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Editorial
Zatímco média odpočítávají, kolik dnů
nám zbývá do léta, říkáme si, zda to léto
opravdu přijde. Posledních pár let je to
trochu jako na houpačce. Z tropů se propadáme do dnů, kdy ten, kdo má doma
krb a může zatopit je vítězem. Teplotní
zvraty jsou tak nečekané, že už vlastně
dlouhodobým předpovědím ani nevěříme a jen váhavě čekáme, co ten další
den přinese. Nezbývá, než doufat, že
v červnu namísto koupání nepřijde čas
na sáňkování...
A zatímco tedy budete plést zimní svetry, možná budete mít chvilku se zastavit
nad hezkým časopisem plným zajímavých článečků.
Povíme si něco o tom, jak se cestuje
těhotným a vůbec vám poradíme, jak na
těhotenské těžkosti. Pomůžeme vám
vyhrát boj nad mykózami, stejně jako si
řekneme něco o dětské pokožce. Trochu
podrobněji se budeme věnovat kinetóze
a nemoci zvané celiakie. Samozřejmě se
zastavíme i u opalování, to kdyby náhodou přišlo léto...
Těšit se můžete i na zajímavý rozhovor,
tentokrát s herečkou Kristinou Kloubkovou.
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Těhotenství

4 PROBLÉMY

V TĚHOTENSTVÍ, KTERÉ MŮŽETE OVLIVNIT SAMY
To, že těhotenství není jen procházka růžovou zahradou asi netřeba zkušeným
maminkám říkat. Nicméně, s některými problémy si můžeme s trochou šikovnosti
poradit. Co říkáte na to, prožít těhotenství v klidu a v pohodě?
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NADVÁHA
Jen si dopřej, na co máš chuť. V těhotenství si nesmíš nic odpírat. Dobře míněná rada, která může mít pro vaši váhu
fatální důsledky. Není důvod v době
těhotenství jíst za dva. Nezáleží totiž
na množství, ale na skladbě a kvalitě
potravin. Váš jídelníček by měl obsahovat hodně ovoce, zeleniny a vlákniny.
Pokud si chcete zahřešit, tak samozřejmě
můžete, ale všeho s mírou. Také byste se
neměly ochuzovat o pohyb, který přispívá nejen k dobré fyzické kondici, ale
i psychické odolnosti. Právě kombinace
nadměrného přejídání a vytlačování pohybové aktivity vede k nárůstu zbytečné
nadváhy, kterou budete později velmi
těžko shazovat. Zahoďte obavy za hlavu a vzhůru na procházku, jógu, plavání
nebo rehabilitační cvičení pro těhotné.

KDYŽ TĚLO NEDOKÁŽE
ZPRACOVAT LISTOVKU
Každá druhá žena nedokáže zpracovat
kyselinu listovou, což obzvlášť v těhotenství může znamenat komplikace
v podobě zvýšeného rizika vrozených
vývojových vad miminka, předčasného porodu či potratu. Jedná se o tzv.
MTHFR poruchy, kdy enzym nepracuje,
tak jak má a nepřetváří kyselinu listo-
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vou na foláty, které jsou pro tělo daleko důležitější než samotná kyselina
listová. Není důvod panikařit, stačí se
poohlédnout po vitamínech pro těhotné, které jsou obohaceny o 5-methyl-tetrahydrofolát, zkráceně metafolin.
Ten tělu dodá potřebné foláty již v aktivní a pro tělo využitelné formě a nepotřebuje k tomu MTHFR enzym.

pravou pro snadný porod. Stačí se pak
od srdce zasmát, nebo jen kýchnout
a dojde k samovolnému úniku moči.
Nepříjemné, ale ne neřešitelné. Pomohou vám cviky na posílení pánevního
dna. Pánevní dno je totiž významným
stabilizačním prvkem těla a udržuje ve
správné poloze dělohu. Pokud pánevní
dno neplní svoji funkci, mohou se kromě úniku moči objevit i další problémy
jako jsou bolesti zad nebo nefunkční
břišní svalstvo. Silným pánevním dnem
dokonce můžete zlepšit sexuální prožitek nebo i ovlivnit správné držení těla.
Než ale docílíte pevného pánevního
dna a zbavíte se intimního problému,
spolehněte se na menstruační vložku,
která nechtěný únik moči ohlídá.

PROBLÉMY S VLASY I NEHTY
ZÁCPA A NADÝMÁNÍ
Viníkem je progesteron nebo spíš jeho
rostoucí hladina, která vyvolává snížení napětí střevní stěny, čímž dochází
ke zpomalení pohybu stravy ve střevech. To může vyústit v častou plynatost a poté i v těhotenskou zácpu. Tu
byste neměly jen tak opomíjet. Pokud
se totiž střeva nevyprazdňují pravidelně, nevyloučené odpadní toxické látky
pronikají zpět do organismu a přicházejí zdravotní potíže, alergie, vyrážky
a ekzémy. Zácpy se můžete zkusit zbavit konzumací potravin s mírným projímacím účinkem, jako jsou švestky, fíky,
nebo sušené meruňky. Samozřejmě
existují na trhu i přípravky, které nám
pomohou problém vyřešit.

ÚNIK MOČI
Uvolnění pánevních svalů je jakousi pří-

V průběhu těhotenství dochází u žen
k hormonálním změnám, které mají
vliv na celý organismus, a tedy i na kůži,
vlasy a nehty. Tyto změny pozorujeme
u většiny těhotných, a proto je považujeme za fyziologické.
Od 2.–3. měsíce dochází vlivem hormonů ke stimulaci růstu vlasů. Naopak po
porodu dochází ke zvýšenému vypadávání vlasů (průměrně vypadne 2–3krát
více vlasů za den, než je norma). Stav
se upravuje a vlasy dorůstají do jednoho roku po porodu. Rovněž dochází ke
změnám nehtů. V těhotenství se mohou
na nehtech vyskytovat různé příčné rýhy,
bílé skvrnky, může docházet k zeslabení,
třepení a zvýšené lámavosti. Tyto změny
jsou většinou přechodné a doporučuje
se používání promašťujících ochranných
krémů na ruce a nehty...
Foto: Shutterstock.com

Řídnou a vypadávají vám vlasy?
Třepí se a lámou konečky vlasů?
Máte jemné nehty a tvoří se vám záděry?
CLINICAL Hair-Care je doplněk stravy obsahující vysoce účinný KERATIN RENEWAL
SYSTEM®, který dodává živiny buňkám pro tvorbu keratinu - bílkoviny, která utváří strukturu
vlasů, kůže a nehtů a rozhoduje o jejich kvalitě.
KERATIN RENEWAL SYSTEM® je doplněn o Nutrikomplex, tvořený širokým spektrem
nejdůležitějších vitamínů a minerálů.
CLINICAL Hair-Care je vhodný pro:
• Pro podporu růstu vlasů.
• Pro obnovu a lesk vlasů.

• Pro pevné a pružné nehty.
• Pro hladkou a rozjasněnou pleť.

3 měsíční intenzivní kůra nyní obsahuje dárek Arganový olej 20ml.
Čistě přírodní, bez konzervantů, za studena lisovaný.

Více informací naleznete na www.clinical.cz. K zakoupení pouze v lékárnách.
INZERCE

Těhotenství

8

Těhotenství

JEDEME
NA VÝLET
INZERCE

Cestování v současné době patří k našemu životu a vzdát se ho je téměř
nemyslitelné. Co když ale čekáme miminko? Co udělat pro to, abychom cestovali
maximálně bezpečně?
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Není prokázáno, že by cestování vyvolávalo potrat nebo předčasný porod,
tudíž nejsou důvody ho těhotným zakazovat. Jistá rizika ale existují a každá
nastávající maminka by s nimi měla být
srozuměna. Obecně platí, že pro těhotnou ženu je nejbezpečnější cestovat
během druhého trimestru těhotenství
(18. až 24. týden), kdy se cítí dobře a je
malé riziko potratu, nebo předčasného porodu. V posledním trimestru (25.
až 36. týden) se doporučuje zdržovat
v relativní blízkosti vašeho ošetřujícího lékaře či pracoviště, na kterém plánujete porodit. Konečné rozhodnutí,
zda cestovat nebo necestovat by mělo
padnout po konzultaci s pojišťovnou,
u které sjednáváte pojištění léčebných
výloh. Zdaleka ne všechny programy
budou krýt náklady spojené s kompli-

kacemi v těhotenství, s porodem a péčí
o novorozence! Je třeba počítat i s vyšším pojistným.

ELIMINUJTE TĚLESNOU ZÁTĚŽ
A KLIMATICKÉ OBTÍŽE
První zásada bezpečnosti pro cestující
maminku zní, že cesta by jí neměla
přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo
klimatické obtíže. Počítejte s tím, že
během cesty budete nutně potřebovat
rychlou a snadno dosažitelnou lékařskou pomoc. To platí i tehdy, jestliže
vaše těhotenství doposud probíhalo bez
jakýchkoliv problémů. Porucha ohrožující těhotenství se může objevit nečekaně, bez předchozích varovných
příznaků. Jestliže těhotenství probíhá
normálně, bez nepravidelností, pak
cestování na kratší vzdálenost nevyvo-

lá potíže a není nebezpečné. Je-li však
těhotenství nepravidelné, zejména se
sklonem ke krvácení a k potrácení, je
cestování i na krátkou vzdálenost velmi
riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním
prostředkem je spojena s otřesy, nebezpečím kolizí a podobně. I na vcelku
malá traumata jsou těhotné různým
způsobem vnímavé. U některé těhotné vyvolá pád po sklouznutí či seskok
z nepatrné výše potrat nebo předčasný
porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se
zhmožděním břišní stěny a zlomeninami pánevních kostí další průběh těhotenství neohrozí.

CESTY NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI
Při cestách na větší vzdálenosti si musí
těhotná uvědomit rizika spojená nejen
s cestou samotnou, ale i se situací v cílo-

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.
Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské
komplikace, toxémii, provést císařský řez.
Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní
zařízení vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.
Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.
Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.
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vém místě, jeho klimatem, hygienickými podmínkami, dostupností a úrovní
lékařské péče, způsobem stravování,
úrovní bydlení, rizikem infekčních chorob atd. Pozornost je třeba věnovat
i režimu těhotné, když cesta do zahraničí bývá většinou spojována s pobytem
v teplých krajích. Pobyt na slunci vede
k rychlé dehydrataci, přehřátí organismu. Přehřátí organismu škodí nejen
těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že
dlouhodobý pobyt těhotné ve II. trimestru na slunci při opalování zvyšuje
riziko tělesného poškození dítěte. Nadměrné působení UV záření může u těhotné způsobit akutní poškození kůže,
spáleniny. Turisté bývají zvýšenou měrou postihováni průjmy.

JÍZDA AUTEM A AUTOBUSEM
Jízda autem a autobusem často vyvolává na špatných cestách otřesy. Totéž se
může stát i na lodi, zejména při špatném počasí. Větší otřesy mohou vyvolat
děložní činnost (porodní bolesti). U žen
v pozdějším stadiu těhotenství, které
řídí osobní auto, byla prokázána delší
reakční doba. To znamená, že na situaci na silnici reagují pomaleji. Této skutečnosti musí přizpůsobit rychlost jízdy
a způsob řízení. Těhotná by se neměla
sama vydávat na cestu, sama by neměla
jezdit v hustém dálničním provozu. Jízda na problémových úsecích trati vyvolává stres a je spojena s rizikem úrazu.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY PRO
TĚHOTNÉ
Zvláštní péči je třeba věnovat použití
bezpečnostních pásů, jejichž používání
je povinné i pro těhotné. Bezpečnostní
pás zapínejte tak, že si jeho spodní část
umístíte pod břicho. Nikoliv tedy přes
břicho, jak jinak bývá obvyklé. Mezi
těhotnými ženami v České republice
převládají podle odborníků stále předsudky k používání bezpečnostních pásů
v autech. Ženy se domnívají, že pásy
mohou při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. Nepřipoutané ženy však vystavují při nehodě své
nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku
poškození než ženy s bezpečnostními
pásy. Přímým poraněním je ohrožena
zvětšená děloha i samotný plod; nastávající matky často umírají na poranění
hlavy. Všechna zranění jsou spojena
s prudkým nárazem. Dokonce i zdánli-
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vě malý náraz může způsobit odloučení
placenty, což může mít pro dítě i matku
ty nejhorší následky. Účinky nárazu
mírní právě bezpečnostní pásy. Poutání
těhotných žen však má svá specifika.
Při jízdě vozem je nutné, aby byly připoutány jak těhotné řidičky, tak těhotné spolucestující na zadních sedadlech.

POZOR NA KŘEČOVÉ ŽÍLY
Při delších cestách (pokud například
v autobuse stojíte, tak obzvláště) těhotným maminkám hrozí riziko vzniku
křečových žil. Ty jsou častější zvláště při
opakovaných těhotenstvích a u žen,
které během této doby více přiberou
nebo jsou obézní. K jejich vzniku přispívá mnoho faktorů, zejména dědičnost, zvětšení dělohy a hormon progesteron, který nepříznivě působí na žilní
chlopně. Těhotná děloha totiž může
utlačovat žíly a způsobit tak zdravotní problémy. Problémy s křečovými žilami obvykle začínají bolestí v nohou,
nočními křečemi v končetinách, pocity
těžkých nohou a většinou působí ošklivý kosmetický efekt. V těhotenství jsou
časté flebitidy, což jsou záněty povrchových žil, zvláště na dolních konče-

tinách, a také všemi obávaná hluboká
žilní trombóze. Problémem mohou být
také hemoroidy.

MOŽNÁ LÉČBA
Základem prevence možných pozdějších komplikací je včasný záchyt rozvoje
křečových žil a správné lékařské sledování v době těhotenství. Většina potíží
spojených s křečovými žilami po porodu
mizí. I přesto se však zavádí preventivní
léčba. Žena by měla podstoupit vyšetření tzv. duplexní ultrasonografií, tedy
vyšetření odhalující možné křečové žíly.
V případě, že lékař objeví, že je něco
špatně, zavede většinou pacientce léky
proti srážení krve a kompresní punčochy. V poslední době diskutovaná léčba pomocí skleroterapie není podle
odborníků v době těhotenství vhodná. Lékaři doporučují například použít
terapii různými bylinkami, které si
ženy mohou vyhledat na internetu.
Nezaručují ale dlouhodobý dobrý efekt
této metody.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
zdroj: porodnice.cz, zdravi4u.cz

Příměstské letní tábory plné kreativity
Neobyčejný tábor plný nezapomenutelných zážitků, ze kterých bude vaše dítě žít ještě až bude ze
stromů opadávat listí, vám slíbí každá společnost, která letní tábory pořádá. Ale co kdybyste na to
šli letos jinak a přihlásili jste své dítě na tábor, na který sice také jen tak nezapomene, ale navíc se
na něm naučí dovednosti, které se mu budou hodit po celý život?
Příměstské letní ScioCAMPy budou
letos pod záštitou superhrdinů a jejich
superschopností, které se pokusí předat dětem, co nejzábavnější formou.
Děti od 10 do 16 let si pak mohou
vybrat ze čtyř variant. Jak na učení
s Agentem bez minulosti, Jak využít
své silné stránky s Avengers, Jak na
komunikaci s Thorem nebo Jak na
jazyky s dětmi ze sirotčince slečny
Peregrinové. Výhodou je, že děti jsou
po celou dobu ve stálých skupinkách,
ve kterých je maximálně čtrnáct dětí,
což zaručuje přátelskou atmosféru
a umožňuje vytvořit bezpečné a tvůrčí
prostředí. Program bude hodně pestrý a vy jej budete moci každý večer
doma společně sdílet.
A pokud máte doma mladší hravé
dítko, jistě ocení naši Minecraft labo-

ratoř. Minecraft totiž není jen obyčejná tuctová hra. Je to jedno velké staveniště vzdáleně připomínající Lego.
Má toho ale hodně navíc: nutí děti
přemýšlet strategicky, plánovat, spolupracovat, být kreativní. A hlavně:
vše, co vám schází, si můžete naprogramovat. A zvládnou to i děti!
A pokud jste toho názoru, že programování je uměním budoucnosti, může vás oslovit Robo laboratoř
– programujeme s ozoboty. A že
programovat jde jen před obrazovkou a vy nechcete, aby vaše děti strávily prázdniny u počítače? Ale jděte! Ve Sciohouse se zabydleli roboti
jménem ozoboti. A děti je milují. Jak
ozobot vypadá? Nebojte, není to žádná plechová nestvůra. Jsou malí, hezcí a kulatí. Vypadají spíš trošku jako

Robolaboratoř - programujeme
s Ozoboty

malé šikovné myšky, které dětem od
6 let věku ukazují, že práce s počítačem a programování nemusí být jen
o vysedávání před obrazovkou, ale
také tvůrčí a logicky náročná práce
uvnitř i venku.
www.scio.cz/pro-deti-a-rodice

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

Svět nejmenších

CITLIVÁ DĚTSKÁ

POKOŽKA
Kůže novorozence a kojence je velmi citlivá, méně odolná vůči vlivům zevního
prostředí. Proto správná péče o pokožku a minimalizace nepříznivých vnějších
vlivů jsou pro zdraví dítěte opravdu důležité.
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Pro ošetřování dětské kůže platí určitá
specifika. Hlavní zásadou je používání
kosmetických přípravků speciálně určených pro dětský věk. Dále je vhodné minimalizovat kontakt dráždivých látek
s kůží dítěte. To se týká jednak různých
saponátů, laků, barev, chemických látek… Nesmíme ale zapomínat také na
zbytky pracích prášků v oblečení. K praní dětského prádla by měly být používány speciální prací prášky pro citlivou
pokožku a prádlo by mělo být důkladně mácháno. Neméně důležité je vhodné oblékání dětí do volných vzdušných
oděvů z přírodních materiálů. Zvláštní
péči vyžaduje plenková oblast, kterou
je potřeba udržovat suchou a čistou.

PŘEBALOVÁNÍ DÍTĚTE
Časté přebalování je důležité v ochraně
citlivé dětské pokožky před agresivním
působením moči a stolice. Důsledná
péče o plenkovou oblast je nejlepší prevencí vzniku opruzenin a infekce kůže.
Pleny se snímají vždy zepředu dozadu,
aby se zabránilo kontaminaci močové
trubice stolicí. Dále je nutné pečlivé
očištění kůže od zbytků moči a stolice.
Voda a žínka v tomto směru splní naprosto svůj účel. Lze také používat dětské textilní ubrousky. Tyto jsou napuštěny dětským čistícím mlékem, které
umožňuje odstranění nečistot i zbytků
tuků ze stolice. Některé ubrousky navíc obsahují antibakteriálně působící
látky či látky s hydratačním účinkem.
Při čištění genitálu pamatujeme na
zásadu čistění zepředu dozadu, zejména u děvčátek, aby nedošlo k průniku
choroboplodných zárodků do pochvy.
Dbáme na pečlivé očištění a vysušení
nejenom genitálu, ale také všech kožních záhybů (třísla, u chlapečků záhyby pod šourkem a penisem). Je vhodné ponechat dítě krátce rozbalené.
Před zabalením ošetříme kůži preventivně vhodnou mastí proti opruzeninám, která vytváří ochrannou vrstvu
a zabraňuje působení dráždivých látek
na pokožku. K ošetření zadečku používejte prověřený produkt, který obsahuje mimo masťového základu také
účinnou látku, která podporuje hojení.
Moč i stolice způsobují na pokožce mikroskopické trhlinky, kterými se otevírá cesta pro vznik opruzenin a infekcí.
Proto je nutný obsah látky (nejlépe
dexpanthenolu), jež přispívá k rychlé-
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mu hojení těchto trhlinek. Nanášíme
vždy jen tenkou vrstvu masti. Dříve
hojně používané dětské zásypy dnes
ustupují do pozadí. Jejich nebezpeční
tkví v riziku vdechnutí částic pudru při
přímém pudrování. Proto vždy, pokud
ho používáme, sypeme pudr na vlastní
ruku a pak teprve jemně naneseme na
kůži. Pudr nesmí být nikdy aplikován na
mokvavou a olejem ošetřenou pokožku.
Na závěr zabalíme dítě do čisté pleny.
Věnujeme pozornost výběru vhodného
typu plenky. Velikost plen by měla odpovídat velikosti dítěte. Nevhodné jsou
příliš těsné stejně jako příliš volné plenky. Při výběru plenek se jistě vyplatí investovat do značkové plenky s efektem
suchého povrchu. Čím méně je pokožka
děťátka v kontaktu s vlhkostí, tím menší je riziko vzniku infekce. Pleny by měly
být označeny nálepkou, že neobsahují
chlór, který má na kůži dráždivý vliv.

OPRUZENÍ A PLENKOVÁ
DERMATITIDA
Častým kožním problémem novorozeneckého a kojeneckého věku je
vznik opruzenin. Jedná se o zarudnutí a zvýšenou vlhkost kůže v místech
zvýšeného mechanického tření – tedy
v kožních záhybech, v tříslech, pod
zadečkem. Opruzeniny vznikají častěji v horkém počasí a u obézních dětí.

mýdel, dráždivý vliv amoniaku z moče,
působení enzymů ze stolice a další.
To vše narušuje celistvost a tím i bariérovou funkci kůže. Odtud je již krůček ke vzniku bakteriálního zánětu.
Jiným druhem plenkové dermatitidy
je kvasinková infekce. Disponující faktory vzniku jsou shodné jako u prosté
plenkové dermatitidy. Významně se
uplatňuje zejména vliv tepla, tření
a vlhka. Ohroženy jsou děti léčené širokospektrými antibiotiky. Obraz kvasinkové dermatitidy se liší od obrazu
prosté plenkové dermatitidy. Celé
plochy kůže jsou zarudlé s pupínky
a puchýřky, které se snadno strhávají.
Plocha postižení může být rozsáhlá.
Pokud již dojde k rozvoji některého
z výše uvedených zánětů, je nutné vyhledat odbornou pomoc u ošetřujícího
pediatra. Aby k tomu nedošlo, je nutné
dodržovat již zmíněná preventivní opatření. Ještě jednou si je krátce shrneme:
1.
2.

3.

