na těle, a to i v závislosti na
věku.

PROBOHA, CO TO JE?

Představíme vám 4 druhy atopického
ekzému:

Dříve, než nad ním začneme bezmocně
plakat, měli bychom zkusit zjistit, co to
naše trápení vlastně znamená.
Atopický ekzém je geneticky podmíněné onemocnění. Často se vyskytuje
v rodinách, kde rodiče dítěte nebo jeho
sourozenci trpí astmatem, alergickou
rýmou, alergickými záněty spojivek,
kopřivkami, potravinovou alergií apod.
U ekzematiků je zvýšené riziko vzniku
astmatu a alergické rýmy. Atopický ekzém patří k nejčastějším kožním onemocněním dětí, ale může se vyvinout
v kterémkoliv věku. Vzniká většinou z 60% - již v průběhu prvního roku života dítěte, v 30% v období mezi 1.-4.
rokem a v 9% mezi 6.-20. rokem jeho
věku. Někdy trvá onemocnění dlouho,
vzácně se však udržují příznaky po celý
život. Jsou často období výrazného
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KOJENECKÝ EKZÉM
První příznaky se většinou objevují ve
druhém až třetím měsíci života dítěte.
Objevují se červené pupínky s malými
puchýřky, postupně mohou splývat ve
větší plochy a mokvat, někdy až s příměsí krve. Mokvavé plochy zasychají do žlutavých, až červenohnědých
stroupků.
Někdy jsou prvním příznakem zarudlé
praskliny za ušními boltci. Ekzémová
vyrážka se objevuje hlavně na tvářích,
čele, bradě, postupně na trupu, končetinách a může se rozšířit na celé tělo.
K příznakům patří silné svědění kůže,
dítě se škrábe, je neklidné, budí se ze
spaní. Někdy se dítě rozškrábe až do
krve. Trvalé škrabání, i když je dítě ob-

lečené, brání vzniku stroupků, kůže se
může infikovat a léčba se ztěžuje.

ATOPICKÝ EKZÉM PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ
Může vzniknout náhle z plného zdraví, ale častěji je pokračováním ekzému
kojeneckého. Může se také obnovit
po přechodném zklidnění. Kůže není
tak rudá, projevy zánětu jsou menší,
mokvání je méně časté. Převažují ložiska suché, zhrublé kůže. Stroupky mizí,
kůže se začíná šupit. Říkáme tomu »lichenifikace« kůže. Ložiska bývají na
obličeji, na očních víčkách a kolem očí.
Typické je postižení v ohbích pod koleny, na loktech, na zápěstích, kolem kotníků a na kůži krku. Období zhoršení
jsou vždy spojena se silným svěděním.

ATOPICKÝ EKZÉM V DOSPÍVÁNÍ
Vzácně se v tomto věkovém období objeví první příznaky ekzému, častěji jde
o pokračování z útlého dětství. Obvykle bývá postižen obličej kolem očí a úst.
Často vidíme hnědavé zbarvení kůže na
krku, známé jako »špinavý krk«. Suchá,
hrubá kůže je v ohybech loktů, pod

JEZEVEC
CHRUJDA
Oblíbený dětský hrdina z lesa
Habřince, zvídavý a kamarádský
stavitel podzemních chodeb
a nor, prožívá fantastická
dobrodružství, ve kterých
cestuje do vesmíru, hraje
ve filmu, vynálézá tajemný
urychlovač, hledá pravou lásku
a nově také objevuje divočinu.
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Máte to ve svých rukou.
Ovlivněte
správnou výživou
v těhotenství a kojení
vývoj miminka. Šanci
máte jen jednou!

VIP MAMI®:
unikátní kombinace složení
obsahuje laktobacily
(Lactobacillus rhamnosus)
vč. obsahu kyseliny
listové a omega-3
mastných kyselin
složení chráněno
technologii Intelicaps®
30 tablet + 30 kapslí
v jednom balení

Doplněk stravy • K DOSTÁNÍ ve vybraných lékárnách nebo na www.vipmami.cz

ARDEZ Pharma, spol. s r. o.,
Popovova 948/1,
143 00 Praha 4
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koleny, na zápěstích. Svědění se objevuje při zarudnutí kůže, ale také v teple a při rozčilení. Chlapec nebo děvče
mívá i jiné projevy alergie, jako je pylová rýma, zánět spojivek nebo astma.

JAKÉ JSOU PŘÍČINY NAŠEHO
TRÁPENÍ?
Abychom mohli s nemocí bojovat, je
zapotřebí ji dobře poznat. Jaké jsou
příčiny vzniku ekzému?

PŘEDNĚ JSOU TO POTRAVINY.
Vznik onemocnění závisí na dědičné
dispozici a vlivech prostředí, v němž
dítě žije. Děti bývají alergické i na různé potraviny - mléko, vejce, pšeničnou
mouku, ořechy, rajčata atd. Průkaz potravinové alergie je však obtížný. Kožní
testy a zjištění alergických protilátek
proti různým druhům potravin jsou
užitečné, ale pro přesnou diagnózu je
důležitá vylučovací dieta. Snadněji se
provádí a udržuje doma.
Podaří-li se prokázat potravinu, na kterou dítě reaguje alergicky, sestavíme
vylučovací dietu, v níž ji ze stravy vyřadíme. Léčebná dieta musí být hodnotná a chutná.
Je-li dítě přecitlivělé na bílkoviny kravského mléka, je nutné použít ve výživě
bezmléčnou stravu. Je třeba se vyhnout
i ostatním mlékárenským výrobkům
a některým dalším potravinám - salámy,
čokoláda, sušenky atd. Je-li dítě alergické na vejce, je nutné vyřadit potraviny
s obsahem vajec a v některých případech je třeba se vyhnout i drůbeži.

POTRAVINY, KTERÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ATOPICKÉHO
EKZÉMU:
•
•
•
•
•
•
•

Roztoči se živí lupy, šupinami kůže,
drobečky potravin a daří se jim v teplých, vlhkých domech. Přírodním zdrojem roztočů jsou ptačí, zejména holubí,
hnízda. Kůži může dráždit mnoho dalších látek, například vlna, umělá vlákna,
dráždivá mýdla, ale také změny teploty a vlhkosti i rozčilení, stres. Dráždění
kůže může také vyvolat infekce.

5.

Odstranění všech faktorů, které mohou
způsobit zhoršení příznaků atopického
ekzému, je velmi důležité.

9.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Léčebná dieta s vyloučením nevhodných potravin;
Používání čistě bavlněného prádla
a oblečení, které se dotýká přímo
kůže a jeho praní nedráždivým
mýdlem a čisticími prostředky;
Úpravy bytového a domovního
prostředí, zejména s cílem odstranění roztočů;
Potlačení akutního zánětu místním podáním kortikosteroidů;
Úleva svědění celkovým podáním
antihistaminik (léky tlumící účinek
histaminu, které se užívají při léčbě alergických onemocnění);
Antibiotika podaná místně nebo
celkově v případech těžší infekce.

Každý pacient s atopickým ekzémem je
individuálním případem. Proto každý
léčebný program musí být přizpůsoben
konkrétnímu nemocnému.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

20 DOBRÝCH RAD PRO ZOUFALÉ
RODIČE
1.

DALŠÍ PŘÍČINOU JSOU FAKTORY
PROSTŘEDÍ
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8.

7 ZÁSAD ÚSPĚŠNÉ LÉČBY

Mléko
Vejce
Ryby
Pšeničná bílkovina
Ořechy - lískové, vlašské, mandle
Rajčata
Citrusové ovoce

Atopický ekzém mohou zhoršit i některé alergeny prostředí. Jsou to zejména
okem nepostřehnutelní roztoči, které
najdeme v domácím prachu, v matracích, ve vlněných pokrývkách, čalounění, kobercích, v těžkých závěsech.

6.
7.

2.

3.
4.

U kojeného dítěte je třeba, aby
kojící matka vyloučila ze své stravy kravské mléko, mléčné výrobky
a vejce na dobu tří týdnů. Nedojde-li u dítěte ke zlepšení příznaků ekzému, může se matka vrátit ke své
původní stravě včetně přiměřeného
množství mléka a vajec. Výživu mateřským mlékem je vhodné udržet
do 6 měsíců věku. Další složky potravy zařazujte postupně, vejce až
na konec prvního roku života.
Pokuste se udržovat svědivost
kůže pod kontrolou, aby se dítě co
nejméně škrábalo.
Udržujte u dítěte krátké nehty.
Udržujte kůži vláčnou, používejte
promašťovací prostředky.

Nepoužívejte parfémovaná mýdla,
vhodné jsou čisticí oleje.
Koupejte dítě méně často a krátce.
V oblečení dítěte vyřaďte kontakt
s vlnou, umělými vlákny a dráždivými materiály.
Prádlo a oblečení, které se přímo
dotýkají kůže dítěte, mají být z čisté bavlny a prané v nedráždivém
pracím prostředku.
Nepodporujte přílišným oblékáním pocení.
Teplota prostředí, v němž se dítě
pohybuje, má být přiměřená: 1920 °C, místnosti je vhodné nepřetápět, tudíž dítě nepřehřívat, vhodný však není ani přílišný chlad.
Pozor na prudké změny teploty
(přechody z horka domu do zimy
venku).
Chraňte dítě před infekcí, druhotné infekce je třeba včas léčit.
Vytvářejte klidné harmonické prostředí rodiny bez stresů a konfliktů.
Podporujte klidný, nerušený spánek a klidné odpočinky během
dne.
Starší děti vhodně zaměstnávejte
pomáháním v rodině i hrami.
Hraní si s plastelinou a křídou není
vhodné.
Vylučte kontakt s lidmi, kteří mají
opary.
Nekuřte v bytě a domě, nevystavujte dítě tabákovému kouři.
Vytvořte pro dítě doma bezalergenové prostředí (roztoči, zvířata).
Postupné opatrné slunění a mořská voda působí většinou na ekzematické dítě blahodárně. Při
mokvání kůže, při bakteriání infekci pozor na kontakt s pískem na
pláži.

Máte doma dítě s atopickým ekzémem? Nevzdávejte to. Cesta k vítězství
je dlouhá, nicméně téměř u 90% dětí
dojde k úplné úpravě kůže. Střídání vymizení příznaků a znovuobjevení ekzému v akutní podobě je pro tuto nemoc
typické. Po několika letech nastává postupný ústup obtíží a období, kdy pacient je zcela bez obtíží, jsou častější.
Jinak řečeno, i když to teď tak nevypadá, bude stále líp.
Zdroj: Institut UCB pro alergii,
prof. MUDr. Václav Špičák, CSc,
foto: Shutterstock.com

®
ActiMaris
navrženo přírodou

OKAMŽITÁ ÚLEVA
A KLIDNÝ SPÁNEK
VAŠEHO DÍTĚTE
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Rychle zklidní podráždění,
uleví od bolesti, sníží zánět,
zarudnutí a svědění

obklad 30 minut
ActiMaris Sensitiv roztok
na hojení 300 ml

Rychle hojí také:

•
•
•
•

po sundání obkladu

afty, opary, infekční koutky
soor, záněty v dutině ústní
opruzeniny, drobná poranění
ekzémy, dermatitidy, akné

K dostání na ACTIMARIS.CZ a v LÉKÁRNÁCH
Výhradní dovozce pro ČR a SR: EMPOLAS s.r.o.; info@empolas.com, +420 602 556 877

Svět nejmenších

OBDARUJME

MAMINKY
I MIMINKA...
Co může být v životě každého páru důležitější,
než příchod nového človíčka na svět. Změní se
úplně všechno. A samotný porod je událostí,
na kterou vzpomínají rodičky velmi intenzivně
celý život.
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NENÍ DÁREK JAKO DÁREK
•
•
•
•
•

•

Možná máte naprosto jasno, jaký dárek je tím pravým. Pokud tápete, svěřte se do rukou odborníkům. Jistě vám dobře poradí.
Hodnota dárku samozřejmě není v jeho ceně. Na druhou stranu, má-li si ho obdarovaná osoba opravdu schovat na památku,
není úplně nejvhodnější variantou nákup v tržnici. Nefunkční hodinky by mohly vzbudit myšlenku na nefunkční vztah…
Existuje zažité pravidlo, že holčičce náušničky a klukovi vlastně nic. Myslíte, že je to fér? A co takhle nějaký pěkný řetízek
s přívěškem?
Některé páry dávají přednost praktickému dárku. Ale opravdu se po letech nostalgicky zahledíte na starou oprýskanou lednici?
Samozřejmě není nutné volit pouze šperk, pokud to zrovna není váš šálek kávy. V mnohých zemích je pěknou tradicí koupit
živou květinu nebo zasadit na uvítanou miminku stromek. Pokud nepatříte mezi ty, kterým květina odumře dříve, než ji donesete domů, můžete jít touto cestou. Potom bych samozřejmě spíše než na letničky, které se plnoletosti vašeho děťátky jistě
nedožijí, vsadila na kvalitní trvalou květinu.
V návalu změn a neustálého shonu často zapomene na dary, které by mohly přispět k utužení vztahu a bezpochyby k utužení zdraví maminky a jejího miminka. Pokud své blízké obdarujete pobytem na čerstvém vzduchu, určitě vzpomínky na to,
jak vám bylo krásně, budou tím, co vás bude spojovat ještě po letech.

Stalo se samozřejmostí, že se na příchod miminka připravujeme celých devět měsíců, pečlivě vybíráme výbavičku,
snažíme se dodržovat nová pravidla
stravování a zásady zdravého životního
stylu, přizpůsobujeme dětský pokojíček, popřípadě celý byt.
Existuje ale něco, čemu se nevěnuje
taková pozornost, a přesto je to také
velmi důležité a svého druhu jedinečné. Je to dar, kterým bychom měli obdarovat ženu po porodu a dárečky,
které bychom měli věnovat dětičkám
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k jejich narození.
Málokterý muž si uvědomí, že tento
dar je památkou na celý život a že při
pohledu na něj si každá maminka vzpomene na událost pro ni nejkrásnější.

JAKÝ DÁREK VYBRAT
Existují dary, které mají osobitou hodnotu - potěší darovaného. A jsou dary,
které splňují i účel – provázejí obdarovaného celým životem. Mezi ně patří
kvalitní šperky na zakázku, hodinky,
nebo třeba krásný servis. Stačí si jen dát

tu práci a zapřemýšlet, co by udělalo
ženě radost, po čem již dlouho touží,
co by jí usnadnilo život.
Na miminko by v žádném případě neměli zapomenout ani babička s dědečkem, vždyť s jejich dárkem do peřinky
půjdou vnoučátka jednou třeba k maturitě.
Už se vaší ženě, dceři nebo snaše kulatí bříško? A máte pro ni nějaký pěkný
dárek?
Foto: Shutterstock.com

Užijte si sladké
rozkvetlé jaro

s belgickými pralinkami!
www.chocoskyshop.cz

www.belvec.cz

Svět nejmenších
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DESATERO PRO BEZPEČNÉ OČKOVÁNÍ.
VÍTE, KDY VAKCINACI RADĚJI ODLOŽIT?
Řešíte očkování pro svoje děťátko? Chcete minimalizovat riziko nežádoucích
účinků po aplikaci vakcíny? Dodržujte následujících deset pravidel.

INZERCE
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•

1. Zvažte nepovinná očkování.
U povinných očkování není co řešit – očkovat se musí. Ale v případě nepovinné
vakcinace si položte přinejmenším tyto
otázky:
Ohrožuje toto onemocnění život?
Je neléčitelné?
Zanechává následky?
2. Očkování vhodně načasujte.
Zeptejte se dětského lékaře – pediatra,
v jakém věku je dítě danou nemocí nejvíce ohrožené. Očkovat ho nechte jen
tehdy, když to pro něj bude přínosné.
3. Zajistěte, aby dítě bylo 100% fit.
V době očkování by mělo být dítě naprosto zdravé. Tím je myšleno bez teplot, kašle a rýmy, a to minimálně 14 dní
před podáním vakcíny. Uvědomte si,
zda doma nemáte nemocné další členy
rodiny.
4. Udržujte dítě v dobré náladě.
Důležitý je nejen zdravotní stav dítěte, ale i jeho celková pohoda. Zvažte
odložení očkování například v těchto
situacích:
•
problémy v rodině,
•
nástup do školky,
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•
narození sourozence,
•
odstavování od prsu.
5. Po očkování nechte dítě odpočívat. Aspoň půl hodiny po aplikaci očkovací látky je potřeba zůstat v blízkosti lékaře. Vzácně se po očkování může
rozvinout bouřlivá alergická reakce
– anafylaktický šok. Včasný zásah zdravotníků je pak důležitý. Proto od lékaře
nespěchejte a relaxujte s dítětem v čekárně.
6. Dopřejte dítěti klid. Očkování
představuje pro děťátko zátěž. Pár dní
ho proto držte stranou dětského kolektivu a zabraňte jeho kontaktu s nemocnými lidmi. Vynechejte také pohybové
aktivity.
7. Dítě pečlivě pozorujte. Ve dnech
po očkování potomka často kontrolujte
a změnu jeho zdravotního stavu hlaste
pediatrovi. Objevit se může vyrážka na
kůži nebo teploty.
8. Zmírněte nežádoucí účinky.
•
Na teplotu vyšší než 38 stupňů Celsia zvolte vhodné léky – antipyretika v dávce podle váhy dítěte (v lékárně vám poradí).

Reakce v místě vpichu (například
zarudnutí) zmírněte přiložením
chladivého obkladu nebo gelu.
•
Těžší nežádoucí účinky nikdy neléčete sami, ale vyhledejte lékařskou
pomoc.
9. Nežádoucí účinky hlaste. Řekněte
dětskému lékaři o všech nežádoucích
účincích, které se po očkování vyskytly.
Lékař bude následně informovat Státní
ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Možnost kontaktovat SÚKL máte i vy sami.
Pokyny a formulář najdete na www.
sukl.cz.
10. Buďte upřímní. Je opravdu důležité, aby lékař, který o vašeho potomka
trvale pečuje, věděl vše o jeho zdravotním stavu a závažných reakcích na očkování. Existuje totiž řada situací, kdy
je lepší neočkovat. Ať už kvůli tomu, že
vakcína nemusí být účinná, nebo kvůli
riziku, které představuje pro zdraví. Očkovat se nesmí například při:
•
alergii na některou složku vakcíny,
•
nedostatečné funkci imunitního systému,
•
předchozí těžké reakci na stejné
očkování.
V současné době se v České republice
povinně očkuje proti devíti nemocem.
Očkování nadále představuje nejmodernější a nejúčinnější nástroj předcházení závažným onemocněním, který je
v současné době dostupný. Pokud nevíte, proti které nemoci své dítě nechat
očkovat, nebo se obáváte nežádoucích
účinků, poraďte se s dětským lékařem.
Když budete dodržovat našich deset
pravidel, riziko komplikací bude minimální.
Zdroj: Ulekare.cz,
foto: Shutterstock.com

Je možné, že očkování bude stát
trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem
středního ucha způsobených právě pneumokoky.
Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte.
Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.
P zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.p zer.cz

INZERCE

Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz

PRV-2017.01.091

nechávám očkovat.

Svět nejmenších

VYBÍRÁME
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PLÍNKY

Svět nejmenších
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Navzdory tomu, že jsou jistě na světě kmeny, které plínky pro svá miminka
nepoužívají, my moderní ženy, si bez nich život nedokážeme představit. A my,
které pamatujeme ještě obyčejné bavlněné plíny upřímně považujeme vynález
jednorázové pleny za okamžik, který nám změnil život..
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Jasně, trochu žertuji, nicméně vy, které
jste stejně jako já trávily hodiny vyvářením, věšením a žehlením, jistě víte,
o čem mluvím… Pokrok nám přinesl
možnost výběru. Ovšem, není to rozhodně tak jednoduché, jak to vypadá.
Jaké vlastně vybrat? Papírové, nebo
látkové? A pokud látkové, tak jaké, aby
i ony nám přinesly pohodlí a pohodu?
Stanovit přesný počet plen, které vaše
miminko denně spotřebuje, nelze. Každé dítě je jiné, některé vyměšuje více,
jiné méně a spotřeba se mění s tím, jak
miminko roste. Obecně ale platí, že
v tomto případě není radno šetřit, tedy
je na místě miminku plenky měnit raději častěji.

ZNAČKOVÉ, NEBO „NO NAME“?
Zkušenosti maminek i odborníků vám
ale určitou představu dají. „Novorozeně spotřebuje za den průměrně dvanáct plen, a to i těch kvalitních. Močí
totiž dvacetkrát za den,“ tvrdí dětská
dermatoložka z Fakultní nemocnice
Motol Štěpánka Čapková. A dodává, že
pokud dítěti měníte plenu méně často,
hrozí vznik opruzenin. Jejich léčba je
pak mnohem náročnější než práce s častější výměnou plenek. A především je
to dítěti nepříjemné, tudíž více pláče, je
neklidné a podrážděné. Opruzeninám
samozřejmě chceme předcházet, nicméně, pokud už se objeví, musíme být
na ně připravené a mít po ruce hojivou
mast, která je vyhojí, co nejdříve a nejlépe. O tom si více povíme za chvíli…
Napsanou zásadou je, že novorozeně
by mělo být přebaleno před kojením či
krmením a po něm, protože během něj
funguje peristaltika střeva. Poté už je
to na uvážení maminky, která své dítě
zná nejlépe. Postupem času se potřeba
měnit plenky zmenší, protože narůstá
schopnost dítěte moč udržet (roční batole potřebuje denně zhruba šest nebo
sedm plen).
Slova odbornice pak potvrzují i maminky.
„My jsme ze začátku potřebovali tak
osm plen denně, těch kvalitnějších,
značkových,“ popisuje kamarádka
Dana. „Když jsme chtěli ušetřit, tak
těch „no name“ plen bylo potřeba určitě tak deset až dvanáct, protože protékaly, moc nesály a malý začal okamžitě
řvát.“
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Každopádně je dobré vyzkoušet různé
značky, a pokud se vám nějaká osvědčí,
zůstat u ní. „My zpočátku používali jen
značkové pleny, ale občas jsme trochu
experimentovali s těmi neznačkovými. Většinou nám moc nevyhovovaly,
ale pak jsme objevili dvoje, které byly
super. Takže já doporučuju zkoušet,
ne všechny neznačkové jsou špatné,“
sděluje své zkušenosti maminka Jana.
Zlatou střední cestu zvolila maminka
Lucie: „Já to řeším tak, že levnější pleny
používám přes den, kdy mám možnost
syna kdykoli přebalit, aby byl zadeček
v suchu, a na noc mu dávám značkové,
které mu vydrží až do rána.“

A CO „LÁTKOVKY“?
Doposud byla řeč o jednorázových papírových plenách, které maminky často
volí především z důvodu pohodlí. Po
použití je stačí jen vyhodit, tedy žádné praní, žehlení a podobně. Přesto se
spousta maminek dnes přiklání i k látkovým plenám. Dopustit na ně nedá
například maminka Žaneta. „Moje dcera se v nich neopruzuje, nikdy mi neprotekly, jak někteří říkají. Přijde mi to
mnohem lepší než jednorázové pleny
napuštěné různými chemiemi,“ říká.
Jiné maminky si zase pochvalují to, že
v látkových plenách jde dítě pěkně podržet, je s ním snadnější manipulace při
kojení a podobně. Strach není třeba
mít ani ze samotného přebalování či
z prosáknutí. I klasické látkové pleny
prošly „modernizací“ a dnes už existují
různé kalhotky a vkládací plenky, které
přebalování usnadní a dítě bezpečně
udrží v suchu. „Jednorázové, takzvané papírové pleny, používám třeba na
chatě, kde nemůžu prát, nebo když
jsme někde na návštěvě a nemám kde
použité plenky skladovat. Malé to ale
na zadeček nedělá moc dobře, vždycky
se raději vrátím k látkovým, i když je
s nimi víc práce a všude musím tahat
větší balíky než jiné maminky,“ uzavírá
Žaneta.

ZÁSADNÍ VÝHODY LÁTKOVÝCH
PLEN JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
•

•

Jsou šetrnější k přírodě (jedinou
zátěží je spotřeba vody, energií
a pracích prostředků při jejich praní. Jejich používáním se nevytváří
žádný tuhý odpad).
Vycházejí levněji. (Počítejte s pr-

votní investicí několika tisíc korun.
Ta by se vám ale během několika
měsíců měla vrátit.)
•
Podporují zdravý vývoj dětských
kyčlí.
Jak je to s větší pracností používání
látkových plen? I zde se za poslední
roky mnoho změnilo. Moderní látkové pleny většinou není třeba žehlit.
Namáčení a předpírku „zařídí“ příslušné tlačítko automatické pračky.
Ve výjimečných případech lze na plenky
použít dezinfekční prací prášek, v tom
případě se ovšem doporučuje zařadit
máchání navíc.
Podobně jako u jednorázových plen,
ani u těch látkových se nevyplácí šetřit
na kvalitě. Nekvalitní materiály nebo
drogerie mohou v obou případech způsobit nepříjemné podráždění pokožky.

JAKÉ PLENKY VYBRAT
Odborníci v případě látkových plen radí
nejprve si vybrat ze dvou systémů přebalování.
A) Plenky „Vše v jednom” (bez potřeby svrchních kalhotek)
•
velmi snadné použití, oblékají se
stejně jako jednorázové (neoblékají se přes ně svrchní nepropustné
kalhotky)
•
dražší varianta. Většinou je potřeba pořídit více velikostí, ale již se
na trhu objevují i takové jednovelikostní, které se výborně přizpůsobí
všem miminkům
•
vhodné na cesty, k lékaři…, proto
je vhodné si jich pár pořídit
Tyto plenky se vyrábějí ve dvou typech.
Jednak je to „vše v jednom“ (All-in-one, 2-in-one) Nepropustná vrstva
je přišita k savé vrstvě. Druhou možností jsou kapsové plenky, které velmi
rychle schnou a jsou variabilní, protože
základem je pouze tenká vrstva s kapsou, do níž lze vkládat jednoduché savé
plenky dle potřeby. Např. na noc silnou
vrstvu, na den pro pohyb tenkou savou
plenečku.
B) Savá plenka a svrchní nepromokavé kalhotky
•
používanější, univerzálnější a levnější varianta
•
dostupné buď v univerzální velikosti,
nebo ve dvou až třech velikostech

Podlehněte kouzlu lázeňské péče v malebném
lázeňském resortu nedaleko Prahy.

Antistresový pobyt
Délka pobytu:
Ubytování:
Strava:

4 dny / 3 noci
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
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Léčebný program:
• klasická masáž zad
• parafínový zábal na ruce
• čínská masáž hlavy
• esenciální olejová aroma koupel
• havajská masáž lávovými kameny (záda)
• vířivá koupel s Calmonalem
• konopný celotělový zábal
Bonus k pobytu:
• 1x volný vstup do malé posilovny během pobytu
• 1x balíček Bylinkové koupele z Lázní Mšené pro domácí použití

Cena pobytu již od 4.910,- Kč/osoba*

Růžový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat během jediného dne.
• masáž zad s růžovým olejem
• lázeň s esencí růže
• růžový zábal dolních končetin

Cena balíčku 1.030,- Kč*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

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

Sleva: 10% na nákup
Kód: MOJR18
Platnost: do 20.5.2018

Svět nejmenších

U tohoto typu balení si můžete vybírat
z několika typů plenek. Jsou to:
Plenkové kalhotky – NEJBĚŽNĚJŠÍ,
NEJSNADNĚJŠÍ oblékání, zapínají se na
patentky či suchý zip.
Tvarované plenky – podobné plenkovým kalhotkám, pouze bez zapínání, je
možné zapnout je snappi sponkou.
Zavazovací plenky – tvarované, které
se zavazují šňůrkou.
Čtvercové plenky – moderní froté
i klasické bavlněné plenky, které používaly naše maminky a babičky, obvykle
se žehlí a je třeba je skládat, aby miminku seděly.
Vícevrstvé plenky – podobné klasickým čtvercovým, ale ve střední části
mají několik vrstev, takže se skládají
jednodušeji. Vhodné pro ekonomickou
variantu výbavičky a pro malá miminka.
K těmto plenkám je ještě nutné doplnit svrchní kalhotky, které mohou být
z různých materiálů – od bavlněných,
přes vlněné až k poylesterovým.
K plínkám si samozřejmě můžete pořídit i různé doplňky. Například:
Separační plenky „papírky” – vkládají se na plenku k tělíčku. Pomáhají
izolovat pokožku od mokra a slouží
k zadržení pevného obsahu.
Vkládací / vložné plenky – vkládají se
navíc do plenky, zvyšují její savost. Používají se např. na noc, u větších dětí, do
kapsových plen.
Snappi sponka – vhodná k zapínání
tvarovaných a čvercových plen
Koš na použité pleny s víkem – zabra-
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ňuje šíření zápachu z plenek.
Nepropustný pytel – na skladování či
cestování.
Síťka - pro snadné přenášení plen
z koše do pračky.
Pratelné přebalovací podložky - stačí
2-3 nepropustné pratelné podložky.

ABYSTE SE NEMUSELI BÁT
OPRUZENIN
Pokožka malého dítěte je velmi náchylná k podráždění, a to především v oblasti kožních záhybů, tzv. faldíků, kde
se může snadno zapařit.
I přes pokrok ve snaze nalézt optimální řešení plen zůstává plenkový zánět
stále jedním z nejčastějších kožních
problémů dětí v kojeneckém a batolecím věku. Většinu případů tvoří lehké
a středně závažné formy, tzv. „opruzeniny“, omezující se na plenkovou
oblast.
K vyvolávajícím faktorům patří zejména vlhkost a zapocení, zvýšení teploty
a tření pod plenkou. Vlhká pokožka je
k podráždění třením náchylnější. Velmi
významný je také dlouhodobý kontakt
s močí a stolicí. Plenkový zánět kůže ne-

boli opruzenina je pro miminko velmi
stresující a trápí stejnou měrou holčičky
i chlapečky. A co byste měli o opruzeninách vědět?
•
postihují až polovinu malých dětí
•
vyskytují se převážně na zadečku
a v jeho okolí
•
jsou nepříjemné a mohou být i bolestivé
•
mohou změnit chování dítěte
(může být plačtivé, neklidné, častěji se budí)
A jak lze dětskou pokožku ochránit?
Podle lékařů je péče o pokožku
zadečku velmi důležitá. Riziko vzniku zarudnutí zadečku snížíme častou
a pravidelnou výměnou plenek, pečlivým omýváním a následným důkladným osušením a ošetřením okolí zadečku ochrannou mastí. Je také nutné
vyhnout se příliš dráždivým mýdlům
a používat kvalitní prodyšné pleny. Riziko vzniku opruzení lze takto velmi
snížit.
Foto: Shutterstock.com,
zdroj:babyweb.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ
S AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní záněty.
Azu
Obsahuje antibakteriální složky, které mohou rovněž
Obs
urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril přináší úlevu
uryc
od vysušené,
v
svědivé nebo sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
AVIRI
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu zinečna
natého
atého v kvalitní
kvalitním krémovém základu (typ emulze
voda v oleji) je určen k ošetření podrážděné nebo
op
opruzené dětské pokožky. Obsahuje
vitaminy E a D (panthenol).

AVIRIL DĚTSKÝ ZÁSYP
AVIR
S AZULENEM
Zássyp chrání děts
Zásyp
dětskou pokožku. Má zklidňující, hojivý
a antiseptic
antiseptický
cký ú
účinek, který též působí protizánětllivě. Obsah
Obsahuje
uje a
antibakteriální složky, které mohou
rrovněž uryc
urychlit
chlit léčení již vzniklých kožních infekcí

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti
sí prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann,
DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus,
Tesco a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
INZERCE
Alpa_Moje rodina a ja 210x148.indd 1
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Svět nejmenších

PROBIOTIKA
POMOC I PREVENCE
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Svět nejmenších

Historie využívání probiotik člověkem sahá daleko do minulosti. Lidské střevo
je osídleno mikroorganismy, jejichž počet daleko přesahuje množství samotných
buněk našeho těla, a správné složení této mikroflóry hraje velmi důležitou roli
v našem zdraví. K prvnímu osídlení trávicího traktu dochází po porodu dítěte,
v době průchodu jeho hlavičky porodními cestami matky. V dalších fázích života
se mikroorganismy dostávají do trávicího traktu běžně s potravou.
Probiotika musíme obvykle neustále doplňovat. V trávicím traktu se dlouho
neudrží, co je jejich nevýhoda.

INZERCE
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Svět nejmenších

Kojené dítě je tedy ve výhodě, protože mateřské mléko podporuje rozvoj
zdravé střevní mikroflóry a tím pomáhá dítě chránit. Zvyšuje se odolnost proti vzniku střevní infekce
a stimuluje imunitní systém. Naopak
u nekojených dětí je jejich střevní sliznice mnohem chudší na probiotické
mikroorganismy. Střevo novorozence
nemá ještě dostatečně vyvinutou slizniční bariéru a její funkce jsou nezralé.
Následkem toho je střevo ve zvýšené
míře přístupné pro různé nezpracované
potravinové alergeny (např. alergeny
kravského mléka). Avšak i u kojeného
dítěte se mohou objevit obtíže (kojenecké koliky, průjmy, zácpa, nadýmání
či střevní záněty) - zde potom probiotika mají zcela jistě své důležité místo.
Při postupném přechodu dítěte na
smíšenou stravu se složení střevní mikroflóry zvolna mění. I v tomto období
má výživa klíčový vliv na mikrobiální
složení střeva. Moderní životní styl
výživy (zvýšená konzumace rafinované a chemicky zpracované potravy
s vysokým obsahem tuků a jednoduchých cukrů, díky různým technologickým postupům ochuzená o mnohé
důležité látky, potrava s množstvím
syntetických aditiv) přispívá k narušení
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rovnováhy v ekosystému střeva a může
mít velký podíl na vzniku různých onemocnění.
Bolesti břicha, ale také průjmy, zácpy,
nadýmání, střevní záněty, obtíže s jídlem, nechutenství, nesnášenlivost určitých pokrmů - to všechno jsou obtíže,
které přivádí rodiče s dítětem do ordinace dětského gastroenterologa.

CO NIČÍ PROBIOTICKÉ BAKTERIE?
Každá léčba antibiotiky znamená vážný
zásah do složení střevní mikroflóry.
Uskutečněné studie dokazují, že obnova zdravé střevní flóry po jejich
doužívání může trvat až tři týdny. Tedy
nejméně tak dlouho trvá i oslabení
obranyschopnosti dítěte. Vyvstává zde
otázka, zda nedáváme děti po překonání infekce příliš brzy do kolektivu.
Jsou vlastně ve stavu imunodeficience.
I to je jeden z důvodů recidivujících
respiračních infekcí. Průjmová onemocnění pochopitelně též mění mikroflóru
ve střevě. V neposlední řadě je to strava,
která v případě, že je nevhodná, mění
poměr baktérií směrem k hnilobným
(strava s vysokým obsahem bílkovin).
Některé studie dokazují, že krátce po
přerušení užívání probiotik klesá významně jejich podíl ve střevě, a tak

je jejich trvalý přísun v potravinách
žádoucí.

CO VŠECHNO UMÍ „HODNÉ”
BAKTERIE?
Tak jsou označovány právě probiotika
(pro život) podporují slizniční i celkovou imunitu, podporují odolnost organismu, jelikož stabilizují střevní mikroflóru. Výhodné to je hlavně po léčbě
antibiotiky.
Pomáhají proti zácpám, průjmům,
nadýmání a špatnému trávení i proti
střevním zánětům různého původu.
Chrání proti vzniku alergií, včetně astmatu a atopického ekzému.
Foto: Shutterstock.com

Předškoláček

JE VAŠE DÍTĚ
ČASTO NEMOCNÉ?
Přišli jste s vaší ratolestí domů ze
školky a už zase kašle a popotahuje?
Děti v předškolním věku ještě nemají plně
vyzrálou imunitu a jejich tělíčko si některé
protilátky teprve vytváří. Po překonání celé
řady virových onemocnění bude imunitní
systém lépe vytrénován a boj s dalšími
virózami bude rychlejší. Pokud má tedy sem
tam rýmičku, nepropadejte panice. Zbystřete
ale v případě, že se objevuje nemoc až příliš
často či tehdy, kdy lékař považuje za nutné
dítěti nasadit antibiotika i vícekrát za zimu.
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Předškoláček
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Předškoláček

4. POSÍLENÍ IMUNITY DĚTÍ
Pomozte dítěti posílit jeho přirozenou
obranyschopnost pravidelným otužováním, častými procházkami na čerstvém
vzduchu a sluníčku či sportem, který ho
bude bavit. Aktivní pohyb patří k základům zdravého životního stylu a posilování fyzické kondice je předpokladem
pro silný a správně fungující imunitní
systém. Pozor ale na přetrénování, které
má nežádoucí vliv nejen na imunitní systém, kdy se jeho poškození projeví snížením odolnosti vůči infekcím, ale také
na psychické procesy. Otužování i sportovní aktivity ale nikdy neprovádějte
s dětmi, které nejsou zcela zdravé. Mohli byste jim spíše uškodit než pomoci.

5. REKONVALESCENCE

Dětské kolektivy jsou doslova rájem pro
množení bacilů. Nejčastěji se zde setkáváme s opakovanými infekcemi horních
cest dýchacích. Nedoléčené děti, jejichž
rodiče mnohdy podceňují dobu rekonvalescence, si v kolektivu infekci opakovaně předávají a tak se stává, že se děti
opětovně nakazí a stonají častěji. Abyste svého drobečka maximálně ochránili, vyzkoušejte následujících deset tipů.

1. POHODOVÉ PROSTŘEDÍ
V průběhu vývoje dítěte jsou období,
kdy je imunita přirozeně oslabena. Určitou úlohu ale může hrát také narušená psychika dítěte. Nemusí jít ani o šikanu v kolektivu či problémy v rodině.
Někdy může dítě stresovat i nadměrné
přetěžování mimoškolními aktivitami,
kdy se dítěti snažíte v dobré víře dopřát
to nejlepší. Stres může vyvolat astmatické obtíže a narušit hormonální systém dítěte. Proto jakékoli náznaky nepodceňujte. Pokud si nevíte sami rady,
požádejte o pomoc dětského psychologa a snažte se o to, aby dítě vyrůstalo
v klidném a pohodovém prostředí.

2. ODSTRANĚNÍ ALERGENŮ
V posledních letech díky změnám životního stylu a životního prostředí významně stoupá výskyt alergií všeho druhu. Ačkoli je velká část předpokladů pro alergii
dána geneticky, dá se některým alergiím
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vyhnout či snížit riziko jejich propuknutí.
Nejčastěji se objevují drobné alergie na
prach či pyly, neobvyklé nejsou ale ani
alergie na plísně a zvířata. Pokud se u vašeho dítěte projeví alergie nateklými sliznicemi, je pak náchylnější k respiračním
onemocněním. Snažte se tak udržovat
vaši domácnost stále čistou a v případě
podezření na alergii, se poraďte se svým
dětským lékařem o vhodnosti vyšetření
na specializovaném pracoviště imunologie nebo alergologie.

3. INHALACE
Pokud je vaše dítě často nemocné, je
pro něj velmi důležitá pravidelná péče
o dýchací cesty. Jejich ochranná bariéra
je narušována a není pak schopná se
bránit průniku virů a bakterií. Vynikající prevencí, ale i léčebnou metodou je
inhalace. „Při léčbě akutních i chronických onemocněních horních i dolních
dýchacích cest či jako prevence může
posloužit inhalátor, který pomáhá při
úlevě od rýmy, zvyšuje efektivitu inhalace a lze pomocí něj aplikovat léky
přímo do dýchacích cest,“ vysvětluje
pediatrička MUDr. Jarmila Seifertová.
Zkuste dávat svému dítěti preventivně
vdechovat aerosol. Samotný proces inhalace je velmi snadný, stačí pouze přirozeně dýchat. A aby inhalování dítě
nenudilo, můžete mu ho zpestřit pohádkou v televizi, nebo mu předčítat.

Udělalo se vašemu dítěti lépe a už žadoní,
abyste ho pustili do školky nebo starší dítě
na sport? I když se vám zdá, že je již v pořádku, stonání neberte na lehkou váhu.
Raději ho nechte o pár dní doma déle
a nechte mu tak čas na rekonvalescenci.
Při brzkém návratu mezi děti by v opačném případě mohlo onemocnět v krátké
době znovu, což není žádoucí zejména
kvůli dalšímu oslabení jeho imunitního
systému. Radost nebudete mít ale ani vy,
protože si vyčerpáte dovolenou na to,
abyste s ním mohli zůstat doma, namísto
toho, abyste jeli společně s celou rodinou
na pěkný výlet či dovolenou.

6. ZDRAVÁ A PESTRÁ STRAVA
Dozrávání dětského imunitního systému nejlépe podpoří vyvážená a pestrá
strava. A proto, že jsou střeva centrem
imunity a jsou také první branou, kterou procházejí mnohé cizorodé látky
do organismu, je důležité jim dodávat
i „hodné“ mikroorganismy. Dbejte tedy
na to, aby vaše dítě konzumovalo dostatek vlákniny z ovoce a zeleniny, jogurty a vyhýbejte se průmyslově zpracovaným cukrovinkám. Kromě nutnosti
dodávat tělu dostatečný přísun vitaminů a minerálních látek nezapomínejte
také na pravidelný pitný režim, který by
měl zahrnovat zejména čistou pramenitou vodu.

7. POZOR NA ÚRAZY
Přes sebelepší snahu ovšem někdy dojde k nějakým oděrkám a odřeninám.
Skvělým pomocníkem v tomto případě je živý kolagen v podobě čistého,
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Doplněk stravy, který posílí imunitu,
je 100% přírodní a poradí si i s infekcí.
U zrodu Sambucolu v Izraeli, již před více než 20
lety, byli ti nejpřednější světoví vědci. Byl původně
vytvořen jako přírodní přípravek z černého bezu na
chřipku a nachlazení. Jeho unikátnost spočívala ve
zjištění, že speciální, (dnes již patentovanou) extrakcí
šťávy černého bezu, se zachová jedna v ní obsažená
složka, která jiným zpracováním zmizí.

Vědci tuto složku nazvali AntiVirin. Ten zneschopní
viry v proniknutí do zdravé buňky, tím vyvolání nemoci
a množení se uvnitř. Tato schopnost zastavit viry je
jedinečná, žádný jiný přírodní přípravek toto nedokáže.
To prakticky znamená, že Sambucol je schopen výrazně
zkrátit infekci a značně zmírnit i její příznaky.
Během více než 20 let klinického testování bylo roku
2001 zjištěno, že Sambucol je naprosto vynikající
v posílení oslabené imunity. Bobulky černého bezu mají
dokonce vyšší obsah antioxydantů než ostatní fialové
ovoce, jako jsou například borůvky, ostružiny a černý
rybíz. Zvláště v zimním období a navrácení dětí do
kolektivu po prázdninách, je Sambucol „Pro děti“
neocenitelným pomocníkem. Zaručí nejen, že děti nic
nechytí, ale také, že infekci nepředají doma ostatním
členům rodiny.
Rodiči velmi ceněný je také fakt, že Sambucol dětem
chutná a často i připomenou, že ještě nedstaly svoji
denní lžičku Sambucolu. Jako prevence stačí 1x denně, v případě infekce je dávka vyšší podle věku dítěte.
Instrukce ohledně dávkování se nacházejí na obalu krabičky. Jako přírodní produkt a doplněk stravy, nemá
Sambucol žádné vedlejší účinky a je možné ho užívat
i dětmi již od 1 roku.
Pro více informací a zkušeostí uživatelů navštivte:
www.sambucol.cz

Předškoláček

hypoalergenního gelu. „Mám tři malé
děti, takže škrábance, modřiny, záděrky, štípance od komárů a podobná “bebíčka” jsou na denním pořádku,“ říká
trojnásobná maminka. „Holčičky jsem
ale naučila na “kouzelnou vodičku”
a tak teď všechny bolístky ošetřujeme
jedině kolagenem. (Mám ho neustále
po ruce, protože ho denně používám
i já na celkové omlazení pleti a tmavé
kruhy pod očima po náročném celodenním maratonu a mnoha probdělých
nocích s holčičkami). Rozhodně u nich
nepůsobí placebo efekt z kouzelné vodičky. Holčičky kolagen sami vyžadují,
protože si mnohokrát ověřily, že po
něm odřeniny za malou chviličku už
tolik nebolí a všechno se hojí mnohem
rychleji a bez viditelných jizviček. Stejně tak rychle působí kolagen na modřiny. Modrá barva zůstává, ale bolestivost natlučeného místa velmi rychle
odchází a rychleji se vše hojí. Štípance
od komárů nesvědí, i záděrky a drobné
spáleniny mizí jako mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětluje.

8. NEPODCEŇUJTE DĚTSKÉ
MYKÓZY
Problémem, o kterém se mnoho
nemluví, i když v předjaří trápí mnoho
maminek, jsou dětské mykózy, které se
objevují po dlouhodobém užívání antibiotik.
Je třeba dbát i na prevenci, např. při
léčbe jiného onemocnění antibiotiky
je třeba dětem podávat v době mezi
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jednotlivými dávkami antibiotik potravinové doplňky s Lactobacilem acidophilem, případně i bifidobakteriemi,
nebo alespoň jogurty s probiotickou
kulturou, které pomáhají udržovat
správné složení střevní flóry a tím pomáhají předcházet i vzniku kvasinkového či plísňového onemocnění, ať už
v trávicím traktu nebo na genitáliích.
U malých dětí, které nosí plenky, je třeba dbát na jejich pravidelnou výměnu
a u látkových plen i na dostatečné vymáchání pracího prášku, což je dokonce důležitější než žehlení.
Velkým pomocníkem jsou i léčivé antibakteriální aniontové vložky - intimky
ANION Biointimo. Zelený aniontový
pásek ve vložkách může vytvářet až
5800 aniontů na 1 centimetr krychlový.
Tím účinně řeší příčiny zánětu vaginální
sliznice a zabraňuje množení bakterií
způsobujících různé záněty.
U malých dětí je možné intimku vlepit
do kalhotek. U nejmenších dětí i do
plenek nebo plenkových kalhotek a při
přebalování intimku pravidelně měnit
za suchou. Během dvou až tří dnů by
mělo mít dítě pokoj a pokožku zcela
bez známek zarudnutí.

9. HYGIENA
Máte ještě v živé paměti říkanky
o mytí rukou či přísný hlas mámy,
která vám přikazovala umýt si ruce
po příchodu domů, před jídlem či po
použití toalety? Stejně otráveně, jako
jste se kdysi tvářili na svou maminku

vy, se na vás tváří dnes i vaše děti.
Dodržovat pravidelnou hygienu je ale
velice důležité. Klaďte svým dětem od
mala na srdce, aby si myly ruce pravidelně teplou vodou a mýdlem. S čistotou to ale nepřehánějte, aby nevyrůstalo vaše dítě ve zcela sterilním
prostředí a nebylo pak paradoxně
náchylnější. Zvýšené péči o hygienu
se věnujte pouze v případě, že máte
v domácnosti nemocného člověka.