4.
Závažnějším problémem je vznik zánětlivého postižení kůže – plenkové
dermatitidy. V místech postižení je
kůže lesklá, zarudlá až připomínající
popáleninu. Přítomny mohou být také
červené pupínky, otok a šupinky. Průběh infekce je často kolísavý, s periodami zlepšování a zhoršování. Maximum
příznaků bývá v místech největšího
kontaktu pokožky s plenou – na zadečku, na vnitřních plochách stehen,
na stydké kosti, u chlapečků na šourku, u děvčátek na zevním genitálu.
Méně častou variantou této vyrážky
je zarudnutí při okrajích plen. Zde se
kromě vlhka uplatňuje mechanické
dráždění plastikového okraje pleny.
Hlavními patogenetickými faktory,
které se uplatňují při vzniku plenkové
dermatitidy, jsou vlhko, zvýšené tření
kůže oproti plenám a špatné dýchání
kůže pod plenkami. K dalším nepříznivě působícím faktorům patří přesušení kůže při používání detergentních

častá výměna plen – nejméně 7 x
denně, u novorozenců ještě častěji
důsledná očista genitálu od zbytků
moči a stolice textilními ubrousky,
které odstraňují i tukové partikule
ze stolice
používání ochranné masti určené
pod plenky, event. masti proti
opruzeninám
používání kvalitních nedráždivých
plen s efektem suchého povrchu

KOUPÁNÍ
Hlavním cílem koupání je celková
očista. Většina dětí se z pobytu v příjemné teplé vodě raduje. Kůže novorozence je velmi tenká a málo
odolná vůči vlivům zevního prostředí. Působením vody se snadno rozmočí. Koupel novorozence by proto
měla být pouze krátká, cca 5 minut.
Před vlastním koupáním je důležité
si vše v klidu připravit. Teplota v místnosti by měla být alespoň 22oC, lépe
24-25 oC. Do vaničky nalijeme 10-15
cm vody o teplotě 37-38 oC. Teplotu vody je nutné ověřit teploměrem.
Před koupáním očistíme genitál dítěte stejně jako při přebalování.
Při nošení dítěte dbáme vždy na bezpečné držení – tzv. držení přes dva
klouby. Jednou rukou ho držíme za
vzdálenější rameno a horní část paže,
druhou ruku podsuneme pod zadeček

Objevte Baby Dove

Kompletní péče pro jemnou
dětskou pokožku
Vhodné pro děti
již od narození

Svět nejmenších

a držíme jí vzdálenější stehno a kyčelní
kloub. Ve vaničce držíme děťátko jednou rukou za vzdálenější rameno a paži
a předloktím podpíráme jeho hlavičku
a krk. Druhou rukou dítě omýváme.
Čistou žínkou namočenou pouze v teplé vodě nejprve omyjeme obličej dítěte.
Poté je možné do vody přidat dětskou
koupel či použít dětské mýdlo. K mytí
nejsou v žádném případě vhodná běžná mýdla, která pokožku nadměrně
vysušují. Pro novorozence je vhodné
použít speciální dětské koupele bez
obsahu mýdla, eventuelně s přídavkem
oleje. Zabráníme tak nadměrnému vysušování kůže. Vlásky novorozence jsou
krátké a jemné, nevyžadují zvláštní
šampóny. Omýváme je stejně jako tělíčko nedráždivým přípravkem dětské
koupele. Při koupání kojenců a starších dětí lze použít dětská mýdla. Na
rozdíl od běžných mýdel jsou tato nedráždivá a obsahují hydratační složky
(glycerin, oleje), které brání nadměrnému vysušování pokožky. K mytí vlasů
u starších dětí používáme různé druhy
šampónů. Dětské šampóny při náhodném zanesení do očí tolik nedráždí.
Vlásky stačí mýt zpravidla 1 x týdně.
Při koupeli postupujeme vždy odshora
dolů. Nejprve omyjeme vlasatou část
hlavy, uši, krk, záda, hrudníček a bříško. Následně omýváme ruce směrem
od konečků prstů k ramenům a nohy,
také směrem od konečků prstů k trupu.
Poté omýváme genitál směrem zepředu dozadu a zcela na závěr zadeček.
Po koupeli dítě opatrně ale pevně
uchopíme a přeneseme na připravenou
osušku. Jemně ale důkladně ho osušíme, pokožku v žádném případě netřeme. Zvýšenou pozornost věnujeme
vysušení kožních záhybů, bráníme tak
jejich zapaření. Zevně otřeme uši a dle
potřeby vyčistíme nos.

OŠETŘENÍ POKOŽKY PO KOUPELI
Po koupeli je nutné kůži děťátka ošetřit
dětským olejíčkem nebo dětským pleťovým mlékem. Dětské oleje nanášíme
v malém množství na pokožku celého
těla. Na kůži se tak vytváří ochranná
vrstva, která brání nadměrnému vysušování. Některé oleje obsahují navíc výtažky z bylin. Existují také olejové gely
obdobného účinku. Z celé řady výrobků
na trhu je třeba vybrat pro každého individuálně vhodný preparát. Místo ole-
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jíčku po koupeli lze použít dětská pleťová mléka a krémy. Také ony pokožku
hydratují a chrání před vysušením. Aplikují se v tenké vrstvě na celé tělíčko.

OCHRANA KŮŽE PŘED
SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
Negativní účinky UV složky slunečního záření jsou již dlouhou dobu dobře známy. V posledních letech jsme
svědky nárůstu incidence zhoubných
nádorů kůže. Účinná ochrana před
slunečním zářením by měla být pro
nás všechny samozřejmostí, dvojnásob to pak platí pro dětský věk.
Dětská pokožka vyžaduje zvláštní
ochranu před účinky slunečního záření. Děti do 1 roku by přímému slunečnímu záření neměly být vystavovány
vůbec. Jejich pokožku je třeba chránit vhodným oblečením a pobytem

ve stínu. Kojencům je dobré ponechat volné vzdušné oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Důležitou součástí oblečení je také čepička.
Pro děti starší 6 měsíců jsou vhodné
dětské ochranné krémy. Jejich složení
je odlišné od běžných opalovacích krémů. Obsahují pevné partikule, které
zůstávání na povrchu pokožky a odráží
sluneční paprsky. Jedná se o tzv. fyzikální filtr proti slunečnímu záření. Běžné
opalovací krémy obsahují chemické
filtry a nejsou pro dětský věk vhodné.
Ochranný krém je potřeba aplikovat
opakovaně během dne. Dále je důležité vyhýbat se pobytu na přímém slunci
zejména v době mezi 10. a 15. hodinou.

Zdroj: Pharma News,
foto: Shutterstock.com
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AVIRIL DĚ
DĚTSKÝ OLEJ
S AZ
AZULENEM
Má protizánětlivé a protikřečo
protikřečové účinky s obsahem
Azulenu. Heřmánek pom
pomáhá zklidňovat kožní
záněty. Obsahuje antibak
antibakteriální složky, které
mohou rovněž urychlit léčen
léčení již vzniklých infekcí.
Aviril přináší úlevu od vys
vysušené, svědivé nebo
slunce
sluncem spálené pokožky.

AVIRIL DĚTSK
DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vyso
vysokým obsahem oxidu
zinečnatého v kvalitním krémovém základu
(typ emulze voda v olej
oleji) je určen k ošetření
podrážděné
podrážděn nebo opruzené
opruz
dětské pokožky.
Ob
Obsahuje
sahuje vitami
vitaminy E a D (panthenol).

Dětskou k
kosmetiku AVIRIL zakoupíte
v síti prodejen COOP,
COO Penny, Billa, Rossmann,
DM
M drogerie, Teta, Makro,
M
Albert, Globus, Tesco,
na e-shopu
e-s
a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
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TRÁPÍ ZÁCPA
Malé děti často trpí nejrůznějšími zažívacími problémy. Jejich střeva nejsou ještě
dostatečně zralá a často reagují přecitlivěle na sebemenší změny stravy i prostředí.
To způsobuje především v prvních třech měsících bolesti bříška – tzv. kojenecké
koliky, v pozdějším věku pak dokáže potrápit zácpa.
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Hlavními příznaky zácpy jsou obtížné
a méně časté vyměšování, které doprovází bolesti, křeče v břiše, nadýmání
a bolest hlavy.
U dětí jde o častý problém objevující se
typicky v době zavádění příkrmů a pak
ve věku mezi 2. a 5. rokem, kdy se děti
učí samostatnosti. Dlouhodobější zácpa
může být projevem jiného onemocnění, např. celiakie, onemocnění štítné
žlázy či vrozených vad trávicí soustavy.
Nejčastěji se ale jedná o funkční onemocnění, kdy dítě cítí při vyprazdňování bolest, a proto se snaží další stolici
oddalovat.
Příčin může být hned několik. Kromě
nevhodného jídla to může být například i stres nebo strach, které vyvolávají žaludeční neurózu. Také porucha
trávení, zánět slepého střeva a další
onemocnění mohou způsobovat zácpu.
Proto by rodiče žádné bolesti bříška neměli podceňovat.

JAK POMOCI DOMA
•

Podávejte dostatek tekutin, aby se
stolice změkčila,
•
podávejte ovocné šťávy či rozmixované ovoce,
•
masírujte bříško teplou rukou po
směru hodinových ručiček.
Když se objeví u dítěte zácpa, nepodléhejte panice a v žádném případě mu
nedávejte projímadlo, narušili byste mu
normální činnost střev. Zapomeňte na
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studená, ostrá a nadýmavá jídla jako
jsou luštěniny, syrová zelenina nebo
nezralé ovoce a omezte sladkosti.

ZAŘAĎTE I PROBIOTIKA
Některé probiotické kmeny jsou v přirozené formě obsaženy v kysaných
mléčných výrobcích. Jsou to hlavně různé kmeny rodu Laktobacillus a Bifidobacterium. Patentovaný druh mléčné
bakterie Lactobacillus reuteri Protectis
s výjimečnými vlastnostmi obsahují
některé probiotické kapky. Probiotické kultury významně zvyšují odolnost
proti střevním potížím a infekcím, zlepšují trávení, zmírňují plynatost střev
a zácpu. Po překonání kyselého prostředí žaludku se tyto „přátelské bakterie“ dostávají do střeva, kde vytvářejí
střevní mikroflóru. Postupně osídlují
lidský organismus a stávají se jeho významnou živou součástí. Pro děti však
mají ještě několik dalších plus. Snižují
riziko vzniku alergie nebo atopického
ekzému a zároveň také posilují imunitní systém. Díky probiotickým kulturám tělo lépe využívá vitaminy, vápník
a laktózu v mléce. Maminky, které kojí,
dodávají probiotika svému dítěti v mateřském mléce. Pokud kojit nemohou
nebo v okamžiku přechodu na mléčné
a posléze na nemléčné příkrmy, jsou
správnou volbou kvalitní výživy, které
jsou probiotiky obohacovány. Pro děti
nejpříjemnější cestou, jak probiotika

přijmout, jsou kapky. Probiotické kapky
se mohou buď přidávat do jídla, nebo
mohou být podána samostatně. (Při
přimíchání do jídla nesmí mít pokrm
více než 45 °C)

KDY KONTAKTOVAT LÉKAŘE
•
•

•
•

pokud se zácpu nedaří řešit výše
uvedenými opatřeními,
pokud se zácpa opakuje a přidávají se další problémy (nechutenství, bolesti břicha, silná bolest při
vyprazdňování, horečka, zvracení
apod.),
pokud se ve stolici nebo na prádle
objeví krev,
bolest se dostavila velmi rychle a je
intenzivní.
Foto: Shutterstock.com
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MLÉKO V JÍDELNÍČKU BATOLAT?

TĚM ČESKÝM CHYBÍ
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Jak pozitivně nastartovat zdravý vývoj dětí? Naučte je dobrým stravovacím
návykům. Ty se začínají formovat už v batolecím věku, a k tomu neodmyslitelně
patří dostatečná konzumace mléka. Z nedávné studie vyplynulo, že české děti
mají mléka málo, což může mít za následek například pomalejší růst dítěte anebo
svalovou slabost. Proč by batole mělo dostávat pravidelně mléko? Kolik ho do
jídelníčku zařadit? A jaké mléko vůbec vybrat?

INZERCE
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Svět nejmenších

Správná výživa batolete se zásadně
podílí na programování jeho metabolismu do dalšího života. V období od
1. do 3. roku se totiž formuje vztah dítěte k výživě a stravovacím návykům.
Jídelníček batolete má obsahovat
kromě masa, ryb, drůbeže, vajíček,
luštěnin, cereálií, ovoce a zeleniny
i dostatečné množství mléka a mléčných výrobků.
„V batolecím období dítě velmi rychle
roste a celkově se vyvíjí jeho organismus.
Proto mají děti do zhruba tří let věku
výrazně vyšší nároky na skladbu stravy než starší děti nebo dospělí. A právě
díky mléku můžeme malým dětem dodat přesně ty živiny, které potřebují, jako
jsou mikronutrienty - železo, vápník, vitamin D,“ říká MUDr. Radana Kotalová
z Pediatrické kliniky FN Motol, specialistka na výživu nejmenších dětí a zástupkyně iniciativy 1 000 dní do života. Právě
vyjmenovaných mikronutrientů přijímají
batolata v běžné stravě nedostatek.

SPRÁVNÉ KROKY VE VÝŽIVĚ
BATOLAT
1.
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Nenuťte dítě do jídla. Pokud nějaké
potraviny odmítá, nabízejte mu je

2.
3.

4.

5.

opakovaně ale nenásilně.
Nepodávejte batoleti drobné, tuhé
a obtížně rozpustné potraviny.
Protože dítě má malou kapacitu
žaludku, podávejte stravu minimálně v 5 porcích denně.
I po zavedení pevné složky potravy
nepodceňujte roli mléka v jídelníčku dítěte.
Po 1. roce se doporučuje podávat
300-330 ml mléka denně, po 2.
roce alespoň 125 ml, nejlépe mléko
speciálně určené batolatům.

STUDIE: BATOLATA MAJÍ MÁLO
MLÉKA
Nedávná česká studie1 ukázala, že děti
konzumují málo mléka. Současně vyšlo
najevo, že každé čtvrté batole nedostává mezi druhým a třetím rokem života
už vůbec žádné mléko. V prvních třech
letech dítě velmi rychle roste a téměř
zdvojnásobí svou výšku. Tomu musí být
přizpůsobené i množství živin, které
v tomto období dostává. Potřebuje například až 4krát více železa než dospělý
člověk nebo dvakrát více vitamínu D
(na kilogram váhy).

KDYŽ JE NOUZE O ŽELEZO
A VITAMIN D...
Nedostatkem vitaminu D trpí podle studie 62 % českých batolat, nedostatkem
vápníku 36 % a kvůli nedostatku železa
se 10 % půlročních až ročních dětí potýká
dokonce s chudokrevností nebo nechutenstvím.
Dlouhodobý nedostatek vyjmenovaných živin může způsobit potíže. Například absence železa nemusí mít u kojenců příznaky žádné. Anebo se naopak
projeví razantně, a to:
•
únavou
•
slabostí
•
závratěmi
•
zimomřivostí
•
sníženou chutí k jídlu.
Dlouhodobý nedostatek železa může
způsobit zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním a pomalejší psychomotorický růst a vývoj dítěte.
V případě nedostatku vitaminu D může
dojít například k:
•
zpomalení růstu
•
apatii naopak zvýšené dráždivosti
•
svalové slabosti
•
sklonu k častějším respiračním
chorobám.

Komerční prezentace

ABY BYLY DĚTI ŠŤASTNÉ
Hlavně, aby bylo zdravé, přejeme si, když se má narodit miminko a každá maminka vám dosvědčí, že o nic jiného
ani nejde. Protože, když se to tak úplně nepodaří, nastává kolotoč, který nemá konce. O své by mohly vyprávět
následující dvě maminky, kterým boj s nepřízní osudu trochu ulehčuje nadace Naše dítě…
PŘÍBĚH TOMÁŠKA A JIŘÍČKA
Mít v rodině autistické dítě je velice náročné a stoprocentně zavazující k celodenní
péči. Své o tom ví také maminka sedmiletých dvojčat Tomáška a Jiříčka. Dvojčátka
se narodila předčasně v 36. týdnu těhotenství. Chlapci jsou pohybově samostatní,
ale na poli komunikace a sociální integrace potřebují odborné vedení a pravidelné
terapie. Problémy s komunikací rodině denně velmi komplikují život. Neschopnost
se vyjádřit vede u dětí k frustraci a k problémovému chování. Pomoci jim naučit
se funkčně komunikovat je cesta pro minimalizaci problémového chování a cesta
k tomu se otevřít. „Jednou se nám například stalo, že Tomášek se tři dny ve školce
vysvlékal do tílka a odmítal si obléci tričko. Vzhledem k tomu, že byla zrovna zima,
trvala jsem na tom, že oblečený být musí. Zkoušela jsem nabízet na výběr z několika
triček, přemlouvala, zkoušela po dobrém i trochu direktivněji, ale nic nepomáhalo.
Vše ze sebe zase Tomášek s brekem strhal a takto jsme se dohadovali třeba i hodinu.
Čtvrtý den se to samé opakovalo i doma. Nechápala jsem to, protože šlo o trička, která předtím normálně nosil. Úplně vyčerpaná jsem se ho zeptala - a co chceš?? Tomík se zamyslel, bylo vidět, že hledá to správné slovo. A pak řekl „bílý“! Dala jsem
mu tedy bílé tričko a vše bylo v pořádku. Ještě asi 3 dny si vybíral barvu trička, které si obleče, a poté to přestal řešit. Přestalo
ho to totiž frustrovat, už věděl, že si případně může říct,“ popisuje příběh maminka Tomáška.
Díky intenzivním terapiím si dnes chlapci nejenže řeknou o barvu trička, ale sdělí rodičům, co je bolí, nebo, co by chtěli dělat.
Jiříček se rozmluvil ještě více než Tomášek a nyní již spojuje do vět, naučil se číst a většinou už rozumí tomu, co je mu sdělováno. Nedorozumění bývalo v rodině častým důvodem pláče. Tomášek a Jiříček se všemi silami snaží bojovat s touto diagnózou.
Věříme, že další terapie chlapce posune zase o kousek dopředu.
PŘÍBĚH NICOLKY
Na Nadaci Naše dítě se obrátila maminka 3leté Nicolky, která se potýká s kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny, epilepsií, zhoršenými zrakovými schopnostmi a dalšími
problémy spojenými s jejím předčasným narozením ve 28. týdnu těhotenství. Nicolka se
narodila s váhou pouhých 690 gramů. Ihned po příchodu na svět musela zatnout všechny
síly a poprat se s osudem, který k ní nebyl shovívavý. I přesto, že Nicolka pod dohledem
lékařů a fyzioterapeutů pravidelně rehabilituje, není zatím schopna chůze, sedu a komunikace. Dětská mozková obrna postihla všechny čtyři končetiny, nejvíce pak levou ručičku.
Díky intenzivnímu cvičení již od útlého věku se Nicolce daří levou ruku alespoň do určité
míry používat. U dolních končetin je více postižená pravá nožička, která se vytáčí dovnitř
a Nicolka tak musí nosit ortézy. Každý cílený pohyb stojí Nicolku hodně motivování, snažení
a energie. I přesto, že se potýká se spoustou zdravotních problémů, je to velice veselá a zvídavá holčička, která se chce zapojovat do dění kolem sebe. Rodiče Nicolky dělají maximum,
aby jí život co nejvíce ulehčili, a s těžkým osudem bojují všemi silami. Nadace Naše dítě jim
přispěla na speciální kočárek a na rehabilitační židličku, která zajistí dostatečnou oporu
a kvalitní sed.
Již osmým rokem spolupracuje s nadací Naše dítě společnost KIA MOTORS CZECH. V rámci
této spolupráce putuje padesátikoruna z každého prodaného auta na projekty nadace určené především na pomoc rodinám s autistickými dětmi a nyní nově i na děti postižené dětskou mozkovou obrnou.

Svět nejmenších

Pro správnou výživu kojence nezapomeňte do jídelníčku zařadit probiotika. Jsou to
živé mikroorganismy, které jsou převážnou součástí zdravé střevní mikroflóry. Jedná
se o bakterie mléčného kvašení rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a některé další
druhy bakterií, jako je např. Streptococcus thermophilus. Pro kojence jsou vhodná
probiotika ve formě kapek, prášku, vysypávacích kapslí nebo sáčků. Střeva miminka
by se měla lépe osídlit v průběhu několika dní až dvou týdnů
Dlouhodobý nedostatek vede ke vzniku
onemocnění zvaného křivice.

5 RAD, JAK SE VYVAROVAT
NEDOSTATEČNÉMU PŘÍJMU
ŽELEZA A VITAMINU D
1.
2.
3.

4.
5.

Udržte mléko pro batolata ve stravě
dítěte alespoň do tří let.
Dítěti dávejte alespoň 330 ml mléka
pro batolata.
Nezapomínejte na pestrý a vyvážený jídelníček (zařaďte také červené
maso, tučné ryby, vajíčka…).
Choďte na procházky. Vitamin D
totiž dítě získává také ze sluníčka.
S kravským mlékem ještě vyčkejte
(má málo železa, vitamínu D a příliš mnoho bílkovin).

JE ROZDÍL MEZI BATOLECÍM
A KRAVSKÝM MLÉKEM?
Podle výživových doporučení je pro batolata optimální, když přijme alespoň
330 ml mléka denně. Dalo by se tedy
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říci, že pro dostatečný přísun živin postačí nalít dítěti v průběhu dne třeba
dvě sklenice mléka nebo mlékem zadělat obilnou kaši. Není to tak docela ale
pravda! „Běžně dostupné kravské mléko
se od batolecího mléka výrazně liší.
Kravské mléko není příliš bohaté právě
na živiny, které dětem chybí. Z tohoto
pohledu se ukazuje jako výhodnější
zařazovat právě batolecí mléka,“
vysvětluje MUDr. Kotalová.
Na rozdíl od kravského mléka dodá to
batolecí dítěti mezi 1. a 3. rokem optimální množství nezbytně důležitých
živin pro jeho správný růst, vývoj a rozvoj paměti a koncentrace. Kvalitní batolecí mléko poskytne ve 330 ml dítěti
kolem 60-70 % doporučené denní dávky železa, zatímco kravské mléko jen
zhruba 25 %.
Ještě větší rozdíl je u vitaminu D, kde
stejné množství batolecího mléka
dodá více jak 90 % doporučené denní dávky, zatímco obyčejné mléko

naprosté minimum - méně než 2 %.
Kravské mléko má navíc vysoký obsah
bílkovin a některých minerálních látek
(například sodík), které zatěžují ledviny dítěte, čímž se zvyšuje riziko obezity. Také z tohoto pohledu je vhodné
zvolit mléko určené speciálně pro batolata, které dodá jen poloviční množství bílkovin než mléko kravské.
Zdroj: 1000dni.cz,
foto: Shutterstock.com

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

www.zdravotnikviz.cz
INZERCE

MRTVÉ
MOŘE
ZÁZRAČNÝ ZDROJ ZDRAVÍ A KRÁSY

prodej v lékárnách a v e-shopu

www.mrtvemoredoma.cz

MÝDLA – SŮL – BAHNO

Předškoláček

NENÍ HRANÍ JAKO HRANÍ, ANEB
DESATERO PRO MOUDRÉHO RODIČE
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Předškoláček

Děti po celém světě tráví většinu času tím, že si hrají. Hraní je zejména pro
předškoláky hlavní činností, při níž se baví a zároveň rozvíjí myšlenkové dovednosti.
Jsou to však často dospělí, kdo považují dětskou hru za samozřejmost, která
probíhá samovolně a jíž nemusejí věnovat žádnou zvláštní pozornost. Opak je
pravdou. Porozumět tomu, jak a proč si děti hrají, je nejenom klíčem k jejich
správnému rozvoji, ale také cestou k tomu, jak být vnímavým rodičem a pro
děti zábavnějším „parťákem“ ve hře. Odborníci doporučují začít s hraním už od
útlého věku.

INZERCE
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Předškoláček

„Děti okolo tří let ještě neumí hrát
podle složitých pravidel. Pod vedením
rodičů si ale rády zahrají jednodušší
hry, které odpovídají jejich věku a dovednostem. Bavit je budou především
hry s obrázky zvířátek nebo známých
postaviček z Večerníčku, ale také hry,
jejichž prostřednictvím mohou plnit
jednoduché úkoly. Vědomé hraní by
děti mělo vést k soustředěné činnosti,
procvičit motoriku a také podpořit vývoj řeči,“ vysvětluje PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog z Katedry dětské
psychologie na FF UK v Praze.
Kladete si otázku, jakou strategii zvolit
při hraní se svým předškolákem? Inspirujte se desaterem našich doporučení.

HERNÍ DESATERO
PRO MOUDRÉHO RODIČE
1. Mějte na paměti, že děti nelze ke hře
nutit. Potřeba si hrát vzniká přirozeně,
z vnitřní motivace – pokud určitá hra
vašeho potomka z nějakého důvodu
nezaujme, je to v pořádku. Upusťte od
ní a pokuste se najít jiné, zajímavější
podněty. Ke hře se můžete vrátit později, až nastane vhodná příležitost.
2. Většina dětí po druhých narozeninách
vstupuje do období zvídavosti. Milují zábavu, při které objevují nové věci
a seznamují se s okolním světem. Nabídněte jim hry s překvapením, které pracují s dobře známými prvky (barvami,
zvířátky, pohádkovými postavičkami)
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a které současně představují nové výzvy.
S radostí si při nich budou procvičovat
názvy barev, učit se čísla nebo písmenka,
a také dělat svoje první rozhodnutí.
3. Hraní je pro malé děti důležité nejméně ve třech oblastech: rozvíjí motorické dovednosti, představivost a tvořivost. Odborníci proto doporučují
vhodně střídat tematické hraní s kostkami, panenkami či autíčky, se čtením
pohádek či deskovou hrou podporující
spolupráci a tvořivost.
4. Hra je vstupní branou do světa dítěte
– cestou k jeho osobnosti. Z tohoto pohledu bude každé dítě bavit něco jiného. Nenuťte tedy svého potomka, aby
si hrálo tak, jak si přejete vy – dejte mu
prostor, aby prozkoumávalo svět samo,
a podporujte ho v tom, co mu činí největší radost.
5. Při výběru deskové hry klaďte důraz
na bezpečnost – herní dílky by měly
být dostatečně velké, aby byly pro děti
dobře uchopitelné. Ideální jsou hry
z přírodních materiálů (dřevo, karton).
6. Pro dítě v předškolním věku je nejdůležitější potřeba uznání a ocenění.
Snažte se mu při hraní věnovat co nejvíce pozitivních reakcí – chvalte jej za
konkrétní úspěchy a kárejte jen ve výjimečných momentech.

7. Děti rády vyhrávají, ale každá hra má
svá pravidla – ani ti nejmenší nemohou
vyhrávat za všech okolností. I malý hráč
by tedy měl postupně pochopit, že výhra není samozřejmostí, a měl by se naučit přijímat prohry. Nezapomeňte na
potřebnou útěchu a povzbuzení.
8. Hrou se děti uvolňují a zbavují stresu
nebo nejistot. K tomu jim pomáhá bohatá fantazie, v níž vzniká vlastní svět
s jinými zákony. Snažte se tento vzácný
prostor nebořit, ale buďte jeho součástí. Hrajte si na vílu, na koně, nebo když
bude třeba, přeperte klidně i obra!
9. Zpočátku jsou nejdůležitějšími spoluhráči dospělí, ale pro rozvoj sociálních
dovedností hraje významnou roli hraní
a interakce s vrstevníky. Berte tedy svoje děti často do kolektivu – s kamarády
se naučí dělit se o hry a hračky, reagovat na nepřiměřené reakce soupeřů
nebo se udobřovat.
10. Stále oblíbenější jsou tzv. komplexní hry – soubor několika her v jednom
balení. Jsou sestaveny tak, aby si díky
nim děti procvičily jemnou motoriku,
paměť, logické uvažování nebo základní barvy. Pořiďte si jednu praktickou
krabici, ať máte jistotu, že vám třeba
na cestách nic neschází!

Foto: Shutterstock.com
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dresy & protrička
fanoušky i hráče

www.3KOSHOP.cz
Ohradní 10, Praha 4
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Potisk jménem, číslem nebo logem do 48 hodin.

Předškoláček

NEVZALI VÁM DÍTĚ DO ŠKOLKY
A KONEC RODIČOVSKÉ JE NADOHLED?
Od roku 2005 v naší republice raketově rostla porodnost, což se následně
v tříletém zpoždění odrazilo na přeplněnosti mateřinek. Počet nově narozených
dětí kulminoval v roce 2010 (117 153), nicméně ani další roky nebyla porodnost
nijak malá, což znamená, že situace u zápisu není nikde nijak růžová…
34
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NEÚPROSNÝ BODOVÝ SYSTÉM
Na začátku září tak pocítilo zklamání
mnoho rodičů, kteří ještě doufali, že
se ve školkách uvolní nějaké to místo.
Mohlo se tak stát díky tomu, že každý

rodič směl podat přihlášku do více školek v oblasti, pod kterou územně spadá
jeho trvalý pobyt. Přetlak poptávky nad
nabídkou byl ovšem zejména ve větších
městech stále obrovský a děti byly hodnoceny dle bodového systému, který je
v první řadě opřen právě o věk dítěte.
Primárně tak měly přednost děti čtyřleté
a předškoláci, děti, jejichž maminky měly
potvrzení o nástupu do zaměstnání nebo
ty, které již mají ve školce sourozence,
a posléze pak děti, kterým v době zápisu
byly již tři roky. Zbylo tak velké množství
dětí, jejichž rodičům uplyne rodičovská
dovolená až v průběhu „školního“ roku
a do školky je nevzali.

ZPĚT DO PRÁCE ČI NA PODPORU?
Pro mnohé rodiče je toto noční můra již
v době narození jejich potomka, neboť
se jedná o doslova existenční problém.
Jak co nejrychleji obnovit druhý příjem
v rodině a přitom zajistit tolik potřebnou
péči pro malé dítě? Pokud byla matka dítěte v době otěhotnění v zaměstnaneckém poměru, zaměstnavatel jí ze zákona
drží místo až do chvíle ukončení rodičovské dovolené. Pokud však nenastoupí,
ztrácí nárok a navíc se jí případná podpora v nezaměstnanosti nevypočítává z posledního platu, ale právě z rodičovského
příspěvku. Ukončením rodičovské navíc
rodiči, pokud zůstane i nadále s dítětem
doma, nevzniká nárok na žádnou podporu, pokud se celá rodina nedostane
pod hranici životního minima. Pouze
zdravotní pojištění rodiče, který celý den
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pečuje o dítě, dotyčná pojišťovna hradí.
Jak ovšem nastoupit do práce a nepřijít
tak o garantované místo a příjem, pokud
není k dispozici pravidelná péče o dítě ve
státní mateřské školce?

SOUKROMÉ ŠKOLKY, MATEŘSKÁ
CENTRA ČI CHŮVY
Soukromé školky, mateřská centra či
soukromé chůvy jsou samozřejmě dobré řešení tam, kde nemusíte až tolik řešit rodinný rozpočet. Soukromé školky
poskytují často nadstandardní servis,
např. různé kroužky, výuku cizích jazyků, což vás ovšem vyjde na 5 – 10 tisíc
Kč měsíčně. Dítě ovšem můžete dávat do školky jen některé dny v týdnu
a kombinovat péči třeba s pomocí babiček a dalších příbuzných.
Najmout si můžete rovněž chůvu, kde
platíte péči za hodinu (cca 70 – 130 Kč).
Ne každý si ale chce pouštět do bytu
cizí lidi nehledě na to, že v tomto věku
je pro dítě velmi důležité navazovat
sociální vazby s dalšími dětmi.
Využít tak můžete i služeb mateřských
center. Ta často zřizují právě matky na
mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě. Jsou založena
na principu vzájemné svépomoci, takže
často musí být rodič přítomen společně
s dítětem, ale leckde je možné domluvit
se i jinak. Každopádně zde nemá dítě
zajištěnou stravu, kterou je třeba mít
sebou. Ceny se pohybují od 39 Kč na
hodinu. Problémem může být i dostupnost mateřských center ve vašem okolí.
V současné době je jich evidováno jen
zhruba přes 300. Můžete ovšem s ostatními rodiči založit i vlastní!

konečně nastoupit opět po letech do
práce, chtěli udělat, je dát nuceně výpověď, abyste mohli zůstat doma s dítětem. Rázem byste se dostali na 45%
z čistého měsíčního výdělku.
Pokud se tedy blíží termín nástupu
a výše uvedené možnosti nejsou ve
vaší moci, neváhejte, a spojte se svým
zaměstnavatelem a hledejte možnosti práce ve zkráceném úvazku nebo
z domova.
Příklady možností uvádí Jana Skalková
z útvaru Péče o zaměstnance v ČSOB:
„Důležité je neztrácet hlavu. V klidu si
promyslete možné alternativy, které se
nabízí. Přizvěte do této diskuse partnera, kamarádky, lidi, kterým věříte. Více
hlav víc ví a možná vás společně napadnou řešení, v která jste na začátku ani
nedoufala (např. pomoc s hlídáním dětí
v širší rodině, užší zapojení partnera –
střídání se v péči o dítě atd.) O vzniklé situaci co nejdříve informujte svého
zaměstnavatele – včetně návrhu řešení,
která máte. I Váš zaměstnavatel má už
dnes širší škálu možností (od zkráceného úvazku, práce z domova a dalších
tzv. flexibilních forem práce). Klíčový je pro něj váš zájem a proaktivita.
Důležité je komunikovat – věcně a včas.
Současně také zvážit přínosy a náklady.
Málokomu se podaří hned od začátku
„pouze vydělávat“. Péče o dítě něco
stojí a bezprostředně po návratu z RD
možná budete muset větší část svého příjmu investovat do péče o dítě.
V dlouhodobém aspektu se Vám ale vše
100 násobně vrátí – v podobě udržení
si zaměstnání, prohloubení kvalifikace,
ve vyhlídce postupu na lepší pracovní
místo a tím i větší příjem.
Důležité je udělat první krok a nečekat
na absolutně dokonalé řešení – málokdy přijde. Úspěch naopak přináší krátkodobé zdánlivé „vzdání se něčeho.
Dojde-li přece na variantu, že budete
muset zůstat doma o rok navíc, i zde
máte více možností, jak neztratit kontakt s prací - ať už formou krátkodobých brigád, zapojením se do projektů,
pracovat na svěřených agendách z domova, tak formou prohlubování kvalifikace (kurzy, semináře). Tato investice
do vás samotných vám opět usnadní
pozdější návrat do zaměstnání,“ dodává Jana Skalková.

DOMLUVTE SE PŘEDEM V PRÁCI
Poslední, co byste ve chvíli, kdy máte

Foto: Shutterstock.com

Předškoláček
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DĚTSKÁ

KINETÓZA

Kinetóza je nepříjemný pocit v oblasti žaludku, který může při delší jízdě autem
nebo na lodi narušit dobrý pocit. Mozek je zmaten z různých signálů, které mu
vysílají oči („nepohyblivý prostor“) a orgán rovnováhy („houpe se to“) – a reaguje
nevolností, v nejhorším případě zvracením.
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U dětí je orgán rovnováhy zcela vyvinut asi od 2. roku života. Od té chvíle
mohou trpět kinetózou stejně tak jako
dospělí. Houpání a jízda na kolotoči
jim nečiní problémy, ale silné zrychlení

pro jistotu si přibalte pytlík na zvracení, navlhčenou plenu a náhradní oblečení. Samotné oblečení by mělo být
pohodlné a dítě nesmí nikde svírat.
V autobuse, letadle, lodi si zvolte místo

malým lehkým jídlem - prázdný žaludek je ke kinetóze náchylnější- vhodné
je ovoce, suchary a chleba. Během jízdy
pak dítě může žvýkat žvýkačky, cucat
bonbóny, nebo preparáty s mátou či
zázvorem. Z nich můžete dopředu připravit čaj - máta chutná zřejmě většině
dětí lépe, než zázvor. Čaj se dá popíjet
po douškách také během jízdy.

LÉKY PROTI KINETÓZE

a brzdění v prostoru, uvnitř kterého se
nic nehýbe, vede i u dětí často k závratím, nevolnosti a nutkání ke zvracení.
Tento pocit ještě zesílí činnostmi, které
by vlastně měly postiženého rozptýlit například čtení nebo hraní.

PŘÍZNAKY KINETÓZY A JEJÍ
KOMPLIKACE
Příznaky kinetózy zná asi každý.
Základním příznakem je nepříjemný
pocit v oblasti žaludku. Dalšími příznaky
jsou: zvýšené zívání, bolesti hlavy, bledost, nízký krevní tlak, říhání, plynatost, nadměrná tvorba slin, závratě,
studený pot. Vzhledem k tomu, že při
dlouhé cestě dochází ke srážení krve
v oblasti dolních končetin, patří sem
I otoky, křečové žíly, celková citlivost
nohou. Někdy mohou její příznaky přetrvávat i po skončení cesty - spouštějící
situace (i několikadenní nevolnosti po
návratu z plavby). Kinetóza může někdy plynout i z jiného onemocnění. Objeví-li se kinetóza v situacích, ve kterých
se dříve neobjevovala, navštivte lékaře
k důkladnějšímu vyšetření.

PREVENCE
Nejdůležitější je samozřejmě prevence.
Před cestou můžete užít některý z dostupných léků proti nevolnosti a zvracení, zázvorové bonbony, zázvorové
žvýkačky (seženeme je v obchodech
s biopotravinami nebo na internetu),
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uprostřed - kde jsou pohyby nejmenší.
Konkrétně v autobuse s dítětem sedejte na sedadla nad předním kolem
na pravé straně - s možností výhledu
ho nevystavíte takovým otřesům, jaké
jsou v zadní části autobusu. Ve vlaku
si sedejte co nejvíce do středu vagonu
ve směru jízdy a snažte se, aby se dítě
nedívalo z okna. Nevolnost na lodi (tzv.
mořskou nemoc) zmírníte pobytem ve
středu lodi, snažte se moc nepohybovat
a dívejte se na nebe, pohled na vlny nevolnost zhoršuje. V letadle je nevolnost
spíše vzácností, nejstabilnější sedadla
jsou v místech mezi křídly. Někdy jedinou možností, jak nevolnost vyloučit,
je usnout - raději cestujeme přes noc.
V noci systém rovnováhy reaguje méně
citlivě na vnější podněty - dítě kritickou situaci prospí. Ve vozidle zajistěte
dostatečný přísun čerstvého vzduchu,
rozhodně v něm nekuřte, snažte se pozorovat co nejvzdálenější bod ve směru
jízdy - horizont a naplánujte si dostatečné množství přestávek (minimálně
každé 2 hodiny): pro odpočinek, vyřádění se, pro načerpání kyslíku a provětrání, maličkosti k jídlu. Dětem se
může se líbit počítání hor nebo mraků.
Pro rozptýlení můžete s nimi hrát poslechovou hru nebo poslouchat hudbu
(přes sluchátka). Ujistěte se, že se dítě
před cestou nají lehkých potravin, vyhýbejte se tučným jídlům, sladkostem
a přeslazeným limonádám. Začněte

Má-li dítě sklon k nevolnosti při cestování, nachystejte si preventivně léky
s antiemetickým účinkem, tzv. antihistaminika. U kinetóz se používá dimenhydrinat a moxastin. K omezení tlumivého účinky je moxastin kombinován
s kofeinem. Tato léčiva jsou vhodná jen
ke krátkodobému podávání, při používání delším než 2-3 dny je vhodné
konzultovat další podávání s lékařem.
Dětem ve věku 2- 6 let se podává 1/4
tablety, ve věku 6 -15 let 1/4-1/2 tablety. První dávka se užije 60 minut před
začátkem cesty, při dlouhotrvajícím
cestování se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2-3 hodin. Účinná
látka dimenhydrinat účinkuje obzvláště
rychle jako žvýkačka a tím je možné ji
začít žvýkat teprve u prvních příznaků.
Účinek nastupuje 15-30 minut po začátku žvýkání a přetrvává 1-3 hodiny.
V případě potřeby se žvýká 1 perorální guma po dobu asi 10 minut, potom
se vyplivne. Mimo to se nabízí i použití
homeopatik. Z přírodních prostředků
se jako velmi účinný jeví zázvor a extrakty z něho.

AKUTNÍ KINETÓZA
Pokud nic nezabírá a vašemu malému se v autě udělá špatně: Nejpozději
v tuto chvíli je nutná přestávka na čerstvém vzduchu. Nechte své dítě hluboce
nadechnout a vydechnout: a sice ústy.
Něco mu vyprávějte, abyste jej rozptýlili. Dejte mu vodu a něco slaného na
křupání (slané tyčinky, krekery). Má-li
silné potíže s krevním oběhem (bledost,
studený pot), dejte mu studený obklad
na čelo a zátylek a položte jej. Mějte
i přesto připravené plastové sáčky - pro
případ, že si na další odpočívadlo budete muset chvíli počkat.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Schutterstock.com, zdroj: web.
vitalion.cz, ordinace.cz, vasedeti.cz
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PORUCHY UČENÍ

LZE ZVLÁDNOUT I HRAVOU FORMOU
Učí se vaše dítě špatně? Než nad ním zlomíte hůl, pátrejte, proč se mu nedaří.
Možná potřebuje odbornou pomoc.
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Specifické poruchy učení zpravidla odhalí až nástup do školy. Počet žáků,
kteří se potýkají s problémy při čtení
a psaní, odhadují učitelé až na 20 procent. Ačkoli dyslexie a dysgrafie nijak
nesouvisejí s inteligencí, hned v první
třídě dítěti působí zásadní problémy
s výukou i vlastní psychikou. Včasná
diagnostika odborníků z pedagogicko-psychologické poradny a správný přístup rodičů k domácímu učení ušetří
takovým dětem hromadu trápení a pocitů méněcennosti.
Chlapci jsou na tom podstatně hůř, poruchy učení je postihují až desetkrát
častěji než děvčata. Podle údajů ministerstva školství trápí specifické poruchy učení pět procent dětí, avšak podle
zkušeností pedagogů má v různé míře
potíže každý pátý žák. Děti s dyslexií
a dysgrafií si pletou tvarově podobná
písmena, nerozumějí obsahu textu,
čtou zbrkle a slova si domýšlejí nebo
naopak neúměrně dlouho zůstávají
u hláskování a slabikování. Při psaní
vynechávají písmena a zapomínají na
diakritiku. Obě poruchy jsou často vzájemně propojené a souvisejí také s nízkou soustředěností dítěte.
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Přístup rodičů k dítěti je pro jeho zdravý vývoj zásadní. Vždy by z jejich strany
mělo cítit důvěru a motivaci k dalším
činnostem. Nutit dyslektické děti k neustálému čtení a psaní ve stylu „dril tě
naučí, málo se snažíš“ je naprosto zbytečné.
Děti, které mají problémy a nejsou
schopny se učit, jsou unavené, neklidné
a ve zvládání učiva selhávají. V budoucnu pak nemají šanci vystudovat dobrou
školu nebo vykonávat práci, která by je
těšila. Proč k takovému stavu dochází
a existuje vůbec nějaké řešení?