10. SÍLA PŘÍRODY
Pomocnou ruku v boji proti nemocem
a zdravotním potížím může podat také
matka příroda. Existuje velké množství
bylinek, které pomáhají posílit imunitu.
Mezi nejznámější patří echinacea, aloe
vera, česnek, cibule a křen, šípek, rakytník, ginkgo biloba či ženšen, borůvky.
Problémům s dýchacími cestami také
můžete předejít užíváním sprejů s mořskou vodou, která uvolní nos, zvlhčí
sliznice, usnadní smrkání a odstraní
alergeny z nosní sliznice. Nepodceňujte
ani dostatek spánku a hlídejte, aby vaše
ratolest chodila spát pravidelně.
A rozhodně byste neměli zapomínat na
nekuřácké prostředí pro dítě! „Jedná
se totiž o jediný studiemi prokázaný
vliv na poškození sliznic u dětí a následně větší výskyt infekcí a alergií“, uzavírá
lékařka.

Foto: Shutterstock.com

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod

www.nezestarni.cz 775 373 379

Zdraví
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Zdraví

DO LÁZNÍ…
To, že se člověk potřebuje zastavit, chvilku se nadechnout a uspořádat si
myšlenky, to jistě není žádnou převratnou novinkou. Právě k tomu účelu nám
slouží lázeňské domy a wellnes centra. Pojďme se podívat, kam bychom mohli za
zdravím a dobrou pohodou vyrazit…

INZERCE
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Zdraví

Nejprve ale pár slov k wellnes jako takovému. Wellness je životní krédo moderních lidí 21. století, kteří vyznávají
zdravý životní styl. Tento pojem znamená celkově vyvážený tělesný i mentální
stav a pochází z anglického spojení
well-being. A jak tohoto harmonického
stavu dosáhnout? Někdo sází na fitness
centra, jiný dává přednost relaxačním
pobytovým programům.
Luxusní wellness nabízejí jak specializované čtyř i pěti hvězdičkové hotely,
tak lázeňská střediska, vybavená velmi
kvalitními wellness centry. Spa hotely
mají velkou nabídku nadstandardních
služeb, jako je kosmetika, kadeřnictví,
manikúra, pedikúra a moderní přístrojové procedury. Důraz se klade také na
výborné kulinářské či kulturní zážitky.
Luxusní wellness pobyty se zaměřují zejména na exkluzivní wellness, relaxační
a pěstící procedury.

PESTRÁ NABÍDKA HOTELŮ
Wellness hotely nabízejí širokou a nápaditou nabídku relaxačních pobytů,
ale důležitá je i lokalita. Co vám budou
platné špičkové služby, když vás bude
rušit hučení dálnice nebo se budete
z oken dívat na rozsvícené sídliště. Naštěstí u luxusních wellness hotelů takové nepříjemnosti nehrozí. Nacházejí se
na nejrůznějších typech míst a lokalit
- v lázních, kde by je člověk čekal asi
nejspíše, na malebných historických
místech, ale také na horách. Milovníkům romantiky vycházejí vstříc hotely
ležící zcela na samotě, uprostřed lesů,
kde můžete svůj wellness pobyt spojit s procházkami kouzelným okolím
hotelu a podle libosti využít doplňkový sportovní či adrenalinový program.
A pokud se vám podaří objevit wellness
hotel, který své luxusní pokoje vybudoval v prastarých zdech, z nichž dýchá
duch historie, pak bude vaše touha po
wellness zážitcích s luxusním ubytováním a především po romantice uspokojena dokonale.

WELLNESS PROGRAMY
Některé wellness programy se zaměřují
na revitalizaci lidského zdraví a mysli,
na to jak se cítit lépe a energičtěji. Další
se zabývají cíli, jako je přestat kouřit,
zhubnout, nebo zahrnují fitness. Mezi
tradiční osvědčené wellness kúry řadíme bazén s masážní lavicí a tryskami,
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vodním chrličem a protiproudem, whirpool, klasické masáže nebo masáže
lávovými kameny, finskou saunu, parní
lázeň, solnou jeskyni, fitness přístroje,
víceúčelové posilovací věže, běhací pás
- chodník, ergometry, infrasaunu, zábaly a peeling. To všechno je samozřejmá
klasika v takzvaných suchých nebo mokrých zónách. Velmi známé a oblíbené
jsou také thajské masáže, ať už tradiční
relaxační, nebo olejová, aromatická,
masáž Thai Nirvana, masáže různých
částí těla, Hilot, Shiatsu nebo masáž
„čtyř rukou“. Další oblíbenou procedurou ve všech wellness a spa provozech
patří například i masáž bylinnými váčky, které se kvůli různě intenzivnímu
„přitiskávání“ horkých bylinných váčků
říká masáž bylinnými razítky. Znovuobjeveným rituálem pro detoxikaci a revitalizaci organismu člověka se stala
masáž himalájskou solí. Tato ozdravná
procedura dokáže efektivně zbavit člověka bolesti svalů a zlepšit krevní oběh.
Znalci dokonce doporučují masáž himalájskou solí jako součást ošetření
zeštíhlujících kúr. Luxusní procedurou
je například i fidžijská masáž horkými
mořskými lasturami, které napodobují
plynulý pohyb vln na mořském pobřeží.
Důkladné prohřátí svalstva napomáhá
odstranit bolesti zad a šíje, rytmická
masáž navozuje harmonii a klid. Dalším
fenoménem je naopak chlad. Kryoterapie se používá úspěšně na záněty, ale
i na posílení imunity a proti stresu.

BAŇKOVÁNÍ JE PO RIU HIT
Fotky amerického fenomenálního plavce Michaela Phelpse s modřinami po
baňkování, kterými se během olympiády udržoval v kondici, obletěly celý svět.
Proto je teď po baňkové masáži velká
poptávka. Tato několik tisíc let stará
metoda dokáže účinně odstranit bolesti
páteře a pohybového aparátu, zároveň
příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Baňkování spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku. Vzduch
v baňce se před aplikací zahřeje / vytlačí
tlakovou pistolí, což způsobí podtlak.
Baňka se poté přisaje na kůži, kterou
podtlak vtáhne dovnitř. To způsobí
prohřátí a uvolnění organismu. Dojde
k urychlení krevního oběhu a tělo začne
vylučovat škodliviny. Modřiny jsou normální reakcí kůže na baňkování, nebolí
a během několika dnů se samy vytratí.

LYMFODRENÁŽ NESTÁRNE
Tuto efektivní proceduru, podporující
aktivitu lymfatického systému, by si
měl každý, kdo si chce svoje tělo očistit
od škodlivin, které se nám chtě nechtě
v organismu usazují. Je-li lymfatický
oběh narušen, dochází k zadržování
toxinů v organismu a s tím spojenému
zavodňování. To se pak projevuje navenek především nežádoucími otoky,
zhoršenou kvalitou kůže, sníženou
imunitou. Jsou známy dvě základní
metody lymfodrenáže - manuální a přístrojovou (známé kalhoty, v nichž si poležíte).

ZKRÁŠLOVÁNÍ POMOCÍ
PŘÍSTROJŮ
Do wellness pronikly i kosmetické přístrojové zákroky, které si můžete dopřát třeba i při pobytu v hotelovém
studiu. Jde například o kavitaci (liposukce ultrazvukem) nebo o tripolární
radiofrekvenci, která představuje jemnou a ohleduplnou alternativu k plastickým operacím. Dá se použít na každý
typ kůže. Účinky regenerace kolagenu
a odbourání tuku jsou klinicky prokázány. Je to neinvazivní metoda pro vypínání pokožky, remodelaci kontur těla
i obličeje. Vyhlazení, zpevnění a regenerace kolagenu pokožky bez jakýchkoli injekcí, chirurgických zákroků či
nutnosti rekonvalescence nebyly nikdy
snazší a rychlejší. Zákrok je ambulantní, neinvazivní, bezpečný a naprosto
bezbolestný. Je variantou liposukce
- operace na odstranění tukových rezerv. Tvaruje tělo a zmenšuje obvod
na místech, kde má dispozice k ukládání tuků, redukuje uložený tuk, jemné
vrásky, zlepšuje vzhled pokožky zasažené celulitidou, redukuje “druhou bradu“ a strie. Radiofrekvence je vhodná
pro všechny tělesné partie, na povadlé
oblasti na krku a obličeji, na ochablou
kůži na břiše, pažích a stehnech a na
místech, na nichž se objevuje celulitida.
Relativně novou věcí na trhu je přístroj
BioCon 2000, který slouží k posilování
pánevního dna pomocí magnetické
neurostimulace. Problém s inkontinencí,
o kterém se mnoho nemluví, totiž trápí,
jak maminky po porodu, tak třeba ženy
ve středním věku a wellness pobyt je
skvělou možností, jak s tím něco udělat.
Firma Medistellar ve Švýcarsku vyvinuta
přístroj Biocon 2000 pro repetitivní
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ZDRAVÁ KOŽA VAŠICH DETÍ
KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ
POBYT PRE DETI
` ubytovanie na 7 nocí s plnou penziou
` animačné aktivity pre deti
` pedagogický dozor
` knižnica, parkovanie a WIFI zdarma
TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
` lekárska prehliadka
` 15 procedúr za pobyt
` lekárska vizita
` Cena od 357,-€ / os. / 7 nocí

Informácie a rezervácie:
Tel.: +421 34 69 59 173
E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

www.kupelesmrdaky.sk

Zdraví

magnetickou stimulaci. Umožňuje aktivaci obtížně ovladatelných partií, včetně hladké svaloviny močového měchýře. Magnetické pole vyvolá ve svalech
pánevního dna impulzy, které způsobí
střídavé stažení a uvolnění. Opakovaná
aplikace je efektivním tréninkem, který
vnitřní pánevní svaly posiluje.
Welness hotely nabízejí ještě daleko
širší paletu služeb, záleží jen na vašem
přání. Co takhle romantika ve dvou?
Koho by nepotěšilo například privátní
gurmánské menu při svíčkách, společná
aroma masáž, koupel ve vířivce nebo
soukromé chvíle pod jemným teplým
tropickým deštěm… Nicméně my se zaměříme na wellness procedury v lázeňských střediscích, která svou nabídku
mají obohacenou o procedury s využitím termálních pramenů (např. suchá
uhličitá koupel, speciální bahenní zábaly, inhalace minerálních vod). Když
si pobyt zvolíte právě v lázních, vedle
relaxu svému organismu dopřejete i léčebné kúry.
Romantika v Lázních Mšené
Slatinné Lázně Mšené nedaleko Prahy
úspěšně léčí už 220 let zejména nemoci pohybového aparátu, a po příjezdu
na vás dýchne nostalgie starých časů.
Ohromí vás krásná krajina kolem a pečlivě udržovaný historický vzhled lázeňských budov. Nicméně ty jsou uvnitř
vybaveny tím nejmodernějším zařízením. Snoubí se tu tradice s bohatou
nabídkou lázeňských a wellness procedur, kterou ocení i ti nejnáročnější klienti. Velmi účinná je místní vodoléčba
kloubů i páteře, takže doporučujeme
například parafínové a rašelinové zábaly nebo plynové injekce. Vedle medicínské péče jsou ale tyto lázně oblíbené
i pro mnoho druhů wellness pobytů.
A když už jsme zmínili romantiku, právě Lázně Mšené jsou pro ni jako stvo-
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řené. Mohl by vás zaujmout například
levandulový pobyt pro dva s aroma masáží zad, peelingem a různými zábaly,
to vše s vůní této byliny. A k tomu balneo procedury podle svého výběru (od
bylinných koupelí až po elektroléčbu),
sportovní vyžití od bazénu až po tenis,
romantické večeře v soukromí a levandulová výzdoba vašeho pokoje. Vybrat
si ale můžete i jiné vonné procedury:
například rituál Champagne s koupelí
v šampaňském, aromaterapeutický rituál královny Kleopatry nebo balíček
procedur Mořský vánek s mořskými řasami a bahnem.
Lázně Jablonec
Jsou dokonalým nápadem pro každého, kdo hledá klid, pohodu a prostředí
bez stresu. S kapacitou pro 10 hostů,
individuální péčí, vynikajícími terapeuty
a jedinečnými procedurami je takovým
ostrůvkem pohody v krásné přírodě.
Programy pro stres a vyčerpanou psychiku připravuje psycholog. A co vše
lázně nabízejí?
Lázně Jablonec poskytují špičkové programy pro prevenci a překonání stresu.
Nabízejí rychlou pomoc při chronické
únavě a vyčerpání, depresi, syndromu
vyhoření. Využívají zde mimořádně
účinné metody, tradiční i málo obvyklé.
Mezi unikátní patří kryoterapie, audiovizuální a spinální stimulace nervového
systému. K dobrým výsledkům přispívá
pohodové prostředí a přátelský individuální přístup. Vybrané relaxační pobyty
jsou zaměřené k vytvoření optimální
psychické pohody pro ženy, které mají
problém otěhotnět. Zde má významné
místo přístroj BioCon 2000 - posilování
pánevního dna pomocí magnetické
neurostimulace.
Velmi oblíbená je kryoterapie. Extrémně nízký chlad polária působí na chladové receptory v pokožce. Ty předávají

mozku signál k mobilizaci procesů chránících život. V nesmírně krátké době se
rozšíří cévy krevního a lymfatického
systému. Dochází k zrychlení metabolizmu. Uvolňuje se energie z tukových
rezerv. Prokrvení, okysličení a výživa
buněk v těle vzroste zhruba čtyřnásobně. Stoupne produkce enzymů a hormonů, které zvyšují fyzickou a psychickou odolnost (mj. endorfiny, dopamin,
serotonin – hormony pohody, štěstí).
Polárium akceleruje nejen protizánětlivé, ale díky produkci růstového faktoru
také hojivé procesy.
Velmi oblíbený je i program na hubnutí.
Kryoterapie zvyšuje účinnost programu
na hubnutí. Pobyt na hubnutí zahrnuje
procedury k akceleraci metabolizmu,
cvičení, dietní přípravky a koktejly.
Výživová poradna a analýza InBody
upozorní na skrytá zdravotní rizika,
pomůže zastavit přibývání na váze, určí
jak rychle a správně zhubnout břicho,
boky, stehna i další problematické partie. Zdejší odborníci umí hubnutí břicha
po porodu. Vyšetření změn v cévách
v souvislosti s výživou a stresem metodou APG je vynikající prevence diabetu
a kardiovaskulárních nemocí (infarkt,
ischémie, CMP-mrtvička). Vedle nadváhy řeší psycholog v Lázních Jablonec
také poruchy příjmu potravy, kterými
jsou anorexie, bulimie a záchvatovité
přejídání.

Lázně Bohdaneč tradičně
i alternativně
Chcete-li zapomenout na starosti všedních dní a načerpat nové síly, můžete
se vydat do malebné polabské nížiny
do Lázní Bohdaneč, obklopených nádhernými lesy a pozůstatky rozsáhlých
rybničních soustav. Lázně mají vlastní
přírodní léčivé zdroje s ložisky slatiny
a přírodní minerální vodou, charakte-

INTENZIVNÍ RELAXAČNÍ PROGRAMY
Překonání stresu a jeho následků.
Pomoc psychologa při potížích s otěhotněním a po porodu.

Využití magnetické stimulace BioCon
- posílení pánevního dna před těhotenstvím
- rehabilitace a po porodu
- inkontinence
- bolestivá menstruace

Biocon 2000 aktivuje svaly, které jsou obtížně ovladatelné.
Procedura je vydatným posilovacím cvičením. Využívá se k nápravě potíží v rehabilitaci, urologii a sexuologii.
Preventivní ošetření má velký význam u žen, které plánují otěhotnět.

BioCon - učinný nástroj při posilování pánevního dna

AVS - pro překonání deprese, vyčerpání, nespavosti.

Kryoterapie - pro překonání psychických potíží, vyčerpání,
deprese, syndromu vyhoření, chronické únavy.

Informace na tel.:

777 310 622
Novoveská 28a, 46601,
Jablonec nad Nisou
www.Lazne-Jablonec.cz
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rem Ryzí alkalické kyselky. Léčí se tu
především pohybový aparát se specializací na revmatologická onemocnění,
artrózu atd. Lázeňský komplex zasazený do rozlehlého parku se zahradou,
která je pastvou pro oči, je však oblíben
i pro širokou škálu wellness pobytů.
Pětidenní wellness pobyt vám zajistí
uvolnění a relaxaci v podobě masáže
horkými lávovými kameny, medovo-mléčného zábalu či aromatické koupeli se solí z růžového jezera. Samozřejmostí je volný vstup do finské a parní
sauny a whirlpoolu. Ale pokud toužíte
po něčem alternativním, navštivte nově
otevřenou Medical Wellness Clinic, která propojuje klasickou západní medicínu s východními léčebnými postupy.
Tato specializovaná klinika zaměření
na celostní medicínu je první svého druhu v českém lázeňském prostředí.
A jaké metody se tu nabízejí?
Biorezonanční metoda BICOM: Metoda
respektuje principy západní, ale také
tradiční čínské medicíny. Na rozdíl od
západního lékařství neléčí pouze příznaky nemoci, nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a vyvolávat jiné potíže.
Zaměřuje se na přesnou diagnostiku,
odhalení skrytých příčin onemocnění
a její následnou léčbu.
Autopatie: Metoda celkového pozitivního ovlivňování organismu od spirituální sféry až po tělesné orgány, čerpající
z principů klasické homeopatie. Jedná
se o neinvazívní alternativní metodu,
pozitivně ovlivňující organismus tak,
že je schopen vlastními silami zlepšit
či odstranit i dlouhodobé a „nevyléčitelné” potíže a nemoci, zlepšovat životní pocit, zvýšit odolnost a nastolit
samouzdravující proces.
Metoda RUŠ: Princip metody je jednoduchý: najít problém, pojmenovat
jej, přijmout, následně pak problém
sám mizí. Je to moderní, jednoduchá,
praktická, logická a věcná metoda pro
současného člověka. Přímočaře řeší
skutečné příčiny aktuálních problémů.
Klient se zbavuje potíží už během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým
efektem.
Rekonektivní léčení: Metodu vyvinutou Dr. Ericem Pearlem lze chápat jako
zastřešující formu všech možných léčitelských směrů. Během léčení dochází k napojování vláken DNA, což jsou
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nositelé informací uvnitř lidského těla.
Tato vlákna pravděpodobně fungují také jako „anténky“ pro propojení
s vesmírem tak, abychom mohli posilovat svou tělesnou stránku a rozvíjet
se správným směrem. Jedná se o formu
uzdravování, která nás spojuje s plností vesmíru, stejně jako s plností našeho
bytí a toho, kdo jsme.
Guna: Injekční aplikace kolagenu s pomocnými látkami přírodního původu
šetrně a účinně léčí bolest pohybového
aparátu, zlepšuje pohyblivost zpomalením degenerace kloubů a přidružených
tkání. Působí protizánětlivě a analgeticky, přispívá k fyziologické regeneraci
opěrného aparátu a tím k ústupu bolesti.
Vysokodávková infuzní terapie vitamínem C: Dosahuje vynikajících výsledků v léčbě chronických infekcí, špatně
se hojících ran, při alergiích, revmatu,
Bechtěrevově nemoci, astmatu a dýchacích obtížích, nádorových onemocněních, zánětů kůže, kardiovaskulárních onemocněních i dalších nemocech.
Oxygenoterapie: Aplikace kyslíkových
inhalátorů je vhodná k posílení obranyschopnosti organismu a k prevenci
proti infekcím, nemocem a nádorovým
onemocněním. Relaxační sezení kyslíkové inhalace posiluje účinek jiných
typů lázeňských procedur tím, že snižuje stres a napětí, uvolňuje páteř, svaly
a okysličuje tělo.
Kryoterapie:
Ochlazením
dochází
k omezení rychlosti vedení nervového
vzruchu a klient tak pociťuje okamžitou úlevu od bolesti. Během terapie
dochází k regeneraci, zvýšení tolerance
fyzické zátěže a k všeobecnému zvýšení výkonnosti organismu jako celku.
U žen může aplikace upravit celulitidu.
Díky vyplavování kortikoidů z nadledvinek se urychluje regenerace, vlivem
zvýšení hladiny endorfinů se pacient
cítí ve skvělé kondici, a to jak po fyzické, tak psychické stránce.
Navštivte LÁZNĚ LIBVERDA
Pokud chcete prožít klidný a pohodový
týden, či víkend, zkuste to v tradičním
lázeňském komplexu, který leží ve stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor
v nadmořské výšce 424 metrů. Jde o poklidné místo s příjemným klimatem.
Samotná historie lázeňství je datována od objevení účinků místních mi-

nerálních pramenů, a to již koncem
14. století. Po rostoucím věhlasu libverdských lázní došlo v roce 1936
k udělení statusu „léčivé lázně“.

Kromě léčebných procedur, které jsou
zaměřené na pacienty s onemocněním pohybového aparátu a dále srdce
a krevního oběhu, je areál lázní vhodný
i pro sportovně relaxační pobyty. K relaxaci a rehabilitaci nejen pacientů slouží
rehabilitační bazén umístěný přímo na
kolonádě. Nově vybudované wellness
centrum Jizera je příležitostí k celkové
regeneraci a odpočinku těla, a to nejen
díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na problémy okolního světa,
ale také pro nabídku kvalitních wellnesových služeb, kam patří antistresové
a regenerační zábaly, masáže, anticelulitidní programy atd.
Díky své poloze a příjemnému klimatu jsou lázně místem vhodným k realizaci odpočinkové turistiky, případně
výletů do hor prostřednictvím mnoha
turistických stezek. Pro aktivní využití
volného času jsou k dispozici tenisové
kurty, minigolfové hřiště a v neposlední
řadě fitness centrum. V letním období
je nasnadě využití blízkých cyklostezek,
v zimě naopak využití běžeckých stop.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Sleva 25�%
Na všechny produkty
y IPC KOMPLEX
z řady
pro držitele PHARMACARD*

*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard
/ /

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz
INZERCE

KÓD KUPÓNU

10% SLEVU

zákazníkům
Moje zdraví a styl
Pro uplatnění slevy je třeba kód:
SLEVA 10 zadat a přidat
v nákupním košíku

PŘIPRAV SE
NA LÉTO
nové výrobky, slevy až 44%

155Kč

WWW.KONDOMSHOP.CZ
diskrétní balení a doručení
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3 NÁVYKY,

KTERÉ VAŠE ZAŽÍVÁNÍ OCENÍ

Jídlo znamená pro většinu z nás potěšení a leckdy i relax, jak při přípravě, tak
při konzumaci. Horší to někdy bývá se zažíváním. Pálení žáhy, únava nebo pocit
plnosti, který je daleko za hranicí příjemné sytosti. To jsou projevy, které mohou
radost z jídla zkazit. Naše zažívání zatěžkáváme řadou zkoušek a pak jsme nemile
překvapeni, když v některé z nich neobstojí. Co naše zažívání jistě ocení?

INZERCE
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TIP na změnu:
Nechtějte po sobě hned od začátku zázraky a začněte postupně. Přidat si do tašky jablko a jogurtový nápoj není tak časově náročné. Brzy zjistíte, že se po malých svačinkách skutečně cítíte lépe a budete mít o to větší chuť připravovat si lepší, byť na přípravu náročnější pokrmy. Ve výsledku můžete také ušetřit, například za sladkosti či „slanosti“ v automatu, do kterého bez svačinek
později odpoledne úplně hladoví stejně zajdete, nebo za množství jídla, které po celodenním půstu večer doma navíc sníte.

1. PRAVIDELNOST A KLID
Od zítra si budu chystat svačiny do
práce. Začnu snídat. Přestanu obědvat
u počítače. A jaké je vaše předsevzetí,
pokud je o stravovací návyky? Dobře
víme, co bychom měli, ale povinností
je tolik, že v praxi přes den často zhltneme housku se sýrem a teprve večer
doma v klidu začneme doopravdy jíst.
Stejně důležité jako připravit si svačinu,
je také ji sníst. A to v klidu. Hltání a polykání velkých soust může vést nejen
k tomu, že sníte více jídla než při pomalejší konzumaci, ale také k tzv. pálení
žáhy, nadýmání či plynatosti.