JAK PROBLÉM ŘEŠIT...
Dítě se neučí špatně proto, že vám chce
dělat naschvály anebo vás rozčílit. Často za to ani nemůže. Jestliže si dítě plete písmenka, pomalu čte a píše, domýšlí
si slova anebo si nepamatuje přečtený
text, chybí mu základní dovednosti,
bez kterých se nemůže naučit nic. Jak
se pak má třeba z učebnice vlastivědy
naučit pasáž, když jí nerozumí? Tato
neschopnost číst a psát se pak odráží
i v dalších předmětech.
Specifické poruchy učení (SPU) jsou
charakterizovány jako neschopnost neučit se určitou dovednost
pomocí standardních výukových

metod. Nejčastěji jsou:
dyslexie – poruchy čtení
dysgrafie- porucha psaní
dysortografie- porucha pravopisu
dyskalkulie- porucha matematických
schopností
Jelikož se k vývojovým poruchám učení přidružují ještě jiné potíže spadající
pod lehké mozkové dysfunkce (nejčastěji porucha pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADD/ADHD), potíže ve škole
s chováním dítěte (dítě může být kvůli
svým potížím lehko podrážděné, vstupuje do hádek či konfliktů s vrstevníky,
spolužáky, učiteli apod.), uplatňují se
při léčbě psychoterapeutické postupy.
Při nápravě specifických vývojových poruch učení se taky využívá tzv. metoda
EEG biofeedback, při kterém dochází
ke stimulaci mozkových center potřebných ke konkrétnímu úkonu. Podstatou metody EEG biofeedback je aktivní
snaha dítěte regulovat frekvence elektrické aktivity s využitím speciálního
počítačového programu. Dítě při hraní
speciální počítačové hry se učí regulovat svoje mozkové funkce. Metoda je
pro děti zároveň lákavá, protože probíhá hravou a pro děti zajímavou formou.
Při jakýchkoli potížích manifestujících
se ve zhoršeném školním výkonu, ale
třeba i v nežádoucích sociálních projevech ve škole (podrážděnost, konflikty
se spolužáky apod.) je dobré kontaktovat
Pedagogicko-psychologickou
poradnu, která se specializuje kromě
jiného i na vývojové poruchy učení
a dyslexii.
Vyzkoušet můžete i centra, která nabízejí individuální pomoc při řešení
studijních problémů pomocí specializovaného individuálního doučování.
Doučovací program je zaměřen především na problémy se čtením, psaním,
pravopisem a matematikou, ale oslovuje zároveň studentovu schopnost
se učit a zvládat problémy spojené se
studiem. Během doučování se vyplní
mezery v jeho základech a odstraní se
případná nepochopení a zmatky Student je pak schopný zvládat společnou
výuku kolektivu ve škole, což přispěje
ke snadnější a efektivnější práci pedagogů v běžných třídách.
Foto: Shutterstock.com

„S doučováním jsme byli spokojeni. Jolanka se zlepšila ve čtení, přestala si plést
písmenka. Celkově se zlepšila v českém jazyce. Doučování bych doporučila všem,
kteří mají jakýkoli problém s učením a nevědí si s tím rady, jako tomu bylo v našem případě. Velice bych chtěla poděkovat slečně Kamile za její přístup, ochotu
a vstřícnost.“
Miloslava Kyliánová, maminka Jolanky – 8 let
„Nejvíc mě tu bavilo čtení, doplňovačky a pexeso. Zlepšila jsem se ve čtení, diktátech a doplňovaček.“
Jolanka – 8 let
„Bylo to velmi dobré. Naučila jsem se číst a líp učit. Moc mě to bavilo. Ve škole
už se mi neposmívají. A nejvíc mě bavilo modelování. Dělala jsem: čtení, psaní,
modelování. Psala jsem si body za každé správné cvičení.“
Nikolka, 9 let
„Moc bych chtěla Verunce z BASICu poděkovat za trpělivost s Nikčou. Hodně
jste nám oběma pomohla. Nikča se moc zlepšila ve čtení i v diktátech. A mě jste
naučily s ní zacházet tak, abychom to zvládaly obě. Ještě jednou moc děkuji.“
Marcela K., maminka Nikolky – 9 let
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Monika Seidlová
Pepa

na motivy stejnojmenného filmu
Příběh je umístěn do sevřeného rámce několika minut, kdy se hlavní hrdina –
v situaci značně paradoxní – ocitá v kómatu. Před očima mu probíhá celý život,
a to již od fáze prenatální. Je to život outsidera, jemuž se téměř nikdy nedaří,
který od dětství až do této chvíle střídá fáze naděje a jejího nenaplnění, průšvihů, nedorozumění a trapností. Přitom jde o člověka čistého, plného ideálů
– ideálů nijak „velkých“, ale lidsky všedních, těch nejpřirozenějších – touhy po
hezkém vztahu, rodině a dětech, po životě s opravdovými nezištnými přáteli.
Všichni po naplnění těchto ideálů toužíme a alespoň čas od času nám je osud
nadělí. Pokud nejsme vyslovenými smolaři…
V novele se líčí ve zkarikované podobě různě pokřivené lidské vztahy. Ty ve
většině případů nejsou výsledkem zlé vůle, ale spíše neobratnosti a neschopnosti žít svůj život opravdově, umět se vůči druhému otevřít. Vlastně jen Pepa,
smolař, ale v podstatě věčný optimista, to neustále zkouší. Zdá se, že marně,
ale nakonec dostane novou, velmi zvláštní šanci.
Novela – jakási černá komedie – vychází ze scénáře Jána Nováka a Jaroslava
Sauera k filmu Pepa. Smolařem proti své vůli.
Vydává Cattacan a DonArt production v edici Biograf

O autorce:

Monika Seidlová se narodila v roce 1967 v Praze, vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor publicistika. Pracovala v Československém rozhlasu,
v několika časopisech, ve zpravodajské agentuře, v televizi. Průběžně píše pro
různé časopisy rozhovory se známými osobnostmi, natáčí reportáže pro televizní pořad TOP STAR magazín, psala scénáře pro televizní seriál Ohnivý kuře.
Má ráda černé kafe, červené víno, žluté růže nebo tulipány, barevné tenisky,
tmavě modrý humor. O svých životních peripetiích, zážitcích i soužití se dvěma
kocoury píše fejetony pro svůj blog Kecka s deckou.
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VYSPALÉ

DÍTĚ,
ROVNÁ SE
VYSPALÁ MÁMA…
„Včera mi volala babička malého chlapečka. Jsou mu dva roky a už několik nocí se nevyspal. Viděl v noci postavy a bál se. Babička měla doma přístroj Somavedic, tak ho dovezla
k dceři. Druhý den jí vnouček volal, že konečně celou noc spal. Spokojená byla samozřejmě
i maminka – protože vyspalé dítě, rovná se vyspalá máma…,“ vyprávěl při našem posledním
rozhovoru Ivan Rybjanský.

Když si koupíte televizi, poznáte hned, jestli funguje. U přístroje, který neutralizuje elektrosmog, geopatogenní zóny
a harmonizuje vodu, to okamžitě poznají jen vnímavější
jedinci. Mezi ty děti ale rozhodně patří. Takže zatímco dospělým trvá někdy až měsíc, než jejich tělo na vibrace Somavedicu zareaguje, děti často pociťují úlevu již po první noci.

O co se vlastně jedná?
V předchozích vydáních časopisu jsme představovali unikátní vynález léčitele Ivana Rybjanského, který je sestrojen
na principu řízeného uvolňování energie polodrahokamů – ty díky vzájemně se podporujícím frekvencím „čistí“ okolní prostředí od elektrosmogu, či účinku geopatogenních zón. Po celém světě se jej prodalo víc než 13 000
kusů. Somavedic sklízí úspěchy nejen v Česku, na Slovensku
a v Německu, ale i v Japonsku.
Jelikož přístroj funguje na jemnohmotné úrovni, která
není na rozdíl od programu v televizi viditelná, snaží se výrobce možnou prvotní nedůvěru, která je v tomto případě
celkem pochopitelná, odbourat tím, že jde cestou „ukazování, prokazování a dokazování“. Ostatně zakladatel
společnosti je vystudovaný matematik a fyzik a na exaktní
výstupy si potrpí.
Jakým způsobem přístroj pracuje a jak může i malým dětem
zajistit nerušený spánek krásně vysvětluje známá léčitelka

Teal Swann, která několikrát navštívila i Česko. „Země, která
je ve své podstatě živoucí organismus, není vždy a všude
jen v souladu. Jako každý organismus má i ona své oblasti
,nemoci´ a ,zdraví´. Těm disharmonickým oblastem říkáme
geopatogenní zóny. Když se organismy, které žijí na Zemi,
dostanou do těchto oblastí, celková energie těchto míst
v nesouladu ovlivní tyto organismy tak, že budou rovněž
v nesouladu. Nejvíce ze všeho ovlivňují imunitní systém.
Tento stav nesouladu způsobuje kolísání magnetického
pole Země a jejích meridiánů, což způsobí nemoc nebo jiné
symptomy, které organismu v tomto místě neumožňují být
v pořádku. V některých místech je tato energie proudící
ze středu Země mnohem blíž jejímu povrchu, a to vytváří
geopatogenní zónu,“ vysvětluje Teal Swan, která je díky
svému rozvinutému mimosmyslovému vnímání velmi citlivá na všechny možné vibrace.
Právě proto jí tolik učaroval český Somavedic. „Všimla jsem
si, že Somavedic pracuje nejlépe uvnitř budov. Budovy jsou
ovlivněné geopatogenními zónami, ale také čímkoliv, co
se v té budově stalo a způsobem, kterým byly navrženy.
Přístroj v těchto budovách vytváří zdravé prostředí. Zabraňuje stagnování energie. Když se v domě stane něco jako
sebevražda nebo jiná tragédie, frekvence extrémní energie této události se k tomu domu “přilepí“. Energetický
vzorec, který je zde otištěn, lidi výrazně ovlivňuje. Soma-
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vedic ale tyto energetické vzorce neutralizuje. Neodstraní
je, ale neumožní tomuto energetickému vzorci, aby se dostal k lidem, kteří jsou v prostoru, kde je umístěn. Je jako
štít,“ vysvětluje rodačka ze Santa Fe a dodává: „Když je
řeč o štítu, lidé jsou velice ovlivněni elektronikou v domě
a Wi-Fi. Moje osobní nejoblíbenější využití tohoto zařízení
je právě pro elektromagnetický smog. Osobně jsem pozorovala, jak Somavedic tvoří ochranný štít před zářením
z elektronických zařízení a restrukturalizuje vzorce, které
z nich proudí, takže zbytek místnosti a lidé v té místnosti
nejsou těmito potencionálně škodlivými proudy zasaženi.
Kdybych to měla shrnout, Somavedic zkrátka harmonizuje energetické vzorce.“

Flinstounovskej počítač
„Já tomu s nadsázkou říkám Flinstounovskej počítač. Jeden kámen dělá paměť, jiný vysílač, některý je procesor,
další jsou baterky. Každý minerál má svou přesnou funkci
a určitou věc ve svém okolí tou frekvencí dokáže napravovat, rovnat či odstraňovat bloky, ať už to nazveme jakkoliv.
Dnes je v Somavedicích řádově přes dva a půl miliónu frekvencí, které neustále kolují a skenují prostor a lidi okolo
sebe, flóru i faunu a snaží se v podstatě odstraňovat ty
energetické bloky, které brání správnému fungování organismu,“ říká o svém vynálezu šéf společnosti Somavedic

Technologies Ivan Rybjanský.

Technologie z Atlanty
S přístrojem pracuje rovněž třeboňský léčitel Jan Betko.
Ten je z jeho působení nadšený.
„Somavedic Medic Uran má pozitivní vliv na otevírání
čaker, harmonizaci aury člověka, škodlivé elektromagnetické záření, fungování obou mozkových hemisfér, zvyšování životní energie člověka, zlepšuje koncentraci… Somavedic v tuto chvíli nelze podle Jana Betka s ničím srovnat.
„Podobné technologie zde byly možná za Atlantidy nebo
Lemurie,“ říká a dodává: „Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké. Dokáže
rovněž čistit osobní morfogenetické pole člověka a upravovat DNA. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla.
Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře
obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem
území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty
má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací
jemnohmotného těla člověka než ostatní modely a také
celkově působí intenzivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás
neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika:
Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.“

Zdraví

JAK DOSÁHNOUT
ZÁŘIVÉ POKOŽKY
Není žádným překvapením, že se cítíme dobře tehdy, když se dobře cítí naše
pokožka. Pokud víme, jak si udržet čistou pokožku, můžeme bez obav vyrazit do
ulic bez make-upu, pořídit si usměvavé selfie nebo dokonce přijímat komplimenty,
jak skvěle naše pleť vypadá... Jak ale dosáhnout toho, aby bylo všechno tak, jak
má být?
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Pěstěného a zdravého vzhledu pleti lze
dosáhnout pouze pravidelnou každodenní péčí, kterou se rozhodně nevyplatí šidit. Základní fáze péče o pleť by
měly být denně prováděny s pečlivostí.
Ranní čištění pleti by mělo být důkladné. Z povrchu pokožky odstraníme pleťovým mlékem odumřelé kožní buňky
a zbytky nočního krému, pleť osvěžíme
tonizační pleťovou vodou. Denně je
nutné chránit pleť denním hydratačním
ochranným krémem, nejlépe s ochranným faktorem proti UVA a UVB záření,
který pleť nejen chrání, ale také hydratuje a zároveň slouží jako základ pod
podkladový krém (make-up). Denní
krém nanášejte nejenom na obličej ale
také na krk. Oddálíte tak vznik vrásek
na krku. Základem je tedy vždy dobrá
hydratace pleti, vysušená pleť nikdy
dobře vypadat nebude…
Pokud je pleť suchá, případě citlivá, je
výhodnější vynechat při hygieně obličeje běžnou vodu - chlor, který obsahuje,
pokožce neprospívá.
Teprve na dobře vyčištěnou a denním
krémem ošetřenou pleť můžeme použít krášlící prostředky z dekorativní kosmetiky a dosáhnout tak mladistvějšího,
zářivějšího vzhledu.

PÉČE O TĚLO
Pravidelná péče o pokožku těla zcela
přirozeně následuje pravidelnou péči
o pleť. Neměly zapomínat na aplikaci
tělového mléka, nebo tělového krému po každé koupeli či sprše a používání kvalitních sprchových gelů, které
pokožku nevysušují. Jednou týdně je
vhodné na celé tělo použít abrazivní
přípravek, který zajistí pokožku jemnou
a hladkou. Pozornost věnujte zejména
oblastem, jako jsou lokty či kolena.
Nejvíce trpí pokožka rukou. Ruce jsou
důležitou součástí našeho těla, na které se často zapomíná. Právě ruce však
nejlépe prozradí věk ženy. Po každém
mytí nezapomeňte použít výživný krém
na ruce. Je důležité (hlavně v letních
měsících) aby obsahoval ochranný sluneční faktor (SPF).
Další opomíjenou součástí těla bývají
nohy. A přitom péče o ně jim dodává
nejen krásu, ale především pohodu.
O nohy bychom měly pečovat pravidelně jednou týdně a to tak, že odstraníme odumřelou vrstvu pokožky (pemzou nebo speciální škrabkou na nohy)
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a ošetříme hydratačním krémem.

A NA ZÁVĚR 6 TIPŮ PRO
ZÁŘIVOU POKOŽKU.
•

Hydratujte, hydratujte, a ještě jednou hydratujte.
Hydratujte pokožku ráno, v poledne
a večer. Kromě každodenní hydratace
těla nezapomínejte svou pozornost věnovat také jemné pokožce, na kterou
se často zapomíná, například na rukou
a nohou.
•
Zbavte se pocitu suchosti.
Chraňte suchou pokožku. Používáním
hedvábně jemných tělových mlék dosáhnete zdravé a zářivé pokožky v jakémkoli ročním období.
•
Dopřejte pokožce tu správnou
péči.
Trápí vás mastná pokožka? Vyzkoušejte hydratační přípravky na vodní bázi.
Díky tomu bude vaše pokožka hydrato-

vaná, ale nezatížená olejovým složením
•
Rozzařte zašedlou pokožku.
Svou pokožku rozzařte pomocí každodenní aplikace hydratačního přípravku.
Velkou službu jí prokáže složení s bambuckým máslem a vanilkou, které ji zanechá jemnou a hedvábně hladkou.
•
Pijte dostatek vody.
A jaký je tedy vítězný tip pro zářivou
pokožku? Hodně pijte. Odborníci si nedělají legraci, když tvrdí, že pití dostatečného množství vody, což znamená 1,
6 litru pro ženu za den, je pro překrásnou pokožku zásadní
•
Zlepšete kvalitu svého spánku.
Díky dostatku spánku nebude vaše pokožka vypadat unaveně a namáhaně.
Navíc budete mít lepší náladu! U postele byste neměli mít telefon a závěsy
nebo rolety by měly být v noci zatažené
Foto: Shutterstock.com

Každá
pokožka
si zaslouží
jemnost.

100 %

jemných čisticích
složek

0mýdla%
1/4

hydratačního krému

Objevte ten rozdíl s Dove.
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LÉTO

S DOMÁCÍM

MAZLÍČKEM
Blíží se léto a s ním přichází i plánování
očekávané dovolené. A s jejím plánováním se
v mnoha českých rodinách pojí také zásadní
otázka – bude cestovat zvířecí mazlíček
s námi, nebo mu zajistíme hlídání doma?
V každém případě, aby dovolená nebyla spíše
starostí než radostí, je nutné nás i mazlíčka
včasně a řádně připravit. Na co vše by tedy
chovatelé měli myslet? Podle veterináře
by lidé měli kromě kontroly platnosti
očkování myslet i na prevenci zvířete
před hrozbou vnějších i vnitřních
parazitů. A to ať už berou svého
mazlíčka s sebou nebo jej přenechají
k hlídání známým či v profesionálním
zvířecím hotelu.
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TĚŽKÉ ROZHODOVÁNÍ – VZÍT
MAZLÍČKA ČI NEVZÍT?
Zásadní podmínkou při rozhodování,
zda vzít či nevzít mazlíčka na dovolenou s sebou, je často velikost zvířete.
U malých a středních plemen psů, která
jsou na vaši společnost a častou změnu
prostředí více zvyklá, nebude cestování
takový problém. Avšak, u velkých plemen, která jsou naopak zvyklá na do-

krát tak důležitá. Pokud budete trávit
dovolenou v tuzemsku, mazlíčkovi postačí řádně vyplněný očkovací průkaz,
pokud pak vyjíždíte za hranice České
republiky, zavčasu se ujistěte, že má váš
mazlíček platný Petpassport, obsahující
všechny důležité informace. Pokud si
nejste jisti podmínkami výjezdu se zvířetem pro příslušnou destinaci, nejlépe
si tak informace prověříte na Státní veterinární správě anebo na ambasádě
příslušné země. Neméně důležitou věcí
při výjezdu za hranice je pak povinné
očkování proti vzteklině.

POKUD S SEBOU NA JIH BEREME
PSA, JE POTŘEBA MYSLET I NA
RIZIKO KOMÁRŮ

mácí prostředí, by mohla být dovolená
dokonce až přítěží. To samé obecně
platí i pro kočky. V takovém případě se
nebojme mazlíčka raději nechat doma,
u známého, nebo ve zvířecím hotelu,
kde bude situaci snášet lépe. Další důležitou podmínkou ke zvážení je, zdali
vaše cílová destinace a její okolí povoluje pobyt a pohyb zvířat, což v dnešní
době není samozřejmostí. A v neposlední řadě je potřeba zohlednit také
plánovaný program na dovolené. Nebude pro zvíře spíše zdrojem stresu než
radosti? I podle toho by měli chovatelé
zvážit obě varianty.

NA DOVOLENOU SPOLEČNĚ
S MAZLÍČKEM
Po rozhodnutí, že mazlíček může
dovolenou bezstarostně absolvovat
s vámi, je příprava mazlíčka (ve většině
případů nejčastěji psa) na cestu dva-
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Důležité je také myslet na ochranu zvířete před vnějšími parazity, přičemž
ideální jsou přípravky s repelentním
účinkem (vybrané obojky a spot-ony),
které zabrání přisátí parazita a tím
chrání psa i před přenosem nebezpečných onemocnění. Pokud je cílovou
destinací jih Evropy, je potřeba si uvědomit, že zdravotní riziko představují
nejen klíšťata, ale také bodavý hmyz.
V zahraničí musíme dbát na prevenci i před vnitřními parazity
a být možná ještě ostražitější než
u nás. Pro psa bude v novém prostředí
mnoho nových vjemů a s tím i souvisejících rizik, které jim hrozí díky vnitřním
parazitům. Dospělý pes by měl být odčervován pravidelně alespoň jednou
za tři měsíce. Je tedy potřeba zkontrolovat záznam posledního odčervení
a buď psa odčervit před odjezdem na
dovolenou, nebo si vzít vhodný přípravek s sebou.

JAK ZABALIT CESTOVNÍ ZAVADLO PRO ZVÍŘE A JAK SPOLEČNĚ
PŘEŽÍT CESTU NA DOVOLENOU
Nedílnou součástí vycestování zvířete je také sbalení zvířecího zavazadla,
které by mělo obsahovat rezervní obojek, postroj a vodítko, pelíšek, misky na
jídlo a vodu, očkovací průkaz anebo
Petpassport, lékárničku první pomoci
a případně další léky, které mazlíček
pravidelně užívá.
Při samotné cestě potom nesmíme
opomenout ani bezpečnost. A to jak
naší, tak vašeho mazlíčka, a proto pro
převoz využijme speciálních bezpečnostních kšírů anebo převozní klece.

Speciální pozornost, po celém průběhu
cesty, potom věnujme pitnému režimu,
který musí stejně tak jako my, dodržovat i pes či kočka. Abyste usnadnili
dovolenou sobě i zvířátku, zabalte mu
s sebou krmivo na celou dobu dovolené; vy nebudete muset trávit čas hledáním obchodů pro zvířata a váš mazlíček
si pochutná na osvědčené stravě, na
které je zvyklý z domova.

MAZLÍČEK ZŮSTANE DOMA –
JAK ZAJISTIT JEHO KLIDNÉ PŘEČKÁNÍ DO VAŠEHO NÁVRATU?
Po rozhodnutí, že pro mazlíčka bude
lepší si užívat léto v domovině, je třeba zajistit pár nezbytných opatření pro
klidné přečkání zvířete po dobu vaší
nepřítomnosti. Opět je důležité neponechat nic náhodě a zkontrolovat, zda
je zvíře řádně odčerveno a chráněno
před vnějšími parazity. Pokud má pes
nasazen dlouhodobě antiparazitární obojek, je de facto o starost méně.
Pokud mu pravidelně aplikujete antiparazitikum, je potřeba jím vybavit
a správně instruovat také lidi, kterým
psa po dobu své nepřítomnosti svěřujete. V případě vnitřních parazitů opět
platí zkontrolovat datum posledního
odčervení a zvíře ideálně odčervit ještě
před předání k hlídání.
Pro komfort zvířete potom seznamte
dočasného opatrovatele vašeho zvířete se základními instrukcemi, jako
například co má mazlíček rád, na co je
zvyklý, pokud má obvyklý denní harmonogram a podobně. V neposlední
řadě nezapomeňte opatrovateli zajistit
obvyklou stravu mazlíčka, aby změnu
prostředí, nebo vaší nepřítomnost, snášel co nejlépe.
V případě pejska je nutné vyřešit pravidelné venčení, tak jak je zvyklý. V případě kočičky mnohé zjednoduší, pokud
máte v koupelně instalovanou kočičí
toaletu, která pro osobu, která bude
hlídat znamená minimální zátěž a pro
kočku maximální komfort. Například
kočičí toaleta Catgenie funguje automaticky: splachuje výkaly, sama se umyje a vysuší. Majitel kočky a automatické
kočičí toalety nemusí pro její hygienu
a vlastní čistou domácnost udělat nic
víc, než tu a tam stisknout některé tlačítko a doplnit sanitační roztok.
Foto: Shutterstock.com
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ZÁNĚTY A INFEKCE...
Záněty dělohy, vaječníků a vejcovodů, se kterými ženy nejčastěji navštěvují
ordinaci gynekologického lékaře, jsou v odborné terminologii zařazeny do
skupiny tzv. zánětlivých onemocnění malé pánve (v gynekologii je hojně rozšířen
anglický název Pelvic Inflammatory Diseases a jeho zkratka PID). Bohužel
neexistuje mnoho žen, které bys tím neměly zkušenost…
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kovaných zánětech to už je dokonce
celá polovina.