2. PESTROST
Statistiky se zdají být příznivé. Podle
zprávy Českého statistického úřadu Češi
každým rokem zkonzumují více rýže,
luštěnin a špenátu, což by mohlo nasvědčovat tomu, že mění své stravovací
zvyklosti. Přesto ve skutečnosti často
sehraje roli zvyk, kdy vaříme v podstatě
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stále to samé. Zkuste si měsíc zapisovat,
co jíte, a sami uvidíte, po čem nejčastěji
sáhnete a zda je to zrovna pokrm, který
je pro vaše tělo tak přínosný, abyste ho
konzumovali téměř každý druhý den.

vané k asimilaci živin v těle. V řadě tradičních kultur mají proto na rozdíl od
moderní západní společnosti své místo
hořké žaludeční kapky.
Foto: Shutterstock.com

TIP na změnu:
A jak si postupnou změnu zpříjemnit?
Zařaďte jednou týdně do jídelníčku nové nebo méně obvyklé jídlo,
například z dražších surovin, které si
obvykle nedopřáváte. Pokud budou
patřit k těm zdravějším, potěšíte nejen
sebe, ale i své zažívání.

3. HOŘKÁ CHUŤ
Jsme zvyklí si život spíše zpříjemňovat.
A protože nám hořká chuť nepřináší
tak příjemné pocity jako sladká či slaná,
často ji ze svého jídelníčku zcela vyřazujeme. Jenže je to právě hořká chuť,
která stimuluje žaludek, játra, žlučník
a slinivku břišní k tomu, aby začaly vylučovat životně důležité trávicí složky
(například žluč a žaludeční šťávy) využí-

Zdraví
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MENOPAUZA

A HUBNUTÍ

Menopauza neboli klimakterium, je naprosto přirozené období v životě ženy,
kdy končí její plodnost. Lidově bývá označována za „přechod“ a dochází k ní
individuálně, zpravidla však okolo 50. roku věku. Menopauzou se nazývá poslední
menstruační krvácení, které je řízeno vaječníky. Znakem, že toto období odešlo,
je, když žena nemenstruuje déle nežINZERCE
12 měsíců. Včasné rozpoznání příchodu
menopauzy může ženě pomoci se lépe vypořádat se všemi nepříjemnostmi, které
s sebou menopauza může přinášet.
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A co se vlastně v ženském těle při menopauze děje? Dochází k útlumu funkce
vaječníků, čímž klesá tvorba hormonů
estrogenu a progesteronu. Opožďuje
se ovulace, pomalu se zastavuje menstruační cyklus, přičemž jde o postupný
proces. Nakonec dojde ke ztrátě plodnosti, kdy už žena není schopná otěhotnět. S menopauzou se někdy mohou pojit nepříjemností, kterými žena
může trpět. Jedná se o příznaky jako je
zběsilé bušení srdce, nadměrné pocení
v noci, návaly horka, brnění končetin,
poruchy spánku, snížené libido, podrážděnost, únava a deprese. Příznaky
se přitom mohou začít objevovat až 7
let před poslední menstruací. Menopauza může být také příčinou vzniku
různých onemocnění. Nejčastější z nich
bývají infekce močových cest. Stoupá
také riziko srdečního infarktu nebo
mozkové příhody.

KILA BĚHEM MENOPAUZY
PŘIBÝVAT NEMUSÍ
V souvislosti s menopauzou a klimakteriem se také často hovoří o přibývání na
váze. Tento bod však nemusí být úplně
jednoznačný. „Období klimakteria, co
se týká váhy, nemusí přinášet žádné
výrazné změny. Je pravda, že v tomto
období se metabolismus ženy zpomalu-
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je, věkem samozřejmě ubývá částečně
i pohyb, ale pokud se zdravě a vyváženě stravujeme, není důvod nabírat na
váze,“ říká Věra Burešová, výživová poradkyně.
Jiná situace však nastává, když musí
žena v souvislosti s klimakteriem přistoupit na hormonální léčbu. V tomto
případě mohou kila přibýt, protože
hormony v lécích často způsobují zadržování vody v těle. Toto se pak dá omezit správným pitným režimem, omezením kávy a sladkého. Dobrou zprávou
je, že v některých případech lze hormonální léčbu nahradit přírodními medikamenty.
Při hubnutí zkrátka nezáleží na tom,
zda je žena v klimakteriu nebo ne.
Pokud se o sebe stará, chce být zdravá, dobře se cítit a vypadat, stačí, když
dodržuje zásady zdravého životního
stylu. Kromě zdravého jídelníčku, se
kterým mohou pomoci výživoví poradci, pomáhá také zdravý pohyb. „Hodně
žen dnes cvičí například jógu, která jim
pomáhá se udržovat v psychické i fyzické pohodě. Obecně aktivní životní styl
může klimakterium i oddálit. Spousta
našich klientek okolo 50. nebo 55. roku
projevy klimakteria ještě nezaznamenala,“ říká Věra Burešová.

OBJEVIT SE NEMUSÍ ANI
JOJO-EFEKT
Nabízí se také otázka, zda je během klimakteria a po něm častější jo-jo efekt.
I zde se výživová poradkyně domnívá, že klimakterium na jo-jo efekt vliv
nemá. „Zhubnout a váhu si udržet je
otázka správného nastavení životního
stylu. Důležité je hubnout postupně
a nespoléhat se na zázračné diety, které slibují třeba i ztrátu 10 kilogramů
během 5 dnů. Ideální je hubnout okolo
1 kila za týden, hubne-li žena rychleji,
chová se ke svému tělu velmi nezdravě
a zadělává si právě na jo-jo efekt, ať už
je v klimakteriu nebo není,“ říká Věra
Burešová.
Doporučení na závěr tedy zní: „V průběhu klimakteria zkrátka platí to stejné jako v každém věku. Je potřeba se
pravidelně a pestře stravovat, jíst kvalitní potraviny, dodržovat pitný režim.
Vyhýbat se konzumaci sladkého a bílého pečiva, soli, nadměrnému pití kávy
a alkoholu. Jíst hodně zeleniny a ovoce,
používat zdravé tuky. Hýbat se, jít třeba jen na vycházku a myslet pozitivně,
těšit se z maličkostí,“ zakončuje Věra
Burešová.
Zdroj: NATURHOUSE.cz,
foto: Shutterstock.com

Trápí vás návaly horka? Pocení? Neklidný spánek? Výkyvy nálad? Nesoustředěnost? Trápíte se zbytečně.
Mezinárodně uznávaná klinická studie1 prováděná na Universitě v Rostocku u 6 141 žen prokázala, že po 6 měsících
užívání kombinace ploštičníku hroznatého a třezalky tečkové (obsažena v přípravku GS Merilin HARMONY) došlo
u 90 % sledovaných žen se výrazně snížily klimakterické projevy. Tato kombinace také výrazně přispívá k psychické
pohodě žen v klimakteriu. GS Merilin HARMONY navíc díky 250 mg vápníku a vitaminu D3 příznivě působí na pevnost
kostí. Představuje tak bezpečnou a vysoce účinnou alternativu pro ženy, které z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí
užívat hormony.
Klinicky ověřená účinnost kombinace extraktu ploštičníku hroznatého a třezalky tečkované. Ploštičník na všechny fyziologické projevy klimakteria
(návaly horka, pocení), třezalka pro zlepšení nálady.

100%

více na
www.merilin.cz
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Trápí Vás poruchy
menstruačního cyklu,
spánku nebo máte návaly
horka, bolesti hlavy a je
Vám více než 45 let?

®
KlimaSei
TEST menopauzy
Zjistěte to z pohodlí
Vašeho domova!

Není to příznak
menopauzy

?

K dostání
ve vybraných lékárnách
nebo na
www.klimasei.cz
KlimaSei® je diagnostický
zdravotnický prostředek in vitro
pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě
přečtěte návod k použití.

TEST MENOPAUZY KlimaSei®
• Klinicky ověřený test na diagnostiku
menopauzy
• Snadné použití s výsledkem do 5 minut
• 2 testy v balení
• Německý výrobce s CE certifikací
KONTAKTNÍ INFORMACE:
ARDEZ Pharma, spol. s r. o.,
Popovova 948/1, 143 00 Praha 4,
E-mail: info@ardez.cz, Tel.: +420 220 400 391

Zdraví

FEBRILNÍ KŘEČE
Každého rodiče to vyděsí. Miminko přepadnou vysoké horečky, upadne do
bezvědomí a několik vteřin až 5 minut se zmítá v křečích. Pro rodiče, kteří se
s podobnou situací ještě nikdy nesetkali, to bude určitě jedna z nejtěžších chvil
v životě, kdy se zcela přirozeně obávají o život svého dítěte. Přesto se jedná
o situaci, která dítě neohrožuje ani na životě, ani na zdraví.

Vaše dítě může znenadání ztratit kontakt s okolím. Obrací oči v sloup, objeví
se propnutí trupu a poté většinou následují křeče nebo-li záškuby horních
a dolních končetin. Vzácněji se objevuje i promodrání (cyanóza) kůže. Křeče
neboli záchvaty naštěstí trvají krátkou
dobu, od několika vteřin do pěti minut a rodičům dokáží nahnat pořádný
strach.
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JAK A PROČ KŘEČE VZNIKAJÍ?
Křeče se objevují nejčastěji u dětí ve
věku od šesti měsíců do čtyř let, vznikají
při vysokých horečkách kolem 39 stupňů Celsia a jsou způsobeny menší stabilitou dětského nervového systému.
Zjednodušeně řečeno - horečka dráždí
mozek, který vysílá informace nervům
a svalům, které se nepřirozeně napínají
a stahují, čímž dochází ke křeči. Ta je

v okamžiku záchvatu pro dítě nebezpečná, neboť dochází ke ztrátě vědomí a může dojít k poruchám dýchání.
Je třeba si uvědomit, že dráždivost centrálního nervového systému vůči různému zevnímu podnětu je u kojenců, batolat a malých dětí podstatně vyšší než
u jejich starších sourozenců nebo dospělých a právě teplota nad 38,5 stupně Celsia dokáže být právě takovým
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spouštěcím mechanizmem. Pro vyvolání křečí nejsou až tak důležité závratné
výšky horečky jako skoky zdola nahoru
a zas zpět.

JAK SE KŘEČE PROJEVUJÍ?
Na začátku onemocnění například dýchacích cest, kdy nastupuje u malých
dětí vysoká horečka (39 i 40 stupňů Celsia), dítě náhle ztuhne a potom se jeho
svaly začnou rychle stahovat a napínat,
takže sebou „škube“ a třese se. Může
být postižena jen část těla, ale i celé tělo
včetně obličejových svalů. Celý záchvat
trvá jen několik vteřin, někdy i minut,
dítě ale může upadnout do bezvědomí
a může činit potíže s dechem.

KDY SE NEJČASTĚJI KŘEČE
VYSKYTUJÍ?
Záchvat febrilních křečí nejčastěji postihuje ty nejmenší, nejčastěji děti ve věku
okolo 8.-9. měsíce života. V pozdějším
věku dítěte četnost těchto příhod klesá, po 5. roce života je jejich výskyt spíše
výjimkou. Podle statistických údajů se
febrilní křeče u dětí během jejich prvního roku života vyskytují v 90 případech
ze 100 000 dětí této věkové kategorie.

KDO ZA TO MŮŽE?
Ze zkušenosti lékařů vyplývá, že se v rodinách příhody s febrilními křečemi
opakují. Dokonce se objevily i pokusy
najít gen zodpovědný za náchylnost
k febrilním křečím v daných rodinách
(v těchto souvislostech se věnuje pozornost např. chromozómu číslo 8 a 19). Za
stavy, které jsou v raném věku provázené křečemi, se ovšem může schovávat
i některé závažnější onemocnění, např.
infekce nervového systému, zánět mozkových blan, otrava léky (zanechanými
omylem v dosahu dítěte), úraz hlavy,
dosud nerozpoznané poruchy látkové
přeměny a další. Lékaři musí tyto nemoci vyloučit. Právě proto bývá dítě
s křečemi a horečkou zpravidla přijímáno na lůžkové oddělení nemocnice.

CO DĚLAT S DÍTĚTEM PŘI
KŘEČOVÉM ZÁCHVATU?
Snadno se to řekne, ale platí, že by dospělí měli zachovat klid a nepropadat
panice. Při silných křečích se dítě může
zranit o předměty v jeho okolí. Uložte
je tedy na měkkou podložku, válendu
nebo do velké postele. Pokud začne
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zvracet, pak je třeba myslet na to, že
dítěti hrozí vdechnutí zvratků. Dejte jej
do takové polohy, v níž nebude žádné
takové riziko hrozit. A nelekněte se ani
napodruhé. Ve chvíli, kdy křeče ustanou, dítě většinou tvrdě usne. Vyděšení
rodiče obvykle volají již v průběhu křečí
rychlou záchrannou službu.

JAKÁ VYŠETŘENÍ SE PO PŘIJETÍ
PROVÁDĚJÍ?
Ta, která lékařům pomůžou vyloučit
závažnější onemocnění (např. viz výše
uvedená). Pokud se nic takového neprokáže a šlo-li o první záchvat křečí při
teplotě, propouští se dítě rychle do domácího ošetření. Malý pacient je přenechán v péči praktického lékaře pro děti
a dorost.

KDY SE MÁ PROVÁDĚT
VYŠETŘENÍ EEG?
Stává se, že si rodiče sami přejí, aby
u dítěte bylo provedeno vyšetření EEG
(elektroencefalografie). Jeho výsledky mapují elektrickou aktivitu mozku.
Problém nastává v tom, že i po febrilních křečích může být přechodně záznam abnormální, aniž by to mělo nějaký význam pro další osud dítěte! Toto
vyšetření se při prvním záchvatu provádí jen tehdy, pokud trval déle než 1015 minut. A také v případě, když jsou
křeče asymetrické, to je převážně jen
na určité části těla.

MŮŽE SE SITUACE OPAKOVAT?
Ano, pravděpodobnost návratu febrilních křečí je asi třikrát vyšší než u dětí
bez předchozího záchvatu. Při opakovaných záchvatech křečí, které nemají
jiné vysvětlení, jsou rodiče poučeni
o postupech při záchvatu.

JAK TOMUTO KŘEČOVITÉMU
ONEMOCNĚNÍ PŘEDCHÁZET
A JAK JE LÉČIT?
Podávají se na ně léky tlumící křeče
nebo preventivně snižující riziko jejich
výskytu. Nejčastěji používaným protikřečovým lékem je diazepam. V nemocnici jej lze podat injekčně nebo
do zadečku (rektálně). Rodiče dětí
s opakovanými febrilními křečemi bývají od lékaře vybaveni tzv. mikroklysmaty (miniaturní klystýr), kterými lze
do zadečku aplikovat právě diazepam.
Přípravek k mikroklysmatu se jmenuje
Desitin. U dítěte s opakovanými křečemi je žádoucí zabránit i rychlému vzestupu teploty, proto raději předem podáváme například Paralen nebo Ibalgin
v běžných doporučených dávkách.

A CO DÁL?
I u opakovaných febrilních křečí je většinou dobrá prognóza a s postupujícím
věkem křeče samy mizí. Běžné febrilní
křeče neznamenají větší riziko pro pozdější rozvoj klasického záchvatovitého
onemocnění - epilepsie.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Zázrak narození Vám nabízí
neopakovatelnou možnost
Každým dnem se blíží narození vašeho miminka.
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopakovatelná je také možnost uchování kmenových buněk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhodnutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že
budete rodiči.
Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomáhají při onkologických, hematologických a imunologických onemocněních. V posledních letech se
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neurologických a autoimunitních onemocnění, kde pomáhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů.

Význam a důležitost uchování kmenových buněk při porodu se znásobuje také díky možnosti
využití pro biologické sourozence. Podporujeme
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léčbu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodiče očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šestiletého Lukášese závažnou poruchou imunity.
Možnost uchování kmenových buněk z pupečníkové krve si přináší na svět každý novorozenec.
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je
na Vás – rodičích.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cordcenter.cz
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MÁTE SUCHÝ, NEBO

VLHKÝ KAŠEL?
Kašel je základní obranný mechanismus, který udržuje volné dýchací
cesty. Je to však i nejčastější příznak onemocnění převážně dýchacího
ústrojí. Dokáže nás pořádně potrápit a někdy se ho nedokážeme zbavit
dlouhé týdny. Právě podle délky trvání dělíme kašel na akutní (trvající po
dobu kratší než 3 týdny) a chronický, za který je považován kašel trvající
déle než 3 týdny. V souvislosti se závažnějším respiračním onemocněním
lze tuto hranici posunout na 6 až 8 týdnů.
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KDY JE NUTNÉ NAVŠTÍVIT LÉKAŘE?
•
•
•
•
•

Ještě před tím, než se v lékárně budete dožadovat pomoci, musíte mít trochu jasno v tom, co vás vlastně trápí.
PharmDr. Ivana Lánová: „Důležité je,
zda se jedná o kašel suchý, zpravidla
spojený s drážděním v krku, kdy pacient nevykašlává hlen nebo produktivní, často doprovázený bolestí na prsou,
kdy pacient vykašlává hlen snadno či
obtížněji. Vykašlávaný hlen nemusí
vždy pocházet z dolních dýchacích cest,
ale může se jednat o hlen, který stéká
z nosu či dutin, tedy tzv. zadní rýmu“.

AKUTNÍ DRÁŽDIVÝ SUCHÝ
KAŠEL
Podle doktorky Lánové jsou pro léčbu
tohoto typu kašle vhodná antitusika,
která kašel tlumí. K dispozici jsou volně
prodejná kodeinová či nekodeinová.
Kodeinová antitusika mají centrální
mechanismus účinku – snižují citlivost
centra pro kašel. Jejich dlouhodobé podávání může vést ke vzniku závislosti,
a proto je potřeba dodržovat přesně
dávkování a pokyny lékárníka.
(Mezi kodeinová antitusika patří lék
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Pokud kašel trvá déle než 3 týdny.
Je-li přítomna horečka vyšší než 39 °C
(zejména u dětí a seniorů).
Pokud pacient obtížně dýchá.
Pokud pacient vykašlává krev (i nitky krve),
hnisavý hlen.
Při bolesti na hrudi.

STOPEX®, ROBITUSSIN® Antitussicum,
MUGOTUSSOL®, MedDex® Vicks pastilky na suchý kašel.
Mezi nekodeinová antitusika patří lék
SINECOD®, TUSSIN®, STOPTUSSIN® a DITUSTAT®.)
Pro léčbu produktivního kašle se doporučují mukolytika, která snižují viskozitu hlenu a usnadňují jeho vykašlávání.
(Mezi ně se řadí léky BROMHEXIN®,
ACC®, MUCOBENE®, Ambrobene® či
MUCOSOLVAN®.) Dále je možné použít léky s účinnou látkou guajfenesin,
který pomáhá uvolnit hlen, usnadňuje
jeho transport a vykašlávání (lék ROBITUSSIN® expectorans). Již od dob starověku se k léčbě kašle používaly také
byliny a používají se dodnes. Jednou
z nich je břečťan popínavý (přípravek
HEDELIX®8, PROSPAN®8), dále také jitrocel a mateřídouška (přípravek THYMOMEL®9).
Zde ovšem doktorka Lánová varuje:
„Na případnou kombinaci jednotlivých
léků je třeba dávat velký pozor. Sou-

časné podávání antitusik a mukolytik
není doporučováno, neboť může dojít
k útlumu kašlacího reflexu se současným nahromaděním hlenu v dýchacích
cestách. Často se stává, že se v průběhu
akutního onemocnění mění i typ kašle
a podle toho je třeba zvolit správnou
léčbu.
Alternativou či doplněním klasické léčby může být léčba homeopatická. V lékárnách naleznete z těchto přípravků
například STODAL® – vhodný na všechny typy kašle. Z přípravků, které mohou
při kašli užívat těhotné a kojící ženy, lze
doporučit bylinný přípravek STOPKAŠEL®, vhodný na oba typy kašle.
Součástí léčby kašle jsou důležitá i režimová opatření – dostatečný příjem tekutin (vhodné jsou bylinné čaje) a vitaminů, klid na lůžku, zvlhčování vzduchu
v bytě a přiměřená teplota v místnosti.

Zdroj: Benu lékárna,
foto: Shutterstock.com
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BEZ MLÉKA?
Nesnášenlivost laktózy (mléčného cukru) je méně známou poruchou - ve střední
Evropě jí trpí maximálně 10-20 % obyvatel, přičemž mnoho případů zůstává
neodhaleno. Snížená schopnost trávit laktózu je způsobena sníženou tvorbou
enzymu zvaného laktáza v tenkém střevě. Problém se týká zejména dospělých
lidí, u malých dětí je vzácný.
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Pokud tělo neumí trávit laktózu, může
se to projevovat průjmy, nadýmáním
a nevolností. Jak tyto potíže řešit?
Chronický průjem způsobený nesnášenlivostí laktózy vzniká na základě následujícího mechanismu: Laktáza, enzym
štěpící v tenkém střevě cukr z mléčných
výrobků (laktózu), může být za určitých
okolností zastoupena v těle v příliš malém množství. Nerozštěpený cukr je pak
ve střevě nadbytečný a přispívá ke kvasným procesům. Střevo se nevstřebanou
laktózu pokouší naředit, čímž vzniká
průjem. Ten může mít různou intenzitu
v závislosti na množství laktázy, kterou
tělo vyprodukuje. Doprovázet ho mohou křeče, bolesti břicha a nadýmání.

odlišně. Zkuste proto vypozorovat, které konkrétní výrobky jsou příčinou vašich potíží a těm se pak vyhýbejte.
Mléko a mléčné produkty, například
jogurty, měkké sýry, tvaroh či zmrzlina,
jsou hlavním zdrojem laktózy. Méně
nápadná je ovšem laktóza, která se
může skrývat v některých druzích pečiva, instantních polévkách, koktejlech,
sušenkách či salátových zálivkách. Pokud tedy trpíte průjmy, které souvisejí
s nesnášenlivostí laktózy, věnujte čas
čtení etiket na zboží. Sledujte složení
výrobků či jídel, která konzumujete.
Naštěstí již je na trhu poměrně dost
bezlaktózových výrobků, můžete si
tedy dopřát jak třeba bezlaktózové
mléko, tak i jogurt.

PROČ TĚLO NESPOLUPRACUJE
Příliš nízkou hladinu trávicího enzymu
zvaného laktáza mohou způsobovat
tyto faktory:
•
genetika (mutace genu, který brání tělu vytvářet laktázu),
•
předčasný porod (v organismu nedonošených dětí se zpočátku nevytváří dostatek enzymu, ale s věkem se situace může zlepšovat),
•
poškození sliznice střeva (například vlivem nemocí či užívání léků),
•
chronická onemocnění (celiakie,
syndrom dráždivého střeva, cystická fibróza, Crohnova nemoc).