NEJČASTĚJI ZA TO MOHOU
CHLAMYDIE
S narůstajícím počtem sexuálních partnerů se zvyšuje riziko výskytu zánětlivých onemocnění malé pánve. Rizikem
ale muže být také nitroděložní tělísko.
Příčinou všech těchto zánětů je přenos
bakterií, ve 40% případů to jsou bakterie označované jako chlamydie. Tyto
bakterie jsou také mimořádně tvrdošíjné a ze strany lékaře i pacientky vyžadují zvláštní pozornost a léčbu. Plných
70% žen s neplodností způsobenou neprůchodností vejcovodů má totiž protilátky proti chlamydiím, což znamená,
že v minulosti prodělaly chlamydiovou
infekci. U mužů jsou chlamydie až ve
dvou třetinách případů příčinou zánětů močové trubice. Chamydiová infekce
tedy ohrožuje oba partnery!

NEZBYTNÁ POMOC LÉKAŘE

Pokud takové onemocnění propukne
v plné síle, nemocná žena mívá vysoké
horečky nad 39 stupňů provázené zimnicí, je malátná, trpí nechutenstvím
nebo nevolností, trápí ji hnisavý výtok
a neustálé nucení na moč. V tomto stavu
je nebytná její hospitalizace.

NE VŽDY JE SNADNÉ ZÁNĚT
ROZPOZNAT
Ve většině případů však zánětlivá
onemocnění malé pánve neprobíhají
zdaleka tak dramaticky. Mezi nejčastější příznaky patří nažloutlý nebo nazelenalý, nepříjemně páchnoucí poševní
výtok, zesílené menstruační bolesti
a nepravidelná menstruace, bolesti
po pohlavním styku, které bývají někdy provázeny krvácením, a křečovité
bolesti především na pravé nebo levé
straně podbřišku. Problémem ovšem
je, že některé ženy pozorují jen nepatrné příznaky a v ojedinělých případech
dokonce žádné (trpí takzvanou tichou
formou PID), jejich celkový zdravotní
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stav je však přesto ohrožen. Proto je
důležité při sebemenším podezření na
zánět v oblasti podbřišku navštívit gynekologa.

HROZBA NEPLODNOSTI
Záněty dělohy, vaječníků či vejcovodů
postihují především ženy v produktivním věku, nejčastěji mezi 20 až 35 rokem. Ty také bývají nejvíce ohroženy:
jeden prodělaný zánět - zejména není-li včas rozpoznán a správně vyléčen
- totiž sedmkrát zvyšuje riziko tzv. mimoděložního těhotenství. Vejcovody
se mohou stát v důsledku zánětu pro
oplodněné vajíčko neprůchodnými.
Přibližně 12% žen tedy trpí po prvním zánětu neplodností a tento podíl
se dramaticky zvyšuje s každým dalším
prodělaným zánětem v oblasti malé
pánve. Tyto záněty se totiž často vracejí, zejména tehdy, nebyl-li zánět zcela
doléčen. Po druhém prodělaném zánětu se stává neplodnými už téměř třetina takto postižených žen a po více opa-

Lékař-gynekolog má ke stanovení diagnózy zánětu větší množství prostředků. Při palpačním vyšetření (vyšetření
dotykem) lze zjistit místo, ze kterého
se šíří intenzívní bolest. Zvýšená teplota, sedimentace a vyšší počet bílých
krvinek jsou dalšími indikátory probíhajícího zánětu. V poslední době se zánět zjišťuje také takzvaným vyšetřením
CRP. Výtěr z pochvy a děložního krčku
umožňuje kultivaci vzorku přítomné
bakterie; její určení pak vede ke stanovení nejúčinnější léčby.
Zánětem postižená žena dostává léky
proti bolesti, v akutní fázi zánětu by
měla dodržovat klid na lůžku a přijímat
dostatečné množství tekutin. Hlavním
lékem v boji proti bakteriím, které zánět vyvolaly, jsou antibiotika. V případě
mimořádně silného vzplanutí zánětu
je nezbytná hospitalizace. Zánětlivá
onemocnění malé pánve bývají úporná a ne vždy je první léčba antibiotiky
ihned účinná. To platí zejména pro chlamydiové infekce, jejichž původce často
v organismu přetrvává i po prodělané antibiotické léčbě. Zánět tak často přechází
do chronické formy. Proto by pacientka
měla vždy dbát pokynů lékaře a dobrat
celou dávku antibiotik až do konce, a to
i v případě, že už subjektivně nepociťuje
žádné obtíže. Nedodržení těchto pokynů
zvyšuje riziko opakovaného zánětu.

Pálení při močení?
Časté nucení? Bolest při močení?
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Lék k vnitřnímu užití. Účinnými složkami jsou výtažky z nati zeměžluče, kořene libečku a listů rozmarýnu. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Žádejte ve své lékárně.
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KVASINKOVÁ INFEKCE
Pokud už žena nemá zkušenost se
zánětem, jistě se setkala minimálně
s kvasinkovou infekcí. S věkem se navíc
poševní prostředí mění a jeho přirozená obranyschopnost klesá, takže první
potíže se mohou objevit kdykoliv. O co
se vlastně jedná?
Přirozené prostředí pochvy je kyselé,
což způsobuje přítomnost mléčných
bakterií druhu lactobacillus. Tento mikroorganismus chrání vnitřní prostředí
pochvy od nepříznivých vnějších vlivů.
Pokud je ovšem přirozené prostředí
z nejrůznějších důvodů narušeno, může
se zde přemnožit jiný mikroorganismus
- kvasinka candida albicans. Ta se v našem těle vyskytuje zcela běžně, máme
ji ve střevech, v ústech, některé z nás
dokonce i přímo v pochvě. V malém
množství nám nijak neškodí, přemnoží-li se ale, vzniká kandidóza, tedy právě
kvasinková infekce pochvy.
Výkyv bakteriální rovnováhy pak jednoznačně pocítíte úmorným svěděním
a pálením, nepříjemným výtokem – bělavým a hrudkovitým a zápachem. Oblast genitálií může být nateklá, zarudlá
a stydké pysky mohou být pokryté bílým lesklým povlakem. Časté jsou i pálení a bolest při styku a močení.
Už víme, že kvasinkovou infekci vyvolá
změna přirozeného prostředí v pochvě.
Jenže v důsledku čeho vznikne? Důvodů
je mnoho. Jednou z příčin je užívání širokospektrálních antibiotik, které hubí
v těle bakterie – a to nechtíc i ty prospěšné. Proto se radí, že při užívání antibiotik (a po nich) je nutné dodat tělu
laktobacily.
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Další příčinou je oslabení imunitního
systému, v důsledku dlouhodobé nemoci, nachlazení, stresu, nedostatku
spánku... Právě konec zimy je z tohoto
ohledu rizikové období. Proto je dobré
brát různé vitamíny a doplňky stravy,
které imunitní systém zase nakopnou.
Bohužel si často za vznik poševní infekce
můžeme samy. Vzniká v důsledku nedostatečné hygieny, nebo naopak její nadmíře, nebo díky příliš parfémovaným
hygienickým přípravků (nejen sprchové
gely a mýdla, ale i parfemované vložky
a voňavý toaletní papír), které pro mytí
intimních oblastí nejsou vhodné.

JAK SE LÉČÍ?
K léčbě akutních vaginálních mykóz
jsou běžně používány léky a prostředky
– tzv. antimykotika. Mnoha ženám se
však mykózy včetně velmi nepříjemných potíží, jako jsou svědění, výtok,
pálení, bolest při pohlavním styku nebo
bolest při močení, i po této léčbě neustále vracejí.
V takovém případě nestačí léčit pouze
samotnou mykózu, ale i problém jejího
opakování. Odpověď je třeba hledat
především v imunitě. Ženy s opakovanými mykózami mají zpravidla určité
problémy s „lokální imunitou“ ve vaginální tkáni. V tomto případě jsou dobré
výsledky při léčbě enzymy - Jejich příznivý efekt lze přisoudit komplexnímu
působení v organizmu: na zánět působí
regulačně, tlumí nežádoucí účinky nadměrného zánětu a současně pomáhá
podpořit takové imunitní mechanizmy,
které jsou potřebné k likvidaci infekcí
nejrůznějšího původu.

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.
Pomáhají nejen ženám s plavkovou mykózou, kterou získají aktuálně, ale třeba i s mykózou několikaletou a zdánlivě nevyléčitelnou - získanou po koupání
v bazénech v Egyptě apod. Jsou take
dokonalým pomocníkem při zánětech
po porodu - stačí, když manžel přinese
mamince do nemocnice balíček intimek
a problem je vyřešen. Pokud se maminka naučí intimky používat, často pro ně
najde v rodině i mnohem širší využití –
skvělě fungují i na opruzeniny, o které
teď v létě určitě není nouze.
V případě silného zánětu se osvědčilo
kombinovat intimky s živým Přírodním
kolagenem Inventia FACE na omlazení
obličeje. Jedna z maminek se například
svěřila: “Po dobrání druhých antibiotik
jsem měla zánět v intimních partiích.
Léčitel mě doporučil aniontové intimky
a poradil proužek aktivovat kapkou čistého kolagenu FACE, který pravidelně
používám na omlazení obličeje. Překvapilo mě, že do 3 dnů jsem měla klid od
svědění a pálení.
Další uživatelka dodává. Patříme do
velké rodiny motorkářů, a jak známo,
při dlouhé jízdě, v kůži a ještě v létě se
velmi často v intimních partiích „zapaří“ obě pohlaví. Když jsem manželovi
poradila, aby si před jízdou vzal intimku s kolagenem tak jako já, se smíchem
to odmítl. Když ale večer viděl, že nemám problémy s bolestivou chůzí, a že
se moje kůže v intimních partiích „neuvařila“ změnil názor.
Rozhodně už nemá nic proti prevenci,
která je i pro motorkáře jednoduchá.
A já se jen potutelně usmívám, když ho
slyším, jak těm drsným chlapům říká, ať
si před jízdou nezapomenou vlepit do
trenek intimku s kolagenem. Kolagenový gel skvěle regeneruje a kluci ho
používají i v případě různých pádů, odřenin, nejčastěji to bývají spáleniny od
výfuku apod...”

Foto: Shutterstock.com

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE
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ÚRAZY

Úrazy se nevyhnou snad žádnému dítěti. Každé dítě odněkud a někam spadne,
něčeho se dotkne, něco dá do pusinky nebo dokonce spolkne.

INZERCE
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Když se pozorně rozhlédnete kolem
sebe, zjistíte, že nebezpečí na vaše
dítě číhá skutečně na každém kroku,
a pomyslíte si, že snad ani není v lidských silách vše ohlídat. Základem je
samozřejmě bezpečný domov. Žádné
ostré předměty a hrany v dosahu dítěte, žádná horká voda či rozpálený olej,
léky ukládatmimo dosah dětí. Nástrah
a nebezpečí, kteréna malého človíčka
číhají, je hodně a ochránit ho před nimi
se může zdát až nadlidské.

STAČÍ VTEŘINA...
Můžete být sebeopatrnější, a i přesto
se něco stane. Když byl mé dcerce rok
a půl, strčila prstíček mezi dveře a částečně si ho amputovala. Věřte, že jsem
v té chvíli prožívala nejhorší okamžiky
svého života. Okamžitě jsme jeli k lékaři, který nás poslat do nemocnice a ještě
týž den holčičkqa podstoupila operaci.
Kousek prstíčku jí lékaři přišili zpět
a dnes byste nepoznali, že se jí něco
stalo. Rány se miminkům neuvěřitelně
dobře hojí, což je velké plus. Tenkrát
v nemocnici a na operačním sále jsem
ale prožívala hotová muka. Na dětském
oddělené jsem byla svědkem následků
skutečných úrazů, děti s maminkami
tam pobývaly celé měsíce. Proto na vás
apeluji, maminky, střežte toho svého
drobečka jako oko v hlavě. Stačí vteřina
a jeho život může viset na vlásku.

POZOR NA BATOLATA
Úrazy nejrůznějšího druhu a otravy
hrozí bohužel dětem všech věkových
kategorií. Snad nejrizikovější skupinou
jsou děti batolecího (tj. přibližně od 14.
měsíce) a předškolního věku. V tomto období dochází k rychlému rozvoji
pohybových schopností, který se projevuje neustálým překonáváním různých
překážek, vkládáním předmětů do úst,
později napodobováním činností dospělých. Vývoj rozumových schopností
však za pohybovými zaostává, malé
děti jsou neobyčejně zvídavé, všechno
je zajímá, na vše si musí sáhnout, všechno ochutnat, nemají a ani nemohou
mít zkušenosti s nebezpečnou situací, a proto ji nedokážou ani rozeznat.
Když k úrazu dítěte dojde, často rodiče říkají, že šlo o nešťastnou náhodu,
že nemohli nic dělat. Jenže je nutné si
uvědomit, že každému úrazu předchází
nějaká nebezpečná situace, do níž se
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dítě sice dostalo vlastní aktivitou, ale
především jde vždy o sníženou pozornost a neopatrnost rodičů (nebo jiné
pečující osoby). Následky jsou mnohdy
hrozivé a poznamenají jak rodiče, tak
dítě na celý život. Proto nezastupitelnou roli v dětské úrazovosti hraje prevence, tedy předcházení úrazům.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PREVENCE
Co si pod tímto pojmem představit?
V první řadě bezpečné prostředí. To
znamená umístit v domácnosti všechny
dezinfekční a jiné přípravky na úklid
z dosahu dítěte (nespoléhejte na to,
že dítě někam nedosáhne, nebo že
tu či onu láhev neotevře). Při vaření,
úklidu, žehlení, ohřívání, přípravě jídel
musí být dítě zabezpečené, to znamená
v ohrádce či postýlce. Nikdy nenechte
batole ve volném prostoru na dece,
ono se totiž připlete pod nohy v té nejméně vhodné chvíli. Všechny elektrické
zásuvky musí být opatřeny krytkami,
ostré hrany nábytku opatřeny zaoblenými hranami. Máte-li v bytě schodiště,
musíte je zabezpečit zábranami. Na
okna připevněte pojistky, které nedovolí okno otevřít (musíte počítat s tím,
že dítě si dokáže přistavit židli a na
okno snadno vyleze - stejně tak i na
kuchyňskou linku). Pozor na léky! Ty nikdy nesmí být volně odložené na stole,
ale v domácí uzamykatelné lékárničce.
Zejména barevné tablety děti milují.
Mimo dosah dítěte musí být uloženy
nůžky, nože, jehlice na pletení a veškeré šití. Opatrní buďte i během koupele.
Dítě nenechte ani na chvíli bez dohledu
a při dopouštění vždy kontrolujte teplotu vody. Obezřetní buďte i při výběru hraček, kupujte pouze ty s atestem.
Máte-li jedovaté pokojové rostliny, odstraňte je. Nezbytnou součástí vaší domácnosti by měly být dětské pojistky,
kterými opatřete okna, dveře i zásuvky
včetně trouby u sporáku. Uvědomte si,
že do ruky malému dítěti nepatří mobilnbí telefony ani ovladače. Pozor na
skleněné výplně dveří - použijte kvalitní
zpevněné sklo a do dveří domu, bytu či
zahradní branky použijte zámky, které
dítě nedokáže samo otevřít.

DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU
Provádíte-li nějaké stavební úpravy
v domě, vše řádně zajistěte – hlavně
jímky na zahradě (hašené vápno apod.)

A pozor na nezastřešené bazény. Nikdy
nenechte dítě bez dohledu, totéž platí
i při pobytu na koupališti, přehradě či
u moře. Při sportovních aktivitách - lyžování, jízdě na kole, bruslení, sáňkování, skateboardu – musí mít dítě chráněnu hlavu helmou, při in-line bruslení
a skateboardu použijte navíc chrániče
zápěstí, loktů a kolen. U dětí školního
věku bývá nejčastější příčinou úrazů
nepoměr mezi skutečnou dovedností
a fyzickou připraveností dítěte; nikdy
proto nepřeceňujte schopnosti svého dítěte. Vozíte-li dítě na svém kole,
pak s helmou a speciální sedačkou, aby
nohy byly chráněny (nemohou se dostat do drátů kola). V autě používejte
patřičnou sedačku, dveře na straně dítěte musí být zajištěny tak, aby je dítě
nemohlo samo otevřít; při couvání se
přesvědčte, kde je dítě, zda vám nestojí
v cestě (v zrcátku ho nemusíte uvidět)
Nebezpečí zejména na malé děti číhá
vlastně všude – doma, na zahradě, ve
škole, na dovolené. Zajištění bezpečného prostředí však neznamená omezení
aktivity dítěte, ale rodiče či jiná pečující
osoba si musí neustále klást otázku:
•
Vím, kde je teď naše dítě a s čím si
právě hraje?
•
Vím, s kým je a co právě dělá naše
dítě? (u staršího dítěte)

CO S DROBNÝMI PORANĚNÍMI
I při sebevětší opatrnosti se děti při
svých radovánkách poraní, takže odřeniny a jiné povrchové ranky můžete
ošetřit sami. Pokud si nejste jisti svým
postupem, vždy se obraťte na svého
dětského lékaře, který situaci posoudí.
K tomu, abyste mohli ránu ošetřit, budete potřebovat:
•
3% peroxid vodíku
•
dezinfekční prostředek na okolí
rány
•
hojivou mast
•
balíček sterilní gázy
•
obvaz
•
leukoplast s polštářkem
•
leukostehy (sterilní proužky k přiblížení okrajů rány – dříve pracně
vystřižené „mašličky“)
Jak postupovat?
Pokud jde o krvácející a zející ránu,
snažte se okraje rány pevně přiblížit
k sobě a stáhněte obvazem. Vyhledejte
lékaře. Pokud jde o běžnou odřeninu,
očistěte ji 3% peroxidem vodíku, okolí

Zdraví

dezinfikujte. Je-li dítě na některý přípravek alergické, použijte čistý líh. Do
rány nesypte žádné prášky, ránu překryjte sterilní gázou. Nikdy nepoužívejte k čištění rány vatu, vždy jen sterilní
gázu! Je-li rána silně znečištěná např.
pískem, škvárou, je nutné vše šetrně
mechanicky odstranit kartáčkem nebo
pinzetou. Nejste-li si jisti svým postupem, nebo nedaří-li se ránu řádně vyčistit, obraťte se na lékaře (zvláště jde-li
o rozsáhlejší odřeninu). Drobné řezné či
sečné ranky, pokud silně nekrvácí, můžete ošetřit sami pomocí leukostehů,
které jsou běžně v lékárně k dostání
(samozřejmě po předchozí dezinfekci)
– nedaří-li se vám dobře okraje rány přiblížit, vyhledejte lékaře. Určitě použijte
hojivou mast. Silně znečištěné rány zeminou, poranění rezavým drátem, hřebíkem, třískami jsou velmi nebezpečné
z hlediska nákazy tetanem, proto vždy
vyhledejte odbornou pomoc – je nutná
kontrola očkování proti tetanu. Lékaře
vyhledejte také tehdy, nehojí-li se poranění, objeví-li se v okolí rány zarudnutí, otok či začervenalé pruhy na kůži,
jsou-li zduřelé a bolestivé mízní uzliny,
objeví –li se teplota.
Samostatnou kapitolou jsou potom
opruzeniny. Jedná se o drobné pora-
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nění kůže, které je ale pro dítě velmi
bolestivé. Postižené místo je nutné
namazat hojivou mastí. Pokud víte, že
dítě na opruzeniny trpí, není od věci
namazat inkriminovaná místa i preventivně, aby k opruzeninám nedocházelo.

ale písek, škváru či hlínu jinak z rány
těžko odstraníte, navíc poraněná kůže
je určitou dobu méně citlivá, takže čistění není tak bolestivé. Pokud nemáte
při ruce žádný dezinfekční prostředek,
klidně k očištění použijte mýdlo.

PORANĚNÍ S CIZÍM TĚLESEM
V RÁNĚ

CO DĚLAT PŘI KOUSNUTÍ
ZVÍŘETEM?