HLEDEJTE VINÍKA
Příznaky nesnášenlivosti laktózy se
objevují obvykle do 2 hodin po požití mléčných výrobků. Ne vždy se však
vyskytnou ve stejné míře. Různé druhy a množství produktů vyrobených
z mléka mohou působit na organismus
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ABY NECHYBĚLO „DÉČKO“
Nesnášenlivost laktózy lze řešit různě.
•
Konzumujte mléčné výrobky bez
obsahu laktózy (například sójové
mléko, rýžové mléko, sýry a další
produkty vyrobené ze sóji).
•
Kombinujte
mléčné
produkty s dalším jídlem.
•
Užívejte trávicí enzym laktázu ve
formě doplňků stravy.
Omezením nebo vyloučením mléčných
výrobků se automaticky snižuje příjem
vápníku a vitaminu D. Je tedy důležité
zařadit do jídelníčku dostatek potravin, které tyto látky obsahují. Jedná se
mimo jiné o brokolici, špenát, fazole,
ryby, zeleninu či pomeranče. Pomoci
mohou i vhodné doplňky stravy s obsahem vápníku a vitaminu D.
Alergie na bílkovinu kravského mléka
(ABKM)

Pokud hovoříme o laktózové intoleranci, měli bychom zmínit i o alergii na
bílkovinu kravského mléka, která patří mezi nejčastější potravinové alergie
v kojeneckém věku. Tato alergie postihuje 2 až 5 % kojenců. Prakticky veškerá ABKM vzniká ještě v prvním roce
života - hovoří se o 95 % všech ABKM
bez ohledu na poctivé kojení. Většinou
ustupuje do cca 3 let věku (až u 90 %
dětí) a děti poté tolerují kravské mléko bez obtíží. U některých kojenců
s ABKM se může projevit při zavádění
nemléčných příkrmů alergie i na další
potraviny.
ABKM se může (ale nemusí) projevit
bezprostředně po prvním kontaktu
s antigenem - bílkovinou kravského
mléka. Důležitá je skutečnost, že se
tento antigen dostává již do mateřského mléka, pokud kojící maminka konzumuje mléčné produkty. Z toho vyplývá, že se první projevy mohou objevit
do doby krátce po porodu, výjimečně
již do druhého týdne po narození. Nicméně obvyklou dobou prvních obtíží
s ABKM je 2. - 3. měsíc věku i u plně kojeného dítěte.
Klasické projevy ABKM se ale mohou
posunout až k první nabídce standardní kojenecké mléčné výživy (kojenecká
mléka, mléčné kaše, první lžička jogurtu apod.), což může být hluboko v druhém půlroce života.

PROJEVY ALERGIE NA BÍLKOVINU
KRAVSKÉHO MLÉKA
Projevy mohou být různé od celkových
až po orgánové - kožní, trávicí, respirační. Skutečná ABKM se obvykle projeví těmito kožními a trávicími příznaky:
•
akutní či chronický ekzém
•
ublinkávání
•
zvracení
•
průjmy či naopak zácpa
•
koliky, krev ve stolici
Nesmíme ale zapomínat i na méně specifické obtíže, jako je neklid, poruchy
spánku, neprospívání, chudokrevnost.
Uvedené příznaky se často mohou
i kombinovat.
Uvádí se, že pokud kojenec snáší kontakt
s bílkovinou kravského mléka déle než
čtvrt roku, ať již po narození, nebo až po
zavedení prvních mléčných produktů, je
rozvoj ABKM méně pravděpodobný.
Zdroj: Bez-alergie
Foto: Shutterstock.com
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UPRAVTE SI
JÍDELNÍČEK
Často hovoříme o tom, jak moc je důležité, aby byla naše
strava vyvážená a obsahovala vše potřebné. Víme ale
skutečně, jak musí náš jídelníček vypadat, abychom byly
zdravé?
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Že v něm nesmějí chybět vitamíny a minerály, to už ví dnes každé malé dítě.
Určitě nikdo z nás nebude mít problém
najít dostatek potravin, aby byl jejich
příjem optimální. Jak ale dodat do organismu potřebné množství vlákniny,
která je nezbytná pro správné trávení?
Není to nic složitého. Stačí:
•

•

•

•

•
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Zavést 5 dávek ovoce a čerstvé
zeleniny denně. Například: porce
salátu, zeleninová příloha a 3 kusy
ovoce – rovnoměrně rozdělené
v průběhu celého dne.
Dávat přednost kusové zelenině
a ovoci před zeleninovými nebo
ovocnými šťávami. (Vláknina se nachází především ve slupce a dužině
ovoce. Při výrobě šťávy se tyto části
odstraňují, takže šťáva neobsahuje
téměř žádnou vlákninu).
Dvakrát až třikrát týdně konzumovat luštěniny. Luštěniny jsou jedním z nejlepších zdrojů vlákniny.
Nahradit některé zpracované potraviny jejich nezpracovanými variantami. Kromě obsahu vlákniny
tyto nezpracované potraviny dodávají jídlu lepší chuť.
Snažit se dostatečně a pravidelně
snídat: jedná se o vhodný okamžik

ke konzumaci potravin bohatých
na vlákninu (například cereálie
a ovoce).

KYSANÉ VÝROBKY PRO ZDRAVÍ
Vláknina samozřejmě není všechno.
Důležitou roli v našem jídelníčku hrají
i kysané mléčné výrobky s bifidobakteriemi, které mají příznivý vliv na rovnováhu střevní mikroflóry. Nabídka je
na našem trhu více než pestrá. Jde jen
o to, správně se v ní zorientovat a koupit právě ty výrobky, které skutečně
mají slibované vlastnosti.

zařadit do jídelníčku vhodné potraviny,
ale i vyloučit ty špatné. Chcete-li být
zdravá a krásná, pokuste se co nejméně
konzumovat:
•
čokoládu
•
tučná jídla
•
nápoje obsahující kofein (káva,
povzbuzující nápoje)
•
alkohol
•
česnek a ostrá koření
•
nápoje obsahující CO2
Nezapomeňte, správně jíst, není nic
tak složitého. Zkuste to, možná budete
překvapená, jak dobře se za poměrně
krátký čas budete cítit.

NA CO ZAPOMENOUT?
Správně jíst ovšem neznamená jenom

Foto: Shutterstock.com
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Novinky nakladatelství ANAG pro rok 2018
PoklePávání
Cestou eFT k úlevě od bolesti

aných knih
Celý sortiment již vyd
najdete
nakladatelství ANAg
ectvích
up
ihk
ve všech dobrých kn
po celé ČR.

(5812)

PosváTná mísTa zemí
koruny české II.

(5826)

Nick Ortner

Petr Dvořáček

Chronickou bolestí dolní části zad trpí
stále více lidí. „Normálním“ řešením,
na které jsme zvyklí, je vyhledat lékaře, nechat si aplikovat injekci a užívat
léky. Když se ale normální bolest změní
v chronickou, konvenční medicína nestačí. Tato kniha stanovuje plán, který
vás krok za krokem učí, jak používat
poklepávání nebo EFT (techniku emoční
svobody) ke snížení či odstranění chronické bolesti.

V této knize, plné krásných fotografií, navštívíme místo pradávného kultu
bohyně matky, podíváme se na návrší,
na němž kdysi lidé zavěšovali své drobné dary bohům na větve posvátného stromu, navštívíme jihomoravské
rondely, v nichž lid kultury Moravské
malované keramiky uctíval své půvabné Venuše, poznáme místo, na němž
se dávní Keltové klaněli soše tajemného druida.

V knize najdete rady a techniky pro řešení bolestí jak krátkodobých, tak i chronických. Zabývá se rovněž tématy, o jejichž souvislosti s chronickou bolestí řada
lidí nemá vůbec tušení, jako například
jak se odpoutat od minulosti, vytvořit si
osobní hranice, jak nakládat s osobními
vztahy či jak pracovat skrze hněv. Autor
vám pomůže pochopit, co je příčinou
bolesti, a poskytne vám nástroje k dosažení kompletní a trvalé úlevy od bolesti.

Navštívíme také ruiny gotických klášterů i ty, které povstaly z trosek k nové
slávě, po stopách statisíců dávných
poutníků se vydáme na další poutní
místa barokní lidové zbožnosti a nevynecháme ani jedinečná umělecká díla
zrozená z víry i marnivosti mocných.
A dokonce budeme i svědky zrodu nových posvátných míst vznikajících z touhy vykořeněného moderního člověka
po nalezení ztracené spirituality.

240 stran, brožovaná

192 stran, vázaná

299 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

339 Kč

Curcumin je extrakt z kurkumy
dlouhé, která se používá v čínské
medicíně k rozbití blokád kdekoliv
po těle. Blokáda je příčinou bolestí.
Harmonizuje také trávení, podporuje činnost jater a pročišťuje chronické záněty v těle. Přidaný piperin
a qurcetin zvyšují vstřebatelnost
Curcuminu až 2000x.

Objevte přebalovací kabelku ke kočárku PacaPod se systémem
3v1, která má navíc ještě jeden bonus. Je elegantní a stylová,
takže vás neomrzí ani poté, co vaše děti odrostou plenkám.
PacaPod vždy nabízí funkční řešení pro každodenní život.
Vyberte si svůj vlastní model na stránkách www.mimmo.cz.

Cena za 120 kapslí je 550,- Kč
Více informací na MycoMedica.cz.

BEZLAKTÓZOVÉ PRODUKTY MEGGLE
Nedělá Vám konzumace mléčných produktů dobře? Trpíte nadýmáním, průjmem
nebo žaludečními křečemi? Pokud budete tyto problémy řešit vyřazením mléčných
produktů ze svého jídelníčku, můžete si přivodit další problémy, jako např. osteoporózu. Máme pro Vás řešení, kterým je
řada bezlaktózových produktů, ve které najdete: Mléko 1,5 %
a 3,5 %, Cottage Cheese, Tvaroh, Smetanu na vaření a ke šlehání. Produkty obsahují max. 0,01 g laktózy ve 100 g. Jsou vyrobeny z kvalitních surovin a zachovávají si všechny potřebné
složky jako běžné mléčné produkty. www.bez-laktozy.cz

NUK First Choice+

lahev PP Disney, Medvídek Pú,
pro děti ve věku od 6 do 18 měsíců
300 ml

181,30 Kč
Platnost nabídky 1. 4.–30. 4. 2018.

259 Kč

NOVINKA - KOLEKCE THE RITUAL OF NAMASTÉ
104_65_Tip_Mimi_Klub_duben.indd
1
Věnujte něžnou pozornost své pleti. Dopřejte jí respekt a harmonii
přírody. Objevte novou kolekci pleťové kosmetiky The Ritual of Namasté,
AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
která se stará o přirozenou krásu. Všech pět řad produktů této kolekce
Pomáhá s péčí o jemnou dětskou
obsahuje přírodní nebo přírodně odvozené přísady. Díky nim si z každého kroku péče o pokožku vytvoříte jedinečný rituál, který respektuje
pokožku tak, aby se miminko cítilo jako
přírodu a vaši vlastní krásu.
v bavlnce. Heřmánek vytváří jemný film

Pokud se vám Rituals líbí, navštivte stránky
www.rituals.cz

GAGA’S PLENY®
Přebalujte zdravě i hravě. Kvalita prověřená maminkami
je zaručena.
Už žádné žehlení a složité skládání. Zdravý zadeček pro
miminko, snadné přebalování pro maminku a finanční
úspora pro celou rodinu, to vše dnes přináší moderní látkové pleny a potřeby pro přebalování od GaGa’s plen.
Potěšte praktickým a atraktivním dárkem ze sortimentu
GaGa’s plen.
Více na www.gagapleny.cz

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé pokožce vláčnost,
jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.

LUXUSNÍ OLEJOVÉ SÉRUM ONCLÉ
S KMENOVÝMI BUŇKAMI 200ML
Hloubková obnova. Na tělo i obličej.
+ AKOSKY® APIUM
+ INCA INCHI
+ bavlníkový a BIO šípkový olej
• aktivní regenerace a remodelace kůže
• ošetření, zpevnění a ochrana poškozené pokožky
• zlepšení hladkosti a elasticity pokožky
• dlouhodobá hydratace
• nový český výrobek
Viditelně zlepšuje stav STRIÍ, CELULITIDY,
JIZEV, VRÁSEK a zvyšuje ELASTICITU KŮŽE.
www.oncle.cz

21.

SNAŽÍTE SE O MIMINKO?

PROBIO KAŠE PRO PODPORU ORGANISMU

Podpořte svoji plodnost a poskytněte tělu vše, co pro období
těhotenství potřebuje.
NatiFem® je doplněk stravy pro podporu plodnosti s inovativním složením: inositol (myo-inositol a d-chiro-inositol ve
specifickém poměru 40:1), kyselina listová a folát 4. generace
Quatrefolic®, zinek, vitamin D3 a další složky.

Nutričně vyvážená instantní rýžová kaše s probiotiky, vlákninou
a vitamíny s minerály. Probio kaše neobsahuje lepek ani laktózu,
je vhodná pro vegany, pro děti, seniory i pro rekonvalescenty.
Příprava je jednoduchá a rychlá,
stačí zalít vodou nebo
mlékem. Rýžová kaše
je vhodná i pro vegany
a osoby s trávicími problémy. Vyzkoušejte ji
v 5 příchutích.
Více informací na
www.topnatur.cz.

www.natifem.cz

ČISTÁ OKNA
S aku stěrkou Kärcher WV 2 Premium 10 Years Edition umyjete
okna až třikrát rychleji oproti klasickému mytí. Hravě s ní vyčistíte
nejen okna, ale i všechny hladké povrchy jako jsou dlaždice, zrcadla, obkladačky, skleněné stoly nebo sprchové kabiny. Tato limitovaná edice v luxusní černé barvě nabízí pracovní dobu baterie
35 minut, tedy o 40 % delší než u běžného čističe oken Kärcher WV 2 Premium.
Na jedno nabití tak zvládne umýt až 105 m2,
což odpovídá zhruba 35 oknům běžných rozměrů.
Stav baterie můžete kontrolovat pomocí LED
kontrolky. Navíc se s aku stěrkou velmi dobře
pracuje, skvěle padne do ruky a je lehoučká (0,6 kg).
Již žádné kapky a kocouři na skle.
www.karcher.cz, www.svetcisteni.cz

TISÍCE MAGNETICKÝCH PŘÍBĚHŮ
Tato hra ve formě knížky je vhodná pro děti od 4 let. Rozvíjí nejen jejich jemnou motoriku a představivost, ale také probouzí dětskou fantazii při popisování příběhů a zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti.
Hra obsahuje magnetické pozadí, na který děti skládají obrázkové
magnetky podle vzoru na kartičkách. Mohou si ale také vytvářet
vlastní kombinace a příběhy, které
pak vypráví svým rodičům nebo učitelům.
Díky magnetům jednotlivé dílky drží na podkladové desce a hra je proto
vhodná i na dlouhé cesty
v autě.
www.pexi.cz

Doporučená cena 259,-Kč

VIDA! VĚDA JE ZÁBAVA!
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak se projet na kole po laně několik metrů nad
zemí, zahalit město do husté mlhy, vstoupit do obřího srdce, vyzkoušet si moderování počasí
nebo trénink pilota stíhačky, postavit magnetickou sochu a nakonec zmrazit vlastní stín. Neuvěřitelné? Ne, to všechno můžete během jediného dne zažít v brněnském zábavním vědeckém
parku VIDA! v Brně na ploše 4500 m2 tu najdete více než 170 exponátů, se kterými si můžete
hrát a objevovat tak svět kolem nás. Tím však nabídka VIDA! science centra rozhodně nekončí.
VIDA! science centrum
Křížkovského 12, Brno www.vida.cz info@vida.cz

•
•
•
•
•

170 interaktivních exponátů
4 + 1 sekce: Planeta, Civilizace, člověk, Mikrosvět + Dětské science
centrum
více než 700 tisíc návštěvníků od otevření 1. prosince 2014
3 a půl hodiny je nejčastější doba, kterou tu návštěvníci stráví
Rodinné vstupné od 360 Kč
EXPERIMENTUJTE V KUCHYNI S LABETOU
Perník je oblíbená klasika, se kterou nikdy nesáhnete vedle. Vyzkoušejte ten od Labety (též ve verzi bez lepku) a upečte
z něj oblíbený moučník slepený domácí marmeládou anebo třeba perníkové muffiny. S Labetou máte raz dva napečeno!
Domácí marmeládu či džem vykouzlíte snadno s pomocníky na želírování od Labety. Seženete je celoročně na e-shopu

WWW.LABETA.CZ
Labeta je tradiční český výrobce z Polabí a je tu pro všechny,
kteří poctivě zpracovávají ovoce do džemů, marmelád, želé a ovocných šťáv. Labeta je synonymem tradičního českého zavařování, pečení a vaření
ve výtečné kvalitě. Labeta je vaše jistota
v kuchyni – usnadňuje práci a šetří čas. Labeta,
raz dva zavařeno, napečeno i navařeno.

Dietní klub

PŘI HUBNUTÍ JE DŮLEŽITÁ

HLAVNĚ ZÁSADOVOST
Po Vánocích si řada z nás s hrůzou stoupla na váhu a zpytovala
svědomí. Kila navíc a nelichotivé křivky nás donutí zamyslet
se nad svým denním rituálem a jídelníčkem, který se
v tomto okamžiku snažíme rázem změnit. Co nás
ale časem při tomto radikálním rozhodnutí změní,
je naše ne příliš důsledná zásadovost a to, že si
neuvědomujeme, jakou důležitost v našem
režimu sehrává nejen jídlo, ale i voda. Ještě
dodržujete svá povánoční rozhodnutí?
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Dietní klub

BUĎTE ALESPOŇ PÁR MINUT
DENNĚ SOBEČTÍ

NAUČTE SE VHODNĚ VYUŽÍVAT
PAUZY

Kila navíc jsou výsledkem našeho životního stylu a životosprávy. Stres, celodenní vysedávání v práci, každodenní
rodinné povinnosti a upřednostňování
priorit, které se nám zdají být nejdůležitější, se odráží nejen na naší celkové
psychické, ale hlavně fyzické podobě.
Člověk se často zastaví a zamyslí se nad
svým životem až tehdy, kdy začíná být
zle a jde do tuhého. Během zimních
měsíců, kdy člověk zpomalí a odpočívá, si obvykle dopřeje věci, kterým se

Pro zdraví ducha, ale i těla je důležitý každodenní pohyb. Vyměňte výtah za schody. Jednou minutou chůze
do schodů dokážete spálit průměrně
až 10 kalorií. Pokud jezdíte denně na
oběd autem, zkuste to raději po svých.
I když jsou venku mínusové teploty,
svěží vzduch a pohyb v těle rozproudí
krev a vyventiluje od rutinní práce v zaměstnání. Jestli jste se rozhodli cvičit,
vytvořte si plán. Snažte se ho dodržovat
a začleňte ho do týdenního programu.
Buďte zásadoví a nedovolte, aby vaše
plány pokazily výmluvy. Navíc cvičit
můžete i doma. Dlouhé reklamní spoty během sledování oblíbeného seriálu
nabízí prostor pro dřepy či „břišáky“.
Stačí vám 20 minutové cvičení, což je
přibližně 10 reklam.

ANO, I VODA JE DŮLEŽITÁ
Stále opěvovaný pravidelný pitný režim
má také něco do sebe. Mnohdy si hlad
popleteme s žízní. Dospělý člověk by měl
denně vypít 20 – 40 ml tekutin na 1 kg
své váhy, což je přibližně 2 – 3 litry denně.
Důležité ale je, co pijeme. Do pitného režimu nezařazujte hektolitry kávy, slazené
nápoje ani alkohol. Nejlepší je pít čistou
pramenitou vodu či bylinné čaje. Ideálním řešením je pití takových pramenitých
vod, které jsou pro lidský organismus nepřirozenější. Jde o kvalitní a sledované
vody z podzemních chráněných zdrojů.
Příkladem takové vody je třeba Toma Natura. Pít můžete i ochucené vody, pozor
však na jejich složení.
v průběhu roku snaží vyhýbat. Je to
i tím, že si výrazně psychicky odpočine a ruku v ruce s tím jde mlsání nezdravých pokrmů a „pohodlí“ člověka.
Namísto toho, abychom vyrazili ven na
procházku nebo na běžky, se pohodlně usadíme před televizi a sledujeme
filmy s lupínky v misce. Odpočívat se
samozřejmě musí, ale ve zdravé míře.
Na jaře přijde vystřízlivění a my s hrůzou zjišťujeme, že naše figura nebude
vypadat v plavkách až tak dobře, jak
jsme si představovali. Pokud si myslíte,
že se do kondice dostanete během pár
dní, mýlíte se. Důležité je dodržovat
zdravý životní styl celoročně. Staňte se
proto trošku sobcem a věnujte denně
alespoň pár minut sami sobě.
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JÍDLO POD DOZOREM
Strava je další nevyhnutelnou součástí
každodenního bytí. Jsme to, co jíme.
Takže teď upřímně. Dali byste ruku do
ohně za to, že je vaše strava vyvážená,
plná vitaminů a zdravých dobrot? Základem je i čas strávený při jídle, množství a pravidelnost stravování. Co se
týká času: snídat bychom měli nejpozději hodinu po probuzení, s obědem
nikdy nespěchat a vybírat si ho s rozvahou a aby vám správně fungovalo trávení. Snažte se dodržovat 12 hodinovou pauzu. Pokud si zvyknete snídat v 7
hodin, poslední jídlo si dejte nejpozději
v 19 h večer. Jezte pravidelně a menší
porce. Sladkosti během dne vyměňte
raději za oříšky či sušené ovoce. Nezna-

mená to, že se musíte svým oblíbeným
dobrotám úplně vyhnout. Důležité je
množství. Malá tabulka čokolády vám
na váze nepřidá. Hořká čokoláda navíc
působí proti stresu a obsahuje antioxidanty. Pokud jste si dali předsevzetí, že
svůj životní styl změníte, začněte hned
a bez podvádění. Jediný, koho při nedodržování určitých zásad klamete, jste
vy sami.

VYBERTE SI SPRÁVNÝ VÝŽIVOVÝ
PROGRAM
Pokud chcete pro sebe a své zdraví
opravdu něco udělat zkuste si najít výživový program, který by vám vyhovoval a který dokážete akceptovat jako
životní styl. Zajímavou volbou je Metabolic balance, což je výživový program
určený pro úpravu látkové výměny
a tělesné hmotnosti. Byl vyvinut lékaři a odborníky pro výživu na základě
dlouholetých zkušeností. S jeho pomocí
můžete individuálně změnit stravovací
zvyklosti, jíst naprosto vyváženě a zdravě - a uzpůsobit jídelní plán na míru vašemu metabolismu. Základ tvoří osobní
jídelní plán a individuální seznam potravin, který je vyhotoven na základě
vašich aktuálních laboratorních výsledků a údajů o zdravotním stavu. Probíhá
ve 4 fázích a umožní vám
1. trvale vyřešit vaše problémy s váhou.
2. 2. preventivně a celkově podpořit
vaše zdraví.
Jak působí metabolic balance? Váš individuální jídelní plán spojí vaši osobní
„tělesnou chemii“ s patřičnou „chemií
potravin“ - v těle tak nastane nová
metabolická rovnováha. Nejenže tělu
dodáváte všechny zdravé a pro vás
nezbytné živiny a minerální látky, ale
mnohem důležitější je, že přijímáte
přesně ty živiny, které vaše tělo potřebuje, aby se látková výměna dostala do rovnováhy. Díky individuálnímu
jídelnímu plánu má vaše tělo k dispozici všechny potřebné živiny. Potraviny se
nevybírají podle obsahu kalorií, nebo
podílu tuků, bílkovin a uhlohydrátů.
Jediné kritérium pro výběr je působení
daných potravin na látkovou výměnu
a hormonální produkci Při dodržování
programu metabolic balance se šetrně
chrání svalová hmota a vazivo - odbourává se jen tuková tkáň, takže vaše pokožka zůstává pevná a hladká.
Foto: Shutterstock.com

Zhubněte trvale, zdravě, bez hladovění.
Individuální jídelní plány jsou sestavovány na základě
laboratorního rozboru krve, anamnézy klienta a analýzy složení
jednotlivých potravin přesně na míru Vašemu metabolismu.

Rodina
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MÁME DOMA ŠTĚŇÁTKO
V prvních dnech života štěněte zajistí dostatečnou výživu mléko feny. Je nejenom
bohaté na živiny, ale obsahuje navíc látky, které psa chrání před různými
onemocněními. Výživovou hodnotu zajišťuje mléko feny zhruba do věku 3–4
týdnů. Následně přichází řada na chovatele, protože je čas začít přikrmovat. Trh
s krmivy v dnešní době nabízí širokou škálu produktů, díky kterým i méně zkušení
chovatelé snadno vytvoří ideální podmínky pro bezproblémový vývoj psa.
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Přechodu štěněte z mateřského mléka
na kompletní stravu se nemusíte obávat.
Využít můžete mléčné náhražky, jako
jsou sušená mléka a kaše pro štěňata,
které kromě kvalitních surovin obsahují také probiotika na podporu trávení.
„S růstem štěňat je třeba postupně
obohacovat krmnou dávku pevnou
stravou (granulemi). Aby si na takovou
stravu štěňata lépe zvykla, můžete jim
granule máčet. Od 7. týdne věku by již
měla být schopna přijímat kompletní
stravu, aby byla v době odstavu plně
soběstačná,“ vysvětluje specialistka na
výživu Adéla Palacká.
Pokud si berete štěně od jiného chovatele, bývá již touto dobou zvyklé na určitý druh krmiva. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete změnit stávající
typ krmiva, přejděte na jiný druh velmi
opatrně. Nový druh granulí postupně přimíchávejte do těch stávajících.
K přechodu na nové granule by mělo
dojít v průběhu přibližně dvou týdnů.
Zároveň tuto změnu typu granulí nenastolujte ihned poté, co si štěně dovezete domů. Samotná změna prostředí
bude pro pejska zátěží, a proto není
třeba mu přidělávat další starosti ještě
se změnou krmiva.
Stejně důležitý jako typ krmiva je i způsob, jakým ho štěněti podáváte. Krmení
by mělo mít řád. Vytvořte z něj proto
jakýsi rituál – dodržujte stejný postup,
nejlépe ve stejném prostředí a hlavně
ve stejný čas. Štěňata je potřeba krmit
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během dne mnohem častěji,
protože mají ještě poměrně
malý žaludek. Doporučení, jaká
frekvence je nejlepší, se často
liší. Adéla Palacká doporučuje:
„Intenzita krmení ve věku 3–5
měsíců bývá 4krát denně, 5–8
měsíců 3krát denně a 8–12 (u
velkých a obřích plemen do 18)
měsíců 2krát denně.“ Myslete
také na to, aby si pes hned po
jídle nehrál. Hrozí přetočení žaludku!

NADVÁHA U ŠTĚŇAT
U štěňat je nadváha zvlášť nebezpečná, protože hrozí, že
vyvíjející se kosti neunesou
nadměrnou hmotnost nebo
bude štěně růst rychleji, než
je zdrávo. Častými následky
jsou tak problémy pohybového
aparátu. Proto se doporučuje
krmnou dávku odměřovat a hlídat. Při
určování denní krmné dávky je nutné
sledovat nejen doporučení výrobce,
ale též kondici konkrétního zvířete,
aby nejen nemělo nadváhu, ale nebylo také vyhublé. Když je štěně vyhublé,
má mnoho pohybu nebo trpí nedostatkem živin, může to způsobovat menší
vzrůst i další možné zdravotní problémy.

KRMIVA, KTERÁ „STÁRNOU“ SE
PSEM
A kdy přejít na krmiva pro dospělé psy?
„Vhodný věk pro přechod na krmivo
pro dospělé psy bývá u malých plemen

9–10 měsíců, u středních 11–13 měsíců
a u velkých a obřích plemen 15–18 měsíců,“ vysvětluje Adéla Palacká. Superprémiová kompletní krmiva v dnešní
době umožňují plnohodnotný přechod na krmiva odpovídající věku psa,
aniž by došlo k zatížení jeho trávení.
Vybírejte proto ta, která mají jednotlivé
řady sestaveny ze stejných komponent,
jen v různém poměru. Přechod z jednoho krmiva na druhé tak bývá snazší, navíc lze dvě krmiva dobře kombinovat.

Foto: Shutterstock.com

Největší přírodní zábavní areál v ČR, s westernovým městečkem, se nachází uprostřed krásné
přírody Vysočiny.
Šikland nabízí komplexní služby. Od ubytování po celodenní program. Těšit se můžete na zábavu a zážitky pro celou rodinu v podobě westernové show, divadelních představení, atrakcí
a každou sobotu vás překvapí mimořádná tématická akce.

•
•
•
•

Letní výlety
Dovolená
Celodenní program
Atrakce a aktivity

Největší rodinné festivaly v ČR:
7.7. Šlágr fest
13.-14.7. Blue Style Prima Fest
11.8. Festival lásky
www.sikland.cz

Tel: 602 750 130

E-mail: info@sikland.cz
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www.3KOSHOP.cz

Ohradní 10, Praha 4
po–pá, 10–18 hod. | tel. 602 413 137
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.
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JAK VYBRAT TÁBOR,
KTERÝ BUDE DĚTI BAVIT

Unifikované letní dětské tábory s víceméně tradičním a neměnným programem
tak, jak je pamatujeme z minulosti, vystřídala v současnosti pestrá nabídka
různorodě zaměřených i úzce specializovaných táborů. Jaký je ale klíč k výběru
toho „správného“? Obecně platí, že poměr poučení vs. zábava by měl fungovat
v rovnováze a že dítě, by se na jeho výběru mělo samo podílet.
80
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Dialog s dítětem je základ. Tak by mohlo znít zlaté pravidlo, jak úspěšně při
plánování prázdnin začít. Aby se dítě
na tábor těšilo, musí mít pocit, že si jej
vlastně vybralo „podle svého“ a že to,
co na něj čeká, je především o zábavě,
nových dobrodružstvích a kamarádech.
Když se k tomu navíc zdokonalí třeba
v angličtině nebo se hravou formou
dozví něco z historie či zeměpisu, má
rodič vyhráno, a to na všech frontách.

STAVBA PROGRAMU JE KLÍČOVÁ
Musí být pestrá, dobře naplánovaná
a vyvážená. Akční složka by měla střídat část tvůrčí a program zapojovat
děti nejlépe od rána do večera tak,
aby neměly příležitost se nudit. Stavba
programu je otázkou dlouhých příprav
a měla by počítat jak s individualitou
každého dítěte, tak podporovat týmového ducha. „Na vymýšlení táborových
her máme celý tým hlavních vedoucích,
kteří se přípravě věnují již měsíce dopředu. Před začátkem prázdnin probíhají školení vedoucích v našich táborových areálech, kde se hry prezentují
v reálu a dále dolaďují s týmem oddílových vedoucích,“ uvádí Pavel Jahelka,
který se organizováním táborů zabývá
už řadu let a dodává, že nejobtížnější
je vymyslet stejně kvalitní a originální
program pro tzv. suchou i mokrou vari-
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antu a neponechat tak nic náhodě i při
nepřízni počasí.
Variant, čím dítě nadchnout je mnoho.
Může jít o tábor, který bude dítěti tématicky blízký, stejně tak jako o tábor,
který bude zaměřen na aktivitu, které
se věnuje po zbytek roku. Obojí je správné - Pokud pošleme dítě na tábor, který je třeba věnován jeho oblíbenému
filmovému hrdinovi, soutěže probíhají
v těchto kulisách a naplň je tak trochu
pohádková, ve světě fantazie mu bude
jistě dobře. Pokud je to milovník fotbalu, nadchnete ho jistě táborem fotbalovým. Nadstavbou pro všechny děti
je jistě tábor jazykový. Prožít čtrnáct dní
v přírodě, zažít dobrodružství a ještě si
procvičit jiný jazyk je to, co dítěti přinese něco navíc i do dalšího života. Vždyť
umět dobře druhý jazyk jev dnešní době
naprostou nutností.

CO TÁBORY NABÍZEJÍ?
Pojďme se podívat, z čeho vlastně
vybírat a jaké tábory volit. Pro nejmenší děti jsou optimální volbou tábory
s rodiči. Že jste o nic ještě neslyšeli?
Tak u nich začneme…
Tábory s rodiči
Tábory pro rodiče s dětmi trvají obvykle
týden (od neděle do soboty) a účastní
se jich převážně předškolní děti. Účast

rodičů na programu je dobrovolná.
A ani pokud se nechtějí zapojovat
do programu, se dospělí účastníci na
táboře nenudí. Mají možnost nerušeného odpočinku, zatímco se o děti starají
kvalifikovaní vedoucí, kteří mají milý
a vstřícný přístup k dětem. Na dobře
organizovaných táborech pro rodiče
s dětmi mají maminky obvykle možnost
aktivního odpočinku v podobě cvičení
pro rodiče. Na některých táborech lze
využít kosmetické služby či masáže.
A večer, když ratolesti spí, si mohou
užít volné chvíle s ostatními rodiči. Program samozřejmě není určen jen pro
maminky.
Občas se najde parta tatínků, kteří si
chtějí tímto způsobem užít společný čas
s dětmi a stále více jezdí na tyto tábory
i prarodiče, kteří oceňují dětský kolektiv
a zábavný program. Tyto tábory se
obvykle konají v Čechách, ale některé
agentury nabízejí obdobné programy
i u moře.
Pro děti je pak připravený zábavný animační program, který probíhá převážně
na pláži.
Tábory s výukou jazyka
Užívanou možností jsou tábory s výukou jazyka. Výuka obvykle trvá kolem
20 hodin týdně a ty děti tráví s rodilým
mluvčím. Kromě této výuky samozřej-

TÁBORY 2018

SUMMER TIME CAMPS
Letní anglické tábory pro malé i velké –
– mezinárodní tábory, jazykové tábory
a kurzy s rodilými mluvčími. PRIMA LÉTO
v srdci jihočeských lesů! Již 25. ročník
nabízí tyto programy: SUMMER TIME
je letní tábor, koncipovaný jako kombinace pestrého táborového programu
a efektivní anglické konverzace. Vedle
angličtiny jsou hlavní náplní zážitky
z ADVENTURES. EUROCAMP představuje
mezinárodní anglický tábor zaměřený na
prohloubení komunikačních dovedností,
dorozumívacím jazykem je angličtina
i čeština. Děti jsou v celodenním kontaktu s rodilými mluvčími. ENGLISH 4 YOU
je intenzivní kurz za výhradní účasti
RODILÝCH MLUVČÍCH. Aktivní konverzace,
procvičení výslovnosti a vnímání řeči.
Programy SUMMER TIME CAMPS se konají
ve dvou rekreačních střediscích v jižních
Čechách nedaleko Bechyně. Střediska leží
blízko sebe, v zalesněné kulturní krajině,
v klidném prostředí bohatém na přírodní krásy i památné stavby. Děti jsou ubytovány v dřevěných chatách, kuchyně i sociální zařízení
jsou moderně vybavené. Areály nabízejí různorodé sportovní vyžití od volejbalu, přes stolní tenis, až po koupání a plavbu na pramicích. Jazykový kurz ENGLISH 4 YOU se letos uskuteční i v hotelovém prostředí, opět v apartmánech na MONÍNCI, kde se atraktivní
zázemí snoubí s luxusním ubytováním a překrásnou přírodou. SUMMER TIME CAMPS představují ideální prostředek, jímž lze jazykové
vzdělávání doplnit v mimoškolních aktivitách dětí. Letos si můžete vybrat z 19 různých prázdninových termínů.
Více informací naleznete na syka.cz

syka.cz

facebook.com/SYKAAGENCY
instagram.com/sykaagency
SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Praha 6, tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176, email@sykaagency.cz
INZERCE

zábava a nadšení
bez hranic.

TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI, LETNÍ A ZIMNÍ DĚTSKÉ TÁBORY V ČR I V ZAHRANIČÍ
Všechny naše tábory jsou tradiční, oblíbené a veselé s dlouholetou tradicí.

• Tábory pro rodiče s dětmi – jsou týdenní aktivní rodinné „táborové“ pobyty určené pro děti a jejich rodiče
s dobrovolným celodenním programem pro děti a odpočinkem pro rodiče. Pořádáme 23 turnusů v Lužických horách,
v Českém Švýcarsku, na Vysočině a Jihomoravském kraji, u moře v Chorvatsku.
• Klasické tábory pro děti – pořádáme týdenní i dvoutýdenní tábory. Zde si můžete vybrat z těchto táborů,
které probíhají celé prázdniny:
První tábory – Týdenní tábory – Léto bez hranic – Výtvarné tábory – Taneční tábory – Tábory s angličtinou
– Divadelní tábory – Super léto bez hranic – Sportovní tábory
Více informací naleznete na stránkách www.detibezhranic.cz, facebook „Děti bez hranic“

Rodina

mě na táboře probíhá obvykle i zajímavá tematická hra, děti soutěží a hrají si.
Všichni tušíme, že bez znalosti angličtiny se dnešní děti v budoucnu neobejdou. Přesto se učí cizím jazykům neochotně. V cizí zemi se bojí promluvit
nebo se na cokoliv zeptat. Cílem táboranení naučit děti více slovíček nebo procvičovat gramatiku. I když k nějakému
zlepšení dojde, největším přínosem je
pozitivním naladění dětí ke školní výuce
jazyků. A příjemné táborové zážitky
by jim k tomu měly pomoci. Děti si užívají běžný letní tábor a nestresují se
žádnou vynucenou výukou.
Tábory s koňmi
Koňské tábory mohou být koncipované jako jezdecké kurzy, westernový
život na táboře, nebo i jen jako tábory u koní, kde jsou vyjížďky na koních
méně časté. Na své si přijdou všichni,
kteří mají rádi poníky, huculy, kladrubáky a koně všeobecně.
Děti se naučí mít zodpovědnost za
svěřeného koníka, starat se o něj jako
o vlastního.... Začátečníky naučí vše
od vodění koní, po jízdu v sedle i bez
sedla. Prostě milovnic koní si rozhodně
přijdou na své.
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Zážitkové tábory
Poslat děti můžete i na zážitkový tábor
Každý si sice zábavu představuje jinak,
ale děti přesně vědí, co je baví a umí si
to náležitě užít.
Tábory proto nabízejí možnost zatančit si na laserové diskotéce, proletět
se v horkovzušném balóně nebo prožít mega party na parníku na Vltavě.
Možné je cokoliv, jde jen o to, dobře
vybrat...
Nejen samotný program, ale také dobře zvládnutá organizace, vlastní zázemí
i profesionalita pedagogů a personálu
je to, co by při výběru, kam vyslat dítě
na prázdniny, mělo hrát důležitou roli.
Co tedy brát v potaz?

MÍSTO A ZÁZEMÍ TÁBORA
Ověřte si dopředu úroveň ubytovacího
a sociálního zázemí, stejně jako to, jak
se děti budou stravovat. Velkou výhodou je také to, pokud organizátor tábora zároveň středisko vlastní. Objekt
tak ve vlastním zájmu pravidelně udržuje, renovuje a upravuje k potřebám
programu tábora (společenská místnost, klubovna, sportoviště apod.).
Určitý „vyšší“ komfort je dnes již nezbytností a rodiči i dětmi je vyžadován.
Kvalitní hygienické zázemí v podobě

splachovacího záchodu a teplé sprchy
stejně jako úroveň stravování hrají při
výběru svou roli. Důležité je také dostatečné zajištění krytých společných prostor tak, aby v případě deště nemusely
děti trávit čas separovaně a bezprizorně v chatkách či stanech.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Vedoucí, jež mají děti na starosti, by
měli být v dostatečném počtu, mít ideálně pedagogické vzdělání, praxi v práci
s dětmi a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro tuto práci přímo od lékaře.
Ideální jde, pokud jde o partu lidí, která
jezdí na tábory dlouhodobě, táborový
program připravuje měsíce dopředu
a tudíž ji jen tak něco nezaskočí...
Přítomnost zdravotníka je nezbytná
a ze zákona povinná. V případě, že se
jedná o jazykově zaměřený tábor, měli
by být lektoři certifikovaní, v ideálním
případě rodilí mluvčí.

POJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY
Seriózní a spolehlivý organizátor tábora
by měl být schopen poskytnout jisté
garance, například pro případ, kdy
dojde ke zrušení konání turnusu z provozních důvodů.
Foto. Shutterstock.com
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sciocamp

Jak na komunikaci s Thorem
Jak na učení s agentem
bez minulosti
Jak na Jazyky s dětmi
ze sirotčince slečny Peregrinové
Jak využít své silné sTránky
s Avengers

pro děti, které se chtějí přiblížit superhrdinům

www.sciocamp.cz
příměstské kurzy a tábory

Rodina

ZKROŤTE SVÉ ÚČTY

ZA ENERGIE
Zima s sebou přináší nejen radovánky, ale i zvýšené výdaje
za energie. Může za ně klesající venkovní teplota, díky
které více topíme, a také krátké dny, kdy častěji svítíme.
Už nyní se obáváte, jaký účet za elektřinu či plyn vám přijde?
Pokud budete dodržovat několik následujících doporučení,
tentokrát už nemusíte.
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regulovat. Kromě toho ušetříte řádově
stokoruny ročně.

4. USPOŘIT SE DÁ I NA VYTÁPĚNÍ

1. POSVIŤTE SI NA ŽÁROVKY
Pokud stále ještě svítíte klasickými žárovkami, zamyslete se nad tím, jestli
není čas na jejich výměnu. „LED žárovky snižují spotřebu elektrické energie
až o 85 procent oproti těm klasickým.
Zároveň u nich můžete počítat s mnohaletou životností a návratnost jejich
investice se pohybuje již kolem pěti
měsíců,“ říká Libor Holub, obchodní
ředitel Bohemia Energy. Zároveň doporučuje nahradit klasické žárovky těmi
úspornými nejdříve tam, kde svítíme
nejdéle.

2. NEJVĚTŠÍ ŽROUTY ENERGIÍ
NAHRAĎTE ENERGETICKY
ÚSPORNÝMI SPOTŘEBIČI
Energeticky nejnáročnějším místem
domácností je většinou kuchyň, kde se
spotřebovává 2x až 3x více elektřiny
než v jiných částech domu. Největšími
žrouty elektřiny jsou chladnička s mrazničkou, na které díky nepřetržitému
celoročnímu provozu připadá až 25
% z celkové spotřeby. Zároveň se řadí
mezi spotřebiče, které jsou v českých
domácnostech „služebně nejstarší“.
„Pokud se rozhodnete svou deset let
starou kombinovanou ledničku nahradit novým úsporným modelem, ideálně

Spotřebič
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A+++, můžete snížit spotřebu elektřiny
ve své domácnosti dokonce o více než
15 procent,“ uvádí Libor Holub.

3. ÚSPORNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ
ZVLÁDNETE TAKÉ
Ačkoli řada z nás je přesvědčená, že
šetří opravdu všude, zkuste se zamyslet
i nad následujícími doporučeními:
Námrazu v mrazničce pravidelně odmrazujte: námraza o výšce 3 mm zvyšuje příkon ledničky až o 75 %.
Nádobí umývejte v myčce: většina
z nich spotřebuje maximálně 1 kWh
elektrické energie a 12 litrů vody. Ušetřit můžete okolo 30 % nákladů, což
ročně při mytí nádobí ob den představuje částku zhruba 500 Kč.
Perte při nižší teplotě: pokud snížíte
teplotu praní z 90 na 60ºC, uspoříte
zhruba 25 % energie.
Přístroje, které nepoužíváte každý den,
úplně vypínejte. Tzv. stand-by režim
je sice pohodlný, ale tímto opatřením
ušetříte za každý přístroj zhruba 100
Kč/rok. U starších přístrojů však i mnohonásobně více.
Vodu v bojleru ohřívejte úsporně: snížením teploty ze 75 na 55 ºC se bude
voda lépe směšovat se studenou a vy
si výslednou teplotu budete snadněji

Stáří původního spotřebiče

Nový spotřebič

I když máte rádi doma teplo, zbytečně
místnosti nepřetápějte. Jestliže snížíte
teplotu již o 1ºC, spotřebu energie snížíte až o 6 procent. Na druhou stranu
ale topení při odchodu z domova úplně
nevypínejte. Jestliže necháte byt vychladnout, o to více pak energie spotřebujete, abyste jej opět vytopili na
komfortní teplotu.
Pozornost věnujte i větrání. Když je
venku chladno, stačí krátké, ale intenzivní větrání, třeba udělat i průvan.
Pokud byste větrali jen na větračku, ale
delší dobu, zdi by se postupně ochladily a museli byste celou místnost vytápět
znova.

5. ZMĚNA DODAVATELE JE
ZDARMA A BEZ STAROSTÍ
Zatímco svou banku nebo mobilního
operátora měníme dnes celkem běžně,
u dodavatele energií často zůstáváme
léta. A zbytečně tak platíme za energie
více, než je nutné. „V České republice
je stále velký počet domácností, které
svého dodavatele elektřiny či plynu dosud nezměnily. Češi tak celkem ročně
přicházejí až o 6,5 miliardy korun. Změna je přitom velice jednoduchá a v rodinném rozpočtu může ušetřit řádově
tisíce korun ročně,“ říká Libor Holub.

6. PORAĎTE SE ODBORNÍKEM
A ZDARMA
Pokud jste se rozhodli, že výdaje za
energie ve svém rodinném rozpočtu zásadně zkrotíte, můžete se obrátit i na
energetické poradce. Odborníci vám
poradí s orientací ve fakturách, zaměří
se na spotřebu a stáří vašich spotřebičů,
podívají se na to, zda není čas přemýšlet
o zateplení, či výměně oken, nebo zda si
nepořídit vlastní solární elektrárnu.

Úspora provozních
nákladů za rok

Foto: Shutterstock.com

Investiční náklady

Chladnička
s mrazničkou

10 let

úsporný A+++

2 000 Kč

10 000 Kč

Mrazák

10 let

úsporný A+++

3 000 Kč

8 000 Kč

Sušička prádla

10 let

úsporný A+++

700 Kč

15 000 Kč

Pračka

10 let

úsporný A+++

800 Kč

14 000 Kč
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STÁLEPLODÍCÍ
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
OBŘÍ
KANADSKÁ
BORŮVKA
MALINÍK
ALPENGOLD
12ks
139 Kčsamec+ samice
FÍKOVNÍK PERETTA
pro
Vaši
zahradu,
nevymrsazenice,
sladké,
šťavnaté
12ks
139
Kč
samec+
samice
138
Kč
OBŘÍ
KANADSKÁ
138
Kč
OBŘÍ KANADSKÁ
velkoplodé
lísky
začínají
selekce.
Vyniká
bohatou
toucí mají
živý
plot,obsah
vyroste
léčivé
účinky
a a vysoký
již za opravdová
pár týdnů borůvka
po vysaezistentní!!
keřový s čermůžete
nyní
aniž
jsou
velké,
sladké
vysazení
a sklizeň
trvá až
účinky
a vysoký
ihned
plodící
frigo
plodí
již několik
týdnů
plody
vynikající
jediná
žlutý,
stáleplodící
hlavodolná
odrůda
MALINÍK
BEZTRNNÝ
–
zá a bohatě
a pravidelně
a voňavé
jahody
již několik
MALINÍK
ALPENGOLD
BEZTRNNÝ
–sklízet
BORŮVKA
MALINÍK velmi
ALPENGOLD
JAHODY
plodit jižVELKOPLODÉ
2.rokem.
násadou
plodů
a výtečaž 2múčinky
za rok.a Sází
se ccaMALINÍK ně
obsah
vitamínů
zení.
plodí
až do
venými
sladkými
byste
se
popíchali
o trny. BORŮVKA
a nečervavé.
dovysazení
prvníchSTÁLEPLODÍCÍ
mrazů.
vitamínů.
sazenice,
sladké,
šťavnatéJAHODY STÁLEPLODÍCÍ
po
a sklizeň
trváRAKYTNÍKléčivé
vysoký
pro
VašiBohatě
zahradu,
nevymrbeztrnný!!!
maliník.
fíkovníku,
vypěstujte
si JAHODY VELKOPLODÉ
LYON
plodí.
týdnů
po vysazení.
Žlutý,
stáleplodící
a plody,
hlavně
JAHODY
RAKYTNÍK
ŘEŠETLÁKOVÝ
GLEN LYONGLEN
Jediná
opravdová
borůvka
Žlutý, stáleplodící
a
hlavně
Ihned
plodící
frigo
ŘEŠETLÁKOVÝ
Jediná
opravdová
borůvka
Ihned
plodící
frigo
nou
chutí
3ks/m
podzimu
netrpí
padlím!!!
.
.
a
voňavé
jahody
již
někoaž
do
prvních
mrazů
obsah
vitamínů
zá
a
bohatě
a
pravidelně
Plody
jsou
velké,
sladké
.
sami
své
lahodné
fíky
Sladké
červené
maliny
beztrnný
maliník!
Plody
Plodí
již
několik
týdnů
po
Plody
mají
vynikající
léčivé
Sladké
červené
maliny
pro Vašinevymrzahradu, nevymrbeztrnný maliník! Plody
sazenice,
sladké, šťavnatéPlodí již několik týdnů po
Plody mají vynikající léčivé
pro Vaši zahradu,
sazenice, sladké,
šťavnaté
. vysazení avysazení
.bohatě a pravidelně
týdnů
po vysazení
plodí
a nečervavé
můžete
velké, sladké
a sklizeň
účinkyobsah
a vysoký obsah můžete nyní
sklízetnyní
aniž.sklízet aniž zá a bohatě
záaapravidelně
jsou velké,jsou
sladké
alikvoňavé
jahody
již několik
sklizeň trvá
až trvá ažúčinky a vysoký
a voňavé jahody
již několik
byste seopopíchali
o trny. plodí.
a nečervavé.
prvních mrazů.
byste se popíchali
trny.
plodí.
a nečervavé.
týdnů po vysazení.
do prvníchdo
mrazů.
vitamínů. vitamínů.
týdnů po vysazení.