Co dělat při poranění s cizím tělesem
v ráně? Odstraňte z rány jen volně ležící tělíska - např. střepy, třísky. Zaklíněné
cizí těleso nikdy sami neodstraňujte,
ránu a její okolí jen dezinfikujte, těleso a ránu obložte sterilním obvazem
(v nouzi použijte i čistý kapesník). Nikdy neodstraňujte zaklíněný předmět
pronikající do hrudníku či břicha! Po
odstranění zaklíněného předmětu totiž
dojde k dalšímu poranění a krvácení.
Proto vždy ihned vyhledejte odbornou
pomoc – např. volejte linku 155). Pozor!
Ošetříte-li sami nějakou ranku na hlavě, vždy se snažte zjistit, jak k poranění
došlo, pokud jste sami nebyli svědkem
nehody. Sledujte, jak se dítě chová.
Nápadná spavost nebo zvracení může
i po zdánlivě banálním pádu znamenat otřes mozku a je nutno vyhledat
lékaře. Čištění odřeniny kartáčkem vám
může připadat jako drastická metoda,

Ránu ošetříte výše popsaným způsobem a především se musíte snažit
identifikovat zvíře. To znamená, jde-li
o psa či kočku, snažte se zjistit majitele, protože ten musí prokázat očkování
svého zvířete proti vzteklině. Nepodaří-li se zvíře odchytit a zjistit majitele,
nebo zvíře není proti vzteklině řádně
očkováno, nebo jde o neznámé zvíře,
je nutno vyhledat odbornou pomoc,
protože postižené dítě musí být očkováno proti vzteklině. Současně je také
třeba posoudit případné přeočkování
proti tetanu. Účelem této stati je zdůraznit nezastupitelnost prevence dětských úrazů a popsat pouze ošetření
těch nejběžnějších poranění, s nimiž se
budete u svých dětí i při nesvědomitější
péči setkávat.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com,
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Aby bolest nebolela!
Traumeel® S mast

Traumeel® S mast se užívá ke zmírnění
bolesti při lehkých a středně těžkých
poraněních pohybového aparátu

• Podvrtnutí kloubů
• Naražení, zhmoždění a modřiny
• Natažené šlachy a vazy
• Otoky měkkých tkání
rostlinné (12x)
• Obsahuje
a minerální /2x) látky

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

www.traumeel.cz
Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Zdraví

ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ
Opálení si většinou spojujeme s aktivním životním stylem a s pobytem venku.
Opálenou kůži často považujeme za krásnější, zdravější a přitažlivější než pleť
neopálenou. Ale existuje vůbec opalování, které je zdravé a pleti a tudíž i nám
neubližuje?
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Najít míru, při které nám sluníčko
přináší potřebný vitamín D, energii
a dobrou náladu a zároveň nehrozí
zhoubným onemocněním kůže, není
jednoduché. Pokud si nechceme ublížit,
měli bychom začít tím, že zjistíme, jakou dobu právě naše pokožka na slunci
unese. To znamená, že potřebujeme
znát svůj fototyp.

KAM PATŘÍTE?
Lidskou pokožku dělíme podle snášenlivosti slunečního záření na tzv. fototypy. Samotná stupnice se řídí barvou
vlasů, očí a typem pleti. Obecně platí,
že sluneční záření snášejí lépe lidé tmavovlasí a tmavoocí než lidé světlovlasí,
rusovlasí s modrýma a zelenýma očima,
pletí světlou s černými pihami. Fototyp,
nebo-li typ vaší pokožky v závislosti
dispozic pro přijímání slunečních paprsků je důležitým faktorem při určení
ochranného faktoru (OF), který by měl
mít váš opalovací krém. V zásadě platí,
že podle svého fototypu máte na výběr
krém, který by měl splňovat následující
charakteristiky.
vysoký OF 25-35 (u velmi citlivého fototypu)
střední OF 16-25 (u citlivého fototypu)
nižší OF 12-16 (u normálního fototypu)

TYP I: VELMI CITLIVÝ
Na sluneční záření reaguje citlivě, někdy až alergicky. Vyznačuje se citlivou
pokožkou, rezavými vlasy, množstvím
pih. Jeho pokožka nikdy nezhnědne.
Naopak se často spálí. Přirozená vlastní
ochrana pokožky mizí po 5 až 10 minutách pobytu na slunci.

TYP II: CITLIVÝ
Na sluneční záření reaguje citlivě. Vyznačuje se světlou pokožkou. Pokožka
se opaluje pomalu, často se spálí, někdy
mírně zhnědne. Lidé s tímto typem mají
většinou blond vlasy, pihy. Přirozená
vlastní ochrana pokožky mizí po 10 až
20 minutách pobytu na slunci.

TYP III: NORMÁLNÍ
Na sluneční záření reaguje normálně, bez alergických reakcí. Pokožka
se opaluje dohněda, lidé tohoto typu
mají tmavě blond až světle hnědé vlasy,
málo pih. Přirozená vlastní ochrana pokožky mizí po 15 až 25 minutách pobytu
na slunci.
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TYP IV: ODOLNÝ
Vůči slunečnímu záření je odolný.
Snědá pokožka se velmi rychle opaluje, opálení si uchovává delší dobu,
než u ostatních fototypů. Lidé s tímto
typem pokožky mají hnědé až černé
vlasy, výjimečně pihy. Přirozená vlastní
ochrana pokožky mizí po 20 až 30 minutách pobytu na slunci.
Jak se správně opalovat?
Pokud už víte, ke kterému typu lidí patříte, máte dobrý základ proto, přežít
pobyt na slunci ve zdraví. Důležité je,
dodržet několik zásad:
1. Za každou cenu se vyhněte spálení. Zní to banálně, ale tak často se
na to zapomíná, zejména v přívalu
nadšení z dovolené, když jedete na
jih za sluncem. Spálení je nejen nepříjemné, ale kůži může trvat dlouhou dobu, než se z něj vzpamatuje.
2. Na slunci buďte opatrní, obzvláště na horách nebo v jižních krajích. Síla slunce se těžko odhaduje a navíc se může výrazně měnit.
Nezapomínejte, že sluneční svit
je nejintenzivnější mezi desátou
a patnáctou hodinou.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Opalujte se pozvolna. Zejména na
dovolené u moře byste měli používat opalovací krém s vysokým
ochranným faktorem. Během prvních dní nezůstávejte na slunci příliš dlouho.
Nesnažte se zůstat opálení po celý
rok. Je důležité, abyste nepřekročili
celkovou roční dávku ultrafialového záření ve výši 25 kJ/m2.
Vždy si vhodným způsobem chraňte
oči.
Nedovolte dětem, aby se opalovaly. Dětská pokožka je obzvláště
zranitelná. Na pláži děti hlídejte
a snažte se, aby nosily pokrývku
hlavy, když nejsou ve stínu.
Pokud máte problémy s kůží, například se rychle spálíte, informujte
o tom svého lékaře.
Vyhněte se účinkům UV záření
v těchto případech: jste těhotná
- máte velmi citlivou kůži (typ 1) jste nalíčená - berete léky.

Foto: Shutterstock.com
zdroj: Mgr. Renáta Novotná
- DoktorOnline

doplněk stravy

ES BIO PINK
HARMONY

193 % DDD vitaminu C
v denní porci!

Dar matky přírody všem krásným ženám
CO VŠECHNO UMÍ?
Pomáhá udržet komfort během
PMS, periody i menopauzy.1
Přináší úlevu při pocitu těžkých
a unavených nohou.2
Podporuje trávení, cévní systém
a odvodňuje organizmus.3, 4
Osvěžující nápoj či doplněk
vašich oblíbených smoothies.

12 DŮVODŮ, PROČ ES BIO PINK HARMONY
4
OSTRUŽINY
napomáhají vylučovat
přebytečnou vodu
z těla

ČERNÝ RYBÍZ
napomáhá
k efektivnímu
hubnutí

1

MALINY
přinášejí úlevu při
PMS a příznacích
menopauzy

3

2
BORŮVKY
ulevují od pocitu
těžkých nohou

KLIKVA
je vhodná při obtížích
močových cest

HROZNOVÉ VÍNO
napomáhá k normální
činnosti cévní
soustavy

SEMÍNKA GRANÁTOVÉHO JABLKA | ACAI | ACEROLA | GOJI | MAQUI | TŘEŠNĚ

Produkt je k dostání v drogerii a v síti on-line lékáren:

Víte kolik těžkých kovů
obsahují potraviny či doplňky stravy,
které každý den konzumujete? U produktů řady ES
(Empower Supplements) máte jistotu 100% bezpečného složení.
Testujeme každou šarži všech surovin, které dovážíme a uvádíme
na trh v ČR. Zaměřujeme se zejména na přítomnost těžkých kovů
a mikrobiologii. U některých surovin jako je třeba chlorella, spirulina
či mladý ječmen provádíme i komplexnější rozbory pesticidů,
polyaromatických uhlovodíků či mykotoxinů.
Veškeré analýzy jsou zdarma a ihned dostupné na

www.empower-supplements.com

Výživa

NEZAPOMÍNEJTE
NA PITNÝ REŽIM!
Kolik denně vypijete tekutin? Je to dost
nebo málo? A jak je to u dětí a dospělých
nebo u žen a mužů s pitným režimem –
liší se? Přizpůsobujete denní příjem tekutin
svým aktivitám?
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Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou (tělo dospělého člověka jí obsahuje
až 60 %). Voda má v těle mnoho funkcí, pomáhá například při vstřebávání
a transportu živin k cílovým buňkám,

která je typická pro chronické onemocnění ledvin,“ upozorňuje primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Nymburce, MUDr. Ondřej Remeš
a dodává: „Zcela zvláštní a individuální

pomáhá tělu zbavovat se odpadních
látek a také má zásadní úlohu při regulaci tělesné teploty. Při vysoké okolní
teplotě, kdy dochází k přehřívání našeho organizmu, spouští mechanismus
pocení, který naše tělo účinně ochlazuje. Množství tekutin, které by měl
dospělý vypít za běžných klimatických
podmínek, závisí na tělesné konstituci
a pohybuje se od 2 litrů (ženy) do 2,5
litrů (muži) tekutin za den, přičemž 80
% tohoto množství by mělo pocházet
z nápojů (tj. 1,6 a 2 litry).

režim mají pacienti s ledvinným selháním, kteří chodí na dialýzu. Mezi další
případy, kdy může být lékařem množství tekutin omezeno, patří například
pacienti se srdečním selháním, vysokým krevním tlakem nebo pacienti trpící otoky. Režim pití u těchto pacientů
řídí lékař.“
Je důležité přizpůsobit denní příjem
tekutin našim aktivitám. Vyšší spotřebu
budou mít sportovci nebo těžce pracující lidé. Naše nároky na spotřebu vody
také značně ovlivňuje prostředí, ve
kterém pobýváme. Jiné budou v klimatizované místnosti a zcela jiné na sluníčku u vody. V zásadě platí, že kolik
tekutin vydáme, tolik bychom měli přijmout. V létě hrozí dehydratace, a to
zvláště u dětí, sportovců a u starších
lidí. Pokud nepřizpůsobíme spotřebu
vody aktuálním podmínkám, můžeme
si snadno a poměrně rychle přivodit
dehydrataci. Někdy nás ani nemusí informovat pocit žízně, který může být
u některých jedinců oslabený. Na pozoru by měli být hlavně starší lidé a ženy.
Za běžných klimatických podmínek
ztrácí naše tělo asi 1,85 až 2,6 litrů tekutin denně, a to močí, dýcháním či
pocením. Teplé počasí riziko dehydratace ještě zvyšuje, neboť právě pomocí
zvýšeného pocení snižujeme teplotu
našeho těla.

U dětí je potřeba tekutin rozdílná a řídí
se podle věku. Dětský organismus je
mnohem citlivější na ztráty tekutin než
organismus dospělého člověka, a také
je k nim náchylnější. Pro dítě od 2 do 3
let věku je doporučeno množství 1,3 litru tekutin, od 4 do 8 let 1,6 litru tekutin a od 9 do 13 let by denní spotřeba
tekutin neměla klesnout pod 1,9 (dívky) – 2,1 litrů (chlapci).

CO OVLIVŇUJE SPOTŘEBU
VODY?
Mezi důležité faktory, které je potřeba
vzít v úvahu při stanovení optimálního
denního množství tekutin u konkrétního jedince, patří především náš zdravotní stav. „Omezení příjmu tekutin
může lékař doporučit například pacientům s poruchou vylučování moči,
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JAK POZNÁME DEHYDRATACI?
Příznaky dehydratace jsou závislé na
ztrátách vody z organismu. Při mírné
dehydrataci pociťujeme žízeň, sliznice
jsou suché a snižuje se množství moči,
která je tmavá a koncentrovaná. Při
ztrátách větších dochází navíc k poklesu krevního tlaku, objevuje se zrychlený
puls, bolesti hlavy, poruchy soustředění, ospalost, závratě, hrozí riziko pádu.
Těžká dehydratace pak může vést k poškozením ledvin a k jejich akutnímu
selhání s nutností hospitalizace. Může
se jednat o stavy velmi závažné, kdy
pacient je přímo ohrožen na životě.
Zvláštní pozornost věnujme nemocným lidem a lidem s demencí, kteří si
o nápoj sami neřeknou. „Dehydratace, nízký obsah vody v těle, ohrožuje
náš fyzický i psychický výkon. Může
zhoršovat zdravotní stav nemocných
či průběh onemocnění,“ varuje MUDr.
Ondřej Remeš a připomíná: „Zvláštní
pozornost věnujme nemocným lidem
a lidem s demencí, kteří si o nápoj sami
neřeknou.“

JAKÉ NÁPOJE JSOU
NEJVHODNĚJŠÍ?
K nejvhodnějším nápojům, které můžeme využívat ke stálé konzumaci, patří
obyčejná pitná voda z vodovodu, vody
balené (kojenecké, pramenité či slabě
mineralizované přírodní vody bez oxidu uhličitého), neslazené, a ne moc silné čaje (zelené), vodou ředěné ovocné
či zeleninové cukrem nepřislazované
přírodní šťávy. Vhodnými zdroji tekutin
jsou také ovoce a zelenina jako například rajčata, okurky, melouny, jahody
nebo citrusy.
Slazené nápoje (limonády, kolové nápoje, či slazené ovocné nápoje) nejsou
vhodným zdrojem tekutin, protože
obsažený cukr zvyšuje pocit žízně!
Pro doplnění příjmu tekutin lze použít středně mineralizovaných přírodních vod. Dospělý by jich ovšem neměl
vypít více než 500 ml za den, dítě samozřejmě méně. U velmi oblíbených bublinkových nápojů, které jsou sycené
oxidem uhličitým, je třeba myslet také
na to, že mohou citlivějším jedincům
způsobit různé zdravotní obtíže (např.
nevolnost, průjmy či nadýmání).
Foto: Shutterstock.com
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Ingredience:
• bezpeckový meloun
BOUQUET
• 1 ks limetka
• 10 lístků máty peprné
• cukr třtinový dle potřeby
Příprava
Do mixéru vložíme
meloun, šťávu z limetky
a rozmixujeme. Pro sladší
chuť přidáme třtinový
cukr. Melounové osvěžení
nalijeme do sklenice
ozdobené melounem
a snítkou máty.

04.05.18 11:55

NOVÉ SPRCHOVÉ PĚNY DOVE S ESENCIÁLNÍMI OLEJI
3 v 1: sprcha, holení
a péče
Dove
přináší
novinku
v podobě husté sprchové
pěny, která dokonale vyživí a zvláční pokožku a je
vhodná i na holení.
Doporučená maloobchodní
cena sprchové pěny Dove
200ml je 139,90 Kč a seženete ji exkluzivně v prodejnách DM drogerie.

VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY LINTEO
Vyrobené z jemného a zároveň pevného materiálu, který je
rozložitelný a splachovatelný.
- s KYSELINOU MLÉČNOU, 60ks - obsahuje panthenol, který zklidňuje
a hydratuje. Díky obsahu kyseliny mléčné udržuje vyvážené pH
v intimních oblastech a aloe vera přispívá k péči o citlivou pokožku.
- s EXTRAKTEM Z DUBOVÉ KŮRY, 60ks - je obohacen extraktem
z heřmánku a dubové kůry. Pečuje o pokožku se sklonem k zevním
hemeroidům, má zklidňující a hydratační účinky.
www.linteo.cz

Seznamte se s jedinečnými španělskými melouny BOUQUET.
Tyto výtečné melouny v sobě neskrývají žádná černá, těžko rozkousatelná
semínka. Bezpeckové melouny BOUQUET chutnají pokaždé skvěle!
Více na www.nejlepsimelouny.cz
nebo na facebooku www.facebook.com/BOUQUETovoce.

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku
tak, aby se miminko cítilo jako v bavlnce.
Heřmánek vytváří jemný film a tím ji chrání
před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí
jemnou vůni.

100 % čistý přírodní Arganový
olej, lisovaný za studena.
Neobsahuje žádnou parfemaci,
syntetické látky, konzervanty
a barviva.
K zakoupení v lékárnách a na
www.clinical.cz nyní bez poštovného.

TRÁPÍ VÁS ALERGIE NEBO OSLABENÁ IMUNITA?

ZRAK – NEJCENNĚJŠÍ SMYSL ČLOVĚKA

Vsaďte na ověřenou sílu tradiční čínské medicíny. Pod značkou Empower
Supplements nyní zakoupíte doplňky stravy ES Reishi PREMIUM,
ES Shiitake PREMIUM a ES Cordyceps PREMIUM. Všechny produkty
byly testovány v ČR, výsledky analýz jsou volně dostupné a zdarma pro
všechny zákazníky.
K dostání na
www.chlorella-es.cz
nebo v síti drogerií dm.

Ostrovidky Neo je doplněk stravy obsahující směs vitaminů, minerálů,
karotenoidů a extraktů z borůvek a světlíku lékařského, které příznivě
ovlivňují stav zraku. Jeho užívání je vhodné pro všechny osoby, které
svůj zrak nadměrně zatěžují (práce na počítači, řidiči) i pro ty, kteří si
chtějí zachovat dobrý zrak až
do pozdního věku.
www.noventis.cz

PROŽIJTE TISÍCE VLASTNÍCH PŘÍBĚHŮ!
ODČERVENÍ, KTERÉ CHUTNÁ!
•

Ochucené tablety pro snadné
odčervení psů.
•
Ověřená kvalita společnosti Bayer.
•
Odčervujte každé 3 měsíce.
•
Zakoupíte v lékárně bez předpisu
a u veterinářů. Veterinární léčivý
přípravek.
•
Tableta ve tvaru kostičky-vypadá
a chutná jako pamlsek a 9 z 10ti
psů ji přijímá jako odměnku.
•
1 tableta na 10 kg živé váhy s dělící čarou uprostřed, v balení 2 tbl.
www.drontal.cz

Magnetická obrázková hra ve formě knížky, pro děti od 4 let. Víko
krabičky tvoří magnetické pozadí, na kterém se odehrávají příběhy dětí,
skládáním z obrázkových magnetků. Mohou postupovat podle vzoru na
kartičkách, nebo vytvářet vlastní příběhy, které pak vypráví svým rodičům nebo učitelům.
Při hře si děti rozvíjí jemnou motoriku, probouzí se
jejich fantazie a zlepšuje jejich vyjadřovací
schopnosti.
Hry jsou vhodné i na cesty v autě - díky
magnetům drží obrázky pěkně na
svém místě.
Můžete si vybírat ze čtyř variant: Farma, Oblékání, Ulice
a Červená Karkulka
www.pexi.cz

SNAŽÍTE SE O MIMINKO?

RITUAL

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.

Kolekce The Ritual of Happy Buddha přichází v novém designu
a s novými produkty. Její vznik inspirovala dávná čínská legenda
o dobrosrdečném mnichovi, který rozdával veselí a smích. Stejně
jako Smějící se Buddha, i přírodní kosmetika The Ritual of Happy
Buddha probouzí radost a pozitivní přístup k životu. Najděte v sobě
úsměv a dělte se o něj s okolím.

www.natifem.cz

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

SUPEROBŘÍ HROZNY Z KRUHU

Děti, čtete ?

Skleníkovou révu odrůdy Kardinál pěstujeme v našem zahradnictví v Kruhu již od roku 1976. Je to mimořádná
rostlina, která má každoročně více než 100kg úrodu lahodných hroznů. Největší hrozny mívají okolo 4kg. I když
se jedná o vynikající stolní odrůdu, tak si z něj každoročně dopřejeme několik desítek litrů vynikajícího burčáku.
Ve vytápěném skleníku začínají hrozny dozrávat již od začátku července. V nevytápěném je to zhruba od začátku
srpna. Tato odrůda je velmi bujně rostoucí a ve skleníku slouží i jako stínovka pro ostatní rostliny. Takže od stropu
skleníku Vám mohou viset obrovské hrozny a pod nimi dozrávat rajčata či papriky. Neexistuje snad užitečnější rostlina do skleníku. Sazenice plodí většinou již druhým rokem a tak na první úrodu nemusíte dlouho čekat.
Sazenic je každoročně pouze limitované množství a tak pokud o ně máte zájem, tak doporučujeme včasnou
objednávku.
Kontakt: Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 51401 Jilemnice
tel 481587225
e-shop: www.zahradnictvikruh.cz

Nejlepší knihy dětem na Kampě
1–2 červen 2018

Děti, čtete ?
�

Srdečně zveme na den zábavy s knihami v centru Prahy. Setkáte se
s autory, s ilustrátory zlepšíte výtvarné dovednosti, užijete si skvělá
divadla a mnoho dalšího. 1. a 2. červen patří dětem a knihám!
www.detictete.cz

Dietní klub

DO ČERVNA 15 KILO DOLŮ ANEB

JAK JE TO SKUTEČNĚ S DIETAMI
S teplými dny přibývá nejrůznějších nových metod a přípravků na hubnutí. Všechny
podle jejich výrobců, distributorů a recenzí těch, kdo je zkusili, fungují. Jak moc
zaručená však tato tvrzení jsou?
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„Vůbec,“ shrnuje jedním slovem přední česká obezitoložka MUDr. Taťána
Staňková z Centra pro poruchy metabolismu a výživy. Několik kil, která
jste přibrali v zimě, shodíte do června
většinou snadno, stačí jen upravit životosprávu. Ale zbavit se do června 15
kil – navíc bez pomoci specialisty – je
podle lékařky holý nesmysl či hazard
s vlastním zdravím.
„Pokud potřebujete zhubnout dvě
nebo tři kila do letních šatů, je úplně jedno, jestli budete pár dní pít jen
vodu s citronem jako Beyoncé nebo
zvolíte nějaký jiný dietní hit současnosti. Chcete-li ale sundat patnáct
kilo nebo více, riskujete. V mládí možná ještě takovou nevyváženou dietu
ustojíte, ale s nějakou nemocí a přibývajícími lety už nikoli,“ upozorňuje
MUDr. Taťána Staňková.