149 Kč

149,- Kč

keř 69 Kč

99,- Kč

69 Kč

49,- Kč

59 Kč

49,- Kč

79 Kč

89,- Kč

Keř 69 Kč stromek 99 Kč
149 Kč
49 Kč
59 Kč
za supercenu 69 Kč
Fíkovník
mrazuMORUŠE TRNAVSKÁ
JOSTA
– JOSTABERRY
ARONIE – ČERNÁ
RŮŽE VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ ČESNEK
Indiánská
borůvka
Rýmovník
Vytrvalá
majoránka
Obří
kanadská
Lahodné plody moruší
Kříženec
vzdorný
„Peretta“
JEŘABINA
69 Kčangreštu
stromek
99 Kč
149 KčKeř 69 Kč Keř
99
Kč oblastech
149 Kčpochoutkou
49 Kč
Několik
desítek69
odrůd
Je oblíbený
nejen pro
své
49 Kčplná
nenáročná
velmi
aromatická,
jsou vynikající
astromek
rybízu
má
v černého
teplejších
Sladkoplodá,
„Vicky“
borůvka
59mraKč
za supercenu
Kčros59
Kč
za supercenu
69 Kč a rychle
JOSTA
– JOSTABERRY
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
ČESNEK
MORUŠE
TRNAVSKÁ
KLANOPRAŠKA
ČÍNSKÁ
velkokvětých,
polyantek
využití
v
kuchyni,
ale
také
toucí
léčivka
Vám
uleví
zuvzdorná,
všestranné
a
s
oblibou
je
mlsají
děti
nezaměnitelnou
chuť
a
je
lze
pěstovat
i
venku.
vitamínů,
probonádherně
kvete
a máJOSTA – kříženec
jediná
opravdová
MORUŠE
TRNAVSKÁ
JOSTA –angreštu
JOSTABERRY
ARONIE
–vynikající
ČERNÁ
je oblíbený nejen pro své ARONIE je
MORUŠElahodné
TRNAVSKÁ
JOSTABERRY
a černéněkolik
desítek
odrůd
plody
moruší
také
známa
jako
ovoce
–
ČERNÁ
i pnoucích
růží.
jako
léčivá
bylina.ale také
i dospělí.
velmi
úrodný.
například
od
rýmy
využití
v ČESNEK
kuchyni
Při pěstování
v nádobě RŮŽE VELKOKVĚTÉ
všestranné
použití.
RŮŽE
VELKOKVĚTÉ
MEDVĚDÍ
velmi
sladké
plody,
velmiKříženec angreštu
růvka
pro
Vaši
zahradu,
Lahodné
plody
moruší
Kříženec
angreštu
JEŘABINA
ČESNEK
vi kuchyni,
Lahodné jsou
plody
moruší
ho
rybízu má
nezaměnitelvelkokvětých,
polyantek MEDVĚDÍvyužití
vynikající
pochoutkou
pěti
chutí
a má
významné
JEŘABINA
dává
dokonce
dvě
Několik
desítek
Jenejen
oblíbený
nejen pro své Sladkoplodá,
keřje mlsají
je
velmi
odolná
a bohajsou
vynikající
pochoutkou
arybízu
černého
rybízu
máúrody Několik desítek
jako
léčivá
Sladkoplodá,
plnáúčinky.
odrůd
probylina.
své
jsou vynikající
pochoutkou
má
chuť
a je
velmi
i pnoucích
růží za odrůd
super Je oblíbený
aodolný
s oblibou
děti a černéhonou
léčivé
a tonizující
plná
ročně.chuť a je chuť a je velkokvětých,
velkokvětých,
využití vale
kuchyni,
plodící pro
s mlsají
oblibou
je mlsají děti nezaměnitelnou
nezaměnitelnou
vitamínů,
vynikající pro
polyantek polyantek využití v kuchyni,
také ale také vitamínů, tě
a s oblibouDOPORUČUJEME!
. děti
cenu.
iaje
dospělí
úrodný.
vynikající
pnoucích růží.
léčivá bylina.
velmi úrodný.
i pnoucích irůží.
jako léčivájako
bylina.
i dospělí. i dospělí.
velmi úrodný.
všestrannévšestranné
použití. použití.

49 Kč

59,- Kč

129 Kč

49,- Kč

keř 69 Kč

99,- Kč

keř 69 Kč

89,- Kč

299 Kč

399,- Kč

149 Kč

149 Kč
AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK
Plodící
citrusy
– SUMMER
STORM
149 Kč
149
citroníky
, mandarinky,
Nádherné
ažKč
25cm
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK –
pomeranče,
grepy,
veliké
květy
od létaIBIŠEK
až do
AMERICKÝ
OBŘÍ
AMERICKÝ
OBŘÍ
IBIŠEK
SUMMER
STORM
kumquaty
a STORM
rarity
zámrazu.
Nevymrzá!
– STORM
SUMMER
– SUMMER
nádherné
až
25
cm
veliké
vhodné
i do bytu,
brzy
Nádherné
Nádherné
až
25cm
květy
od létaaž
až25cm
do zámraplodící
veliké
květy
od léta až do
veliké květy
od
léta
až do
zu.
Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!
zámrazu. Nevymrzá!

49 Kč

1 pár 198,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

89 Kč

199 Kč

129 Kč

od 99,- Kč

49 Kč

269 Kč

99 Kč

ANGREŠT SLADKÝ
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
LADY SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ HRUŠNĚ
89 Kč
FÍKOVNÍK PERETTA
Kč
CRANBERRY RED
Sladká červená ryngle
Opravdu89
sladké
žluté
Bílé, modré i růžové
Podzimní, sladké,
ideální
199 Kč
49 Kč
Sladkoplodý
černý
Máta
citronová
Réva
ESTER
Jahodový
stromek
Meruňka
„Golden
Sun“
Kiwi
VITAKOLA
129
Kč
199
Kč
269
Kč
49veliké
Kč plody
129
Kč
269
Kč
Velmi
odolná
odrůda
Opravdu
se
vhodná i do menších zaplody,
dospělé
keře mají
odrůdy s velkými hrozny,
do malých
zahrádek,
ANGREŠT
SLADKÝ
99 vyniKč
má krásnou citronovou
rezistentní
odrůda
ideální
i do
malých zasibiřské kiwi – zcela mraANGREŠT
SLADKÝ
99 vypěstujte
Kč
jeřáb
-–iaronie
Psidium
fíkovníku,
si
ARONIE
ČERNÁ
JEŘARÉVA
BEZSEMENNÁ
RYBÍZ
ČERVENÝ
MAXIBRUSINKA
CRANRYBÍZ
ČERNÝ
TITANIA
TRPASLIČÍ
NEKTARINKA
hodí
ke svíčkové,
ale mají
hrádek,
navíc
má
i
krásné
minimum
trnů
a
je
tak
vhodné
do
chladnějších
Saphira
žlutá,
Decora
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
LADY
SUN
RÉVA
BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
MAXIBRUSINKA
HOLLYWOOD
vůni,
vhodná
do
teplých
kající
chuti,
zraje
velmi
hrádek
i
pro
sloupovité
zuvzdorné,
bujně
roste
LADY
SUN
RÉVA BEZSEMENNÁ
SLOUPOVITÉ
HRUŠNĚ
neuvěřitelně
úrodný keř
červené
plody sklizeň.
svojí chutí
sami
své lahodné
bílé,
modré
i růžové
i výrazné
léčivé
účinky.
odrůda fíky.
červenofi
alové
listy.
BINA
velmi
snadná
oblastí.
červená.
VELKOPLODÝ
-BERRY
REDplodí
FÍKOVNÍK
RED
Sladká
červená
ryngle FÍKOVNÍKvelkoplodá
Opravdu
sladké
žlutéskli-Podzimní,RUBIS
modrésladkými
i růžové plodySladká červená
Podzimní,
sladké,
ideální
PERETTA
RED
ryngle
žluté
i studených
nápojů
a je PERETTA
vhodná i do Opravdu sladké
pěstování,
plody jsou
vy- CRANBERRY
aCRANBERRY
bohatě
Bílé, modré
i růžové
sladké,
ideální
sBílé,
velikými
připomínají
odrůdy
s ivelkými
hrozny,
sbrzo
lahodnou
chutí,
vhodná
, plnáhrozny,
sladké
plody
vjahody,
dlouhých
opravdu
veliké
balkoně
či
v malé
Velmi
odolná
Opravdu
veliké
plodysese
vhodná
dozamenších
za- Velmi odolná
plody,
dospělé
keře mají do malýchna
odrůdy
svitamínů.
velkými
do
malých
odrůda
plody
seplody
vhodná i do
menších
plody,
dospělé
keře
mají
odrůdy s sladkoplodá
velkými
hrozny,
zahrádek,
vyšších
poloh odrůda
nikající
na zahrádek,
přímý konzum Opravdu veliké
plnými
zeň
2x
ročně
vhodné
do
chladnějších
jídlo i zpracování.
pro hrádek, navíc
odolný
hodí
keke
svíčkové,
sklízet - hodí ke svíčkové,
fíkovníku,
vypěstujte
si minimumhroznech,
hodí
svíčkové,
alemají
mají
hrádek,
má i krásné fíkovníku,navypěstujte
minimum
trnů a mrazu
je tak Saphira -zahrádce
i vynikající
do chladnějších
-můžete
žlutá,
si
ale
mají ale
má ii navíc
krásné
trnů
a je tak
vhodné i vitamínů,
dovhodné
chladnějších
žlutá,
Decora
- Decora
iSaphira
na zpracování
. alové listy.
oblastí
. sklizeň. červená. červená.
vynikající nektarinky.
ivelmi
chorobám
léčivé
sami svéfíky.
lahodné fíky. velmi snadná
ivýrazné
výrazné
léčivé účinky
účinky..
červenofi
snadná
oblastí. použití.
sami své lahodné
i výrazné iléčivé
účinky.
červenofialové
listy.
sklizeň.
oblastí. všestranné

99 Kč

od 69,- Kč

1 ks 49 Kč

69,- Kč

89 Kč

69,- Kč

již od 89 Kč

119,- Kč

NOVINKA

299 Kč

299 Kč

89 Kč

49 Kč

249,- Kč

89 Kč

299,- Kč

NOVINKA

od 89 Kč

Keř 69 Kč stromek 99 Kč

SLOUPOVITÁ SLIVOŇ
TRPASLIČÍ NEKTARINKA
RYBÍZ ČERVENÝ
PLODÍCÍ CITRUSY
VELKOPLODÉ LÍSKY
AMELANCHIEROVA
FRUCA
RUBIS
VELKOPLODÝ
Pomeranče, mandarinky,
Nenáročné keře,
které
BORŮVKA
Keř
69 Kč99
stromek
99 Kč
299
Kč
299
Kč
Keř
69
Kč
stromek
Kč
od
89
Kč
299
Kč
89
Kč
299
Kč
od
89
Kč
89
Kč z každého
Růže avelkokvěté
Rybíz
JONKHEER
Obří
ostružina
Angrešt
ZEBÍN
Švestkomeruňka
Slivoň
Veliké
sladké švestky
Na
balkoně
či v malé van
Sladké Fruca
plody
v dlouhých
ale i mnohé
rarity nabízíVám
každoročně přinesou
10
-15kg
plodů
ANGREŠT
SLADKÝ
– LADY
polyantky
i
pnoucí
stromkový
angrešt
odolsamosprašná
kompaktní
dozrávají
koncem
srpna.
zahrádce
sklízet
hroznech,
odolný
mrazu
Tets
Thornfree
Dapple
Dandy
me
v
různých
velikostech
spousty
vynikajících
keře,
nevyžaduje
rašelinu,
SLOUPOVITÁ
SLIVOŇ
TRPASLIČÍ
NEKTARINKA
RYBÍZ
ČERVENÝ
BYLINKY
Amůžete
KOŘENÍ
AMELANCHIEROVA
PLODÍCÍ
CITRUSY
MALINÍK
BEZTRNNÝ
– GLENTRPASLIČÍ
BELAMCANDA
PLODÍCÍ
CITRUSY
VELKOPLODÉ
LÍSKY
SLOUPOVITÁ
SLIVOŇ
NEKTARINKA
AMELANCHIEROVA
RYBÍZ
ČERVENÝ
PLODÍCÍ CITRUSY
LÍSKY
SUN
AMELANCHIEROVA
v mnoha
nádherných
ný
žlutozelenéVELKOPLODÉ
slivoň
vhodná i do malých
Velmi
úrodná
a nenáročná.RUBIS atraktivní
vynikající
nektarinky.
iVELKOPLODÝ
chorobám.
velkoplodý,
keřový,růzvelmi
BEZTRNNÁ
!!! mimořádvynikající
s mi- VELKOPLODÝ
jižmandarinky,
odpadlí,
89 pomeranče,
Kč. mandarinky,
oříšků.
odolná
i dekorativní.
FRUCA
RUBIS
sazenice
citroníky,
Pomeranče,
keře, které
–Nenáročné
ANGÍNOVNÍK
FRUCA LYON
BORŮVKA
Pomeranče,
Nenáročné
keře, kterékříženec
opravdu
sladké
BORŮVKABORŮVKA
barvách,
včetně
intenplody
majíale
zahrádek
i provžluté
sloupovité
odolný,
mimořádně
chutný
ně -15kg
veliké
a sladké
plody
mořádně
chutnými
plody, Sladké plody
Veliké
a sladké
švestky
Na
či v malé
Sladké
plody
dlouhých
ných
máty,
tymiánu,
mandarinky,
mnohé
alerarity
i mnohé
rarityivýtečnou
nabízí- Vám každoročně
Vám
každoročně
přinesou
10–15kg
plodů
zzkaždého
sladké
červené
maliny
mů-Na balkoně
velmi
účinná
léčivka
Veliké a sladké
švestky
či balkoně
vdruhů
malé
10
plodů
každého
v dospělé
dlouhých
ale
i
mnohé
nabízípřinesou
plody,
keře
mají
10
-15kg
plodů
z
každého
zivně vonících
chuť
pěstování,
dozrává
a
úrodný
červený
rybíz
na
dlouhých
a
beztrnvelmi
odolný!!!
dozrávají
koncem
srpna.
zahrádce
můžete
sklízet
hroznech,
odolný
mrazujiž
levandule, šalvěj,keře, nevyžaduje
rarity
v různých spousty vynikajících
me velikostech
v nabízíme
různých velikostech
spousty
keře,
rašelinu,
nynísrpna.
sklízet aniž byste zahrádce bazalky,
na
angínyvynikajících
a krční záněty, hroznech,
dozrávají žete
koncem
můžete sklízet
keře, nevyžaduje
nevyžaduje
rašelinu, me v různých
odolný mrazu
minimum
trnů
a
je
tak
rašelinu,
vi srpnu!!
ných
výhonech
Velmi
úrodná
a
nenáročná.
vynikající
nektarinky.
chorobám.
.
.
velikostech
vytrvalé
majoránky
již
od
89
Kč.
oříšků.
odolnái idekorativní.
dekorativní.
se popíchali
o trny.
Velmi úrodná
a nenáročná.
vynikající nektarinky.
odolná
již od 89 Kč.
oříšků. krásně kvete, nevymrzá. i chorobám.
velmi snadná sklizeň.
odolná i dekorativní.

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209,
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky,
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225,
Zasíláme
i
na
dobírku
poštou.
Ke
každé
zásilce
ZDARMA
přikládáme
barevný
katalog
a
katalog
návodůzahradnictví
na pěstování.
přes
e-shop,
nebo
písemně.
OVOCNÉ
STROMKY
SE
BALÍ
A
ZASÍLAJÍ
ZVLÁŠŤ
A
JE
K
NIM
ÚČTOVÁNO
SAMOSTATNÉ
POŠe–shop:
na dobírku
poštou.
každé ZDARMA
zásilce ZDARMA
přikládáme
a katalog
návodů
na pěstování.
Subtropické
Kruh,
Kruh 209,
asílámeZasíláme
na dobírku
poštou. Ke
každéKezásilce
přikládáme
barevnýbarevný
katalog katalog
a katalog
návodů na
pěstování.
Subtropické
zahradnictví Kruh, Kruh
209,
Osobní
odběr
v
Kruhu
u
Jilemnice
Po–Pá
8–15.30
a
březen–říjen
i
v
So
9–12
hod.
Objednávky
přijímáme
telefonicky,
přes
TOVNÉ!
Pro
jarní
výsadbu
nabízíme
velmi
bohatý
výběr
ovocných
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KNIŽNÍ NOVINKY

DÍTĚ OHNĚ
Dokonalý manžel. Dokonalý nevlastní syn. Dokonalá
lež? Strhující psychothriller od autora bestselleru
Ledové sestry.
Když si Rachel vezme Davida, zdá se, že má vše. Stěhuje
se do nádherného domu a s novým manželem získává
bohatství, lásku i milého nevlastního syna Jamieho. Brzy
se ale Jamieho chování změní. Tvrdí, že ho pronásleduje
přízrak jeho mrtvé matky. Snaží se Jamie Rachel jen
vyděsit, nebo je jeho trauma větší, než si myslela?
A proč David odmítá mluvit o tom, co se jeho první ženě
před lety stalo? Rachel se noří do hlubin minulosti a její
podezření roste.

NEZAPOMEŇ
Gavin, truchlící nad smrtí svého přítele, v žalu spálí každou
fyzickou upomínku a prchá z Los Angeles do New Jersey.
Zde žije desetiletá Joan, dcera dávného parťáka, která
se narodila se vzácnou schopností vybavit si každý detail
z každého dne svého života. Gavin doufá, že mu pomůže
udržet při životě vzpomínky na jeho milovaného Sydneyho.

NEZAVÍREJ OČI

PÝCHA, PŘEDSUDEK A SEZNAMKA

Robin a Sarah, ač dvojčata, si nejsou moc podobná a ani
naladěná na stejnou vlnu, a navzájem se milují. Dokud
nebyla odloučena kvůli krutým poměrům v rodině.

Jak těžké je najít toho pravého? A jak obtížné je
napsat moderní verzi slavného románu? Zábavný
příběh odkazující se na dílo Jane Austenové dokazuje,
že obojí je možné... V rodině Bennetových je pět dcer
a žádná dosud nenašla muže svého srdce. Na obzoru se
však nečekaně objevuje sympatický lékař Chip Bingley
a jeho pohledný kolega Fitzwilliam Darcy, aby konečně
zamíchali kartami…

Teď je jim přes třicet. Robin žije sama, trpí agorafobií
a záchvaty paniky. Celé dny a noci tráví chozením po
místnostech svého domu. Anebo pozoruje ulici, domy,
sousedy. A jednoho dne uvidí něco, co neměla ...

SPÁČ
Sarah je oblíbená vysokoškolačka, úspěšná atletka, dokonce sbalila nejlepšího univerzitního fotbalistu. Je tu ale
jeden problém: trpí REM, poruchou chování ve spánku,
což znamená, že své sny pohybově prožívá. To vedlo k některým závažným společenským faux pas, jako je zlomený
přítelův nos nebo zlomená ruka nejlepší kamarádky.
Na trhu se objeví nejnovější lék zvaný Dexid a zdá se problémy Sarah jsou vyřešeny. Po prvním užití léku sice leží celou noc v posteli jako Šípková Růženka, ale ve skutečnosti
objeví úžasné schopnosti nového léku. Může vstupovat do
snů jiných lidí.

DVOJITÉ SALTO NA TALÍŘI
Dokáže Monika sebrat odvahu a zachrání si život?
Monika měla vše, co si jen obyčejná holka může přát.
Vysněnou práci v redakci časopisu, malého synka a za
manžela trenéra z fitka. Teď však nastupuje do léčebny,
aby se pokusila uzdravit z nemoci, která ji téměř zabila.
Kde se stala chyba? A co Monika udělá, když se v léčebně
nečekaně setká s Michalem, svou spřízněnou duší?
Podaří se jí zachránit rodinu? Musí udělat osudový krok
– dvojité salto v životě i na talíři, aby se odrazila ode dna.

ČARODĚJNICE

KNIHKUPKYNĚ

KNIHY DOBROVSKÝ

Hon na čarodějnice v mrazivém krimi příběhu od
královny severské detektivky
Když se nedaleko Fjällbacky ztratí malá Linnea, vyplují na
povrch tragické vzpomínky. Před třiceti lety zde zmizela
holčička, kterou později našli zavražděnou. Za její smrt
byly odsouzeny dvě třináctileté dívky, které pro svůj věk
unikly vězení. Jedna z nich tu vede tichý život, druhá se
poprvé od tragédie vrací zpět. Poté co Linneu najdou,
pustí se Patrik za pomoci Eriky do vyšetřování. Začíná
hon na čarodějnice, který přinese strašlivé následky.

1962: V New Yorku jsou možná zlatá šedesátá léta, ale
v Denveru – jako v mnoha jiných městech – je to jinak:
život svobodné dívky po třicítce je téměř bohémský.
Osmatřicetiletá Kitty Millerová se smířila se svým
netradičním životem. Kdysi měla vážnou známost, ale
nevyšlo to. Teď se naplno věnuje svému knihkupectví
a každý večer se vrací do svého útulného domu.
A pak jsou tu ještě ty sny...

CHLAPEC S KAMÍNKY
Můžeme opravdu věřit tomu, co vidíme?
Elsa Préauová je zcela obyčejná důchodkyně, která
s oblibou pozoruje své sousedy. Brzy si všimne, že
u rodiny v sousedním domě je něco špatně. Kromě
dvou zdravých dětí vídá na jejich zahradě i smutného,
hubeného chlapce, se kterým se zjevně nezachází dobře
a který jí připomíná jiné dítě v jejím životě… Elsa je
posedlá jediným úkolem: pomoct mu. Ale co může dělat,
když jí policie i sociálka tvrdí, že chlapec neexistuje?