NA VYZKOUŠENÉ PRODUKTY
NEIDENTIFIKOVATELNÝCH
KLINIK NEVĚŘTE
Diety podle krevních skupin či na základě typologie člověka, osmihodino-
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vá dieta, zásada jíst jen do sedmnácti
hodin, různé svaté grály, chilli papričky a populární kapky všeho druhu –
nic z toho není absolutním receptem
na hubnutí. „Některé diety možná
pomohou k tomu, abyste nejedli od
rána do večera nebo vás přinutí omezit množství přijímané potravy. To jde
ale i jinak a lépe,“ říká obezitoložka a
pokračuje: „Pokud se někde dočtete,
že produkt vyzkoušeli američtí lékaři, jeho účinky ověřili vědci z celého
světa či obsahuje látky, které prokazatelně spalují tuk v těle, jděte od
toho pryč,“ doporučuje MUDr. Staňková a dodává: „Když se na tyto přípravky podíváte pořádně, zjistíte, že
jde většinou o látky, které jsou běžně
dostupné v lékárně a samostatně vás
vyjdou mnohem levněji. Navíc většina
z nich nemá na redukci váhy žádný
vliv.“ O tom, že všechno není zcela
v pořádku, svědčí podle lékařky i pozitivní hodnocení pod internetovými
nabídkami, k němuž už nelze připojit
žádný komentář.
Tak například vliv karnitinu a L-karnitinu

na redukci váhy nebyl nikdy prokázán.
(L-karnitin je navíc stabilní látka, která
těžko podléhá rozkladu a v těle jí máme
spíše nadbytek.) Kyselina hydroxycitronová – extrakt z rostliny Garcinia cambodgia – bývá doporučována kvůli potlačení hladu při redukční dietě. Žádná
studie však tento účinek nikdy neprokázala. Také jablečný ocet by měl omezit pocit hladu. Obsahuje sice jablečnou
vlákninu – pektin, ovšem v doporučené
denní dávce je pektinu tak málo, že nemůže nic ovlivnit. Jablečný ocet sám by
však ve větším množství zvýšil kyselost
žaludku, a tím by došlo přesně k opačnému efektu – chuť k jídlu by podpořil.
Ani v případě bromelainu, směsi proteolytických enzymů z plodu ananasu,
nepochodíte. Podle doktorky Staňkové
neexistuje jediný náznak v jakékoli studii, že by byl bromelain účinný na snižování tělesné hmotnosti či ovlivnění
hladu. Neštěpí totiž tuky, ale bílkoviny.
Výsledky působení konjugované kyseliny linolové (CLA) jsou značně rozporné
a je třeba počkat na další bádání.

Vybrali jsme ovoce a zeleninu, kterou máte vy
a vaše rodiny nejraději. V top kvalitě a zralosti.
Nakoupili jsme, skladovali, očistili, nakrájeli,
rozmixovali, přidali báječný jogurt
a posíláme Smoothie! k vám.
Ještě jsme to uklidili a umyli mixery.
Víme, že to neděláte rádi. :)

OLMA

Smoothie!
Jogurtový nápoj
plný ovoce a života.

Dietní klub

RÁNO SACHARIDY, VEČER
BÍLKOVINY A HLAVNĚ CVIČIT
Ani toto léta propagované pravidlo
podle doktorky Staňkové neplatí. „Je
to úplně jedno, kdy co jíte,“ říká, „my
do toho našim pacientům vůbec nemluvíme. Ať si jedí, jak jim to organizačně vyhovuje – pětkrát denně nebo
třeba jen jednou. Důležité je jen to,
aby se příjem rovnal výdeji pro udržení váhy a příjem byl menší než výdej
v případě hubnutí. Jakákoli omezení
a pravidla vedou jen k tomu, že to
lidi nakonec nevydrží. A co se týká
pohybu: u nás v centru pacienty cvičit
nenutíme. Lidé jsou unavení, protože jsou do večera v práci, nebo jsou
nemocní a často i limitovaní váhou,
kvůli které k nám přišli. Mezi našimi
pacienty je tedy spíše výjimkou, když
někdo cvičí.“
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PODLE ČEHO SI TEDY VYBRAT
TU NEJVHODNĚJŠÍ REDUKČNÍ
DIETU?
Měla by mít:
•
co nejvíce vlákniny,
•
co nejvíce bílkovin,
•
co nejméně sacharidů,
•
co nejméně energie.
„Zároveň by měla vyrovnat všechny
doporučené denní dávky vitaminů,
minerálů a stopových prvků,“ konstatuje MUDr. Taťána Staňková.

NENÍ VLÁKNINA JAKO VLÁKNINA,
NE KAŽDÁ SE PRO HUBNUTÍ HODÍ
Nestačí přijít do lékárny a koupit si
prostě nějakou vlákninu. Klidně se
totiž může stát, že dostanete nerozpustnou. Ta urychluje střevní činnost a
pěkně vás „vyčistí“. V trávicím ústrojí
však nezvětšuje svůj objem a na hub-

nutí žádný vliv nemá. Naopak – může
dokonce podpořit hlad. V potravinových doplňcích ji většinou najdete
pod označením lignin a celulóza.
Vhodná je tedy jedině rozpustná
vláknina, podle doktorky Staňkové
byste ji však měli zásadně míchat s vodou, nikoli s mlékem. Ušetříte tak 100
kcal na 1 porci. V potravinových doplňcích ji najdete jako glukomanan,
galaktomanan, kyselinu alginovou,
inulin či psyllium. „Ideální volbou je
vzhledem k potřebě nízkého dávkování (jen 3−4 gramy denně), vysoké
viskozitě a stabilitě vlákniny glukomanan,“ tvrdí obezitoložka. V případě redukce váhy doporučuje vlákninu
užívat 15 až 30 minut před hlavním
jídlem a zapít ji alespoň 2 dcl vody.
Foto: Shutterstock.com
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Novinky nakladatelství ANAG
BALÍČEK: PSYCHOTHRILLER

(5935)

(5931)

Sebastian Fitzek

Chris Powell, Heidi Powel

POZOR! Otevření na vlastní nebezpečí!
Nový psychologický thriller od Sebastiana Fitzeka!

Souseda, jehož jméno Emma nezná a nikdy ho ani neviděla, ačkoliv tu s manželem bydlí už celé roky…

Odborníci na proměny Chris a Heidi Powellovi vám ve své nové společné knize
„Extrémní proměna“ nabízejí osvědčený
návod na hubnutí a udržení váhy, který
vám změní život. V této knize naleznete detailní plán, jak změnit své zdraví
za pouhých jednadvacet dní. Ať už chcete zhubnout poslední kila, která vám
zbyla po porodu, nebo zhubnout radikálně, tento program vám pomůže změnit
život nastálo. Autoři představují své tajemství pro úspěšné hubnutí pomocí diety a cvičení a detailně se zaměřují na to,
jak docílit trvalé duševní změny vedoucí
k udržení váhy jednou provždy. S jejich
pomocí čtenáři „uvidí“ skrytou cestu proměny, budou provázeni rychlým a zábavným cvičením, pochutnají si na spoustě
pokrmů (snadných a zároveň lahodných),
naleznou zde tipy pro nákup potravin,
recepty na přípravu pokrmů a mnohem
víc! Už za pouhé tři týdny můžete dosáhnout extrémní proměny, budete-li se řídit
kroky uvedenými v této knize.

288 stran, vázaná

328 stran, brožovaná

Poté, co mladou psychiatričku Emmu
Steinovou znásilnil neznámý muž čekající na ni v jejím hotelovém pokoji,
přestala vycházet z domu a uzavřela se
do sebe. Stala se třetí obětí psychopata,
kterému novináři dali přezdívku Holič,
protože předtím, než své oběti zavraždí,
oholí jim vlasy. Emma jako jediná vyvázla živá, ale bojí se, že po ní Holič bude
pátrat, aby svůj krutý čin dokončil.
Ve své paranoii vidí od té doby v každém
muži pachatele, protože mu v tmavém
pokoji neviděla do tváře. Bezpečně se cítí
jen ve svém malém domě na kraji berlínské čtvrti Grunewald – ovšem jen do té
doby, než ji pošťák jednoho dne požádá,
aby převzala balíček pro souseda.

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

EXTRÉMNÍ PROMĚNA

329 Kč

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

349 Kč

Rodina

10 RAD
K POZITIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Pozitivní lidé mají život mnohem jednodušší než ti negativní a vše jim jde
lépe od ruky. Že mezi pozitivisty nepatříte? Naučíme vás milovat život!
Pracujte na tom, aby vaše vidění světa bylo co nejvíce pozitivní. Začněte
přečtením našeho desatera, které sestavila PhDr. Iva Málková – přední
česká obezitoložka a také psycholožka, která tvrdí, že vše, co v životě
chceme, začíná v hlavě – nejen hubnutí!
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Rodina

1.
POSTUPNÁ
POZITIVNÍ ZMĚNA
Změnit svůj pohled na život není jednoduché. Většinou se snažíme být
ihned – od pondělka, od prvního apod.
zcela jiní. Nesnažte se změnit všechny
své nevhodné návyky najednou, ale
měňte je postupně – pracujte metodou
dílčích cílů.
„Dílčí úspěchy při změně chování vás motivují k dalším změnám a k vytváření nových návyků. Postupností máme na mysli
jednak to, že si zvolíte jeden z nevhodných návyků, na kterých chcete pracovat
(další necháte na později), a odnaučování
se tomuto návyku rozdělíte ještě do několika dílčích kroků. Osvědčuje se seřadit
si návyky, které chcete postupně měnit,
podle obtížnosti změny a začít pracovat
na návyku, jehož změna je nejsnáze dosažitelná. Čím menší změnu uděláte, tím
bude trvalejší.“ říká Málková.
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A to je
hlavní
kritérium
úspěchu nejen postupně dosáhnout
změny v životním
stylu, ale také ji udržet!

2. ODSTRAŇTE ČERNOBÍLÉ
MYŠLENÍ
Lidé si znepříjemňují život v důsledku
negativních myšlenek. Nejčastější chybou je tzv. černobílé myšlení. Žijeme život „buď anebo“ – usilovně cvičíme nebo
se nehýbeme, jídlo se dělí na „zdravé“
a „nezdravé“. Po konzumaci „nezdravého hříšného jídla“ dochází k přejídání
s pocity viny. Honba za nepřirozenou dokonalostí navíc odčerpává hodně životní
energie. Škála barev mezi černou a bílou
je však obrovská a nádherná!
Pokuste se snížit sílu těchto negativních myšlenek a nahradit je pozitivnějšími, které akceptují i nedokonalost,
která je přirozenou součástí člověka.

3. NAUČTE SE VHODNĚ ZVLÁDAT
EMOCE
Silné emoce vyvolávají tělesné změny,

které jsou v civilizovaném světě zbytečné. Zrychlí se vám srdeční tep, napnou
se svaly, ale vy nikam nevyběhnete, nebojujete o život, jako to museli dělat
vaši dávní předkové, u nichž tyto změny plnily svůj účel. Energii a napětí, které se postupně hromadí, je třeba uvolnit vhodným způsobem, jinak může
být příčinou vzniku psychosomatických
onemocnění.
Používáte-li se v zátěžových situacích
jídlo, alkohol či cigarety jako „uvolňovač“, neřeší se podstata problému, ale
naopak se vytváří prostor pro vznik
problémů dalších – vznik nadváhy či
závislosti.
Jednou z možností uvolnění napětí je
relaxace, např. autogenní trénink. „Tělesné a duševní procesy jsou propojené.
Pokud se tedy naučíme zklidnit tělo, na
což existují desítky technik, ovlivníme
i naše myšlení, a tím i emoce. Pokud
nemáte čas na cvičení, stačí i krátké
soustředění se na sebe a vnímání svého dechu. S každým nádechem a výdechem se vaše uvolnění prohlubuje více
a více. Delší relaxaci si plánujte a pište do kalendáře stejně jako pracovní
schůzky.“ doporučuje Málková.

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

Rodina

4. ZMĚNTE JÍDELNÍČEK TAK, ABY
VÁS USPOKOJOVAL
Sestavujte si sami tvořivě jídelníček, který vám bude chutnat a bude
zdravější. Nemusíte rovnou skočit do
dietního jídla, stačí si upravit pár pokrmů tak, aby tělu lépe vyhovovaly.
Bílkoviny obsažené v bůčku zaměňte
postupně za bílkoviny v prorostlém
vepřovém, libovém vepřovém až třeba
za bílkoviny v rybě či kuřeti. Sacharidy
a tuky přijaté např. v croissantu a jiných sladkostech vyměňte za piškot až
za jogurt či tvaroh.
Pokud navíc najdeme příjemnou cestu,
jak dodržovat doporučené denní dávky, nemusíme řešit, zda si dát máslo
nebo margarin, jde vždy o komplexní
„pozitivní“ jídelníček.

5. „VODA ZÁKLAD ŽIVOTA“
Žít pozitivně znamená i stravovat se pozitivně a dodržovat základní životní návyky, jako je pití čisté vody a vhodných
nealkoholických nápojů, které dodají
tělu „život“. Ve vašem pitném režimu
by měla převládat zejména voda, ovocné čaje, ředěné džusy nebo cereální
nápoje.

6. SMĚJTE SE JAKO DÍTĚ!
Podle Dr. Madana Katariu, indického
lékaře a zakladatele Jógy smíchu se
děti smějí 300 krát denně. Dospělí pouze 7 až 15 krát. Smích je pro naše fyzické
i duševní zdraví velmi důležitý – dokáže
údajně snížit bolest, posiluje imunitní
systém, rozšiřuje cévy, čímž předchází
srdečnímu infarktu, pomáhá trávení,
posiluje vnitřní svalstvo a podobně.
Vyhledávejte smích aktivně a smějte
se nahlas a pořádně! Populární je dnes
například tzv. jóga smíchu, což je cvičení, při kterém pracujeme ve velké míře
s naším dechem. To způsobuje výrazné
okysličení našeho těla a mozku, zlepšuje naše zdraví a dodává energii.

7. ŽIJEME, POKUD SE HÝBEME
Představujte si, jak se při pohybu vyplavují látky, které v těle škodí a pomyslně odplouvají s potem, který si setřete
z čela. Někomu vyhovuje pohyb mírný
a uklidňující, procházka o samotě v přírodě, jóga, tai-či a podobná cvičení.
Nehledejte zdraví v lékárnách ale při
pohybových aktivitách. Hledejte nové
druhy pohybu, které vás třeba začnou
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bavit a zaneste ho se stejnou důležitostí do diáře jako pracovní schůzky
či péči o jiné. Že si nemůžete najít ani
minutku, protože máte děti? Vyrazte
s nimi na hřiště a buďte tam aktivní.
Že se radši chcete vidět s kamarádkou?
Tak si spolu vyjděte na pravidelnou
svižnou procházku s holemi. Že je třeba
věnovat čas partnerovi? Tak spolu
jezděte na kole, na bruslích, choďte na
výlety (a to i s většími dětmi).
Cílem je, abyste si po určité době na
pohyb tak zvykli, že už bez něj nebude
moci žít.

8. AKTIVNÍ ZMĚNA NÁVYKŮ
- NE OBĚŤ ALE STRŮJCE
Člověk často nejedná svobodně a ani si
to neuvědomuje. Podléhá tlaku vnějšího prostředí – jí to, na co je reklama
a navíc v množství, které mu nutí někdo
jiný. V kině jí bezmyšlenkovitě popcorn,
aby po té podlehl nabídkám fasfoodů,
protože po 2 hodinách vzhledem k vysokému glykemickému indexu popcornu
má hlad. Jedná na tzv. autopilota, kdy
má nepodmiňované často nevhodné
návyky, kdy stresy řeší jídlem či si umocňuje pohodu jídlem.
Naučte se být sami sobě pánem,
nebuďte otrokem toxického prostředí.

9. OD DYSKOMFORTU K POCITU
EUFORIE
Pro dosažení cíle musíte obětovat trochu ze svého pohodlí - nebude to však
boj, ale dobrodružná tvořivá cesta.
Díky tvrzení od dyskomfortu ke komfortu zažijete po zvládnutí přiměřeného úkolu pocit euforie, který byste
nikdy bez špetky snahy nezažili. Příjemno můžete zesílit na základě kontrastu. Odpočinek lépe vychutnáte po
předchozí únavě. Pivo vychutnáte lépe
po sportu než po celodenní nečinnosti
a například večeři si vychutnáte více,
když si na svačinu nedáte oplatky apod.

10. ENJOYMENT – UŽÍVEJTE SI
ŽIVOTA!
Každý je nějak vnitřně naladěn a od
toho se odvíjí jeho spokojenost v životě.
Snažte se v každém dni najít něco hezkého, co se povedlo a podařilo. Když se
budete soustředit na to, co se daří, bude
se vám dařit ještě víc. Mnohem důležitější
než dosažení cíle je radost z cesty k němu.
„Každý z nás má 24 hodin na den, a tak
užívejme každé minuty života. Svět nezměníte, ale můžete změnit sebe, abyste
si v každé životní etapě užívali života
co nejvíce. Přerámujte život do pozitivna!“ zakončuje Málková.
Foto: Shutterstock.com

LÉTO PLNÉ NESKUTEČNÝCH VĚCÍ

KNIŽNÍ NOVINKY

HOTÝLEK V ÚDOLÍ LOIRY

Před třiceti lety se Lunině matce stala děsivá věc. Natolik
děsivá, že si ji nechala celý život pro sebe. Pravda vyšla
najevo až nyní, po její smrti.
Odhalení matčina tajemství Lunu i její sestru silně
zasáhne – a když zjistí, že se jim naskytla možnost
vrátit se v čase do matčina rodného města a dát věci do
pořádku, rozhodnou se to udělat.
V New Yorku roku 1977 zpočátku nacházejí více otázek
než odpovědí. Pak se ale Luně přihodí cosi neskutečného,
téměř magického – potká svou matku jako mladou
dívku. Zprvu si připadá jako blázen, ale pak pochopí,
jaká šance se jí tím naskýtá. Když může cestovat v čase,
může také změnit běh událostí.

Voňavá káva, vynikající víno, croissanty k snídani,
slunce a poklidný venkov – není nic, co by dokázalo
pokazit vytouženou dovolenou. Nebo snad ano? Emmy
Jamiesonová přijíždí se svým přítelem Nathanem do La
Cour des Roses, půvabného hotýlku na francouzském
venkově, aby zde strávili dva týdny dovolené, od níž
si slibuje, že vnese oživení a novou energii do jejich
ochabujícího vztahu. Ale dřív než se stačí pořádně
rozkoukat, ji Nathan opouští s Glorií, vyumělkovanou
manželkou majitele se slabostí pro mladší muže,
a Emmy nabízí pomoc s vedením hotýlku zhrzenému
a zraněnému majiteli Rupertovi.

MANŽELSKÝ PAKT
Dvanáctiletá Clover Quinnová vyrůstá jen s tátou
Darrenem a v hlavě má spoustu nezodpovězených
otázek. Rozhodne se, že letos o prázdninách na ně najde
odpovědi. Z věcí, které zbyly po její matce Becky, začne
v prázdném pokoji vytvářet muzeum. Jako kurátorka
vybírá předměty, které ji nejvíce zaujaly, a postupně
skládá příběh matčina, otcova i svého života. Střípky
každého příběhu je však možné poskládat různě – podle
toho, co hledáme a jaké máme touhy a představy.

DOMINO

MUZEUM TEBE

Novomanželé Alice a Jake. Dokonalý pár, před kterým
se rozkládají nekonečné možnosti a šance. Snad i proto
dostali od přátel jako svatební dar členství v exkluzivním
a poněkud záhadném spolku nazvaném jednoduše Pakt.
Cíl Paktu je velmi jednoduchý: učinit vše pro to, aby
manželské svazky všech členů zůstaly pevné a šťastné.
Prostředky k dosažení tohoto cíle se také zdají být velmi
rozumné: Vždy zvedni telefon, když ti volá partner či
partnerka. Každý měsíc si navzájem dejte dárek. Každé
tři měsíce si někam společně vyjeďte... A nikdy nikomu
neříkejte o Paktu.

TA DRUHÁ
Když před lety televizní reportérka Jill dělala s úspěšným
chicagským právníkem Davidem Plumleym interview
o rozvodech, bylo od první chvíle, kdy se potkali, jasné,
že se navzájem přitahují – a to tak silně, že David
zanedlouho kvůli Jill opouští svou tehdejší manželku
i dvě děti.
Dnes je však Davidovo manželství s Jill štastné
a vyrovnané jen navenek – exmanželka má na Davida
nehorázné požadavky a děti ke své maceše, jež se navíc
vzdala své milované práce, jen obtížně hledají cestu.
Poslední ránu jejich vztahu zasadí krásná Nikola, která je
právě v Davidově advokátní kanceláři na praxi a na své
cestě za úspěchem a kariérou je ochotná jít přes mrtvoly.

ARGO

POJÍZDNÝ KRÁMEK SNŮ
Nina ze všeho nejvíc na světě miluje knihy a umí pro
každého najít tu nejvhodnější. Jenže knihovna, kde
pracuje, je zrušena a introvertní děvče se najednou ocitá
tváří v tvář realitě. Jak to udělat, aby mohla dělat práci
svých snů a našla při tom i sama sebe? Nina ze zaniklé
knihovny zachrání spousty krásných knížek a rozhodne
se, že si koupí starou dodávku a začne v ní provozovat
knihkupectví. Jediná k mání je ale ve Skotsku, a tak se
hrdinka vydá na dlouhou a nesnadnou cestu ke splnění
svého snu - a jakmile na ni vykročí, začnou se dít věci...

ŽIJ, DOKUD TO JDE
Román o lásce, jaká doopravdy je… od nové hvězdy
romantického čtení. Když se mladý spisovatel James
setká s půvabnou básnířkou Louisou, nepochybuje, že
potkal lásku svého života. Má to jediný háček – Lou je
zasnoubená s jeho nejlepším kamarádem Robem. A tak v
sobě James svoji touhu umlčí. Všichni tři se stanou přáteli.
Léta ubíhají, a zatímco James se marně snaží dopsat svůj
román, najít si vztah a především zapomenout na ženu
svého nejlepšího přítele, Louisino manželství se hroutí.
Útěchu hledá u toho, kdo při ní vždycky stál. Když se
však James a Lou konečně poddají citům, které dlouho
potlačovali, důsledky jsou zároveň krásné i strašné.

VÍTĚZSTVÍ NAD CHRONICKOU BOLESTÍ – INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K MYSLI A TĚLU
Četnost výskytu chronických bolestí v dnešní společnosti
již nabrala epidemických rozměrů. Běžným postupem
tradiční medicíny je předepisování opioidních analgetik,
což může vést k závislosti. V průběhu posledních 10 let
vyvinul Dr. Peter Przekop revoluční alternativní program,
pomocí něhož lze řešit bolest efektivněji namísto
krátkodobé úlevy, kterou nabízejí léky od bolesti.á hon
na čarodějnice, který přinese strašlivé následky.