DENÍK UŠTVANÉ MATKY
Juliette se právě stala matkou malé Daisy, ovšem mateřství
zdaleka není takové, jak si ho malovala. Žádný domek
s cestičkou lemovanou růžemi. Daisy nechce spát a žádný
z milionů osvědčených triků rodičovských příruček na
ni neplatí. A pak je tu ten prevít, co Juliette nechal stát
u oltáře, Daisyin otec. Naštěstí je po ruce vždycky deník,
papír snese vše!

Jak se stát opravdovou Pařížankou? Zamilovat se do
Paříže!
Mária se jako bezstarostná studentka v toulavých botách
a s pomačkanou mapou v kapse vydala do Paříže – a našla
zde nečekaně nový domov. Po dvanácti letech radostných,
ale i bolestných zkušeností rekapituluje svůj život s touto
rozmarnou dámou – městem mnoha tváří, avšak s velkým
srdcem připraveným přijmout kohokoli. Dozvíte se,
jak nejlépe připravit pravé francouzské palačinky, proč
Francouzi nikdy nenosí stejné oblečení dvakrát a jak si
francouzsky nejlépe zanadávat.

MIMOEVROPAN V EVROPĚ

ALPRESS

MOTTO

PAŘÍŽ, MOJE LÁSKA, MŮJ ŽIVOT

Maya a Daniel jsou úspěšný a na první pohled šťastný pár,
ale ve skutečnosti ona trpí tím, že se jí nedaří otěhotnět,
a on necítí žádné uspokojení z práce, které věnuje
veškerý čas. Jednoho dne jim na dveře domu v německém
Hamburku zaklepe buddhistický mnich Siri a roztočí svou
nečekanou přítomností kolotoč bláznivých událostí…

KRUTÁ KRÁSA
Převyprávění klasické pohádky Kráska a zvíře.
Již od narození byla Nyx zaslíbená krutému vládci svého
království. A také už od narození trénovala, jak ho zabít.
V den svých sedmnáctých narozenin odchází do paláce,
aby se provdala za netvora. A má jasný plán, zabít ho
a ukončit jeho devět set let trvající vládu. Ovšem panovník
ji od samého začátku překvapuje a přitahuje a jeho
sídlo není tím pochmurným místem, o kterém jí rodiče
vyprávěli. Ovšem aby zůstala loajální své rodině, stejně ho
musí zabít! Anebo ne?

NEOBYČEJNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Novinkový román od Daniela Wallace, autora
zfilmovaného bestselleru Velká ryba!
Edsel Bronfman je nevýrazný, ostýchavý mladík, který má
v životě rád jednoduchý řád. Je to čistá duše, všechno bere
vážně a zgruntu poctivě. Když mu jednoho dne zavolá
operátorka, že vyhrál víkendový pobyt na Floridě pro dvě
osoby, přistoupí k hledání partnerky stejně zodpovědně
jako k jakémukoli jinému pracovnímu úkolu.

Román nominovaný na Man Booker Prize
V předvečer dceřiny svatby otřese domem June Reidové
děsivý výbuch. Následný požár pohřbí celou její rodinu,
minulost i budoucnost. Všechno. Postupně se před
čtenářem začíná rozprostírat ucelený obraz toho, co se
skutečně stalo, ale také svědectví o síle lidského ducha,
o schopnosti vyrovnat se s tragédií nepředstavitelných
rozměrů, ale také o moci přátelství a podání pomocné
ruky. A v neposlední řadě také o tom, co skutečně
znamená mít rodinu.

NÁŠ TAJNÝ PŘÍBĚH

COOBOO

DOMINO

MĚLA JSI VŮBEC NĚKDY RODINU?

ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH

Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti
tvoří vzpomínky?
Když se Olivia probudí z kómatu, zjistí, že ztratila
paměť. Nevzpomíná si nejen na autonehodu, ale na nic
za poslední čtyři roky, na střední školu nebo svého kluka
Matta. Ta nehoda jí sice nevzala život, ale sebrala jí něco
stejně důležitého – paměť. Čím víc se snaží si vzpomenout,
tím víc se ztrácí v mlze a najednou neví, kým je, když jí
všichni dokola opakují, kým byla. Olivia musí najít své
místo v životě, který si ani nepamatuje, a zjistit, kým je teď.

A HVĚZDY MI DALY TEBE

Některé věci jsou pro Isabelle absolutně nepostradatelné:
ranní káva. Práce v báječném květinářství. A nudlová
polévka v restauraci na protější straně ulice.
Jakékoli vybočení ze svého pravidelného života nesnáší.
Přesto jednoho dne „její“ oblíbenou restauraci převezme
nový ambiciózní kuchař Jens – a nejenže se opováží
experimentovat s její zamilovanou polévkou, ale i jinak
vnese do Isabellina poklidného života pořádný chaos.
A zatímco se dezorientovaná Isa snaží zase všechno vrátit
do zaběhnutých kolejí, pozvolna jí dochází, že právě
nečekaná překvapení náš život úžasně obohacují…

Přinese tajemný paprsek z hvězd naději, nebo zkázu?
Emma nikdy neztratila naději na Lucasovo uzdravení.
Když náhle vstane ze smrtelné postele, jsou všichni
natolik překvapení, že si nikdo nevšimne, že něco je
špatně. Podezření má jen Emma. Lucas podivně mluví,
nevzpomíná si na jejich společné zážitky, a dokonce ani
jeho vlastní pes ho nepoznává. Co se stalo s tím Lucasem,
kterého milovala? Má jeho záhadné uzdravení něco
společného s paprskem světla, který se noc předtím objevil
na jeho zahradě?

VÍŠ, ŽE TĚ POTŘEBUJU
Humorem nabitá romance pro 21. století. – Jennifer žije
v Londýně, je single a není zrovna šťastná. Aidan by si
přál, aby byla. Zdá se to prosté, že? To by ovšem Aidan
nesměl být pokročilou robotickou inteligencí, se kterou
si Jen každý den povídá v rámci jistého hi-tech projektu

FRAGMENT

ŠTĚSTÍ PRO LIDI

Eden svého nevlastního bratra neviděla už skoro rok.
Přestože svůj utajovaný vztah kvůli rodině ukončili, nemůže
na Tylera stále zapomenout. Je sice šťastná se svým novým
přítelem, jenže když od Tylera dostane zprávu, aby s ním
strávila léto v New Yorku, je štěstím bez sebe. A tak spolu
prožívají horké dny ve městě, které nikdy nespí, a staré
touhy bublají pod povrchem. Jak dopadne jejich setkání?
Odolají pokušení, nebo dají citům volný průběh?

VŠECHNO, CO JSME OPUSTILI
JSI JAKO SLUNCE
„Tento příběh není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale především je
to příběh všech dcer, které tragicky přišly o své otce a nedokázaly se s tím
vyrovnat, smířit, přijmout smrt milovaného člověka. Je smutný,
protože jsem ho – po delší pauze – psala jako první po tom, co od
nás táta navždy odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek, bolest.
Současně je to však příběh plný zvratů, překvapení… a lásky.“

NOXI

Aimee konečně našla klid. Po ztrátě svého snoubence
Jamese dokázala vybudovat zbrusu nový život a najít
i novou lásku. Ovšem po několika letech se stane přesně
to, čeho se nebála jen ona. James, žijící po ztrátě paměti
jako spokojený malíř v Mexiku, si vzpomněl. Přichází
do světa, který jej již oplakal, ke vztahům, které dávno
vyhasly. A k tajemstvím, které jsou stále stejně smrtící
jako před lety…

HOLKA NA SUCHU

FALEŠNÝ SŇATEK

Anise Sawyerová nechtěla nic než strávit celé léto s přáteli
– surfovat, chodit na rybí tacos a pořádat večírky na
pláži. Ale pak rodinná tragédie donutí Anisu vydat se do
Nebrasky postarat se o příbuzné a vypořádat se s vlastními
démony včetně matky, která kdysi rodinu opustila.

YOLI

IKAR

Zdá se, že Eminy velkolepé plány se začínají konečně
rýsovat, ovšem ani tentokrát to není tak jednoduché, jak
si představovala. Opět se zamotává do absurdních situací
a ohrožuje svou finančně zajištěnou budoucnost.

Rozhovor

PROBLÉMY
S OBLÉKÁNÍM

U NÁS DOMA ŘEŠIL I MIKULÁŠ
V roce 2009 Iveta Vítová, tehdy ještě Lutovská, zvítězila v soutěži krásy Česká Miss.
Kariéře modelky se ovšem věnuje už od svých čtrnácti let. Po studiích na vysoké
škole začala moderovat Polední a Odpolední Televizní noviny na Nově, které uvádí
dodnes. Tedy s tříletou pauzou, kdy ji na plný úvazek zaměstnávala její dnes již
čtyřletá dcerka Anetka.

Tři roky na mateřské nejsou u profese moderátorky moc obvyklé.
Plánovala jste to tak od začátku?
Původně jsem měla napsané dva roky,
tehdy mi to přišlo tak akorát. Pamatuji
si ale na dobu, kdy byly Anetce zhruba
tři měsíce a já silně uvažovala o tom, že
bych se vrátila zpátky do práce aspoň
na poloviční úvazek. Byla malinká, jen
spala, a tak jsem si říkala, že by možná
šlo na pár hodin týdně od ní odejít.

Mail na Novu jsem měla rozepsaný asi
dva měsíce. Nedokázala jsem se rozhodnout, zda ho odeslat nebo ne.
Nakonec tedy zvítězila druhá
možnost…
Ano. Než jsem se k tomu rozhoupala,
Anetka přišla do věku, kdy byla víc vzhůru, začínala se smát a komunikovat.
Tehdy jsem své úvahy o práci úplně přehodnotila, nechtěla jsem o to všechno

přijít. No, a když byly dceři dva roky,
přišlo mi, že je ještě maličká na to,
abych ji dala někam do jeslí. Zašla jsem
tedy do práce a zeptala se, zda by mi
rodičovskou prodloužili na tři roky. Vyhověli mi, a ještě se smáli, že mě tam za
rok budou mít zase, tentokrát s prosbou na čtyři roky. (směje se) To už jsem
je ale ujistila, že ne. Myslím, že tři roky
jsou tak akorát. Máte však pravdu, ve
zpravodajství jsem v tomto směru asi

Rozhovor

Rozhovor

vám po narození dítěte změní pohled
na spoustu dalších věcí. Vždycky mi
bylo samozřejmě líto, když jsem četla
zprávy o neštěstí týkajících se malých
dětí, ale teď jsem byla najednou třeba ve stavu, že jsem zprávu o dvouleté
holčičce, která měla nehodu ve vlaku,
nebyla schopná říci bez přeřeknutí.
Musela jsem se učit oprostit se od
představ, jak ta holčička vypadá, co už
všechno asi umí a prožila, abych zprávu
mohla podat neutrálně a brát to pouze
jako informaci. Opravdu mi trvalo asi
půl roku, než jsem se znovu zaběhla.
Takže vás něco podobného čeká
v budoucnu ještě jednou, po druhém dítěti?
O druhém dítěti přemýšlíme hodně, ale
ještě asi není ta správná doba. Kdybych
ho měla, asi bych s ním chtěla být zase
doma, půlroční miminko bych „neodložila“, ale na druhou stranu by se mi po
třech letech na rodičovské tohle všechno
nechtělo absolvovat znova. Už jsem přemýšlela i nad tím, že bych chodila třeba
jen na jedny zprávy týdně, abych z toho
tak nevypadla. Chtěla bych si udržet
kontakt s prací. Ale to je všechno ještě
ve hvězdách.
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opravdu výjimka. Vlastně ani nevím,
jestli byla nějaká moje kolegyně s dítětem doma déle než rok.

S tím jsem měla docela problémy.
A také samozřejmě nastaly problémy
s hlídáním.

Jak s odstupem času vnímáte svůj
návrat z rodičovské do práce?
Bylo to náročné, asi půl roku jsem se
dávala do kupy. (směje se) Zpočátku mě
často upozorňovali, abych zprávy nečetla
jako pohádku. Víte, když přijdete po
tak dlouhé době z úplně jiného světa
do zpravodajství, kde lidi informujete
o událostech ve světě, o nehodách, často i o vraždách, a máte po třech letech
čtení pohádek naučenou nějakou dikci,
dá to dost práce mluvit zase rázněji.

Prozraďte, jak jste je vyřešila?
Ve dnech, kdy jsem měla Odpolední
Televizní noviny, musel někdo Anetku vyzvedávat ze školky a pohlídat ji
do šesti večer, když manžel kvůli práci
nemohl. Naštěstí mi kolegyně a kamarádka Kristina Kloubková doporučila
svoji sousedku, která se nám o Anetku
v tuto dobu stará, anebo ji vyzvedne
naše sousedka a kuchařka ze školky Jitka. Ale zpět ještě k předchozí otázce.
Víte, nikdy bych netušila, jak hodně se

Anetce jsou čtyři roky. Pozorujete
u ní zájem o profesi modelky?
Svoji první přehlídku má už dávno za
sebou, šla ji asi v měsíci a půl. (směje
se) Pro mě bylo příjemně osvěžující, že
jsem se takhle na chvíli mohla vrátit na
molo a navíc s dcerou, kterou jsem se
chtěla všem pochlubit. Předváděly jsme
tehdy nějakou přebalovací tašku pro
Sunar. Já se rozhodla, že ji nebudu před
nikým úzkostně schovávat. Vždycky
jsem žila poměrně společenským životem a nechtěla jsem o něj přijít, proto
Anetku beru odmalička všude s sebou.
Zvlášť na akce pro děti. Je zvyklá na novináře, takže nemá problém si stoupnout před fotoaparát, usmát se, nebo
nějak zapózovat.
Musela jste zrušit nějakou dohodnutou akci kvůli tomu, že by si Anetka postavila hlavu?
To ne, naštěstí v tomhle směru poslouchá a dohodnuté věci dodržuje. Navíc
by byla sama proti sobě, protože u nás
máme pravidlo, že se za práci dostává odměna. Teď se mě zrovna v autě

Rozhovor

ptala: „Maminko, odkud mám tu mikinu?“ Tak jsem jí odpověděla: „Anetko,
dostala jsi ji za to, jak jsme byly spolu
fotit pro jeden časopis.“ Maminka tedy
za práci dostává penízky, ona nějakou
hračku nebo oblečení. Samozřejmě,
pokud fotíme už dvě hodiny, musíme
udělat pauzu a namotivovat ji tím, že
se třeba znovu zmíním o té hračkárně.
Zatím se tedy nestalo, že by se nějak
šprajcla. V poslední době už také dokonce před fotografem začíná trochu
pózovat, dělá nejrůznější kravinky, jakože vyplazuje jazyk a mrká.
Převléká se ráda?
A jak! To má po mně. (usmívá se) Jsem
z ní trošku zoufalá, protože když dostane něco nového, ani to nestačím
vyprat a už to má na sobě. Kamarádky
mě ale nedávno uklidnily. Říkaly, že je
to normální, jejich dcery se prý chovají
podobně. Už také odlišuje, že si musí
obléci něco jiného, když jde na hřiště,
do školky nebo na návštěvu. Na večeři
si pak bere „sváteční věci“, jak je sama
nazývá, což jsou ale třeba jen hezčí tepláky, ale jsou pro sváteční příležitost,
takže jde o sváteční oblečení. Kolikrát
stojí u skříně, dlouho si vybírá a nemůže se rozhodnout. V prosinci tak musela
Mikulášovi podat ruku na to, že si bude
nakonec brát to, co rozhodne maminka, protože jsme kvůli tomu někdy mívaly opravdu rozbroje.
Co se stane, když jí koupíte něco
neodsouhlaseného?
Tak vím, že si to na sebe nevezme. Po
několika zkušenostech jsem s tím přestala a oblečení chodíme nakupovat
vždycky spolu. Většinou něco vyberu,
ona něco vybere, a pak se o tom sáhodlouze bavíme, abychom nakonec
koupily oblečení, co chce ona. (směje
se) Prostě jsem si po mnohých zkušenostech řekla, že si ušetřím čas a nervy
a koupím věc, co se líbí jí, protože to
bude nosit ona a ne já. Teď po slibu Mikulášovi je to sice už lepší, ale i tak většinou musím podstoupit pětiminutový
rozhovor, což mě vyčerpává. Vzdala
jsem se, jen to teď lehce koriguji.
Váš manžel má třináctiletého syna
Adama. Museli jste díky jeho předchozím rodičovským zkušenostem
nějak ladit styl výchovy Anetky?

V tomhle mu ani nedávám moc prostoru k debatám, v našem případě je to
totiž docela jednoduché. Manžel bývá
dost pracovně vytížený, a když přijede po celém dni večer domů utahaný,
ani nemá tendenci těch pár hodin, co
s dcerou tráví, ji nějak převychovávat.
Naopak mu spíš někdy vyčítám, že jí
toho moc povoluje, on pak na oplátku
upozorňuje mě, že například dcera jí
hodně sladkého. Jenže už neví, že jsem
jí to třeba za něco slíbila jako odměnu.
Samozřejmě, někdy vede řeči tipu, jako
že je po něm Anetka chytrá a krásná
a po mně vzteklá. No, a já mu říkám
cosi o opaku. (směje se)

Jaký má Anetka vztah se starším
bráchou?
Toho úplně zbožňuje! Vždycky, když
přijede, visí mu chudákovi na krku
a rajtuje po něm, jakou má radost.
Adam je zlatej, hraje si s ní, doma má
navíc stejně starou ségru, takže si toho
užívá hned nadvakrát. Anetka je ale
podle něj divočejší, jeho druhá ségra je
prý klidnější a také hodnější. (směje se)
Co vy a nevlastní syn?
Mám štěstí, že jsem vyvdala tak hodné
dítě. Kamkoli s ním jdeme, všichni ho
chválí, jak je vzorný. Kolikrát si z manžela dělám legraci, že snad ani nemů-
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že být jeho, jak je vychovaný, hodný,
dobře se učí, neodmlouvá, uklízí si po
sobě… Co víc by si každá matka mohla přát?! Prostě syn ideál. I teď, jak už
přichází do puberty, vůbec neodmlouvá, takže ho naopak někdy ponoukám
k tomu, aby byl ráznější a trochu oponoval. Oproti Anetce je naprostý opak.
Ta, pokud něco opravdu chce, nebojí se
to říci a „vyřvat“ si vše, co potřebuje.
Cestuje dcera ráda?
No jéje! Má dokonce svůj kufřík, který
si pokaždé bere s sebou. Tím, že manželova maminka bydlí v Jičíně a moji rodiče v jižních Čechách, o víkendech často
pendlujeme. Jezdíme i na hory, každý
rok byla u moře, takže je zvyklá cestovat. Navíc bydlíme za Prahou, a pokud
cokoli potřebujeme, musíme proto zajet autem. Delší cesty ale samozřejmě
plánujeme klasicky na dobu, kdy spí.
Vyjíždíme buď hned po obědě, nebo
na noc, což je super. A když se jí zrovna
nechce spát, praktikuji něco, co jsem si
vždycky říkala, že nikdy dělat nebudu.
Dám jí tablet s pohádkami, čímž se třeba i na dvě hodiny krásně zabaví.
Kdy u vás ona změna s tabletem
nastala?
Přiznávám, docela brzo, byla ještě mimino. Odmalička jí hodně bavily pohádky, které dokázaly skvěle zaujmout
její pozornost, i když zpočátku třeba
jen na deset minut. Ono jeďte v autě,
kde vám dítě po celou dobu řve, až se
zalyká. To pak děláte doslova psí kusy,
aby neplakalo. Takže když jsem pak
zjistila, jak na ní tablet bezvadně funguje, zhruba od roka jezdíme s jeho
doprovodem. (směje se) Mám dokonce
i telefon plný pohádek a pokud je potřeba, pustíme je. Raději ať se dívá, než
abychom se nabourali.
Jak se jí líbilo u moře?
Moře miluje. Když mě pak občas přemlouvá, abych nešla do práce a zůstala s ní doma, tak jí vždycky řeknu,
že do práce jít musím, protože jedině
tak budou penízky na moře. Tento
argument na ni funguje spolehlivě.
K posledním Vánocům jsme od Ježíška
dostali zájezd do Emirátů. Anetka už
tedy začíná mluvit o tom, že by si
měla k moři koupit nějaké šaty, těší
se do letadla, kde jí to sice bude bavit
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jen půl hodiny, ale i tak to pro ni bude
zase velký zážitek. Letíme v březnu
i s Adámkem, tak se těšíme. Budeme
tam tři rodiny s malými dětmi, takže
žádné cestování, jen příjemný týden
v resortu, kde jsou dětské koutky
a celkově slušné vyžití pro děti. A já
si coby plážový povaleč přijdu na své.
Chutná jí nějaké exotické ovoce?
To zatím vůbec. Co se týče ovoce a zeleniny obecně, docela s ní v tomto směru
bojuji. Sní mi tak nanejvýš jablko, banán nebo jahody a ze zeleniny okurku,
nebo papriku, ale už dopředu křičí, že
nechce zelenou. Kiwi nebo ananas do
ní nedostanu.
Je tedy vybíravá v jídle?
Hodně. V tom se „pomamila“, takže jí
to ani nemůžu vyčítat. (směje se) Jsem
strašně vybíravá, mám asi šest jídel,
které jím stále dokola, což ona také.
Jede u nás tedy hlavně řízek na všechny
způsoby, a naštěstí z jakéhokoli masa,
bramborová kaše, těstoviny, rajská
omáčka... Ale čočku nebo lusky odmítá,
to přijde ze školky vždycky hladová.
Během našeho povídání jste několikrát zmiňovala manžela, se kterým
jste oslavili šesté výročí svatby.
Jak jste ho prožili?
Zapomněl na něj. A to jsme si pro svat-

bu vybrali fakt pěkné datum 9. 9., tak
jsem si říkala, že to snad nejde zapomenout. No, jak je vidět, jde, i když to
manžel samozřejmě nepřiznal. Když
jsem mu totiž naše výročí připomněla, pohotově zareagoval a řekl mi, že
o tom samozřejmě ví. Zrovna jsme se
procházeli po Jičíně, kde byly slavnosti
města, takže jsem od něj dostala perníkové srdce z tamní pouti s tím, že mi
ho plánoval koupit, až půjdeme domů.
Tak nevím...

Rozhovor

Dovede se v manželovi ještě někdy
probudit romantik?
No já ho stále budím, tedy toho romantika, pořád se o to snažím, jenže
on se nějak ne a ne probudit. Má asi
tvrdý spánek. (směje se) Ale teď vážně,
občas se zasnaží a někdy dostanu třeba
růži, když jde s dcerou na nákup. Takže
kdybych na vaši otázku odpověděla ne,
křivdila bych mu. (usmívá se)
Text: Jiří Landa,
foto: Monika Navrátilová
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Simetistad 80 mg

mentolové žvýkací tablety

Simetistad 66,6 mg/ml
emulze v kapkách

Rychle a účinně pomáhá při nadýmání
a pocitu plných střev
Dlouhodobé užívání,
kdykoli je zapotřebí

VÍTR NAHOŘE
BEZ VĚTRU DOLE

Vhodné v těhotenství
a při kojení
Dvě velikosti balení:
30 a 60 tablet

POHODLÍČKO
V BŘÍŠKU

Snadná aplikace do
kojenecké lahve nebo na lžičku
Malinovo-vanilková příchuť
Pro kojence
Velikost balení: 50 ml

Zdravotnické prostředky. STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika

KDYŽ SLABOST NOHOU A TRUPU
brání vykonávat sportovní aktivity; ztěžuje chůzi po schodech;
komplikuje běžnou chůzi; způsobuje náhlé pády;
brání postavit se ze země, případně ze židle bez pomoci rukou ...

Příčinou může být závažné
svalové onemocnění

POMPEHO NEMOC
K dispozici je jednoduché skríningové vyšetření z kapky krve.
Kontaktujte svého neurologa a informujte se o diagnostických možnostech.
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