ROZBOUŘENÉ VODY

Představte si, že jste schopni využít sílu své mysli za
účelem léčení pomocí univerzální energie, a to jen tím,
že ji požádáte. „Jemný energetický dotek“ – forma
léčivé energie propagovaná Barbarou Savin – používá
pouze úmysl k zahájení procesu léčby jednotlivce. V této
knize se čtenáři naučí Barbařiny základní techniky pro
fungování přirozené schopnosti samoléčení těla.

IKAR

ANAG

JEMNÝ ENERGETICKÝ DOTEK – PRŮVODCE LÉČENÍM PŘIKLÁDÁNÍM RUKOU PRO ZAČÁTEČNÍKY

Ellen Whartonová je rozhodnutá odletět do New Yorku
stůj co stůj, a to i navzdory varování meteorologů před
blížícím se hurikánem. Má zde navštívit svou matku, ale
důležitějším, byť tajným důvodem je setkání s někým
úplně jiným. Bankéř Charles doufá, že se mu podaří
uvidět své dvě malé dcerky, které zde žijí u jeho bývalé
manželky. A mladá lékařka Juliette pracuje v nemocnici
na pohotovosti. Když hurikán udeří, budou muset
všichni opustit své plány a utkat se s živelnou pohromou,
jejíž sílu podcenili. Jim i jejich blízkým totiž půjde o život.

NĚCO JAKO LÁSKA

KRITICKÝ BOD

I odpočinek na pláži se může změnit v romantické
dobrodružství.
Sadie Turnerová si naplánuje dovolenou u příbuzných
v domě u jezera, aby se zotavila z rozvodu. Chce si užívat
svých dětí a oddechnout si od mužů, ale její tetička Dody
má jiné představy. V sousedství se objeví sympatický
mladík a teta si vezme do hlavy, že by se neteř mohla
trochu pobavit. Sadie se statečně brání, jenomže lékař Des
je neodolatelný, a navíc si zanedlouho rozumí s oběma
dětmi. Že by dokonalí princové přece jen existovali?

Akciová společnost provozující síť luxusních klinik Angels
Healthcare se chystá vstoupit na burzu. Náhle se objevuje
komplikace - rychle se šířící nákaza zlatým stafylokokem.
Umírajících pacientů přibývá, ale vedení společnosti se
snaží vše utajit, i za cenu porušování zákona. Podezřelá
úmrtí však neuniknou pozornosti newyorské soudní
patoložky Laurie Montgomeryové. Pouští se do pátrání
v neblahém tušení, že je ohrožen i život jejího muže,
Jacka Stapletona. Životů je však ohroženo mnohem víc,
její vlastní nevyjímaje...

Newyorský soudní lékař Jack Stapleton se stal otcem.
Onkologové bohužel u jeho syna odhalili neuroblastom,
velmi nebezpečnou formu dětské rakoviny. Jack se
snaží odreagovat prací a věnuje se otázkám alternativní
medicíny. Ale brzy do jeho života zasáhnou jiné
dramatické události. Jackův dávný přítel ze studií Shawn
Daughtry, teď renomovaný archeolog a biblista, objeví
v Káhiře starobylou rukopisnou knihu, jejíž obsah mu
slibuje mezinárodní slávu. Podnikne tajnou výpravu do
podzemí Svatopetrské katedrály ve Vatikánu, aby odcizil
schránku s ostatky, starou dva tisíce let. Ze zveřejnění
objevu má největší obavy druhý Jackův dávný přítel
James, nyní kardinál a newyorský arcibiskup…

ZAHRADA NOVÝCH ZAČÁTKŮ

MOTTO

KNÍŽNÍ KLUB

ZÁKROK

Lilian přišla o manžela a zůstala sama se dvěma malými
dcerami. Už tři roky se s tím snaží smířit a útěchu nachází
mimo jiné ve své práci ilustrátorky, kvůli které navštěvuje
zahradnický kurz. Tam se nejen učí pěstovat zeleninu, ale
také poznává svéráznou skupinku studentů a sympatického
instruktora Edwarda, který v ní probudí touhu po blízkosti,
ale i pocity viny. Zvládne Lilian překonat manželův odchod
a začít znovu?

PÍSAŘKA ZE SIENY
DEVADESÁTKRÁT JINAK

COOBOO

Beatrice Trovato, mladá doktorka neurochirurgie, sice
dobře ví, jak funguje lidský mozek, ale v záležitostech
srdce se moc nevyzná. Po nenadálém úmrtí bratra letí
jako jeho jediná dědička z New Yorku do toskánské
Sieny. Bratr se tam zabýval událostmi z období morové
epidemie ve 14. století. V Sieně jí zanechal dům a složku
s výsledky výzkumu.
Beatrice se v domě usadí a stále hlouběji se noří do
bratrova bádání. Jednoho dne narazí na deník malíře
fresek Gabriela Accorsiho, na jehož obrazu šokovaně
zahlédne vlastní tvář. Minulost a přítomnost se záhadně
prolnou a Beatrice se ocitne v roce 1347 v Sieně, těsně
před propuknutím morové rány.

ŠÉFKUCHAŘI TAKÉ MILUJÍ TOUSTY

MANUÁL PRO MILOVNÍKA KÁVY

GRADA

Autorka si s vysvětlováním, co všechno příprava chutné kávy obnáší, co
je k tomu zapotřebí, dala neskutečnou práci a její výsledek stojí opravdu
za to. O tom ostatně svědčí ohlasy a ocenění, které za knihu dostává.
Dozvíte se například, co vše ovlivňuje kvalitu kávy, její sílu, hořkost,
a naučíte se kávu správně kupovat, mlít, dávkovat, zalévat. Poučíte
se o různých druzích kávy, které si můžete uvařit, a postupně se
vyznáte v celé hitparádě nejrůznějších mlýnků, kávovarů, filtrů,
konvic a dalších pomůcek, které nabízí náš trh. A nejen vyznat, vy se
je naučíte i správně používat!

HARRY POTTER: CESTA DĚJINAMI ČAR A KOUZEL

MIMO PROVOZ

Úchvatný průvodce bradavickými školními osnovami
i dějinami kouzel
Připomeňte si dvacáté výročí vydání prvního dílu Harryho
Pottera a prohlédněte si neobyčejnou sbírku magických
artefaktů shromážděných na výstavě Harry Potter:
A History of Magic v Britské knihovně. Čekají vás učební
osnovy Bradavické školy čar a kouzel od bylinkářství až
po obranu proti černé magii, tisíce let pozoruhodné
kouzelnické historie i magické předměty, mezi nimiž jsou
doposud nezveřejněné materiály J. K. Rowlingové.

Hořkosladké i humorné retro o tom, že žádná změna není
lehká, ale nakonec přece jen může vést k lepšímu.
Všechno má své datum spotřeby – o tom se přesvědčila
zasloužilá televizní hlasatelka Silvie Ostrčilová, když se
vedení televize usneslo uvaděčské vstupy z obrazovky zcela
vymýtit. Patří do starého železa? Do muzea mezi exponáty
vyhynulých druhů? První kroky náhle nezaměstnané Silvie
vedou na úřad práce… Návštěva jí sice nepřinese novou
práci, ale zato nové zážitky, přátele, lásku a především
nový pohled na svět, který začne vnímat očima řadového
diváka

PLUS

ALBATROS

METAFORA

Známý šéfkuchař Darren Purchese vás ve své knize
provede světem moderních toustů. Představí nejen
klasiku mezi tousty jako Croque monsieurči Marinovaný
vepřový bůček s kimči a volským okem, ale jako
vlna tsunami vás zavalí originálními recepty na nové
a nečekané variace.
Vyzkoušejte Toust se syrovou polentou, houbami
a tymiánem, Svatoštěpánský sendvič: glazovaná
šunka, hořčice, grilovaný ananas a čedar nebo Sendvič
s jahodami, prosciuttem, sýrem manchego a medem!

Může se Sophie za devadesát dnů změnit?
Poslední den na střední škole se dostane Sophie od
svého přítele košem. Prý je moc předvídatelná, moc
zodpovědná… prostě nudná. Místo aby ji utěšila, jí
její nejlepší kamarádka Ella řekne totéž. A to bolí
dvojnásob. Ella však nelení a připraví plán na celé léto.
Během devadesáti dnů prázdnin mezi střední a vysokou
školou vymyslí pro Sophie devadesát různých úžasných,
zábavných, nových a občas trochu děsivých aktivit.
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DĚTI BY NEMĚLY

BÝT NEMOCNÉ
Kristina Kloubková je původní profesí tanečnice a choreografka. Koketovala také
s herectvím, ovšem po úspěšném moderování taneční soutěže Bailando získala
možnost uvádět Snídani s Novou, a pak Odpolední Televizní noviny na Nově. S její
usměvavou tváří se v hlavní zpravodajské relaci setkáváme i dnes, téměř po deseti
letech.
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Chodí s vámi vaše pětiletá dcera
Jasmína ráda do práce?
A jak, jenže já to zrovna moc ráda
nemám, protože se potřebuji hodně
soustředit. Diváci si občas myslí, že
jen přijdu do studia a přečtu zprávy.
Skutečnost je však jiná. Musíme rychle reagovat na aktuální dění, takže
se většina obsahu neustále mění, ně-

se tam zabaví. Samotné natáčení zatím
ale moc nevnímá.
Kdepak je Jasmínka nyní?
Ve školce, takže se má podle mého názoru naprosto perfektně. Moc se tam
vždy těší. Jasmínka je teď ve fantastickém věku, kdy se z ní stal parťák. Bavíme se už skoro o všem, je velmi otevřená. Dám příklad, co mě teď napadl jako

které věci si také píšeme sami a na to
musím mít opravdu klid. Na Nově vždy
strávím celé odpoledne, a i když je Jasmína většinou hodná, jsem raději, pokud tam se mnou být nemusí. Jinak ji
v televizi samozřejmě nejvíc zajímají
líčidla a kostýmy, například v maskérně
a kostymérně je jako doma, spolehlivě

první. Když jí byly asi tři roky, ve školce
se mě ptali, jestli jsem s ní náhodou nemluvila o početí. Na tohle téma jsme
však do té doby ještě nikdy nenarazily.
Jasmínka jim ale prý vyprávěla, že před
svým narozením žila v nebi, kde byl obrovský bílý anděl, který se jí ptal, koho
chce za maminku. A ona si prý vyhlídla

mě, stejně jako tatínka. Když jsem se jí
zeptala, kdy si mě takhle vybrala, řekla
mi, že to jsem byla ještě maličká holčička. Teď už si tuhle historku nepamatuje, ale mě by dodnes zajímalo, jak a kde
na ni přišla…
To je velmi zajímavé. Ptala jste se
jí tehdy v této souvislosti ještě na
něco podobného?
Jasně. Třeba na to, jestli si pamatuje, jak
přišla na svět. Říkala, že hrozně dlouho
kopala a křičela, že chce ven, ale stále
to nešlo, což mi přišlo také zajímavé.
Já totiž rodila celých čtyřiadvacet hodin, a ve finále šla ven císařem, protože
měla kolem sebe omotanou pupeční
šňůru a přestávala dýchat. Možná si tohle období, kdy nemohla z bříška ven,
opravdu jako dvouletá pamatovala.
Kdo ví?!
Už jste se tedy bavily o početí?
Ano, a dokonce i o tom, jak se miminko
v bříšku vyživuje pupeční šňůrou. Pak ji
také zajímalo, zda tam čůrá a kaká. Tak
jsem jí musela vysvětlit, že pokud už
se děťátku zachce čůrat, tak může, ale
když už chce kakat, musí z bříška ven.
Následovala samozřejmě ihned ustrašená otázka: „A to budu muset miminko
vykakat?!“ Uklidnila jsem ji tedy, že tak
to opravdu nefunguje a že miminko jde
ven jinou dírkou. Ta se jí ovšem na to
zase zdála až příliš malá. Takže takové
mi máme momentálně starosti.
A jak jste tuto diskuzi uzavřela?
Nakonec jsem jí řekla, že tyhle věci budeme řešit, až bude trochu větší. Ale
musela jsem jí pro klid duše slíbit, že
budu u porodu s ní a že miminko porodí normálně a ne císařem. (usmívá se)
Učí se už nějaký cizí jazyk?
Ano, angličtinu. Umí základy jako pozdravit, a tak podobě. Je to celé legrační, protože s tím požadavkem přišla
ona sama. Prapůvodem toho všeho byl
Harry Potter.
Jak to?
Zamilovala se do něj, a tak mě jednou
poprosila, jestli by mohla chodit na
angličtinu. Nejdřív mi to přišlo v tak
brzkém věku zbytečné, ale protože už
uměla dobře mluvit a vyslovovat všechna písmena včetně R a Ř, tak jsem jí angličtinu zaplatila, aby se s tím Harrym,
až ho jednou potká, mohla domluvit.
Vlastně ani nevím, jak přišla na to, že
mluví anglicky, vždycky se totiž koukala
na dabovaného. (směje se)

Rozhovor

95

Rozhovor

Učíte se s ní?
Se základy si dokážu poradit, takže
zatím zvládám odpovídat na vše, co se
mě zeptá, počítáme do DVACETI, učíme
se dny v týdnu… Těším se ale na to, až
bude ve škole a já budu muset své znalosti pořádně oprášit a naučit se nová
slovíčka, jinak bych jí totiž nemohla
pomáhat. Jsem totiž už ve věku, kdy
člověk začíná být nějak líný. Anglicky
se sice domluvím, že bych však byla
přeborník, to ne. Můj současný partner
Vašek má navíc desetiletou dceru Aine,
která mluví jen anglicky, takže se na to
budu muset stejně vrhnout, abych si
s ní vůbec mohla popovídat.
Už jste se s jeho dcerou seznámila?
Zatím ne, protože žije v Japonsku, což
je trochu z ruky. Jasmínka se ale s Vaškem už seznámila, přestože je to pro
mě i pro ni citlivé téma. Možná se teď
s dětmi až moc „prdíme“ a řešíme, jak
se cítí, ale tím, že jsem si rozvodem jako
malá prošla také a trochu mi to zacloumalo sebevědomím, já třeba až do
svých 34 let řešila po psycholozích.
Jak tedy dcera reaguje na vaše
partnery?
Na Vaška skvěle, plánovali jsme jejich
seznámení, a nakonec se vše seběhlo
úplně jinak, bylo to naprosto přirozené a příjemné pro všechny strany. Ale
jsme opatrní a nikam nespěcháme.
Když jsme šli s jejím tatínkem od sebe,
byly jí zhruba tři roky. Jde o to, že Jasmínka miluje svého tátu a on ji, což je
skvělé. Chtěla bych, aby měli stále hezký vztah, tak jí vysvětluji, že táta byl, je
a bude jen jeden, a to se nikdy nezmění, i když s námi bude žít někdo jiný.
Víte, moc bych si přála mít pěkný vztah
i pro ni, aby viděla dobře fungující rodinu a hlavně to, jak se chlap se ženou
k sobě mohou chovat, což je pro dítě
v jejím věku důležité, když už jsme ji
tak zpackali život, že nežije s námi oběma. Jasmína se mě občas zeptá, jestli se
někdy ožením. Odpovídám, že bych se
raději vdala, ale že s námi bude někdo,
kdo nás bude mít rád obě a bude se
líbit i nám. S tím souhlasí, má teď jen
jednu podmínku. Prý můj ženich musí
být legrační aspoň tak jako můj brácha,
který s ní blbne, hází ji nad hlavu a dělá
s ní různé kravinky. To se jí líbí.
Zaslechl jsem něco o tom, že jste
nedávno téměř celý rok řešili
Jasmínky zdravotní problémy...
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Ano, měla totiž mononukleózu. Nejdříve dostala horečky, vůči kterým jsem už
celkem obrněná, zvykla jsem si dokonce
i na to, když má čtyřicítky. Pokud ale trvají déle, než je u ní obvyklé, čapnu ji a jdeme k lékaři, i když mám osobně raději
alternativní léčbu. No a tehdy to začalo
právě horečkou a bolestmi břicha. Po
dvou dnech jsme šly k naší úžasné dětské
doktorce, které se to nezdálo, a tak nás
ihned poslala na infekční oddělení do
Krče. Měla podezření na mononukleózu,
což se po odběrech potvrdilo. Jsem přesvědčená, že vím, kde ji chytla.
Kde?
Byly jsme na Kampě na nějaké dětské
akci, kde byla holčička, která jí kýchla
přímo do obličeje. No a Jasmína do čtyř
dnů onemocněla. Víte, co mě ale na
této celé události potěšilo? Že máme
v Modleticích super školku a skvělé
paní učitelky. Mononukleóza je totiž
infekční nemoc a představte si, že žádné jiné dítě to od dcery nedostalo. Tím
se ukázalo, že ve školce opravdu dbají
na hygienu.
Co následovalo dál?
Po týdnu se diagnóza potvrdila a nasadila se přísná dieta, jinak se tahle nemoc
léčit nedá. Díky tomu jí po týdnu hodnoty hodně klesly, až mi paní doktorka
řekla, že tak přísnou jaterní dietu dodržovat opravdu nemusíme. Bylo to před
Vánoci a my je musely celé zvládnout
bez čokolády, cukroví a dalších dobrot.
Postupně jsem jí začala dodávat aspoň
tuky, například v podobě ořechů. Bylo
to krušné období, ale daly jsme to. Jenže pak se přidaly komplikace.
Jaké?
Následkem toho všeho jí hodně zbytněla nosní mandle, takže jsme si prožily dost nepříjemné chvíle. O Velikonocích například Jasmínka přestávala
slyšet. Vůbec jsem nevěděla, jestli si ze
mě dělá jen srandu, nebo zda si třeba
nežije ve svém vlastním světě. Když mi
ale řekly i paní učitelky, že na ni mluvily
a ona i při absolutním tichu nic neslyšela, prostě nereagovala, okamžitě jsem
začala jednat. Člověk se totiž podvědomě vždycky bojí toho nejhoršího. Nakonec se ale naštěstí ukázalo, že jde „jen“
o tu nosní mandli, která musela pryč.
Jak se to vyvíjelo dál?
Dcera je trochu alergik, takže jí mandli
nemohli brát v sezóně, špatně by se to
hojilo. Čekaly jsme tedy do prázdnin.

Řeknu vám, moment, kdy vám dítě odvezou na sál, je opravdu hrozný. Hodně
nepříjemné byla i chvíle, když na mě
po probuzení z narkózy začala křičet,
co jsem jí to udělala, že ji chtěli zabít,
navíc byla celá od krve. Fakt drsný. Pan
doktor mi pak říkal, že mandli měla tak
obrovskou, že ji viděli skrz nos. Ani jí
prý nemuseli dělat žádné vyšetření. Vše
ale nakonec dopadlo dobře, tak snad
máme na nějaký čas zase vystaráno.
Kdo vám v tu dobu pomáhal
s hlídáním Jasmínky?
Bylo to složité, naštěstí ale fungovala
moje máma. Vzpomínám si ale třeba
na den, kdy máma najednou zkolabovala, a tak jsem ji musela rychle odvézt
do nemocnice. S brekem jsem volala na
Novu, že mám sice Odpolední zprávy,
ale také mámu v nemocnici a doma
dítě v horečkách. Vůbec jsem nevěděla,
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co dělat. Naštěstí jsou v práci fajn, a pokud se někomu stane něco podobného, dokážou pomoci. Vše je o lidskosti.
S Ivetou Vítovou, která má také malou
dcerku, si v tomhle rozumíme a vycházíme si vstříc. Děti by ale neměly být
nemocné.
Přejděme k příjemnějším věcem.
Chtěla by Jasmína nějakého domácího mazlíčka?
Přeje si štěně, které jsem jí slíbila, ale až
budeme mít baráček. No a ten postavíme jedině v případě, kdybych vyhrála
jackpot ve sportce… (směje se) Nejdříve
ale chtěla hada, což jsem ihned zamítla.
S babičkou se pak dohodly na želvě. Babičky jsem se tedy zeptala, zda si uvědomuje, jak dlouho taková želva žije a do
jakých rozměrů může vyrůst. Nakonec
z ní naštěstí sešlo a zatím jsme u rybiček.
Víc, než zvířátka ale Jasmínu baví kytičky.

Opravdu?
Ve školce jí dokonce říkají botanik.
Miluje všechno, co se týče fauny a flóry.
Doma máme neustále natrhanou kytku,
sbírá zrníčka, kaštany, šišky, mech, listí.
Když přijdeme z procházky, má toho
většinou plné kapsy. Příroda ji prostě
zajímá a zkoumá ji. Dělá si i herbář
a stále něco tvoříme. Na internetu si
také ráda nachází videa, podle kterých
pak vyrábíme různé věci.
Co ji ještě podobně baví?
Nedávno přišla s tím, že napíšeme knížku pohádek. Jsou to tak krásné věci!
Ona mi příběhy diktuje a já je zapisuji.
Opravdu se při tom bavím, malujeme
do ní i obrázky, pak jí ty pohádky předčítám. Momentálně jich máme napsaných osm. Párkrát se mi už také stalo,
že jsem přemýšlela, jaké mám napsat í/ý
a nedávno jsem asi deset minut řešila,

podle jakého vzoru se skloňuje ručník.
Nakonec jsem musela v půl desáté večer zavolat našemu korektorovi, který
mi vysvětlil, že je ručník opravdu vzor
hrad, ovšem s tím, že jsou tam nějaké
podvzory. Až teprve pak jsem měla klid
a mohla jsem jít spát. Už se těším, až Jasmína půjde do školy a já si tak spoustu
věcí zopakuji, nebo doučím. (směje se)
Už má Jasmínka nějakého nápadníka?
Momentálně se jí líbí Adámek ze školky, jenomže Adámek si chce vzít Terezku Benešovou, což je problém. Takže já jí teď musím po večerech vyprávět
pohádku o Adámkovi, o ní a Terezce
a stále dokola řešit, koho si Adámek
nakonec vezme za ženu. Řeknu vám,
někdy se až divím, co ze mě kolikrát vyleze. Dcera prostě systematicky pracuje
na rozvíjení mé fantazie. (směje se)
Jiří Landa
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